
Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o Savjetima mladih („Narodne novine“ 41/14) i članka 19. 

Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 

7/14), Savjet mladih Grada Jastrebarskog, na 2. sjednici, održanoj __. prosinca 2015. godine donosi 

 

PROGRAM RADA 

Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

UVOD 

Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog (dalje u tekstu: Program rada) temelji se na 

Nacionalnom programu za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, Zakonu o savjetima mladih i 

Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog. 

Program rada usmjeren je na činjenicu da su mladi važan dio društva, da njihov glas vrijedi, da su 

odgovorni i autonomni te će integrirati znanja kako bi svojim potencijalom i kreativnošću uz stručnu 

pomoć ostvarili projekte. 

Savjet mladih će u okviru svog djelokruga i ovlasti raspravljati, predlagati, davati mišljenja i preporuke 

Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog kod rješavanja problema i pitanja koja se odnose na probleme 

mladih, a s naglaskom na što kvalitetniju cjelokupnu politiku lokalne i regionalne vlasti prema 

mladima, ali isto tako radi razvoja globalne slike potreba mladih na području Grad Jastrebarskog.  

 

AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH 

1. Upoznavanje srednjoškolaca s fakultetskim obrazovanjem i poduzetništvom 

Savjet mladih Grada Jastrebarskog organizirat će predavanja sa uspješnim poduzetnicima i 

obrtnicima s područja Grada Jastrebarskog kako bi sa srednjoškolcima i ostalim zainteresiranim 

građanima podijelili svoja iskustva te im pokazali što je sve potrebno za osnivanje obrta / tvrtke i sl.    

Potrebna financijska sredstva…………………………………………………………………………………………  500,00 kn 

2. Zelena čistka „Jedan dan za čist okoliš“ 

„Zelena čistka“ je akcija čišćenja divljih odlagališta otpada. Ideja za ovaj projekt je izrasla iz estonske 

građanske inicijative „Let's do it!“ koja je 3. svibnja 2008. godine okupila 50.000 volontera koji su u 

cijeloj zemlji uklonili 10.000 tona otpada u samo 5 sati. U Hrvatskoj je akcija nazvana „Zelena čistka“. 

Prva se održala 21. travnja 2012. godine u organizaciji Udruge „Žmergo“ iz Opatije. U akciju su bile 

uključene sve županije iz RH, a 2013. godine i Grad Jastrebarsko gdje je akciju inicirao, organizirao i 

koordinirao Savjet mladih Grada Jastrebarskog. Savjet mladih će i četvrtu godinu za redom 

organizirati „Zelenu čistku“. 

Potrebna financijska sredstva…………………………………………………………………………………………  1,000,00 kn 

3. Suradnja s udrugom K.A.O.S. 

Savjet mladih Grada Jastrebarskog, u suradnji s udrugom K.A.O.S. organizirat će humanitarnu akciju 

za pomoć djeci s posebnim potrebama, a akcija će se održati u sklopu Dana plesa udruge. Članovi 

Savjeta aktivno će sudjelovati u pripremnim aktivnostima te u provedbi same akcije. Dan plesa bit će 



ispunjen plesnim radionicama, različitim igrama te tombolom. Također, tijekom akcije prodavat će se 

i fritule / palačinke, a sva prikupljena sredstva namijenjena su djeci s posebnim potrebama. 

Potrebna financijska sredstva…………………………………………………………………………………………  2.000,00 kn 

4. Festival „Život i smijeh“ 

Savjet mladih Grada Jastrebarskog u 2016. godini aktivno će sudjelovati u organizaciji i provedbi foto-

natječaja koji će se odvijati u sklopu festivala „Život i smijeh“ kojeg već dvije godine organizira 

Gradsko kazalište Jastrebarsko.  

Potrebna financijska sredstva…………………………………………………………………………………………  2.000,00 kn 

5. Susret predstavnika Savjeta mladih općina i gradova Zagrebačke županije 

Susret predstavnika Savjeta mladih općina i gradova Zagrebačke županije održat će se u lipnju, za 

vrijeme trajanja Festivala „Život i smijeh“. Cilj ovakvih susreta je uspostaviti komunikaciju Savjeta 

mladih s područja Zagrebačke županije u područjima od zajedničkog interesa. 

Potrebna financijska sredstva…………………………………………………………………………………………  3.500,00 kn 

6. Obuka članova predstavničkih tijela i savjeta mladih 

Tijekom 2016. godine organizirat će se Obuka članova predstavničkih tijela i savjeta mladih koju 

aktivno provodi Udruga gradova RH i Zaklada Friedrich Ebert, uz potporu Hrvatske zajednice županija. 

Tijekom obuke obrađuju se aktualne teme, od zakonskih odredaba do prakse i rada savjeta mladih te 

se prezentiraju iskustva članova savjeta u suradnji s lokalnom samoupravom. 

Potrebna financijska sredstva…………………………………………………………………………………………  1.000,00 

Kino na otvorenom 

Savjet mladih predložit će Turističkoj zajednici Grada Jastrebarskog da zajedno organiziraju ljetno 

kino na otvorenom. Mjesto održavanja ljetnog kina bio bi perivoj Erdody.  

Potrebna financijska sredstva…………………………………………………………………………………………  1.500,00 kn 

7. Piši pismo Djedu Mrazu 

Ususret božićnim blagdanima 2016. godine Savjet mladih Grada Jastrebarskog, organizirat će likovno-

literarni natječaj za najmlađe Jaskance. Najbolji radovi bit će nagrađeni prigodnim nagradama. 

Potrebna financijska sredstva…………………………………………………………………………………………  2.000,00 kn 

8. Marketing i promocija Savjeta mladih 

Zbog povećanja vidljivosti i prisutnosti u javnosti, tiskat će se blokovi na koji će sadržavati osnovne 

informacije o savjetu mladih te kratak opis djelokruga rada. Blokovi te ostali promotivni materijal 

dijelit će se sudionicima događanja koji će organizirati Savjet mladih. 

Potrebna financijska sredstva…………………………………………………………………………………………  1.000,00 kn 

9. Konferencije, seminari i edukacije 

Odlazak članova Savjeta mladih na konferencije, seminare i edukacije koji su namijenjeni njima. 

Potrebna financijska sredstva…………………………………………………………………………………………  500,00 kn 



 

Ukupna predviđena financijska sredstva potrebna za realizaciju plana koji je sastavni dio programa 

rada Savjeta mladih Grada Jastrebarsko za 2016. godinu 

Rekapitulacija…………………………………………………………………………………………  15.000,00 kn 

KLASA:  

URBROJ:  

U Jastrebarskom, . prosinca  2015. godine 

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH 

GRADA JASTREBARSKOG 

Kristijan Hlača 

 

 

 

 

 

 

 

 


