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Bošnjaci, 12. svibnja 2020.
Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o savjetima mladih (''Narodne novine''
broj 41/14) i članka 29. Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' VukovarskoVukovarsko
srijemske županije« broj 06/13, 1/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na
svojoj 25. sjednici održanoj 12. svibnja
svibn 2020. godine donosi

ZAKLJUČAK

I.

Općinsko vijeće prihvaća Program rada Savjeta mladih Općine Bošnjaci za 2020.
godinu.

II.

Program rada sastavni je dio ovoga Zaključka i objaviti će se na web stranici
Općine Bošnjaci.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Šumanovac, dipl.ing.

1

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH OPĆINE BOŠNJACI ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14) (u
daljnjem tekstu: Zakon) i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bošnjaci (Službeni
vjesnik Vukovarsko-srijemske županije) (u daljnjem tekstu: Odluka) na 5. sjednici
održanoj 20. veljače 2020. godine Savjet mladih Općine Bošnjaci donosi

PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH OPĆINE BOŠNJACI ZA 2020. GODINU

UVODNE NAPOMENE

Savjet mladih Općine Bošnjaci (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) jest savjetodavno
tijelo Općinskog vijeća Općine Bošnjaci, koje je osnovano s ciljem aktivnog
uključivanja mladih u javni život Općine Bošnjaci. Djelokrug rada Savjeta mladih
uređen je člankom 13. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14) (u
daljnjem tekstu: Zakon), Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bošnjaci (Službeni
vjesnik Vukovarsko-srijemske županije) (u daljnjem tekstu: Odluka) te Poslovnikom o
radu Savjeta mladih Općine Bošnjaci (u daljnjem tekstu: Poslovnik). U okviru svog
djelokruga Savjet mladih:
•

•

•

•

•

•

Raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad
Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koji su od
interesa za mlade
U suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskog vijeću
donošenja odluka od značaja za mlade, donošenja programa i drugih akata
od značenja za unaprjeđenje položaja mladih na području jedinice lokalne
samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđenje
položaja mladih na području jedinice lokalne samouprave te način rješavanja
navedenih pitanja
Putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značaja za
unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne samouprave
davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa
za mlade
Sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade,
daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i
problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za
otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
Potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđenje
položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te
suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva u
odgovarajućim tijelima drugih zemalja
Predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen
financijskim planom radi ostvarenja programa rada Savjeta mladih
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•
•

Po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave na sjednice Savjeta mladih
Potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju
organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta
natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

Savjet mladih Općine Bošnjaci u 2020. godini djeluje u sljedećem sastavu: Tena
Šumanovac, Dominik Hudolin, Stjepan Naglić, Filip Babogredac i Ivan Lešić. Zamjenski
članovi Savjeta mladih su: Antun Lešić, Lidija Maršić, Sara Šokić, Iva Mišić i Luka Lešić.
Sukladno Zakonu te Odluci, Savjet mladih donosi Program rada za svaku
kalendarsku godinu te ga podnosi na odobravanje Općinskom vijeću. Programom
rada određuju se temeljna načela djelovanja i smjernice budućeg rada te se
utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarivanje. Rad i
djelovanje Savjeta mladih usmjereno je na ostvarivanje ciljeva propisanih ovim
Programom i mora biti u suglasnosti s njegovim sadržajem.
Sastavni dio ovog Programa rada jest financijski plan izvršenja Programa rada
Savjeta mladih za 2020. godinu, u kojem su navedene konkretne aktivnosti i potrebna
financijska sredstva za njihovu provedbu.

