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I.

UVOD

Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Savjet
mladih) osniva se kao savjetodavno tijelo Koprivničko-križevačke županije koje promiče i
zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Županije.
Člankom 22. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) (dalje u
tekstu: Zakon) propisano je kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
osiguravaju financijska sredstva za rad i program rada savjeta mladih, kao i prostor za
održavanje sjednica savjeta mladih, sukladno Zakonu i odluci o osnivanju.
Sukladno Zakonu, pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih imaju
osobe s prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije, koji u
trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina
života.
Savjet mladih osnovan je 2007. godine Odlukom o osnivanju Županijskog savjeta
mladih Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 10/07.) Hrvatski sabor u ožujku 2014. godine donosi novi Zakon temeljem
kojeg se donosi nova Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/14.) (u daljnjem tekstu:
Odluka).
Prvi sastav Savjeta mladih sa strukturom opisanom u tada važećoj Odluci o osnivanju
izabran je 2008. godine. Trenutno djeluje 4. saziv Savjeta mladih.
Županijska skupština na 10. sjednici održanoj 8. srpnja 2014. godine ponovo je
raspisala Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog
savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, budući na prvobitno raspisani Javni poziv
nije pristiglo dovoljno kandidatura. Odbor za izbor i imenovanja u listopadu 2014. godine
utvrdio je 23 važeće kandidature za članove i zamjenike članova.
Članovi Županijske skupštine na 12. sjednici održanoj 26. studenoga 2014. godine
izabrali su između 23 predložena člana i zamjenika člana, tajnim glasovanjem, novi sastav
radnog savjetodavnog tijela Županijske skupštine, sastavljenog od 11 članova i 11 zamjenika
članova Savjeta mladih s područja Županije.
Savjet mladih je izabran u sljedećem sastavu:
* Ispred Županijskog odbora mladeži HDZ-a Koprivničko-križevačke županije,
izabrani su:
Članica: Barbara Kovač, iz Kunovca, zamjenica članice: Ivana Fosić, iz Molvi,
Članica: Nataša Brezovec, iz Koprivnice, zamjenica članice: Ana-Marija Strnad, iz
Koprivnice,
Član: Neven Jaki, iz Križevaca, zamjenica člana: Martina Falat, iz Križevaca.
Nataša Brezovec i Ana Marija Strnad od svibnja 2015. nisu više u sastavu Savjeta
mladih, budući je Nataša Brezovec podnijela ostavku na članstvo u Savjetu mladih, a njenim
razrješenjem po sili zakona članstvo je prestalo i Ani Mariji Strnad kao njenoj zamjeni.
* Ispred Sveučilišne organizacije HSS-a Križevci, izabrani su:
Član: Dario Car, iz Kalnika, zamjenik člana: Denis Bužić, iz Križevaca.
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* Ispred Organizacije mladih HSS-a Koprivničko-križevačke županije, izabrani su:
Članica: Katarina Čorba, iz Novog Virja, zamjenik članice: Denis Ptičak, iz Novog
Virja,
Član: Željko Franjo, iz Molvi, zamjenica člana: Dragana Županić, iz Novigrada
Podravskog.
Ispred Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kunovec, izabrani su:
Član: Luka Blažic, iz Kunovca, zamjenica člana: Dijana Ščetinec, iz Kunovec Brega.
*

* Ispred Glasa mladih Križevci, izabrani su:
Član: Željko Jurković, iz Križevaca, zamjenica člana: Ana Đuranec, iz Peseka,
Član: Sandro Matus, iz Peseka, zamjenica člana: Tatjana Vegman, iz Križevaca.
* Ispred Saveza izviđača Koprivničko-križevačke županije izabrani su:
Članica: Selma Lepčić, iz Križevaca, zamjenica člana: Anja Senzel, iz Đurđevca.
* Ispred neformalne skupine mladih izabrani su:
Član: Matija Matus, iz Orehovca, zamjenica člana: Štefica Katanović, iz Gornje
Rijeke.
Novom sazivu Savjeta mandat traje tri godine.
Prema članku 19. stavku 6. Zakona, Savjet mladih podnosi godišnje Izvješće o svom
radu Županijskoj skupštini, do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, te ga dostavlja
na znanje županu i objavljuje se na mrežnim stranicama Županije.
