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

Medulin, 15.ožujka 2017.

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 2016. GODINU

UVOD
Savjet mladih Općine Medulin (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo
Općine Medulin koje je osnovano 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 2016. godini planirao je provesti sljedeće aktivnosti u
1. Redovni sastanci Savjeta mladih
2. Praćenje provedbe Lokalnog programa djelovanja za mlade
3. Konzultiranje s organizacijama za mlade o temama za mlade

4. Suradnja s tijelima Općine Medulin
5. Suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj
6. Promicanje i poticanje volonterizma i zapošljavanja mladih
7. Informiranje o aktualnim temama i događanjima
8. Organiziranje edukativnih radionica za mlade
9. Poticanje prekogranične suradnje mladih iz pobratimljenih Općina i Gradova
10. Vizualni identitet i promocija Savjeta

1. REDOVNI SASTANCI SAVJETA MLADIH I KONFERENCIJE

Savjet mladih je u 2016. godini održao 7 sjednica i prisustvovao na 2 konferencije za mlade.

Sjednice savjeta mladih u 2016. godini:

1. sjednica – 15. ožujka 2016. god
Tema:


Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Medulin

2. sjednica – 04. svibnja 2016. godine
(osim članova Savjeta mladih bio je prisutan i načelnik Općine Medulin Goran Buić)
Tema:


Razgovor s načelnikom Općine Medulin o radu Savjeta mladih Općine Medulin

3. sjednica - 29. lipnja 2016. godine
Teme:


Prijedlog edukacija u organizaciji Savjeta mladih Općine Medulin



Prijedlozi za aktivno uključivanje u donošenje odluka i prijedloga Općinskom vijeću

4. sjednica - 12. rujna 2016. godine
Teme:


Program rada Savjeta mladih Općine Medulin



Lokalni program djelovanja za mlade – Centar za mlade

5. sjednica – 27. rujna 2016. godine
Teme:


Stipendiranje učenika i studenata



Prijedlog za edukacije u organizaciji Savjeta mladih Općine Medulin

6. sjednica – 03. listopada 2016. godine
Teme:


Nabava promotivnog materijala



Prijavnica za edukaciju „Umijeće javnog nastupa“

7. sjednica – 25. listopada 2016. godine
Teme:


Odlazak u pobratimljenu Općinu Porto Tolle



Prijavnica za edukaciju „Kako komunicirati s medijima“

Konferencije i radni sastanci:

1. Konferencija „ Edukacija za članove Savjeta mladih“ – 05. ožujka 2016. godine –
Spomen dom u Pazinu
- Organizator: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
2. Konferencija u Pazinu na temu „Regionalni program za djelovanja za mlade Istarske
županije“ – 12. studeni 2016. godine – Dršćevka, Pazin
-Organizator: Savjet mladih Istarske županije

