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Predmet: Izvješće o radu Savjeta mladih
Grada Ogulina za 2015. godinu

Savjet mladih Grada Ogulina (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo
Gradskog vijeća Grada Ogulina koji je osnovan s ciljem uključivanja mladih u javni život
Grada Ogulina.
Savjet je sukladno članku 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ogulina (Glasnik
Karlovačke županije br. 19/07) u obvezi podnijeti godišnje izvješće o svom radu Gradskom
vijeću Grada Ogulina. Zbog prethodno navedenog, u daljnjem tekstu prikazat ćemo aktivnosti
Savjeta u 2015. godini.
S obzirom da je novi sastav Savjeta osnovan tek u travnju 2015. godine, usmjeravali smo se i
istraživali naše obaveze te mogućnosti rada i suradnje s mogućim institucijama. Ono kako
smo zamislili rad Savjeta zapravo je spona izmeñu mladih s jedne, te predstavnika Grada s
druge strane. Odnosno, da se mladi nama obraćaju o svojim željama i potrebama, a mi ih
prenesemo Gradu te pokušamo navedeno i realizirati.
Tijekom prošle godine Savjet je:
• održao četiri sjednice Savjeta,
• donesao dva Programa rada Savjeta mladih, od čega je jedan bio za preostali dio 2015.
godine, a drugi za 2016. godinu,
• osnovao facebook stranicu Savjeta mladih Grada Ogulina,
• preuzeo okvire djelatnosti Info centra za mlade,
• kontaktirao s Carpe diemom, Karlovac,

• uspostavljao kontakata s udrugama, društvima i ostalim institucijama našeg grada radi
zajedničke suradnje,
• pozivao mlade na solidarnost dobrovoljnim darivanjem krvi,
• pružio svoj humanitarni doprinos pripremanjem božićnih kolača (muffina) koje su
članice prodavale na Adventskom sajmu, pri čemu cijena kolačića nije bila definirana,
a prikupljeni novac je doniran Udruzi za zaštitu životinja "Šapa u srcu",
• surañivao i razmjenjivao iskustava s ostalim Savjetima mladih naše Županije,
• sudjelovao na Edukaciji za Savjete mladih, a u kojoj su sudjelovali članovi Savjeta
mladih Karlovačke županije, članovi Savjeta mladih grada Ogulina te predstavnici
Grada Duge Rese,
• konstruirao anketu o potrebama mladih u našem gradu koju je u siječnju 2016. počeo
provoditi.

Izvješće o radu u protekloj godini je usvojeno na sjednici Savjeta održanoj 24.02.2016.
godine.
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Grada Ogulina
_________________________
v.r. Ines Galetić Žagar

