
 

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne Novine br. 41/14) i članka 19. 

Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 

7/14 i 4/18), Savjet mladih Grada Jastrebarskog, na 2. sjednici, održanoj 17. svibnja 2022. godine donosi 

 

PROGRAM RADA 

Savjeta mladih grada Jastrebarskog za lipanj – prosinac 2022. godine 

 

 

UVOD 

 

Programom rada Savjeta Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) određuju se glavne 

smjernice djelovanja odnosno aktivnosti Savjeta mladih na području Grada za lipanj – prosinac 2022. 

godine.  

Program rada Savjeta mladih usmjeren je na činjenicu da su mladi važan dio društva, da njihov glas 

vrijedi, da su odgovorni i autonomni, te će integrirati znanja kako bi svojim potencijalom i kreativnošću 

uz stručnu pomoć provodili projekte i programe. 

Savjet mladih će u okviru svog djelokruga i ovlasti raspravljati, predlagati, davati mišljenja i preporuke 

lokalnoj samoupravi grada Jastrebarskog kod rješavanja problema i pitanja s naglaskom na što 

kvalitetniju cjelokupnu politiku lokalne vlasti prema mladima, ali isto tako radi razvoja globalne slike 

potreba mladih na području grada Jastrebarskog. 

Savjet mladih će aktivno sudjelovati u iniciranju, izradi i praćenju provedbe lokalnog programa 

djelovanja za mlade, te skrbiti o informiranosti mladih o svim pitanjima bitnim za unapređenje položaja 

mladih.  

 

AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH 

 

1. Mala škola glume  

Uključivanje u projekt Mala škola glume Gradskog kazališta Jastrebarsko. Glavni cilj ovoga 

projekta je omogućiti mladima da na kreativan način provode svoje slobodno vrijeme i to 

sadržajima koje oni smatraju novim, modernim i zanimljivim te tako djelovati na jačanje 

njihovog samopouzdanja i samopoštovanja sa svrhom prevencije nepoželjnih oblika ponašanja. 

 

Potrebna financijska sredstva…………………………………………………7.000,00 kuna 

 

2. Dan otvorenih vrata - vatrogasci 

Savjet mladih Grada Jastrebarskog organizirat će u suradnji sa operativnim članovima DVD-a 

Jastrebarsko te u suradnji sa Srednjom školom Jastrebarsko „Dan otvorenih vrata“. Cilj projekta 

je osvijestiti mlade i društvo o djelovanju rada Dobrovoljnih vatrogasnih društava i to ne samo 

u preventivnom i operativnom djelovanju, nego o aktivnostima uopće u Zajednici. Vatrogasci 

su pokretači brojnih aktivnosti. Projekt ima informativno edukativnu ulogu.  

 

Potrebna financijska sredstva……………………………………………………500,00 kuna 

 

3. Spasimo jedni druge 

Savjet mladih Grada Jastrebarskog u suradnji sa Školom za medicinske sestre Vinogradska – 

Zagreb, provodit će projekt „Spasimo jedni druge“. Projektom će se kroz radionice za mlade 



educirati polaznici o pružanju prve pomoći, naučiti kako se zaštiti od trajnih posljedica 

pravovremenom reakcijom i postupkom te kako živjeti zdravije ( s ciljem prevencije bolesti). 

 

Potrebna financijska sredstva…………………………………………………..500,00 kuna 

 

4. Humanitarni turnir u pikadu 

Planira se organizacija humanitarnog turnira u pikadu, uoči božićnih blagdana. Cilj turnira, osim 

pomoći potrebitima, je prije svega senzibilizirati širu Zajednicu za sve one kojima je na bilo 

koji način potrebna pomoć.  

 

Potrebna financijska sredstva…………………………………………………. 500,00 kuna 

 

5. Troškovi savjeta mladih 

Odlazak članova Savjeta mladih na konferencije, seminare i edukacije koji su namijenjeni 

njima. Suradnja s drugim Savjetima mladih (u okruženju i šire). 

 

Potrebna financijska sredstva ………………………………………………….1.500,00 kuna 

 

Ukupna planirana financijska sredstva potrebna za  

realizaciju Programa………………………………………………………10.000,00 kuna 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarsko izradili su članovi Savjeta mladih. Aktivnosti 

koje su obuhvaćene ovim programom, a ne ostvare se u tekućoj godini mogu se prenijeti u 

Program rada Savjeta za slijedeću godinu. Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarsko 

upućuje se na suglasnost  Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog. 

 

 

KLASA:024-01/22-02/12 

URBROJ:238-12-22-3 

U Jastrebarsko, 17. svibnja 2022. 

PREDSJEDNIK 

Alen Zlenović, v.r. 


