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URBROJ: 2181/1-02-20-0001
Split, 4. svibnja 2020.
PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Petroslavu Sapunaru
-ovdjePREDMET: Izvješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za
2019., s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09, 2/13 i 42/20) u privitku Vam
dostavljamo Izvješće navedeno u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine.
PRAVNI TEMELJ: Članak 19. stavak 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“,
broj 41/14), članka 19. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske
županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/14) i članak 28. Statuta
Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19
i 22/20).
NOSITELJ IZRADE: Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije i Upravni odjel za
poslove Županijske skupštine i pravna pitanja
PREDLAGATELJ:

Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije

DONOSITELJ:

Županijska skupština

IZVJESTITELJ: Josip Perkušić, predsjednik Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Josip Perkušić
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Na temelju članka 19. stavak 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj
41/14), članka 19. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/14) i članka 28. Statuta Splitskodalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19 i 22/20),
Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ___ sjednici, održanoj
______________ 2020., donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih
Splitsko-dalmatinske županije za 2019.
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2019.
Članak 2.
Izvješće „iz članka 1. ovoga Zaključka“ sastavni je dio Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Splitsko-dalmatinske županije“.

KLASA:
URBROJ:
Split,
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Petroslav Sapunar, prof.
DOSTAVITI:
1. Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije, ovdje
2. Upravni odjel za poslove Županijske skuptine i pravna pitanja, ovdje
3. Upravni odjel za financije, ovdje
4. Službeni glasnik, ovdje
5. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
SAVJET MLADIH
Domovinskog rata 2
21000 Split

IZVJEŠĆE O RADU
SAVJETA MLADIH SPLITSKO- DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA
2019. GODINU
UVOD:
Pravni okvir: Zakon o savjetima mladih, Odluka o osnivanju Savjeta mladih Splitskodalmatinske županije.
Sukladno čl.10. Zakona o Savjetima mladih Savjet mladih Splitsko- dalmatinske županije za
2019. godinu podnosi Izvješće koje se sastoji od sljedećih aktivnosti:
1. Redovito održavanje sjednica Savjeta mladih na različitim lokacijama u svrhu
poticanja decentralizacije
Sjednice Savjeta mladih Splitsko- dalmatinske županije su glavni vid rada i komunikacije
članova Savjeta mladih, stoga je jako bitno, kontinuirano održavati radnu atmosferu i baviti se
relevantnim i aktualnim temama kako bismo zadržali kvalitetan ritam rada. Stoga, redovito
održavamo sjednice koje prethodno uskladimo s održavanjem sjednica Županijske skupštine,
a iz dnevnog reda Skupštine izvlačimo točke koje su važne i zanimljive mladima i za koje
smatramo da možemo doprinijeti. Od 2019. godine te sjednice se održavaju u različitim
gradovima i općinama kako bi inicirali decentralizaciju na svim razinama te potakli mlade tih
sredina da se društveno angažiraju i sudjeluju u osnivanju Savjeta mladih svojih gradova i
općina. U prošloj smo godini sjednice održali u Podbablju i Makarskoj, a s tom praksom
planiramo nastaviti i u predstojećoj godini.
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2. Sudjelovanje na lokalnim konferencijama i sastancima koji su tematski bliski
Savjetima mladih
A) Tribina “Poduzetništvo mladih- prilike i prepreke” u organizaciji Savjeta mladih
Općine Podbablje
U ožujku u organizaciji Savjeta mladih Općine Podbablje je održana tribina “Poduzetništvo
mladih- prilike i prepreke” u Kamenmostu na kojoj su prezentirane mjere samozapošljavanja
te vrste natječaja financiranih iz fondova Europske unije i resornih ministarstava. Savjet
mladih Splitsko- dalmatinske županije je zdušno podržao ovu hvalevrijednu inicijativu
lokalnog Savjeta mladih te ukazao na mogućnost kvalitetnog civilnog angažmana mladih
osoba u okviru Savjeta mladih u ruralnim sredinama naše Županije.