AKTI NA KOJIMA SE TEMELJI DJELOVANJE SAVJETA MLADIH

Osnovni akt na kojem se temelji djelovanje Savjeta mladih jest Zakon o savjetima
mladih (NN br. 41/14). Uz navedeni Zakon te Odluku, kao i Poslovnik, djelovanje
Savjeta mladih temelji se na sljedećim aktima:
1. Europska strategija za mlade, koja se temelji na dvojnom pristupu ulaganja u
mlade i osnaživanja mladih. Njezini krajnji ciljevi su osiguravanje većeg broja
resursa za razvoj političkih područja koja u svakodnevnom životu utječu na
mlade te poboljšavanje njihove dobrobiti, kao i promicanje potencijala
mladih u svrhu obnavljanja društva i pridonošenja europskim vrijednostima i
ciljevima. Savjet mladih će svoje djelovanje temeljiti na njenim osnovnim
smjernicama, prije svega na stvaranju više mogućnosti za mlade u
obrazovanju i zapošljavanju, poboljšanju pristupa i punog sudjelovanja svih
mladih ljudi u društvu te poticanju međusobne solidarnosti između društva i
mladih.
2. Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu,
prema kojoj lokalne i regionalne vlasti, kao vlasti koje su najbliže mladoj osobi,
trebaju unaprjeđivati participaciju mladih i osigurati ne samo da mladi budu
informiranu i uče o demokraciji i pravima i dužnostima građana već i da
dobiju priliku da ih sprovode u djelo. Svaka politika ili akcija osmišljena kako bi
se potakla participacija mladih mora osigurati da se kulturno okruženje
odlikuje poštovanjem prema mladima te mora uzeti u obzir različite potrebe,
okolnosti i težnje mladih. Savjet mladih će ustrajati u proizvođenju i
implementaciji načela i politika predviđenih u ovoj Povelji na lokalnoj razini.
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3. Europska povelja o informiranju mladih, koja predviđa najniže prihvatljive
standarde i mjere kvalitete koje bi trebale biti uspostavljene u svakoj zemlji kao
elementi sveobuhvatnog, dosljednog i koordiniranog pristupa radu na
informiranju mladih koji je dio politike za mlade. Savjeta mladih ustrajat će na
provođenju i implementaciji temeljnih načela ove povelje na lokalnoj razini.
4. Nacionalni program djelovanja za mlade ( u daljnjem tekstu: Nacionalni
program), kojem je cilj unaprjeđenje aktivnosti tijela državne uprave i javnih
ustanova koje, svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju
potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove
optimalne društvene integracije. Savjet mladih će svoje djelovanje temeljiti na
načelima i smjernicama Nacionalnog programa.

OSNOVNE SMJERNICE DJELOVANJA

Primarna zadaća Savjeta mladih u 2020. godini sastojat će se u intenziviranju
aktivnosti koje su propisane kao temeljne funkcije Savjeta mladih, kao što su
predlaganje programa mjera i akata od interesa za mlade općinskom vijeću i drugim
gradskim tijelima.
S druge strane, Savjet mladih će kontinuirano raditi na jačanju uloge udruga s
područja Općine Bošnjaci u provođenju samostalnih projekata i aktivnosti vezanih za
interese mladih te se zalagati za osiguravanje i mogućnosti provođenja istih. Tako će
Savjet mladih nastojati postići da do kraja mandata ovog saziva dosegne razinu
savjetodavnog tijela, koje kontinuirano komunicira s mladima i uočava njihove
potrebe te provodi projekte od interesa za mlade.
Savjet mladih će svoj rad i djelovanje temeljiti na:
•
•
•

