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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Ured grada
Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju
KLASA: 007-02/18-01/02
URBROJ: 2181/01-09-03/10-18-14
Split. 28. rujna 2018. godine
Gradsko vijeće Grada Splita

predsjednik
g. Igor Stanišić
n/r

Poštovani g. Stanišić,
Obraćam Vam se u ime Savjeta mladih Grada Splita vezano uz poštivanje propisa
koji se tiču Savjeta mladih Grada Splita.
Temeljem članka 19. Zakona o savjetima mladih <"Narodne novine" broj 41/14) i
članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita"
broj 21/14) Savjet mladih donosi Program rada popraćen financijskim planom kojeg podnosi
na odobravanje Gradskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću
kalendarsku godinu.
Shodno naprijed navedenom Savjet mladih Grada Splita je na 7. sjednici održanoj 27.
rujna 2018. godine donio Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2019. godinu
popraćen financijskim planom.
Cijenili bismo da navedeni Program uvrstite na odobravanje kao točku dnevnog reda
na idućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita.

S poštovanjem,
Predsjednica

Savjeta mladih
Matea Bešlić

Prilog:
Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2019. godinu popraćen financijskim planom
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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Ured grada
Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju
KLASA: 007-02118-01/02
URBROJ: 2181101-09-03110-18-13
Split, 28. rujna 2018. godine
Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 10.
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita ()Službeni glasnik Grada Splita« broj 21/14)
Savjet mladih Grada Splita na 7. sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine donosi:

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA SPLITA ZA 2019. GODINU POPRAĆEN
FINANCIJSKIM PLANOM

1. Sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe Programa za mlade Grada Splita od
2017. do 2018.
AKTIVNOST

OPIS

ROK PROVEDBE I
TROŠAK

1.1. Suradnja sa
Službama i Odjelima
Grada Splita

S obzirom na nepotpune i nedostatne
podatke o provedbi Gradskog
programa za mlade, Savjet će tražiti
od odgovornih službi i odsjeka u
Gradu Splitu što je napravljeno i što
se planira napraviti vezano za
provođenje Gradskog programa za
mlade. Zajedno sa Službom za
međunarodne i EU projekte, Savjet
planira pružiti podršku udrugama
mladih i za mlade kao i ostalim
institucijama u prijavljivanju na
projekte putem ITU mehanizama za
specifične ciljeve koji se podudaraju s
mjerama i aktivnostima iz Gradskog
programa za mlade poput: 1.1.6.
(programi obrazovanja,
prekvalifikacija i osposobljavanja za
mlade iz NEET skupine, 5.2.5.
(unapređenje i razvoj socijalnih
usluga za mlade u riziku od
siromaštva i socijalne isključenosti).

siječanj - prosinac

2019.
Troškovi: promocija
preko društvenih
mreža, promotivni
materijali

1.2. Podrška otvaranju i
radu Centra za mlade

1.3. Natječaj za prijavu
projekata udruga mladih i
udruga za mlade za 2019.
godinu.

Platforma Doma mladih uz suradnju s
Gradom Splitom i ostalim udrugama
mladih prijavili su projekt Centra za
mlade na natječaj Ministarstva
demografije, obitelji, socijalne politike
i mladih te bi se odobravanjem
projekta pokrenuo Centar za mlade.
Grad Split je u proračunu za 2018.
predvidio 65 000 kuna za Centar za
mlade. Savjet će pružiti podršku
otvaranju Centra kroz promociju i
suradnju s udrugama mladih i za
mlade kako bi se stvorio i realizirao
program rada Centra za mlade.
Savjet mladih će inzistirati na
povećanju sredstava za natječaj u
smislu da se tijekom godinu provedu
dva natječaja s pojedinačnim
budžetom od 250 000 kuna. Također
će inzistirati da aktivnosti koje će se
podržati u natječaju budu u skladu s
aktivnostima Gradskog programa za
mlade Grada Splita od 2017. do
2020. Savjet mladih će imati dva
člana u komisiji za ocjenjivanje
kvalitete pristiglih projekata te će
aktivno pratiti provedbu i evaluaciju
samih projekata, sudjelovati u
promociji istih te po potrebi
sudjelovati na istima.

2. Konzultiranje s organizacijama

siječanj - prosinac

2019.
Troškovi: promocija
putem društvenih
mreža, promotivni
materijali

Siječanj - prosinac

2019.
Troškovi: promocija
preko društvenih
mreža, promotivni
materijali

mladih o temama bitnim za mlade

AKTIVNOST

OPIS

ROK PROVEDBE I
TROŠAK

2.1. Suradnja s udrugama
mladih i udrugama za
mlade

Savjet će kontinuirano surađivati s
udrugama mladih i udrugama za
mlade na području Splita, posebno
oko realizacije Gradskog programa
za mlade Grada Splita te prijavljivanja
na različite projekte koji se tiču
mladih. Udruge će se konzultirati i
poticati na provođenje različitih
aktivnosti povodom Međunarodnog
dana mladih 12. kolovoza.,
Međunarodnog dana nenasilja
2.listopada te Međunarodnog dana
srednjoškolaca i Dana tolerancije 17.

Siječanj - prosinac

2019.
Troškovi: Promocija
preko društvenih
mreža, promotivni
materijali, obilježavanje
Međunarodnog dana
mladih 2019,
obilježavanje
Međunarodnog dana
srednjoškolaca i
studenata

studenoga.
2.2. Kava sa Savjetom

Savjet će jednom mjesečno
organizirati «Kavu sa Savjetom» gdje
će svi zainteresirani imati priliku
popričati s članovima Savjeta,
podijeliti svoje ideje, prijedloge i
probleme.

Siječanj - prosinac

I 2019.

