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Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Kaštela
za 2014. godinu

Osnovni podaci

Članovi Savjeta mladih Grada Kaštela: Zamjenici članova:

1. Tomislava Bogić, predsjednica 1. Ana Bogić
2. Toni Boljat, zamjenik predsjednice 2. Vladimir Ledenko
3. Tonći Bosančić, tajnik 3. Marina Konsa
4. Toni Bedalov 4. Ana Kovač Županović
5. Ivan Čulić 5. Antonija Glaurdić
6. Neven Katić 6. Ramona Jezidžić
7. Kristina Ljubičić 7. Ivan Radan
8. Zvonimir Matković 8. Ivona Stipić
9. Jakov Mihaljević 9. Tomislav Dragun

Članovi Savjeta mladih Grada Kaštela u 2014. godini:

1. Ivan Čulić, predsjednik 
2. Mirela Trebec, zamjenica predsjednika 
3. Ljubica Kapetanović, tajnica 
4. Toni Bartulin 
5. Kristina Jadrić
6. Neven Katić
7. Anđelka Kelić
8. Ana Kovač
9. Bruno Petrušić

Savjet mladih Grada Kaštela savjetodavno je tijelo Grada Kaštela osnovano s ciljem da  promiče i 
zagovara prava, potrebe i interese 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 Grada Kaštela u 2014. godini imao  
je devet članova kojima je mandat prestao krajem godine, a na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela  
održanoj 8. prosinca 2014. izabrani su članovi za novi mandat  Savjeta za iduće razdoblje od tri  godine.  
Savjet mladih sada broji devet članova i devet zamjenika, koji dolaze iz raznih kaštelanskih udruga.
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Izvješće za 2014. godinu

Na samom početku valja istaknuti da je Savjet mladih Grada Kaštela u 2014. godinu ušao u nepunom 
sastavu sa samo 5 članova, ali  na dva dopunska natječaja izabrani su novi članovi,  i to u veljači Bruno  
Petrušić  i  Neven  Katić,  te  u  lipnju  Ana  Kovač  i  Toni  Bartulin.  No  bez  obzira  na  sve  poteškoće  u  
konstituiranju koje su od početka pratile ovaj mandat Savjeta, zajedničkim radom nastavilo se na kreiranju  
ideja i ostvarivanju zamišljenih projekata.

Sveučilišni forum

Savjet  mladih  je  kao  suradnik  sudjelovao  u  projektu  „Sveučilišni  forum  –  U  dodiru  vjere  i 
znanosti: Moji uvidi o post-kvantnoj fizici i o Bogu“,  kojeg je organizirao Studentski katolički centar  
Split (Skac_St) zajedno s udrugama SplitMisli i Studentski đir. Prvi Sveučilišni Forum održao se 22. siječnja 
2014.  u prepunom amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, gost predavač bio je prof. dr. sc. 
Davor Pavuna. Osim toga, u sklopu ovog uspješnog akademskog projekta mladih studentskih udruga bila je 
organizirana i humanitarna akcija za pomoć studentima slabijeg imovinskog stanja kojom je prikupljeno više  
od 4.000 kn, a sav prikupljeni novac doniran je fondu humanitarne udruge  Ivan Merz. 

„Pitaj Savjet!“

U ožujku je Savjet mladih organizirao radionicu pod nazivom  „Pitaj Savjet!“,  koja se održala u 
prostorijama udruge Trokut mladih Kaštela. Na radionici su sudjelovali mladi koji su namjeravali prijaviti  
svoje  projekte  i  programe  za Kaštelansko kulturno i  zabavno ljeto,  ali  i  oni  čiji  su projekti  i  programi 
usmjereni općenito prema mladima.

U prvom dijelu radionice govorilo se općenito o projektima, idejama, potrebama mladih u Kaštelima  
i o tome kako od ideje doći do konkretnog projekta te se polaznike upoznalo o mogućnostima financiranja 
njihovih projekata, dok su se u drugom dijelu kroz praktičan rad konkretizirali planirani projekti na način što  
su svi sudionici prošli kroz prijavni obrazac za Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto.

Ovom radionicom Savjet mladih je uspio potaknuti mlade da se aktivnije uključe u civilni sektor, a 
kao jedan od rezultata radionice bilo je upravo to što je nedugo nakon te radionice Savjet mladih dobio dva 
nova člana koji su se prijavili na otvoreni natječaj za saziv Savjeta te tako postali novi članovi i aktivno se  
uključili u rad Savjeta. 