B) Tematska sjednica Savjeta mladih Grada Splita o realizaciji Centra za mlade u
Splitu
Savjet mladih Grada Splita je organizirao tematsku sjednicu o realizaciji Centra za mlade u
Splitu koja je obuhvatila kratak pregled dosadašnjih aktivnosti usmjerenih ka ostvarenju
Centra za mlade, analizu 5 hrvatskih Centara i 5 Centara iz drugih europskih zemalja,
prijedloge modela upravljanja, usluga i programa Centra te pitanje prostora i financiranja kao
temelja održivosti. Na sjednici je sudjelovala zamjenica gradonačelnika, djelatnici Ureda
Grada, predsjednik Gradskog vijeća, članovi Udruga mladih i za mlade te centara i institucija
koje su dosad sudjelovale ili zainteresirane za sudjelovanje u realizaciji Centra za mlade.
Savjet mladih Splitsko- dalmatinske županije je dobio poziv te je aktivno partipirao na
održanoj tematskoj sjednici na kojoj su doneseni određeni zaključci u kojem smjeru bi se
trebalo ići ka ostvarenju realizacije Centra za mlade u najvećem gradu naše Županije.
C) Rasprava o potencijalima razvoja Doma mladih u organizaciji Info zone
Područni Savjet mladih je prisustvovao raspravi o potencijalima razvoja Doma mladih u
organizaciji Info zone na kojoj su bili prisutni predstavnici više udruga koje imaju svoje urede
i prostore rada u okviru tzv. Doma mladih. Nakon ophodnje cijelog prostora, otvorili smo
raspravu na kojoj smo donijeli zaključak da su prostor i udruge koje u njemu djeluju, slabo
prezentirane i osviještene kod mladih osoba te da u tom području ima mnogo mjesta za
napredak. Rasprava je završila dogovorom između sudionika da će u predstojećem periodu
pokušati iznaći nove ideje koje bi oplemenile ovu betonsku masu nadomak centra Splita.
D) Konferencija “EU škola” u organizaciji Savjeta mladih Općine Podbablje
U organizaciji Savjeta mladih Općine Podbablje organizirana je prva EU škola u
Kamenmostu s ciljem približavanja Europske unije mlađoj populaciji toga kraja te općenito
lokalnim mještanima. Ova još jedna u nizu hvalevrijednih inicijativa lokalnog Savjeta mladih
iz Imotskog područja je okupila popriličan broj posjetitelja među kojima su bili i članovi
Županijskog Savjeta mladih. Logistička, materijalna i svaka druga podrška SDŽ Savjeta je
pružena i biti će pružena ovakvim aktivnostima lokalnih Savjeta mladih diljem naše Županije.
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3. Sudjelovanje na nacionalnim konferencijama koje su tematski bliske Savjetima
mladih
A) Godišnja konferencija Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj u organizaciji
Savjeta za mlade Vlade RH
Savjet za mlade Vlade RH kao međuresorno savjetodavno tijelo Vlade RH sa zadaćom
sudjelovanja u razvoju javnih politika za mlade, povodom obljetnice donošenja Zakona o
savjetima mladih je organizirao Godišnju konferenciju Savjeta mladih u RH koja se održala u
Hrvatskom saboru. Pod temom “Mladi kao odgovorni i uključeni dionici u lokalnoj zajednici:
mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske”, Konferencija je okupila predstavnike savjeta
mladih s ciljem da ih potakne na međusobno povezivanje te razvijanje svijesti o važnosti
aktivnog sudjelovanja mladih u društvu i mogućnostima uključivanja u procese donošenja
odluka na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini. Uz daljnju namjeru da se
Konferencija nadalje organizira svake godine, ujedno će se pokušati utjecati i na veću
vidljivost te značaj savjeta mladih kao savjetodavnih tijela jedinica lokalne i područne
samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) razini.
