
 
 
 
 
 
 
 
Savjet mladih Grada Slavonskog Broda  
KLASA:021-01/12-01/76 
URBROJ:2178/01-07-12-9 
Slavonski Brod, 14. rujna 2012. 
 
Na temelju članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda, Savjet 
mladih Grada Slavonskog Broda na svojoj  3. sjednici održanoj dana 14. rujna 2012. godine, 
donosi 
 

PROGRAM RADA 
Savjeta mladih grada Slavonskog Broda  

za  2013. godinu 
 
UVOD 
 

Program rada Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda (nadalje u tekstu: Program) 
temelji se na Nacionalnom programu djelovanja za mlade, Zakonu o Savjetima mladih i 
Odluci o osnivanju Savjeta mladih grada Slavonskog Broda. 

Program rada za 2013. godinu dio je programiranih zadataka u poticanju djelovanja 
za  mlade  i  predstavlja  uvod  u  cjeloviti  Gradski  program  djelovanja  za  mlade,  koji  će  se  
temeljiti na stvarnom stanju o položaju i potrebama mladih u gradu, a predstavljat će pravac 
mladima i gradskoj vlasti.  

Ovim Programom rada određuju se načela, smjernice i područja djelovanja te se 
utvrđuju programske i druge aktivnosti Savjeta za 2013. godinu. 

Zbog pronalaženja najboljih rješenja u provedbi politike prema mladima i za mlade, 
Savjet će organizirati stručne rasprave i tribine, prvenstveno zbog osposobljavanja članova 
Savjeta za kreiranje politike mladih, te uspostavljanju partnerskih odnosa između gradske 
vlasti i Savjeta.  

 
 
CILJEVI PROGRAMA 
 

Savjet mladih grada Slavonskog Broda (nadalje u tekstu: Savjet) svoj rad i djelovanje 
temeljit će na:  

· Zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladih na načelima tolerancije, 
razumijevanja, te participacije i poštivanja prava i potreba mladih, 

· Praćenju i evaluaciji provedbe mjera utvrđenih Nacionalnim programom djelovanja za 
mlade, te zahtijevanju na provedbi državne skrbi i opće društvenog djelovanja za 
mlade, od strane nadležnih tijela, posebno u područjima: obrazovanja, zapošljavanja, 
socijalne politike, zdravstvene zaštite, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, 
izgradnji civilnog društva i volonterskog rada, kulture mladih  i njihovog slobodnog 
vremena, mobilnosti mladih i njihovom adekvatnom informiranju, 



· Predlaganju gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za 
unapređivanje položaja mladih, način rješavanja tih pitanja, te donošenju konkretnih 
odluka koje će poboljšati položaj mladih u Gradu, 

· Uključivanje Savjeta u procese prilagodbe novom obrazovnom sustavu u Republici 
Hrvatskoj (predstavljanje fakulteta), podržavanjem inicijativa učenika i studenata u 
traženje boljih rješenja te i iniciranja navedenih aktivnosti u ovom području, 

· Osmišljavanju programa za mlade (sportski, zabavni) u sportskim dvoranama i drugim 
prostorima osnovnih i srednjih škola, čiji je osnivač Grad, 

· Suradnji sa Savjetima mladih u općinama i Županiji, udrugama mladih i za mlade u 
Gradu, radi zajedničkog razumijevanja i razmjene iskustava, te njegovanju 
prijateljstava, 

 
PODRUČJA DJELOVANJA 

Sukladno s Nacionalnim programom, Savjet će u svojem radu isticati posebno važnost 
na područjima: 

- Obrazovanja i informatizacije, 
- Zapošljavanja, 
- Socijalne politike prema mladima, 
- Zdravstvene zaštite, 
- Aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, 
- Izgradnje civilnog društva, 
- Kulture mladih i slobodnog vremena, 
- Mobilnosti, informiranja i savjetovanja. 
- Borba protiv ovisnosti 

 
 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 
Savjet će do donošenja Gradskog programa, koji će stvoriti pretpostavke za 

uspostavljanje partnerskog odnosa između Savjeta i gradske vlasti, u 2013. godini posebno 
aktivnost usmjeriti na: 

