PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH OPĆINE MEDULIN
ZA 2017. GODINU

Medulin, rujan 2016.
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Na temelju članka 28. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Medulin („Službene novine
Općine Medulin“ broj 1/2015), Savjet mladih Općine Medulin na 8. sjednici održanoj 12.
rujna 2016. god. donosi

PROGRAM RADA
Savjeta mladih Općine Medulin za 2017.godinu

UVOD

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Medulin koje se osniva u cilju promicanja i
zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini te aktivnog uključivanja
mladih u javni život Općine Medulin. Savjet mladih Općine Medulin ima sedam (7) članova i
sedam (7) zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Mandat
članova i zamjenika članova traje tri (3) godine.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:


raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih
te o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,



u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća predlaže Općinskom vijeću donošenje
odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za
unapreĎivanje položaja mladih na području općine Medulin, raspravu o pojedinim
pitanjima od značenja za unaprjeĎivanje položaja mladih na području općine Medulin
te način rješavanja navedenih pitanja,



putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja
odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeĎivanje
položaja mladih na području općine Medulin,



sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za
mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i
problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje
nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,



potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapreĎivanje položaja
mladih, meĎusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici

Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i
odgovarajućim tijelima drugih zemalja,


predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada Savjeta mladih i
financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,



po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Medulin na sjednice Savjeta mladih,



potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju
organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i
odreĎivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,



obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

1. LOKALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE
Lokalni program djelovanja za mlade (LPDM), je strateški dokument koje je usvojilo
Općinsko vijeće u kojem se definiraju na koji će se način i kojim konkretnim aktivnostima, s
koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju odgovoriti na ključne potrebe i
interese mladih. IzraĎen je LPDM Općine Medulin 2014. – 2020. koji u sebi sadrži tematska
područja djelovanja, na osnovu kojih su izraĎeni prioriteti i mjere za unapreĎenje života
mladih na području Općine Medulin. Općinsko vijeće usvojilo je jednoglasno Lokalni
program djelovanja za mlade Općine Medulin na 4.sjednici Općinskog vijeća Općine Medulin
održane 24. listopada 2013.godine. Odluka o usvajanju objavljena je i u Službenim novinama
Općine Medulin broj 6/2013.
Tematska područja koja LPDM Općine Medulin obuhvaća su:
1. Centar za mlade Općine Medulin
2. Obrazovanje i informatizacija mladih
3. Zapošljavanje i poduzetništvo mladih
4. Socijalna politika za mlade
5. Zdravstvena zaštita i ekologija
6. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
7. Kultura, sport i slobodno vrijeme
8. Mobilnost i informiranje mladih
Savjet mladih Općine Medulin će u suradnji sa Općinom Medulin pratiti tijek razvoja
tematskih područja koje LPDM obuhvaća te na godišnjoj razini zatražiti od Općine Medulin
evaluaciju ostvarenog ili neostvarenog sukladno odreĎenim vremenskim razdobljima.
Osim same evaluacije poticati će se kontinuirani rad na tematskim područjima, a dijelove koje
Savjet može samostalno odraditi će provesti na godišnjoj bazi. Područja koja obuhvaćaju
isključivo nositelja Općinu Medulin Savjet će poticati i svojim volonterskim radom pokušati
unaprijediti.
TakoĎer, Savjet mladih Općine Medulin će nakon evaluacije od strane Općine Medulin
sazvati sjednicu na kojoj će se raspravljati o mogućim smjernicama ili prioritetima iz
godišnjeg razdoblja. Savjet mladih OM će na cjelogodišnjoj razini pratiti provedbu programa

te poticati jedinicu lokalne samouprave na provedbu realnih prioritetnih područja sukladno
mogućnostima Općine Medulin. Ovakav princip rada i evaluacije LPDM-a česta je praksa te
se pokazuje kao najefikasniji način. S obzirom da je LPDM usvojilo Općinsko vijeće njegova
svrha dobiva na važnosti te će Savjet mladih kontinuirano pratiti i pomagati u provedbi istoga.