•

•

•

Zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladih na načelima tolerancije,
razumijevanja, participacije i poštovanja prava i potreba mladih
Praćenju i evaluaciji potreba mjera utvrđenih Nacionalnim programom
djelovanja za mlade te zahtijevanju provedbe istih od strane nadležnih tijela
Predlaganju rasprava Općinskome vijeću o pojedinim pitanjima od značaja
za unaprjeđenje položaja mladih, načina rješavanja tih pitanja te donošenju
konkretnih odluka koje će poboljšati položaj mladih u Općini Bošnjaci
Uključivanju Savjeta mladih u procese odlučivanja o stipendiranju,
podržavanjem inicijativa učenika i studenata u traženju boljih rješenja kroz
odluke o stipendiranju te iniciranju navedenih aktivnosti u ovom području,
uključivanje u donošenju programa za mlade Općine Bošnjaci
Suradnji sa savjetima mladih u općinama i gradovima s područja
Vukovarskosrijemske županije i drugih županija te sklapanje sporazuma o
suradnji s istima, kao i suradnji s udrugama mladih i za mlade, a radi
provedbe projekata od zajedničkog interesa i međusobne razmjene
iskustava u radu te njegovanja prijateljstava
Organiziranju okruglih stolova i tribina o pitanjima od interesa za mlade,
javnom zagovaranju, javnim kampanjama i razmjeni iskustava s drugim
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tijelima koja se bave provođenjem programa mladih u jedinicama lokalne i
regionalne samouprave

PROGRAMI I AKTIVNOSTI

U 2020. godini Savjet mladih će nastojati realizirati sljedeće programe i aktivnosti

1. INFORMIRANJE
•

Informiranje mladih na području Općine Bošnjaci o značaju, funkcijama i
aktivnostima Savjeta mladih

Savjet mladih će kontinuirano obavještavati zainteresiranu javnost o svojim
aktivnostima putem različitih sredstava komunikacije.
Tijekom tekuće 2020. godine Savjet mladih će otvoriti Facebook stranicu „Savjet
mladih Općine Bošnjaci“ na kojoj će redovno objavljivati informacije o svojim
aktivnostima. Na taj će način stranica postati središnje mjesto objave svih projekata i
programa za mlade u Općini Bošnjaci. Savjet mladih će pokušati svojim sadržajima
privući velik broj mladih, kako bi informacije mogle biti pravovremeno viđene od
većine mladih s područja Općine Bošnjaci
Savjet mladih će informacije o svom djelovanju objavljivati i na službenoj web
stranici Općine Bošnjaci gdje će Savjet mladih imati posebno rubriku za oglašavanje.
Savjet mladih će koristiti svaku prikladnu priliku da mlade i osobno upozna sa svojim
djelovanjem, putem predstavljanja na različitim društvenim mrežama koje
organiziraju mladi i/ili kojima su oni ciljana skupina.
•

Izrada promotivnih materijala

Savjet mladih će tiskati promotivne materijale koje će dijeliti mladima na
raznim društvenim događanjima, u cilju promocije vlastite aktivnosti i poticanja
mladih na uključivanje u djelovanje Savjeta mladih
•

Komunikacija s građanima

Osim posrednim putem, Savjet mladih će nastojati komunicirati sa
zainteresiranom javnošću i neposredno, određivanjem uredovnog termina u kojem
će pojedinci moći dolaziti u prostorije Savjeta mladih i razgovarati s njegovim
predstavnicima o svim pitanjima od interesa za mlade. Osim samog informiranja i
razmjene ideja, cilj takvog primanja građana jest i davanje mogućnosti da se i samu
uključe u rad Savjeta mladih.

2. SURADNJA S OPĆINSKIM, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA MLADIH
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U cilju razmjene iskustava i ideja, Savjet mladih će kontinuirano održavati sastanke
s predstavnicima drugih savjeta mladih; primarno s onima na području
Vukovarskosrijemske županije, a po potrebi i šire. Pritom će se fokusirati na pitanja
koja su od značaja za mlade s područja Općine Bošnjaci, kao što su rješavanje
problema prostora za mlade, suradnja s udrugama, financiranje događanja za
mlade i sl.
Također, Savjet mladih će nastojati ostvariti bolju povezanost i komunikaciju sa
Savjetom mladih Vukovarsko-srijemske županije, pozivajući njegove predstavnike na
svoje sjednice te uključivanjem u provođenje zajedničkih projekata. Uz to, Savjet
mladih će sudjelovati u edukacijama, kao i poticati uključivanje udruga mladih i
samih mladih iz Općine Bošnjaci u javne pozive koji objavljuje županijski Savjet
mladih.

