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IZVJEŠĆE O RADU
Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
UVOD
Pravni okvir: Zakon o savjetima mladih, Odluka o osnivanju Savjeta mladih Splitskodalmatinske županije.
Sukladno čl.10. Zakona o Savjetima mladih Savjet mladih tijekom 2018. godine učinio je
sljedeće:

1. Redovito održavanje sjednica Savjeta mladih koje su usklađene sa
sjednicama Županijske skupštine
Sjednice Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije glavni su vid rada i komunikacije
članova Savjeta mladih, stoga je jako bitno kontinuirano održavati radnu atmosferu i baviti se
relevantnim i aktualnim temama kako bismo zadržali dobar ritam rada. Zato redovito
održavamo sjednice koje prethodno uskladimo s održavanjem sjednica Županijske skupštine,
a iz njihovog dnevnog reda izvlačimo točke koje su važne i zanimljive mladima i za koje
smatramo da možemo doprinijeti. Usvojene odluke i realizirane akcije te susrete u obliku
izvješća prezentiramo pred Županijskom skupštinom, a rezultat dosadašnjeg dobrog rada u
ovom kratkom periodu je vidljiv kroz pet održanih sjednica.
A) Imenovanje predstavnika i zamjenika predstavnika u Županijsko partnersko vijeće
Nastavno na prethodni paragraf kao izraz suradnje između Savjeta mladih kao njegova
savjetodavnog tijela i same Županijske skupštine, imenovani su predstavnik i zamjenik
predstavnika Županijskog partnerskog vijeća koje je ustrojeno radi savjetovanja u izradi,
provedbi i praćenju planskih dokumenata jedinice područne samouprave, usuglašavanja
različitih subjekata te njihovog sudjelovanja u planiranju razvoja na području jedinice
regionalne samouprave gdje smatramo da predstavnik iz naših redova može biti relevantan
dionik u raspravi.

2. Sudjelovanje na konferencijama koje su tematski projicirane za Savjete
mladih
A) Sudjelovanje na treningu za Savjete mladih „Utjecaj Savjeta mladih na oblikovanje
EU politika kroz strukturirani dijalog s mladima“
Predstavnici Savjeta sudjelovali su na treningu za Savjete mladih pod nazivom „Utjecaj
Savjeta mladih na oblikovanje EU politika kroz strukturirani dijalog s mladima”. Trening se
održao u periodu od 10.-13. listopada 2018. godine u gradu Varaždinu. Ovaj trening, koji
Mreža mladih Hrvatske organizira ispred Nacionale radne skupine za strukturirani dijalog s
mladima, sudionicima je pružio priliku da se upoznaju i detaljnije istraže politike za mlade i
aktivno sudjelovanje mladih, proces strukturiranog dijaloga i njegovu metodologiju kao i
mogućnosti koje pruža mladima u izražavanju mišljenja, donošenju prijedloga i utjecanju na
odluke Europske unije na najvišoj razini kao i na područnim i lokalnim razinama.
B) Sudjelovanje članova Savjeta mladih Splitsko – dalmatinske županije na Nacionalnoj
konferenciji u Puli
U organizaciji Udruge gradova i Savjeta mladih Grada Pule u prosincu 2018 održana je
Nacionalna konferencija Savjeta mladih u Puli na kojoj je sudjelovalo 100-tinjak predstavnika
savjeta mladih iz cijele države. Ovim povodom su i predstavnice našeg Savjeta Matijana
Đuka i Buga Bulj prisustvovale konferenciji i sudjelovale u donošenju zaključaka vezanih za
teme od trenutnog interesa iz djelokruga mladih.
Pitanja koja su se posebno obrađivala odnosila su se na poticanje aktivnosti aktualnih članova
savjeta mladih, ali i motiviranosti za uspostavljanje novih savjeta mladih u jedinicama lokalne
i regionalne samouprave koje još uvijek nisu konstituirali savjet.
Sudionici su imali priliku vidjeti i primjere dobre prakse koje mogu primjeniti i na lokalnoj
razini.
Na konferenciji su donesene preporuke savjetima mladih i JLRS po pitanju
1. odnosa sa civilnim sektorom: potiče se poboljšanje komunikacije, usklađivanje planova,
pozivanje predstavnika udruga na sjednice, organiziranje sajma udruga, predstavljanje
primjera dobre prakse kroz društvene mreže, zagovaranje interesa udruga mladih i za mlade
prema JLRS o uvjetima natječaja financiranja programa i projekata, dodjeljivanja i korištenja
prostora i sl.
2. sprječavanja slabijeg odaziva članova Savjeta na sjednice: predlaže se održavanje sjednica
izvan prostorija Županije, bliže mladima u okviru prostorija kluba mladih ili udruga koje
djeluju za mlade, nadalje županijskim savjetima se predlaže održavanje sjednica i radnih
sastanaka u ostalim gradovima u suradnji sa lokalnim savjetima, potiče se korištenje
informacijskih tehnologija virtualnog prisustva članova na sjednicama i sastancima.

