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Na temelju članka 19. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine 

Grada Labina“, broj 8/14), Savjet mladih Grada Labina na sjednici 29. listopada 2021. godine 

donosi  
  

PROGRAM RADA  

SAVJETA MLADIH GRADA LABINA ZA 2022. GODINU  

    

Glavne programske odrednice  

  

Savjet mladih bavit će se aktivnim sudjelovanjem u oblikovanju javnih politika mladih i 

za mlade, u svim područjima koje unapređuju život mladih i to socijalne, 

ekonomske/gospodarske,  kulturne, obrazovne, zdravstvene politike za mlade te području 

unapređenja aktivnog sudjelovanja (aktivnog građanstva) mladih u životu u zajednici i 

donošenju odluka mladih s područja Grada Labina. Savjet mladih mora omogućiti mladima 

pristup informacijama koje se tiču njihovih prava i obaveza, naročito prava na sudjelovanje u 

procesima političkog odlučivanja.   

 Ciljevi Programa rada Savjeta usmjereni su, s jedne strane podršci predstavničkim 

tijelima (Gradskom vijeću i radnim tijelima) i  izvršnim tijelima grada (gradonačelniku i drugim 

tijelima) Grada u provedbi svih odluka i  projekata vezanih  uz pitanja mladih,  te s druge strane,  

podršci svim mladima s područja Grada Labina u aktivnom sudjelovanju u zajednici, pružanju 

prilika i davanju potpore  te  rješavanju izazova s kojima se suočavaju  mladi.   

  

Tijekom ovog mandata Savjet mladih želi uspostaviti kvalitetnu i usku suradnju Savjeta 

s Gradom Labinom i  nadležnim službama (upravnim tijelima) te  osigurati kontinuiranu 

suradnju s vijećnicima Gradskog vijeća Grada Labina kroz konzultacije prije sjednica ili 

donošenja važnih odluka koji se tiču mladih ili sudjelovanjem u odborima koji djeluju pri 

Gradskom vijeću. Izričito je važna i uska suradnja s izvršnim tijelom, kako bi se mladi mogli 

pravovremeno i jasno informirati o svim odlukama koje se tiču mladih, aktivno sudjelovati u 

njihovom kreiranju te kako bi izvršno tijelo moglo oblikovati nove odluke na preporuku mladih. 

Ove konzultacije, a sukladno Zakonu o savjetima mladih provodit će se  putem zajedničkih 

sastanka, minimalno jednom u tri mjeseca, a poželjno prije održavanja svake sjednice 

Gradskog vijeća.  

U zajednici,  Savjet mladih nastojat će osigurati suradnju s osnovnim školama i 

posebice sa srednjom školom, ustanovama koje u svom djelovanju rade s mladima (iz područja 

kulture, sporta, zdravlja i dr.), udrugama i klubovima mladih te svim drugim oblicima 

udruživanja mladih. Od posebne važnosti za Savjet mladih je suradnja sa Vijećima učenika te 

Gradskim vijećem mladih Grada Labina u svrhu približavanja  potreba mladih nadležnim 

tijelima i bržeg rješavanja zahtjeva i prijedloga mladih. Savjet mladih, sukladno potrebama 

mladih, može služiti kao spona između poslodavaca i mladih tražitelja posla, te drugih službi, 

pružanjem podrške za razvoj programa ili poticanjem specijaliziranih događaja koji će 

omogućiti lakšu komunikaciju među navedenim dionicima.  

  

U skladu sa Europskom strategijom za mlade, Nacionalnim programom za mlade, Regionalnim 

programom za mlade Istarske županije od 2018. do 2022. („Službene novine Istarske županije“ 

broj 5/18.), a posebice s Lokalnim programom za mlade Grada Labina, Savjet mladih Grada 

Labina u svom djelovanju surađivat će s Gradskim vijećem Grada Labina,  upravnim tijelima, 

gradonačelnikom i drugim izvršnim tijelima na područjima:  

  

- Obrazovanja i osposobljavanja za cjeloživotno učenje  

- Zapošljavanja i poduzetništva  

- Zdravlja i blagostanja (sport i dr.)  

- Socijalnog (društvenog) uključivanja  

- Kulture i stvaralaštva    

te razvijati i poticati razvoj  alata za unaprjeđenje tih područja i to posebno:   
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- sudjelovanje (participacija) mladih  

- volonterske aktivnosti  

- mobilnost mladih (Mladi i svijet).  

