KLASA:023-01/18-01/908
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-18-3
Pula, 07. studenog 2018.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odobravanju
Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2019. godinu
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o odobavanju Programa rada Savjeta
mladih Grada Pule za 2019. godinu, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine»
Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18), Gradonačelnik Grada Pule dana 07. studenog 2018.
godine, donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o odobavanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za
2019. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika
Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Jasmina Nina Kamber, p.o.
Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za kulturu i Denis Prenkaj, zamjenik predsjednice Savjeta
mladih Grada Pule, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o
amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

0102002901

Na temelju stavka 5. članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14),
stavka 2. članka 19. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pule (“Službene novine“
Grada Pule br. 09/14) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule
br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 02/18) Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana
______2018. godine, donosi

ODLUKU
o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2019. godinu

Članak 1.
Odobrava se Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2019. godinu.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama Grada
Pule.

KLASA:023-01/18-01/908
URBROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić

OBRAZLOŽENJE

I. Pravni temelj za donošenje akta
Pravni temelj za donošenje Odluke sadržan je u stavku 5. članka 19. Zakona o savjetima
mladih („Narodne novine“ br. 41/14), stavku 3. članka 19. Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Grada Pule-Pola (“Službene novine“ Grada Pule br. 09/14) i članku 39. Statuta Grada PulaPola (“Službene novine” Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18).

II. Osnovna pitanja i prikaz stanja

Članakom 19. Zakona o savjetima mladih i člankom 19. Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Grada Pule-Pola odreñeno je da Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku
kalendarsku godinu te da, nakon donošenja, isti dostavlja na odobrenje Gradskom vijeću
Grada Pule-Pola.
Program rada savjeta mladih mora sadržavati sljedeće aktivnosti:
– sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
– konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,
– suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici za
mlade,
– suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Program rada savjeta mladih može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i
poboljšanje položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom rada Savjeta mladih.
Savjet mladih je na svojoj 6. sjednici održanoj dana 20. rujna 2018. godine donio Program
rada Savjeta mladih Grada Pule za 2019. godinu u sadržaju sukladno odredbama Zakona o
savjetima mladih i Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Pule.

III Tekst prijedloga akta
Tekst prijedloga Odluke dostavljen je u prilogu.

IV. Procjena financijskih sredstava
Sredstva za realizaciju Programa rada u iznosu od 40.000,00 kuna osiguravaju se u Proračunu
Grada Pule za 2019. godinu.

P.O. GRADONAČELNIKA
Jasmina Nina Kamber, univ.spec.oec.

SMGP, Program rada za 2019. godinu

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i članka
39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 09/14), Savjet mladih Grada
Pule, na sjednici održanoj 20. rujna 2019. godine, donio je

PROGRAM RADA
Savjeta mladih Grada Pule za 2019. godinu

UVOD

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Pula-Pola koje promiče i zagovara prava, potrebe
i interese mladih na lokalnom području. Broji devet članova i devet zamjenika: Nada Katić
(Valentina Žgomba), Denis Prenkaj (Matej Matošić), Mateja David (Jelena Tenčić), Lucija
Radin (Amela Škrijelj), Paolo Pelesk (Marin Domagoj Cukon), Erika Filiplić (Damir Hodžić),
Petra Orlić (Kristijan Pletikos), Monica Derocchi (Mia Verk), i Marko Voštan (Nika
Diković).
U okviru svog djelokruga, Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta
mladih, kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje
mišljenja Gradu prilikom donošenja različitih akata koji se odnose na mlade.
Putem svojeg predstavnika, sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka,
mjera i programa od osobitog značenja za unaprjeñivanje položaja mladih na području grada
Pule i to davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade.
Takoñer, Savjet mladih Grada Pule sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe Lokalnog
programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i
problemima mladih, te po potrebi predlaže rješenja za otklanjanje nastalih problema.
Savjet mladih će tijekom 2019. godine, održavati zajedničke sastanke s predsjednikom
Gradskog vijeća, gradonačelnikom Grada Pule i nadležnom pročelnicom Upravnog Odjela za
kulturu Grada Pule, najmanje svaka tri mjeseca, s ciljem raspravljanja o svim pitanja koji su od
interesa za mlade.
Člankom 13. Zakona o savjetima mladih RH, te člankom 15. Odluke o osnivanju Savjeta
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mladih Grada Pule, propisan je djelokrug rada Savjeta mladih:
-

raspravlja o pitanjima značajnim za rad Gradskog savjeta mladih,

-

raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,

-

predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za
unapreñivanje položaja mladih u gradu,