3. SURADNJA S TIJELIMA OPĆINE BOŠNJACI
•

Uključivanje predstavnika Savjeta mladih u procese donošenja i provedbu
programa i odluka Općinskog vijeća te izvršnog općinskog tijela Općine
Bošnjaci

Općinsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje
sjednice, te zapisnike s održanih sjednica te na drugi prikladan način informira savjet
mladih o svojim aktivnostima koje su vezane za interese mladih. U tom pogledu,
Savjet mladih će se nakon provedenih konzultacija očitovati o svim nacrtima odluka,
programima i drugih akata koji se odnose na mlade, zastupaju interese mladih u
najvećoj mogućoj mjeri.
Predstavnici Savjeta mladih će se aktivno uključiti u procese donošenja i
praćenja programa Općinskog vijeća koji se odnose na mlade, posebice kada se
radi o temama kao što su stipendiranje učenika i studenata, financiranje udruga
mladih i za mlade te provođenja projekata čija su ciljana skupina ili krajnji korisnici
mladi. Također, Savjet mladih će predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka,
programa i drugih akata od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih na području
Općine Bošnjaci, raspravu o pojedinim pitanjima te će davati prijedloge za
rješavanje uočenih problema. Predstavnici Savjeta mladih će redovito prisustvovati
sjednicama Općinskog vijeća s pravom sudjelovanja u raspravi te dostaviti svaki
podatak ili izvještaj koji o pitanju iz djelokruga Savjeta mladih zatraži predstavničko
tijelo. Ukoliko za to postoji potreba Savjet mladih će inicirati zajednički sastanak s
predsjednikom Općinskog vijeća, kao i stručnjacima iz pojedinih područja vezanih za
mlade i za rad s mladima.
Savjet mladih surađivat će s izvršnim tijelom redovitim informiranjem,
savjetovanjem te na druge načine. Također će po potrebi, a najmanje svaka tri
mjeseca, održati zajednički sastanak s gradonačelnikom, na kojem će raspravljati o
svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji načelnika i savjeta mladih.
Potrebne informacije o aktivnostima načelnika koje su od važnosti ili interesa za
mlade Savjet mladih će tražiti i pisanim putem, kao što je propisano Zakonom.
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Također, propisano je da upravna tijela uključuju Savjet mladih u organizaciju
manifestacija, sastanaka i drugih aktivnosti koje se tiču mladih ili su od interesa za
mlade. Savjet mladih će se odazvati takvim pozivima upravnih tijela te u svakoj prilici
nastojati informirati mlade o svojem djelovanju, poticati ih na uključivanje te
organizirati različite popratne aktivnosti.

4. PROSTOR ZA MLADE
Savjet mladih ima vlastite prostorije, u kojima redovito održava što formalne,
što neformalne sastanke, koji imaju zajednički cilj, a to ej boljitak svih mladih na
području Općine Bošnjaci. Savjet mladih ima autonomiju u korištenju prostora te
potpunu slobodu u uređenju interijera prostora Savjeta mladih.
Savjet mladih dijeli prostor s korisnicima općinske knjižnice i čitaonice.

