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Zapre5i6, 01.03.2019.

Temeljem Elanka 19. stavak 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 4L/t4l te dlanka 25.

Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zapreiiia (Sluibene novine Grada ZapreiitaO6lL4l, Savjet

mladih Grada ZapreSiia, na svojoj 6. sjednici odrianoj dana 01. oiujka 2019. godine donio je

IZVJESEE O RADU

SAVJETA MIADIH GRADA ZAPRESICA AaOLS.GODINU

l. uvoD

Gradsko vijeia Grada ZapreSi6a na svojoj 6. sjednici odrianoj 25. sijeEnja 2018. godine usvojilo je

Program rada Savjeta mladih za2OL8. godinu.

Tijekom 2018. godine Savjet mladih Grada Zapre5iia (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) odriao je 4

sjednice sa ukupno 13 todaka dnevnog reda.

Sjednice Savjeta mladih odriavale su se u prostoru gradske uprave Grada Zapre5i6a, Nova ulica 10, a

na njima su sudjelovali i prodelnici upravnih odjela, predstavnici udruga, zainteresirana javnost i

mediji.

Osim sjednica, a s ciljem ostvarivanja Programa rada Savjeta' mladih, ilanovi Savjeta mladih

sudjelovali su na konferencijama i radnim sastancima sa predstavnicima Grada Zapre5i6a, udrugama

te Savjetima mladih drugih gradova i opiina.

U okviru svojih ovlasti i naEina rada, Savjet mladih Grada ZapreSida;

raspravljao je o pitanjima znaEajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga

Gradskog vijeia Grada Zapre5i6a koji su od interesa za mlade,

raspravljao je o pojedinim pitanjima od znaienja za unaprjedivanje poloiaja mladih na

podruiju Grada Zapreiiia, te nadin rje5avanja navedenih pitanja,

sudjelovao je u izradi, provedbi i pradenju provedbe lokalnih programa za mlade, dao pisana

oiitovanja i prijedloge nadleinim tijelima o potrebama i problemima mladih,

predlagao je donoSenje programa za otklanjanje nastalih problema i pobolj5anje poloZaja

mladih,

poticao je informiranje mladih o svim pitanjima znadajnim za unaprjedivanje poloZaja

mladih, medusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu

iskustava s organizacijama civilnoga druStva i odgovarajudim tijelima drugih zemalja,
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II. RAD SAVJETA MLADIH U 2018. GODINI

Rad Savjeta mladih u velikoj se mjeri oslanjao na Program rada Savjeta mladih Grada Zapreiiia za

2018. godinu, uz neke dodatne aktivnosti koje su nastale tijekom godine.

Sljede6e toike moiemo navesti kao glavne toEke djelovanja Savjeta mladih u 2018. godini.

l.Gradski program za mlade Grada Zapreii6a za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Savjet mladih sudjelovao je u praienju i provedbi ciljeva i mjera Gradskog programa za mlade grada

Zapre5iia za razdoblje od 2015. do 2020. godine kojima je i sam nositelj provedbe ili suradnik u

provedbi, kao 5to su; lnformiranje i povezivanje mladih poduzetnika, podriavanje projekata

organizacija civilnog druitva usmjerenih na razvoj poduzetni5tva mladih, poticanje radne aktivnosti

studenata, podupiranje staziranja kao vrednovanja radnog iskustva mladih, pruianje besplatne

pravne pomodi mladima, razvijanje svijesti mladih o pripadnosti lokalnoj kulturnoj zajednici.

1.1.Priprema istraiivanja interesa ipotreba mladih u Zapreiidu

Savjet mladih Grada ZapreSiia na sjednici odrianoj 18. travnja 2018. godine donio je Nacrt

istraiivanja potreba mladih Grada Zapre$iia u svrhu izrade Lokalnog programa djelovanja za mlade

Grada Zapre5iia za razdoblje od 2020. do 2025. godine.

U skladu s Nacrtom i rokovima odredenima njime, dlanovi Savjeta mladih Grada Zapreiiia tijekom

2018. godine pripremili su preliminarnu verziju anketnog upitnika namijenjenog istraZivanju

problema i potreba mladih u Zapreiidu. Takoder je dogovorena suradnja s pojedinim obrazovnim

institucijama u Zapre5idu na polju skupljanja sudionika istraiivanja. Tijekom 2018. godine zapodela je

provedba predistraiivanja, koje je i dalje u toku, a na temelju kojeg ie se izraditi konadna verzija

upitnika.

2. Nastavak projekta Pravne klinike

U 2018. godini nastavljena je suradnja sa Pravnom klinikom SveuEiliSta u Zagrebu radi pruianja

pravne pomo6i gradanima slabijeg imovinskog stanja te pruZanja pomodi pri jednostavnim upitima o

potencijalnom pravnom lijeku.

Pravna klinika odrZavala je svoja savjetovanja u unaprijed dogovorenim i ogla5enim terminima

(16.01.,13.03., L7.04.,15.05., 16.10.,20.77.2OL8.i17.72.2078.) u prostorijama Kluba umirovljenika

u Zapre5iiu, a broj zainteresiranih stranaka je u 2018. godini biljeiio porast.