-

predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima važnim za unapreñenje
položaja mladih na području grada te način rješavanja navedenih pitanja,

-

daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog značenja za mlade na području grada,

-

sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

-

izrañuje izvješća mjerodavnim tijelima o problemima mladih, a prema potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
(lokalni program djelovanja za mlade),

-

predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

-

skrbi o informiranju mladih o svim pitanjima značajnim za unapreñivanje položaja
mladih,

-

potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te
suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

-

predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Gradskog
savjeta mladih,

-

obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA PULE

Zakon o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i Odluka o osnivanju Savjeta mladih
Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 09/14) pravni su okvir za izradu Programa rada
Savjeta mladih Grada Pule (dalje u tekstu: Savjet mladih).
Ovim se programom rada odreñuju načela, smjernice i područja djelovanja te utvrñuju
programske i druge aktivnosti Savjeta mladih za 2019. godinu, sukladno navedenom pravnom
okviru djelovanja Savjeta mladih.
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Program rada Savjeta mladih, sastoji se od pet područja djelovanja koja su definirane
sukladno strateškom dokumentu za mlade, Lokalnom programu za mlade Grada Pule
2018.-2020. Pet temeljnih cjelina jesu: obrazovanje i usavršavanje mladih, položaj na tržištu
rada i poduzetništvo mladih, zdravlje mladih i socijalna politika, aktivno sudjelovanje mladih u
društvu i kultura i slobodno vrijeme mladih. Savjet mladih će u 2019. godini provesti aktivnosti
uključivanja mladih u društvo kroz različite radionice, debate, javne rasprave, panele, projekte,
te humanitarne, sportske, volonterske, kulturne i društveno-političke aktivnosti. Na takav način
će se mlade potaknuti na zdrav način življenja, osvijestiti o društvenoj odgovornosti te aktivnije
uključiti u društvo. Svojim primjerom uključivanja i podupiranja društvenih zbivanja i
aktivnosti, Savjet mladih će poticati ostale mlade na uključivanje, aktivizam te time doprinos
lokalnoj zajednici.
Sastavni dio ovog programa je Plan izvršenja Programa u kojem su navedene konkretne
aktivnosti, ciljevi, izvršitelji, vrijeme realizacije i potrebna financijska sredstva.

1. OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE MLADIH
Obrazovanje i usavršavanje mladih ljudi ključ su dugotrajne društvene stabilnosti i
ekonomskog napretka. Strateškim se dokumentima za mlade potiče veće uključivanje mladih u
raznolike procese neformalnog i informalnog učenja, koje mladima omogućavaju organizacije
civilnog društva, u odnosu na redovite oblike formalnog odgoja i obrazovanja. Na ovakav se
način nastoji unaprijediti sustav formalnog obrazovanja te pojačati sinergija javnog i
neprofitnog sektora s posebnim naglaskom na neformalno obrazovanje i razvoj područja rada s
mladima.
Upravo će iz tog razloga Savjet mladih pružit potporu organizacijama civilnog društva koje
provode programe/projekte neformalnog obrazovanja usmjerene unapreñenju znanja i vještina
mladih koje se ne mogu steći formalnim obrazovnim sustavom. Informirat će mlade o provedbi
pojedinih programa i projekata putem društvenih mreža, ostvarit će komunikaciju sa
obrazovnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i zakladama, čiji su korisnici upravo
mladi ljudi.
Kako bi bili primjer drugim mladima, članovi Savjeta mladih uključit će se u provedbu
aktivnosti pojedinih programa i projekata, volonterskim angažmanom potaknuti mlade na
važnost aktivnog sudjelovanja te time doprinosa lokalnoj zajednici.
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Projekti/programi organizacija civilnog društva – neformalno obrazovanje
Članovi Savjet mladih uključit će se u projekte i programe organizacija civilnog društva
koje provode neformalne oblike obrazovanja. Osim pohañanja radionica i predavanja te
volonterstva,

svoj doprinos će dati u vidu informiranja te poticanja mladih na aktivnije

uključivanje u iste. Predstavnici Savjeta mladih bit će poveznica civilnog sektora i mladih.
Savjet mladih se u 2019. godini planira uključiti/poduprijeti/organizrati sljedeće aktivnosti,
projekte i programe:
-

usmjerene su na rješavanje problema nedovoljnog razvoja socijalnih, organizacijskih i
poduzetničkih vještina te nedovoljnog socijalnog uključivanja i zapošljavanja mladih ljudi,