2. PRAĆENJE PROVEDBE LOKALNOG PROGRAMA DJELOVANJA ZA MLADE

Savjet mladih Općine Medulin u 2016. godini redovno je pratio provedbu Lokalnog programa
djelovanja za mlade na način da je održao sjednicu isključivo na temu LPDM-a i aktivnosti
navedenih u njemu, analizirao broj mladih te u suradnji sa načelnikom pokrenuo pitanje
uređenja Centra za mlade u Medulinu. Tim je povodom Savjet mladih izradio anketu koju je
objavio na službenim stranicama Općine i na društvenim mrežama na temu potrebe uređenja
Centra za mlade. Anketa je bila dostupna 2 mjeseca i ispunilo ju je oko 72 mladih što je
izniman uspjeh za područje Općine Medulin. Anketa je bila kreirana na način da su mladi
sami odabirali opcije o potrebi uređenja Centra, o sadržajima koji bi se u njemu nalazili pa
sve do radnog vremena centra i načina osnivanja i upravljanja Centrom.
Anketa o Centru za mlade pokazala je izniman interes mladih za uređenje Centra pri čemu je
100 % mladih odgovorilo da im je potreban Centra za mlade. Uz ostale stavke koje su se
nalazile u anketi mladi u istaknuli da im je Centar potreban kao prostor za učenje, druženje i
korištenje računalima, a osim računala mladi smatraju da se u Centru trebaju nalaziti i
društvene igre, playstation, ali i mogućnost gledanja filmova i čitanja raznih knjiga.
Također, osim samih informacija vezanih uz uređenje Centra Savjet je upitnikom pribavio
određenju „mailing“ listu mladih na način da su mladi koji to željeli na kraju samog upitnika
upisali svoje mail adrese. Isto tako mladi su mogli upisati i određeni komentar, a jedno
pitanje odnosilo se i na prijedloge mladih o temama koje smatraju da bi Savjet mladih trebao
pokrenuti ili o njima raspravljati.
Praćenje provedbe LPDM-a tim je aktivnostima i anketom obradilo većinu ključnih pitanja
koje su mladi istaknuli prilikom kreiranja samog lokalnog programa. Savjet mladih će u 2017.
godini proširiti način praćenja provedbe programa te pokušati provesti neke od predloženih
aktivnosti.

3. KONZULTIRANJE S ORGANIZACIJAMA ZA MLADE O TEMAMA ZA MLADE

Savjet mladih Općine Medulin nastavio je suradnju sa Zakladom za poticanje partnerstva i
razvoja civilnog društva ka organizacije koja kontinuirano organizira razne edukacije i panel
diskusije kao i konferencije na razne teme koje su iznimno važne za mlade. Teme su
povezane sa samozapošljavanjem mladih, edukacije, ali i edukacije samih Savjet Mladih za
rad s mladima.
Osim same Zaklade putem interneta Savjet mladih prati i komunicira i sa Mrežom mladih
Hrvatske koja je organizacija iz Zagreba zadužena za aktivnost mladih. Organizacija je
osnovana kao neovisna organizacija, a kontinuirano organizira konferencije i sastanke na
temu aktivnosti mladih na kojima vrlo često gostuju predstavnici Ministarstva, ali i raznih
neformalnih organizacija u cilju promicanja potreba mladih i isticanja aktualnih problema.
Osima navedenih organizacija Savjet mladih Općine Medulin u narednoj će godini proširiti
komunikaciju i na druge organizacije za mlade.

4. SURADNJA S TIJELIMA OPĆINE MEDULIN

U 2016. godini Savjet je održao redovite sastanke s načelnikom Općine Medulin te sa
predsjednikom Općinskog vijeća na kojima su raspravljali o važnijim pitanjima za mlade sa
područja općine Medulin. Osim aktualnih pitanja Savjet je tom prigodom obaviještavao
načelnika i predsjednika vijeća o svom radu te predlagao moguća poboljšanja. Krajem 2016.
godine Savjet je svoj program za 2017. godinu predstavio Općinskom vijeću Općine Medulin,
te je predsjednica Savjeta na sjednici vijeća odgovarala na postavljena pitanja vijećnika i na
taj način pobliže prikazala rad Savjeta mladih.
Osim suradnje sa izvršnim i predstavničkim tijelom Općine Medulin, Savjet kontinuirano
surađuje sa Upravnim odjelima Općine te obaviještava nadležnu pročelnicu o napretku i
predlaže moguća poboljšanja suradnje sa mladima. Predsjednica Savjeta mladih u 2016.
godini bila je član Komisije za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima te na taj način
direktno sudjelovala u jednom od najvažnijih pitanja za mlade.
Savjet mladih na jednoj od sjednica u 2016. godini pokrenuo je pitanje izmjene postojećeg
Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata obzirom da je postojeći pravilnik zastarjeo te
ne odgovara trenutnim potrebama i realnoj situaciju madih i studiranju u Hrvatskoj. Savjet će
u 2017. godini predložiti I. Izmjenu Pravilnika o stipendiranju, a nacrte izmjena već je u 2016.
godini na redovnoj sjednici predstavio nadležnoj pročelnici, načelniku i predsjedniku vijeća.
U cilju što kvalitetnije izmjene Pravilnika o stipendiranju Savjet mladih sudjelovao je i na
edukaciji u Puli na temu stipendija u Istri u organizaciji Volonterskog centra Istra. Na
navedenoj edukaciji/radnom sastanku Savjet je predložio smjernice unaprijeđenja, ali i
kvaliteno obradio određena ključna područja Pravilnika. Prijedlozi dobiveni na

