Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i
članka 22. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru („Službeni
glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/14.), Savjet mladih Grada Biograda na Moru
podnosi Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru
IZVJEŠĆE O RADU
Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2016. godinu
1. UVOD
Člankom 22. stavkom 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru
utvrđeno je da Savjet mladih Grada Biograda na Moru (u nastavku teksta: Savjet mladih),
podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru do 31.
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Gradonačelniku.
Godišnje izvješće objavljuje se na web stranicama Grada Biograda na Moru
U Savjetu mladih Grada Biograda na Moru tijekom 2016. godine dogodile su se promjene
unutar saziva. Član Marko Punoš je podnio neopozivu ostavku te je na njegovo mjesto došao
njegov zamjenik Danijel Petrović, a na mjesto članice Ane Nimac dosla je njezina zamjenica
Agata Zrilić koja sada predstavlja Srednju školu Biograd.
2. AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA RADA SAVJETA MLADIH GRADA BIOGRADA
NA MORU
Djelatnost Savjeta mladih tijekom 2016. godine ostvarila se kao kombinacija formalnih
sjednica i aktivnog djelovanja u zajednici, nastojeći promovirati kulturu dijaloga te
uključivanja mladih s područja grada Biograda na Moru u procese donošenja odluka od
interesa za mlade.
Savjet mladih Grada Biograda na Moru je u 2016. godini sukladno ciljevima i programskim
aktivnostima te u okviru financijskih mogućnosti, organizirao je i proveo programske zadatke
te aktivnosti od interesa za mlade grada Biograda na Moru. Realizirane su sljedeće
aktivnosti:
2.1.

Sjednice Savjeta mladih

Savjet mladih održao je tijekom 2016. godine ukupno sedam sjednica. Sjednice su
održavane u gradskoj vijećnici te se između ostalog, raspravljalo o radu Savjeta mladih,
planiranim aktivnostima, usvojeno godišnje izvješće o radu Savjeta mladih za 2015. godinu,
te predstavljen plan aktivnosti, istaknuta potreba za povezivanjem sa ostalim savjetima
mladih diljem RH, planirane su aktivnosti na području informiranja mladih,kulture,
zagovarane su potrebe i interesi mladih i drugo.
2.2.

Suradnja s tijelima Grada Biograd na Moru i gradskim upravnim tijelom

Za istaknuti je dobra suradnja Savjeta mladih sa Jedinstvenim upravnim odjelom Grada
Biograda na Moru kroz pruženu adekvatnu stručnu, administrativnu i tehničku pomoć u
realizaciji aktivnosti Savjeta mladih tijekom 2015. godine, te u pripremanju i organiziranju
sjednica Savjeta, izradi programa i sastavljanju izvješća.
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2.3.

Informiranje mladih Grada Biograda na Moru

U cilju informiranja mladih o aktivnostima Savjeta Facebook stranica Savjeta mladih se
aktivno ažurira novim podacima, kao sredstvo brže komunikacije i interakcije s mladima.
Ovakvom obliku komunikacije dana je prednost iz razloga što sve veći broj mladih koristi
društvene mreže i spreman je iznijeti svoj stav kroz online diskusiju.
Web stranica na Internet kao informativni medij namijenjen mladima također je aktivna, a u
suradnji sa tijelima Grada održava se i ažurira.
Cilj održavanja web stranice i Facebook stranice je stvaranje uređenog sustava informiranja
mladih o aktivnostima Savjeta koje su od bitnog značaja za njih, te isto tako da bi mogli i
sami participirati u određenim aktivnostima u kojima će im to biti omogućeno, odnosno čuti
njihovo mišljenje, prijedloge, kao i kritike na rad Savjeta.
2.4.

Suradnja sa Savjetima mladih u Republici Hrvatskoj

U 2016. godini službenim putem pozvali smo nekoliko Savjeta mladih kao što su Savjet
madih Grada Osjeka , Varaždina, Novalje, Krka, Filip i Jakova, Belišća, Ozlja... kako bi
zajedno obilježili tjedan mladih koji se održava u mjesecu kolovozu.
Pozivu se odazvao Savjet mladih Grada Varaždina. Druženje je započelo 12. kolovoza kad
smo se okupili u Gradskoj vjećnici kako bi održali radni sastanak na kojem smo razmjenili
informacije i iskustava o radu Savjeta. Cilj nam je bio zajedničkim idejama, znanjem i
aktivnostima poboljšati status mladih te unaprijediti našu daljnju suradnju.
Nakon radnog sastanka uputili smo se na Biogradsku rivu gdje smo kroz neformalno
druženje sa mladima iz Biograda i okolice obilježili Međunarodni dan mladih uz svirku mladih
bendova i druženje članova udruga sa područja lokalne zajednice. Neformalnim druženjem
sa mladima želimo potaknuti mlade u našoj okolici da se upoznaju sa radom Savjeta te da
kroz međusobnu komunikaciju dođemo do pravih problema koji mladi u našoj zajednici
imaju.
U subotu 13. kolovoza naše goste upoznali smo sa poviješću, kulturom i nacionalnim
ljepotama našeg kraja organiziranom šetnjom poluotokom grada te izletom brodom na NP
„Kornate“ i PP „Telašćica“.
2.5.