Savjet mladih djelovao je sukladno aktivnostima propisanim u Programu rada Savjeta
za 2015. godinu. Temeljem Programa rada u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za
2015. godinu, Savjetu su osigurana sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna.
Programom rada definirana su područja na kojima je Savjet mladih u 2015. godini
trebao djelovati. Aktivnosti uključivanja mladih u javni život Koprivničko-križevačke
županije odnose se na:
 Informiranje i savjetovanje mladih putem tribina/predavanja/radionica o svim
pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih.
 Promidžbu i informiranje mladih, u javnosti i u sredstvima javnog priopćavanja o
djelatnostima i aktivnostima Savjeta mladih, te o ostalim važnijim događanjima
značajnim za mlade.
 Promicanje i provođenje suradnje Savjeta mladih i ostalih lokalnih savjeta mladih s
područja Županije.
 Ostvarivanju i promicanju međusobne suradnje na zajedničkim projektima i
aktivnostima sa postojećim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj.
 Raspravljanje o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, donošenje odluka od
značaja za mlade, te donošenje programa i drugih akata za unapređivanje položaja
mladih na području Županije te predlaganje istih Županijskoj skupštini i Županu.
 Zajedno sa stručnim osobama sudjelovati u izradi Županijskog programa za mlade radi
što dostupnijih informacija mladima o svim mogućnostima i aktivnostima mladih na
području Koprivničko-križevačke županije.
 Putem svojih predstavnika sudjelovati u radu Županijske skupštine prilikom donošenja
odluka, mjera, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih
na području Županije.
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Suradnja i potpora učenicima, udrugama mladih i udrugama za mlade i inicijativama
mladih u njihovim aktivnostima.
Održavanje tribina/predavanja u suradnji sa stručnim osobama o mladima danas na
tržištu rada/mladima u poduzetništvu/mladi i politika.
Održavanje tribina/predavanja o dobrobiti volontiranja i Volonterskog centra.
Obilježavanje Međunarodnog dana mladih.

Nastavno na Program rada slijedi prikaz aktivnosti Savjeta mladih u 2015. godini.
II.

AKTIVNOSTI U 2015. GODINI

Tijekom izvještajnog razdoblja Savjet mladih održao je osam formalnih sjednica. Dio
određenih aktivnosti Savjeta mladih odrađene su organiziranjem događanja koja formalno
nisu vođena kao sjednice.
Suradnja izvršnog i predstavničkog tijela sa Savjetom mladih
Sukladno Zakonu redovito su održavani zajednički sastanci sa županom Darkom Korenom i
predsjednikom Županijske skupštine Damirom Felakom na kojem su raspravljana pitanja od
interesa za mlade te međusobna suradnja Savjeta mladih, Župana i Županijske skupštine.
Prezentacija o Skupštini europskih regija i Regionalnoj mreži mladih
Mario Žuliček, član Savjeta mladih Grada Lepoglave i predsjednik Regionalne mreže mladih
(YRN), 11. ožujka održao je u prostorima županijske uprave predavanje o Skupštini
europskih regija (AER) i YRN-u čiji je predsjednik. AER je organizacija sa sjedištem u
Strasbourgu i okuplja 250 regija iz 30 europskih država i 13 europskih međuregionalnih
organizacija. Kao najveća politička međuregionalna suradnička organizacija zalaže se za
ubrzavanje procesa regionalizacije u Europi, promicanje i razvoj mreže interregionalne
suradnje između regija Europe kroz razmjenu iskustava i transfer stručnih znanja. YRN je
platforma regionalnih organizacija mladih, savjeta i parlamenata koji djeluju u AER-u.
Platforma radi kao forum gdje mladi mogu uključiti regionalnu i europsku politiku
razmjenom iskustava i dobre prakse. Predsjednik Žuliček predstavio je Savjetu mladih
Eurodyssee – međuregionalni program razmjene mladih između regija članica Skupštine
europskih Regija (Assembly of European Regions – AER) koji mladima u dobi od 18 do 30
omogućava stjecanje profesionalnog iskustva i usavršavanje stranog jezika u trajanju od tri do
šest mjeseci u nekoj od 28 europskih država. Cilj predavanja bio je upoznati prisutne o
samom funkcioniranju Skupštine europskih regija (AER) i Regionalnoj mreži mladih (YRN)
te načinu na koji se mladi mogu uključiti u navedeni program. Na predavanju su uz članove
Savjeta mladih sudjelovali i službenici Županije.