edukaciji/radnom sastanku organizatori će proslijediti svim jedinicima lokalne samouprave u
Istri u cilju poboljšanja stipendiranja studenata i učenika.
Savjet je u 2016. god surađivao i sa Upravnim odjelom Općine u čijem se djelokrugu nalaze
projekti te su na tu temu ostvarili suradnju sa mladim studentima Arhitektonskog fakulteta u
Zagrebu. Suradnja sa mladima rezultirala je izradom projektne knjižice studenata iz Zagreba,
ali i predstavljanjem projektnih ideja mještanima Općine Medulin.

5. SURADNJA S DRUGIM SAVJETODAVNIM TIJELIMA MLADIH U REPUBLICI
HRVATSKOJ

Suradnja savjetodavnih tijela u Republici Hrvatskoj iznimno je važna u cilju razmjene ideja
između predstavnika mladih, ali i razmjenu iskustva i pronalaska adekvatnog rješenja za
eventualni problem mladih. Savjet mladih Općine Medulin u 2016. god. nastavio je suradnju
sa Savjetom mladih Istarske županije kao regionalnim Savjetom te sa Savjetom mladih
Grada Labina kao primjerom dobre prakse i kontinuiranoj dugogodišnoj suradnji u razmjeni
iskustva.
Na konferencijama Savjet Općine Medulin susretao se i sa Savjetima iz Grada Pazina,
Poreča, Zagreba i Novigrada, a eventualne suradnje sa navednim savjetodavnim tijelima
planirani su u 2017. godini.

6. PROMICANJE I POTICANJE VOLONTERIZMA I ZAPOŠLJAVANJA MLADIH I
INFORMIRANJE O AKTUALNIM TEMAMA

Savjet mladih OM kroz cijelu 2016. godinu poticao je volonterski rad mladih. Kontinuiranim
objavama na društvenim mrežama, radionicama i informiranjem Savjet mladih obavještava
mlade o mogućnostima volontiranja, ali i o aktualnim edukacijama koje se održavaju u Općini
Medulin, ali i u cijeloj Istarskoj županiji.Osim navedenoga putem društvenih mreža Savjet
redovito informira mlade o aktualnim temama za mlade iz cijele Hrvatske, ali i novim
mogućnostima koje se pružaju. Mladi se Savjetu mogu obraditi putem društvenih mreža, emaila, telefona, putem pošte direktno u općini Medulin, ali i direktnom komunikacijomsa
članovima Savjeta i upravnim tijelim Općine Medulin.
Informiranje mladih Savjet kontinuirano provodi kroz emisiju Tv Nove „Medulinska kronika“ i
putem općinskog glasnika „Medinfo“ pomoću kojih se pokušava rad Savjeta mladih približiti
svim mladima sa područja općine.
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 te
poticanje suradnje i društvene aktivnosti madih.

