REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
SAVJET MLADIH

Na temelju članka 18. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 23/07) i članka 11.
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ 8/08),
odnosno Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta Mladih Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“ 16/10)

Izvješće o radu
Savjeta mladih Grada Splita za razdoblje siječanj-lipanj 2013.

UVOD
Pravni okvir: Zakon o savjetima mladih, Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita.
Savjet mladih Grada Splita (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Gradskog
vijeća Grada Splita koje je osnovano s ciljem aktivnijeg uključivanja i djelovanja mladih u
javni život Grada Splita.
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Sukladno čl.10. Zakona o Savjetima mladih Savjet mladih tijekom razdoblja siječanj-lipanj
2013. godine učinio je sljedeće:
1. Sjednice Savjeta mladih
Savjet mladih održao je konstituirajući sjednicu 17.01.2013, te je tijekom razdoblja siječanjlipanj 2013.godine održao 7 sjednica koje su organizirane i vođene sukladno Zakonu o
savjetima mladih, Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita te Poslovniku o radu
Savjeta mladih. Zapisnici svih sjednica pohranjeni su u arhivu gradske uprave.

2. Sastanci/suradnja
Savjet mladih tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2013.godine održavao je sastanke s udrugama,
institucijama i subjektima koji su značajni za temu mladih odnosno ostvario kontakte sa
sljedećima:
• Savjet mladih splitsko-dalmatinske županije
• Savjet mladih grada Solina
• Info zona
• Studenti za studente Split
• Studentski centar
• Udruga SKAC Split
• Udrugu WYA (World Youth Alliance)
• Cirkuska kompanija Room 100
• Udruga MoSt
• Liga za prevenciju ovisnosti
• Udruga AktiviST
• Udruga Mi
• Udruga Prijatelj
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3. Organizacija tribina/okruglih stolova
a) „Europski dan zaštite osobnih podataka“ – tribina je održana 25.01.2013. u
Sveučilišnoj knjižnici. Na tribini su se obradile aktualne teme kao što su pravna
zaštita i europske konvencije zaštite osobnih podataka, zaštita privatnosti na
društvenim mrežama, zaštita mailova, osnovnih osobnih podataka, kupovine preko
internata, internet bankarstvo itd.
Predavači:
• dr.sc. Marija Boban (Pravni fakultet Split)
• mladi informatičari i programeri studentske udruge DUMP
b) „Mladi u EU“ - tribina je održana 01.02.2013. na Pravnom fakultetu. Na tribini se
govorilo o iskustvima stažiranja u EU parlamentu, o mogućnostima sada i
nakon ulaska Hrvatske u EU, stipendijama, pripravništvima i poslu u europskim
institucijama za mlade osobe iz Hrvatske i naravno o dužnostima i aktivnostima
zastupnika u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu.
Predavač:
•

mr.sc. Andrej Plenković

c) „Obitelj i obiteljske vrijednosti“ – okrugli stol se održao 25.02.2013 u Županijskoj
vijećnici. Cilj je bio potaknuti diskusiju i čuti različita mišljenja o važnoj temi
današnjice kada se institucija obitelji susreće sa mnogim izazovima i trendovima.
Gosti:
• Znanstvenici, svećenici, novinari, te ostali uglednici iz javnog života.
d) „EU fondovi“ – tribina se održala 06.05.2013 u Sveučilišnoj knjižnici. Cilj tribine je
bio upoznati se sa predpristupnim instrumentima namijenjenima državama koje se
pripremaju za priključenje Europskoj Uniji, sa prilikama i mogućnostima u razdoblju
nakon ulaska Hrvatske u EU, kada se otvaraju prilike za alokacije iz Strukturnog
fonda, Kohezijskog fonda i fondova EU u području ruralnog razvoja, pomorstva i
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ribarstva. Tijekom tribine su se obuhvatiti mjere i aktivnosti Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, mogućnosti mladih na tržištu rada, te Eurus mreža.
Predavači:
• Marina Mladineo Bartulović (JU Rera SD za koordinaciju i razvoj Splitsko
dalmatinske županije)
• Mili Novak (JU Rera SD za koordinaciju i razvoj Splitsko dalmatinske županije)
• Renato Jerončić (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
• Leonardo Perko (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
e) „Gradski program za mlade - mogućnosti provedbe“ - okrugli stol se održao
22.05.2013 u prostorijama Info zone. Pozivu su se odazvali predstavnici organizacija
civilnog društva - Cirkuska kompanija Room 100, Studenti za studente, Udruga MoSt,
Liga za prevenciju ovisnosti, Udruga AktiviST, udruga Mi te Udruga Prijatelj.
Sudionicima okruglog stola predstavljen je Gradski program za mlade i uloga Savjeta
mladih u kreiranju lokalne politike za mlade. Savjet mladih iskazao je želju za
suradnjom s organizacijama civilnog društva u svrhu podizanja kvalitete života mladih
u gradu Splitu te je uspostavljen dogovor da će se predstavnici udruga javljati Savjetu
sa konkretnim prijedlozima i molbama koje će Savjet proslijediti gradskoj upravi.
Okruglom stolu su također prisustvovali predstavnici Grada Splita gđa. Marica Ružić i
Hrvoje Puljiz koji su predstavnicima udruga odgovarali na pitanja o radu bivšeg saziva
Savjeta mladih Grada Splita.

4. Gradski program za mlade
• Na 3. sjednici Savjeta mladih grada Splita održanoj 27.02.2013, Gradski program za
mlade 2013.-2016. većinski je prihvaćen od strane članova Savjeta mladih grada
Splita.
• Gradski program za mlade 2013.-2016. uvršten na sjednicu Gradskog vijeće od
10.04.2013. kao 54. točka dnevnog reda, gdje je jednoglasno prihvaćen.
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5. Međunarodni dan mladih

Na 6. sjednici Savjeta mladih održanoj 27.05.2013. donesena je odluka da se uspostavi Odbor
za organizaciju proslave Međunarodnog dana mladih u kojem će biti predstavnici Savjeta
mladih grada Splita, Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije, grada Splita, Info zone,
Kvart-a, MoSt-a, Pozitivne sile, Prijatelja, Dječjeg doma Maestral te Doma za odgoj djece i
mladeži Split, te da se napravi program i troškovnik proslave.
Međunarodni dan mladih uspostavljen je 17. prosinca 1999. UN-ovom rezolucijom 54/120,
gdje je određeno da obilježava 12. kolovoza. Cilj Međunarodnog dana mladih je istaknuti
probleme u društvu sa kojima se susreću mladi, te povećati njihovu vidljivost. Također, to je
prilika za učvršćivanje suradnje između lokalne uprave i nevladinog sektora u rješavanju
problema mladih. Na taj dan diljem svijeta lokalna uprava i civilno društvo organiziraju
kulturno-zabavna događanja za mlade.

6. Ostale aktivnosti
Gradskim službama upućujemo prijedloge za rješavanje konkretnih problema u Gradu Splitu.
Svakodnevno surađujemo i kontaktiramo s pojedincima i udrugama koji imaju određenih
problema koje su Savjet mladih prepoznali kao tijelo koje bi zaista moglo pomoći u
ostvarivanju njihovih ciljeva. Javnost informiramo i putem službene stranice Grada Splita, email adrese, te Facebooka gdje postoji profil Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih
Frane Radelja
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