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IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH ZA 2013. GODINU

Savjet mladih grada Ogulina je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća grada Ogulina, te je
osnovan u rujnu 2007. godine. Savjet mladih broji 7 članova volontera, od kojih se
meñusobno izabiru predsjednik i potpredsjednik.
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 aktivnosti Savjeta
mladih grada Ogulina u 2013. godini :

-

-

-

U 2013. godini Savjet mladih grada Ogulina je održao 6 sjednica Savjeta mladih i
nekoliko neposrednih sastanaka prije same obrade programa rada za tu godinu
Krajem 2012. godine donesen je Plan i programa rada Savjeta za 2013.godinu
Nastavili smo objave i održavanje web stranice Savjeta mladih koja funkcionira u
sklopu stranica grada Ogulina, a krajem 2012. godine otvorili smo i službenu
facebook stranicu Savjeta mladih grada Ogulina
https://www.facebook.com/savjetmladih.ogulin
Članovi Savjeta mladih sudjelovali su na predavanjima „Tjedan psihologije“ u
mjesecu veljači
Na inicijativu grada Ogulina i u suradnji s Udrugom roditelja, djece i mladeži
Ogulin, te Savjeta mladih grada Ogulina, potpisana je Povelja o suradnji i
partnerstvu izmeñu Grada Ogulina i Udruge Carpe diem iz Karlovca, nositelja
aktivnosti Info–centra za mlade u Karlovačkoj županiji
Sudjelovali smo u akciji “Zelena čistka” i primjerom o čišćenju i brizi za okoliš dali
podršku u očuvanju okoliša, te informirali grañane o adekvatnom odlaganju
otpada

-

-

Popratili smo i dali podršku akciji „sto žena na Klek“
Članovi Savjeta informirali su se o postavljanju eko kontejnera u gradu Ogulinu,
koji su i postavljeni u svibnju 2013. godine.
U suradnji s gradom Ogulinom ponovno je održana maturijada, na radost svih
maturanata
Sudjelovali smo kroz sport na meñunarodnom danu obitelji
29. svibnja neki od članova Savjeta su sudjelovali na predavanju “ Europsko
grañanstvo – što ja imam od toga” u organizaciji udruge Carpe Diem iz Karlovca
Povodom Europskog tjedna kretanja, koji se održava tradicionalno od 16-22 rujna,
sudjelovali smo u raznim programima tokom nekoliko dana održavanja Europskog
tjedna
Organizirali smo foto natječaj “Detalji jeseni u gradu Ogulinu” i prigodno nagradili
pobjednika foto natječaja
Članovi Savjeta su sudjelovali u sklopu adventskih humanitarnih akcija na
štandovima u gradu Ogulinu
na kraju godine donesen je plan rada za 2014. godinu

Želimo iskazati zadovoljstvo učinjenim programima, sudjelovanjima, organizacijom i
sveukupnim dojmom koje smo kao Savjet mladih zajedno pokrenuli i ostvarili.
Iskazujemo zadovoljstvo ako smo barem jednim svojim programom potaknuli pozitivna
razmišljanja mladih ljudi u gradu Ogulinu.
S poštovanjem,

Predsjednik Savjeta mladih grada Ogulina
Mario Sušanj, v.r.