7. ORGANIZIRANJE EDUKATIVNIH RADIONICA ZA MLADE

Savjet mladih je u 2016. godini organizirao i proveo 2 besplatne edukacije za mlade.
Edukacija “Umijeće javnog nastupa“ odvijala se kroz 3 dana u Medulinu i bila je besplatna za
sve polaznike. Edukacija se održala 14.,15. i 16. listopada 2016. godine u organizaciji
Savjeta mladih, a provoditelj edukacije bila je tvrtka Kreacija j.d.o.o. Edukacija je trajala
dnevno 3 sata, a obuhvaćala je interaktivno predavanje, diskusiju i praktične vježbe, a
polaznici su imali priliku naučiti kako pripremiti prezentaciju, kako se pravilno izražavati,
pripremiti za javni nastup te mogućnosti prevladavanja straha i trebe te prepoznavanje
neverbalne komunikacije.
Edukacija je bila namjenjena svim mladima s područja općine M edulin, mladima koji se
planiraju baviti poduzetništvom, ali i udrugama, posebno osobama zaduženim za
komunikaciju s javnosti.
Druga edukacija u organizaciji Savjeta mladih bila je „Kako komunicirati s medijima“ te je
također bila besplatna i trodnevna edukacija. Edukacija je obuhvaćala interaktivno
predavanje, diskusiju i praktične vježbe, a polaznici su naučili osnove o svakom tipu medija,
kako pristupiti pojedinom tipu medija, osnovne načine komuniciranja sa medijima, što je
adrema i press kit i kako ih koristiti, Kko organizirati i voditi konferenciju za medije, dati izjavu
za meidje, ali i kako ostati u dobrom kontaktu i odnosima s medijima.
U obje edukacije sudjelovalo je oko 20 mladih sa područja Općine Medulin koji su istaknuli
da smatraju da će im navedene edukacije koristiti sa osobno usavršavanje, konkurentnost na
tržištu rada te vodsvo poduzeća odnosno udruga.
Edukacije se smatraju uspješnim obzirom da je na kraju svake edukacije provedena
evaluacija prema kojoj mladi smatraju da je potrebno više edukativnih radionica ovakvoga
tipa.

8. POTICANJE PREKOGRANIČNE SURADNJE MLADIH IZ POBRATIMLJENIH OPĆINA I
GRADOVA

Savjet mladih Općine Medulin u suradnji sa Općinom Medulin u 2016. godini nastavio je
suradnju mladih iz pobratimljenih Općina organiziranjem studijskog putovanja u
pobratimljenu Općinu Porto Tolle. N a studijskom putovanju sudjelovalo je 14 mladih iz
Savjeta mladih Općine Medulin, Udruge mladih Banjola „Frašker“, Udruge mladih Medulin te
Odbora mladih Općine Medulin. Studijsko putovanje trajalo je od 01. prosinca do 04.
prosinca 2016. godine.

Prilikom studijskog putovanja mladi su imali priliku susresti se sa mladima iz Porto Tolle-a s
kojima su se susreli u Medulinu nekoliko godina ranije. Mladi su imali aktivan program
posjeta te su razmjenjivali iskustva te predlagali suradnju u raznim područjima za mlade
poput kulture, sporta i aktivizma mladih. Savjet mladih nakon završetka studijskog putovanja
nastavio je kontakt sa mladima iz pobratimljene Općine te će se suradnja nastaviti i u 2017.
godini kroz predlaganje mogućih zajedničkih projekata i susreta.

9. VIZUALNI IDENTITET I PROMOCIJA SAVJETA

Vizualni identitet i promocija Savjeta mladih pokazala se kao uspješan kanal poboljšanja
„vidljivosti“ Savjeta, ali i komunikacije Savjeta sa mladima iz Općine Medulin. Tim je
povodom Savjet mladih u 2016. godini pribavio majice kratkih rukava, ali i blokove i kemijske
koje su djelili mladima na edukacijama i susretima. Time se potiče vizualni identitet Savjeta
te stvara „brand“ mladih kroz zajednički rad i identitet.
Savjet mladih će u 2017. godini također unaprijeđivati vizualni identitet i promociju Savjeta
mladih kako bi svi mladi sa područja općine Medulin bili upoznati s njihovim radom i
mogućnostima unaprijeđenja ideja mladih.

Savjet mladih u 2016. godini donio je Program rada Savjeta mladih Općine Medulin za 2017.
godinu, a Općinsko vijeće Općine Medulin Program je podržao na sjednici Općinskog vijeća.

PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH
OPĆINE MEDULIN
Ana Žufić, mag. turism. cult.

