
SAVJET MLADIH  GRADA ČAKOVCA 

 

 

Temeljem  članka 18. Zakona o savjetima mladih (NN RH 23/07)  te članka 12. Odluke o 

Savjetu mladih Grada Čakovca (Službeni glasnik grada Čakovca broj 08/07,01/10, i 01/10-

proč.tekst), Savjet mladih Grada Čakovca podnosi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savjet mladih Grada Čakovca svoj je rad i djelovanje tijekom 2013.godine temeljio  na 

Programu radu Savjeta mladih za 2013.godinu te pratio njegova načela, smjernice, područja 

djelovanja kroz utvrđene programske i druge aktivnosti u cilju zagovaranja i promicanju 

interesa,stavova i potreba mladih grada Čakovca.  

 

 

 

ČAKOVEC,  VELJAČA 2014. 

 

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ČAKOVCA ZA 

2013. GODINU 

 



1.Područje djelovanja: zapošljavanje/informiranje  

Suradnja savjeta mladih Čakovec i Međimurske županije:  TRIBINA ZA MLADE 

Savjet mladih grada Čakovca uključio se u program „Tribina za mlade“ u suradnji sa 
Savjetom mladih Međimurske županije.  

Govornici na tribini bili su: 
- predstavnik Savjeta mladih Vlade RH i regionalni povjerenik Mreže mladih Hrvatske 
- predstavnik REDEA d.o.o. - o financiranju udruga mladih u EU 
- predstavnik Savjeta mladih Varaždinske županije i predstavnica VŽ županije zadužena 
za savjet 
- predstavnik lokalne međimurske udruge mladih 
-  HZZ- o mjerama za mlade - Hrvoje Kovač- dugogodišnji aktivist s bogatim iskustvom u 
radu s mladim  
- predsjednica i potpredsjednica  Savjeta mladih grada Čakovec 

- udruga ACT 

Cilj tribine bio je okupiti članove/ice i predstavnike/ce udruga mladih i za mlade, članove/ice 
Savjeta mladih županija, gradova i općina na području Međimurske i Varaždinske županije, 
predstavnike/ice lokalnih/regionalnih samouprava, učenike/ice srednjih škola i studente/ice, 
mlade koji se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 
predstavnike/ice učeničkih vijeća  i drugu zainteresiranu javnost. 

 

2. Područje djelovanja: obrazovanje  

STIPENDIJE  GRADA ČAKOVCA 

Savjet mladih grada Čakovca i 2013.godine uključio se u komisiju za stipendije, te su članovi 
Savjeta pomogli u ovom području te podržali mlade u njihovom obrazovanju.  

 

3. Područje djelovanja: obrazovanje,aktivno sudjelovanje mladih u društvu   

OBUKA VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA I ČLANOVA 
GRADSKOG SAVJETA MLADIH 

Savjet mladih grada Čakovca sudjelovao je u obuci članova predstavničkih tijela kako bi 
dobili informacije i vještine koje su preduvjet za kompetentno obavljanje posla. Svoje 
dužnosti i zadaće mogu kvalitetno ispunjavati tek kada imaju znanje, vještine, zdrave stavove 
i kada su upoznati s pravnim okvirom u kojem djeluju.  
Kratka predavanja uz korištenje interaktivnih metoda, timski rad na rješavanju problema i 
zadataka, kvalitetni radni i pomoćni materijali uz predavače s višegodišnjim specijalističkim, 



stručnim i praktičnim iskustvom omogućili su nam program koji će pomoći da uz poznavanje 
alata doprinesemo općem dobru građana lokalne zajednice. 

 

4. Područje djelovanja: Kultura mladih i slobodno vrijeme, suradnja  

PROJEKT –  PROSTOR -  

U sklopu fakultativne nastave Odgoj i obrazovanje za ljudska prava učenici Gimnazije Josipa 
Slavenskog Čakovec u suradnji sa Savjetom mladih Grada Čakovca provode projekt koji je 
vezan uz prostor za mlade. Riječ je o Prostoru koji se nalazi kraj Starog hrasta koji u 
posljednje vrijeme nije baš u funkciji. 