1. Uključivanje  predstavnika  Savjeta  u  procese  donošenja  i  provedbu  programa  i  
odluka gradskih tijela, te predlaganju novih programa o:  

- Kreditiranju učenika i studenata, 
- Sudjelovanje u Povjerenstvu za stipendiranje učenika i studenata, 
- Prijevozu učenika i studenata, 
- Uključivanju i financiranju udruga mladih i za mlade 
- Sudjelovanju u organiziranju rasprava na temu ovisnosti  

2. Praćenje stanja, položaja i potreba mladih u gradu, zbog identificiranja najvažnijih 
točaka života i interesa mladih i njihovog društvenog djelovanja 

 
 
TEMELJNE TOČKE, VRIJEDNOSTI I STAVOVI SAVJETA MLADIH GRADA 
SLAVONSKOG BRODA 

Kao glavne točke Programa rada Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda za 2013. godinu, 
pored onih propisanih Nacionalnim programom djelovanja za mlade, Zakonom o Savjetima 
mladih te Odlukom o osnivaju Savjeta mladih grada Slavonskog Broda, članovi Savjeta 
mladih usvojili su sljedeće: 
 
1. Kontakt Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda s mladima 

Savjet mladih će u sljedećoj godini nastojati putem sredstava javnog priopćavanja, medija, 
raznih sadržaja organiziranih za mlade, kao i direktnim kontaktom s mladima u razgovoru, 



diskusiji i razmišljanju ostvariti što veći međusobni kontakt Savjeta mladih i mladih grada 
Slavonskog Broda. Razlog tomu je cilj postizanja klime prijateljstva političkih struktura Grada 
Slavonskog  Broda  i  mladih  u  ovome  gradu,  kao  i  što  veća  svijest  o  stvarnim  potrebama  i  
željama mladih, kako bi Savjet mladih mogao ispuniti u pravom smislu svoju funkciju 
predstavljanja mladih grada Slavonskog Broda, te dobiti podršku mladih, kao jedan dio šireg 
cilja i djelovanja - vraćanja mladih u okrilje društva. 

 

2. Potpora osnivanju, pokretanju i djelovanju Centra mladih grada Slavonskog 
Broda, kao i potpora Građanskoj inicijativi za mlade Slavonskog Broda 

Savjet mladih podupire što ranije otvaranje Centra mladih u Slavonskom Brodu (njegov 
početak rada), kao i opremanje Centra mladih i podršku njegovoj djelatnosti, u vidu suradnje 
sa Centrom mladih ali i aktivnog sudjelovanja u njegovom djelovanju putem vlastitih 
sadržaja. Savjet mladih je mišljenja da će Centar mladih u Slavonskom Brodu znatno 
doprinjeti kontaktu mladih i svih onih koji se bave mladima, na svim razinama. Također u 
Centru mladih vidi mogućnost za ostvarenje svojih glavnih ciljeva, ali i prostor za stvarno 
djelovanje prema mladima organizacijom prikladnih sadržaja. 

 

3. Dugoročno  -  organizacija  i  poboljšanje  uvjeta  života  mladih  u  gradu  
Slavonskom Brodu 

 Glavni cilj Savjeta mladih je i pomoć mladima u ostvarenju zdravijeg, kompletnijeg i 
sretnijeg života u ovome gradu na svim područjima. Savjet mladih će svojim djelovanjem 
nastojati povratiti klimu društvene prihvaćenosti i pripadnosti među mladima, dojam 
intergeneracijskog prijateljstva, solidarnosti i međuovisnosti, kao i dojam brige i skrbi društva 
za mladost i mlade u ovome gradu. Savjet mladih će nastojati postići što zdravije i cjelovitije 
obrasce življenja i doživljavanja života među mladima, kao preduvjet za savjesnu, svjesnu i 
odgovornu pripadnost mladih društvenoj cjelini sada i u budućnosti, u sklopu šireg cilja 
stvaranja zdravije 

 
                                                                                          Predsjednik 
      Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda 
                                                                                             Slaven Gojković 
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