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Valpovo, svibanj 2022. godine  PREDLAGATELJ: 

      SAVJET MLADIH GRADA VALPOVA 

IZVJESTITELJ: DAMIR MEDVED 



O b r a z l o ž e n j e 

 

uz prijedlog Zaključka o davanju odobrenja na Program rada i financijski plan Savjeta mladih 

Grada Valpova za 2022. godinu 

 

 

Savjet mladih donosi program rada savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu. 

 

Sukladno članku 19. i 20. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) 

program rada i financijski plan savjeta mladih, nakon donošenja, daje se na odobravanje 

predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno regionalne samouprave. 

 

Savjet mladih Grada Valpova na svojoj 7. sjednici održanoj 14. travnja 2022. godine 

donio je Program rada i financijski plan za 2022. godinu. 

 

Ukoliko Gradsko vijeće prihvati ovo obrazloženje akt bi mogao glasiti kao u prilogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA, na 13. sjednici, održanoj ___ 2022. 

godine, temeljem članka 19. stavka 5. i članka 20. stavka 2. Zakona o savjetima mladih 

(„Narodne novine“ br. 41/14) te članka 16. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik Grada 

Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/09, 2/13, 7/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 1/18, 3/19, 3/20 i 2/21), 

donijelo je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o davanju odobrenja na Program rada i financijski plan 

Savjeta mladih Grada Valpova za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

 Daje se odobrenje na Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Valpova za 

2022. godinu koji je donio Savjeta mladih Grada Valpova na svojoj 7. sjednici održanoj 14. 

travnja 2022. godine. 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom 

glasniku Grada Valpova“. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA 

 

 

KLASA: ___ 

URBROJ: ___        PREDSJEDNIK 

 

Valpovo, ___ 2022. godine                Igor Uranjek, v. r. 



 

 

 

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN 

SAVJETA MLADIH GRADA VALPOVA ZA 2022. GODINU 
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1. UVOD 

 

 
Savjet mladih Grada Valpova (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Grada 

Valpova koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada Valpova.  

 

 

Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje 3 godine.  

 

 

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:  

 

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta te o pitanjima 

iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 

samouprave koji su od interesa za mlade  

 

- u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice 

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade. 

donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području 

jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima 

od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne 

(regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja  

 

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata 

od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i 

temama od interesa za mlade  

 

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana 

očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi 

predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih  

 

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, 

međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s 

organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja  

 

- predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne 

(regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja 

programa rada savjeta mladih - po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave na sjednice Savjeta mladih  

 

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija 

mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija 

financiranja organizacija mladih i za mlade - obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa 

za mlade. 
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Temeljni dokumenti za djelovanje Savjeta mladih su:  

 

1) Zakon o Savjetima mladih (NN br. 41/14);  

2) Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 12/07 i 

7/14);  

3) Europska strategija za mlade;  

4) Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu;  

5) Europska povelja o informiranju mladih;  

6) Nacionalni program djelovanja za mlade;  

7) Županijski program djelovanja za mlade. 

 

 

 

Aktivnosti sadržane u Programu rada i financijskom planu Savjeta mladih Grada Valpova za 

2022. godinu (u daljenjem tekstu: Program rada i financijski plan) proizlaze iz djelokruga 

Savjeta mladih koji je utvrđen Zakonom o savjetu mladih (NN br. 41/14), odnosno Odlukom o 

osnivanju Savjeta mladih Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 12/07 i 7/14). Plan 

provedbe Programa rada i financijskog plana sadrži konkretne aktivnosti i potrebne troškove za 

njihovu provedbu. 
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2. PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA VALPOVA 

U 2022. GODINI  

 
Program rada Savjeta mladih Grada Valpova sadrži aktivnosti za 2022. godinu razvrstane u 7 

područja: 

 

1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja  

2. Zapošljavanje i poduzetništvo  

3. Socijalna zaštita i uključivanje  

4. Zdravlje i zdravstvena zaštita  

5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu  

6. Kultura i mladi  

7. Mladi u europskom i globalnom okruženju  

 

1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog 

učenja  

 

Kao jedan od ciljeva Strategije Europske unije za mlade za razdoblje 2019.-2027. ističe se 

integracija i poboljšanje različitih oblika učenja čime će se mlade pripremiti za izazove života 

u 21. stoljeću koji se stalno mijenjaju, točnije: Obrazovanje je i dalje ključno za aktivno 

građanstvo, uključivo društvo i zapošljivost. Našu viziju obrazovanja za 21. stoljeće moramo 

stoga proširiti tako što ćemo se više usredotočiti na prenosive vještine, učenje usmjereno na 

učenike i neformalno obrazovanje kako bismo postigli istinski jednak i univerzalan pristup 

kvalitetnom učenju. 

