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Predmet: Izvješće o radu Savjeta mladih
Grada Ogulina za 2010. godinu

Savjet mladih grada Ogulina (u daljnjem tekstu: Savjet) osnovan je u rujnu 2007. godine i
broji sedam članova. Riječ je o savjetodavnom tijelu Gradskog vijeća. Drugi saziv Savjeta
započeo je s radom 18. prosinca 2009. godine.
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 stoga nastavno dajemo pregled svih aktivnosti Savjeta u 2010. godini
kako slijedi:
-

u 2010. godini održano je devet sjednica Savjeta
na početku saziva donijet je program rada za 2010. godinu
nastavljeno je s ureñivanjem web stranica Savjeta u sklopu web stranice Grada
Ogulina
u mjesecu ožujku održana je sjednica sa predstavnicima raznih udruga o akciji
ureñenje jezera Sabljaci, ista akcije započela je 18. travnja te se održala nekoliko puta
nakon što je uspješno realizirana Maturijada 2009. godine s istim planom krenuli smo
i u 2010. godinu te je uspješno realizirali, na radost Ogulinskih maturanata
25. svibnja održana je radionica za mlade na temu «Trgovina ljudima»
članovi Savjeta sudjelovali su u sklopu projekta "Europski tjedan kretanja" koji je
organiziran u Ogulinu u razdoblju od 16. do 22. rujna
takoñer,u svibnju mjesecu prisustvovali smo na obilježavanju Dana obitelji
22. listopada održana je druga radionica za mlade na temu «Kako naučiti
momunicirati»
10. studenoga održala se u Zagrebu Svečana konferencija povodom punopravnog
sudjelovanja Republike Hrvatske u programu za cjeloživotno učenje i programu Mladi
na djelu u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a 11.
studenoga održala se Meñunarodna tematska konferencija. Na obje konferencije
sudjelovali su naši članovi.

-

-

-

Prisustvovali smo sjednici Županijskog savjeta mladih, koja ja je održana u Karlovcu,
u studenom, u cilju uspostavljanja suradnje s ostalim Savjetima na području
Karlovačke županije
U suradnji sa Udrugom roditelja djece i mladeži Ogulin organizirali smo 07.12.
Okrugli stol pod nazivom Prevencija ovisnosti – suzbijanje zlouporabe nikotina,
alkohola i droge kod djece i mladih
Od 17. – 19. 12. naši članovi sudjeluju na drugoj konferenciji Savjeta mladih Grada
Zagreba pod nazivom Srednje i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj
Članovi savjeta sudjeluju u sklopu Adventskih humanitarnih akcija
Donijet je plan rada za 2011. godinu

Na kraju mogu iskazati zadovoljstvo učinjenim i mnogim prijedlozima i inicijativama koje
smo kao Savjet pokrenuli!
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