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UVOD
Akti na kojima se temelji djelovanje Savjeta mladih
Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih ( „Narodne novine“ broj 41/14)
i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Josipdol, Savjet mladih Općine Josipdol donio
je, i Općinskom vijeću upućuje na odobravanje, ovaj Program rada Savjeta mladih za
2020. godinu. Savjet mladih Općine Josipdol (u daljnjem tekstu: Savjet mladih)
savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Josipdol koje se osniva s ciljem
uključivanja mladih u javni život Općine Josipdol. Člankom 13. Zakona o savjetima
mladih te Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Josipdol, propisan je djelokrug
rada Savjeta mladih:
1.raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad
savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne,
odnosno područne (regionalne)samouprave koji su od interesa za mlade
2.u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom
tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od
značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje
položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja
mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te
način rješavanja navedenih pitanja
3.putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera,
programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na
području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem
mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
4.sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa 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
5.potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje
položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te
suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim
tijelima drugih zemalja
6.predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinicalokalne, odnosno
područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi
ostvarivanja programa rada savjeta mladih
7.po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave na sjednice savjetamladih
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8.potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju
organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i
određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
9.obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Društveni kontekst u kojem se Program rada donosi
U uvodu Nacionalnog programa za mlade navodi se da suvremena
generacija mladih u Hrvatskoj, kao i u većini zemalja europskog okruženja,
sazrijeva u općim društvenim uvjetima koji se znatno razlikuju od onih u kojima
su odrastale ranije generacije mladih. Ta je razlika ponajprije uvjetovana
višegodišnjom gospodarskom krizom koja je zahvatila i druga područja društvenoga
života. Situaciju mladih u Hrvatskoj dodatno otežavaju okolnosti odrastanja u
tranzicijskom društvu s tek dva desetljeća iskustva izgradnje demokratskog,
društvenog i političkog poretka te tegobnim iskustvom rata na vlastitu teritoriju čije su
materijalne, društvene i političke posljedice još prisutne.
Međutim, i bez takvih dramatičnih društvenih poremećaja razdoblje
individualnog sazrijevanja uvijek je bremenito specifičnim teškoćama s kojima se
suočavaju kako mladi koji se trebaju integrirati u određeno društvo, tako i društvo koje
treba prepoznati i apsorbirati novine koje svaka nova generacija u većoj ili manjoj mjeri
donosi. Posljedično tomu, mladi na području općine suočavaju se s problemom
prespore integracije u društvo i nedovoljnog uključivanja u procese odlučivanja.
Nacionalni program za mlade napominje da upravo usporedba ukupnog
društvenog statusa mladih s ukupnim statusom starijih ukazuje na marginalan društveni
položaj mladih. Konkretnije rečeno, suvremenu mladež obilježava usporeno
preuzimanje trajnih društvenih uloga: od profesionalnih preko obiteljskih do javnih,
odnosno preuzimanje odgovornosti u procesu društvenog odlučivanja. Takvo prisilno ili
svojevoljno izabrano produžavanje mladenačkog statusa posljedično ograničava
mogućnosti za iskazivanje postojećih inovativnih i kreativnih potencijala mladih te
istodobno postaje pogodno tlo za pojavu i perzistiranje različitih problema mladih i s
mladima. Otuda je mlade moguće u isto vrijeme promatrati i kao društveni resurs i kao
društveni problem. Štoviše, u postojećim pristupima mladima mogu se prepoznati te
dvije međusobno komplementarne tradicije.
U kontekstu takvih dvaju pristupa i pogleda na problem mladih u društvu, Savjet
mladih bliže je stajalištu da se mladi moraju tretirati kao društveni resurs, a takav
pristup podrazumijeva da se mlade promatra kao predstavnike poželjne
budućnosti, nositelje dominantnih društvenih vrijednosti koje se prenose s generacije na
