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OPĆINSKO VIJEĆE

13.

II.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo („Službene
novine Primorsko-goranske županije“, broj 25/09., 6/13.,
15/13., 33/13. i 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14.) i članka 19. Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Općine Viškovo  („Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/14.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22.
sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijelo je

KLASA: 021-04/16-01/02
URBROJ: 2170-09-04/02-16-6
Viškovo, 30. ožujak 2016. godine

Zaključak
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih
Općine Viškovo

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave, a objavit će
se u “Službenim novinama Općine Viškovo”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

I.
Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Općine Viškovo
za 2016. godinu.

PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH OPĆINE VIŠKOVO
ZA 2016. GODINU

Člankom 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine
Viškovo  (u daljnjem tekstu: Odluka), propisan je djelokrug Savjeta mladih.

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14) i članka 18. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Općine Viškovo  (“Službene novine” Općine Viškovo br. 1/14), Savjet mladih na svojoj sjednici
održanoj 20. listopada 2015. godine donio je

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
–– raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima
značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz
djelokruga Općinskog vijeća Općine Viškovo koji
su od interesa za mlade
–– u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća Općine Viškovo inicira u Općinskom vijeću donošenje
odluka od značaja za mlade, donošenje programa i
drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Viškovo, raspravu o
pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje
položaja mladih na području Općine Viškovo te način rješavanja navedenih pitanja
–– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća Općine Viškovo, prilikom donošenja
odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog
značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Viškovo davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa
za mlade
–– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH OPĆINE
VIŠKOVO ZA 2016. GODINU
UVOD
Savjet mladih Općine Viškovo savjetodavno je tijelo Općinskog Vijeća Općine Viškovo koje je osnovano s ciljem
aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Viškovo. U okviru svog djelovanja Savjet mladih raspravlja o
pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog Vijeća koja su od interesa za mlade.
Općinsko vijeće Općine Viškovo je na 13. sjednici održanoj 3. ožujka 2015. godine donijelo   Odluku o izboru
članova Savjeta mladih Općine Viškovo. Savjet mladih
Općine Viškovo konstituiran je izborom predsjednice i započeo s radom dana 31. ožujka 2015. godine.
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prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje
položaja mladih
–– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu
suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te
suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
–– predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću
Općine Viškovo, program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
–– po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Viškovo na sjednice Savjeta mladih
–– 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
–– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za
mlade.
Savjet mladih podnosi  Općinskom vijeću jednom godišnje izvješće o svom radu.
Člankom 19. Zakona te člankom 18. Odluke propisano je
da Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za
svaku kalendarsku godinu te je propisan sadržaj programa
rada:
–– sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade
–– konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade
–– suradnju s tijelima Općine Viškovo te tijelima područne (regionalne) samouprave u politici za mlade
–– suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
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Program rada Savjeta mladih, Savjet mladih donosi i podnosi na odobrenje Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
Prijedlog Programa rada Savjeta mladih za 2016. godinu
sadrži sljedeće aktivnosti:
–– sudjelovanje u manifestacijama organiziranim od
strane Općine Viškovo i Turističke zajednice Općine
Viškovo uz provođenje aktivnosti vezane za mlade
–– edukacije mladih čija je svrha razvijanje njih samih,
njihovih vještina i sposobnosti te unapređivanje postojećih znanja i spoznaja vezanih uz život
–– uključenje članova udruga koje djeluju na području
Općine Viškovo u naše projekte, te naših predstavnika u njihove, čime pružamo podršku jedni drugima
–– informirati mlade o radu Savjeta mladih Općine Viškovo, kroz medije, putem Službenih stranica Općine
Viškovo, Glasnika Općine Viškovo te na novoj web
stranici.
–– poticanje mladih na zdrav život kroz organiziranje
rekreativnih aktivnosti te ujedno razvijanje njihove
kulture kroz iste
–– svojim primjerom ćemo ukazati na važnost zaštite
okoliša podržavanjem eko akcija organiziranih od
strane Turističke zajednice Općine Viškovo
–– ostvarivanje kontakata sa ostalim Savjetima s područja Primorsko – goranske županije s ciljem razmjene iskustava u radu, ideja i problema s kojima se
mladi susreću
–– organiziranje humanitarnih aktivnosti čime bi potaknuli mlade na aktivno sudjelovanje u društvu i
razvijali njihovu svijest za pomoć onima kojima je
najpotrebnija.