Projekt je započet 2012. godine provođenjem ankete o aktualnosti Prostora nasumičnim 
izborom ispitanika u dobi od 15 do 30 godina, ali tako da se obuhvate polaznici svih srednjih 
škola s područja grada Čakovca. U tom razdoblju u Prostoru je održano svega nekoliko 
aktivnosti. Razlog tome je nemogućnost pronalaska novog voditelja, kao i neinformiranost 
mladih o mogućnosti (besplatnog) korištenja Prostora. Zapuštenost interijera također je jedan 
od problema koji je uočen, a razlog tome je dosadašnje nepoštivanje kućnog reda.  

 

 

 

 

 

 

 

Kroz 2013.godinu nastavljene su aktivnosti na inicijativi az oživljavanje Prostora za mlade. 
Skupljene su fotografije koje pokazuju kakvo je stanje tog Prostora. U razgovoru sa 
dosadašnjim voditeljem Davorom Doklejom i Slobodanom Veinovićem, pročelnikom 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Čakovca, došlo se do zaključka da je važno 
riješiti ovaj problem kako bi mladi mogli kvalitetnije provoditi svoje slobodno vrijeme.  

Nakon provedene ankete, dobivenih rezultata te spomenutih razgovora  s projektom su 
upoznati učenici svih srednjih škola kao i čelnici grada. Izlaganjem projekta na sjednici 
Gradskog vijeća Grada Čakovca,  afirmirana je važnosti problema te dobivena financijsku 
potporu za renoviranje Prostora. Prostor je zaživio uz pomoć novih voditelja (Karlo Kozar, 
Matija Čeh) te je do sada održano niz koncerata, predavanja, slušaona te su  održane 
projekcije dokumentarnih filmova. Organizaciju tih događaja provodi udruga CEZAM. 

Prema podacima dobivenim  istraživanjem: oko 70 posto ispitanika ponekad i često je posjećivalo 
Prostor. Ispitanici koji nisu posjećivali Prostor kao razlog su naveli nezainteresiranost za postojeće 
sadržaje i udaljenost Prostora od njihova mjesta prebival išta.   

Preko 70 posto ispitanika najčešće su posjećivali Prostor zbog koncerata, dok je ostatak posjećivao 
slušaone, Art plac i ostale sadržaje. Najveći postotak ispitanika djelomično je zadovoljan sa 
dosadašnjim aktivnostima u Prostoru, ali također preko 50 posto smatra da bi sadržaj trebao biti 
obogaćen. Nešto više od 30 posto ispitanika misli da bi trebalo urediti/ renovirati interijer. Samo 7 
posto njih bilo je za promjenu lokacije Prostora. Prema podacima najveći broj ispitanika kao željene 
aktivnosti naveo je koncerte, filmske projekcije i druženje u slobodno vrijeme. Nešto manji broj je 
predložio izložbe, sajmove, književne i glazbene večeri te učenje i davanje instrukcija.  

 



Osim toga, kontaktirani su i predsjednici vijeća svih srednjih škola s područja Grada Čakovca, 
kako bi ih se upoznalo s problematikom i zamolilo  da se uključe u izradu godišnjeg plana i 
programa Prostora.  

5.Područje djelovanja: informiranje, informatizacija 

WEB STRANICA 

Savjet mladih pokrenuo je svoju web stanicu. Radi se o nastavku projekta iz 2012.godine o  
informiranju  mladih o aktivnostima Savjeta te skupu informacijama koje će im biti potrebne 
za daljnje obrazovanje.  Web stranica ističe posebnu pozornost na: 
-Obrazovanje i informatiziranje 
-Zapošljavanje 
-Borbu protiv svih vrsta ovisnosti 
-Mobilnosti, informiranja i savjetovanja 
-Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 

** S krajem mandata prethodnog saziva Savjeta mladih grada Čakovca u 
2013.godini  – UGAŠENA   

 

 

6. Područje djelovanja: savjetovanje 

SUDJELOVANJE U RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA 

Savjet mladih grada Čakovca redovito se odazivao na sjednice Gradskog vijeća Grada 
Čakovca. 

 

 

 

 

 

 

 

U Čakovcu, 6.2.2014 

                                                                               Predsjednik Savjeta mladih grada Čakovca 

                                                                                                  Matija Kikelj, v.r. 

Prema sadržaju odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013. 
(temeljem čl.16.Zakona o savjetima mladih (NN RH 23/07) i čl. 23.Statuta Grada Čakovca 
(SL.gl.Grada Čakovca 9/09), nerealizirani dio projekata i programskih aktivnosti iz 
Programa rada za 2013. preneseni su te  pridodani  programu rada Savjeta mladih 
grada Čakovca za 2014. godinu.  

 


