
                           

      R E P U B L I K A H R V A T S K A
 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                   GRAD KAŠTELA
              S A V J E T  M L A D I H

KLASA:   021-05/16-02/0022
URBROJ: 2134/01-01/3-16-1 
Kaštel Sućurac, 26. rujna 2016. g.

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14) i članka 
23.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kaštela ("Službeni  glasnik Grada Kaštela  ", broj 
10/14) Savjet mladih je na 10. sjednici održanoj 26. rujna 2016. godine donio 

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA KAŠTELA
SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU

UVOD

Savjet mladih Grada Kaštela savjetodavno je tijelo Grada Kaštela osnovano s ciljem da u suradnji s 
nadležnim tijelima što uspješnije radi na rješavanju problema i podizanju kvalitete života mladih u 
Kaštelima. 
Svrha postojanja Savjeta mladih Grada Kaštela je da raspravlja, predlaže, savjetuje, daje mišljenje, 
informira te sudjeluje u izradi planova, programa i projekata koji su direktno ili indirektno vezani za 
mlade u Kaštelima. 
Savjet mladih, kao savjetodavno tijelo, nije u mogućnosti provoditi konkretne projekte, stoga je 
potrebno potražiti partnere u udrugama, javnim ustanovama, te civilnim organizacijama koje se 
bave problematikom mladih, te u čijem je interesu provedba projekta čiji je cilj poboljšavanje 
položaja mladih u Gradu Kaštelima. 

Program rada Savjeta mladih Grada Kaštela za 2017. godinu sadrži sljedeće aktivnosti: 

1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, te organizacija tribina i dr. manifestacija o temama 
bitnima za mlade;

2. Suradnja s drugim Savjetima mladih i Koordinacijama gradskih savjeta mladih Republike 
Hrvatske; 

3. Suradnja s tijelima Grada Kaštela i gradskim upravnim tijelima;
4. Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih u Gradu 

Kaštelima.

1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, te organizacija tribina i drugih  manifestacija o
    temama bitnima za mlade

Kako bi se pronašla najbolja moguća rješenja problema mladih u Gradu Kaštela, Savjet 
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mladih će organizirati okrugle stolove, tribine, radionice, projekte, služiti se javnim zagovaranjima i 
razmjenom iskustva sa drugim članovima savjeta mladih, te tim putem najbolje informirati mlade o 
aktualnim i važnim temama, kao što su teme o zdravom načinu života, spolnom životu i ovisničkom 
ponašanju, obrazovanju koji je važan čimbenik razvoja pojedinca i društva i sl., sve s čime se mladi 
danas susreću u svom okruženju.
Kako bi mladi imali gdje iznositi svoje stavove,  mišljenja, te pokazati ono što znaju trebamo se 
nastaviti zalagati za osnivanje Centra za mlade u Kaštelima gdje bi okupljali što veći broj mladih i 
kroz druženja s njima prikupljali informacije kako poboljšati kvalitetu života mladih u Kaštelima.

2. Suradnja s drugim Savjetima mladih i Koordinacijama gradskih savjeta mladih Republike
    Hrvatske 

Suradnja s drugim Savjetima mladih zamišljena je kroz međusobne posjete predstavnika 
Savjeta mladih, te kroz te posjete prikupiti informacije  i razmijeniti mišljenja o određenim 
pitanjima koja muče mlade. 
Isto tako osnovana je Koordinacija Savjeta mladih Republike Hrvatske u cilju promicanja, očuvanja 
i unaprjeđenja života mladih osoba s područja Republike Hrvatske; promicanja gradskih savjeta 
mladih u medijima radi bolje prepoznatljivosti; uspostavljanja međusobne suradnje i razmjene 
iskustava između članova gradskih savjeta mladih; zadovoljavanja obrazovnih, znanstvenih, 
kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih društvenih potreba i interesa mlade populacije; organiziranja 
susreta, posjeta i drugih zajedničkih aktivnosti radi izmjene iskustava članova gradskih savjeta 
mladih;  promicanja demokratskog, slobodnog i na moralu utemeljenog društva; suradnje s 
državnim tijelima nadležnim za politike mladih; promicanja i suradnje kod provođenja kvalitetne 
politike za mlade na području lokalne i regionalne samouprave i edukacije i osposobljavanja 
članova gradskih savjeta mladih, suradnje s udrugama i institucijama s područja Republike 
Hrvatske i međunarodne zajednice radi uključivanja članova Udruge u njihove aktivnosti i 
ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

3.  Suradnja s tijelima Grada Kaštela i gradskim upravnim tijelima

Članovi savjeta mladih mogu aktivno sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća i davati svoje 
prijedloge, te u skladu s tim planiramo podupirati razvojni potencijal darovitih mladih, te u suradnji 
s Gradskim vijećem omogućiti im da svoje radove besplatno izlažu u gradskim prostorijama i 
muzejima. 
Predlagati ćemo Gradskom vijeću da nam omogući oglasni prostor na gradskim površinama kako bi 
mogli promovirati svoj program i mogućnosti za mlade, kako bi isti bili što bolje informirani.

4. Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih u Gradu Kaštela

Nastaviti ćemo s obilježavanjem Međunarodnog dana mladih koji se obilježava  kroz mjesec 
kolovoz s naznakom da uključimo što veći broj mladih u organizaciju i realizaciju toga dana, te 
zajednički s ostalim Savjetima mladih koji djeluju na području Splitsko-dalmatinske županije na 
prigodan način to obilježiti.  
Kako mladi danas čine najmobilniji dio stanovništva, Savjet mladih Grada Kaštela će se zalagati da 
mladi budu što bolje informirani o svim projektima i događanjima koja su važna za njihovo 
obrazovanje i rad.
Jedan od bitnih pretpostavki aktivizma mladih ljudi, a koju će Savjet mladih poticati u suradnji s 
postojećim volonterskim centrima i udrugama mladih je razvoj volonterskog djelovanja mladih. 
Osim što volontiranjem pomažemo drugima, tako bi mladi koji su skloni različitim sklonostima 

2



pronašli svoje područje za aktivnije sudjelovanje u društvu i pomaganje potrebitima.

Kroz postojeću Facebook stranicu Savjeta mladih Grada Kaštela će se i dalje kontinuirano 
informirati o događanjima u našem Gradu, te o mogućnostima volontiranja srednjoškolaca i 
studenata. 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. G.

Organiziranje predavanja, radionica i rasprava na teme koje su bitne za 
mlade, kao i sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog 
programa djelovanja za mlade

20.000,000

Sudjelovanje u organizaciji raznih događanja (sport, kultura, edukacija) 
5.000,00

Obilježavanje Međunarodnog dana (tjedna) mladih od 12. kolovoza  
13.000,00

Suradnja sa savjetima mladih iz drugih gradova, općina i županija, 
konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, 
organizacija susreta s predstavnicima udruga mladih 

12.000,00

UKUPNO: 50.000,00

ZAKLJUČAK 

Ovim Programom propisana su i određena temeljna načela djelovanja i rada Savjeta mladih Grada 
Kaštela za 2017. godinu.

                                                                                                    Predsjednica Savjeta mladih

                                                                                                            Tomislava Bogić

DOSTAVITI:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik 
3. Za spis (predmet)
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