Savjet mladih Općine Medulin
savjetmladihmedulin@gmail.com
mobitel: 099/2531893

Medulin, 15.ožujka 2016.

Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i članka
30. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin
1/2015), Savjet mladih donosi

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE MEDULIN
ZA 2015. GODINU

UVOD
Savjet mladih Općine Medulin (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo
Općine Medulin koje je osnivano u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa
mladih na lokalnoj razini te aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Medulin.

Rad Savjeta mladih zasniva se na odredbama Nacionalnog programa za mlade za razdoblje
od 2014. do 2017. godine, Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) te Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 1/2015).
U skladu sa navedenim Savjet mladih u 2015.godini planirao je provesti sljedeće aktivnosti u
2015. godini:
1. Redovni sastanci Savjeta mladih
2. Informiranje i vizualni identitet
3. Uspostava i poticanje suradnje kroz edukativno putovanje
4. Radionica
5. Poticanje zdravog i aktivnog života

1. Redovni sastanci Savjeta mladih
Savjet mladih je u 2015. godini (od konstituiranja novog saziva) održao 4 sjednice i
prisustvovao na 3 konferencije za mlade.

Sjednice savjeta mladih u 2015. godini:
1. sjednica – konstituirajuća sjednica koju je sazvala Općina Medulin, a održala se
18.06.2015. godine
(osim članova Savjeta mladih bili su prisutni i načelnik Općine Medulin Goran Buić,
predsjednik Općinskog vijeća Marko Zlatić te pročelnica Upravnog odjela za opće
poslove i društvene djelatnosti Suzana Racan Stern)
TEME:


Donošenje odluke o izboru Predsjednika Savjeta mladih



Donošenje odluke o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih



Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Savjeta mladih

2. sjednica – 20.10.2015. godine
(osim članova Savjeta mladih bile su prisutne i pročelnica Upravnog odjela za opće
poslove i društvene djelatnosti Suzana Racan Stern i viša stručna suradnica za
društvene djelatnosti Sonja – Barbara Bader)
TEME:


Prezentacija Zakona o Savjetima mladih ( pročelnica UO za opće poslove i društvene
djelatnosti)



Program rada Savjeta mladih Općine Medulin do kraja 2015.god.



Program rada Savjeta mladih Općine Medulin za 2016.god.

3. sjednica - 29.10.2015. godine

TEME:


Rebalans proračuna Savjeta mladih Općine Medulin za 2015.godinu



Program rada Savjeta mladih Općine Medulin za 2016.godinu



Informiranje javnosti kroz web stranice i društvene mreže



Vizualni identitet

4. sjednica - 23.11.2015. godine
(osim članova Savjeta mladih bili su prisutni i načelnik Općine Medulin Goran Buić,
predsjednik Općinskog vijeća Marko Zlatić, pročelnica Upravnog odjela za opće
poslove i društvene djelatnosti Suzana Racan Stern i viša stručna suradnica za
društvene djelatnosti Sonja – Barbara Bader).
TEME:


ProvoĎenje LPDM-a



Odlazak na studijski put članova SMOM i predstavnika udruga mladih s područja OM

Konferencije i radni sastanci:
1. Konferencija „ Za mlade, sa mladima, uz mlade“ – 25.05.2015. godine
-

Dom hrvatskih branitelja, Pula

-

Organizator: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

2. Konferencija u Zagrebu „ EU pita – Mladi na tržištu rada – Što smo napravili?“ –
18.06.2015. godine
-

Kuća Europe, Zagreb

-

Organizator: Mreža mladih Hrvatske

3. Konferencija i radni sastanak Savjeta mladih, udruga i organizacija za mlade –
31.07.2015.godine
-

Gradska palača, Pula

-

Organizator: Savjet mladih Istarske županije

2. Informiranje i vizualni identitet
Savjet mladih tijekom 2015. godine aktivno je nastavio ažuriranje facebook stranice Savjeta
mladih. Objavljivale su se novosti vezane uz mlade, ali i sami rad i odluke Savjeta mladih.
Glavni kanal prepoznatljivosti i dobivanja informacija od strane mladih i Savjeta mladih je
upravo facebook kao društvena mreža. Facebook stranica, bez novčanih ulaganja u
promociju broji 659 pratitelja ili „prijatelja“.
Savjet mladih je kako bi poboljšao vizualni identitet izradio majice sa dugim rukavima sa
logom Savjeta za članove i njihove zamjenike. S obzirom da članovi često sudjeluju na
raznim sportskim dogaĎajima, sastancima i edukativnim eventima na temu mladih i njihove

