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IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH
GRADA OMIŠA ZA 2012.G.

a) Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Omiša za 2012.g.
b) Program rada Savjeta mladih Grada Omiša za 2013.g.

a)
Na temelju čl. 18. Zakona o Savjetima mladih (Narodne novine 23/7), čl.
16. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Omiša (Sluţbeni glasnik Grada
Omiša 6/11), čl. 19. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Omiša (Sluţbeni
glasnik Grada Omiša br. 1/12)., Savjet mladih Grada Omiša na 39. sjednici
Gradskog vijeća Grada Omiša od 13. oţujka 2013.g. podnosi

Izvješće
o radu Savjeta mladih Grada Omiša za 2012.g.

Gradsko vijeće Grada Omiša na 19. sjednici odrţanoj 07. lipnja
2011.g. donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Omiša.
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada
Omiša upućuje Gradsko vijeće Grada Omiša 01. rujna 2011.g., prijedlog se
podnosio Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša do
31. listopada 2011.g.
Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Omiša odrţanoj 08. prosinca
2011.g. donosi se Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Omiša.
Savjet mladih Grada Omiša odrţao je dana 17. siječnja 2012.g.
konstituirajuću sjednicu na kojoj su izabrani predsjednik, zamjenik predsjednika
te je donijet Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Omiša, a isti je naknadno
potvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Omiša. Rad Savjeta mladih je u
skladu s Poslovnikom, te se u pripremi ovog programa rada pridrţavamo istog.
Na temelju čl. 16. Zakona o savjetima mladih ( “ Narodne novine “ broj
23/07 ) čl.16. Odluke o osnivanju Savjeta mladih ( “Sluţbeni glasnik” broj. 6/11
), i čl. 19. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Omiša (Sluţbeni glasnik
Grada Omiša br. 1/12)., Savjet mladih Grada Omiša donio je i program rada
za 2012 .g., na sjednici odrţanoj 05. ožujka 2012 .g.

Program je namijenjen mladima, dobnoj skupini od 15 do 29 godina. Kad
je rijeć o mladima, treba imati u vidu da su oni kao zasebna društvena grupa
socijalno heterogeni sukladno raslojenosti društva čiji su integralni dio.
Ovdje je riječ o populaciji od 15 do 29 godine ţivota, što znači da unutar
skupine mladih egzistira nekoliko dobnih kohorti koje se međusobno razlikuju
po stupnju zrelosti, pa i formalnim pravima koje im društvo priznaje.
Opći cilj Savjeta mladih Grada Omiša je podizanje
mladih i rješavanje potreba mladih.

kvalitete ţivota

Savjet mladih Grada Omiša odrţao je pet formalnih sjednica u 2012.g s
gradonačelnikom i stručnim sluţbama Grada Omiša.

A1)

U organizaciji Savjeta mladih Grada Omiša i ţupa sv. Petra Apostola –
sv. Mihovila Arkanđela 20. travnja 2012.g. (petak) odrţano je predavanje o
problemu ovisnosti i kriminalu u društvu.
Predavanje je napravljeno u suradnji sa zajednicom „Cenacolo“ (Ugljane) i
Policijskom postajom Omiš. Sve prisutne pogodile su ispovjesti mladih ljudi
koji su iznijeli svoja svjedočanstva o tome kako su bili zapali u pakao ovisnosti.
Ţivot u zajednici nije lagan ali to je put koji su odabarali kako bi ponovno
jednog dana, kada za to budu spremni, izašli i počeli graditi svoju obitelj i novi
ţivot. Predavanju je nazočio i Ivica Puljak, pomočnik načelnika Policijske
postaje Omiš, koji je prisutne upoznao sa problemom kriminala na području
Grada Omiša i nuţnosti zajedničkog djelovanja u suzbijanju istog budući da se
radi o kriminalu koji je povezan s mlađim osobama.

A2)
Radni susret/projekt „Burza rada“ odrţala se 26. svibnja 2012.g. od 9 do
11 sati u prostorijama „ Narodne knjiţnice Omiš“.
Osnovna ideja ovog projekta je bila okupljanje na jednom mjestu
relevantnih subjekata ekonomije trţišta rada, a to su Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Udruţenje obrtnika „Omiš“ , Grad Omiš –Upravni odjel za
gospodarstvo i društvene djelatnosti, lokalni poduzetnici te zainteresirana
javnost, pri čemu bi svaki, potonje navedeni subjekt imao jasno definiranu
funkciju:
Hrvatski zavod za zapošljavanje – predstavnik zavoda za zapošljavanje
grada Omiša, upoznati će zainteresiranu javnost sa trenutnim stanjem
zaposlenosti u gradu, deficitarnim te suficitarnim zanimanjima na ovom
području te trenutnom ponudom radnih mjesta. Nuţno je, također,
izloţiti i primjerice poticaje koje imaju poduzetnici u zapošljavanju
mladih i/ili osoba koje su određeni vremenski period prijavljeni na birou
rada, te mogućnosti prekvalifikacije.