B) Panel diskusija “Nek se čuje i tvoj glas” u sklopu konferencije “Tvoja budućnost
- tvoja odgovornost“
Savjet mladih Splitsko- dalmatinske županije je dobio poziv kako bi prisustvovao panel
diskusiji “Nek se čuje i tvoj glas” u sklopu konferencije “Tvoja budućnost - tvoja
odgovornost“ koja se održala u Otočcu 11.- 13. listopada kao dio projekta “Kompas- usmjeri
budućnost u svojoj zajednici“ platforme Suprotiva, u organizaciji Svjetskog saveza mladih
Hrvatska koji je pokrenut s ciljem podizanja svijesti o mjerama, pravima i poticajima za
samozapošljavanje i zapošljavanje mladih kao i osnaživanje mladih na zagovaranje u svojoj
lokalnoj zajednici poboljšanja uvjeta i procesa zapošljavanja mladih te oblikovanja prijedloga
smjernica za novu Strategiju o samozapošljavanju i zapošljavanju mladih. Smatrajući da je od
iznimne važnosti da netko iz Savjeta mladih sudjeluje na raspravi, bili smo aktivni dionik
diskusije kako bismo zajedničkim snagama mogli poraditi na što većoj uključenosti mladih u
lokalnoj zajednici.

C) Nacionalna konferencija savjeta mladih RH u Slavonskom Brodu
Nacionalna konferencija savjeta mladih središnji je, i najveći, godišnji susret namijenjen svim
savjetima mladih u Hrvatskoj. Za cilj ima jačanje uloge savjeta mladih u procesima donošenja
odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnju kapaciteta samih članova savjeta mladih. U
organizaciji Udruge gradova te Savjeta mladih grada domaćina tijekom trajanja konferencije
stručnjaci iz područja rada s mladima su doprinijeli kvaliteti programa i rasprava na
Konferenciji. Ipak, najveći fokus je bio na samim članovima savjeta mladih koji zajedničkim
radom, na temelju primjera dobre prakse, iznjedre konkretne rezultate Konferencije koji mogu
biti korisni za njihov budući svakodnevni rad.
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D) Prijem kod Predsjednice RH povodom Dana državnosti
Županijski savjeti mladih iz cijele Hrvatske su dobili poziv Predsjednice RH povodom
održavanja svečanosti proslave Dana državnosti na Pantovčaku. S ponosom i čašću smo se
odazvali tom visokom događaju koji manifestira sve ono što čemu su težile generacije naših
predaka, a danas predstavlja Dan državnosti suverene i neovisne Republike Hrvatske.
Neposredno pred početak svečanosti održane su konzultacije s ostalim prisutnim Savjetima
mladih te Vijećem mladih Predsjednice RH u vezi buduće intezivnije i kvalitetnije suradnje.
4. Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama koje su tematski bliske Savjetima
mladih
A) Međunarodna konferencija u organizaciji Cross over projekta u Zvolenu,
Slovačka; tema: “Euroskepticizam i komunikacija politika Europske unije prema
građanima”
Međunarodna konferencija je dio projekta koji obuhvaća 14 organizacija iz 12 zemalja koji su
bili podijeljeni u dvije grupe. Prva se sastojala od organizacija iz država članica gdje je
izlaznost na izborima za Europski parlament bila niska: Češka (18.20%), Hrvatska (25.24%),
Mađarska (28.97%), Poljska (23.83%), Slovenija (24.55%) i Slovačka (13.05%). Obilazak
predviđen projektom obuhvatio je teritorije navedenih država te se sastojao od domaćih i
međunarodnih događaja. Druga grupa je izrađena od partnera iz EU država s najvišim
levelom participacije izlaznosti: Malta (74.80%), Italija (57.22%), Danska (56.32%), Irska
(52.44%), Švedska (51.07%). Participacija tih država u međunarodnim događajima značila je
provesti diskusiju o tome kako motivirati birače i podjeliti znanja i iskustva sa zemljama čiji
mladi pokazuju rijedak interes za izbore. Partneri su izabrani prema bazi podataka
Eurobarometra i razini političke participacije mladih, zajedno s njihovim iskustvom u
području djelovanja obuhvaćenog projektom.
Savjet mladih Splitsko- dalmatinske županije se uključio u ovaj projekt na poziv Hrvatske
zajednice županije, nacionalne udruge svih hrvatskih županija, čiji je cilj uključivanje
predstavnika županijskih savjeta mladih u europske projekte. Jedan od takvih projekata je i
CROSS OVER financiran iz programa Europa za građane, a kojemu je cilj bio povećanje
izlaznosti mladih na izbore za Europski parlament 2019. godine
.