5. SURADNJA S UDRUGAMA ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA U PROVOĐENJU
PROJEKATA ZA MLADE
Razvoj partnerstva i suradnje s udrugama te tijelima lokalne samouprave
jedan je od prioriteta Savjeta mladih u 2020. godini. Svrha je postizanje kvalitetnog
umreženog rada Savjeta mladih i udruga za mlade, kako bi zajedničkim programima
zadovoljili potrebe ciljane skupine.
Savjet mladih će:
a) Pozivati predstavnike udruga mladih na svoje sjednice, kako bi zajednički
definirali prioritete i osnovne smjernice djelovanja
b) Kontinuirano održavati sastanke s predstavnicima udruga, organizacija te
drugim zainteresiranim pojedincima, kako bi se prikupila njihova mišljenja o
osnovnim ciljevima u okviru nadležnosti Savjeta mladih
c) Organizirati predstavljanje udruga za mlade kako bi se građani informirali o
njihovom djelovanju
d) Na svojim stranicama i društvenim mrežama redovito objavljivati aktivnosti
udruga za mlade i pozivati mlade da se uključe u njihovo provođenje
e) Informirati udruge i organizacije za mlade o svojem radu, kako bi se njihovi
korisnici mogli informirati o značaju i osnovnim funkcijama istog
f) Informirati se o aktivnostima i projektima za mlade koje udruge provode te će
potpomognuti i uključiti se u one kojima mogu dati svoj doprinos
g) Kontaktirati udruge i druge organizacije s područja Općine Bošnjaci koje se
bave mladima u cilju prikupljanja njihovih programa rada, kako bi se
identificirale aktivnosti u kojima Savjet mladih može pomoći svojim radom (u
suglasnosti s pojedinom udrugom/organizacijom)
Suradnja u provođenju projekata
Nakon identificiranja aktivnosti udruga i drugih organizacija s područja Općine
Bošnjaci koje se bave mladima te kojima Savjet mladih može pomoći svojim radom,
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Savjet mladih će se na dostupne načine uključiti u provođenje istih: financijskom,
organizacijskom, tehničkom i sličnom potporom.
Također, Savjet mladih će konzultiranjem s udrugama nastojati kreirati i zajedničke
projekte u kojima će udruge biti nositelji, a Savjet mladih djelovati kao posrednik
između njih i gradskih tijela.
•

Aktivnosti sportskih udruga

Suradnja sa sportskim udrugama i organizacijama s ciljem poticanja mladih na
aktivno iskorištavanje slobodnog vremena i zdrav život. Ona će obuhvaćati
sudjelovanje Savjeta mladih u raznim sportskim aktivnostima (koje se odnosi na
promociju udruga, informiranje mladih te sudjelovanje samih članova), ali i
organizaciju drugih aktivnosti za mlade kao što su škola rolanja ili bicikliranja. Savjet
mladih će aktivno objavljivati novosti vezane uz udruge na svojoj Facebook stranici
te tako nastojati potaknuti mlade da se i samostalno uključe u razne korisne
aktivnosti, sportske klubove i planinarska društva.
•

Volonterski rad

Savjet mladih će aktivno sudjelovati u volonterskom radu kroz različite
humanitarne akcije te će time mladi steći iskustva i razviti kompetencije potrebne i
korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit te svojim
djelovanjem doprinijeti društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj
koheziji i socijalnom uključivanju. Članovi Savjeta mladih odazivat će se na
humanitarne akcije te svojim djelovanjem biti primjer mladima s područja našeg
grada.
•

Kulturno-umjetnička djelatnost

Suradnja s kulturno-umjetničkim udrugama i organizacijama s ciljem poticanja
mladih na aktivno i kreativno iskorištavanje slobodnog vremena te očuvanje
tradicijskih vrijednosti. Ona će obuhvaćati sudjelovanje Savjeta mladih u različitim
kulturno-umjetničkim aktivnostima čime će se razvijati svijest o važnosti očuvanja
kulturne baštine te umjetničkog izražavanja kroz aktivnosti kao što su: tečaj plesa,
projekcije filmova, sati sviranja i sl. Savjet mladih će poticati (financijski, organizacijski,
tehnički) mlade umjetnike/pojedince i njihovu djelatnost na području umjetnosti i
kulture.

