SAVJET MLADIH
OPĆINE BOGDANOVCI
PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU

Bogdanovci, prosinac 2018.

Program rada Savjeta mladih sastoji se od 5 poglavlja koje će Savjet mladih tijekom godine
otvoriti i raspraviti te predložiti raspravu o pojedinim pitanjima. Također, u davanju mišljenja
Općinskom vijeću o pojedinim odlukama, mjerama, programima i drugim aktima od osobitog značaja
za mlade, Savjet mladih će se voditi odredbama ovoga programa.
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1. UVOD
Savjet mladih Općine Bogdanovci (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Općinskog
vijeća Općine Bogdanovci osnovano zato da bi uključilo mlade u javni život na području općine. U
okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, kao i o
pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje mišljenje
Općinskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade. Savjet
mladih predlaže Općinskom vijeću donošenje akata koji su značajni za unapređivanje položaja mladih,
mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade te predlaže raspravu o
problemima važnima za mlade te način njihova rješavanja.
Savjet mladih djeluje u sastavu: Klaudia Barlecaj predsjednica, Martina Pavlović potpredsjednica, Ivo
Mihajlović i Maja Mudri i Tin Ivić članovi.
Programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne
smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje.
Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjereno je na ostvarenje ciljeva propisanih ovim programom i mora
biti u suglasju s njegovim sadržajem.
Program rada Savjeta mladih sastoji se od 5 poglavlja, koja će Savjet mladih tijekom godine otvoriti i
raspraviti te predložiti raspravu o pojedinim problemima kako bi se pronašla rješenja. Također, u
davanju mišljenja Općinskom vijeću o pojedinim odlukama, mjerama, programima i drugim aktima od
osobitog značaja za mlade, Savjet mladih će se voditi odredbama ovoga programa.
Radi pronalaženja najboljih mogućih rješenja problema mladih u Općini Bogdanovci, Savjet mladih će
organizirati okrugle stolove i tribine, služit će se javnim zagovaranjem, javnim kampanjama i
razmjenom iskustava s drugim savjetima mladih i jedinicama lokalne i regionalne samouprave u
Hrvatskoj i u inozemstvu.
1.1. POGLAVLJA
OBRAZOVANJE, ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO MLADIH
Zbog nemjerljivog značaja obrazovanja za mogućnost zapošljavanja, donošenja utemeljenih životnih
odluka te produktivnog, samostalnog i kvalitetnog života, društvo ima posebnu odgovornost u
osiguravanju uvjeta za podjednaku dostupnost obrazovanja svima mladima. Osobito je važno razviti
sustav koji će pružiti šansu mladima slabijeg socio-ekonomskog statusa, onima koji imaju posebne
obrazovne potrebe i onima koji su na druge načine u nepovoljnijem položaju. Dostupnost obrazovanja
za sve jest najsnažniji činitelj u ujednačavanju životnih šansi.
Neformalno obrazovanje obuhvaća ne samo organizirane nego i spontane obrazovne aktivnosti koje su
uspostavljene izvan formalnog obrazovnog sustava. Prilagođeno je potrebama i interesima korisnika
tako da mogu usvojiti niz životnih vještina, specifičnih znanja te se upoznati s vrednotama i ciljevima
demokratskog i civilnog društva. Razvijenost i raznolikost programa neformalnog obrazovanja odraz
je razvijenosti društva u cjelini. Neformalno obrazovanje izuzetno je važno za suvremeni koncept
cjeloživotnog učenja. Ono se javlja kao odgovor na nove zahtjeve, koji se ne svode samo na stjecanje
znanja, nego i na postizanje i razvoj vještina u promijenjenim okolnostima suvremenog društva i
tržišta rada.