  
  

  

PLAN AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH ZA 2022. GODINU  
  

  

1. SURADNJA SA SAVJETIMA MLADIH DRUGIH GRADOVA/OPĆINA U REPUBLICI 

HRVATSKOJ I DRUGIM EU ZEMLJAMA  

  

Suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova i općina na području Republike Hrvatske 

smatra se jednom od glavnih oblika neformalnog osposobljavanja članova Savjeta mladih 

Grada Labina, budući ista omogućava razmjenu iskustava, ideja, znanja i rezultata projekata. 

Osim navedenog, prema potrebi, članovi savjeta mogu sudjelovati i na aktivnostima koji će se 

odvijati i na području drugih EU zemalja, a u svrhu boljeg shvaćanja problematike mladih na 

razini Europske Unije. U tu svrhu Savjet mladih će provoditi ili sudjelovati u sljedećim 

aktivnostima:   

1. organizacija neformalnih sastanaka i studijskih posjeta, sudjelovanje članova na 

akademijama, tribinama, konferencijama, okruglim stolovima i debatama u svrhu razmjene 

iskustava u području strukturiranog dijaloga te razmjene primjera dobrih praksi iz područja 

djelovanja Savjeta mladih i utjecaja na/u lokalnim zajednicama i regionalnim samoupravama    

- u tu svrhu planira se sudjelovanje najmanje na 2 do 3, takvih susreta, na kojima će  

sudjelovati najmanje 1 do 2 člana, a najviše svi članovi i njihovi zamjenici  

 - nakon svake od održanih aktivnosti sudionici ovih aktivnosti (članovi Savjeta mladih) 

će informirati ostale članove Savjeta i njihove zamjenike, a posebno sve mlade o bitnim 

zaključcima i informacijama koji su važni za mlade Labina  

 2. aktivno sudjelovanje  na aktivnostima Koordinacije gradskih savjeta mladih 

Republike Hrvatske, udruge koja objedinjuje djelovanje gradskih savjeta mladih iz cijele  

Hrvatske  

- planira se sudjelovanje na najmanje 1 sastanku  predsjedništva Koordinacije, koji će 

se održati u Zagrebu ili drugom gradu, najbliže predstavnicima koji sudjeluju u organizacijskom 

odboru/predsjedništvu koordinacije i/ili konferenciji   

- o svrsi i ciljevima sastanaka/konferencije Savjet mladih će informirati mlade s 

područja Grada Labina.   

  

  

2. UKLJUČIVANJE PREDSTAVNIKA SAVJETA U PROCESE DONOŠENJA I PROVEDBU 

PROGRAMA I ODLUKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LABINA – SURADNJA S 

PREDSTAVNIČKIM TIJELOM GRADA  

  

U sklopu procesa strukturiranog dijaloga između mladih, osoba aktivnih u radu s 

mladima i osoba odgovornih za politiku prema mladima (proces konzultacija mladih na svim 

razinama u zemljama članicama Europske unije kada se radi o pitanjima važnim za politiku 

prema mladima) predstavnici Savjeta mladih Grada Labina se uključuju u procese donošenja 

i praćenja programa i odluka Gradskog vijeća Grada Labina i to vezano uz pitanja mladih, 

posebno na temama kao što su:  

- obrazovanje mladih (formalno i neformalno)  

- zapošljavanje i poduzetništvo mladih  

- društvena isključenost/uključenost mladih - kultura i stvaralaštvo mladih - zdravlje i 

blagostanje mladih.  
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  U tu svrhu planiraju se sljedeće aktivnosti:   

  

1. Članovi Savjeta mladih Grada Labina prisustvovat će sjednicama Gradskog vijeća 

Grada Labina zbog uvida u način funkcioniranja lokalne samouprave, ponajprije s aspekta 

informiranosti mladih o temama koje su u njihovom interesu te stjecanju iskustava u radu 

gradskih tijela (predstavničkih i izvršnih).   

2. Upoznavanje i predstavljanja rada upravnih odjela Grada Labina (u čijoj nadležnosti su 

programi/aktivnosti  za mlade) na sjednicama Savjeta  

3. Prisustvovanje članova Savjeta ili predloženih predstavnika mladih na sjednicama 

radnih tijela, raznih koordinacija ili drugih radnih skupina u kojima se raspravlja o pitanjima od 

interesa za mlade, a posebno u radu Vijeća za komunalnu prevenciju, Povjerenstva za dodjelu 

stipendija te drugih stalnih radnih tijela na sjednicama na kojima se raspravljaju pitanja koja se 

tiču mladih.   