6. PROJEKTI SAVJETA MLADIH
•

Predstavljanje udruga

Savjet mladih će organizirati predstavljanje svih aktivnih udruga i organizacija
za mlade i zainteresiranim institucijama koje se bave mladima s područja Općine
Bošnjaci. Tom prigodom udruge i organizacije moći će informirati mlade o
aktivnostima koje provode i mogućnostima uključenja u njihovo djelovanje.
•

Seminari i edukacije mladih

8

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH OPĆINE BOŠNJACI ZA 2020. GODINU

U suradnji sa školama te drugim institucijama i organizacijama, Savjet mladih
će organizirati seminare i edukacije mladih u različitim područjima, kao što su
zdravstvo, građanska prava, izbori, mladi u lokalnom razvoju, kultura, umjetnost itd.
Pritom će pozivati stručnjake iz relevantnih područja da održe predavanja mladima,
kao i osobe koje sudjeluju u drugim aktivnostima za koje Savjet mladih smatra da je
vrijedno promovirati.
Savjet mladih će se usmjeriti na programe društvenog angažmana posebice iz
područja zapošljavanja gdje će osigurati dostupnost informacija o državnim,
regionalnim i lokalnim poticajnim mjerama te pravnim regulativama vezane uz tržište
rada. Savjet mladih će organizirati edukacije, seminare i radionice za mlade
poduzetnike u suradnji s organizacijama civilnog društva i institucija koje pripremaju
mlade za tržište rada.
•

Istraživanja o položaju i pravima mladih u Općini Bošnjaci

Savjet mladih će analizirati strukturu potreba mladih te resurse koji mogu
unaprijediti položaj mladih. Rezultati provedenih istraživanja će ukazati na potrebu za
unaprjeđenjem položaja mladih u Općini Bošnjaci te će iznjedriti kvalitetne prijedloge
za poboljšanje statusa mladih što će biti izvrsna smjernica za daljnje usmjeravanje i
djelovanje Savjeta mladih Općine Bošnjaci. Rezultati istraživanja će olakšati
zastupanje mladih i njihovih interesa pred tijelima lokalne samouprave. Istraživanja
mogu ponukati lokalnu samoupravu da aktivno sudjeluje u kreiranju politike za mlade
te tako poveća prava i poboljša status mladih u Općini Bošnjaci.
Istraživanje će biti vrlo kvalitetna polazišna točka za naredna planirana
istraživanja stavova o položaju mladih te će poslužiti za komparaciju prilikom
evaluacije i samoevaluacije Savjeta mladih Općine Bošnjaci.
•

Dan otvorenih vrata Savjeta mladih

Savjet mladih će u svojim prostorijama organizirati Dan otvorenih vrata Savjeta
mladih, u cilju pružanja uvida u svoje djelovanje, davanja informacija o svojim
funkcijama te aktivnostima i projektima koje provodi. Tom će prilikom svi zainteresirani
moći obići prostorije Savjeta mladih i razgovarati s njegovim članovima.
•

Edukacija članova Savjeta mladih

Savjet mladih će redovito pratiti novoizdanu literaturu, članke, provedena istraživanja
i medijska praćenja koja se bave životom mladih, ne samo u Općini Bošnjaci, nego i
na nivou cijele Republike Hrvatske. Informirat će se o aktivnostima i programu rada
ostalih savjeta mladih u Republici Hrvatskoj zbog razmjene iskustava i moguće
buduće suradnje. Stoga će Savjet mladih sudjelovati na skupovima i predavanjima
koje organiziraju ostali Savjeti mladih ili druge organizacije koje se bave mladima na
regionalnoj i državnoj razini.
•

Savjet mladih – „pravobranitelj za mlade“ na razini Općine Bošnjaci

Prava mladih su skupina ljudskih prava koja se odnose na mlade zbog specifičnih
potreba koje pripadnici/ce te skupine imaju unutar zajednica kojima pripadaju. Ona
podrazumijevaju prava kao što su pravo na obrazovanje, mobilnost, zaštitu od
društvene isključenosti te borbu protiv prijetnji tim pravima, kao što su rizik od
siromaštva, nezaposlenost, marginalizacija i sl.
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Iako nema konkretnih i neposrednih ovlasti u ovom aspektu, Savjet mladih će u cilju
ostvarivanja i zaštite prava mladih na području Općine Bošnjaci nastojati djelovati
kao svojevrsni „pravobranitelj za mlade“ na razini jedinice lokalne samouprave,
dajući savjete mladima o tome koja su njihova prava, kako ih ostvariti i zaštiti te kojim
se institucijama mogu obratiti. Time će djelovati kao mehanizam posredovanja
između mladih i nadležnih institucija.
7. SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKATA
•