 

Republika Hrvatska prepoznaje obrazovanje kao ključ za dugoročnu društvenu stabilnost i 

ekonomski napredak te sadržajno i organizacijski inovira odgojno-obrazovni sustav s osloncem 

na koncept cjeloživotnog učenja koji omogućuje svakom pojedincu iz bilo koje dobne skupine 

stalan pristup obrazovanju i priznavanje različitih oblika učenja. Usko povezano s konceptom 

cjeloživotnog učenja jest usvajanje ključnih kompetencija koje predstavljaju prijenosni, 

višefunkcionalni skup znanja, vještina i stavova potrebnih svakom pojedincu za njegovo osobno 

ispunjenje i razvoj, društvenu uključenost i zapošljavanje. (Nacionalni program za mlade za 

razdoblje od 2014. – 2017.) 

 

Kako bi se mlade potaklo na iskorištavanje svojih mogućnosti i potencijala te stjecanje 

kompetencija, cilj je ovog Programa pomoći im i omogućiti prikladne sadržaje kroz koje bi se 

potencijal mladih mogao ostvariti.  

 

Mjere:  

- informirati mlade, po završetku osnovne škole, o benefitima strukovnih zanimanja poticati 

mlade na upisivanje smjerova srednje škole koja pripadaju deficitarnim zanimanjima poticati 

mlade na nastavak obrazovanja i cjeloživotno obrazovanje podupirati i inicirati sufinanciranje 

prijevoza učenika i studenata  

- poticati i inicirati sufinanciranje učeničkih i studentskih stipendija, s naglaskom na deficitarna 

zanimanja poticati mlade na neformalne edukacije i usavršavanje nakon formalnog 

obrazovanja.  
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2. Zapošljavanje i poduzetništvo  

 

Strategija Europske unije za mlade za razdoblje 2019.-2027. kao jedan od ciljeva naglašava 

kvalitetno zapošljavanje za sve, tj. naglašava kako se mladi suočavaju s visokim stopama 

nezaposlenosti mladih, nesigurnim i izrabljivačkim radnim uvjetima, kao i diskriminacijom na 

tržištu rada i na radnom mjestu. 

 

Kako bi se mladima na području Valpova pružila potpora pri izlasku na tržište rada i pomoglo 

pri prvom zapošljavanju, svakako treba poraditi na poticanju mladih na odlazak na edukacije o 

pisanju životopisa, zamolbi te na komunikaciju sa stručnim savjetnicima Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje koji će im pružiti podršku pri prvom zapošljavanju. (Program za mlade na 

području Grada Valpova, 2021.)  

 

Mjere: 

- podizati svijest o važnosti stjecanja prvog radnog iskustva  

- predložiti programe financijske pomoći prilikom samozapošljavanja  

- poticati jačanje kompetencija ranjivih skupina kroz programe  

- informirati o ponudi poslova na području Grada Valpova  

- poticati na umrežavanje mladih i potencijalnih poslodavaca na području Grada Valpova  

- inicirati organizaciju edukacija o poduzetništvu.  

 

3. Socijalna zaštita i uključivanje  

 

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. - 2017. također kao problem ističe rizik od 

socijalne isključenosti kod mladih, ali se osvrće i na suvremene probleme koji dovode do 

isključenosti, tj.: „Danas postoji veliki broj mladih koji se nalaze u riziku od socijalne 

isključenosti koji nužno ne spadaju u postojeću klasifikaciju manjinskih skupina (mladi Romi, 

mladi s invaliditetom, mladi iz sustava alternativne skrbi i dr.)“. 