Udruženje obrtnika „Omiš“ – predstavnik udruţenja obrtnika Grada
Omiša, predstaviti će mogućnosti samozapošljavanja otvaranjem obrta,
trenutne poticaje koji postoje za obrte i male poduzetnike u sklopu
programa „Poduzetnički impuls“.

Grad Omiš – Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti –
predstaviti će trenutno gospodarsko stanje u gradu omišu, te
mogućnosti zapošljavanja i projekte koji će potaknuti zapošljavanje u
budućnosti. Predstavnik Grada Omiša moţe se također referirati na
najvaţnije gospodarske subjekte u gradu, te njihov utjecaj na
gospodarski razvoj Grada Omiša.

Lokalni poduzetnici – lokalni poduzetnici mogu iskoristiti ovu prigodu
za prikupe ţivotopise potencijalnih budućih zaposlenika, kojima bi
eventualno mogli pruţiti sezonsko ili trajno zaposlenje. Naravno od
njih se očekuje da pokaţu određenu razinu društvene odgovornosti, te
samim svojim dolaskom potvrde značaj koji imaju u Gradu Omišu.

Poduzetnicima, s druge strane, omogućiti će se da predstave svoja
slobodna radna mjesta, na način da prihvate od potencijalnih kandidata
ţivotopise, te ih u budućnosti eventualno kontaktiraju radi zaposlenja. U
dogovoru sa istima, moguće je također napraviti kratko predstavljanje svakog od
poduzetnika.
Gospodarski subjekti koji se namjeravaju uključiti u projekt:
a) Grad Omiš, Upravni odjel za gospodarastvo i društvene djelatnosti
b) Studenac, trgovački lanac, te hoteli
c) Hotel Plaža
d) Hotel Villa dvor
e) Radmanove mlinice
f) Galeb Omiš, kamp galeb te proizvodnja
g) Omial novi d.o.o obrada i prevlačenje metala

A3)
Povodom proslave dana Grada Omiša sv. Ivana Nepomuka 18. svibnja
2012.g. (petak) na Trgu sv. Mihovila u vremenu od 21:00 do 01:00 odrţao se
koncert omiških bendova u organizaciji Savjeta mladih Grada Omiša.

A4)
Poslano je niz dopisa Upravnom odjelu za KSD i UP i Zaštitu okoliša
Grada Omiša, Peovici d.o.o i ostalim stručnim sluţbama Grada Omiša sa
prijedlozima aktivnosti za nadolazeće razdoblje koji su nakon sastanaka
odrţanih sa navedenim sluţbama stavljeni u Program rada za 2013.g., koji Vam
donosimo u privitku.
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PROGRAM RADA ZA 2013. GODINU

1. NATJEĈAJ ZA NAJBOLJE FOTOGRAFIJE GRADA OMIŠA
Ciljevi: Osnaţiti poduzetničku klimu mladih, potaknuti participaciju lokalne
zajednice u izgradnji vizualnog identiteta grada, te doprinijeti unaprjeđenju
image-a grada Omiša kao atraktivne turističke destinacije
Naziv aktivnosti: U sklopu ove aktivnosti planira se, u suradnji sa TZ grada
Omiša, raspisati natječaj za odabir najboljih fotografija Grada Omiša, koje ga
prikazuju kroz sva četiri godišnja doba. (Njegovu povijesno kulturnu, te
prirodnu baštinu, umjetnost, običaje i panoramu.) Planirano je raspisati natječaj
kroz veljaču 2013.godine, a potom formirati peteročlani ţiri za odabir najboljih
fotografija koncem travnja, te nakon toga od 20 najboljih, odabranih, fotografija
u vrijeme proslave dana grada organizirati izloţbu. Grad bi preuzeo obvezu
otkupa tih 20 ili dijela fotografija koje bi u budućnosti bile sastavni dio
promidţbenih materijala, brošura, plakata, te web prezentacija Grada Omiša.
Cilj aktivnosti: potaknuti participaciju lokalnog stanovništva, unaprijediti
image grada Omiša
Vrijeme i mjesto održavanja: Veljača – Svibanj 2013.g. Grad Omiš
Nositelj aktivnosti: Savjet mladih Grada Omiša u suradnji sa Turističkom
zajednicom
Potrebe: Teret proračun Grada Omiša

