Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj
41/14) i članka 19. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane
(„Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 07/15), Savjet mladih Općine Funtana-Fontane, na
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donio je

PROGRAM RADA
Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane
s financijskim planom za 2017. godinu

I.

UVOD

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, koji je Vlada
Republike Hrvatske usvojila u listopadu 2014. godine, te Zakon o savjetima mladih – nastavno
Zakon („Narodne novine“, broj 41/14) i Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine FuntanaFontane – nastavno Odluka („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 07/15) čine pravni okvir
za donošenje ovog Programa rada.
Savjet mladih Općine Funtana-Fontane (u nastavku teksta: Savjet mladih) osnovan je
radi sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za
mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih općine
Funtana-Fontane.
Člankom 13. Zakona te člankom 20. Odluke propisan je djelokrug rada Savjeta mladih:
1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga
Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,
2. u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje
odluka od značaja za mlade te programa i drugih akata od značaja za unapređivanje
položaja mladih,
3. predlaže Općinskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za
unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja,
4. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja
odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja
mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za
mlade,
5. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana
očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po
potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje
položaja mladih,
6. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja
mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu
iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
7. predlaže i daje na odobravanje Općinskome vijeću program rada popraćen financijskim
planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta,
8. po potrebi poziva predstavnike tijela Općine na sjednice Savjeta mladih,
9. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju
organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i
određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade te
10. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

II. AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH OPĆINE FUNTANAFONTANE ZA 2017. GODINU
Ovaj Program rada Savjeta mladih određuje glavne smjernice djelovanja i aktivnosti
kroz 2017. godinu, a izrađen je imajući u vidu društvene probleme i izazove s kojima se mladi
na području Općine Funtana-Fontane suočavaju, kao i činjenicu da je Savjet mladih nedavno
konstituiran pa planirane aktivnosti zapravo predstavljaju tek početak djelovanja i zalaganja
njegovih članova te realizaciju neprovedenih aktivnosti iz 2016. godine.
Kao opći cilj Savjet mladih ističe aktivno uključivanje mladih u javni život i procese
odlučivanja te društvenu integraciju mladih, a u sklopu svog djelokruga rada odabrao je sljedeća
područja djelovanja te unutar njih razne aktivnosti i korake koje želi poduzeti u tijeku 2017.
godine:
1.

Sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe Lokalnog programa djelovanja za
mlade na području Općine Funtana-Fontane:

Sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe Lokalnog programa djelovanja za mlade
na području Općine Funtana-Fontane (u nastavku teksta: LPDM) jedna je od primarnih uloga
Savjeta mladih. LPDM bi trebao nastati kao primijenjena izvedenica Lokalnog programa
djelovanja za mlade u Istarskoj županiji. LPDM će biti strateški dokument koji definira
smjernice unaprjeđenja životnih standarda mladih na području Općine Funtana-Fontane.
Programom bi se ustanovilo kakav je društveni položaj mladih na području Općine FuntanaFontane te što lokalne vlasti i svi društveni čimbenici mogu učiniti kako bi se taj položaj
poboljšao. Dakle, donošenjem LPDM-a uspostavio bi se korak više u poboljšanju legislative
koja se odnosi na potrebe i probleme mladih, te bi se unaprijedila konstruktivna izgradnja
partnerskog odnosa sa lokalnim vlastima u postizanju zadanih i zajedničkih ciljeva.
Zahvaljujući svojoj savjetodavnoj ulozi Savjet mladih će, putem Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Funtana-Fontane, Općinskom načelniku:
− predložiti donošenje odluke o izradi LPDM-a te
− predložiti donošenje odluke o osnivanju povjerenstva za izradu LPDM-a.
2.

Konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade:

Konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade bitan je faktor kako
bi se unaprijedio položaj mladih na području Općine Funtana-Fontane. Putem suradnje s
ostalim organizacijama mladih, Savjet mladih može doći do konkretnih informacija o stanju
mladih te na taj način zastupati potrebe i interese svih mladih i organizacija mladih koje djeluju
na području Općine Funtana-Fontane i Istarske županije. Također, bitno je napomenuti da je
konzultiranje i suradnja s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade potrebna za
unaprjeđenje kapaciteta Savjeta mladih. Putem suradnje, članovi Savjeta mogu doći do
konkretnih informacija bitnih za mlade, razmijeniti iskustva, znanja i vještine te učiti konkretno
preko primjera iz dobre prakse.
Kako bi shvatili svoju ulogu, obavljali sve zadatke te prikladno zastupali potrebe i
interese svih mladih Općine Funtana-Fontane, članovi Savjeta mladih će:
− provesti potrebnu edukaciju o politici za mlade te
− sudjelovati zajedno s ostalim organizacijama mladih u organizaciji raznih događaja
poput javnih tribina, okruglih stolova, informativnih susreta i kulturnih događanja.
3.