generaciju, ali i potencijalni izvor inovacija. U skladu s Nacionalnim programom za
mlade, Savjet mladih naglašava da su mladi vitalno društveno bogatstvo zbog čega im se
trebaju osigurati optimalni društveni razvojni uvjeti. U takvom se kontekstu mlade
promatra istodobno i kao buduću društvenu snagu i kao važan društveni resurs
sadašnjosti. Drugim riječima, društvena važnost mladih proizlazi iz njihovih potencijala
koji trebaju biti aktivirani dok su mladi, bez odlaganja za buduća vremena.
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Mladi se pokazuju kao vrlo ranjiv segment populacije, i to iz više razloga, a
promjene koje se zbivaju u suvremenom svijetu, gotovo uvijek i svuda, prije i više od
drugih pogađaju upravo njih. Osnovni razlog tomu je to što se većina mladih nalazi na
razdjelnici između zaštićenog svijeta djetinjstva i kompeticijskog svijeta odraslih koji od
njih očekuje adekvatnu socijalnu integraciju kroz preuzimanje trajnih društvenih uloga.
Međutim, ta integracija složen je proces u kojem se mladi često distanciraju od društva
koje, zbog svoje ranjivosti i specifičnog životnog iskustva, doživljavaju nedovoljno
prijateljskim.
Nacionalni program za mlade naglašava da sve dulje trajanje
institucionaliziranoga obrazovanja, neizvjesne mogućnosti zapošljavanja, otežano
socioekonomsko osamostaljivanje, odlaganje zasnivanja vlastite obitelji i nedostatno
uključivanje u procese društvenog (političkog) odlučivanja predstavljaju značajke
fenomena nazvanog produženom mladošću. Takva produžena mladost logično rezultira
usporenom društvenom integracijom i zadržava mlade u zavisnom položaju spram
društva, odnosno starijih.
Fenomen produžene mladosti posebno je naglašen u tranzicijskom društvu u kojem
živimo. Mladi prolaze kroz prijelazno razdoblje iz mladosti u odraslost u uvjetima
istovremene društvene transformacije, što predstavlja dodatni izazov za mlade na putu
prema punoj društvenoj integraciji. Iako su mladi fleksibilniji i otvoreniji prihvaćanju
promjena u društvu, Nacionalni program za mlade naglašava da su dosadašnji analitički
uvidi pokazali kako su mladi u tranzicijskim društvima zasad više izloženi novim i
povećanim rizicima nego što su im se otvorile nove i bolje perspektive.
Pokazalo se da se širi siromaštvo i produbljuju socijalne razlike, a smanjuje se državna i
društvena potpora za socijalnu integraciju i promociju. Zaoštrava se konkurencija na
tržištu rada, uz trajno visoke stope nezaposlenosti mladih, raste socijalna nesigurnost, u
što je uključen i porast stope kriminala i raznih oblika devijantnog ponašanja.
Zdravstvena zaštita postaje manje dostupna, iako raste izloženost raznim oblicima
rizičnog ponašanja. Povećava se kompeticija i pritisak za stjecanjem što viših razina
obrazovanja,
uz
istodobno smanjivanje obrazovnih šansi mladih iz socijalno
depriviranih slojeva.
Nacionalni program za mlade ističe da su velike socijalne promjene u svim
postsocijalističkim društvima jasno pokazale da su postignuća mladih i njihov budući
društveni status dominantno uvjetovani startnim pozicijama koje su, pak, posljedica
postojećih socioekonomskih i sociostrukturnih zadanosti. Štoviše, današnja
generacija mladih koja sazrijeva u uvjetima društvene krize može se manje nego
prijašnje generacije koristiti različitim kanalima socijalne promocije. U situaciji kada
društvena potpora nije adekvatna, logično je očekivati da sve veću važnost dobivaju
obiteljski resursi kao najpouzdaniji temelj za ostvarivanje životnih ciljeva mladih.
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PLAN I PROGRAM RADA
Osnovne smjernice djelovanja
Program rada za 2020. godinu Savjet mladih izradio je imajući u vidu
navedene društvene probleme i izazove s kojima se mladi na području Općine Josipdol
suočavaju. Kao opći cilj navodimo aktivno uključivanje mladih u javni život i procese
odlučivanja, društvenu integraciju mladih i povećanje sadržaja kulturnog, sportskog i
obrazovnog karaktera. Rad i djelovanje Savjeta mladih Općine Josipdol bit će
usmjereno na ostvarenje ciljeva propisanih ovim Programom rada i u suglasju s
njegovim sadržajem.
Struktura Programa rada
Program rada Savjeta mladih sastoji se od 18 aktivnosti koje će Savjet mladih
tijekom godine otvoriti i raspraviti te predložiti raspravu o pojedinim pitanjima kao
načinom rješavanja tih pitanja. Također, u davanju mišljenja Općinskom vijeću o
pojedinim odlukama, mjerama, programima i drugim aktima od osobitog značaja za
mlade na području Općine, Savjet mladih vodit će se odredbama ovoga programa
Kako bi se članovi Savjeta mladih i zainteresirana javnost lakše služili Programom
rada, svaka je aktivnost navedena u zasebnoj tablici sa sljedećim značenjem:
Redni br.