Također, ovom radionicom se pomoglo mladima koji su imali ideje i želje za određene projekte, ali  
nisu znali kako postići željeni rezultat, na način da su određeni projekti koji su nastali u praktičnom dijelu 
radionice bili dio Kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta 2014. godine.

Youth councils for democracy

U razdoblju od ožujka do studenog 2014. godine  Savjet mladih je u suradnji s  Udrugom mladih 
„Pharina“ iz Hvara te zajedno s još deset udruga mladih iz pet europskih zemalja i to Hrvatske, Poljske,  
Rumunjske, Italije i Španjolske sudjelovao u međunarodnom projektu pod nazivom  “Youth councils for 
democracy”, kojeg je organizirala Fondacija “Morena”, a financirala Europska komisija iz natječaja Youth 
in action / 1.3 / youth democracy projects.

Cilj  projekta  bio  je  organizirati  dijalog  između  predstavnika  mladih  i  osoba  koje  su  aktivno 
uključene u civilno društvo u svojim sredinama, kao i prepoznati brojne mogućnosti provedbe njihovih ideja, 
planova i projekata u suradnji s lokalnim vlastima i drugim javnim institucijama, kao i osnažiti mlade ljude i  
potaknuti ih da sudjeluju u otvorenom postupku koordinacije i utjecanja na kreiranje politike za mlade, te 
ujedno osvijestiti da su mladi izvor pozitivnih promjena u društvu.

U  sklopu  projekta,  u  Gdansku  u  Poljskoj  od  30.  lipnja  do  7.  srpnja  2014.  godine  održana  je 
sedmodnevna razmjena mladih na kojoj su sudjelovala četiri predstavnika iz Hrvatske, a kao predstavnik 
Dalmacije odnosno južne regije Hrvatske sudjelovao je tadašnji predsjednik Savjeta mladih Ivan Čulić, koji  
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je  kroz  sedam dana  aktivno  sudjelovao  na  raznim radionicama  na  kojima  se  raspravljalo  o  socijalnim 
medijima, uključenosti mladih u procese odlučivanja, koracima u izradi i ostvarivanju projekata, načinu na 
koji mladi ljudi mogu postati aktivni sudionici demokratskog društva i o brojnim drugim aktualnim i važnim 
temama. 

Tijekom projekta održane su brojne radionice vezane za temu civilnog društva i mobilizacije mladih,  
a pokazali su se i primjeri dobre prakse projekata za mlade. Također se radilo na obrazovanju mladih o  
demokraciji, politici mladih i društvenoj aktivnosti te uključivanju mladih u procesu političkog odlučivanja 
te se sve mlade koji su sudjelovali na projektu pripremalo za sudjelovanje, odnosno za poboljšavanje rada u 
savjetima mladih odnosno sličnim tijelima iz država partnera, kojih su oni članovi.

Sastanak Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Kaštela

Članica Savjeta mladih Ana Kovač  23. lipnja 2014. godine sudjelovala je kao predstavnica Savjeta 
mladih  Grada Kaštela  na sastanku Vijeća za prevenciju kriminaliteta  Grada Kaštela.  Kao osnovni izvor 
kriminaliteta u našem gradu sudionici ovog sastanka istaknuli su ovisnost i maloljetničku delikvenciju te je 
pokrenuta rasprava o načinima prevencije nasilja i kriminaliteta među mladima. Nažalost, ovo je bio prvi i 
jedini sastanak Vijeća za prevenciju kriminaliteta u 2014. godini, no članovi Savjeta mladih su na svojim 
sastancima  dogovorili  kako  će  u  2015.  godini  održati  radionicu  za  prevenciju  nasilja  među  mladima  
namijenjenu srednjoškolskom uzrastu na temu "Nasilje u vezama".

Međunarodni dan mladih

U organizaciji Savjeta mladih Grada Kaštela u nedjelju 10. kolovoza 2014. obilježen je Međunarodni 
dan mladih turnirom u uličnoj košarci i prigodnim programom. I ove godine turnir je zainteresirao mnoge  
mlade s područja Kaštela, Splita i Trogira, tako da je na turniru sudjelovalo čak 18 ekipa, što je ukupno  
preko 70 igrača. Posebnu međunarodnu dimenziju turniru su dala i  dva igrača iz SAD-a, koji  su bili  na 
odmoru u Splitu i koji su igrali za na kraju drugoplasiranu momčad. Osim igrača turnir je privukao i brojne  
promatrače koji  su imali priliku sudjelovati u besplatnoj lutriji i zabavnom programu,  a u sklopu turnira 
održano je i natjecanje u tricama.