-

promicanje volonterstva kroz obrazovne programe,

-

poduprijeti seminare i edukacije mladih u različitim poljima, kao što su primjerice pisanje
životopisa, predlaganje projekata i ideja za razvoj lokalne zajednice,

-

aktivnost predstavljanja Natječaja za financiranje programa neformalnog obrazovanja udruga za
mlade,

-

ostale projekte i programe koje pozitivno utječu na rast i razvoj mladih.

Strukovna zanimanja
Strukovno obrazovanje ima važnu društvenu ulogu, ono doprinosi zapošljavanju i
gospodarskom rastu. Mladima je važno približiti značaj strukovnih zanimanja, informirati ih te
ih uključiti kroz sve segmente kako bi se navedena tema popularizirala. To će biti samo još jedna
uloga Savjeta mladih u 2019. godni.
Savjet mladih će u 2019. godini poduprijeti:
-

Budući

da

se

u

prvoj

polovici

godine

namjerava

organizirati

Sajam

zanimanja-obrazovanja (u koji se ubrajaju i strukovna zanimanja), a koji će mladima približiti
srednje škole grada Pule, obrazovne programe, te zanimanja koja stječu obrazovnim programom
za koji se odluče, Savjet mladih će podruprijeti taj projekt/inicijativu,
-

Sajam zdravog života i ljepote, koji ima za cilj popularizaciju strukovnih zanimanja,
4
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-

Ostale projekte i programe u ovom polju, koji potiču razvoj strukovnih zanimanja.

Stipendije
Budući da su stipendije oblik financijske pomoći, koje se dodjeljuju pojedincima za potrebe
njihova obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja, Savjet mladih će informirati
studente o mogućnostima stipendiranja. Kako bi se unaprijedio sustav stipendiranja učenika i
studenata sukladno potrebama, Savjet mladih će provesti istraživanje na navedenu temu.

Obrazovne kvalifikacije
Unatoč tome što je Republika Hrvatska 1. srpnja 2013. godine postala punopravna članica
Europske unije i dan danas se suočava sa sustavnom problematikom zemalja članica vezanom
uz obrazovne kvalifikacije. Naime, sustav priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija nije
usklañen sa Hrvatskim klasifikacijskim okvirom. To ima negativan utjecaj na mlade ljude
budući da se suočavaju s problemom nepriznavanja stječenih obrazovnih kvalifikacija i
nemogućnosti zapošljavanja, čime se stvara negativna slika društva. Kod pojedinaca nastaje
osjećaj nezadovoljstva, nepripadnosti zajednici, a javlja se i mogućnost iseljavanja.
Savjet mladih je u suradnji s udrugama civilnog društva, javnim ustanovama,
obrazovnim ustanovama te pojedincima u 2018. godini počeo s prikupljanjem podataka
navedene problematike. U 2019. godini nastojat će provesti analizu te sudjelovati u predlaganju
rješenja navedenog problema.

2. POLOŽAJ NA TRŽIŠTU RADA I PODUZETNIŠTVO MLADIH
Grad Pula svake godine raspisuje poticaje za mlade poduzetnike, koji se mogu ostvariti za
različite aktivnosti, samozapošljavanje i zapošljavanje, novoosnovane tvrtke, financiranje
nabave dugotrajne imovine i nastupa na meñunarodnim sajmovima. Kako bi se mladi upoznali
sa mogućnostima koje im Grad Pula pruža za poduzetništvo, Savjet mladih će informirati mlade
o poticajima za mlade poduzetnike, kao i dostupnoj infrastrukturi za poduzetnike, inkubatorima
i ostalome.
U sklopu ovog područja, Savjet mladih će:
5
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- podržat organizacije civilnog društva koje organiziraju i provode radionice o dostupnim
poticajima za mlade poduzetnike,
- poduprijeti

projekte

udruga

mladih

i

za

mlade

koje

razvijaju

programe

samozapošljavanja i poduzetništva.
-

poduprijet će provedbu aktivnosti i projekata koji imaju za cilj

educiranje

i

osposobljavanje mladih u području socijalnih, organizacijskih, poduzetničkih vještina te
poticanje njihova socijalnog uključivanja i samozapošljavanja,
-

kako bi se razvila poduzetnička klima, Savjet mladih će poduprijeti dogañaje kojima se

potiče mlade na ulazak u poduzetništvo,
- uspostavit će se suradnja sa fakultetima te popularizirati poduzetništvo kod
srednjoškolaca.

