REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD OPATIJA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/10-01/6
UR.BROJ: 2156/01-01-10-5
Opatija, 04. 05. 2010.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj: 25/09 i 30/09 – ispravak), i članka 12.
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije („Službene novine“ PGŽ, broj 15/07, 17/07 i 10/09), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici
održanoj 04. svibnja 2010. godine, donosi

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA OPATIJE ZA 2010. GODINU
Red.
br.
1.

VRIJEME
VELJAČA 2010.

PROGRAM

IZVRŠIOCI

Sjednica Savjeta :
Upravni odjel za financije i društvene
- Prijedlozi za Program rada za 2010.
djelatnosti;
- Dogovor oko podjele dužnosti oko područja od Udruge
interesa za mlade
- Pregled programa za mlade u proračunu
Grada Opatije
- Rad na upoznavanju i informiranju mladih –
rad s udrugama, povezivanje s medijima, rad
na vidljivosti rada SM
- Aktiviranje Info punkta u Vili Antonio, kutija za
mlade po školama

POTREBNA
SREDSTVA

2.

OŽUJAK 2010.

3.

TRAVANJ 2010.

4.

SVIBANJ 2010.

Sjednica Savjeta mladih – usvajanje plana
rada, dogovor oko realizacije projekata za
mlade, sudjelovanje u realizaciji projekta
Delte, razno ;
Studijsko putovanje u Pulu
(susret s predstavnicima Grada i posjeta centru za
udruge Rojc...);
Radni dogovor (sumiranje iskustava i mogućnosti
primjene primjera iz prakse)
Radni dogovor oko Zdravog dana – odluka o
suradnji s udrugama, prijedlog programa i
manifestacije, dogovor s udrugama (KŠR
Gorovo, i sl.)
Organiziranje tribine: „Prehrambene navike
mladih“ ili/i „Ovisnosti i mladi“
Sjednica Savjeta - tema : prehrambene navike
mladih, zaključci oko manifestacije tijekom travnja
Organiziranje Zdravog dana za mlade
(sportske igre - rekreativni sport, izložba zdrave
hrane)
Radni sastanci:tribina sport i mladi, povezivanje s
Dječjim gradskim vijećem, sastanak s
gradonačelnikom, prijedlozi za Gradsko vijeće
vezano za zdravlje i sport mladih Opatije
Sjednica Savjeta mladih – evaluacija
zdravog dana, dogovor oko incijativa
vezanih za poticanje zapošljavanja mladih
Studijsko putovanje u Varaždin - susret s
predstavnicima Grada i mladih Varaždina
Radni dogovor ( sumiranje iskustava i mogućnosti
primjene primjera iz prakse)

Upravni odjel za financije i društvene
djelatnosti - priprema i organizacija

Troškovi jednodnevnog
putovanja (kombi, ručak)

Udruge

Upravni odjel za financije i društvene
djelatnosti u suradnji s NZZJZ PGŽ,
spec.ped.ambulanta, ambulanta
školske medicine, ambulantama
opće medicine, Ugostiteljska škola
ŠRD Gorovo, Sportski savez,
volonteri
Udruga Hrvatska protiv droge,
NZZJZ, MUP Opatija

Materijalni troškovi (ostalo
sponzori i donatori,
volonterski rad)

Upravni odjel za financije i društvene
djelatnosti
Zavod za zapošljavanje, Ispostava
Opatija
Gradske institucije

Troškovi jednodnevnog
putovanja

5.

LIPANJ 2010.

6.

SRPANJ 2010.

7.

RUJAN 2010.

8.

STUDENI 2010.

•
•

Tema: Problem zapošljavanja mladih –
pripreme za sezonu,
Radni sastanci – analiza stanja, preporuka
za GV,
Sjednica Savjeta mladih - Slobodno vrijeme
mladih- rezultati inicijative za kvlitetnije
provoñenje slobodnog vremena mladih u
Opatiju.
Radni sastanci:prijedlozi programa za mlade- što
za vrijeme ljetnih praznika,
Sjednica Savjeta mladih -tema : Ostvarenje
Proračuna / Izmjena proračuna
Radni sastanak : evaluacija programa, te
eventualne izmjene program rada SM
Tribina na temu - Spolni odgoj mladih (spolne
bolesti, rizici)
Sjednica Savjeta mladih - tema : Spolni odgoj
i mladi
Radni sastanci – upoznavanje s gradskim
mjerama populacijske politike, anketa o
informiranosti mladih o
Sjednica Savjeta mladih -tema : informacija o
prijedlogu proračuna za 2011-12-13
Preporuke za GV, program rada Savjeta mladih za
2011.

U toku godine će se:
Informirati mlade o svim planovima Grada od interesa za mlade

Upravni odjel za financije i društvene
djelatnosti u suradnji s ustanovom
Festival i sl.
Materijalni troškovi

Upravni odjel za financije i društvene
djelatnosti

Upravni odjel za financije i društvene
djlatnosti u suradnji s NZJZ i drugim
ustanovama

Pročelnici UO za financije i
komunalni sustav

Materijalni troškovi i
troškovi predavača

•
•
•
•

SM će sudjelovati i organizrati promotivne aktivnosti vezane za zdravlje i kvalitetan život mladih u Gradu te promovirati rekreativni sport
za sve grañane Opatije
SM će organizirati aktivnosti usmjerene na informiranje mladih, promicati volonterski rad te sudjelovanje i doprinos zajednici u kojoj žive
Uključivati mlade u edukacije vezane za funkcioniranje jedinica lokalne samouprave i slično (govorničke škole, edukacije vezane za pisanje
projekata..)
Sudjelovati na radionicama, susretima i konferencijama tematski povezanima s problemima mladih, koji nisu u programu rada i u skladu s
financijskim sredstvima
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