2. UREĐENJE GRADSKIH PARKOVA, DJEĈIJIH IGRALIŠTA
I ZELENIH POVRŠINA
Ciljevi: aktivno sudjelovanje mladih u uređenju parkova i zelenih površina,
poticati kod mladih svijest o pravilnom postupanju prilikom organizacije radnih
susreta, potaknuti lokalnu zajednicu na vaţnost postojanja parkova i dječijih
igrališta
Naziv aktivnosti: U sklopu ove aktivnosti planira se uređenje parkova („Priko“,
„Vrilo“, „Ribnjak“ i park u sklopu gradskih škola) te devastiranih zelenih
površina. Planirano je organizirati nekoliko radnih susreta, gdje bi se aktivirali
mladi prema čijim bi se idejama parkovi uređivali te djelatnici „Peovice“ koji bi
bili dodatna radna snaga.
Vrijeme i mjesto održavanja: Oţujak – Travanj 2013.g., Grad Omiš
Nositelj aktivnosti: Savjet mladih Grada Omiša, Grad Omiš, Peovica,
Komunalni odjel Grada Omiša
Potrebe: Teret proračun Grada Omiša.

3. OSVIJETLJENJE PJEŠAĈKIH PRELAZA I JAVNIH ŠETNICA

Ciljevi: osigurati sigurnost mladih prilikom prelaska pješačkih prijelaza,
potaknuti lokalnu zajednicu na vaţnost očuvanja javne rasvjete kao dijela
gradskih šetnica, ukazati na učestale huliganske devastacije istih
Naziv aktivnosti: U suradnji s Vlastitim pogonom Grada Omiša te djelatnicima
HEP – a planirano je uređenje javnih šetnica (prvenstveno šetnice uz desnu
obalu rijeke Cetine), budući da je većina rasvjetnih stupova devastirana te
predstavlja nesigurnost prilikom korištenja iste. U sklopu ove aktivnosti planira
se uređenje i osvjetljenje pješačkih prijelaza na ključnim lokacijama u Gradu
Omišu (Vrilo, Priko, Centar grada), kako bi svi pješaci imali veću sigurnost
prilikom korištenja istih.
Vrijeme i mjesto održavanja: Siječanj 2013. g., Grad Omiš
Nositelj aktivnosti – Savjet mladih Grada Omiša, Grad Omiš, Vlastiti pogon
Grada Omiša, HEP
Potrebe: Teret proračun Grada Omiša.

4. NOĆ MUZEJA
Naziv aktivnosti: Grad muzej predstavlja jedan od ključnih temelja u razvoju
kulturnog turizma grada Omiša. Upravo zbog toga nuţno je unaprijediti,
trenutno nepostojeću, organizaciju rada gradskog muzeja, ali i potaknuti
upoznavanje lokalnog stanovništva sa potencijalom gradskog muzeja. Kroz ovu
aktivnost planira se potaknuti:
1. Definiranje jasnog radnog vremena muzeja grada Omiša, u vrijeme pred,
glavne i po sezone,
2. Potaknuti tiskanje informativne brošure, odgovarajućih dimenzija i
sadrţaja koja bi jasno predstavila najvaţnije eksponate gradskog muzeja
grada Omiša
3. Potaknuti postavljanje vidljivih oznaka, putokaza prema gradskom
muzeju
4. Uključiti gradski muzej grada Omiša u program „Noć muzeja“
Vrijeme i mjesto održavanja aktivnosti: Veljača – Rujan, 2013.godine, Grad
Omiš
Cilj aktivnosti: potaknuti inicijativu za unaprjeđenje organizacije rada gradskog
muzeja, potaknuti upoznavanje lokalnog stanovništva sa potencijalima gradskog
muzeja
Nositelj aktivnosti: Savjet mladih Grada Omiša, Grad Omiš te gradski muzej
Potrebe : Teret proračun Grada Omiša.

5. TJEDAN AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti: Kroz tjedan aktivnosti planiramo je niz aktivnosti u suradnji s
Osnovnom školom „Josip Pupačić“ – Omiš i Srednjom školom „Jure Kaštelan“
– Omiš, te udrugama „Agape“ i „Društvo Naša djeca“. Aktivnosti koje su
planirane za ovu točku su: javne tribine, koncerti za mlade, prilagodba pojednih
djelova Grada Omiša osobama s invaliditetom, čišćenje plakatima devastiranih
stabala i dr. U sklopu tjedna aktivnosti kao posljednja točka planira se
organizacija Norijade.
Cilj aktivnosti: poticati mlade na vaţnost sudjelovanja u društvu
Vrijeme i mjesto održavanja : Svibanj – Lipanj 2013. g. (tjedan u sklopu
proslave blagdana sv. Ivana nepomuka i dana Grada), Grad Omiš
Nositelj aktivnosti: Savjet mladih Grada Omiša, samostalni umjetnici, Grad
Omiš, OŠ „Josip Pupačić“, SŠ „Jure Kaštelan“
Potrebe: Teret proračun Grada Omiša.
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