Donesen Poslovnik o radu
Na 3. sjednici Savjeta mladih održanoj 19. ožujka donesen je Poslovnik o radu Županijskog
savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, kojim se prvenstveno uređuje unutarnje
ustrojstvo i način rada Savjeta mladih.
Na istoj sjednici donesen je prijedlog o imenovanju člana Savjeta mladih u Povjerenstvo za
suzbijanje zlouporabe opojnih droga Koprivničko-križevačke županije.
29.03. Stand up komedija
U suradnji sa Savjetom mladih Grada Koprivnice sudjelovali smo u organizaciji večeri
stand-up komedije 29. ožujka u Domu Mladih. Večer komedije održana je u sklopu turneje
pod nazivom FEMME FRONTAL, projekt stand up komičarki Marine Orsag, Mirande
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Lončar te Jelene Radanović koje su ambasadorice WWF Adria za 2015. godinu te su samim
time promovirale projekte “Earth hour” I “SOS za Jadran”.
Predložen član u Županijsko vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici
Na formalnoj sjednici održanoj 17. travnja Savjet mladih predložio je člana u Županijsko
vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije.
21.04.-25.04. Proljetna sjednica YRN-a, Portugal
Dario Car, predsjednik Savjeta mladih sudjelovao je od 20.-24. svibnja na plenarnoj sjednici
YRN-a, koja okuplja predstavnike mladih iz europskih regija te potiče na razmjenu ideja i
iskustava, ali i usmjerava na osmišljavanje zajedničkih projekata i međuregionalno
povezivanje mladih.
Sjednica Youth Regional Networka okupila je u portugalskom gradu Ponta Delgadi na
Azorskom otočju šezdesetak predstavnika mladih iz 26 europskih zemalja. Problem
nezaposlenosti mladih bio je glavna tema sjednice, a o istom se raspravljalo na zajedničkoj
konferenciji te na više radionica. Naš predstavnik sudjelovao je na radionici odbora
„Poduzetništvo i profesionalni život mladih“ te se uključio u raspravu o preprekama i
poticajima s kojima se mladi sreću u pokretanju vlastitih tvrtki. Kako bi im se to olakšalo,
zaključeno je kako se mladi moraju bolje upoznati sa samim procesom stvaranja i vođenja
tvrtke, kao i svim preprekama i mogućnostima koje im stoje na tom putu. U tom procesu
značajna je uloga državnih, regionalnih i lokalnih vlasti koje moraju stvoriti poticajno
okruženje za stvaranje poduzetništva mladih: kvalitetno obrazovanje, mogućnost prikupljanja
iskustva i upoznavanje s primjerima dobre prakse prilikom obrazovanja te postojanje centara
za poduzetništvo.“
Podnesen Izvještaj o radu za 2014. godinu
Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije na 14. sjednici održanoj 5. svibnja
2015. podnesen je Izvještaj o radu za 2014. godinu. Isti je Zaključkom i prihvaćen.
13.06. Obuka članova Savjeta mladih
Osnovani savjeti mladih s područja cijele Županije i predstavnici JLRS-a prošli su
jednodnevnu obuku članova savjeta mladih koju su provele Udruga gradova RH i Zaklada
Friedrich Ebert, uz potporu Hrvatske zajednice županija. U ime Koprivničko – križevačke
županije sudionike obuke dočekao je i pozdravio zamjenik župana Ivan Pal koji je naglasio
važnost uključivanja mladih i njihovih ideja u svakodnevni dio života zajednice. Zaključeno
je kako su savjeti mladih velika mogućnost za aktiviranje mladih i njihovo uključivanje u
javni život zajednica, no unatoč novinama unesenim u Zakon o savjetima mladih njihova se
uloga ne ostvaruje na način na koji bi se trebala ostvarivati. Na obuci su obrađene sljedeće
teme: Sustav, djelokrug i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave; Nadležnost
predstavničkog i izvršnog tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave; Financiranje
lokalne i područne (regionalne) samouprave; Savjet mladih – od zakona do prakse;
Nadležnosti rad savjeta mladih; Međusobni odnosi izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i
savjeta mladih; Suradničko-partnerski odnosi - etika u politici
Edukacija je bila prilika da se mladi povežu s lokalnim vlastima i o svojim problemima,
interesima i prijedlozima porazgovaraju otvoreno i uz konkretnu argumentaciju. Zaključak
same obuke je da Zakon o savjetima mladih daje tek smjernice i naznake rada savjeta mladih
dok su razmjena iskustva i ideja daleko vrjedniji, konkretniji i korisniji dio obuke. Savjet
mladih se posebno zahvalio Koprivničko-križevačkoj županiji na domaćinstvu.