4. U skladu sa Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju savjeta mladih Grada 

Labina organizirat će se više sastanka:   

- predstavnici savjeta mladih će se najmanje jednom u 3 mjeseca sastati s 

predsjednikom i drugim članovima  predstavničkih tijela i to počevši od dana stupanja na snagu 

ovoga Programa rada  

- ovisno o dinamici održavanja sjednica gradskog vijeća, poželjno je organizirati 

konzultacije prije svake sjednice sa predstavnicima izvršnih  i upravnih tijela Grada. Na 

sastancima će se međusobno informirati i savjetovati o pitanjima od interesa za mlade,  kako 

bi njihovi prijedlozi mogli ući u proceduru za odlučivanje.  

  

  

3. UKLJUČIVANJE I SURADNJA ČLANOVA SAVJETA S IZVRŠNIM TIJELOM GRADA 

LABINA   

  

U skladu sa Zakonom o savjetima mladih gradonačelnik ili njegova zamjenica će informirati 

članove Savjeta najmanje jednom u 3 mjeseca, o pitanjima koja se tiču mladih te podnositi 

izvješće Savjetu o odlukama koje su u pripremi, a koje se tiču mladih i to:   

 - gradonačelnik će održavati  sastanke s predstavnicima Savjeta mladih najmanje svaka tri 

mjeseca, a po potrebi i češće i to svaki prvi tjedan mjesecu najkasnije 3 mjeseca nakon 

održanog posljednjeg održanog sastanka. Ove sastanke mogu inicirati i članovi Savjeta 

mladih, ako Savjet procijeni da je potrebno o nekim pitanjima sazvati sastanak s 

gradonačelnikom i prije zakonskog roka. Na sastancima će gradonačelnik informirati mlade o 

odlukama koje su u pripremi a tiču se mladih, ali i mladi i članovi Savjeta mladih izvijestiti će 

gradonačelnika ili njegove predstavnike o potrebama mladih i aktivnostima koje su u pripremi 

ili su se održale. Posebno je važno da se sastanci održavaju prije donošenja odluka, kako bi 

mladi imali priliku sudjelovati u procesima savjetovanja.   

  

 

4. LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA LABINA (LPZM GL)  

  

 Kako bi Savjet mladih Grada Labina što kvalitetnije izvršavao svoje zadaće potreban je 
kontinuirani rad i prikupljanje informacija iz različitih izvora poput institucija, ustanova  i ostalih 
subjekata koji se sustavno bave mladima (npr. škole, fakulteti, udruge, klubovi mladih itd.). 
Izrada strateškog dokumenta pod nazivom „Lokalni program za mlade Grada Labina“ 
obuhvaćati će sve faze u kojima  će se definirati na koji će način i kojim konkretnim 
aktivnostima, s koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju odgovoriti na 
ključne potrebe i interese mladih. Lokalni program za mlade Grada Labina, usvojiti će se na 
Sjednici Gradskog vijeća u 2022. godini. Program će biti temeljni okvir partnerskog djelovanja 
svih relevantnih dionika koji mogu utjecati na razvoj potencijala mladih u našem gradu. 
Objedinjavat će sve potencijale, potrebe, probleme i mogućnosti mladih i za mlade koje su 
dostupne ili će biti dostupne u lokalnoj zajednici. Ovaj će strateški dokument sadržavati 
sveobuhvatan strukturni pristup izgradnji uvjeta za kvalitetan razvoj mladih – prioritete, mjere i 
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aktivnosti u svim područjima djelovanja koja su obuhvaćena Nacionalnim programom za 
mlade. Isto tako, mapirat će se svi dionici koji utječu ili mogu utjecati na razvoj mogućnosti 
mladih i za mlade; institucije, razna tijela, ustanove, udruge, pojedinci, a sve s ciljem 
sveobuhvatnog pregleda, stvaranja otvorenih i dostupnih podataka svima. No, isto tako popisat 
će se i zapisati sve ono dosadašnje provedeno i planirano te nastala odstupanja, problematike 
u provedbi i sl. U suradnji s dionicima, posebno mladima, provest će se detaljno i strukturirano 
mapiranje svih potreba, problema, mogućnosti, potencijala i prijedloga.  
 