NAZIV AKTIVNOSTI
Kratki opis aktivnosti
Vrijeme provođenja

Planirana sredstva za provedbu
Suradnici

Planirane aktivnosti Savjeta mladih za 2020. godinu
1.

FORMALNE AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH

Savjet mladih, sukladno Zakonu, ispunjavat će sve obaveze i dužnosti. Prije svega
održavanje redovitih sjednica, radnih sastanaka, iniciranje sastanaka s načelnikom i
predsjednikom Općinskog vijeća, pravovremeno podnošenje Izvješća o radu i
Programa rada, sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća.
Tijekom cijele godine
0,00 HRK
Jedinstveni upravni odjel Općine Josipdol
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2.

PROMOCIJA DJELOVANJA SAVJETA MLADIH

Putem društvenih mreža, sredstava javnog priopćavanja, web stranica i promotivnih
materijala Savjet mladih upoznat će mlade i zainteresiranu javnost o svom postojanju
te djelokrugu i načinu rada.
Tijekom cijele godine
2.500,00 HRK
Lokalni i regionalni mediji

3.

USAVRŠAVANJE ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SM

Kako bi uspješno obavljali povjerenu im dužnost, Savjet mladit će konstantno
osnaživati i nadograđivati znanje članovima i zamjenicima članova Savjeta putem
konferencija, kongresa i radionica koje se održavaju na županijskoj i/ili nacionalnoj
razini.
Tijekom cijele godine
2.000,00 HRK

4.

POTICANJE NA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA STIPENDIJE

Savjet mladih smatra da je potrebno da Općina Josipdol raspiše natječaj za dodjelu
stipendija učenicima i studentima i to po kriteriju socioekonomskog statusa,
deficitarnosti i uspješnosti.
Tijekom cijele godine
Sredstva iz proračuna OJ
Jedinstveni upravni odjel Općine Josipdol

5.

PRIJEM ZA USPJEŠNE UČENIKE

Slijedom dosadašnje dobre prakse, Savjet mladih upriličit će prijem za učenike s
područja Općine Josipdol koji su sudjelovali na županijskog i državnoj razini
natjecanja u znanju. Kriteriji po kojim se poziva odredit će Savjet u prvom kvartalu
2020.
Ožujak 2020.
1.500,00 HRK
Osnovna škola Josipdol, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin,
Obrtnička i tehnička škola Ogulin
6.

PRIJEM ZA USPJEŠNE MLADE SPORTAŠE

Povodom Međunarodnog dana sporta, Savjet će okupiti uspješne mlade sportaše s
područja Općine Josipdol kako bi nagradio i istaknuo njihov trud koji ulažu u sportove.
Kriterije po kojima će se pozivati, Savjet će odrediti u narednom periodu.
Svibanj/lipanj 2020.
1.000,00 HRK
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Sportski klubovi i udruge

7.

RADIONICE O SAVJETU MLADIH

Savjet mladih održat će radionice učenicima osnovnih i srednjih škola, a u svrhu
informiranja mladih o ulozi Savjeta mladih. Predstavit će se način na koji mladi mogu
sudjelovati u donošenju odluka i predlagati svoje ideje.
Tijekom cijele godine
500,00 HRK
Osnovna škola Josipdol, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin,
Obrtnička i tehnička škola Ogulin
8.

SUSRET SAVJETA MLADIH S PODRUČJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Povodom blagdana sv. Josipa i dana Općine Josipdol, organizirat će se susret Savjeta
mladih s područja Karlovačke županije u svrhu povezivanje i bolje suradnje između
Savjeta mladih.
Ožujak 2020.
2.500,00 HRK
Savjet mladih Karlovačke županije, Općina Josipdol

9.

POPULARIZIRANJE LOKALNE KULTURNE BAŠTINE

S obzirom da naš kraj ima bogato kulturno-povijesno naslijeđe, nastojat ćemo
popularizirati lokalnu kulturnu baštinu među mladima. Također, određene povijesne
znamenitosti koristit će se u svrhu promoviranja Savjeta mladih
Tijekom cijele godine
1.000,00 HRK
Oštarski glagoljaši, Katedra čakavskog sabora Modruš

10.

POTICANJE VOLONTERSTVA

Shvaćajući važnost volonterstva u lokalnoj zajednici, Savjet mladih Općine Josipdol
poticat će aktivnosti i akcije koje imaju za cilj promoviranje volonterstva kao koristan
način provođenja slobodnog vremena.
Tijekom cijele godine
500,00 HRK
Udruga Carpe diem Karlovac, Hrvatski centar za razvoj volonterstva

11.

LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

Poticanje izrade Lokalnog programa za mlade kao temelj iskaza društveno-političke
vizije razvoja položaja mladih u Općini Josipdol
Tijekom cijele godine

500,00 HRK
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Općina Josipdol, Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike

12.

UREĐIVANJE PROSTORA ZA MLADE

Savjet mladih uvidio je potrebu za uređivanjem i opremanjem prostora u kojem bi se
mladi mogli družiti i provoditi slobodno vrijeme. S obzirom na zahtjevnost aktivnosti,
način provedbe detaljnije će se razmotriti s Općinom Josipdol.
Tijekom cijele godine
2.500,00 HRK
Općina Josipdol

13.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

Članovi i zamjenici članova Savjeta mladih prigodno će obilježiti datume značajne na
lokalnoj nacionalnoj razini.
Tijekom cijele godine

14.

500,00 HRK

PREDLAGANJE MANIFESTACIJA

Savjet mladih, prikupljajući želje i pitanja mladih, predlagat će kulturno-društvene
manifestacije Turističkoj zajednici Općine Josipdol za koje mladi iskažu zanimanje i
interes.
Tijekom cijele godine
Proračun TZ Općine Josipdol
Turistička zajednica Općine Josipdol, Općina Josipdol

15.

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU

S obzirom na iskazanu potrebu i interes, Savjet mladih poduzet će aktivnosti kako bi
se učenicima pružila mogućnost priprema za državnu maturu.
Travanj/svibanj 2020.

1.500,00 HRK

Savjet mladih Karlovačke županije, Općina Josipdol

16.

POTICANJE SPORTSKO-REKREATIVNIH DOGAĐANJA

U suradnji sa sportskim klubovima i udrugama na području Općine Josipdol, Savjet
mladih inicirat će održavanje sportsko-rekreativnih događanja.
Ljeto 2020.

1.500,00 HRK
Sportski klubovi i udruge
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17.

SURADNJA S OSTALIM SAVJETIMA MLADIH

Savjet mladih Općine Josipdol aktivno će uspostavljati suradnju s ostalim savjetima
mladih u Republici Hrvatskoj kako bi razmjenom primjera dobre prakse pomogli jedni
drugima u radu i uspješno riješili probleme na koje nailaze.
Tijekom cijele godine
1.000,00 HRK
Savjeti mladih u Republici Hrvatskoj

18.

DRUŽENJE MLADIH I SAVJETA MLADIH

Kako bi se iz prve ruke doznale ideje i interesi mladih na području Općine Josipdol,
Savjet mladih organizirat će nekoliko neformalnih druženja s mladima.
Tijekom cijele godine

1.000,00 HRK

PRATEĆI FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
1. Formalne aktivnosti Savjeta mladih ………………………………………………..… 0,00 HRK
2. Promocija djelovanja Savjeta mladih ………………………………………….. 2.500,00 HRK
3. Usavršavanje članova i zamjenika članova SM ………………………….… 2.000,00 HRK
4. Poticanje na raspisivanje natječaja za stipendije ……………………………….. 0,00 HRK
5. Prijem za uspješne učenike ………………………………………………………... 1.500,00 HRK
6. Prijem za uspješne mlade sportaše …………………………………………….. 1.000,00 HRK
7. Radionice o Savjetu mladih …………………………………………………………... 500,00 HRK
8. Susret savjeta mladih s područja Karlovačke županije ……………….... 2.500,00 HRK
9. Populariziranje lokalne kulturne baštine ……………………………………. 1.000,00 HRK
10. Poticanje volonterstva ………………………………………………………………... 500,00 HRK
11. Lokalni program za mlade …………………………………………………………... 500,00 HRK
12. Uređivanje prostora za mlade ………………………………………………..…. 2.500,00 HRK
13. Obilježavanje značajnih datuma ……………………………………………….…. 500,00 HRK
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14. Predlaganje manifestacija …………………………………………………………….…. 0,00 HRK
15. Pripreme za državnu maturu …………………………………………………….. 1.500,00 HRK
16. Poticanje sportsko-rekreativnih događaja ………………………………..… 1.500,00 HRK
17. Suradnja s ostalim savjetima mladih ………………………………………..… 1.000,00 HRK
18. Druženje mladih i Savjeta mladih ………………………………………….……. 1.000,00 HRK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------UKUPNO ……………………………………………………………………………………….. 20.000,00 HRK

Dano u Oštarijama, 12. listopada 2019. godine.

Predsjednik Savjeta mladih Općine Josipdol
Filip Franjković
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