B) Prvi susreti mladih Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; Brčko- Grad za nas
Vijeće/ Savjet mladih Brčko distrikta BiH u razdoblju od 04.- 06.07.2019. godine pod
pokroviteljstvom Vlade Brčko distrikta BiH, je organiziralo Prve susrete mladih Brčko
distrikta BiH ( BRČKO-GRAD ZA NAS) na kojem su bili prisutni predstavnici krovnih
omladinskih tijela iz BiH, Krovne organizacije mladih Srbije ( KOMS) te županijskih Savjeta
mladih iz Republike Hrvatske.
U okviru Prvih susreta mladih, održane su brojne zajedničke aktivnosti s tim da je centralni
događaj bila Konferencija o položaju mladih u Brčko distriktu BiH pod nazivom "Pokreni i
promjeni". Na Konferenciji su izneseni obrađeni statistički podatci koje smo prikupili, a koji
nude odgovore vezane za probleme i potrebe mladih u našem gradu. Kroz panel diskusije na
kojima su sudjelovali predstavnici iz svih dijelova BiH, Republike Hrvatske i Srbije bile su
otvorene i razne teme od značaja za mlade, poput obrazovanja. zapošljavanja i omladinskog
poduzetništva, aktivizma pa sve do gorućeg pitanja odlaska mladih.
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5. Uspostavljanje suradnje s lokalnim i županijskim savjetima mladih
A) Uspostavljena suradnja između Savjeta mladih Splitsko- dalmatinske županije i
Savjeta mladih Dubrovačko- neretvanske županije
Jedna od esencija djelovanja Savjeta mladih je uvezivanje sa Savjetima mladih drugih
županija, gradova i općina po osnovi sličnih tema koje im predstavljaju predmet djelovanja. U
veljači 2019. godine Savjet mladih Splitsko- dalmatinske županije je održao zajedničku
sjednicu sa Županijskim savjetom mladih Dubrovačko- neretvanske županije kako bi sklopio
Sporazum o daljnjoj suradnji te problematizirali temu osnivanja lokalnih savjeta u našim
županijama. Na kraju susreta s kolegama iz najjužnije hrvatske županije donijeli smo
preliminarne zaključke o toj temi te dogovorili daljnji način suradnje.
B) Uspostavljena suradnja sa Savjetom mladih Grada Vinkovci
Također smo odlučili stupiti u kontakt sa Savjetom mladih Grada Vinkovci kako bismo s
njima izmijenili iskustva, upoznali se s njihovim radom i problemima koji muče mlade iz
njihova grada s istoka RH. Kao rezultat komunikacije dogodila se zajednička sjednica gdje
smo potpisali Sporazum o suradnji i izmijenili iskustva i primjere dobre praksa rada Savjeta
mladih. S obzirom da je riječ o jednom od aktivnijih i usješnijih gradskih Savjeta mladih u
RH, teme naših susreta su bile različite, ali prvenstveno fokusirane na povećanje aktivnosti
mladih osoba u civilnom sektoru. Nadamo se da će nam to biti podloga za daljnju suradnju s
kolegama iz Slavonije uz što skoriju reakciju nadležnih tijela RH u tom društvenom području.
6. Ostale aktivnosti Savjeta mladih
A) Sudjelovanje u akciji “Kolektivna sadnja drveća u cijeloj Hrvatskoj”
Preko društvene mreže Facebook pokrenuta je zajednička sadnja drveća u cijeloj Hrvatskoj
25., 26. i 27. listopada u kojoj je sudjelovalo i savjetodavno tijelo mladih u Splitskodalmatinskoj županiji na području padina Mosora.
U kontekstu velike ekološke katastrofe koja se događa na našem planetu – požare u prašumi
Amazoni kao i u Sibiru, ova je hvalevrijedna akcija pokrenuta da svaki pojedinac napravi u
onoj mjeri koliko može za zdravlje Zemlje.
Savjet mladih SD županije je donio odluku participirati u ovoj akciji obzirom da je riječ o
tijelu koje je sastavljeno od mladih ljudi rođenih krajem 20. stoljeća koji su u sve većoj mjeri
okruženi ekološkim temama koje ulaze u središte medijskih i društvenih zbivanja.
Zasadi drvo, ne budi panj!
B) Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u
organizaciji Županijskog ureda za ravnopravnost spolova
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenoga,
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije organiziralo je program
koji se sastojao od sljedećih komponenti: izložbe radova učenika Škole za dizajn, grafiku i
održivu gradnju Split te okruglog stola na temu „Borba protiv nasilja nad ženama u Splitskodalmatinskoj županiji“. Savjet mladih Splitsko- dalmatinske županije je pozdravio ovu
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hvalevrijednu inicijativu radnog tijela Županijske skupštine te prisustvovao izvedbi programa.
Ova inicijativa je još značajnija uzimajući u obzir da je riječ o ranjivoj skupini u našem
društvu koja je često izloženima raznim vrstama nasilja i zlostavljanja. Savjet mladih SDŽ je
odlučio kroz 2020. godinu organizirati obilježavanja nekoliko međunarodnih dana koji
problematiziraju slične situacije u društvu i osvještavaju problem s kojima se suočavaju
ranjive skupine u društvu.
C) Partner u projektu s udrugom Izviđač- THOR (The heart of reflection)
Projekt THOR – The Heart of Reflection je financiran od strane Europske komisije iz
Programa Erasmus +, a za cilj ima izradu seta za refleksiju u tri razine. Prvi intelektualni
rezultat se odnosi na set kartica podjeljenih u različite kategorije, priručnika za provoditelje
aktivnosti i video clipa kojim se objašnjava upotreba seta. Cilj je osobna refleksija na vlastite
emocije, ciljeve, naučeno i stečeno znanje i vještine, te padove i neuspjehe u nekom
određenom razdoblju u životu. Kroz niz unaprijed određenih pitanja, sudionik slaže vlastitu
sliku i pokušava samostalno doći do odgovora i sužavanja vlastitih prioriteta i važnosti u
životu. Drugi set se odnosi na refleksiju unutar manje grupe (do 6 članova) koji zajedno grade
prioritete i dolaze do rješenja. Treći set će se odnositi na refleksiju unutar veće grupe (najbolje
upotrebljivo za refleksiju o provedenoj aktivnosti ili radionici, osvještavnju osjećaja i
zapažanja za vrijeme iste). Za sada je izrađen set za osobnu refleksiju, te se završetak seta za
manje grupe očekuje koncem ožujka.
Projekt traje 16 mjeseci, a provodi ga Odred izviđača pomoraca Posejdon i dva portugalska
partnera koji dolaze iz civilnog i poslovnog sektora. Alat je već sada testiran na preko 100
osoba, netom osoba koje rade s mladima, učitelja i roditelja u cilju što veće primjene. Interes
za njegovom primjenom se javio i na drugim kontinentima. Novitet u provedbi ovog projekta
je da je Europska komisija po prvi put dopustila kategoriju roditelja kao ciljane skupine u
području rada s mladima. Projekt je financiran u iznosu od 95.725,00 eura i traje do 31.
prosinca 2020. Sudionici testiranja su, između ostalog, bili i sami zaposlenici europskih
institucija zaduženi za unaprijeđenje i korištenje Youthpass certifikata. Završni trening
provest će se u Omišu u lipnju 2020. na kojem će sudjelovati osobe iz cijele Europe.
Savjet mladih SDŽ je podržao ovaj projekt uz 80 drugih institucija, udruga i gradova u
Europi.
7. Rad na izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih
Hrvatski sabor je u veljači 2007. godine usvojio Zakon o savjetima mladih kao prvi
normativni akt u Republici Hrvatskoj kojim se definira osnivanje i rad savjeta mladih kao
savjetodavnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakonom o
savjetima mladih („Narodne novine“, broj 23/07) normirano je osnivanje savjeta mladih,
njihov djelokrug, način izbora članova savjeta mladih te druga pitanja od značenja za rad
savjeta mladih. U razdoblju primjene prvog Zakona pa i onog koji je slijedio nakon, pokazalo
se da on u potpunosti ne ispunjava svoju funkciju osiguravanja modela za savjetovanje
predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s mladima pri
donošenju odluka od značaja za mlade te predmetni Zakon nije zaživio kao osnova za
osiguravanje zastupljenosti mladih u donošenju odluka koje se odnose na mlade na razini
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Postojeći zakonski okvir nije pomno
odredio svrhu postojanja savjeta mladih i njihovu ulogu u životu i radu lokalne zajednice.