 

5. PRAĆENJE I SUDJELOVANJE U PROVEDBI REGIONALNOG  PROGRAMA ZA MLADE 

ISTARSKE ŽUPANIJE   

  

Regionalni program za mlade Istarske županije donesen je na Skupštini Istarske županije 

27.3.2018. (Službene novine 5/18). Savjet mladih Grada Labina sudjelovao je u izradi 

Regionalnog programa za mlade IŽ, a partner je bila, uz “Udrugu mladih i ALUMNI FET” i 

“Udruga za mlade Alfa Albona“. U cilju praćenja provedbe i implementacije ovog Programa 

Savjet će provoditi sljedeće aktivnosti:   

- aktivno će se uključiti u aktivnosti koje će provoditi Savjet mladih Istarske županije i/ili 

Istarska županija, a vezano uz provedbu Programa, poput pružanja potpore radi informiranja 

mladih o ovom programu, organiziranja tribina i slično za potrebe provedbe i drugo - 

promovirati i poticati mlade na aktivno sudjelovanje u provedbi ovog Programa  

- promovirati i aktivno zagovarati interese mladih i provedbu onih mjera iz Programa koje 

se posebno tiču mladih Grada Labina, poput sudjelovanja u donošenju odluka od interesa za 

mlade na razini Grada i sl.   

 

  

6. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH U SKLADU 

SA AKCIJSKIM PLANOM LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA LABINA  

  

1. Informiranje i prikupljanje podataka o potrebama mladih   

O svim informacijama koje su važne za mlade Labina, Savjet će informirati mlade Labina te 

redovito prikupljati mišljenja mladih iz zajednice. Za te potrebe Savjet će pisati priopćenja za 

medije, koristiti društvene mreže i e-poštu, organizirati informativne sastanke, pozivati 

stručnjake po pojedinim temama, organizirati tribine i koristiti druge komunikacijske kanale 

kako bi što više mladih sudjelovalo u demokratskim procesima.   

- Posebno je važno da mladi iz zajednice sudjeluju u prikupljanju podataka o mladima, 

kako bi na taj način sudjelovali u procesima odlučivanja. Članovi savjeta mladih će redovito o 

svim pitanjima informirati organizacije koje su ih predložile kako bi osigurali dvosmjernu 

komunikaciju, ali i nastojati uključiti što više organizacija mladih i onih koji se bave mladima.   

  

2. Osposobljavanje i informiranje članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika te drugih 

zainteresiranih mladih radi stjecanja kompetencija za uspješno zagovaranje interesa mladih, 

djelokrug djelovanja savjeta mladih te druge kompetencije za uspješno donošenje odluka koje 

se tiču mladih:   

- Aktivnosti organizacije radionica za unapređenje kompetencija za područje djelovanja 

za mlade i nadležnost rada savjeta mladih, poput radionica izrade programa rada savjeta 

mladih, izrade akcijskih planova, izrade izvješća o radu, metode ispitivanja potreba mladih i 

drugo za članove Savjeta.   

- Aktivnosti organizacije radionica i/ili  informativnih sastanaka za mlade: u 2022. godini 

Savjet će organizirati okupljanje bivših članova i predsjednika Savjeta mladih Grada Labina 

kako bi predstavili mladima dosadašnja iskustva i rezultate djelovanja Savjeta od donošenja 

Zakona o savjetima mladih 2017. godine. U svrhu informiranja mladih i poticanja na aktivno 

građanstvo Savjet će organizirati radionicu s bivšim članovima iz proteklih mandata kako bi 

osobno predstavili rezultate svog djelovanja i probleme u radu. Cilj je i motivirati mlade Labina 

na aktivno sudjelovanje u donošenju političkih odluka te na temelju iskustva proteklih saziva 
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planirati nove aktivnosti u skladu s potrebama mladih. Na radionicu (ili više njih) će se pozvati  

mlade Labina te predstavnike organiziranih oblika djelovanja mladih iz Labina. Rezultat tih 

aktivnosti bit će tiskana brošura s informacijama o radu proteklih saziva Savjeta mladih koja 

će se distribuirati mladima.   

- Aktivnosti organizacije radionica kojima se stječu kompetencije za uspješno 

zagovaranje interesa mladih, poput izrada i provedbe komunikacijskih kampanja i sl.   