Planirane aktivnosti za 2016.g.
Vrijeme:

Planirana aktivnost:

Nositelj aktivnosti:

Financijski
plan:

Veljača

Edukativno predavanje „Da se ne zaboravi“.

Savjet mladih i Odbor za
hrvatske branitelje i članove njihove obitelji

Predviđeni
trošak:

Savjet mladih

Predviđeni
trošak:

Organiziranje predavanja za učenike 7. i 8. razreda OŠ „Sv. Matej“
na temu Domovinskog rata.
Ožujak

Akcija “Pokreni se”
Ovom akcijom želimo prezentirati mladima na području Općine
Viškovo (putem letaka, Facebook grupa Savjeta mladih Općine Viškovo) koje sve organizacije i udruge omogućuju bavljenje sportom
i/li nekim vidom rekreacije te ih time potaknuti na kretanje i ujedno
međusobno druženje.

0,00 kn

0,00 kn

Četvrtak, 31. ožujka 2016.
Travanj
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Eko akcija
Savjet mladih pridružit će se TZ Općine Viškovo i sudjelovati u Eko
akciji čišćenja okoliša naše Općine te će pozvati mlade s područja
Općine na sudjelovanje.

Svibanj

Dijeljenje poklona najmlađim mještanima Općine Viškovo povodom
manifestacije “Majevica”

Savjet mladih, TZ Općine
Viškovo

0,00 kn
Savjet mladih

Budući da su na manifestaciji “Majevica” većinom prisutni roditelji
s malom djecom, odlučili smo za najmlađe osigurati sokove i zdrave
grickalice.
Lipanj

Edukativno predavanje

Savjet mladih

Predviđeni
trošak:
2.000,00 kn

Poziv predstavnika savjeta mladih koji djeluju na području PGŽ
povodom manifestacije "Matejna" na zajedničku tematsku večer
usmjerenu na razmjenu iskustava u radu

Savjet mladih

Tijekom tradicionalne manifestacije Općine Viškovo “Matejna” želimo okupiti predstavnike Savjeta mladih susjednih općina i gradova s
kojima bi se upoznali i razmijenili aktivnosti koje provodimo te isto
tako debatirali o aktivnostima i mogućnostima za mlade

Listopad

Skupljanje potrepština za Azil Viškovo

Studeni

Povodom Svjetskog dana zaštite životinja, 04.10., želimo
posjetiti azil i darovati hranu i ostale potrepštine za napuštene
pse u Azilu Viškovo.
Obilježavanje 25. obljetnice tragedije i pada Vukovara

Prosinac

Organizirali bi kolonu sjećanja od parkirališta Milihovo do
trga ispred crkve, a potom misu u crkvi ili ispred. Svi sudionici kolone nosili bi upaljene svijeće kojima bi na trgu ispred
crkve ispisali „VUKOVAR“  (ili nešto drugo prikladno).
Akcija “Dobro se dobrim vraća”

Predviđeni trošak
reprezentacije
(ovisno o broju sudionika):
4.000,00 kn

Savjet mladih

Cilj ove akcije je pokazati humanitarno srce Savjeta mladih te
u suradnji sa Župom Općine Viškovo darivati prigodne božićne poklončiće svima koji doniraju sredstva Župi.
Savjet mladih će, kao i do sada, uporno ustrajati u cilju što
boljeg upoznavanja mladih sa svojom zadaćom uključivanja mladih u društveni život Općine Viškovo, razvijanja
međusobne suradnje udruga s područja općine koje okupljaju mlade i bave se mladima.

Predviđeni
trošak:
1.000,00 kn

Vezano uz probleme s kojima se mladi danas najčešće susreću, uz
savjetovanje učitelja u OŠ Sveti Matej, organizirali bi predavanje
koje učenici neće imati prilike čuti, a koje bi im moglo koristiti u
osobnom razvoju.
Rujan

Predviđeni
trošak:

Predviđeni
trošak:
1.000,00 kn

Savjet mladih i Odbor
za hrvatske branitelje i
članove njihove obitelji

Predviđeni
trošak:

Savjet mladih,

Predviđeni
trošak:

Župa Općine Viškovo

1.000,00 kn

1.000,00 kn

Plan i program rada Savjeta mladih Općine Viškovo pripremili su članovi Savjeta te, uz financijsku pomoć Općine Viškovo, namjeravaju provesti navedene aktivnosti u
2016. godini.
Predsjednica Savjeta mladih Općine Viškovo:
Valentina Jugo, dipl.oec., v.r.