3. ZDRAVLJE MLADIH I SOCIJALNA POLITIKA
Budući da je zdrav način života neophodan za očuvanje zdravlja mladih osoba, Savjet
mladih će podržati projekte i programe organizacija civilnog društva i ostalih ustanova koje
promoviraju zdrave stilove života. Mlade će informirati i poticati o uključivanju u takve
projekte.

Sport
Bavljenje sportom je glavni faktor uspješnog psihofizičkog odrastanja u životu mlade
osobe. Ono čuva i unapreñuje zdravlje, utječe na tjelesni razvoj, razvoj osobina i vještina te na
usvajanje motoričkih znanja i dostignuća. Prezentacijom sporta, kao zdravog načina života,
utječe se na prevenciju u zaštiti od ovisnosti, alkoholizma, depresije i ostalih negativnih utjecaja.
Savjet mladih će kroz podršku niza zdravstveno–rekreativnih manifestacija kroz svih 12
mjeseci potaknuti mlade da sudjeluju u sportsko-rekreativnim aktivnostima. U organizaciju
manifestacija uključit će se osnovne škole, organizacije civilnog društva, mjesni odbori te ostale
institucije i pojedinci. Ovim će se aktivnostima aktivirati kretanje, druženje, boravak na svježem
zraku, osvješćivanje grañana o prevenciji bolesti te problematika tjelesne neaktivnosti mladih. U
sklopu manifestacija, obilježit će se Svjetski dan zdravlja te Svjetski dan sporta, kojima će se
6
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jačati važnost sporta i zdravog načina života.
U razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca obilježava se Mjesec borbe protiv ovisnosti. U
navedenom se razdoblju javnost osvješćuje o problemu ovisnosti, s ciljem poticanja na aktivnu
borbu protiv svih oblika ovisnosti. Savjet mladih će se aktivno uključiti u podršku borbe protiv
ovisnosti te utjecati na informiranje mladih o utjecaju navedene problematike na njihovo
zdravlje.
U 2019. godini Savjet će nastaviti suradnju u obilježavanju Meñunarodnog dana borbe
protiv ovisnosti. Obilježavanjem ovog dana nastoji se upozoriti na štetnost zlouporabe droga. U
2018. godini je napravljen četverogodišnji koncept obilježavanja Meñunarodnog dana borbe
protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama pa će se tako u narednih par godina
navedeni dan obilježavati sajmovima mogućnosti na različitim područjima, od tehnike, sporta i
kulture pa do ekologije.
Praćenjem i informiranjem mladih putem društvenih mreža, Savjet mladih će predstaviti što
većem broju mladih klubove na području Grada, te time utjecati na povećanje broja mladih koji
se bave sportom.

Socijalna politika
Savjet mladih će poduprijeti programe, projekte i akcije usmjerene integraciji ranjivih
skupina mladih u društvo. Poticat će osvješćivanje mladih u svezi postojanja nacionalnih
manjina i socijalno marginaliziranih skupina, što će utjecati na povećanje njihova društvenog
integriteta. Prezentacijom predstavnika nacionalnih manjina pred mladima, utjecat će na
osvješćivanje mladih uz navedenu tematiku i problematiku s kojom se društvo suočava.
Savjet mladih će podržati projekte/programe kojima se podiže svijest o problemu jednakosti
u društvu na višu razinu od one stečene u školi te time senzibilizira učenike prema drugima
(društvu).
U sklopu manifestacija u području socijalne politike, Savjet mladih će se uključiti u dan
dobrih djela, točnije akcije za pomoć marginaliziranim skupinama društva. Tim će primjerom
utjecati na poticanje mladih na aktivnije uključivanje i socijalni senzibilitet.

4. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU
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Aktivno sudjelovanje mladih u društvu obuhvaća različita područja, točnije: gospodarski,
politički, društveni i kulturni život zajednice. Aktivno sudjelovanje mladih u donošenju odluka
te aktivnostima na lokalnoj razini, od ključne je važnosti za izgradnju demokratičnijeg,
cjelovitijeg i naprednijeg društva. Ono ujedno predstavlja koncept aktivnog grañanstva.

Informiranje mladih
Komunikacija i informiranje mladih o postojanju Savjeta mladih je važan faktor njegova
djelovanja. Kako bi se što veći broj mladih upoznao s radom Savjeta mladih te mogućnostima
uključivanja u rad, održat će se niz prezentacija u suradnji s srednjim školama, fakultetima,
institucijama i organizacijama civilnog društva. Kroz info dane informirat će se mlade o
postojanju i djelovanju Savjeta mladih.
Kako bi se informacija o postojanju i djelovanju Savjeta mladih proširila na sve dobne
skupine, izrañeni i tiskani letci i plakati distribuirat će se do ciljane skupine. Predstavnici Savjeta
mladih posjetit će srednje škole Grada Pule, te će im predstaviti Savjet mladih, kao i prvi
strateški dokument za mlade Grada Pule, Lokalni program za mlade 2018.-2020..
Savjet mladih će kontinuirano obavještavati mlade o svojim aktivnostima putem društvenih
mreža, službene Internet stranice Savjeta mladih Grada Pule, stranice Grada Pule, lokalnih
novina,

portala

i

TV

kanala.

Aktiviranu

web

stranicu

Savjeta

mladih

(www.savjetmladihpula.net) nadopunjavat će informacijama za mlade, koja osim osnovnih
elementa o Savjetu, uključuje mogućnosti volontiranja, razne kulturne dogañaje, radionice,
akcije civilnog sektora i ostalo.
Putem time laps tehnike izradit će se video uradak, kojim će se prikazati godišnji rad Savjeta
mladih.
Savjet mladih će kontinuirano podržavati i informirati mlade o Erasmus+ programu i
mogućnostima koje se nude kroz razmjene mladih i mobilnost osoba koje rade s mladima. Sve u
svrhu povećanja i poboljšanja kompetencija i vještina u europskom kontekstu.
Budući da su mladi prilikom izrade Lokalnog programa za mlade izjasnili da nisu u
dovoljnoj mjeri uključeni, niti informirani o društvenim zbivanjima, Savjet mladih kontinuirano
će razvijati poticajno okruženje za rad i djelovanje mladih. Kako bi mladi bili informiraniji,
Savjet mladih će se uključiti u izradu web platforme za mlade. Platforma će sadržavati sve
informacije koje su mladima potrebne, dok će Savjet mladih u izradi sudjelovati praćenjem
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društvenih zbivanja, izradi sadržaja platforme, objavljivanjem novosti i slično.

Suradnja i umrežavanje
Članovi savjeta mladih će aktivno sudjelovati na konferencijama koje okupljaju
predstavnike savjeta mladih diljem Republike Hrvatske. Cilj ovakvih skupova je poticanje
mladih na meñusobnu suradnju, umrežavanje, razmjenu iskustva te predstavljanje dobrih praksi.
Uspostaviti će suradnju s drugim savjetima mladih s kojima će diskutirati o dobrim
praksama, s ciljem umrežavanja, upoznavanja te usvajanja potencijalnih ideja za moguću
primjenu u vlastitoj lokalnoj zajednici.

Volonterstvo mladih
Volontiranje doprinosi pojačanom sudjelovanju mladih u društvenom životu, pomaže
stvaranju lokalnih mreža i stvara osjećaj odgovornosti za rješavanje problema koji postoje u
zajednicama. Motivi volontiranja mladih su stjecanje iskustva, razvoj znanja, vještina i
kompetencija za tržište rada te upoznavanje i umrežavanje s drugim dionicima. Kroz
volonterstvo mladi razvijaju komunikacijske i organizacijske vještine, proširuju svoje socijalne
krugove, a ono im daje mogućnost za osobni i profesionalni razvoj.
U 2019. godini Savjet mladih će informirati i educirati mlade, u suradnji s udrugama mladih
i/ili za mlade i Volonterskim centrom Istra, o važnosti volontiranja i mogućnosti koje ono za njih
pruža. Savjet mladih će, u suradnji s udrugama i Volonterskim centrom Istra, predstavit i
informirati mlade o godišnjem obilježavanju Meñunarodnog dana volontera u 2019. godini.