Uslijed toga te uslijed manjkavosti u primjeni predmetnog Zakona, dionici iz redova samih
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predstavnika osnovanih savjeta mladih, udruga mladih i za mlade te mnogih jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, već su u prvim godinama primjene Zakona o savjetima
mladih pokretali rasprave i isticali prijedloge za izmjenu Zakona o savjetima mladih.
A) Radna skupina za mlade u organizaciji Hrvatske zajednice županija
Nastavno na uvodni tekst o razvitku propisa koji regulira rad savjetodavnih tijela sačinjenih
od mladih ljudi u Republici Hrvatskoj, navest ćemo dvije inicijative koje se nameću kao
čimbenici pri izradi novog Zakona o savjetima mladih u kojima je jedan od sudionika i Savjet
mladih Splitsko- dalmatinske županije.
U okviru nacionalne udruge hrvatskih županija koju smo ranije u ovom dokumentu
spomenuli, pokrenuta je inicijativa o izradi Radne skupine za mlade koja bi se bavila svim
pitanjima vezanih za mlade osobe neovisno je li isključivo vezano za Savjete mladih te je
predstavnik naše Županije imenovan za zamjenika voditelja skupine. Cilj te radne skupine je
ujedno i participacija u izradi novog Zakona te je ona svojom odlukom imenovala svog
predstavnika u Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o savjetima mladih.
B) Radna skupina za podršku Savjetima mladih pri Ministarstvu za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku
Pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osnovana je Radna skupina
za podršku Savjetima mladih sa zadaćom ostvarivanja direktnog dijaloga sa savjetima mladih
(u svrhu definiranja uloge prisutnih članova i članica Radne skupine, izazova u djelovanju,
prijedlozi za unapređenje stanja, teme za unapređenje rada savjeta mladih). Prva takva
sjednica održana je u prosincu u Koprivnici, nakon koje se planira održavanje još četiri
konzultacije na različitim dijelovima Republike Hrvatske. Konačan cilj je definiranje
određenog smjera u kojem bi rad Savjeta mladih trebao ići te koje bi mogli upotrijebiti pri
izradi sadržaja novih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih.
8. Medijska aktivnost i promocija rada Savjeta mladih
A) Gostovanje na TV Jadranu u emisiji Osvrt na temu Mladi i ravnopravnost
spolova
U srpnju prošle godine predsjednik Županijskog savjeta mladih je gostovao na Televiziji
Jadran u emisiji Osvrt na temu Mladi i ravnopravnost spolova. Teme gostovanja su bile
detektiranje neravnopravnosti između spolova, koliko su se izbrisale granice između muških i
ženskih zadataka, jesu li današnji muškarci zbunjeni zbog novih uloga i obveza koje su im
nametnute i podrazumijevaju se u odnosu na njihove očeve. Cilj televizijskog gostovanja je
bio prije svega osvješćivanje teme prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti te otkrivanju stavova
mladih u odnosu na neka civilizacijska dostignuća, no također, i u svrhu promocije rada
Savjeta mladih SDŽ u proteklom razdoblju.
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B) Gostovanje u emisiji Radio Dalmacije povodom Međunarodnog dana mladih 13. kolovoza
Povodom Međunarodnog dana mladih- 13. kolovoza, predsjednik Županijskog savjeta mladih
je bio gost emisije Radio Dalmacije koja je bila posvećena stanju mladih u našem društvu,
problemima s kojima se susreću u njihovom studentskom, karijernom, privatnom i
društvenom životu, razini građanske participacije mladih osoba u društvu te nizu drugih
aktualnih tema. Ovaj vid medijske promocije Savjet mladih je iskoristio kako bi odaslao neke
pozitivne misli i ideje u moru negativnosti koja nas okružuje svakoga dana uz nadu da će
nove, mlade generacije uspjeti u svom glavnom cilju, stvaranje boljega društva za sve
društvene skupine.

Predsjednik Savjeta mladih
Splitsko-dalmatinske županije
Josip Perkušić
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