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PREDMET: davanje odobrenja Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara na
Program rada za 2019. godinu
Prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Bjelovara Program rada Gradskog
savjeta mladih Grada Bjelovara za 2019. godinu na razmatranje i odobravanje.
Izvjestitelj po predmetnom Programu rada za 2019. godinu na sjednici
Gradskog vijeća biti će predsjednik Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara Mateo
Horvat.
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KLASA: 021-01/18-01/51
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Bjelovar, 8. studenoga 2018.
GRADSKO VIJEĆE

PREDMET: davanje odobrenja Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara na
Program rada za 2019. godinu
Gradski savjet mladih Grada Bjelovara je na svojoj sjednici održanoj 8.
studenoga 2018. godine donio Program rada za 2019. godinu.
Temeljem članka 15. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/14) podnosimo Program rada
za 2019. na odobrenje Gradskom vijeću.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG SAVJETA MLADIH
Mateo Horvat
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GRADSKI SAVJET MLADIH GRADA BJELOVARA

PROGRAM RADA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA
BJELOVARA ZA 2019. GODINU

Bjelovar, 2018.
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1. UVOD
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Bjelovara koje promiče i
zagovara prava, potreba i interese mladih na lokalnoj razini. Kako bi se osigurao što
kvalitetniji i organiziraniji rad Savjeta, donosi se ovaj Program rada koji definira ciljeve i
aktivnosti koje će se provoditi. Savjet mladih će u 2019. godini nastojati realizirati aktivnosti
utvrđene ovim Programom rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2019. godinu, a
s konačnim ciljem poboljšanja kvalitete života mladih na području grada Bjelovara.

2. PLAN AKTIVNOSTI
2.1. Nastavak popularizacije savjeta mladih
Mediji- sadržavati će istupe u medijima, održavanje intervjua i najave projekata te
komuniciranje rada savjeta mladih putem društvenih mreža.
Društvene mreže – veća aktivacija stranice savjeta na društvenim mrežema u svrhu promocija
aktivnosti, sastanaka, sjednica i drugih događanja, a tim kanalom će se mlade i uključivati u
rad savjeta mladih. Službene stranice na društvenim mrežama će se voditi sustavno, a s ciljem
osvještavanja mladih o lokaciji na kojoj se mogu saznati potrebne informacije o radu Savjeta
mladih.
2.2. Suradnja i umrežavanje sa drugim savjetodavnim tijelima, udrugama i
organizacijama koji se bave mladima
Savjet mladih sudjelovat će u projektima drugih savjetodavnih tijela mladih na razini garada,
županije, Republike Hrvatske i Europske unije. Gradski savjet mladih Grada Bjelovara će
posebnu pozornost pridodati suradnji sa Savjetom mladih BBŽ, a s ciljem zajedničkog
djelovanja u pogledu poboljšanja života mladih. Savjet mladih sudjelovat će na
konferencijama, seminarima i zajedničkim sjednicama drugih savjeta mladih te će se rado
odazivati na pozive za sudjelovanjem u projektima udruga mladih i za mlade kao što je
suradnja savjeta i udruge Impress oko održavanja Međunarodnog tjedna mladih, tjedan
srednjoškolaca i dr.
2.3. Sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća
Predstavnici Savjeta mladih uključuju se u procese donošenja i praćenja programa i odluka
Gradskog vijeća Grada Bjelovara vezano uz pitanja mladih. Predsjednik Savjeta mladih
prisustvovat će sjednicama Gradskog vijeća zbog uvida u funkcioniranje lokalne samouprave,
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ponajprije s aspekta informiranosti mladih o temama koje su u njihovom interesu te stjecanju
iskustava u radu gradskih tijela
2.4. Ostale aktivnosti
Osim navedenih aktivnosti Savjet mladih obilježavat će značajne datume za mlade, a po
potrebi organizirati razne radionice, predavanja, okrugle stolove te tribine, a koje će voditi ka
poboljšanju života mladih u Bjelovaru.

