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Na temelju članka 19.Zakona o savjetima mladih („N.N.“ br. 41/14) i  članka 20. Odluke o osnivanju 
Savjeta mladih Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 6/14) Savjet mladih Grada 
Trogira je na 11. sjednici održanoj dana 01. rujna 2015.g. donio  

 
P R O G R A M 

RADA SAVJETA MLADIH GRADA TROGIRA 
S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2016. GODINU 

 
 

I. 
UVOD 
Savjet mladih Grada Trogira (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Grada Trogira, 
koje je osnovano radi promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u cilju njihovog 
sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnim 
uključivanjem mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Trogira.  
 
Gradsko vijeće Grada Trogira je na 6. sjednici održanoj dana 17.ožujka 2014. godine donijelo Odluku 
o izboru članova Savjeta mladih. 
 
Savjet mladih ima 7 članova: Toni Cvijanović (predsjednik), Ante Škrobica (zamjenik predsjednika), 
Domagoj Čorić, Jelena Đorđević, Darija Mrdaković, Lovro Rogulj i Nikola Rožić. 
 
Mandat članova Savjeta mladih traje 2 godine. 
 
 
Program rada Savjeta mladih  za 2016. godinu sadrži sljedeće aktivnosti: 
 
- poticanje mladih ljudi s područja Grada na nastavak obrazovanja  
- informiranje mladih o tržištu rada te mogućnostima i obvezama nakon završetka školovanja 
- poticanje kulture mladih 
- informiranje mladih o spolnom životu i ovisničkom ponašanju 
- poticanje mladih na bavljenje sportom 
- informiranje mladih o europskim integracijama 
- poticanje uključivanja mladih u politički život Grada 
- provođenje humanitarnih i volonterskih akcija  
- kontinuirano informiranje mladih o radu Savjeta mladih i programima za mlade s područja Grada u 
suradnji s nevladinim organizacijama i institucijama 
- suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova, općina i županija, konzultiranje sa Savjetima mladih o 
temama koje su bitne za mlade i organizacija susretā s predstavnicima udruga koje se bave mladima 
- informiranje mladih o sigurnosti u vožnji 
- obilježavanje Međunarodnog tjedna mladih 05.-12. kolovoza 2015. 
- obilježavanje Dana grada Trogira 14. studenog 2016. 
 
 
AKTIVNOSTI 
 
1. Poticanje mladih s područja Grada na nastavak obrazovanja 
Cilj:  podići svijest mladih ljudi s područja Grada o prednostima nastavka školovanja i budućoj poziciji 
na tržištu rada 
Metode: javne tribine 
Suradnici: srednje škole s područja grada, Sveučilište u Splitu, Hrvatski zavod za zapošljavanje 
 
Obrazovanje (1.) 
Savjet mladih smatra da obrazovanje mora biti okosnica razvoja, kako Trogira, tako i  
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Republike Hrvatske u cjelini. Upravo je zato ovim Programom velika pozornost posvećena upravo 
obrazovanju. 
Savjet mladih smatra zadovoljavajuće ulaganje Grada u obrazovanje, ali će nastojati  
svojim savjetima i prijedlozima, kao i vlastitim radom, ulaganje u obrazovanje podići na još veću 
razinu. Savjet mladih posebno će ustrajati na nagrađivanju uspješnosti srednjoškolaca i studenata 
kroz povećanje broja stipendija. Također, Savjet mladih će u suradnji sa školama s područja grada 
organizirati javne tribine i predavanja kako bi poticao mlade na nastavak obrazovanja te upoznao 
mlade s tržištem rada i obvezama nakon završetka školovanja. 
Savjet mladih zalagati će se za dostupnost školskih prostora onim udrugama koje učenicima i 
studentima nude neprofitne obrazovne, športske, izviđačke, kulturne, duhovne, informatičke i slične 
programe. 
 
 
2. Informiranje mladih o tržištu rada te mogućnostima i obvezama nakon završetka školovanja 
Cilj:  educirati mlade o obavezama i mogućnostima nakon završetka školovanja s ciljem poboljšanja 
njihove pozicije na tržištu rada 
Metode: javne tribine 
Suradnici: srednje škole s područja grada, Hrvatski zavod za zapošljavanje 
 
Zapošljavanje (2.)  
Gospodarska kriza u svijetu itekako je utjecala na tržište rada u Hrvatskoj. Zbog visoke stope 
nezaposlenosti i uopće snižavanja socijalnog standarda, položaj mladih sve brojnijih među 
nezaposlenima posebno je zabrinjavajući. Stoga je potrebno na svim razinama poticati inicijative 
usmjerene rješavanju problematike nezaposlenosti mladih. 
Savjet mladih djelovat će na području povećanja protočnosti informacija o kretanjima na  
tržištu rada. Poseban naglasak dat će se informiranju o posebnim mjerama sufinanciranja 
novozaposlene osobe s ciljem stručnog osposobljavanja te u okviru raspoloživih resursa i mogućnosti 
informiranja mladih. 
 