2. SURADNJA SA ORGANIZACIJAMA ZA MLADE
Savjet mladih Općine Medulin će redovito održavati kontakt sa raznim organizacijama za
mlade o temama za mlade te odlaziti na radionice organizirane od strane raznih organizacija
za mlade. Savjet mladih OM do sada je ostvarivao redovitu suradnju sa „Zakladom za
poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva“, udrugama mladih Banjole, Medulin, Labin,
te savjetima mladih Labin, Pula i Istarske Županije. Savjet mladih namjerava nastaviti
postojeće, uz unaprjeĎenje novih suradnja. TakoĎer, planira nastaviti konzultacije sa svim
navedenim organizacijama kao i organizacijom „Mreža mladih Hrvatske“ i ostalima s kojima
uvidi mogućnost. Planirano je i ostvarenje suradnje sa Savjetom mladih grada Varaždina, a
suradnja će ovisiti o mogućnostima susreta Savjeta iz Medulina te Savjeta iz Varaždina. Cilj
navedenih susreta je razmjena iskustava i znanja te mogućnost unaprjeĎenja rada Savjeta.
TakoĎer, grad Varaždin ostvario je projekt Centra za mlade, te jedan od ciljeva ovoga susreta
je i razgovor o prednostima i nedostacima projekta, kao i način upravljanja.
Savjet mladih Općine Medulin ostvario je suradnju sa dvije postojeće udruge mladih u Općini
Medulin (Udruga mladih Banjola „Frašker“ i Udruga mladih Medulin) te ostvarenu suradnju
nastavlja svake godine. Savjet mladih osim osobnom suradnjom sa svakom pojedinom
Udrugom potiče i suradnju navedene dvije udruge meĎusobno. Navedeno se planira nastaviti
kroz organiziranje zajedničkih sastanaka, odlaska na edukacije i razmjenu iskustava na
putovanjima. Mladi sa područja Općine Medulin na taj način suraĎuju i na manifestacijama
koje organiziraju, ali i na sastancima Savjeta gdje se zajedničkim idejama pokušava ostvariti
cilj. Savjetu mladih je jedan od ciljeva osnivanje još Udruga mladih na području Općine
Medulin, a isto potiče kontinuiranim edukacijama i dostupnošću svim mladima. TakoĎer, uz
poticanje i valoriziranje volonterskog rada Savjet mladih upoznaje mlade s njihovim
mogućnostima uključivanja u razne Udruge. Osim sa udrugama mladih Savjet mladih
ostvaruje suradnju i sa drugim udrugama na području Općine Medulin poput udruge Medulin

Art, volontiranjem u Crvenom križu, ali i suradnjom sa brojnim drugim udrugama koje
kontaktiraju Savjet za pomoć ili suradnju.
U 2016. godini Savjet je ostvario suradnju sa Crvenim križem – podružnica Općina Medulin
na projektu „Pomoć u kući“ gdje članovi Savjeta mladih 2 puta tjedno odlaze kod štićenice u
Medulin i pomažu. Pomoć se odnosi na odlazak u kupovinu, druženje i razgovor te ostale
pomoći koje štićenica zatraži. Savjet mladih istu aktivnost planira i u 2017. godini, a ukoliko
se ukaže potreba i povećanjem broja štićenika.
Savjet mladih planira u 2017. godini ostvariti suradnju sa osnovnom školom „Dr. Mate
Demarin“ iz razloga što smatra da su učenici od 5. – 8. razreda osnovne škole budući korisnici
projekata Savjeta mladih, ali i potencijalni članovi u novim sazivima.
Suradnja će se osim susretima, pokušati ostvariti i kontaktima putem društvenih mreža i emailova s obzirom da susreti osobno nisu svaki puta mogući. Savjet mladih će pokušati u
2017. godini ostvariti što više suradnja sa raznim Udrugama mladih i za mlade te sa
Savjetima mladih.

3. SURADNJA SA TIJELIMA OPĆINE MEDULIN
Županije, gradovi i općine su pozvani djelovati u partnerstvu s državom i organizacijama
civilnog društva u ostvarenju ciljeva i provoĎenju aktivnosti za dobrobit mladih navedenih
Nacionalnim programom za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine.
Nacionalnom strategijom pozivaju se županije, gradovi i općine, one koje to još nisu učinile,
na razvijanje, donošenje i praćenje provedbe svojih lokalnih, odnosno područnih (regionalnih)
programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade sukladno specifičnim interesima
i potrebama mladih na odreĎenom području. Pritom se mogu koristiti smjernicama nacionalne
strategije, ali i primjerima dobre prakse drugih jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave koje imaju iskustvo u donošenju i provoĎenju lokalnih i područnih (regionalnih)
programa za mlade. TakoĎer se posebno potiče uključivanje Savjeta mladih u proces
predlaganja i donošenja takvih lokalnih i područnih (regionalnih) programa za mlade.