ZDRAVLJE I SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA
Zagovaramo aktivnu socijalnu politiku prema mladima, koja će omogućiti mladima da budu inovativni
i poduzetni te se tako sami pobrinuti za sebe. Pasivna socijalna politika itekako je potrebna, no ona je
namijenjena izrazito ovisnom dijelu populacije koji vlastitim resursima ne može osigurati minimalni
životni standard. Mišljenja smo da mladi ne pripadaju u ovu kategoriju te da im samo treba pružiti
"alat" za bolji život. Ulaganje u obrazovanje na općinskoj razini itekako je isplativo jer mobiliziramo

nove skupine obrazovnih mladih ljudi koji neće biti isključena grupa. Naročito je bitno ulagati u
obrazovanje mladih ljudi s invaliditetom i stvoriti pretpostavke za njihovo zapošljavanje. Čak i osobe s
mentalnom retardacijom mogu se osposobiti za obavljanje jednostavnijih poslova i tako osigurati
financijsku neovisnost i integraciju u život zajednice. Osnivanjem ili financijskim podupiranjem
zaštitnih radionica za osobe s invaliditetom omogućujemo potpunu integraciju.
Zakoni propisuju tzv. kvote za poslodavce za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Općina Bogdanovci
trebala bi se pobrinuti za uklanjanje fizičkih barijera koje onemogućavaju neometano kretanje.
KULTURA MLADIH, SPORT I SLOBODNO VRIJEME
Djelovanje mladih u kulturi i sportu jedan je od osnovnih elemenata identiteta mladih i iznimno važno
područje njihove afirmacije, komunikacije i stila života. To je zapravo područje kroz koje mladi
kritički preispituju tradicionalne kulturne obrasce i naslijeđe kao dio svojega identiteta. Stvarajući
nove obrasce i estetiku, kreiraju prostor za vlastito prepoznavanje i djelovanje.
Nerijetko se pod pojmom kulture mladih podrazumijeva alternativno i izvaninstitucionalno kulturno
stvaralaštvo mladih no ti su segmenti tek dio kulture mladih jer u nju spadaju i mnogi oblici
institucionalnoga kulturnoga i umjetničkoga stvaranja kroz koje se nastoji afirmirati puno veći broj
mladih.
Slobodno vrijeme kao pojam nastaje s procesima industrijalizacije i ubrzanog tehnološkog razvoja
uslijed kojih dolazi do masovnog zapošljavanja te do skraćivanja radnog vremena. Tako se pojam
slobodnog vremena promatra u relaciji naspram društveno obaveznog rada. Pojam u užem smislu
označava one aktivnosti pojedinca/ke koje su odabrane isključivo njegovom/njezinom slobodnom
voljom te se često označuje i pojmom "dokolica". U širem smislu, slobodno vrijeme pored dokolice
obuhvaća i tzv. poluslobodno vrijeme, odnosno ono koje nije dio obaveznog društvenog rada, ali su
aktivnosti koje se unutar njega provode rezultat određene socijalne obaveze ili nužnosti (npr.
obiteljske obaveze, društvene obaveze, dodatni rad. i sl.).
AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU I CIVILNO DRUŠTVO
Pitanje aktivnog sudjelovanja mladih može se razložiti na tri glavna problema: nepovjerenje koje
vlada u društvenom i političkom sustavu prema mladima, nepovjerenje mladih prema društvenim i
političkim institucijama te međusobno nepovjerenje i nedovoljna suradnja udruga mladih i političkih
institucija.
Istraživanja pokazuju da je većina mladih svjesna vlastite političke marginaliziranosti te da razloge za
to pronalaze u nespremnosti starijih da im prepuste dio političkog prostora, ali i u nekompetentnosti
vlastite generacije. Postoji nedovoljna informiranost o građanskom društvu, demokraciji, procesu
političkog odlučivanja i načinu političkog djelovanja. Iako većina mladih smatra da njihovo političko
angažiranje ima smisla kroz razne oblike organiziranosti, vrlo mali broj njih se odlučuje na aktivno
sudjelovanje. Većina mladih nezadovoljna je zastupljenošću svoje generacije u tijelima vlasti zbog
čega drže da bi za poboljšanje njihove participacije u procesima odlučivanja trebalo primijeniti tzv.
kvote za mlade na stranačkim izbornim listama.
MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE
Usporedno sa slabom participacijom u političkim institucijama, postoji nešto veća uključenost mladih
u razne udruge i udruženja građana. Međutim, česta je pojava da mladi, aktivni u ovom sektoru,
izbjegavaju suradnju s političkim institucijama. Budući da oba sektora imaju isto polje djelovanja, a to
je poboljšanje kvalitete života i društvenog statusa mladih, ta bi suradnja, razmjenjivanje informacija,
ideja i iskustava te financijska podrška doveli do boljih rezultata.

2. PODRUČJA DJELOVANJA I CILJEVI PROGRAMA
Savjet mladih Općine Bogdanovci (nadalje u tekstu: Savjet) svoj rad i djelovanje temeljit će na:
−
zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladih na načelima tolerancije, razumijevanja te
participativnosti i poštivanja prava i potreba mladih
−
traženju od državnih tijela da provode državnu skrb i opće društveno djelovanje za mlade,
posebno u područjima: obrazovanja, zapošljavanja, socijalne politike, zdravstvene zaštite, aktivnog
sudjelovanja mladih u društvu, izgradnji civilnog društva i volonterskog rada, kulture mladih i njihova
slobodnoga vremena, mobilnosti mladih i njihovu adekvatnom informiranju
−
predlaganju Općinskom vijeću o pojedinim pitanjima od važnosti za unapređivanje položaja
mladih, način rješavanja tih pitanja te donošenje konkretnih odluka koje će poboljšati položaj mladih u
gradu
−
predlaganju Općinskom vijeću programa edukacije o politici prema mladima zbog
obrazovanja nove generacije mladih i u cilju razvoja lokalnih politika za mlade i većeg razumijevanja
za probleme mladih u gradu
−
uključivanju predstavnika Savjeta mladih u procese donošenja i provedbu programa i odluka
Općinskih tijela o stipendiranju učenika i studenata i njihovu prijevozu
−
osmišljavanju programa za mlade (sportski, zabavni) u sportskim dvoranama i drugim
prostorima osnovnih škola
−
nazočnošću predsjednika ili predstavnika Savjeta mladih sjednicama Općinskog vijeća i
ostalih radnih tijela Općine Bogdanovci radi uvida u njihov rad i funkcioniranje područne samouprave
te stjecanju iskustava o procesima odlučivanja, kao pretpostavke za veći aktivizam mladih
−
suradnji s vijećima i savjetima mladih općina i gradova s područja Vukovarsko – srijemske
županije, drugih županija, udrugama mladih u Republici Hrvatskoj i sličnim udrugama izvan zemlje
radi zajedničkog razumijevanja i razmjene iskustava te njegovanju prijateljstava
2.1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Savjet mladih će u 2019. godini svoju aktivnost posebno usmjeriti na:
1.
Praćenje i evaluaciju provedbe mjera utvrđenih Općinskim programom djelovanja za
mlade
2.
Izvršenje mjera iz Općinskog programa djelovanja za mlade gdje je kao nositelj mjere
istaknut Savjet mladih
3.
Uključivanje predstavnika Savjeta u procese donošenja i provedbu programa i odluka
Općinskih tijela te predlaganju novih programa o:
kreditiranju učenika i studenata
stipendiranju učenika i studenata
prijevozu učenika i studenata
uključivanju i financiranju udruga mladih i za mlade
4.
Praćenje stanja, položaja i potreba mladih u općini, zbog identificiranja najvažnijih
točaka života i interesa mladih i njihovog društvenog djelovanja
5.
Nazočnost predstavnika Savjeta mladih sjednicama Općinskog vijeća i ostalih radnih
tijela zbog uvida u funkcioniranje područne samouprave, ponajprije s aspekta informiranosti
mladih o temama koje su u njihovom interesu te stjecanju iskustava u radu općinskih tijela.
Savjet se obvezuje da će o načinu i sadržaju aktivnosti ovog programa pravovremeno informirati
nadležna tijela Općine, i to prijedlozima i inicijativama, a njihova verifikacija, prihvaćanjem od
Općinskog vijeća, stvara pretpostavku za provedbu ovog programa.