Suradnja sa Udrugama i Ustanovama na području Grada Biograda

2.5.1. Surađivali smo sa PD „Belveder“. Cilj ove suradnje bio je da nam pomognu
privuči što veći broj ljudi na obilježavanju Međunarodnog dana mladih svojim
kulinarskim umijećima. Na rivi, ispred pozornice na kojoj je nastupao bend zajedno
smo kuhali grah i djelili ga prolaznicima.
2.5.2. Suradnja sa Udrugom „Osmjeh“ odvijala se također na Međunarodnom danu
mladih na način da smo putem medija potaknuli prolaznike na prikupljanje
plastičnih čepova, organizirali prostor i mjesto za prikupljanje čepova te ih donirali
Udruzi „Osmjeh“ koja ih kasnije daje na recikliranje. Također smo im na račun
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uplatili novac koji smo predhodno skupili na
godini. U prilogu se nalazi kopija uplatnice.

humanitarnim akcijama u 2015.

2.5.3. Suradnja sa Zavičajnim muzejom „Biograd na Moru“
U 2016. godini započeta je suradnja sa Zavičajnim muzejom Biograd na Moru. Našu ideju da
obogatimo kulturu i znanje o povijesti našeg grada učenicima Srednje i Osnovne škole
Biograd na Moru putem predavanja i konkretnih primjera, ravnatelj Zavičajnog muzeja je
prihvatio te smo organizirali predavanja u muzeju koje su vodili muzejski pedagozi. U prilogu
je dostavljen raspored odvijanja posjeta učenika kroz 2016. godinu.
2.5.4. Suradnja sa Srednjom i Osnovnom školom „Biograd na Moru“
Ideju da učenici posjete Zavičajni muzej i obogate svoje znanje o povijesti grada ravnatelj
Osnovne i Srednje škole su prihvatili te organizirali i prilagodili satnicu školskih predmeta
kako bi učenicima omogućili da posjete muzej i na konkretnim primjerima da uče.
Sa Srednjom školom smo surađivali i u vrijeme Božića. Organizirali smo u školskoj kuhinji
pečenje kolača koje smo podjelili na božićnom sajmu . U pečenju kolača sudjelovali su
učenici te članovi Savjeta mladih.
2.5.5. Suradnja sa medijima
Aktivno surađujemo sa lokalnim medijima te ih obavještavamo o našim akcijama i
djelovanjima da ih evidentiraju i plasiraju u javnost kako bi javnost bila upoznata sa našim
radom.
U 2016. godini predsjednica Savjeta mladih sudjelovala je u Aktualnom satu na BNM radiju
te i na taj način mlade upoznala sa radom Savjeta te ih pozvala da nam se pridruže, jave,
daju svoje prijedloge i postanu aktivniji.
U prilogu se nalaze isječci iz novina.
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2.6.

Obilježavanje prigodnih datuma u suradnji sa organizacijama civilnog
društva sa područja grada Biograda na Moru

2.6.1. SAT ZA PLANET ZEMLJU (19.ožujka)
Grad Biograd na Moru je i u 2016. godini na inicijativu Savjeta mladih sudjelovao u
globalnoj akciji "Sat za planet Zemlju" gašenjem gradske rasvjete na poluotoku grada. Uz
gašenje rasvjete na simboličan način paljenjem lampiona ispred gradske uprave ukazali smo
na klimatske promjene i globalno zatopljenje što je i bila tema „Sata za planet Zemlju“ za
2016. godinu.
2.6.2. DAN NARCISA (19.ožujka)
Sudjelovanje u prodaji narcisa na štandu kod spomenika dr. Franje Tuđmana radi
prikupljanja sredstava za kupnju linearnog akceleratora koji će doprinijeti uspješnijem
liječenju žena oboljelih od raka dojke. Ova akcija je poznata na nacionalnoj razini kao „Naše
zdravlje-Radost života“ , a upriličila ju je zadarska Udruga „Europa Donna“.
2.6.3. MEĐUNARODNI DAN MLADIH (12. kolovoza 2016.)
Obilježavanje Međunarodnog dana mladih je od velike važnosti kako bi se skrenula
pozornost na mlade i kako bi se njihova riječ bolje čula i razumjela jer je riječ o populaciji koja
čini trećinu ukupnog svjetskog stanovništva.
Savjet mladih Grada povodom Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza 2016. godine je
priredio kulturno – zabavni program na rivi ispred gradske luke (Obala kralja Petra Krešimira
IV.).
Međunarodni dan mladih prilika je za ukazivanje na potrebe mladih i njihova prava. Diljem
svijeta povodom toga dana održavaju se razne tribine o nezaposlenosti mladih, razni
koncerti, manifestacije, kulturna događanja, humanitarne akcije, te mnoga druga događanja
koja uključuju sudjelovanje mladih, njihovih udruga i državnih institucija.
.
2.6.4. BOŽIĆNE RADIONICE
Savjet mladih Grada u suradnji sa Srednjom školom Biograd organizirali su radionice u
kuhinji škole gdje su pekli kolače. Na radionici su sudjelovali učenici i članovi Savjeta.
2.6.5. BOŽIĆNI SAJAM ( 26.11. 2016. godine)
Savjet mladih Grada sudjelovao je na Božićnom sajmu u organizaciji Grada Biograda na
Moru i Turističke zajednica Grada Biograda na Moru, koji se održavao u gradskom parku 26.
studenog (subota) .
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Sukladno predviđenim financijskim sredstvima za 2016. godinu refundirani su troškovi vezani
za rad Savjeta mladih.
U Biogradu na Moru, 22.veljače 2017. godine
Predsjednica Savjeta mladih:
Angela Šarić
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