3. neinformiranosti dionika o radu i djelokrugu rada savjeta mladih: potiče se sudjelovanje
članova savjeta mladih na edukacijama o provedbi odredbi Zakona o savjetima mladih,
poboljšanje vidljivosti provedenih aktivnosti u djelokrugu savjeta putem društvenih mreža,
organiziranje neformalnih edukacija i konferencija o radu savjeta za učenike osnovnih i
srednjih škola, te zagovaranje uvođenja Građanskog odgoja kroz suradnju savjeta mladih u
JLRS ovisno o tom tko je osnivač pojedine škole.
4. politizacije u radu savjeta mladih: preporuča se definiranje procesa izbora članova savjeta
direktnim predstavljanjem predstavničkom tijelu, suradnja s članovima predstavničkog tijela
iz različitih političkih opcija s ciljem kvalitetnijih prijedloga te kako bi se izbjegla politička
konotacija pojedinih prijedloga, sudjelovanje i stručne službe i donositelja odluka na
sjednicama savjeta i radnim sastancima s ciljem boljeg povezivanja i kvalitetnijeg
zajedničkog rada.
5. suradnje stručnih službi i donositelja odluka sa savjetom mladih: predlaže se imenovanje
osobe u stručnoj službi zadužene za rad savjeta mladih kojoj je osigurana edukacija na temu
rada i djelokruga rada savjeta mladih, a od koje se očekuje sudjelovanje na sjednicama savjeta
mladih, osiguravanje administrativne i druge podrške u radu savjeta mladih te osiguravanje
kvalitetne komunikacije između savjeta mladih, stručnih službi i donositelja odluka te
jedinice. Nadalje se predlaže usklađivanje Poslovnika o radu predstavničkog tijela sa
Zakonom o savjetima mladih, definiranje pozivanja predstavnika savjeta mladih na sjednice
predstavničkog tijela, dostavu materijala savjetu mladih, uključivanje u odbore i radne
skupine, pravo sudjelovanja u raspravi po svim točkama, te uključivanje predstavnika savjeta
mladih u druga radna tijela JLRS-a.
Na temelju ovih zaključaka i preporuka dopunit će se program Obuke savjeta mladih i ostale
aktivnosti na polju savjeta mladih, a isti će biti dostavljeni i nadležnom Ministarstvu.
Preporuke i zaključci se odnose na sve savjete mladih u Republici Hrvatskoj neovisno o razini
na kojoj djeluju. Ono što do sada nije integrirano u rad Savjeta SDŽ bit će dodano, a zaključci
koji se provode i integrirani su već u rad, nastavit će se i dalje provoditi.

3. Sudjelovanje u promidžbi Splitsko-dalmatinske županije povodom 25.
obljetnice osnivanja županije
Od kraja kolovoza do sredine listopada, članovi Savjeta mladih su sudjelovali u zaprimanju,
skladištenju, raspodjeli i dostavljanju promidžbenih materijala do gradova/općina u kojima su
Upravni odjeli na čelu sa županom organizirali prezentacije svojih programa i poticaja kao i
prezentacije do sad postignutih ciljeva, a povodom obilježavanja 25. obljetnice osnivanja
županije. Također, članovi Savjeta su izravno sudjelovali i na samim prezentacijama diljem
županije te se tako dodatno informirali o potrebama i problemima svih mladih osoba na
području cijele županije što nam je dalo detaljniji uvid u problematiku mladih a samim tim i
dalo smjernice u kojima će se razvijati daljnje djelovanje Savjeta.