društvene aktivnosti zaključeno je da je potrebno izraditi unificirane majice kako bi
prepoznatljivost bila na većoj i ozbiljnijoj razini.

3. Uspostava i poticanje suradnje kroz edukativno putovanje
(Cerklje na Gorenjskem 18.12.2015. – 20.12.2015.)
Članovi Savjeta mladih, Udruge mladih Banjola „Frašker“, Udruge mladih Medulin i odbora
za mlade otputovali su 18.12.2015. godine u Općinu Cerklje na Gorenjskem u svrhu
uspostave suradnje kroz razmjenu iskustava mladih. U Cerklju su članovi posjetili turističku
zajednicu, skijalište Krvavec i proveli vrijeme sa mladima iz Općine Cerklje. U sklopu
radionica sa mladima posjetili su Centar za mlade koji se nalazi u samoj Općini i kojim
volotiraju i upravljaju mladi u suradnji sa Općinom, Turističkom zajednicom i Karitasom. Mladi
iz Općine Medulin su ovom prilikom uspjeli razmijeniti iskustva u radu, ali i prikupiti
informacije o osnivanju i upravljanju Centrom za mlade. Samim putovanje su se i udruge koje
djeluju za mlade pobliže upoznale sa Savjetom mladih i uspostavili dugoročnu suradnju i
podršku.

4. Radionica
Savjet mladih je u 2015. godini (u novom sazivu) organizirao i proveo 1 radionicu. U starom
sazivu Savjeta provedena je takoĎer 1 radionica u 2015. god. koja se održala u 2.mjesecu u
koju je novi saziv Savjeta upućen prilikom primopredaje mandata.
Radionica „Posloži svoju ideju“ provedena je 28. studenoga 2015. godine u Medulinu u
organizaciji Savjeta mladih. Edukaciju i radionicu provela je firma Kreacija j.d.o.o.
Edukativna radionica trajala je od 12.00 – 17.00 h a na radionicu se prijavilo 9 mladih od
maximalnog broja 10. Radionica se smatra uspješnom pomoću evaluacije koja je na kraju
edukacije provedena i prema kojoj mladi smatraju da je potrebno provoditi više edukativnih
radionica ovakvog tipa.

5. Poticanje zdravog i aktivnog života
Savjet mladih osim redovnih aktivnosti i donošenja odluka prisustvovao je i na sportskim
aktivnostima u Općini Medulin. Dana 26.04.2016.godine članovi su podržali „Obiteljski dan“,
a 21.06.2016.godine podržali su „Sportske igre Banjola“ u organizaciji Udruge mladih Banjola
„Frašker“.

6. Volonterski rad i osnivanje udruga

Savjet mladih OM kroz cijelu 2015.godinu poticao je volonterski rad mladih. Kontinuiranim
objavama na društvenim mrežama, radionicama i informiranje Savjet mladih obavještava
mlade o mogućnostima volontiranja, ali i edukacije. Savjet mladih podržava i potiče osnivanje
udruga mladih te pruža mogućnost konzultacija i savjetovanja o osnivanju udruga mladih,
njihovim prednostima i mogućnostima. Cilj ove aktivnosti je društveno umrežavanje mladih
kroz osnivanje udruga i zadruga mladih.
Savjet mladih donio je Program rada Savjeta mladih Općine Medulin za 2016. godinu, a
Općinsko vijeće Općine Medulin Program je podržao na sjednici Općinskog vijeća.

PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH
Ana Žufić

