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P R O G R AM 

RADA SAVJETA MLADIH OPĆINE PODSTRANA ZA 2018.GODINU 

UVOD  

Savjet mladih Općine Podstrana (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo 

Općine Podstrana, koje je osnovano radi promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa 

mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa 

i značaja za mlade, aktivnim uključivanjem mladih u javni život te informiranje i savjetovanje 

mladih Općine Podstrana. Na temelju članka 11. stavak 1. Zakona o savjetima mladih 

( „Narodne novine" broj 41 / 14) te članka 8. stavak 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih 

Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 12/16), Povjerenstvo za provjeru 

valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura izglasalo je na 51. sjednici 

Općinskog vijeća Općine Podstrana održanoj dana 22. studenog 2016. godine, tajnim 

glasovanjem između 20 kandidata za članove i zamjenike da u Savjet mladih Općine Podstrana 

ulaze sljedeći kandidati:  

1. Kandidat: Božiković Ivan 

Zamjenik kandidata: Vranješ Ljiljana 

2. Kandidat: Mandarić Vinko  

Zamjenik kandidata: Mandarić Tina 

3. Kandidat: Jakus Andrea 

Zamjenik kandidata: Ćavar Ivan 

4. Kandidat: Hrste Kristina 

Zamjenik kandidata: Munivrana Tea 

5. Kandidat: Prižmić Ljubica 

Zamjenik kandidata: Mandarić Marko  

 

Program rada Savjeta mladih za 2018. godinu sadrži sljedeće aktivnosti: 

 - poticanje mladih ljudi s područja Općine Podstrana  na nastavak obrazovanja  

- informiranje mladih o tržištu rada te mogućnostima i obvezama nakon završetka školovanja  

- poticanje kulture mladih 

 - informiranje mladih o  ovisničkom ponašanju 

 - poticanje mladih na bavljenje sportom 



- provođenje humanitarnih i volonterskih akcija  

- kontinuirano informiranje mladih o radu Savjeta mladih i programima za mlade  

 - suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova, općina i županija, konzultiranje sa Savjetima 

mladih o temama koje su bitne za mlade i organizacija susreta s predstavnicima udruga koje 

se bave mladima 

 - informiranje mladih o sigurnosti u vožnji  

- obilježavanje dana Općine Podstrana 

 - lobiranje za sufinanciranje autobusnih karata za izvanredne studente  

 

1. SURADNJA SA SAVJETIMA MLADIH DRUGIH GRADOVA U REPUBLICI 

HRVATSKOJ  

Suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova i općina na području Republike Hrvatske smatra 

se jednom od glavnih oblika neformalne edukacije članova Savjeta mladih Općine Podstrana, 

budući ista omogućava razmjenu iskustava, ideja, znanja i projekata. Suradnja se sastoji od 

organizacije neformalnih sastanaka i studijskih posjeta, tribina, okruglih stolova i debata u 

svrhu razmjene iskustava u području strukturiranog dijaloga te razmjene primjera dobrih praksi 

iz područja djelovanja Savjeta mladih . Savjet mladih aktivno će sudjelovati na aktivnostima 

ostalih Savjeta mladih. 

 

2. OBRAZOVANJE, ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO MLADIH  

Zbog nemjerljivog značaja obrazovanja za mogućnost zapošljavanja, donošenja utemeljenih 

životnih odluka te produktivnog, samostalnog i kvalitetnog života, društvo ima posebnu 

odgovornost u osiguravanju uvjeta za podjednaku dostupnost obrazovanja svim mladima. 

Posebice je važno razviti sustav koji će pružiti šansu mladima slabijeg socioekonomskog 

statusa, onima koji imaju posebne obrazovne potrebe i onima koji su na druge načine u 

nepovoljnijem položaju. Dostupnost obrazovanja za sve pod istim i jednakim uvjetima je 

najznačajnija pretpostavka u ujednačavanju životnih šansi. Neformalno obrazovanje obuhvaća 

ne samo organizirane nego i spontane obrazovne aktivnosti koje su uspostavljene izvan 

formalnog obrazovnog sustava. Neformalno obrazovanje je prilagođeno potrebama i interesima 

korisnika tako da mogu usvojiti niz životnih vještina, specifičnih znanja te se upoznati s 

vrednotama i ciljevima demokratskog i civilnog društva, izuzetno je važno za suvremeni 

koncept cjeloživotnog učenja. Ono se javlja kao odgovor na nove zahtjeve, koji se ne svode 

samo na stjecanje znanja, nego i na postizanje i razvoj vještina u promijenjenim okolnostima 

suvremenog društva i tržišta rada. Radi ostvarivanja gore navedenih planova, Savjet mladih 