3. POJEKTI NA KOJIMA ĆE RADITI GRADSKI SAVJET MLADIH
GRADA BJELOVARA
SPORT- prijava na europski projekt za sport u suradnji sa udrugom Impress, plan su sportske
igre između mladih i mladih osoba sa invaliditetom sa svrhom što veće uključivosti mladh
osoba sa invaliditetom.
ISTRAŽIVANJE POTREBA MLADIH U GRADU BJELOVARU- istraživanje o potrebama
mladih u gradu Bjelovaru, te na temelju istraživanja napraviti PROGRAM ZA MLADE.
SEMINAR: „STRUKTURIRANI DIJALOG“- edukacija viječnika i donositelja odluka o
strukturiranom dijalogu tj. dijelog između mladih i donositelja odluka. Što je strukturirani
dijalog? - Strukturirani dijalog je proces koji vuče korijene iz Europe, a u kojem se tijela javne

vlasti savjetuju s mladim ljudima o određenim temama koje su za njih bitne poput, primjerice,
stanovanja mladih, obrazovanja mladih i radničkih prava mladih. Cilj je osigurati da
preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u politikama za mlade kako bi se
poboljšale kvalitete njihova života i unaprijedio položaj mladih u nekom području.

KONGRES SAVJETA MLADIH- temeljem odluke Koordinacije savjeta mladih RH na
zadnjoj sjednici izglasano je da će se kongres održati u Bjelovaru od 27.-29.9. 2019.g., cilj
kongresa je pojačavanje svjesti o savjetu mladih.
DAN MLADIH- obilježavanje Međunarodnog dana mladih sa raznim aktivnostima, te
dolazak mladih iz stranih zemalja radi razmjene iskustva.
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TJEDAN SREDNJOŠKOLACA- nastavak obilježavanja Tjedna srednjoškolaca kako bi
okupili srednjoškolce iz cijele županije te raspraviti o temama za mlade i kako pobljšati život
kako u Bjelovaru tako i u županiji.
Savjet mladih u svoj rad nastojiti uključiti što veći broj mišljenja mladih te im poslužiti kao
spona između njih i Gradske uprave.

4. TABLIČNI PRIKAZ AKTIVNOSTI

POTREBNA
Red.br.

1.

2.

PROGRAM

IZVRŠIOCI

SEMINAR:

Gradski savjet

SIJEČANJ

„STRUKTURIRANI

mladih

Materijalni troškovi

2019.

DIJALOG“

VELJAČA

ISTRAŽIVANJE POTREBA

Gradski savjet

Materijalni troškovi

2019.

MLADIH U GRADU

mladih, Grad

BJELOVARU

Bjelovar

VRIJEME

SREDSTVA

Gradski savjet
OŽUJAK
3.

4.

5.

Izrada Programa za mlade

mladih, Grad

Grada Bjelovara

Bjelovar, udruga

2019.

Materijalni troškovi

Impress

Sudjelovanje na 3.

Gradski savjet

Novčani troškovi i

TRAVANJ

Kongresu savjeta mladih u

mladih

troškovi prijevoza

2019.

Slavonskom Brodu

Gradski savjet

Prostor i novčani

Obilježavanje Dana Europe

mladih, Srednje

troškovi

SVIBANJ

Sudjelovanje u organizaciji

škole Grada

2019.

dana maturanata

Bjelovara, Grad
Bjelovar

Meet up-Joomboos
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6.

7.

8.

LIPANJ

Sudjelovanje mladih u

Gradski savjet

2019.

Terezijani 2018.

mladih

Sudjelovanje mladih u

Gradski savjet

SRPANJ

Kulturnom ljetu Grada

mladih, Grad

2019.

Bjelovara

Bjelovar

Ogranizacija Dana mladih u

Gradski savjet

KOLOVOZ

sklopu Međunarodnog

mladih,Grad

2019.

tjedna mladih

Bjelovar

Materijalni troškovi

Sudjelovanje u proslavi

9.

RUJAN 2019.

Dana Grada Bjelovara i

Gradski savjet

Dana bjelovarskih branitelja

mladih

-Kongres savjeta mladih
-donošenje programa rada
za 2020.

10.

LISTOPAD

Sastanak svih Savjeta

Gradski savjet

mladih iz županije

mladih i
Županijski

2019.

savjet mladih

11.

Tjedan srednjoškolaca

STUDENI
2019.

12.

Gradski savjet
mladih

Nacionalna konferencija

Gradski savjet

savjeta mladih

mladih, Grad

PROSINAC
2019.

Bjelovar

Gradski savjet mladih Grada Bjelovara ostavlja mogućnost izmjene, odnosno dopune
Programa rada, prema novonastalim potrebama ili mogućnostima
KLASA: 021-01/18-01/51
URBROJ: 2103-01-02-18-3
Bjelovar, __studenoga 2018.

PREDSJEDNIK
Mateo Horvat, bacc.oec.
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