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SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
SAVJET MLADIH

Izvješće o radu
Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2017.godinu
UVOD
Pravni okvir: Zakon o savjetima mladih, Odluka o osnivanju Savjeta mladih Splitskodalmatinske županije.
Sukladno čl.10. Zakona o Savjetima mladih Savjet mladih tijekom2017. godine učinio je
sljedeće:
1.Sjednice Savjeta mladih
Savjet mladih je u 2017. godini održao 5 redovitih sjednica koje su organizirane i vođene
sukladno Zakonu o savjetima mladih, Odluci o osnivanju Savjeta mladih Splitskodalmatinske županije te Poslovniku o radu Savjeta mladih.

2. Okrugli stolovi/tribine/tiskovne konferencije
a) Sastanka Savjeta mladih SDŽ i predstavnika udruga za mlade
Savjet mladih SDŽ održao je sastanke s predstavnicima udruga za mlade i Savjeta mladih s
područja Splitsko-dalmatinske županije. U aktivnim i konstruktivnim raspravama s
predstavnicima udruga za mlade i Savjeta mladih detektirali smo neke od najčešćih problema
s kojima se mladi aktivni u civilnom sektoru susreću. Zaključak sastanka bio je da se uz
pomoć Savjeta i podršku udruga za mlade zagovara raspisivanje kvalitetnog natječaja za
udruge za mlade na području županije te da se kvalitetnije predstave javnosti.
b) Savjet mladih SDŽ održao je sastanak s predstavnicima Bjelovarsko-bilogorske
županije.

Svrha sastanka bila je upoznavanje s radom i aktivnostima Savjeta mladih Splitsko
dalmatinske županije, upoznavanje s problemima, potrebama i potencijalima mladih u našim
županijama, odnosno razmjena iskustava i povezivanje radi afirmiranja suradnje između
kontinentalne i morske Hrvatske (Zeleno plave Hrvatske). Sastanak je održan 29.05.2017. u
postorijama Splitsko –dalmatinske županije.
3.Sudjelovanje na okruglim stolovima/tribinama/konferencijama/projektima
a) Predstavnici Savjet sudjelovali su na radionici: Savjeti mladih u razvoju lokalnih zajednicakako iskoristiti europske mogućnosti?? koja se održala 14.10.2017. u Dugopolju. Domaćin
radionice je LAG Zagora, a radionica je organizirana u suradnji s Udrugom gradova RH.
Radionica se provodi u sklopu projekta Urbana primjena (CLLD) metodologije kao sredstva
za društveno uključivanje mladih te ima za cilj prenijeti polaznicima informacije o provedbi
CLLD (Community Led Locat Development) metodotogije lokalnog razvoja, koja se u
tekućem programskom razdoblju (2014-20.) fakultativno uvodi u gradske sredine.
b) Predstavnici Savjeta sudjelovali su na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih RH koja je
održana u Samoboru od 1. do 3. prosinca, u organizaciji Udruge gradova u RH i Savjeta
mladih Grada Samobora. Na konferenciji su bili prisutni predstavnici 52 savjeta mladih,
odnosno ukupno 98 sudionika, što je čini najvećim godišnjim okupljanjem savjeta mladih u
Konferencija za cilj ima jačanje uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i
kreiranju lokalnih politika te izgradnju kapaciteta samih članova savjeta mladih.
U tri dana trajanja konferencije stručnjaci iz svih područja doprinijeli su kvaliteti programa i
rasprava. Ipak, najveći fokus je na samim članovima savjeta mladih koji su zajedničkim
radom na temelju primjera dobre prakse iznjedrili konkretne rezultate i zaključke
Konferencije koji mogu biti korisni za njihov svakodnevni rad. Hrvatskoj.
b) Predstavnici Savjeta sudjelovali su na mnogobrojni tribinama, predavanjima i
konferencijama u organizaciji udruga za mlade što je doprinjelo većoj promociji Savjeta, a
ujedno i boljem upoznavanju problematike i potebe mladih.
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