Također, ispred terena na kojem se igrao turnir bili su info-pultovi na kojima su udruge i savjeti  
mladih promovirali svoj rad i aktivnosti te informirali sve mlade na koji način se mogu aktivno uključiti u 
civilno društvo i svoje slobodno vrijeme usmjeriti prema volontiranju te ostvarivanju željenih projekata. U 
ovoj  aktivnosti  sudjelovali  su:  Udruga  tjelesnih  invalida  Kaštela,  Trokut  mladih  Kaštela,  Kaštelanska  
udruga mladih KLUB, Savjet mladih splitsko-dalmatinske županije i domaćin Savjet mladih Grada Kaštela.

S obzirom na veliki interes, brojne pozitivne komentare na organizaciju i atmosferu, članovi Savjeta  
izrazili su svoje zadovoljostvo ovogodišnjim turnirom, te želju za nastavkom obilježavanja Međunarodnog 
dana mladih i iduće godine, četvrtu godinu zaredom.

Programa rada Savjeta za 2015. godinu 

U rujnu 2014. godine Savjet mladih donio je Program rada za 2015. godinu, koji  je usklađen sa 
novim  Zakonom  o  savjetima  mladih.  Program  definira  planirane  aktivnosti  Savjeta  u  2015.  godini  i  
podijeljen je u sedam cjelina: Organizacija i provedba manifestacija o temama bitnima za mlade; Suradnja s 
drugim savjetodavnim tijelima mladih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Republici Hrvatskoj i inozemstvu; 
Konzultiranje  s  organizacijama  mladih  o  temama  bitnim za mlade;  Suradnja  s  tijelima  Grada Kaštela  i 
gradskim upravnim tijelima o politici za mladima; Sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog 
programa djelovanja za mlade; Dom mladih, kulturni centar; Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i  
poboljšanje položaja mladih.

Program rada jednoglasno je odobren na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela održanoj 16.  
listopada 2014. godine.
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Europska konferencija mladih

U periodu od 25. do 29. rujna 2014. u Kruševu u Makedoniji održana je 12. Europska konferencija mladih 
pod nazivom „European Values for the Future of the Southeastern European Countries!“, na kojoj je 
sudjelovao član Savjeta mladih Grada Kaštela Toni Bartulin. 

Tijekom petodnevne konferencije, na kojoj je sudjelovalo 55 mladih iz 15 zemalja,  održani su brojni  
sastanci, panel rasprave i interaktivne radionice koje su svim sudionicima pružile uvid u ideje, uvjerenja,  
vrijednosti, stavove i mišljenja mladih iz cijele jugoistočne Europe te su ujedno svi sudionici upoznati s  
različitim načinima potpore i financiranja projekata regionalne suradnje.

Emerging leaders conference

Savjet mladih Grada Kaštela u suradnji s udrugom mladih Svjetski savez mladih Hrvatska sudjelovao 
je u međunarodnom projektu pod nazivom  „Emerging leaders conference“, kojeg je organizirao  World 
Youth Alliance Europe u Briselu od 17. – 21. studenog 2014. godine. 
 

Cilj  projekta  bio  je  organizirati  dijalog  između  predstavnika  mladih  i  osoba  koje  su  aktivno 
uključene u civilno društvo u svojim sredinama, te prepoznati brojne mogućnosti provedbe njihovih ideja,  
planova i projekata u suradnji s lokalnim vlastima i drugim javnim institucijama, kao i osnažiti mlade ljude i  
potaknuti ih da sudjeluju u otvorenom postupku koordinacije i da utječu na kreiranje politike za mlade.

Tijekom projekta održane su brojne radionice vezane za temu građanskog društva i  mobilizaciju  
mladih, problem nezaposlenosti mladih i medijsku kulturu mladih, a na projektu su uz mlade sudjelovali i 
članovi europskog parlamenta, predstavnici nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, te predstavnici civilnog 
sektora.

Konferencija se bavila prvenstveno pitanjem nezaposlenosti mladih, a posebnost konferencije je to 
da su na njoj sudjelovali mladi iz osam europskih država koji su kao ravnopravni sugovornici raspravljali i  
razgovarali s članovima Europskog parlamenta o pitanjima nezaposlenosti mladih. 