 

Analizom ankete i raspravom o socijalnoj zaštiti i uključenosti na području Grada Valpova, 

fokus grupa detektirala je probleme Grada Valpova na ovom području i prepreke s kojima se 

mladi susreću te prepoznavajući potrebe mladih Grada Valpova, a u skladu s Nacionalnim 

programom za mlade za razdoblje od 2014. - 2017. i Strategijom Europske unije za mlade za 

razdoblje 2019. - 2027., definirala 2 cilja: (1) osvješćivanje javnosti o problemu socijalne 

isključenosti mladih, (2) jačanje kapaciteta ustanova i udruga koje provode socijalne djelatnosti 

za rad s mladima kojima prijeti socijalna isključenost. (Program za mlade na području Grada 

Valpova, 2021.) 

 

Mjere:  

- informirati javnost o problemu socijalne isključenosti mladih i podizanje svijesti o postojanju 

problema javno poticati uključivanja ranjivih skupina mladih u društvo inicirati okupljanja 

organizacija civilnog društva koje rade s ranjivim skupinama mladih predložiti organizaciju 

edukacija na temu ranjivih skupina mladih za ključne osobe u životu mladih.  

 

4. Zdravlje i zdravstvena zaštita 

 

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i 

društvenog blagostanja, a ne samo odsutstvo bolesti i iznemoglosti. Na ovu definiciju bi trebali 

češće obraćati pozornost jer većina nas zdravlje gleda samo kao tjelesno zdravlje dok duševno 
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i društveno zanemaruje. Strategija Europske unije za mlade za razdoblje 2019.-2027. navodi 

kako treba postići bolju mentalnu dobrobit i okončati stigmatizaciju problema u vezi s 

mentalnim zdravljem. Društvene promjene, koje značajno utječu na zdravlje cjelokupnog 

stanovništva, utječu i na mijenjanje ,,zdravstvene slike“ populacije mladih. Sve značajnije 

mjesto među zdravstvenim poteškoćama mladih danas zauzimaju poremećaji i bolesti povezane 

s određenim ponašanjima, navikama i stilovima življenja.  

 

Mjere:  

- organizirati radionica i okruglih stolova na temu zdravlja mladih informirati javnost o 

problemu ovisnosti kod mladih jačati kapacitete stručnjaka u obrazovnim ustanovama i 

organizacijama civilnog društva koje provode preventive programe informirati mlade o 

alternativnim načinima za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. 

 

5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu  

 

Strategija Europske unije za mlade za razdoblje 2019.-2027. govori o prostoru i sudjelovanju 

za sve, tj.: Mladi su nedovoljno zastupljeni u postupcima donošenja odluka koji na njih utječu 

iako je njihov angažman od ključne važnosti za demokraciju. Mladima je u njihovim 

zajednicama potreban pristup fizičkim prostorima namijenjenima podupiranju njihova 

osobnog, kulturnog i političkog razvoja. 

 

Slijedeći navedeno kao važan cilj ističe se jačanje demokratskog sudjelovanja i samostalnosti 

mladih te osiguranje namjenskih prostora za mlade u svim područjima društva.  

 

Mjere:  

- poticanje mladih na aktivno sudjelovanje  

- jačanje kapaciteta članova Savjeta mladih  

- promocija organizacija civilnog društva koje rade s mladima  

- promocija aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva koje rade s mladima  

- poticati na partnerstvo i umrežavanje organizacije civilnog društva i ustanove s područja 

Grada Valpova. 

 

6. Kultura i mladi  

 

Kultura je na nacionalnoj razini prepoznata kao vrlo važan čimbenik u odrastanju i osobnoj 

formaciji mladih. S obzirom da mladi predstavljaju heterogenu skupinu i da su njihove potrebe 

različite, kada je riječ o kulturi i mladima potrebno je, kao i u svim drugim područjima, 

razmotriti nekoliko različitih aspekata, od obrazovanja, preko različitih oblika pristupa 

kulturnom životu do provođenja istraživanja u ovom polju. (Nacionalni program za mlade za 

razdoblje od 2014. - 2017.) 

