2. sjednica Savjeta mladih Općine Mala Subotica

ZAPISNIK
Dana 23.4.2013. godine (UTORAK) s početkom u 19,30 sati započinje 2. sjednica Savjeta
mladih Općine Mala Subotica.
PRISUTNI: Danijel Škvorc, Niki Radiković, Denis Hajdarović i Klara Glad
ODSUTNI: Ivan Lacković
DNEVNI RED:

1. Izbor zapisničara/ke
- Za zapisničarku je predložena Glad Klara, te je ujedno i jednoglasno izabrana
za zapisničarku Savjeta Mladih.
2. Plan rada za 2013.godinu
- „Eko akcija“ – prijedlog da se pomogne vrtiću u sadnji novih drveća,
pomaganje oko vanjskog uređenja(dvorište, igralište za djecu), sadnji cvijeća,
te da bi Savjet mladih bio suorganizator te akcije.
-Organiziranje turnira u rukometu – kategorije igrača do 30 godina i od 30
godina starosti. Turnir bi se održavao u 7 ili 8 mjesecu ove godine na vanjskim
terenima OŠ Tomaša Goričanca M.Subotica. Turnir je zamišljen da se odigrava
između udruga te da budo muško-ženske ekipe. Za piće bi se pobrinuo jedan
od kafića koji bude najpovoljniji. Za razglas bi se dali napraviti plakati koji bi
se poljepili, preko radiju, te na facebook profilu. Izradile bi se zahvalnice za
sudjelovanje.
- Radionica „Fotografije“ –u 6. mjesecu bi se napravila radionica za djecu i sve
osobe koje vole fotografirati. Napravila bi se predavanja uz pomoć Fotokluba
Čakovec. Predavanja bi se mogla održavati u: škola, dom kultue, općina...
Slikalo bi se na području Općine M.Subotica, izabrale bi se najbolje fotografije
i napravila bi se izložba tih fotografija i razglednice.
- Aktivnosti – pomoć od Savjeta mladih u svim aktivnostima koje će događati
u Općini Mala Subotica.
- Sastanak s udrugama mladih - na području Općine
- Razmjena udžbenika – razmjena udžbenika bi se održavala u 6. mjesecu,
tjedan dana nakon završetka nastave u OŠ Tomaša Goričanca M.S. Razmjena
bi bila od 1 do 4 razreda i od 5 do 8 razreda. Obavijest preko radija, plakata...
3. Financijski plan
- Općina bi financirala naše troškove
4. Ostala pitanja
- Napomena – ZAKON O SAVJETIMA MLADIH- analizirali smo ga i slažemo se.

ZAPISNIK VODLA: Glad Klara

Sjednica završava u 21,15 sati.