Savjet mladih Općine Medulin će sukladno Zakonu o Savjetima mladih, čl. 24 - poticati i
inicirati redovite konzultacije sa tijelima Općine Medulin uključujući i Općinsko vijeće,
predsjednika Općinskog vijeća, načelnikom i ostalim tijelima Općine Medulin. Savjet mladih
Općine Medulin će u svrhu poboljšanja svog rada te u svrhu poboljšanja odnosa i suradnje
sazivati sastanak sa odreĎenim tijelima Općine Medulin minimalno jednom u tri (3) mjeseca.
Dosadašnja praksa Savjeta mladih bila je sazivanje sastanka sa načelnikom Općine Medulin i
predsjednikom Općinskog vijeća sukladno potrebama i tematici. Sastanci su redovito
održavani, a sazivani su kada bi Savjet primijetio potrebu za istim.
Savjet mladih će isto tako redovito poticati informiranje Savjeta mladih od strane Općine
Medulin, a odnosi se na zaposlenike odjela zadužene za odreĎene teme. Poticati će se
informiranost, savjetovanje i pravovremeno obavještavanje o aktualnim temama za mlade.
Smatramo da će se uključivanjem Savjeta mladih u aktualne teme i projekte poboljšati
rezultati projekta koje podrazumijevaju ciljanu skupinu, ali i pokazati da se zajedničkom
suradnjom mogu ostvariti zajednički ciljevi.
Savjet mladih Općine Medulin će nastaviti tradiciju jednogodišnjeg susreta svih mladih sa
područja Općine Medulin sa Načelnikom te na taj način ostvariti suradnju izmeĎu mladih i
same Općine Medulin. Do sada su organizirana dva takva susreta gdje su mladi imali priliku
družiti se sa Načelnikom, postavljati pitanja i pobliže upoznati njegov rad, a Načelnik je imao
priliku poslušati mlade na jednom mjestu u neformalnom okruženju. Savjet mladih će u 2017.
godini takoĎer organizirati taj susret, kao primjer dobre prakse suradnje Općine Medulin i
svih mladih.

4. SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJAMA ZA MLADE
Savjet mladih Općine Medulin će sudjelovati na konferencijama na temu mladih i za mlade.
Konferencije na temu mladih održavaju se redovito u organizaciji raznih organizacija za
mlade te će se Savjet mladih odazivati na konferencije sukladno tematskim područjima i
financijskim sredstvima dostupnim za odlazak na konferencije. Na taj se način održava
redoviti kontakt sa organizacijama za mlade, ali i sa ostalim Savjetima mladih i udrugama.
Isto tako, na taj se način članovi savjeta mladih educiraju i ostvaruju temelje za rad unutar
svoje Općine i poboljšanje situacije mladih. Savjet mladih OM do sada je prisustvovao na

nekoliko konferencija te taj kontinuitet namjerava nastaviti. Na raznim konferencijama Savjet
se upozna o novom Zakonu o Savjetima mladih, o svojim obvezama i mogućnostima. Isto
tako, na konferencijama su u više navrata predstavljeni primjeri dobre prakse pomoću kojih
Savjet može uzeti primjer i djelovati na svom području. Pohvalno je da je i sam Savjet
Medulin u više navrata na konferencijama u Istri prozvan kao primjer dobre prakse u
projektima LPDM-a i suradnji sa mladima i udrugama mladih. Cilj nastaviti navedeni
kontinuitet te zadržati status Savjeta kao primjer za trud. S obzirom na nepredvidivost
konferencija Savjet mladih odluku o odlasku na pojedinu konferenciju prepušta glasanju
članovima mladih i odobravanju od strane Općine Medulin. Savjet mladih će popratiti
konferencije unutar Istre, Republike Hrvatske, ali i u inozemstvu.