Općine Podstrana provodit će sljedeće aktivnosti:  

a) organizacija ciklusa edukacijskih radionica za jačanje kapaciteta mladih i organizacija 

mladih 



 b) isticanje važnosti i poticanje neformalnog obrazovanja  

c) podrška projektima vezanima uz neformalno obrazovanje  

d) suradnja sa udrugama koje se bave mladima na području Općine Podstrana, i to preko 

radionica, tribina, panel rasprava, treninga, okruglih stolova i sl.  

e) ukazivanje na prednosti neformalnog obrazovanja  

f) izrada promotivnih materijala u svrhu informiranja mladih.  

3.  PROMICANJE I VALORIZACIJA VOLONTERSKOG RADA MLADIH 

Savjet mladih će u ovom području djelovanja nastaviti poticanje aktivnog uključivanja mladih 

u volonterske programe i aktivnosti te promovirati volonterski rad, kroz suradnju sa svim 

organizacijama koje u svom djelokrugu potiču volontiranje i kroz suradnju sa volonterskim 

centrima na području regije. Također  će se u tu svrhu educirati članovi Savjeta mladih, kako 

bi u narednom vremenu poboljšali svoje ljudske kapacitete i potencijale za razvoj aktivnog 

građanstva na području Općine Podstrana.  

4. INFORMIRANJE MLADIH O SIGURNOSTI U VOŽNJI 

Cilj: Upozoriti mlade na opasnosti tijekom vožnje, informirati mlade vozače  

Metode: Javna tribina   

5.  OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG TJEDNA MLADIH 

Cilj: Obilježiti međunarodni tjedan mladih, potaknuti samoorganiziranje mladih u programe 

kulture, športa i drugih oblika organiziranog slobodnog vremena  

Metode: igre mladih, koncerti, predstave 

6. OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE PODSTRANA (blagdan sv.Ante, 13.lipnja)  

Cilj: Uključiti mlade u javni život Općine 

 Metode: Sportski i društveni sadržaji  

7. LOBIRANJE ZA SUFINANCIRANJE AUTOBUSNIH KARATA ZA 

IZVANREDNE STUDENTE 

Cilj: Izjednačiti položaj redovnih i izvanrednih studenata na način da im se omogući ista 

cijena autobusnih karata, poticanje studiranja  

Metode: lobiranje 

8. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH 

U SKLADU SA AKCIJSKIM PLANOM LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE 

OPĆINE PODSTRANE 



O svim informacijama koje su važne za mlade Općine Podstrana, Savjet će informirati 

mlade  te redovito prikupljati mišljenja mladih iz zajednice. Za te potrebe Savjet će koristiti 

društvene mreže, organizirati informativne sastanke, organizirati tribine kako bi što više 

mladih sudjelovalo u demokratskim procesima. Posebno je važno da mladi iz zajednice 

sudjeluju u prikupljanju podataka o mladima, kako bi na taj način sudjelovali u procesima 

odlučivanja. Članovi Savjeta mladih će redovito o svim pitanjima informirati organizacije 

koje su ih predložile kako bi osigurali dvosmjernu komunikaciju, ali nastojati uključiti što 

više organizacija mladih i onih koji se bave mladima. 

 9. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA 

Za potrebe rada Savjeta mladih Općine Podstrana  osigurava financijska sredstva iz 

Proračuna Općine Podstrana. Financijska sredstva su potrebna za sljedeće vrste aktivnosti: 

 - putni i drugi (smještaj i sl.) troškovi vezani za suradnju s drugim organizacijama mladih, 

odlaske na edukacije i sastanke vezano uz djelokrug rada Savjeta  

- kotizacije za konferencije i slični troškovi sudjelovanja u skladu s područjem djelovanja 

mladih 

 - troškovi edukacije članova Savjeta 

 - troškovi komunikacijskih kampanja (organizacija tribina, panel rasprava, informativnih 

sastanka, izrada i tiska komunikacijskih alata 

 - putni troškovi i drugi materijalni troškovi članova radi obavljanja zaduženja 

 - drugi troškovi koji proizlaze iz Programa rada. 

Napomena: Savjet mladih Općine Podstrana ostavlja mogućnost izmjene i/ili dopune 

Programa rada, prema novonastalim potrebama i mogućnostima. 

 

        Predsjednica Savjeta mladih  

Općine Podstrana: 

 

       Ljubica Prižmić 


