REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
Savjet mladih
Klasa: 023-02/08-01/43
Urbroj: 2133/02-01-08-1
Ogulin, 24.09.2008.

Predmet: Radionice za predstavnike udruga i institucija grada Ogulina u kulturi

Poštovani!
Savjet mladih grada Ogulina osnovan je 28. rujna 2007. godine kao savjetodavno tijelo
Gradskom vijeću i Poglavarstvu grada Ogulina kad su u pitanju sadržaji za mlade. U tom
smislu Savjet je 23. siječnja 2008. godine organizirao sastanak s predstavnicima udruga i
institucija grada Ogulina koje okupljaju mlade ili nude sadržaje za mlade. Na tom sastanku
predložena je inicijativa okupljanja spomenutih udruga u Koordinaciju udruga za mlade.
Predstavnici su se složili da je to složen i kompleksan projekt u kojem je bolje ići korak po
korak. Jedan od takvih koraka koje je Savjet obećao organizirati jesu i radionice za
predstavnike udruga po tematskih sektorima ne bismo li zajedno vidjeli što sve Grad dobroga
nudi mladima, što bi trebalo popraviti i na koji način.
Stoga Vas pozivamo na radionicu za predstavnike udruga i institucija iz područja kulture koja
će se održati dana 1. listopada 2008. godine s početkom u 17.30 sati u Svečanoj sali
Pučkog otvorenog učilišta.
Molimo Vas da nam potvrdite svoj dolazak u gradskoj upravi na telefon: 52 – 26 – 12.
Radionica nosi naziv «Ako nisi dio rješenja, postaješ dio problema», a vodit će je Sanja
Dubić, prof. i Hrvoje Magdić, prof.
Veselimo se suradnji i zajedničkom radu na poboljšanju sadržaja za mlade u gradu Ogulinu!

Predsjednik Savjeta mladih Grada Ogulina
Hrvoje Magdić, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
Savjet mladih
Klasa: 023-02/08-01/46
Urbroj: 2133/02-03-08-1
Ogulin, 02.10.2008.

Predmet: radionice za predstavnike udruga i institucija grada Ogulina u sportu

Poštovani!
Savjet mladih grada Ogulina osnovan je 28. rujna 2007. godine kao savjetodavno tijelo
Gradskom vijeću i Poglavarstvu grada Ogulina kad su u pitanju sadržaji za mlade. U tom
smislu Savjet je 23. siječnja 2008. godine organizirao sastanak s predstavnicima udruga i
institucija grada Ogulina koje okupljaju mlade ili nude sadržaje za mlade. Na tom sastanku
predložena je inicijativa okupljanja spomenutih udruga u Koordinaciju udruga za mlade.
Predstavnici su se složili da je to složen i kompleksan projekt u kojem je bolje ići korak po
korak. Jedan od takvih koraka koje je Savjet obećao organizirati jesu i radionice za
predstavnike udruga po tematskih sektorima ne bismo li zajedno vidjeli što sve Grad dobroga
nudi mladima, što bi trebalo popraviti i na koji način. Stoga Vas pozivamo na radionicu za
predstavnike udruga i institucija iz područja sprota koja će se održati dana 7. listopada 2008.
godine s početkom u 17. 30 sati u Svečanoj sali Pučkog otvorenog učilišta .
Molimo Vas da nam potvrdite svoj dolazak u gradskoj upravi na telefon: 52 – 26 – 12.
Radionica nosi naziv «Ako nisi dio rješenja, postaješ dio problema», a vodit će je Sanja
Dubić, prof. i Hrvoje Magdić, prof.
Veselimo se suradnji i zajedničkom radu na poboljšanju sadržaja za mlade u gradu Ogulinu!
Predsjednik Savjeta mladih Grada Ogulina
Hrvoje Magdić, prof., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
Savjet mladih
Klasa: 023-02/08-01/
Urbroj: 2133/02-01-08Ogulin, 07.10.2008.

Predmet: Radionice za predstavnike braniteljskih, vjerskih, humanitarnih udruga,
udruga osoba s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom, i institucija grada Ogulina koje
se bave obrazovanjem ili odgojem mladih

Poštovani!
Savjet mladih grada Ogulina osnovan je 28. rujna 2007. godine kao savjetodavno tijelo
Gradskom vijeću i Poglavarstvu grada Ogulina kad su u pitanju sadržaji za mlade. U tom
smislu Savjet je 23. siječnja 2008. godine organizirao sastanak s predstavnicima udruga i
institucija grada Ogulina koje okupljaju mlade ili nude sadržaje za mlade. Na tom sastanku
predložena je inicijativa okupljanja spomenutih udruga u Koordinaciju udruga za mlade.
Predstavnici su se složili da je to složen i kompleksan projekt u kojem je bolje ići korak po
korak. Jedan od takvih koraka koje je Savjet obećao organizirati jesu i radionice za
predstavnike udruga po tematskih sektorima ne bismo li zajedno vidjeli što sve Grad dobroga
nudi mladima, što bi trebalo popraviti i na koji način. Stoga Vas pozivamo na radionicu za
predstavnike udruga i institucija koja će se održati dana 15. listopada 2008.godine s
početkom u 17.30 sati u Svečanoj sali Pučkog otvorenog učilišta.
Molimo Vas da nam potvrdite svoj dolazak u gradskoj upravi na telefon: 52 – 26 – 12.
Radionica nosi naziv «Ako nisi dio rješenja, postaješ dio problema», a vodit će je Sanja
Dubić, prof. i Hrvoje Magdić, prof.
Veselimo se suradnji i zajedničkom radu na poboljšanju sadržaja za mlade u gradu Ogulinu!
Predsjednik Savjeta mladih Grada Ogulina
Hrvoje Magdić, prof., v.r.

