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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 28. srpnja 2016. godine donosi:

PLAN I PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH OPĆINE VRATIŠINEC
ZA 2017. GODINU
UVOD:
Savjet mladih Općine Vratišinec savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Vratišinec koje je
osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Vratišinec. U okviru svog
djelovanja Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz
djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Vratišinec koja su od interesa za mlade.
Plan rada Savjeta mladih određuje glavne smjernice djelovanja i aktivnosti kroz tekući mandat. Plan i
program rada usmjeren je prvenstveno na činjenicu da su mladi u Općini Vratišinec važan dio društva
koji ima potrebu za uključivanjem u zajednicu. Savjet mladih trebao bi biti dijelom odgovoran za
promicanje interesa mladih osoba na području cijele Općine Vratišinec. Savjet mladih nastavlja
djelovati kako bi se ostvarilo što učinkovitije uključivanje mladih i tako sastavljanje novog lica civilnog
društva, a u sklopu svog djelokruga rada odabrao je sljedeće fokuse djelovanja te unutar njih razne
aktivnosti i korake koje želi poduzeti u tijeku 2017. godine:
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH ZA 2017. GODINU
-

Poticati mlade na aktivno sudjelovanje u društvu – uključiti članove udruga koje djeluju na
području Općine Vratišinec u naše projekte te naše predstavnike u njihove kako bi jedni
drugima bili podrška u radu.
Predstaviti osnovnoškolcima sve udruge koje djeluju na području općine kako bi se upoznalo s
njihovim radom i kako bi se mogli uključiti u rad istih s obzirom na njihove afinitete
U svaku aktivnost koju Savjet mladih provodi pokušati uključiti humanitarnu notu
Potaknuti mlade na volonterizam
Poticati mlade na zdrav život bavljenjem sportom
Ukazati na važnost zaštite okoliša te poticanje energetske učinkovitosti

AKTIVNOSTI
-

Organizirati „Advent v Općini Vratišinec“
Postaviti velike jaslice za Božić
Organizirati proslavu fašnika
Sudjelovati u organizaciji dana Općine Vratišinec
Organizirati prvomajsku budnicu s udrugama na području Općine Vratišinec
Redovito održavati sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec
Obnoviti dječja igrališta i parkove na području općine
Ekološke akcije čišćenja okoliša
Organizacija humanitarnih koncerata, božićnih priredbi, darivanje djece i mladih sa
invaliditetom i starijih i nemoćnih
Prezentacija starih običaja našeg kraja
Suradnja sa ostalim savjetima mladih sa 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
Podrška lokalnim vlastima oko besplatnog prijevoza učenika i studenata
Redovno se odazvati na sve manifestacije na području Općine Vratišinec
Organizacija radionica, tribina, okruglih stolova, konferencija, novinarskih konferencija,
konzultacija i drugih oblika djelovanja o temama bitnim za mlade

Savjet mladih Općine Vratišinec dana 28. srpnja 2016. 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 lokalne
(regionalne) samouprave do 30. rujna tekuće godine za slijedeću godinu.
Vratišinec, 28.07.2016.
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