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Na temelju članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda, Savjet
mladih Grada Slavonskog Broda na svojoj   3. sjednici održanoj   17. listopada 2011. godine,
donosi

PROGRAM RADA
Savjeta mladih grada Slavonskog Broda

za  2012. 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 2012. 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 2012. 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 2011. 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

PROJEKTI

ZAJEDNO SMO JAČI
Okupljanje svih Udruga mladih na području Grada u cilju zbližavanja i zajedničke suradnje
mladih na području Grada

PROBLEMATIKA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH
U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje organizirati javnu tribinu radi upoznavanja
mladih sa mogućnostima zapošljavanja i daljnjim obrazovanjem radi stjecanja dodatnih
kvalifikacija.
U suradnji sa srednjim školama organizirati tribine kako bi se mladi upoznali sa
mogućnostima zapošljavanja nakon završene srednje škole, daljnjim obrazovanjem i
stjecanjem dodatnih stručnih sposobnosti.



SENZIBILIZACIJA MLADIH ZA ZDRAVLJE ZAJEDNICE
Organizirati tribine i kampanje kako bi se zainteresiralo mlade za važnost zdravlja u zajednici-
doniranje krvi i druge aktivnosti, osobito aktivnosti usmjerene na zaštitu od zagađenja zraka.
Navedeno organizirati uz pomoć Grada i građanskih udruga navedenog područja.

Savjet se obvezuje da će o načinu i sadržaju aktivnosti ovog Programa pravovremeno
informirati nadležna tijela Grada i to putem prijedloga i inicijativa, a njihova verifikacija,
prihvaćanjem od strane gradskog vijeća, stvara pretpostavku za provedbu ovog Programa.

PREDSJEDNIK
                                                                                   Neven Jozić, bacc. admin. publ.
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