 
3. Poticanje kulture mladih 
Cilj:  kulturno uzdići mlade s područja Grada Trogira, poticati suradnju, umrežiti mlade i omogućiti 
programske razmjene organizacijā civilnog društva koje se bave kulturom mladih na lokalnoj razini 
Metode: organiziranje koncerata talentiranih mladih osoba s područja Grada, poticanje mladih na 
događaje u organizaciji kulturnih institucija  
Suradnici: Muzej grada Trogira, Glazbena škola Melite Lorković, srednje škole s područja Grada 
 
Kultura (3.) 
Kultura mladih jedan je od osnovnih elemenata njihova identiteta i iznimno važno područje  
njihove afirmacije, komunikacije i stila života. To je područje kroz koje mladi kritički preispituju 
tradicionalne kulturne obrasce i nasljeđe kao dio svojeg identiteta, stvarajući nove obrasce i estetiku u 
kreiranju prostora za vlastito prepoznavanje i djelovanje.  
Upravo zato, Savjet mladih želi potaknuti rad mladih vezan uz kulturu. Grad je prepun  
kulturnih običaja koje treba sačuvati u nadolazećem razdoblju miješanja kultura i običaja, kao 
rezultat globalizacije koja doseže neviđene razmjere. 
 
 
4. Informiranje mladih o zdravom načinu života, spolnom životu i ovisničkom ponašanju  
Cilj:  provoditi preventivne i zdravstveno-edukativne te odgojne programe koji će mlade poticati na 
odgovornost za vlastito zdravlje 
Metode: javna tribina 
Suradnici: Crveni križ 
 
Zdravstvo (4.) 
Područje zdravstva, kada govorimo o mlađoj populaciji, prvenstveno uključuje promicanje  
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zdravog načina života, educiranje o štetnosti opojnih droga, kao i educiranje o spolno prenosivim 
bolestima.  
Savjet mladih će podupirati projekte s područja zdravstva koji se posebno odnose na mlade kroz 
sufinanciranje projekata udruga, savjeta mladih i drugih organizacija koje se bave mladima u 
području zdravstva.Također, Savjet mladih će organizirati javnu tribinu kako bi se što veći broj 
mladih poticao na odgovornost za vlastito zdravlje. 
 
 
5. Poticanje mladih na bavljenje sportom 
Cilj: predstaviti što većem broju mladih klubove na području Grada, povećati broj mladih koji se bave 
sportom 
Metode: igre mladih, dani otvorenih vrata raznih sportskih klubova na području Grada, dodjela 
nagrada za najbolje sportaše i sportske djelatnike 
Suradnici: sportski klubovi s područja Grada 
 
Sport (5.) 
S obzirom na poražavajuće podatke o tome da mladi sve manje vremena posvećuju bavljenju  
sportom ili bilo kojim vidom rekreacije, Savjet mladih veliku će pozornost, kroz organiziranje raznih 
sportskih događaja,  posvetiti upravo kvalitetnom aktiviranju mladih u sportu i rekreativnim 
aktivnostima.  
U suradnji sa sportskim klubovima s područja grada organizirat će se dani otvorenih vrata raznih 
sportskih klubova te će se na taj način mlade animirati za bavljenje sportom. 
 
 
6. Informiranje mladih o europskim integracijama 
Cilj:  povećati znanje mladih o europskim integracijama unutar Europske unije 
Metode: javna tribina 
Suradnici: Uredi hrvatskih zastupnika u EU 
 
Mladi i EU (6.) 
Savjet mladih u suradnji s Uredima hrvatskih zastupnika u EU organizirat će javnu tribinu o 
iskoristivosti europskih fondova te položaju i mogućnosti zaposlenja mladih u EU. Na taj će se način 
povećati znanje mladih o europskim integracijama unutar EU. 
 
 
7. Poticanje uključivanja mladih u politi čki život Grada 
Cilj: uključiti što veći broj mladih u politički život grada, upoznati mlade s politikom te ih uključiti u 
postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira 
Metode: javna tribina „ Politika (ni)je za mene“, organizacija simulacije sjednice Gradskog vijeća za 
trogirske srednjoškolce 
Suradnici: pomladci raznih političkih stranaka, srednje škole s područja Grada 
 
Mladi i politika (7.) 
Savjet mladih u suradnji s pomladcima raznih političkih stranaka i udrugama mladih i za mlade 
organizirat će javnu tribinu pod nazivom "Politika (ni)je za mene" i simulaciju sjednice Gradskog 
vijeća za trogirske srednjoškolce. Projektima se želi potaknuti mlade na području Grada na 
sudjelovanje u procesima donošenja odluka koje se tiču njih samih te uključivanje u postojeće oblike 
organiziranja mladih, u svrhu ostvarenja svojih potreba i prava. Također, želi se ukazati na važnost 
međusektorske suradnje u rješavanju problema koji se tiču mladih te informirati mlade i širu javnost o 
postojećim oblicima organiziranja mladih i mogućnostima uključivanja u iste. Ciljna skupina ovog 
projekta su mladi između 16 i 30 godina (završni razredi srednjih škola, studenti). 
 