3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU
Savjet mladih će u 2019. godini, sukladno ciljevima i programskim aktivnostima te planiranim
financijskim mogućnostima, organizirati i provesti projekte i programske zadatke koji su navedeni u
nastavku ovog programa i čine njegov sastavni dio.
Savjet mladih zadržava pravo na promjenu projekata iz programa rada, u dijelu koji se odnosi naziv i
sadržaj radionice, ako za to budu postojali opravdani razlozi.

3.1. OBRAZOVANJE, ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO MLADIH
−
organizacija ciklusa edukacijskih radionica za osnaživanje kapaciteta organizacija mladih
−
isticanje važnosti neformalnog obrazovanja
−
suradnja s HZZ-om preko radionica i tribina kako bi se mladi bolje upoznali s poduzetništvom
−
ukazivanje na prednosti neformalnog obrazovanja, kroz razne tečajeve ili radionice
−
ažuriranje popisa aktivnih organizacija mladih i za mlade
−
informiranje mladih o aktivnostima, događanjima i slično
3.2. ZDRAVLJE I SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA
−
promicanje vrsta zabava u kojima nema konzumiranja psihoaktivnih supstancija
−
podržavanje besplatnog obrazovanja za studente
3.3. KULTURA MLADIH, SPORT I SLOBODNO VRIJEME
−
tribina Financiranje organizacija mladih
−
godišnji susret s predstavnicima organizacija mladih
−
izrada projektnih prijedloga u svrhu povećanja broja volontera
−
poticanje organizacija sportskih susreta mladih na općinskoj razini
−
poticati mlade da višak slobodnog vremena iskoriste za djelovanje kroz udruge
3.4. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU I CIVILNO DRUŠTVO
−
konferencija osnovanih savjeta mladih u Vukovarsko – srijemskoj županiji
−
promoviranje volonterskog rada te poticanje mladih na uključenje u volonterske programe
−
organiziranje radionica kroz koje će mladi naučiti osnovne pojmove vezane uz rad udruga,
razlike između privatnog, javnog i civilnog sektora
−
informiranje mladih o kulturi prosvjeda, iskazivanje nezadovoljstva kroz javna okupljanja i
uključivanje medija u problematiku mladih
−
organizacija tribina o temama: volonterstvo, stručno osposobljavanje, aktivizam...
3.5. MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE
−
suradnja i okupljanje s ostalim savjetima mladih i sličnih organizacija na području Hrvatske,
Europske unije i šire
−
sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, projektima, edukacijama i sl.
3.6. REDOVNE DJELATNOSTI / AKTIVNOSTI
−
održavanje redovnih sjednica Savjeta mladih (minimalno 6) tokom cijele godine
−
sudjelovanje u organizaciji zajedničkih aktivnosti s radnim tijelima
−
nadzor nad provođenjem mjera iz općinskog programa djelovanja za mlade
Predstavnik Savjeta mladih Općine Bogdanovci ima pravo sudjelovati na sjednicama Općinskog
vijeća Općine Bogdanovci, neovisno o dnevnom redu i bez prethodne najave i to bez prava glasa
prilikom odlučivanja, ali s pravom komentara tijekom rasprava.
Mladi u marginaliziranim skupinama posebno su pogođeni problemima i potrebama mladih zbog svog
specifičnog statusa u društvu. Ovdje se misli na mlade slabijeg socioekonomskog statusa, mlade s
invaliditetom, mlade s poremećajima u ponašanju, mlade predstavnike manjina i slično. Ovi mladi već
samom pripadnošću nekoj marginaliziranoj skupini susreću se s mnogim problemima, a problemi koji
pogađaju mlade kod njih su posebno izraženi. Stoga je, što je više moguće, potrebno uključivati mlade
u marginaliziranim skupinama u provedbu mjera iz Općinskog programa djelovanja za mlade Općine
Bogdanovci.
4. ZAVRŠNE ODREDBE
Savjet ostavlja mogućnost izmjene ili dopune Programa rada, prema novonastalim potrebama i
mogućnostima, sukladno financijskom planu.
SAVJET MLADIH OPĆINE BOGDANOVCI

Predsjednik Klaudia Barlecaj