5. KULTURA I SLOBODNO VRIJEME MLADIH
Kultura mladih je veoma važna iz razloga što na temelju nje mladi imaju prilike upoznati
kulturnu baštinu grada, kvalitetne kulturne projekte i programe za mlade te važnost i značaj
kulture za društvo. Slobodno vrijeme omogućava mladima da zadovolje svoje interese,
mogućnosti, potrebe, koje nisu imali prilike ostvariti kroz ostala polja tijekom dana. Oba polja
su od velikog značaja za kvalitetan razvoj mladih ljudi.
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Kultura mladih
Savjet mladih će podržati organizacije civilnog društva, ustanove, obrazovne institucije,
koje provode projekte zasnovane na upoznavanju mladih sa kulturnom baštinom grada, kao i
projekte u kojima će se doprinijeti poštivanju i upoznavanju kulturne baštine nacionalnih
manjina. Ovim će se aktivnostima utjecati na upoznavanje znamenitosti, povijesti,
multikulturalnosti te povećanje valorizacije kulturnog nasljeña.
Savjet mladih će podržati projekte/programe kojima se približavaju muzeji, kulturne
ustanove učenicima, kao zabavne i s puno potencijala u kojima se mogu osjećati dobrodošlo,
gdje mogu razvijati svoja znanja i podići svijest o problemu jednakosti u društvu na višu razinu
od one stečene u školi.

Slobodno vrijeme
Savjet mladih će u 2019. godini analizirati rezultate prikupljene ankete na temu: Slobodno
vrijeme mladih, koja se provodila u 2018. godini. Analizom rezultata izradit će smjernice,
preporuke i ideje za Grad, koje mladi smatraju važnima.
Sudjelovat će u organizaciji javnih tribina i rasprava s mladima, na kojima će se
prodiskutirati o problemima s kojima se mladi suočavaju te pronaći adekvatna rješenja. Članovi
Savjeta mladih će sudjelovati u radionicama te se savjetodavno uključiti u konkretne projekte za
mlade.
Savjet mladih će sudjelovati u organizaciji javnih tribina vezanih uz problematiku
maloljetnika prilikom izlazaka.

Norijada
Cilj Norijade je okupljanje pulskih maturanata na parkiralištu DC Rojc gdje bi se organizirao
prigodan glazbeni program u organizaciji Grada Pule, srednjih škola i Savjeta mladih Grada
Pule. Budući da je ovaj dan jako značajan za brojne mlade ljude Grada Pule, Savjet mladih će u
2019. godini, u provedbi eventa sudjelovati kao organizacijska potpora, dok je glavni nositelj
dogañaja Grad Pula.
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Aktivnost

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE MLADIH

POLOŽAJ NA TRŽIŠTU RADA I
PODUZETNIŠTVO MLADIH

ZDRAVLJE MLADIH I SOCIJALNA POLITIKA

Planirani iznos

Izvršitelj

Informiranje mladih o postojanju pojedinih
obrazovnih programa (formalno i neformalno
obrazovanje) te aktivno poticanje na uključivanje
u njih.

8.000,00

Svi članovi
SMGP

2019.

Informiranje mladih o poticajima za male
poduzetnike, koje raspisuje Grad Pula. Poticanje
mladih na aktivno uključivanje u projekte i
manifestacije u području poduzetništva.

7.000,00

Svi članovi
SMGP

2019.

Poticanje i osvješćivanje mladih o zdravom
načinu života.

7.000,00

Svi članovi
SMGP

2019.

9.000,00

Svi članovi
SMGP

2019.

6.000,00

Svi članovi
SMGP

2019.

3.000,00

Svi članovi
SMGP

Informiranje mladih o radu Savjeta mladih Grada
Pule i o lokalnim dogañanjima. Dobivanje i
usavršavanje znanja i iskustava zahvaljujući
kojima će članovi i njihovi zamjenici moći
AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU
doprinijeti radu Savjeta a samim tim i životu
mladih u lokalnoj zajednici

KULTURA I SLOBODNO VRIJEME MLADIH

Vrijeme
održavanja

Cilj

Upoznavanje mladih sa kulturnom baštinom
Grada Pule. Provedba javnih tribina – Tema:
problematika izlaska maloljetnika

DODATNE INTERVENCIJE

*Plan izvršenja Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2019. godinu

2019.
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