5. PROMICANJE VOLONTERIZMA I ZAPOŠLJAVANJA MLADIH
Savjet mladih Općine Medulin će u 2017.godini nastaviti poticati volonterski rad kroz
edukacije i radionice, ali isto tako i kroz poticanje osnivanja novih udruga mladih ili
uključivanja u postojeće udruge mladih. Savjet mladih će poticati nabavljanje volonterskih
knjižica u Volonterskom centru Istre na čemu je već započeo razgovore sa tijelima unutar
Općine Medulin. Vlastitim će primjerom motivirati udruge mladih na pribavljanje
volonterskih knjižica, ali i na vrednovanje istih. Poticanje volonterskog rada ogledati će se
kroz informiranje, motiviranje i vrednovanje. Isto tako, Savjet mladih će poticati
zapošljavanje mladih kroz edukacije i informiranje o aktualnim natječajima, Zakonima za
zapošljavanje mladih, ali i sudjelovanjem na tribinama na temu zapošljavanja. Zapošljavanje
mladih je temelj za razvitak Općine Medulin te za egzistenciju samih mladih i njihov ostanak
u Općini Medulin. Poticati će i stručno osposobljavanje mladih na području Općine Medulin
te organizirati radionice za unaprjeĎenje znanja mladih. Savjet mladih je do sada već
organizirao edukaciju „Četiri koraka do zaposlenja“, a u 2016. godini provodi 2 edukacije na
temu: „Umijeće javnog nastupa“ i „Kako komunicirati s medijima“. U 2017. godini planira se
organizirati još dvije edukacije na temu zapošljavanja i samozapošljavanja mladih.

6. INFORMIRANJE O AKTUALNIM TEMAMA I DOGAĐANJIMA
Savjet mladih Općine Medulin tijekom svih je godina redovito informirao mlade sa područja
svoje Općine, a taj rad namjera nastaviti i u 2017. godini. Informiranje mladih vrši se kroz
web stranice Općine Medulin, facebook stranice Savjeta mladih Općine Medulin, ali i kroz email liste. Savjet mladih redovito će informirati mlade o aktualnim temama, dogaĎajima i
edukacijama vezanima uz teme za mlade. TakoĎer, Savjet će pokušati u 2017.godini ostvariti
još veći kontakt sa mladima unutar svoje Općine, te nastaviti davati priliku svim mladima da
zajedno odlučuju što im je potrebno, a osobito osluškivanje potreba prilikom kreiranja
tematike radionica.

7. ORGANIZIRANJE EDUKATIVNIH RADIONICA ZA MLADE

Savjet mladih planira organizirati edukacije za mlade u 2017. godini, a sama tematika
radionica

pokušati

će

obuhvatiti

edukacije

o:

zapošljavanju,

samozapošljavanju,

informacijskim tehnologijama, komunikacijskim i organizacijskim vještinama i ostalo.
Savjet mladih će dati priliku svim mladima da zajedno odluče koju radionicu žele u svojoj
Općini kroz online glasanje. Savjet mladih će sukladno svojim financijskim mogućnostima
ponuditi mladima nekoliko raznih radionica, a mladi će putem društvenih mreža (i web
stranica) moći glasati u kojoj bi radionici htjeli aktivno sudjelovati. Na taj će se način uključiti
sve mlade u odlučivanje, ali provesti radionica koja je većini mladih ljudi unutar Općine
Medulin potrebna.
Savjet mladih je do sada organizirao više radionica koje su mladi prepoznali kao
najpotrebnije, a to su pokazali svojim prisutstvom na edukacijama i radionicama u velikom
broju. Cilj je održavanje kontinuiranih radionica koje će mladima poslužiti u daljnjem
vlastitom razvoju, ali i zapošljavanju te samozapošljavanju.

