
 
 

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH 
GRADA OGULINA ZA 2016. GODINU 

 
 

Savjet mladih Grada Ogulina (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo 
Gradskog vijeća grada Ogulina koji je osnovan sa ciljem uključivanja mladih u javni život 
Grada Ogulina. 
 

Aktivnosti koje su sadržane u Programu rada Savjeta mladih grada Ogulina (u 
daljnjem tekstu: Program) za 2016. godinu, proizlaze iz djelokruga Savjeta mladih utvrñenim 
Zakonom. 

 
 

Savjet mladih grada Ogulina za 2016. godinu donosi slijedeći plan i program rada: 
 

• u siječnju provoñenje anketa o potrebama mladih u našem gradu 

• informiranje grañana i mladih o postojanju Savjeta mladih putem Radio Ogulina, 
plakata, facebook stranice i sl.  

• uspostavljanje kontakta i povjerenja mladih pomoću sandučića u koji bi stavljali svoje 
potrebe i želje, facebook stranice te osobnih kontakata 

• uspostavljanje komunikacije s članovima Grada kako bi se poboljšala situacija i uvjeti 
za mlade u našem gradu 

• organizacija predavanja u kojem bi sudjelovali psiholog, bivši ovisnik sa svojim 
svjedočanstvom, policijski službenici, roditelji te mladi na temu :„Pakao ovisnosti“ 

• osiguranje wi-fi sustav interneta 

• promicanje mladih talenata 
• osnivanje radio-emisije koju bi vodili i ureñivali mladi 
• organizacija humanitarnog koncerta za djecu s posebnim potrebama na području grada 

Ogulina 
• „Aktiviraj se!“ - projekt aktivnog uključivanja mladih u organiziranje slobodnog 

vremena svoje društvene skupine; traženje adekvatnog prostora za potrebe mladih 

• daljnja suradnja s Udrugom „Carpe diem“ iz Karlovca 
• profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola 

• preuzimanje okvira djelatnosti Info centra za mlade Ogulin 
• uspostavljanje kontakata s udrugama, društvima i ostalim institucijama našeg grada 

radi zajedničke suradnje 

• pozivanje mladih na solidarnost - dobrovoljnim darivanjem krvi 
• suradnja i razmjena iskustava s ostalim Savjetima mladih naše Županije 
• provoñenje humanitarnih aktivnosti u Adventu 

 



Članovi Savjeta mladih grada Ogulina će navedene programe rada izvršavati tijekom 
cijele godine te prema vremenskim mogućnostima i mogućnostima Proračuna grada Ogulina.  

Potrebna financijska sredstva koristili bismo u suradnji s Upravnim odjelom za 
financije, upravu i samoupravu, Upravnim odjelom za stambeno komunalne poslove, 

prostorno ureñenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove, kao i tvrtkama grada Ogulina. 

Takoñer, ukoliko tijekom godine budu organizirane odreñene radionice, susreti ili 
konferencije od strane drugih institucija, a koje su tematski povezane s problemima mladih, 
članovi Savjeta mladih grada Ogulina sudjelovat će na njima. 
 
 
 
 
 Predsjednica Savjeta mladih grada Ogulina 
 Ines Galetić Žagar, v. r.  

 