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Donošenje Županijskog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije od
2015. do 2018. godine
Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na inicijativu Savjeta mladih donijela
je Županijski program za mlade za razdoblje 2015.-2018. Županijski program za mlade
proizlazi iz Nacionalnog programa za mlade od 2014. do 2017. godine i Zakona o savjetima
mladih, koji su korišteni kao smjernice pri određivanju prioritetnih područja, aktivnosti i
ciljeva za unapređenje položaja mladih na području Koprivničko-križevačke županije.
Program predstavlja strateški okvir za podizanje svjesnosti svih dionika društva o potrebi
njihovog djelovanja na svim razinama kako bi se navedeni ciljevi ostvarili, također sadrži
preporuke jedinicama lokalne i područne samouprave koje se pozivaju djelovati u partnerstvu
s organizacijama civilnog društva u ostvarenju ciljeva i provođenju aktivnosti za dobrobit
mladih. Mjere i zadaci Županijskog programa za mlade imaju sinergijski učinak usmjeren
promicanju mladih kao prioritetnog područja čime se stvara pozitivno okružje za unapređenje
položaja i prava mladih. Program sadrži 8 prioritetnih područja i 40 mjera te postoji u
elektronskom i tiskanom izdanju.
Tiskovna konferencija za novinare
Savjet mladih 20. srpnja prezentirao je medijima tiskanu brošuru Županijskog programa za
mlade Koprivničko-križevačke županije od 2015.-2018. godine. Tom prigodom zamjenik
župana Ivan Pal, pohvalio je činjenicu što je Koprivničko-križevačka županija dobila
strategiju za mlade te je pozvao sve predviđene nositelje i sunositelje mjera na realizaciju
samog Programa. Sam Županijski program za mlade prezentirali su predsjednik Savjeta
mladih Dario Car te član Željko Jurković. Predsjednik Car posebno se zahvalio Koprivničkokriževačkoj županiji na pruženoj podršci u radu. Zaključeno je kako Županijski program za
mlade nudi kvalitetnu podlogu na koju će se moći pozivati udruge i svi zainteresirani prilikom
pisanja projekata vezanih uz ostvarenje potreba mladih. Nadalje, nudi smjernice za
poboljšanje kvalitete života mladih, posebice kroz jačanje suradnje s Županijom, jedinicama
lokalne samouprave, nadležnim institucijama, ustanovama, udrugama mladih i za mlade te u
konačnici doprinosi rješavanja tri najveća problema s kojima se mladi susreću, a to su
obrazovanje, zapošljavanje te pasivnost mladih.
Izabran zamjenik predsjednika Savjeta mladih
Na 6. sjednici Savjeta mladih za zamjenika predsjednika jednoglasno je izabran Željko
Jurković iz Križevaca. Postupak izbora proveden je, budući je prethodno izabrana zamjenica
predsjednika, podnijela ostavku na članstvo u Županijskom savjetu mladih.
