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  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 5. sjednici održanoj 14. listopada  2015. godine donio  

 

 

PROGRAM RADA  

SAVJETA MLADIH GRADA KAŠTELA S FINANCIJSKIM PLANOM  

ZA 2016. 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.  

Kako bi se pronašla najbolja moguća rješenja problema mladih u Gradu Kaštela, Savjet mladih će 

organizirati okrugle stolove, tribine, radionice, projekte, služiti se javnim zagovaranjima i 

razmjenom iskustva sa drugim članovima savjeta mladih. 

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 Kaštela.  

Savjet mladih raspravljat će o onim pitanjima iz djelokruga rada Savjeta mladih i o pitanjma iz 

djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, te o njima davati Gradskom vijeću 

mišljenja i  prijedloge.  

CILJ SAVJETA MLADIH 

Opći cilj Programa jest poboljšati položaj mladih u Gradu Kaštelima. U ostvarivanju navedenog 

cilja, program je podijeljen na 8 prioritetnih područja koja su značajna za sve mlade kao što je i 



određeno Nacionalnim programom djelovanja za mlade, a to su:  

Obrazovanje i informatizacija 

Pošto se obrazovanje sve više shvaća kao važan čimbenik razvoja pojedinca i društva zalagat ćemo 

se da putem okruglih stolova i tribina mladima predstavimo osnovne značajke visokoškolskog 

obrazovanja, naglašavajući pritom važnost cjeloživotnog obrazovanja u suvremenom društvu, te 

osobito promovirati obrazovanje mladih koji su napustili srednju školu, te poduprijeti njihov 

povratak u sustav formalnog obrazovanja. 

Podupirati razvojni potencijal darovitih mladih, te u suradnji s Gradskim vijećem omogućiti im da 

svoje radove besplatno izlažu u gradskim prostorijama i muzejima.  

Zajdeno s mladima raditi na promociji i edukaciji o Europskoj uniji i mogućnostima svih mladih u 

EU, te ih informirati o svim pitanjima za unaprijeđenje položaja mladih.    

Zapošljavanje i poduzetništvo mladih 

Danas jedan od najznačajnijih razloga nepotpune socijalne integracije mladih proizlazi iz statusa 

dugoročno nezaposlenih osoba, te se Savjet mladih mora zalagati za zapošljavanje mladih bez 

radnog iskustva u institucijama i tvrtkama u vlasništvu grada, kako bi isto stekli i time postali 

konkurentni na tržištu rada.   

Socijalna politika za mlade 

Cilj nam je podržati sve projekte i programe usmjerne jačanju socijalne integracije mladih, a 

posebice skupina koje trebaju dodatnu pozornost i potporu. Zalagati se za osnivanje Centra za 

mlade u Kaštelima kako bi mogli okupili većinu mladih i čuti kroz njihovo druženje mišljenja s 

kojima bi poboljšali kvalitetu života mladih u Kaštelima, te ih isto informirati o radu Savjeta mladih 

Grada Kaštela.  

Organizirati događanja poput tribina i okruglih stolova gdje bi poticali na raspravu i suradnju 

između udruga koje se bave problematikom mladih, te raspravljati o mogućnostima za zajedničku 

suradnju. 

Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje 

Kako se mladi danas susreću sa raznim problemima i zahtjevima Savjet mladih Grada Kaštela će se 

zalagati za promociju zdravog stila života, te poticati programe i projekte o rizičnim ponašanjima 

mladih, te nastojati da se u školama poveća broj edukacija o problemima s kojima se danas mladi 

Grada Kaštela susreću (alkohol, pretilost, spolni život).  

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu  

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.   

Informiranje i savjetovanje mladih te mobilnost 

Kako mladi danas čine najmobilniji dio stanovništa, 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, te isto tako o postojanju udruga kao što je primjerice udruga za razmjenu 

studenata ERASMUS, tj. projekt pri Sveučilište u Splitu.  

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. 

Kultura i slobodno vrijeme mladih 

Prema Nacionalnom programu za mlade tri su ključna područja s obzirom na prepoznate potrebe 

mladih, i to: kultura mladih i za mlade, kreativno izražavanje mladih i rekreativni/amaterski sport. 

Pa kao što smo već naveli treba se zalagati da mladi dobiju prostor u zajednici kako bi provodili 

svoje ideje jer sve kulturne, športske, obrazovne i druge aktivnosti mladih i njihov uspijeh zavise od 

osiguranju adekvatnih prostorija, te kako bi bili uključeni u društvo i zapaženi zalagat će mo se za 

medijsko pokrivanje istih.  

Izgradnja civilnog društva i volonterski 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 

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

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.  

ZAKLJUČAK  

Ovim Programom propisana su temeljna načela djelovanja i rada Savjeta mladih Grada Kaštela za 

2016. godinu. 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. godinu 
Organiziranje predavanja, radionica i rasprava na teme koje su bitne    20.000,00 

za mlade, kao i sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog      

programa djelovanja za mlade              

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

edukacija)                

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

Suradnja sa savjetima mladih iz drugih gradova, općina i županija,    12.000,00 

konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, organizacija   

susreta s predstavnicima udruga mladih         

UKUPNO                 50.000,00 

 

             Predsjednica Savjeta mladih 

 

                  Tomislava Bogić, v. r. 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Predsjednik Gradskog vijeća 

2. Gradonačelnik  

3. Za spis (predmet) 