Kao predstavnik Savjeta mladih Grada Kaštela na konferenciji je sudjelovao član Savjeta Bruno 
Petrušić, a iz čitave Hrvatske ukupno je sudjelovalo petoro mladih. Također, na konferenciji je sudjelovao i 
povjerenik Europske komisije za mlade, kulturu i obrazovanje, Tibor Navracsics, a uz njega sudjelovali su i 
članovi Europskog parlamenta Arne Gericke, Marijana Petir, Patrizia Toia, Ildiko Gall-Pelcz i Alojz Peterle, 
kao i predstavnici udruga i razni aktivisti iz područja vezanih za mlade.

Suradnja s ostalim savjetima mladih

U studenom 2014.  godine  održan  je  inicijalni  sastanak predstavnika Savjeta  mladih  iz  obližnjih 
gradova, i to Splita, Solina, Trogira te Savjeta mladih splitsko-dalmatinske županije, na kojem je dogovorena 
zajednička suradnja  s ciljem poboljšanja položaja mladih u društvu i podizanja kvalitete života mladih u 
ovim susjednim te zemljopisno, ali i društveno povezanim gradovima. Suradnja bi trebala biti ostvarena u 
2015. godini kroz zajednički projekt.

Konferencija Savjeta mladih u Zagrebu

Predstavnici Savjeta mladih, tadašnji predsjednik Ivan Čulić i član Bruno Petrušić, sudjelovali su na 
6.  Konferenciji  Savjeta  mladih,  održanoj  od  12.  do  14.  prosinca  u  Zagrebu.  Tema  konferencije  bila 
je Savjeti za Centre za mlade, a organizator Savjet mladih Grada Zagreba, u suradnji s  Veleposlanstvom 
Ujedinjenog Kraljevstva.

Cilj  ove  Konferencije  bio  je  okupiti  predstavnike  Savjeta  mladih  u  svrhu  educiranja,  razmjene 
iskustava i izrade plana ostvarivanja Centara za mlade, zato što su Centri za mlade prijeko potrebni mladima  
u Republici Hrvatskoj, te da se kroz dobro osmišljeno vođenje Centara, mladi imaju mogućnosti razvijati,  
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izgrađivati i osnaživati svoj položaj u društvu. Kao uobičajena praksa europskih zemalja, Centri za mlade 
pokazali su se uspješnim modelom politike za mlade. 

Trodnevna konferencija započela je službenim otvaranjem, nakon kojeg je uslijedilo predstavljanje 
delegacije iz Ujedinjenog Kraljevstva  “Mladi u UK”, koje su održali članovi  Foreign & Commonwealth  
Office i Youth Inspiration Group-a.

Tijekom drugog dana konferencije,  rad se  provodio kroz pet  radnih skupina,  na  teme projektne 
dokumentacije,  modela  sadržaja i  aktivnosti,  planiranja infrastrukture,  operativne i  financijske održivosti  
centra za mlade, a na kraju radnog dana doneseni su zaključci te su izrađeni projekti Centra za mlade po  
skupinama.

Posljednjeg dana konferencije savjetnici su održali predstavljanje izrađenih projekata, te razmjenu  
primjera dobre prakse iz gradova u Hrvatskoj, ali i susjednoj Sloveniji. 

Na  Konferenciji  je  sudjelovalo  oko  60  mladih  iz  svih  Savjeta  diljem  Hrvatske,  a  ujedno  su 
sudjelovali i youth workeri iz Centra za mlade Ljubljanja, kao i već ranije navedeni mladi iz Velike Britanije.

Radni i neformalni sastanci, okrugli stolovi, tribine i razno 

Osim navedenih aktivnosti, vrijedi istaknuti da je Savjet mladih u 2014. godini redovito održavao 
svoje  sjednice,  a također  je  održano i  više radnih sastanaka i  neformalnih kontakata  s  predstavnicima i  
članovima udruga mladih i udruga koje se bave mladima u Kaštelima, ali i u Splitu, Trogiru i široj okolici.

Isto tako članovi Savjeta sudjelovali su na raznim tribinama, okruglim stolovima, savjetovanjima i 
predavanjima o različitim temama od interesa i značaja za mlade.

Novi saziv Savjeta

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela održanoj 8. prosinca 2014. na mandat od tri godine 
izabrani su članovi za novi saziv Savjeta mladih koji broji devet članova i devet zamjenika.

Konstituirajuća sjednica novog saziva održana je 17. prosinca 2014. godine.

 

                                                                                                                            PREDSJEDNICA  
                                                                              

                                                                                                            Tomislava Bogić, v.r.
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