Obilježen Međunarodni dan mladih
Povodom obilježavanja 12. kolovoza, Međunarodnog dana mladih, Županijski savjet mladih
organizirao je interaktivnu obuku nazvanu „Trebaš savjet mladih?“. Obuci su prisustvovali
zamjenik župana Ivan Pal, predstavnici jedinica lokalne samouprave, konkretno Grada
Koprivnice i Općine Virje, predstavnici lokalnih savjeta mladih, službenici u čijoj je
nadležnosti rad s mladima te polaznici stručnog osposobljavanja u Županiji. Moderator obuke,
zamjenik predsjednika Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, Željko
Jurković, kroz prezentaciju osvrnuo se na osnovne pojmove koji se odnose na mlade,
povijesni slijed osnivanja organizacija mladih, osnovne odredbe Zakona o savjetima mladih,
volontiranje i rad Volonterskog centra . Objašnjavajući djelokrug rada savjeta mladih naveo je
primjere dobre prakse pri čemu je istaknuo rad Glasa mladih Križevci i Volonterskog centra
„Link“. Prisutni su interaktivno sudjelovali tijekom cijele obuke i tako dodatno razjasnili
nedoumice o radu i svrsi savjeta mladih, a na samom kraju moderator obuke pozvao je sve
zainteresirane na suradnju.
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Održana prezentacija na temu „Problematika zlouporabe prirodnih i sintetičkih
kanabinoida“
Dr.sc. Davorka Gazdek održala je 5. listopada Savjetu mladih prezentaciju na temu
„Problematika zlouporabe prirodnih i sintetičkih kanabinoida“. Raspravljajući o navedenoj
temi članovi Savjeta izrazili su zabrinutost zbog porasta konzumiranja sintetičkih
kanabinoida. Zaključeno je kako prvenstveno suradnjom svih nadležnih institucija treba
inzistirati na preventivnim programima radi suzbijanja ovisnosti. Sjednici je prisustvovao i
zamjenik župana Ivan Pal koji je naglasio koliko je važno prezentirati ovakve teme mladima
te istaknuo zabrinutost zbog modernih ovisnosti koje starijim generacijama nisu poznate.
Donesen Program rada za 2016. godinu
Donesen je Program rada Savjeta mladih za 2016. godinu s pripadajućim financijskim
planom. Isti je sukladno Zakonu podnesen na odobravanje Županijskoj skupština, kao prilog
Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu.
Volonterske knjižice
Na redovnoj sjednici Savjet mladih odlučio je kako će preostala financijska sredstva u 2015.
godini iskoristiti za tiskanje volonterskih knjižica. U studenom 2015. tiskano je 1000
primjeraka volonterskih knjižica.
08..-15.11. „Youth Votes Counts“, Poljska
Predsjednik Savjeta mladih sudjelovao je na projektu pod nazivom „Youth Votes Counts“
gdje je cilj potaknuti mlade na veću izlaznost na izbore te aktivno sudjelovanje u procesima
donošenja odluka općenito. Projekt se odvijao u Poljskoj, u mjestu Murzasichle pokraj grada
Zakopane. Na projektu je sudjelovalo 40 mladih iz 5 europskih zemalja i to iz Litve,
Slovačke, Rumunjske, Poljske i Hrvatske. Kroz 8 dana sudionici su na temelju neformalnog
obrazovanja razvijali nove metode rada s mladima za poticanje aktivnijeg sudjelovanja i
razmjenjivali iskustava iz zemalja sudionika. Nezavisna udruga mladih iz Lepoglave bila je
službeni partner na spomenutom projektu. Dobar primjer pozitivne prakse i povezanosti je to
što su se među hrvatskim predstavnicima nalazili članovi Savjeta mladih Varaždinske
županije, članovi Savjeta mladih Grada Lepoglave te predstavnici nevladinih organizacija s
područja sjeverne Hrvatske.
19.-21.11. ''Unaprjeđenje međuresorne suradnje“
Predsjednik Dario Car prisustvovao je trodnevnoj rezidencijalnoj koordinaciji ”Unaprjeđenje
međuresorne suradnje”, koja je održana u Termama Tuhelj. Koordinacija je organizirana u
okviru projekta „Znanjem do promjena“, a namijenjena je bila predstavnicima civilnih
društava i lokalnih dionika pružatelja socijalnih usluga s područja Virovitičko-podravske,
Požeško-slavonske i Koprivničko-križevačke županije. Projekt su provodili udruga S.O.S.
Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga žena
„HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ iz Pakraca. Tema
koordinacije bila je poticanje i poboljšanje međuresorne suradnje, a sudionici su interaktivnim
pristupom razmjenjivali iskustva i prezentirali rad s jednodnevnih radionica održanih u
županijama. Iznošenjem primjera dobre prakse omogućen je uvid u modele koje je moguće
primjenjivati na lokalitetima kako bi se ojačao timski rad te kvalitetnija usluga krajnjim
korisnicima. Cilj ove koordinacije je kvalitetnije i sustavnije povezivanje te umrežavanje
organizacija civilnog društva i lokalnih dionika kako bi se osigurala što efikasnija i
učinkovitija provedba pružanja socijalnih usluga.
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09.12.2015.-21.01.2016. Voditelj regionalnog razvoja
Predsjednik Dario Car i zamjenik predsjednika Savjeta mladih Željko Jurković sudjelovali su
u specijalističkoj edukaciji koju je, u okviru projekta REThINK, provela PORA, Razvojna
agencija Podravine i Prigorja s ciljem povećanja sposobnosti i kapaciteta za kvalitetno
upravljanje regionalnim razvojem na lokalnoj razini. Edukacija je namijenjena svim
dionicima koji sudjeluju i doprinose upravljanju regionalnim razvojem u Koprivničkokriževačkoj županiji: predstavnicima javnog i civilnog sektora (općinama, gradovima,
županiji, udrugama). Projekt REThINK provodi se u okviru Programa za cjeloživotno učenje,
Leonardo da Vinci – Prijenos inovacija. Vodeći partner je Agencija za razvoj Varaždinske
županije AZRA d.o.o., a u provedbi sudjeluje još 7 partnera iz 4 EU zemlje. Cilj projekta
REThINK je doprinijeti razvoju obrazovanja i osposobljavanja upravo na području održivog
regionalnog razvoja. U okviru dosadašnjih aktivnosti projekta, djelatnici PORE KKŽ prošli su
višednevnu sveobuhvatnu edukaciju stranih partnera temeljem koje su dobili nova znanja
vezana uz modele upravljanja regionalnim razvojem u drugim zemljama članicama EU.
Temeljem tih novih znanja i iskustava, djelatnici PORE KKŽ održali su istu edukaciju za
dionike regionalnog razvoja na području Županije, odnosno za voditelje, suradnike i
pomoćnike regionalnog razvoja u KKŽ.
05.12. Međunarodni dan volontera
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, Volonterski centar ''Link'', a u
suradnji sa Savjetom mladih, organizirao je druženje s građanima, uz topli napitak, u
paviljonu na Trgu Josipa Jurja Strossmayera u Križevcima. Kako bi podržao rad svih
volontera i zahvalio im na svemu što čine, akciji se pridružio i zamjenik gradonačelnika
Grada Križevaca Tomislav Katanović. Volonteri su dijelili info materijale kako bi približili
građanima dobrobit i vrijednost volontiranja za društvo te ih upoznali s projektom
''Volontirajmo zajedno'' financiranim od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Uz
Volonterski centar i Savjet mladih građanima su se predstavile udruge sa kojima je ostvarena
suradnja pa je tako bilo prisutno Gradsko društvo Crvenog križa Križevci sa djelatnicima i
volonterima te su predstavili sve svoje redovite programe kao i Klub mladih. Međunarodni
dan volontera obilježava se od 1985. godine te slavi sve aspekte volontiranja i posebnu
pozornost poklanja volonterima koji svojim nesebičnim angažmanom postaju pokretači
pozitivnih promjena u svojoj zajednici. Cilj obilježavanja Međunarodnog dana volontera je
aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i
međunarodnoj razini
Suradnja s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova
Krajem godine dogovorena je suradnja s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova
Koprivničko-križevačke županije koja će se realizirati zajedničkim aktivnostima u 2016.
godini.

III.

JAVNOST RADA

Rad Savjeta mladih je javan. Javnost se kontinuirano upoznavala s aktivnostima Savjeta
mladih putem facebook stranice Savjeta mladih, a istu članovi redovito ažuriraju. Nadalje
aktivnosti Savjeta mladih objavljivane su na službenim internetskim stranicama Koprivničkokriževačke županije. Dok su značajnije aktivnosti Savjeta mladih objavljene i u Županijskom
listu Koprivničko-križevačke županije.

8

