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Uvod: 

Savjet mladih Grada Jastrebarskog je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, a 

osnovano je s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Jastrebarskog. 

Uloga je Savjeta mladih aktivirati mlade da sudjeluju u akcijama, da daju prijedloge 

za poboljšanje uvjeta života mladih; da se mladi aktivno i izravno uključe u proces 

donošenja odluka o potrebama, strategijama i planovima za mlade. 

Članovi drugog saziva Savjeta mladih su: Bernarda Rundek, Leon Bastašić, Karlo 

Mrakužić, Katarina Grbavac, Stjepan Jaglić, Igor Stanković, Martina Bereček, 

Tomislav Bolf i Ina Mohorić 

 

Aktivnosti Savjeta mladih Grada Jastrebarskog: 

 

Siječanj 2014. Savjet mladih Grada Jastrebarskog  drugu godinu za redom obilježio 
je Hrvatski dan mimoza – dan borbe protiv raka vrata grlića maternice koji se u 
Hrvatskoj obilježava od 2008. godine. Prigodnom prodajom mimoza prikupljeno je 
1985,00 kuna i uplaćeno na račun Udruge pacijenata „Sveti Juraj“ iz Zagreba. Savjet 
mladih je za uspješno organiziranje ove korisno javnozdravstvene kampanje dobio i 
pismo zahvale od predsjednika Hrvatske lige protiv raka dr. Damira Eljuge. 

 

 



Ožujak 2014. Članovi Savjeta mladih drugu godinu za redom također su sudjelovali u 
humanitarnoj akciji „Dan narcisa“ koju je organizirao Grad Jasrebarsko, čijom se 
prigodnom prodajom narcisa prikupljaju sredstva za prevenciju i rano otkirvanje raka 
dojke.  

 

 

Travanj  2014. Savjet mladih Grada Jastrebarskog u suradnji s Gradom Jastrebarsko 
drugu godinu za redom sudjelovao je u kampanji pod nazivom „Zelena čistka - Jedan 
dan za čisti okoliš“ u sklopu projekta „Letꞌs do it world!“ Od divljeg otpada čišćen je 
ulaz u Jastrebarsko iz smjera Zagreba (Murat). Akcija koja je počela prije 10 sati i 
završila nešto prije 13 sati dala je odlične rezultate. U tako kratko vrijeme sakupljena 
je gomila smeća. Akciju su osim članova Savjeta mladih i predsjednice Gradskog 
vijeća Grada Jastrebarskog Željke Kovačić podržali i članovi Športske zajednice 
Grada Jastrebarskog, Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko, Veseli dečki, 
Orijentacijski klub Jelen te brojne druge organizacije i udruge s područja Grada 
Jastrebarskog kao i ostali sugrađani. 

 

                               



Svibanj 2014. U suradnji sa Športskom zajednicom Grada Jastrebarskog u „OŠ 
Ljubo Babić“ i u „SŠ Jastrebarsko“ provedena je anketa o  navikama i mišljenjima 
učenika i učenica vezano uz šport u našem gradu. Anketu je napisala radna skupina 
Savjeta mladih na čelu s Katarinom Grbavac tijekom siječnja i veljače. Ukupno je 
anketirano oko 1100 učenika i učenica. 

 

Listopad 2014. Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko u zajedničkoj suradnji 
sa Savjetom mladih grada Jastrebarskog organiziralo  je prikupljanje odjeće, igračaka 
i hrane  za  najpotrebitije. Prikupljeno je oko 1.000 kg odjeće i obuće te 123 kg 
namirnica. Polovina prikupljenog  novca uplaćena je Hrvatskom  Crvenom križu za 
poplavljena područja, a preostali dio je namijenjen kupnji paketa za socijalno 
ugroženo stanovništvo. 

 

                             

 

Prosinac 2014.  Treću godinu za redom Savjet mladih Grada Jastrebarskog podržao 
je  humanitanu akciju DV "Radost". U sklopu otvaranja Božićnog sajma, prodavali 
smo božićne dekoracije koje su pripremili vrijedni mališani i njihove tete. Sva 
prikupljena stedstva donirala su se udruzi Profectus. 

                                 



Prosinac 2014.  Martina Bereček i Katarina Grbavac predstavljele su Savjet mladih 
Grada Jastrebarskog  na 6. Konferenciji Savjeta mladih Grada Zagreba koja je 
održana od 12. do 14. prosinca 2014. godine. Tema konferencije bila je Centri za 
mlade, a organizirana je u suradnji sa Foregin Office and Youth Ispiration iz 
Ujedninjenog Kraljevstav i Sjeverne Irske. 

 

 

 

 

 

Savjet mladih Grada Jastrebarskog je u protekloj 2014. godini održao je ukupno 6 
sjednica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Financijsko izvješće: 

 

Odobreni prihodi za 2014. godinu                                                     20.000,00 kn 

 

Rashodi 

Mimoze    1000,00 kn  

Vrećice s tiskom     750,00 kn 

Zelena čistka       630,00 kn 

Ukupno    2380,00 kn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednica Savjeta mladih 

                                                                                          Grada Jastrebarskog: 

                                                                                         Ina Mohorić, v.r. 