   

  

7. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA  

  

Za potrebe rada Savjeta mladih Grad Labin osigurava financijska sredstva iz Proračuna Grada 

Labina. Financijska sredstva su potrebna za sljedeće vrste aktivnosti:   

- putni troškovi, dnevnice, te troškovi smještaja i hrane vezani za suradnju s drugim 

organizacijama mladih, odlaske na edukacije i sastanke vezano uz djelokrug rada 

Savjeta, sudjelovanje na sjednicama, sjednicama vijeća i drugim aktivnostima vezanim 

za djelokrug rada   

- kotizacije za konferencije i slični troškovi sudjelovanja u skladu s područjem djelovanja 

mladih  

- troškovi reprezentacije/osvježenja za aktivnosti koje organizira Savjet, ali i za 

održavanje sjednica i drugih sastanaka  

- troškovi komunikacijskih kampanja (organizacija tribina, panel rasprava, informativnih 

sastanka, izrada i tiska komunikacijskih alata, promocije na društvenim mrežama)   

- putni troškovi i drugi materijalni troškovi članova radi obavljanja zaduženja  

- troškovi provedbe i praćenja Lokalnog programa za mlade Grada Labina  

- troškovi radne skupine za provedbu i praćenje Akcijskog plana rada  

- troškovi vanjskih stručnjaka za evaluaciju provedbe Lokalnog programa za mlade 

Grada Labina  

- troškovi provede i sudjelovanja u aktivnostima iz Regionalnog programa za mlade 

Istarske županije  

- drugi troškovi koji proizlaze iz Programa rada.   

Za potrebe rada Savjeta mladih predlaže se iznos od 20.000,00 kn za rad u 2022. godini.  

  

Napomena:  

  

 Savjet mladih Grada Labina ostavlja mogućnost izmjene i/ili dopune Programa rada, prema 

novonastalim potrebama i mogućnostima, sukladno odobrenom financijskom planu.  

  

  

                         PREDSJEDNIK  

  

                    Denny Višković, v.r. 
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  FINANCIJSKI PLAN RADA SAVJETA MLADIH GRADA LABINA ZA 2022. GODINU   

  

Aktivnosti   Vrsta troška  iznos/kn  broj osoba/aktivnosti   vrsta troškova   

1. suradnja s  drugim 

savjetima mladih:   
  

  

  
1. putni troškovi, 

dnevnice i sl. 
Sastanci  
KOOSMRH  

  

  

  
1.   1.500  

  

  

  

  

  

  

  

  
1. min. 2 osobe x min 2 
puta   
  

  

  

  

  

  

  

  
1. naknade 

drugim osobama 

izvan radnog 

odnosa  

1.1. sudjelovanje na 

sastancima  
predsjedništva i/ili 
konferencije  
Koordinacije gradskih 

savjeta mladih RH  

1.2. odlazak na 

konferencije SM koje 

organiziraju drugi 1.2.1. 

kotizacije   

1. putni troškovi   

  

  

2. kotizacije  

1. 1.500  

  

  

2. 2.000  

min. 2 osobex2 puta  - naknade 
osobama izvan  
radnog odnosa  
- ostali  
nespomenuti 

rashodi  

2. sudjelovanje u 

aktivnostima 

provedbe 

Regionalnog 

programa za mlade IŽ  

- druge konferencije i 

tribine   

1. putni troškovi, 

dnevnice   
1. 1.000  

   

min 2 osobe min 2 puta   - naknade 

drugim osobama 

izvan radnog 

odnosa  

3. Akcijski plan LPZM          

3.1. organizacija 7. 
kongresa KSMRH  
(SMGL domaćin)  

   

  

  
 - Dan mladih Istarske 

županije
    

1. reprezentacija 2.  
tisak i graf.  
priprema (blokovi, 
kemijske)   
  

  
1. reprezentacija 2.  
tisak i graf.  
priprema (blokovi, 

kemijske)  

1. 3.000  
2. 2.500  

  

  

  

  
1. 3.500  
2. 3.000  

 - 150 blokova, 300  
kemijske, torbe  

  

  

  

  
150 blokova, 300 kemijske, 

torbe  

- reprezentacija  
- usluge   

  

  

  

  
- reprezentacija  
- usluge  

4. ostale aktivnosti  

4.1. predstavljanje rada 

Savjeta mladih 

učenicima osnovnih i 

srednjih škola   
.   

  
1.  usluge tiska i graf.  
pripreme  

  

  
1. 2.000  

  

  

   

  
- 150 blokova, 300 

kemijske   

  

  
- usluge   

  

  

Ukupno:    20.000       

  
  

  

  