Klinika se bavi iskljuEivo predmetima koji se tiEu podrudja u kojima je prepoznata potreba da se

korisnicima pomogne. Podrudja za koja su osnovane posebne skupine su: obiteljsko pravo i zaitita

djece, za5tita radnika, diskriminacija, driavljanstvo i azil, prava pacijenata, za5tita irtava i svjedoka

kaznenih djela te pomoi u ovrinim postupcima.

3. Sudjetovanje Elanova Savjeta u radu Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike

Koordinacija gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske je udruga koja trenutno okuplja Elanove 30-

ak gradskih savjeta mladih s ciljem razmjene iskustva i davanja savjeta donositeljima odluka za



mlade. Predstavnici Savjeta mladih Grada Zapreiiia sudjelovali su na 1. i 2. sjednici Predsjedni5tva

Koordinacije savjeta mladih (Zagreb i Trogir) te na 2. Kongresu savjeta mladih Republike Hrvatske u

Crikvenici (12.-1,4. listopada 2018. god ine).

4. Suradnja s Udrugom studenata Grada ZapreSida iCentrom za mladei

Odriana je edukativna radionica o aktivnom sudjelovanju mladih u druStvu za Savjet mladih Grada

ZapreSiia.

4,1. Rad na izmjeni sustava stipendiranja studenata u Zapre5i6u

Tijekom 2018. Savjet mladih Grada Zapre5iia je, u suradnji s Udrugom studenata grada Zapre5iia, a u

skladu s prijedlozima koje je Udruga studenata grada ZapreSiia usvojila 29. prosinca 2016., donio

prijedlog teksta izmjena i dopuna Odluke o stipendijama Grada Zapre5iia. Ovim izmjenama i

dopunama stipendiranje je omoguieno vei i studentima prve godine preddiplomskih i integriranih

studija, Sto do sada nije bio sludaj. Uvedeni su mehanizmi kojima se sprjedava prezastupljenost

studenata prve godine u sustavu stipendiranja, a 5to bi se moglo dogoditi s obzirom na to da studenti

prve godine na natjedaj za stipendije ulaze s ocjenama iz srednje 5kole, koje su u pravilu vi5e nego na

fakultetu. Gradsko vijede usvojilo je izmjene i dopune Odluka o stipendijama Grada Zapreiica 72.

srpnja 2018,

5. Povedanje prepoznatljivostiSavjeta mladih u lokalnoj zaiednici

Savjet mladih Grada ZapreSiia povedao je svoju vidljivost u druitvu i pribliiio svoj rad mladima u

lokalnoj zajednici. U suradnji s Udrugom studenata Grada Zapre5iia, Savjet mladih podriao je

organizaciju Bruco5ijade zapreSiikih studenata nabavkom grickalica.

lzradena je web stranica Savjeta mladih Grada Zapreiiia na domeni mladi-zapresic.eu , nova

Facebook stranica te novi logotip Savjeta mladih Grada ZapreSiia.

6. Ostale aktivnosti vaine za rad Savjeta mladih i poboljSanje poloiaja mladih u Gradu

ZapreSi6u

Ostvareni su kontakti sa dlanovima ostalih savjeta mladih s podruija Republike Hrvatske te su

stedena brojna znanja i iskustva koja ie dlanovi nastojati konstruktivno upotrijebiti u daljnjem radu

Savjeta mladih. Savjet mladih je na svojoj sjednici u prosincu 2018. godine razmatrao lzvje5taj o

statusu provedbe istraZivanja potreba i interesa mladih u Zapre5idu

6.1. Postavijanje Sahovskog stola

U komunikaciji s pripadnicima populacije mladih u ZapreSiiu, Savjet mladih Grada ZapreSiia predloiio

je postavljanje stola za igranje Saha na jednoj od lokacija u naselju Zapre5ii. SahOvski stol postavljen

je na SetaliStu kardinala Franje Kuhariia.

5.2. Potraga za prostorom za okupljali5te za mlade

U skladu s Programom rada Savjeta mladih za2Ot8. godinu, prema kojem je predvideno da ie Savjet

mladih ispitati moguinosti formiranja tzv. okupljaliSta za mlade, dlanovi Savjeta mladih pregledavali



su podatke o nekretninama u posjedu Grada Zapre5ida te naialost nije pronaden nitijedan izgraden

objekt u gradskom vlasniStvu koji bi bio adekvatan i mogao sluiiti u svrhu okupljali3ta za mlade.

7. lzrada Plana rada Savieta mladih Grada Zaprelida za2Ol9.godlnu.

U rujnu 2018. godine, Savjet mladih je usvojio Plan rada za2OL9. godinu kojije potvrdilo i Gradsko

vijede Grada Zapre5iCa na svojoj 11. sjednici odrianoj 25- rujna 2018. godine.

III. FINANCIJSKI IZVJESTAJ

Savjet mladih ima jedinsWenu poziciju u ProraEunu Grada Zapre3ica, unutar Razdjela 001

PredstavniEko tijelo. Za 2O18. godinu za rad Savjeta mladih bilo je predvideno ukupno 23.0fi),00 kn,

a utroSeno je ukupno L6.92O,72 kn, odnosno 73,57 %,
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