OBRAZAC
izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću
Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta Program djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2019.
o kojem je savjetovanje provedeno
godinu
Nositelj izrade nacrta akta (gradsko
upravno tijelo koje je provelo
savjetovanje)

Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport

Vrijeme trajanja savjetovanja

31. 10. 2018. do 30. 11. 2018. godine

Metoda savjetovanja

Internetsko savjetovanje s javnošću

Red.
br.

1.

Predstavnici
javnosti
(pojedinac,
organizacija,
institucija)
Gorički klub
mladih

Članak na
koji
se
odnosi
primjedba/

Tekst primjedbe/
prijedloga

Prihvaćanje/ neprihvaćanje
primjedbe/ prijedloga sa
obrazloženjem

prijedlog
Nije naveden

„Izradom novog Programa za mlade Grada Velike
Gorice, produžilo bi se razdoblje djelovanja
Programa sa tri na šest godina.“ – Produženje
razdoblja provedbe moglo bi negativno utjecati na
provedbu programa. Preporuke vanjskih partnera
prilikom izrade Programa od 2016. do 2018. nakon
evaluacije prethodnog Programa išle su u smjeru
kreiranja Programa u razdoblju od 3 do max. 5
godina. Iskustvo tijekom provedbe aktualnog
Programa pokazalo je da se Povjerenstvo osnovano
za praćenje provedbe Programa sastalo samo
jedanput tijekom tri godine, što je indikacija da će u
dužem periodu Program biti prepušten „sam sebi“ na
provedbu.
PRIJEDLOG POBOLJŠANJA: Zadržavanje
razdoblja provedbe (3 godine) ili povećanje na max. 4
godine
„Izrada novog Programa za mlade imati će za cilj
prikazati analizu stanja mladih na području Grada
Velike Gorice..“ – Kako bi se analiza stanja mladih
mogla prikazati, potrebno ju je prvo napraviti.
Analiza napravljena za postojeći Program se nakon 4
godine više ne može smatrati aktualnom te više ne
prikazuje stvarne potrebe mladih s obzirom da su
mladi, kako je navedeno u uvodu Nacrta, heterogena
skupina s različitim interesima i potrebama (Tijekom
4 godine mlada osoba može prijeći iz osnovne škole
na tržište rada te su njegove potrebe u različitim
životnim situacijama različite). Također, nova analiza
bi pokazala u kojoj mjeri su aktivnosti provedene
prema postojećem Programu utjecale na potrebe i
razmišljanja mladih jer bi se prvi put u Gradu mogla
napraviti usporedba rezultata istraživanja vezanih za
populaciju mladih.
PRIJEDLOG POBOLJŠANJA: Provedba analize
problema i potreba mladih u VG prije kreiranja
novog Programa

S obzirom da je evaluacija
prethodnog Programa za mlade
od 2016. do 2018. išla u smjeru
kreiranja Programa na kraće
vremensko razdoblje. Prihvaća
se navedeni prijedlog da se
novi Program za mlade Grada
Velike Gorice donese na
razdoblje od tri godine, a ne na
šest.

Prijedlog se prihvaća, te će se
napraviti analiza problema i
potreba mladih u Gradu Velikoj
Gorici prije samog kreiranja
novog Programa za mlade
Grada Velike Gorice. Isto tako,
napravit će se i analiza
uspješnosti prethodnog
Programa za mlade od 2016. do
2018.

„Program... bit će usmjeren na slijedećih 10
specifičnih područja koja je definirala radna skupina
za izradu Nacionalnog programa za Mlade“ – Bez
detaljnijeg opisa pojedinih područja nema ih smisla
slijepo preuzimati – npr. nejasno je što se smatra pod
područjem Rad s mladima s obzirom da rad s
mladima kao pojam nije definiran u zakonima RH,
kao ni pojam radnika sa mladima (niti postoji
mogućnost školovanja za isto zanimanje). Ukoliko je
namjera radne skupine u slijedećim razdoblju jasnije
definirati navedene pojmove na razini RH, na
lokalnoj razini trenutno ne postoji mogućnost
implementacije dok se taj problem ne riješi na
nacionalnoj razini.
PRIJEDLOG POBOLJŠANJA: Usklađivanje
specifičnih područja sa potrebama lokalne zajednice

„Svake godine, u navedenom šestogodišnjem
razdoblju, razrađivati će se Akcijski planovi
djelovanja..“ – Navedene akcijske planove bi svake
godine trebalo kreirati Povjerenstvo za provedbu
Programa, a iz prakse aktualnog je vidljivo kako je
teško očekivati kako će se Povjerenstvo svake godine
okupiti i kreirati Akcijske planove, pogotovo tijekom
tako dugog razdoblja provedbe.

S obzirom da je Radna skupina
za izradu Nacionalnog
programa za Mlade za
razdoblje od 2018. do 2024.
godine definirala samo 10
područja djelovanja i ništa više,
novi program za mlade Grada
Velike sadržavati će ona
područja koja najviše utječu na
život mladih na prostoru Grada
Velike Gorice, a ne svih deset
područja.
Prijedlog se prihvaća.

Samim time što ćemo smanjiti
trajanje novog Programa za
mlade sa šest na tri godine,
prihvaća se i prijedlog da se
implementacija Akcijskog
plana implementira po
godinama u sam Program.

PRIJEDLOG POBOLJŠANJA: Smanjenje
razdoblja provedbe na 3 ili 4 godine te
implementacija okvirnog Akcijskog plana provedbe
po godinama u sam Program.

„Aktivnosti koje Gorički klub mladih provodi su ...
razvijanje mobilnih aplikacija “ – GKM ne provodi
aktivnost izrade mobilnih aplikacija jer bi time
obavljao gospodarsku djelatnost. Besplatna aplikacija
Kaj ima? je napravljena sa ciljem informiranja
javnosti o događanjima u Velikoj Gorici te je za te
potrebe izrade angažiran vanjski suradnik.
PRIJEDLOG POBOLJŠANJA: Nema konkretnog
prijedloga poboljšanja.

Gorički klub mladih projekt je
Grada Velike Gorice, te kao
takav ne provodi gospodarsku
djelatnost razvijanja mobilnih
aplikacija, već samo putem
aplikacije “Kaj ima?“ informira
javnost o događajima u Velikoj
Gorici. Samim time, aktivnost
razvoja mobilnih aplikacija
neće se navoditi kao aktivnost
Goričkog kluba mladih.
Prijedlog se prihvaća.

