Izvještaj o radu za 2014. godinu

Lepoglava, siječanj 2015.
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Savjet mladih Grada Lepoglave savjetodavno je tijelo Grada Lepoglave koje je
osnovalo Gradsko vijeće Grada Lepoglave s ciljem uključivanja mladih u društvo i u procese
donošenja odluka. Trenutno je aktivan 4. saziv Savjeta mladih Grada Lepoglave koji je
izabran na razdoblje od tri godine (s konstituirajućom sjednicom 2. prosinca 2014. godine), a
djeluje u sastavu: Mario Žuliček predsjednik, Darija Rogina, zamjenica predsjednika,
Tomislav Funda, Martina Lončarek, Dario Mađar, Vinko Strupar i Nikolina Špac članovi te
Mihaela Grd, Viktorija Hehet, Krunoslav Jakopiček, Silvija Koščec, Alen Mađar, Davor
Prašnički i Valnea Štefanek zamjenici članova.
Budući da je aktualni saziv dužnost preuzeo tek krajem 2014. godine, izvještaj za 2014.
godinu napravljen je u suradnji s članovima prošlog saziva.

Aktivnosti u 2014. godini
Stalne aktivnosti
-

održano ukupno pet sjednica Savjeta mladih Grada Lepoglave
o u skladu sa Zakonom o savjetima mladih održana je minimalno jedna sjednica
svaka dva mjeseca, uz mala odstupanja zbog obaveza članova
o na sjednicama su, prema novom Zakonu, sudjelovali predstavnici izvršnog i
predstavničkog tijela

-

sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća Grada Lepoglave

-

sudjelovanje u radu Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Lepoglave

-

sudjelovanje u radu Vijeća za komunalnu prevenciju
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MJESEC

Siječanj

Ožujak

AKTIVNOST
- fokus grupa za izradu Gradskog programa djelovanja za
mlade
- EU projekt – uključivanje mladih u procese donošenja
odluka (Poljska, Hrvatska) – partnerstvo s Gradom
Lepoglavom i Nezavisnom udrugom mladih

MJESTO
ODRŽAVANJA
Višnjica

Krakow, Poljska

- promocija Volonterskog ureda Lepoglava

Lepoglava

Travanj

- EU projekt – uključivanje mladih u procese donošenja
odluka (Poljska, Hrvatska) – partnerstvo s Gradom
Lepoglavom i Nezavisnom udrugom mladih

Lepoglava

Svibanj

- Javna rasprava o promjeni sustava dodjele stipendija
Grada Lepoglave

Lepoglava

Srpanj

- EU projekt – uključivanje mladih u procese donošenja
odluka (Slovenija, Hrvatska) – partnerstvo s Gradom
Lepoglavom i Nezavisnom udrugom mladih

Krško, Slovenija

Kolovoz

Rujan
Listopad

- predavanje o programu Erasmus+ – promocija
neformalnog obrazovanja

Lepoglava

- međunarodna konferencija za Međunarodni dan mladih –
30-ak mladih iz Poljske, Slovenije i Hrvatske – o razmjeni
iskustava i primjera dobrih praksi u radu s mladima

Lepoglava

- 4. konferencija savjeta mladih s područja Varaždinske
županije – 5 savjeta mladih s područja Varaždinske
županije + savjet mladih Krapinsko-zagorske, Karlovačke i
Sisačko-moslavačke županije te Savjet mladih Grada
Zagreba
- organizirana sjednica predsjedništva Regionalne mreže
mladih koja djeluje u sklopu Skupštine europskih regija
- sudjelovanje u osnivanju Koordinacije županijskih savjeta
mladih Republike Hrvatske

Lepoglava

Lepoglava
Zagreb

Studeni

- izmjena Odluke o dodjeli stipendija Grada Lepoglave

Lepoglava

Zagreb

Prosinac

- sudjelovanje na 6. konferenciji savjeta mladih RH na temu
“Savjeti mladih za Centre za mlade“
- konstituiran novi saziv Savjeta mladih Grada Lepoglave

Lepoglava

Predsjednik SMGL
Mario Žuliček
3/3