 
8. Provođenje humanitarnih i volonterskih akcija 
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Cilj:  podići razinu svijesti kod mladih o humanitarnoj i volonterskoj djelatnosti i njenoj važnosti za 
zajednicu te uključiti što više mladih ljudi s područja grada 
Metode: dobrovoljno darivanje krvi, posjet domovima za djecu te starije i nemoćne osobe, akcije 
prikupljanja sredstava za financijski ugrožene osobe 
Suradnici: Klub dobrovoljnih davatelja krvi Trogir, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb 
 
 
9. Kontinuirano informiranje mladih o radu Savjeta mladih i programima za mlade s područja 
Grada u suradnji s nevladinim organizacijama i institucijama 
Cilj:  povećati suradnju Savjeta mladih s institucijama i nevladinim organizacijama koje svoje 
programe baziraju na radu s mladima, povećati razinu informiranosti mladih s područja grada o 
aktivnostima i programima za mlade koji se provode na području grada te mogućnosti uključenja u 
neke od njih 
Metode: informiranje mladih u školama putem predstavljanja i provođenja anketa o njihovim 
interesima, dijeljenje promotivnog materijala, organiziranje javnih tribina, postavljanje informacija o 
događanjima i aktivnostima za mlade na Facebook stranici Savjeta mladih 
 
 
10. Suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova, općina i županija, konzultiranje sa Savjetima 
mladih o temama koje su bitne za mlade i organizacija susretā s predstavnicima udruga koje se 
bave mladima 
Cilj:  umrežiti rad savjetā mladih s drugih područja, suradnja na aktivnostima i projektima, 
umrežavanje udruga koje se bave mladima  
Metode: organizacija javnih tribina, sudjelovanje na konferencijama savjetā mladih, sudjelovanje na 
seminarima i raznim događanjima u organizaciji drugih savjeta mladih 
Suradnici: savjeti mladih s područja drugih gradova, općina i županija 
 
 
11. Informiranje mladih o sigurnosti u vožnji 
Cilj: upozoriti mlade na opasnosti tijekom vožnje, informirati mlade vozače 
Metode: javna tribina 
Suradnici: HAK, AK Trogir, Hrvatska policija 
 
 
12. Obilježavanje Međunarodnog tjedna mladih 05.-12. kolovoza 2016. 
Cilj:  obilježiti međunarodni tjedan mladih, potaknuti samoorganiziranje mladih u programe kulture, 
športa i drugih oblika organiziranog slobodnog vremena 
Metode: igre mladih, koncerti, predstave 
Suradnici: Turistička zajednica grada Trogira, Gradski radio Trogir, Muzej grada Trogira, Savjet 
mladih Splitsko-dalmatinske županije, Amatersko kazalište „Trogir“ 
 
 
13. Obilježavanje Dana grada Trogira 14. studenog 2016. 
Cilj : uključiti mlade u javni život Grada 
Metode: koncert mladih glazbenika 
Suradnici: Turistička zajednica grada Trogira  
 
 
14. Lobiranje za izgradnju dječjeg igrališta i parka za vježbanje 
Cilj: utjecati na izgradnju dječjeg igrališta i parka za vježbanje 
Metode: lobiranje 
Suradnici: Grad Trogir 
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II. 
Financijski plan za ostvarenje aktivnosti iz programa Savjeta mladih u proračunu Grada Trogira za 
2016. godinu: 
 

AKTIVNOSTI POTREBNA 
SREDSTVA 

Organiziranje raznih događaja, predavanja, konferencija, javnih tribina i 
troškovi reprezentacije 

 
15.000,00 kn 

Troškovi promidžbe Savjeta mladih i informiranja javnosti o njegovom 
djelovanju 

 
15.000,00 kn 

Suradnja sa drugim savjetima mladih, organizacija susretā s 
predstavnicima udruga mladih, službena putovanja 

 
8.000,00 kn 

Ostali nematerijalni troškovi 12.000,00 kn 

UKUPNO:  50.000,00 kn 
 
 

III. 
Ovaj Program rada dostavlja se na  odobrenje Gradskom vijeću Grada Trogira. 
 
Trogir, 01. rujna 2015. godine 

P R E D S J E D N I K 
SAVJETA MLADIH 

Toni Cvijanovi ć 

 

 