8. POTICANJE PREKOGRANIĈNE SURADNJE MLADIH
Savjet mladih je uz pomoć Općine Medulin u 2014.godini posjetio pobratimljenu Općinu Pols
zajedno sa mladima unutar Općine koji djeluju u pojedinim udrugama ili odborima. U 2015.
godini Savjet je posjetio pobratimljenu Općinu Cerklje na Gorenjskem gdje su posjetili Centar
za mlade i razmijenili iskustva mladih iz Slovenije. U 2016. godini mladi će tijekom prosinca
posjetiti još jednu pobratimljenu Općinu sukladno dogovorima koji su u tijeku s obzirom na
poticanje suradnje i projekta.
Savjet mladih planira nastaviti organizaciju odlaska mladih u pobratimljene Općine u 2017.
godini. Savjet mladih bi u 2017.godini ostvario putovanje u odreĎenu pobratimljenu
općinu/grad, a putovanje obuhvaća druženje mladih koji djeluju na području Općine Medulin
sa mladima iz inozemstva. Na taj se način šire znanja i iskustva mladih iz različitih područja,
ostvaruje suradnja mladih, ali i druženje mladih. Podržavanjem ovog projekta Općina
Medulin pokazuje brigu za mlade, pomaže im u širenju njihovih znanja i iskustva, ali i
nagraĎuje volonterski rad mladih sa područja Općine Medulin. Na putovanje bi otišlo 21
mladih sa područja Općine Medulin, a obuhvaća mlade aktivne članove Savjeta mladih,
udruga mladih i odbora za mlade. Svi navedeni mladi su dio neprofitnih organizacija te svoj
rad baziraju isključivo na volonterskom radu tijekom cijele godine, te bi njihov rad na ovaj
način bio nagraĎen. Na putovanje bi otišli svi članovi i zamjenici članova Savjet mladih
Općine Medulin (14 mladih), po 2 predstavnika iz svake Udruge mladih (na području Općine
Medulin djeluju dvije udruge mladih), dakle 4 osobe te odbor mladih koji sačinjava 3 člana.
Savjet mladih se odlučio da pruži mladima iz različitih udruga odlazak na putovanje iz
razloga što je riječ o aktivnim volonterima (udruge odlučuju koje predstavnike će poslati) te
želi spriječiti isključivanje odreĎene skupine mladih. Savjet mladih je okvirno izračunao
troškove putovanja tog broja mladih te bi svako smanjenje tog iznosa označavalo
isključivanje odreĎene skupine mladih volontera.
Općina Medulin je pozitivan primjer podržavanja i brige za umirovljenike i djecu prilikom
razmjene, a od 2014.godine započela je podršku razmjene mladih i širenje njihovih iskustva.
Mladi su prilikom zadnjem putovanja vidjeli primjere dobre prakse upravljanja centra za
mlade te na taj način mogli pružiti nove isprobane ideje Općini Medulin.

Podržavanjem ovog projekta i njegovim provoĎenjem vrši se edukacija, širenje znanja i
iskustva mladih te nagraĎuje volonterski rad.

9. VIZUALNI IDENTITET I PROMOCIJA
Vizualni identitet označava simbol odreĎene institucije, grada, organizacije te osigurava
njezinu vidljivost. Bez vizualnih identiteta nema „brandova“, simbola niti prepoznatljivosti.
Savjet mladih ima vlastiti logo koji je u skladu sa logom Općine Medulin te u 2017.god želi
unaprijediti vlastiti vizualni identitet kroz pribavljanje majica ili promotivnih materijala za
Savjet mladih kako bi se poboljšala njegova vidljivost. Vizualni identitet može se unaprijediti
uz pomoć promotivnih materijala te će Savjet mladih sukladno mogućnostima odlučiti na koji
će se oblik promocije i stvaranju vizualnog identiteta poslužiti.

Vizualni identitet Savjeta mladih se na svim konferencijama za mlade isticao kao jedan od
prioriteta iz razloga što taj način ostali mladi uočavanju njegovu postojanost i važnost za sve
mlade.

10. FINANCIJSKI PLAN
NAZIV STAVKE
Edukacije za mlade

Odlazak mladih u
pobratimljenu Općinu u
svrhu razmjene
iskustava mladih

OPIS TROŠKA
Planirane 2 edukacije za mlade u trajanju od
minimalno 2 dana
Pokrivanje putnih troškova odlaska (manji
autobus, kombi), te troškove noćenja i obroka –
21 osoba
(21 osoba obuhvaća članove Savjeta mladih,
članove Udruga mladih sa područja općine
Medulin te članove Odbora mladih Općine
Medulin)

POTREBAN
IZNOS
7,000 kn

30.000,00 kn

Promocija Savjeta
mladih i informiranje
mladih o postojanju
Savjeta

Kupnja promotivnog materijala, majica,
blokova, kemijska, usb-ova ili sl.

2.500,00 kn

Putni troškovi
(za sjednice i
konferencije)

Putni troškovi za prisustvovanje sjednicama
Savjeta mladih - 12 sjednica/7 članova
Putni troškovi za prisustvovanje na
Konferencijama te sukladno točki 4. Programa

6.000,00 kn

Neplanirani troškovi
UKUPNO

rada, predlažemo da se podrži sudjelovanje
predstavnika na meĎunarodnim, nacionalnim i
regionalnim konferencijama za mlade.
Neplanirani troškovi

5.000,00 kn
50.500,00 kn

Savjet mladih Općine Medulin
Ana Ţufić, mag.turism.cult.

