REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC
SAVJET MLADIH OPĆINE VRATIŠINEC

PLAN I PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
SAVJETA MLADIH
OPĆINE VRATIŠINEC
ZA
2019. GODINU

1

Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o savjetu mladih (NN broj 41/14) i članka 11.
Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske
županije“ broj 08/14) Savjet mladih Općine Vratišinec, dana 09 . kolovoza 2018. donosi:

1. PLAN I PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH OPĆINE
VRATIŠINEC ZA 2019. GODINU

1.1.













Održavanje pojedinačnih radionica kod udruga s područja Općine Vratišinec o radu i
djelokrugu savjeta mladih
Upoznati novo izabrane članove savjeta s radom i projektima savjeta mladih
Organizacija Dana Općine Vratišinec 2018. i 2019.
Poticati mlade na aktivno sudjelovanje u društvu – uključiti članove udruga koje
djeluju na području Općine Vratišinec u naše projekte i manifestacije te naše
predstavnike u njihov rad
Predlagati Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za
unapređivanje položaja mladih
Osmišljavati programe za mlade (sportske, zabavne, kulturne , edukativne i dr.)
Prisustvovanje predsjednika ili predstavnika Savjeta mladih na sjednicama
Općinskog vijeća radi uvida u njihov rad i funkcioniranje područne samouprave te
stjecanju iskustava o procesima odlučivanja, kao pretpostavka za veći aktivizam
mladih
Sudjelovanje na godišnjim skupštinama Udruga s područja Općine Vratišinec
pomoć Jedinstvenom upravnom odjelu

1.2.









PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH ZA 2019. GODINU

AKTIVNOSTI

Organizirati „Advent v Općini Vratišinec“
Organizacija radionica „Dajem ti savjet“
Postaviti velike jaslice za Božić
Organizirati proslavu fašnika
Obilježavanje obljetnice pada dana grada Vukovara
Sudjelovati u organizaciji dana Općine Vratišinec
Organizirati prvomajsku budnicu s udrugama na području Općine Vratišinec
Redovito održavati sjednica Savjeta mladih Općine Vratišinec
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Ekološke akcije čišćenja okoliša
Organizacija humanitarnih koncerata, božićnih priredbi, darivanje djece i mladih s
invaliditetom te starijih i nemoćnih
Organizacija Čajanke s mještanima
Suradnja sa Socijalnim vijećem Općine Vratišinec radi podjele poklon paketa za Božić
Suradnja s ostalim savjetima mladih s područja Međimurske županije
Suradnja sa savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te
drugim organizacijama
Suradnja s Udrugama, školama i vrtićem na području Općine Vratišinec
Zalaganje za stipendiranje učenika i studenata
Redovno se odazvati na sve manifestacije na području Općine Vratišinec
Druge aktivnosti za koje se ukaže potreba

Savjet mladih Općine Vratišinec dana 09. kolovoza 2018. godine donosi Plan i program rada
Savjeta mladih Općine Vratišinec, te ga na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o savjetima
mladih (NN broj 41/14) i članka 11. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Vratišinec
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 08/14) daje na usvajanje predstavničkom
tijelu jedinice lokalne (regionalne) samouprave do 30. rujna tekuće godine za sljedeću
godinu.
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2. FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH ZA 2019. GODINU
Članak 20. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14)
(1) Ako se programom rada savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa
potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno ovom Zakonu, odluci o
osnivanju savjeta mladih i na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu jedinice
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

PRIHODI
Stavka Proračuna Općine Vratišinec za
2019.
Ukupno prihodi:

IZNOS
7.000,00
7.000,00

RASHODI
Fašnik v Općini Vratišinec
Prvomajska budnica
Uredski materijal
Obljetnica pada grada Vukovara
Dani Općine Vratišinec
Zelena čistka općine
Poklon paketi za starije i nemoćne
Radionica „Dajem ti savjet“
Ukupno rashodi:

IZNOS
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
7.000,00

Sukladno navedenom molimo za uvrštenje u Proračun Općine Vratišinec za 2019. godinu
AKTIVNOST 1008A100005 SAVJET MLADIH.
KLASA: 021-05/18-01/06
URBROJ: 2109/19-04-18-6
Vratišinec, 09.08.2018.
Predsjednik
Savjeta mladih Općine Vratišinec:
Andrija Kvakan, v.r.
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