Izvještaj o radu za 2017. godinu

Lepoglava, ožujak 2018.
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Savjet mladih Grada Lepoglave savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Lepoglave
osnovano s ciljem uključivanja mladih u društvo i u procese donošenja odluka vezanih uz
mlade. Trenutno je aktivan 5. saziv Savjeta mladih Grada Lepoglave, izabran na razdoblje od
tri godine (s konstituirajućom sjednicom 14. prosinca 2017. godine), a djeluje u sastavu:
Martina Lončarek, predsjednica; Dario Milec, zamjenik predsjednice; članice i članovi –
Nikolina Vrtar, Petar Cikač, Mihaela Špiljak, Josipa Držaić i Natalija Kuča; zamjenici članica
i članova – Renato Vuk, Valnea Štefanek, Martin Breški, Tomislav Lončarek, Marijana Zver,
Barbara Vresk i Vinko Strupar.

Aktivnosti u 2017. godini
Stalne aktivnosti
-

održane ukupno četiri sjednice Savjeta mladih Grada Lepoglave
o sukladno Zakonu o savjetima mladih održana je minimalno jedna sjednica svaka
tri mjeseca, uz mala odstupanja zbog obaveza članova
o na sjednicama su, prema 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 prevenciju kriminaliteta

-

sudjelovanje u radu Savjeta za socijalnu politiku
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MJESEC

AKTIVNOST

MJESTO
ODRŽAVANJA

Siječanj

- sudjelovanje u procesu izmjena i dopuna natječaja za
dodjelu gradskih stipendija

Lepoglava

Ožujak

- izrada i provedba anonimne on-line ankete o radu SMGLa (kritike, pohvale, prijedlozi)

Lepoglava

Svibanj

- prijedlog tvrtki TKIC d.o.o. o paljenju rasvjete na
gradskom košarkaškom igralištu (odobreno)

Lepoglava

Lipanj

- održana „Kava s članovima SMGL-a“ – druženje s
mladima sa svrhom dobivanja ideja o budućim
aktivnostima

Srpanj

- početak inicijative „Idemo na PRC?!“ – oživljavanje
sportsko-rekreacijskog centra (u suradnji s Gradom i
tvrtkom TKIC d.o.o.) – traje svakog vikenda do kraja
kolovoza
- predstavljanje rada SMGL-a na Lepoglavskim danima

Lepoglava

- u sklopu Jailhouse festivala održana radionica
„Trabunjanje s razlogom? Kako i kome?“

Lepoglava

Kolovoz

Listopad

- održana dva informativna predavanja o važnosti savjeta
mladih i aktivizma mladih maturantima završnih razreda
Srednje škole Ivanec
- početak Javnog poziva za kandidature novog saziva
SMGL-a
- sudjelovanje u Javnom pozivu za savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna
grada Lepoglave za 2018. godinu (amandman na iznos
izdvojen za financiranje Jailhouse festivala)

Studeni

Lepoglava

Ivanec

Lepoglava

Lepoglava

- sudjelovanje u izmjeni Odluke o dodjeli gradskih
stipendija
- na 4. sjednici Gradskog vijeća izglasan novi saziv
SMGL-a

Prosinac

- Sudjelovanje i predstavljanje aktivnosti SMGL-a
(primjer dobre prakse) na Nacionalnoj konferenciji
savjeta mladih Republike Hrvatske u Samoboru
- 14. prosinca održana konstituirajuća sjednica novog
saziva

Samobor

Lepoglava
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