Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«
broj 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13), članka 19. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj
41/14) i članka 17. Odluke o Savjetu mladih Grada Opatije (»Službene novine Primorskogoranske županije« broj23/14), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 17.studenog
2015. donosi

ODLUKU
o davanju odobrenja na Program rada i financijski plan
Savjeta mladih Grada Opatije za 2016. godinu

Članak 1.
Odobrava se Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Opatije za 2016. godinu kojeg
je Savjet mladih Grada Opatije donio na sjednici 22. listopada 2015. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorskogoranske županije«.

KLASA: 602-01/15-01-27
URBROJ: 2156/01-01-15-2
Opatija, 17.11.2015.
GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
Predsjednik Gradskog vijeć
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/2014) i članka 16. Odluke o
Savjetu mladih Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 23/2014) Savjet mladih
Grada Opatije 22. listopada 2015. godine donio je
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
SAVJETA MLADIH GRADA OPATIJE ZA 2016. GODINU
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TEMA/CILJ/
AKTIVNOST
ANALIZA KAPACITIRANOSTI UDRUGA MLADIH
- cilj je istražiti kapacitete udruga mladih i udruga koje
se bave mladima s područja Opatije, kako bi se napravila
baza podataka i kako bi se moglo kvalitetnije upućivati
udruge na druge izvore financiranja (posebice natječaji i
fondovi EU).
analiza Proračuna Grada Opatije za 2016.
godinu
izrada “proračuna za mlade“ za 2016. godinu
preliminarno ispitivanje udruga o njihovim
ljudskim,
prostornim
i
materijalnim
kapacitetima
istraživanje korištenja prostora namijenjenog
udrugama u Vili Antonio
POTPORA UDRUGAMA MLADIH
- cilj je pružiti stručnu pomoć udrugama u području
administracije, knjigovodstva, odnosa s javnošću i
managementa volontera
organizacija stručnog tečaja za udruge mladih
(tema: knjigovodstvo udruga i gospodarske
djelatnosti koje udruge mogu obavljati)
tematska sjednica sa stručnim suradnicima organizacija tečaja o pisanju projekata za
natječaje EU u 2017. godini
sastanak s gradonačelnikom i predsjednikom
Gradskog vijeća, tema: prostor za djelovanje
udruga mladih s područja Grada Opatije
SUDJELOVANJE MLADIH U ODLUČIVANJU
- cilj je upoznati mlade s ulogom savjeta mladih te ih
motivirati za uključivanje u rad savjeta mladih
informiranje mladih o raspisanom pozivu za
novi saziv savjeta mladih
SUDJELOVANJE MLADIH U ODLUČIVANJU
- cilj je upoznati mlade s ulogom savjeta mladih te ih
motivirati za uključivanje u rad savjeta mladih
tribina o savjetima mladih prema Zakonu o
savjetima mladih, primjeri dobre prakse iz
drugih dijelova Hrvatske
informiranje mladih o raspisanom pozivu za
novi saziv savjeta mladih
SLOBODNO VRIJEME MLADIH
- cilj je poticati zdravi život mladih te bavljenje fizičkim
aktivnostima
planinarenje Učka i predavanje o
staroslavenskoj mitologiji
obilježavanje Dana Europe
SUDJELOVANJE MLADIH U LOKALNOJ ZAJEDNICI
- cilj je poticati mlade da aktivnije pridonose razvoju
lokalne zajednice
prezentacija rezultata projekata učenika
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osnovnih i srednjih škole prijavljenih na
Natječaj za samoorganiziranje mladih
obilježavanje Dana antifašističke borbe
sastanak s gradonačelnikom i predsjednikom
Gradskog vijeća, tema: izvještaj i evaluacija
rada 4. saziva SM, upoznavanje 5. saziva SM
SAMOORGANIZIRANJE MLADIH I KULTURA MLADIH
- cilj je pružiti podršku mladima za stvaranje projekata
koji unapređuju kvalitetu života mladih u zajednici,
istražiti interes mladih u području kulture te
upoznavanje i uključivanje mladih u kulturni život
raspisivanje Natječaja za samoorganiziranje
mladih (za učenike osnovnih i srednjih škola)
organizacija radionica o pisanju projektnih
prijedloga
analiza kulturnih događanja u Opatiji te
interesa mladih u području kulture
POTPORA MLADIMA U NJIHOVOM OBRAZOVANJU I
ZAPOŠLJAVANJU
- cilj je smanjenje društvene isključenosti mladih,
posebno nezaposlenih te stjecanje komptencija kojima se
olakšava zapošljavanje
potpora mladima u odabiru daljnje karijere
(obrazovanja ili posla) – organiziranje
profesionalne orijentacije
analiza potreba mladih u Opatiji
sastanak s gradonačelnikom i predsjednikom
gradskog vijeća, tema: poticanje zapošljavanja
mladih
SURADNJA S UDRUGAMA MLADIH
- cilj je ostvariti međusobnu suradnju s udrugama
mladih i ostalim oblicima organiziranja mladih
analiza nacrta Proračuna Grada Opatije za
2017. godinu
sastanak s udrugama s područja Grada Opatije
sastanak s stručnim službama Grada Opatije,
tema: analiza proračuna i prijedlozi Savjeta
mladih
VOLONTERSTVO I CIVILNO DRUŠTVO
- cilj je promocija volontiranja i solidarnosti u zajednici
obilježavanje Svjetskog dana volontiranja
Tijekom cijele godine:
- edukacija članova mladih iz područja djelovanja
savjeta mladih
- suradnja s ostalim savjetima mladih
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Ovim Programom su propisane i određene temeljne smjernice rada Savjeta mladih Grada Opatije za 2016.
godinu te su utvrđene aktivnosti potrebne za njihovo ostvarivanje. Savjet mladih Grada Opatije zadržava
pravo na promjenu aktivnosti iz programa rada, uz postojanje opravdanih razloga.
KLASA: 602-01/15-01/27
URBROJ: 2156/01-05/03-15-1
Opatija, 22. listopada 2015.
Predsjednik Savjeta mladih
Ivan Cerovac