4. Uspostavljena suradnja između Savjeta mladih Splitsko- dalmatinske
županije i Savjeta mladih Osječko- baranjske županije
U prvim mjesecima našeg djelovanja kao bitnu stvar prepoznali smo povezivanje s kolegama
iz drugih županijskih i lokalnih Savjeta mladih. Stoga smo odlučili stupiti u kontakt sa

Savjetom mladih Osječko- baranjske županije kako bismo s njima izmijenili iskustva,
upoznali se s njihovim radom i problemima koji muče mlade iz njihove županije. Kao rezultat
komunikacije dogodila se zajednička sjednica gdje smo potpisali Sporazum o suradnji i
izmijenili iskustva i primjere dobre praksa rada Savjeta mladih. Nakon radnog dijela
kolegama smo pokazali znamenitosti naše županije u Makarskoj i Sinju. Potom smo
dogovorili uzvratnu zajedničku sjednicu s njihovim domaćinstvom u Osijeku gdje smo
rezimirali rezultate rada i problematizirali položaj studenata i „sezonaca“ u Splitskodalmatinskoj županiji. S obzirom da je riječ o jednoj neiscrpnoj i sveprisutnoj temi, nadamo
se da će nam to biti podloga za daljnju suradnju s kolegama iz Slavonije uz što skoriju
reakciju nadležnih tijela RH u tom društvenom području. U okviru dvodnevnog susreta
razgledali smo Kopački Rit i poklonili se žrtvi Vukovara.

5. Organizacija u okviru našeg Savjeta mladih
A) Akcija sa Udrugom narodnog zdravlja “Andrija Štampar“
U organizaciji sa Udrugom narodnog zdravlja „“Andrija Štampar“ organizirali smo akciju
mjerenja krvnog tlaka i glukoze kojom nastojimo sugrađanima osvijestiti važnost prevencije
kardiovaskularnih oboljenja radi poboljšanja kvalitete života i produljenja životnog vijeka. Uz
mjerenje krvnog tlaka i glukoze članovi Udruge, mahom studenti medicine i mladi liječnici uz
naše kolege iz Savjeta mladih, dijeljenjem promotivnih materijala i savjetovanjem
stanovništva o opasnostima koje donose rizični stilovi života promiču javnozdravstvene ideje
koje nam je u naslijeđe ostavio sam Andrija Štampar. Želja nam je bila upravo takvu akciju
provesti i u središtu Splitsko-dalmatinske županije kako bismo stekli širu sliku o
javnozdravstvenoj osviještenosti stanovništva naše Županije te dali doprinos u smislu
poboljšanja životnih stilova i navika u smjeru zdravijeg.
B) Organizacija edukacije članova Savjeta mladih i drugih zainteresiranih mladih o
svrsi i načinu djelovanja ovog savjetodavnog tijela
Krajem listopada 2018. godine organizirali smo edukaciju članica i članova lokalnih Savjeta
mladih na području Splitsko- dalmatinske županije i svih ostalih zainteresiranih mladih kako
bi saznali na koji način funkcionira Savjet mladih, koji su zakonski okviri njihova djelovanja
te koji su primjeri dobre prakse rada mladih diljem Lijepe Naše. Obuka je namijenjena
županijskim, gradskim i općinskim savjetima mladih, ali i predstavnicima izvršne i
predstavničke vlasti, upravnim tijelima, službama, udrugama mladih i za mlade te
zainteresiranoj javnosti općenito.
Program Obuke sastoji se tri modula – Sustav lokalne i područne (regionalne)
samouprave, Zakon o savjetima mladih te Odnosi izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i
savjeta mladih.
Program obuke nije bio isključivo sačinjen teorijom i zakonskim odredbama već su kolege
predavači željeli osigurati trajnu platformu za razmjenu iskustava i dobrih praksi koje mladi iz
savjeta mladih, i brojnih organizacija koje rade s mladima, mogu
razmijeniti i podijeliti sa svojim kolegama.
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