Troškovi: promocija
preko društvenih
mreža, promotivni
materijali, osvježenja

3. Suradnja s tijelima jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave u politici za
mlade
AKTIVNOST

OPIS

ROK PROVEDBE I
TROŠAK

3.1. Praćenje izrade i
provedbe Nacionalnog
programa za mlade

Savjet planira nastaviti pratiti izradu
Nacionalnog programa za mlade od
2018. do 2021. koje izrađuje
Ministarstvo demografije, obitelji,
socijalne politike i mladih (MDOSPM)
te kontaktirati nadležno ministarstvo u
vidu dopisa i zahtjeva za pravom na
pristup informacijama. Savjet se s
prijedlozima planira uključiti u esavjetovanje kada dokument bude
javno dostupan.

siječanj - prosinac
2019.

3.2. Zagovaračke
aktivnosti

Savjet će, po potrebi, kontaktirati i
ostale institucije bitne za mlade poput
Ministarstva znanosti i obrazovanja,
Savjeta za mlade Republike
Hrvatske, Agencije za odgoj i
obrazovanje, Agencije za strukovno
obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Savjet planira ostvariti suradnju sa
Splitsko-dalmatinskom županijom u
području unapređenja
srednjoškolskog obrazovanja s
obzirom na to da je županija osnivač
srednjih škola. Osim gore navedenih
tijela, Savjet planira surađivati i sa
Sveučilištem u Splitu kako bi se
poboljšao standard studenata,
unaprijedila nastava i informiranost
studenata o mogućnostima
zapošljavanja, prakse i razvijanja
novih vještina. Navedene aktivnosti
ostvarit će se sastancima,
inicijativama i medijskom
promidžbom.

siječanj - prosinac
2019.

Troškovi: promocija
preko društvenih
mreža, promotivni
materijali

Troškovi: promocija
preko društvenih
mreža, promotivni
materijali, putni
troškovi, osvježenja

~
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4. Suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u RH i inozemstvu
AKTIVNOST

OPIS

ROK PROVEDBE I
TROŠAK

4.1. Koordinacija savjeta
mladih 4 grada

Savjet će sudjelovati u radu
Koordinacije savjeta mladih 4 grada
(Zagreb, Split, Rijeka, Osijek) koje će
se sastajati kvartalno i raspravljati,
davati prijedloge i pokretati inicijative
bitne ne samo za mlade u tim
gradovima, nego i šire.

siječanj - prosinac

4.2. Nacionalna
konferencija savjeta
mladih

Članovi Savjeta sudjelovat će na
Nacionalnoj konferenciji savjeta
mladih koja se održava u prosincu u
organizaciji Udruge gradova.

4.3. Suradnja sa Savjetom
mladih Splitskodalmatinske županije

Savjet mladih planira surađivati i s
savjetom mladih splitsko-dalmatinske
županije s obzirom da njihovo
djelovanje pokriva i mlade Grada
Splita,

4.4. Sudjelovanje na
ostalim konferencijama.
sastancima i projektima
od interesa za mlade u
RH i inozemstvu

Članovi Savjeta mladih će sudjelovati
na konferencijama, sastancima i
projektima koji su od interesa za
mlade kako bi što bolje obavljali ulogu
predstavnika mladih u Splitu.
Također, Savjet mladih će organizirati
sastanke, edukacije i konferencije s
ciljem poboljšanja kvalitete živote
mladih u Splitu i RH.

2019,
Troškovi: promocija
preko društvenih
mreža, promotivni
materijali, organizacija
sjednice Koordinacije u
Splitu, putni troškovi,
osvježenja
prosinac 2019.
Troškovi: promocija
preko društvenih
mreža, promotivni
materijali, putni
troškovi, smještaj,
osvježenja
siječanj - prosinac

2019,
Troškovi: promocija
preko društvenih
mreža, promotivni
materijali
siječanj - prosinac

2019,
Troškovi: promocija
preko društvenih
mreža, promotivni
materijali, osvježenja,
putni troškovi, smještaj

•
FINANCIJSKI

PLAN

VRSTA TROŠKA

AKTIVNOSTI U KOJIMA
NASTAJU TROŠKOVI

IZNOS

Promocija preko društvenih

1.1 .. 1.2.,1,3.,

2.000,00 kn

mreža
(Facebook,

2.1.,2.2.,
Instagram)

3.1 .. 3.2.,
4. 1.,4.2.,4.3.,4.4.

Promotivni materijali

1.1.,1.2.,1.3.,

(promotivni letci, brošure,
plakati, kemijske, rokovnici, .. .)

2.1.,2.2.,

10.000,00 kn

3.1.,3.2.,
4.1., 4.2., 4.3., 4.4.

Osvježenja

2.2.,

(hrana ipiće)

3.2.,

5.000,00 kn

4.1., 4.2., 4.4.
4.1.

10.000,00 kn

Putni troškovi

3.2.,

25.000,00 kn

(sjednice Koordinacije u
Zagrebu, Rijeci i Osijeku,
Nacionalna konferencija savjeta
mladih, ostali sastanci i
konferencije od interesa za

4.1 .. 4.2., 4.4.

Organizacija sjednice

Koordinacije u Splitu
(smještaj, hrana, osvježenja za
sudionike, turistička tura po
Splitu,.,.)

mlade u RH i inozemstvu)
Obilježavanje Međunarodnog
dana mladih 201 g

2.1.

20.000,00 kn

Obilježavanje Međunarodnog
dana srednjoškolaca i

2.1,

20.000,00 kn

studenata

92,000,00 kn

UKUPNO

Savjet mladih zadržava pravo izmjene programa tijekom godine.
Predsjednica Savjeta mladih Grada Splita
Matea Bešlić
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