Suradnja s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave
te drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu:

Savjet mladih raspravljat će o pitanjima iz djelokruga rada Savjeta mladih i o pitanjima
iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade, a koja su na dnevnom redu

sjednice Općinskog vijeća i o njima davati Općinskom vijeću mišljenja i prijedloge. Osim toga,
inicirat će održavanje zajedničkih sastanaka s predsjednikom Općinskog vijeća, koji će se
održavati po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, a na kojima će se raspravljati o svim
pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Općinskog vijeća i drugih tijela Općine FuntanaFontane sa Savjetom mladih.
Savjet mladih će surađivati s Općinskim načelnikom i to redovitim međusobnim
informiranjem, savjetovanjem, kao i na druge načine. U tu svrhu održavat će se zajednički
sastanci s Općinskim načelnikom na kojima će se raspravljati o svim pitanjima od interesa za
mlade te o suradnji Općinskog načelnika i Savjeta mladih.
Kroz kontakte i suradnju s predstavnicima drugih Savjeta mladih (lokalnih i
regionalnih), s Vladinim tijelima za mlade u Republici Hrvatskoj, predstavnicima Vijeća
mladih te drugim raznim organizacijama Savjet mladih će ostvariti međuregionalnu i
interdisciplinarnu suradnju, a povezivanjem s internacionalnim organizacijama također
interkulturalnu suradnju i razmjenu.
Suradnja s ostalim Savjetima mladih je bitan faktor koji potiče grupnu koheziju među
članovima Savjeta mladih te potiče razmjenu znanja, iskustva i vještine samih članova. U svrhu
suradnje planira se posjetiti članove Savjeta mladih koji djeluju na nacionalnoj i međunarodnoj
razini, s ciljem dobivanja informacija o njihovim dosadašnjim iskustvima u radu Savjeta
mladih. Primjeri dobre prakse, razmjena iskustava, znanja i vještina s drugim Savjetima mladih
služe kao platforma za unaprjeđenje kapaciteta samog Savjeta. Ova aktivnost direktno utječe
na edukaciju Savjeta putem metode neformalnog učenja te na taj način indirektno poboljšava
status mladih na području Općine Funtana-Fontane.
Suradnja s drugim organizacijama pridonosi prvenstveno kvaliteti planiranih aktivnosti
pošto omogućuje direktno sudjelovanje osoba i institucija koji su nositelji praktičnog znanja i
iskustava, a zatim i obogaćivanjem djelokruga rada Savjeta mladih na način da uz razne
organizacije realizira nove ideje i provodi nove aktivnosti.
U svrhu suradnje s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave
te drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu planira se:
− raspravljati o temama koja su od interesa za mlade, a koje su na dnevnom redu sjednica
Općinskog vijeća,
− održavati zajedničke sastanke s predsjednikom Općinskog vijeća,
− održavati zajedničke sastanke s Općinskim načelnikom,
− posjetiti druge Savjete mladih koji djeluju na nacionalnom i međunarodnom nivou te
− sudjelovati u edukativnim događanjima i programima.
4.

Izrada vizualnog identiteta Savjeta mladih:

Vizualni identitet Savjeta mladih bitan je dio u promociji i širenju osviještenosti mladih
o Savjetu mladih, odnosno sastavni je dio promocije i prije svega prvi kontakt s javnošću kroz
koji se postiže prepoznatljivost u komunikaciji.
U tom će smjeru Savjet mladih:
− izraditi vizualni identitet Savjeta mladih (logo i dizajn Facebook stranice) te
− izraditi majice za članove Savjeta mladih s elementima vizualnog identiteta istog.
5.