•
•
•
•

Razvoj socijalnih i građanskih kompetencija sudionika (informiranost i
razumijevanje funkcioniranja lokalnih procesa odlučivanja, odgovornost za
aktivno sudjelovanje u odlučivanju te građanska angažiranost mladih)
Uspostava i sustavno promicanje dijaloga između mladih i donositelja odluka
na lokalnoj razini, koji rezultira oblikovanjem konkretnih politika za mlade
Osposobljavanje sudionika za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i
odgovorno sudjelovanje u demokratskom društvu
Razvoj svijesti o potrebi ravnopravnog uključivanja mladih sa smanjenim
mogućnostima u oblikovanje odluka od njihova interesa
Razvoj digitalnih kompetencija sudionika kroz smišljanje i razvoj medijskih
platformi i različitih publikacija

Aktivnim sudjelovanjem u projektu sami mladi koji su ga i osmislili izravno će
doprinijeti izradi lokalne politike za mlade, kroz izražavanje vlastitih problema i
stavova te oblikovanje istih u dijalogu s donositeljima odluka. Projekti predviđaju
provedbu istraživanja o potrebama i interesima mladih među samim mladima,
donositeljima odluka te stručnjacima koji rade s mladima, informativna događanja s
ciljem promicanja aktivne participacije mladih, dijalog mladih s donositeljima odluka
te diseminaciju i iskorištavanje projektnih rezultata. Projekti nastoje osigurati da
preporuke i mišljenja mladih nađu svoje mjesto u lokalnim politikama za mlade kako
bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj u područjima od njihova
interesa. Konzultacije mladih i donositelja odluka temelj su ovih projekata. Time se
osigurava punopravna i aktivna uključenost svih kategorija mladih, posebice mladih
sa smanjenim mogućnostima, u oblikovanje temeljnog dokumenta od interesa za
mlade te pomiče senzibilitet donositelja odluka za promicanje aktivne participacije
mladih nakon izvedenih projekata. Projekti predviđaju umreženo djelovanje lokalne
samouprave i civilnog sektora, kao i ostalih relevantnih dionika, kako bi se osigurala
ravnomjerna zastupljenost mladih različitih profila te stručnjaka koji rade s mladima u
različitim područjima njihova interesa.
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FINANCIJSKI OKVIR IZVRŠENJA PROGRAMA RADA SAVJETA
MLADIH ZA 2020. GODINU

STAVKA U PROGRAMU I VRSTA RASHODA

PLANIRANI IZNOS

Troškovi kupnje i nabave promotivnih materijala

7.000,00 kn

Troškovi promidžbe Savjeta mladih i informiranja javnosti o
njegovom djelovanju

2.000,00 kn

Suradnja s drugim savjetima mladih, organizacija susreta s
predstavnicima udruga mladih, službena putovanja, edukacije i
seminari

3.000,00 kn

Troškovi dodjele nagrada za istaknute pojedince

2.000,00 kn

Organiziranje raznih događaja i aktivnosti

16.000,00 kn

UKUPNO:

30.000,00 kn

Savjet mladih će u 2020. godini, sukladno ciljevima i programskim aktivnostima,
organizirati i provesti projekte koji su navedeni u ovom Programu rada. Projekti i
programske aktivnosti koji se ne realiziraju u 2020. godini mogu se prenijeti u Program
rada za narednu godinu
Savjet mladih zadržava pravo na promjenu projekata iz Programa rada, ako za to
postoje opravdani razlozi.
Program rada Savjeta mladih Općine Bošnjaci podnosi se na odobravanje
Općinskom vijeću Općine Bošnjaci.

Predsjednik Savjeta mladih Općine Bošnjaci
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Dominik Hudolin
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