 

Mjere:  

- poticati mlade na uključivanje u osmišljavanje kulturnih sadržaja  

- jačati kapacitete organizacija civilnog društva koje se bave temom kulture  

- predlaganje programa i projekata koje uključuju kulturne sadržaje  

- poticati, promicati, provoditi i sufinancirati programe kulturnog sadržaja namijenjene 

mladima  

- raditi na osnivanju i održavanju kulturnih manifestacija koje će biti prepoznate među mladima. 
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7. Mladi u europskom i globalnom okruženju  

 

Kako bismo mlade na području Grada Valpova osnažili za uključivanje u donošenje odluka na 

nacionalnoj razini pa i na razini EU, bitno je, najprije, osnažiti mlade za donošenje odluka na 

području Grada Valpova. Prvo treba poraditi na informiranju mladih o odlukama koje se donose 

na području Grada te o odlukama koje ih se tiču izravno, ali i neizravno. Također, treba mladima 

te organizacijama mladih i za mlade osigurati potrebne uvjete za sudjelovanje u donošenju 

odluka.  

 

Mjere:  

- sudjelovati na strukturiranim dijalozima mladih prema EU  

- promovirati programe razmjene i prakse  

- informiranti mlade o programima obrazovanja EU  

- poticati mlade na odlazak na volontiranje u zemlje članice EU  

- suradivati s drugim Savjetima mladih i organizacijama civilnog društva u zemljama članica 

EU. 
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3. FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH GRADA VALPOVA ZA 2022. 

GODINU 

Mjesec 
održavanja:  

Područje:  Aktivnost:  Financijska sredstva:  

    
Ožujak  5. Aktivno sudjelovanje mladih 

u društvu 
 

Obuka članova Savjeta 
mladih – edukacija u 
organizaciji Savjeta 
mladih OBŽ  
  

1.000,00 kn  

Travanj/svibanj 1. Obrazovanje, profesionalno 
osposobljavanje i usavršavanje 
u kontekstu cjeloživotnog 
učenja 
2. Zapošljavanje i 
poduzetništvo 
4. Zdravlje i zdravstvena 
zaštita 

Organizacija 
predavanja/radionica 
u SŠ Valpovu na temu 
mentalnog zdravlja i 
što nakon završetka 
srednje škole 
   

1.000,00 kn 

    

Srpnj/kolovoz 6. Kultura i mladi  Ginkaraj – podrška u 
organizaciji navedenog 
događaja  

1.000,00 kn  

    

Kolovoz  6. Kultura i mladi  Kino pod zvijezdama  1.000,00 kn  
    
Rujan  4. Zdravlje i zdravstvena 

zaštita 

Biciklijada – podrška u 
organizaciji navedenog 
događaja 

2.000,00 kn  

    
Listopad  5. Aktivno sudjelovanje mladih 

u društvu  
Konferencija Savjeta 
mladih  

5.000,00 kn 

    
Prosinac  3. Socijalna zaštita i 

uključivanje  
Humanitarna akcija 
Centra za socijalnu 
skrb Valpovo – mladi 
za mlade – pokloni za 
mlade 

1.000,00 kn  

    

UKUPNO:   12.000,00 kn 
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4. ZAKLJUČAK 

 

Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Valpova pripremili su članovi Savjeta 

mladih Grada Valpova. Predstavljeni Program rada i financijski plan planira se provesti u 

suradnji sa organizacijama civilnog društva, savjetima mladih i institucijama sa područja 

Osječko-baranjske županije. U svrhu što kvalitetnijeg obavljanja svojih aktivnosti i postizanju 

ciljeva koji su određeni ovim Programom rada i financijskim planom, Savjet mladih surađivat 

će s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, udrugama, ostalim savjetima mladih, kao i 

raznim institucijama koje mogu doprinijeti kvaliteti života. Aktivnosti koje su obuhvaćene 

ovim Programom rada i financijskim planom, a ne ostvare se u tekućoj godini, mogu se prenijeti 

u Program rada i financijski plan za sljedeću godinu. Program rada i financijski plan Savjeta 

mladih Grada Valpova za 2022. godinu nakon što ga usvoji Savjet mladih daje se na 

odobravanje Gradskom vijeću Grada Valpova. 

 

 

     Predsjednica Savjeta mladih Grada Valpova 

       Ivančica Bulut, v. r. 