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu:

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu podrazumijeva sve one aktivnosti na različitim
područjima svakodnevnog života koje doprinose društvenoj integraciji mladih. Važno je
ustrajati na promjeni javne svijesti o važnosti aktivnog sudjelovanja mladih te na otvaranju

društvenog i političkog prostora za djelovanje mladih, informiranju i obrazovanju mladih za
sudjelovanje u demokratskom društvu i poboljšanju suradnje između javnog i civilnog sektora.
Osim toga, uključivanje mladih u volonterske aktivnosti otvara prostore u kojima će
mladi ljudi moći slobodno izraziti svoje mišljenje u traganju za odgovorima na potrebe
zajednice. Volontiranje je izvrstan način da mladi budu produktivni i aktivni članovi zajednice
tijekom svog odrastanja u aktivnostima primjerenima njihovoj dobi, tjelesnom i intelektualnom
stupnju razvoja i vještinama koje ne predstavljaju rizik za njihovo zdravlje, razvoj i uspjeh u
izvršavanju svakodnevnih obveza.
U svrhu uključivanja što većeg broja mladih s područja Općine Funtana-Fontane u
njezin javni život Savjet mladih će:
− upoznati mlade s područja Općine Funtana-Fontane s radom funtanjanskih udruga i
potaknuti ih na uključenje u njih te
− poticati volontiranje mladih s područja Općine Funtana-Fontane promoviranjem rada
Gradskog društva Crvenog križa Poreč.
6.

Zapošljavanje i poduzetništvo mladih:

Sve veći problem s kojim se mladi suočavaju je integracija u društvo, kao posljedica
gospodarske krize i nedostatka radnih mjesta. Što ranije uključivanje mladih na tržište rada
omogućava njihovo uspješno sazrijevanje, pomaže stvaranju kompetentnih građana koji će biti
poveznica u prenošenju vrijednosti i na buduće generacije te smanjuje negativne posljedice koje
nezaposlenost mladih ima za čitavo društvo zbog neiskorištenosti resursa koje mlade osobe
posjeduju.
Sukladno tome, Savjet mladih će se pobrinuti za provedbu edukacija usmjerenih na
udruge mladih i za mlade u području tržišta rada kako bi ih time potaknuo na pronalazak posla,
razvitak karijere ili samozapošljavanje te sustavno informiranje o zapošljavanju. Naglasak će
se, sukladno Mjeri 3.1.2. Programa ukupnog razvoja Općine Funtana-Fontane 2015.-2020.,
staviti na edukativne radionice i seminare koji će omogućiti uključivanje mladih u stvarne
projekte s postojećim poduzetnicima uz savjetovanje i pomoć u pokretanju prvog posla.
Radi olakšanja integracije mladih na tržište rada Savjet mladih planira:
− informirati mlade u završnim razredima srednjih škola te završnim godinama stručnih i
sveučilišnih studija o načinima prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
organizacijom savjetodavnih sastanaka s predstavnicima Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje te
− započeti s provedbom strateškog projekta Općine Funtana-Fontane „Start-up program i
edukacija za mlade“.
7.

Projekt izgradnje „Street workout“ parka:

Budući da rekreacija i održavanje tjelesnog zdravlja treba predstavljati bitan faktor u
svakidašnjem životu mladih, predlažemo izgradnju parka za tjelovježbu koji bi bio dostupan
svima te bi zasigurno doprinio fizičkoj aktivnosti mlađih generacija Općine Funtana-Fontane.
Također, smatramo kako bi takav park bio od koristi i turistima rekreativcima koji se ne žele
zapustiti tokom godišnjeg odmora. Za izgradnju takvog parka nije potrebno veliko zemljište, a
nisu potrebne ni dodatne dozvole. Održavanje takvih parkova je minimalno, a može se koristiti
tokom čitave godine. Savjet mladih organizacijski će podržati predloženi projekt. Priložene
slike primjeri su idejnih rješenja.

III. FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH OPĆINE
FUNTANA-FONTANE ZA 2017. GODINU
Obzirom na sve aktivnosti koje proizlaze iz ovog Programa rada Savjeta mladih, u
Proračunu Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu za rad Savjeta mladih planirana su sredstva
u ukupnom iznosu od 18.000,00 kuna, koja će se utrošiti sukladno sljedećoj tablici:
Područje djelovanja

Planirani iznos

Sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe Lokalnog programa
djelovanja za mlade na području Općine Funtana-Fontane
Konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade
Suradnja s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave te drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici
Hrvatskoj i inozemstvu
Izrada vizualnog identiteta Savjeta mladih
Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
Zapošljavanje i poduzetništvo mladih
Projekt izgradnje „Street workout“ parka

0,00 kn
2.000,00 kn
3.000,00 kn
1.500,00 kn
1.500,00 kn
10.000,00 kn
0,00 kn

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Programske aktivnosti koje se ne realiziraju u 2017. godini mogu se prenijeti u Program
rada Savjeta mladih za narednu godinu.
Program rada Savjeta mladih za 2017. godinu podnosi se na odobravanje Općinskom
vijeću Općine Funtana-Fontane te se naposljetku objavljuje na službenoj web stranici Općine
Funtana-Fontane (www.funtana.hr).
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