Na temelju članaka 10-19. Zakona o Savjetima mladih (NN br.23/07) i članaka
12.-16. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica, Savjet mladih
Općine Mala Subotica na 2. sjednici, održanoj dana 03.02.2011.godine donosi

PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH OPĆINE MALA SUBOTICA
ZA 2011. GODINU
UVOD

Savjet mladih Općine Mala Subotica (u daljnjem tekstu: Savjet mladih)
je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Mala Subotica koji se osniva sa
ciljem uključivanja mladih u javni život Općine Mala Subotica.
Člankom 10. Zakona o savjetima mladih (NN 23/07), te člankom 4. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica (Službeni glasnik Međimurske
županije br.16/2010) propisan je djelokrug rada Savjeta mladih:
1. raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih,
2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su
od interesa za mlade,
3. predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od
značenja za unapređivanje položaja mladih
4. predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade
te način rješavanja navedenih pitanja,
5. daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i
drugih akata od osobitog značenja za mlade
6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
7. izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi
predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i
poboljšanje položaja mladih
8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade
9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje
položaja mladih,
10. potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u
Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima
drugih zemalja,
11.obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
Cilj Programa je ustanoviti kakav je društveni položaj mladih ljudi i što institucije
Općine Mala Subotica i društveni čimbenici mogu učiniti kako bi se taj položaj
poboljšao. Time se jasno određuju sadašnje stanje, željno stanje (ciljevi) i mjere, kao i
njihovi nosioci , koje bi trebale dovesti do ostvarenja tih želja.

GLAVNE PROGRAMSKE ODREDNICE
Najvažnija zadaća Savjeta mladih je omogućiti mladima pristup informacijama
koje se tiču njihovih prava i obveza.
Program Savjeta s jedne će strane biti podrška Općinskoj upravi u svim projektima
vezanim uz pitanje mladih, a s druge strane oslonac svim mladima koji neće moći
riješiti neka svoja goruća pitanja.
Program se sastoji od nekoliko glavnih smjernica:
1. Ekološke akcije
Ovom akcijom željeli bismo pobuditi svijest ljudi o čuvanju okoliša te
organizirati čišćenje našega kraja kako bi mještani znali što bolje cijeniti kraj u
kojem žive.
2. Organiziranje izleta
Savjet mladih Općine Mala Subotica planira organizirati izlet kako bi sakupio
mladež s područja Općine s ciljem da se međusobno bolje upoznaju i zabave.
Izleti bi se organizirali u granicama Republike Hrvatske.
3. Edukacija
Edukacija predstavlja temelj svake lokalne zajednice i države te je najbitniji
čimbenik za razvoj pojedinca i društva. Kako bi mladi ljudi stekli što više znanja
potrebno je povećati kvalitetu obrazovnih kapaciteta. Stoga bismo željeli
sakupiti osmoškolce i detaljno im predstaviti sve srednje škole šire regije i
zanimanja koja one nude.
4. Suradnja sa drugim Savjetima mladih i udrugama
5. Uključivanje u humanitarne akcije

Predsjednica Savjeta mladih
Općine Mala Subotica :
Monika Koprivec

