
 

OBRAZAC 
SUDJELOVANJA U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU TEKSTA 

PROGRAMA ZA MLADE GRADA ZAGREBA 2015. – 2018. 

Naziv nacrta zakona, 

drugog propisa ili akta o 

kojem se provodi 

savjetovanje 

Prijedlog teksta Programa za mlade Grada Zagreba  

                         2015. – 2018.  

Razdoblje internetskog 

savjetovanja (početak i 

završetak) 

                           18.3.-31.3.2015.         

Naziv predstavnika 

zainteresirane javnosti 

(OCD, ustanove i sl.) koja 

daje svoje mišljenje, 
primjedbe i prijedloge na 

predloženi prijedlog teksta 

Pragma, Teslina 13, Zagreb 

Interes, odnosno kategorija 

i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

Područje djelovanje Pragme su socijalna djelatnost, 

zaštita zdravlja, obrazovanje, znanost i istraživanje, 

demokratska politička kultura, ljudska prava i 

međunarodna suradnja. 

 
Načelne primjedbe Podržavamo Nacrt prijedloga programa za mlade Grada 

Zagreba 2015.-2018. koji sveobuhvatno promišlja 

postojeće potrebe mladih, ali i nudi neke nova rješenja 

koja stoje pred mladima u sljedećem trogodišnjem 

razdoblju.  

 

Podupiremo jačanje Odjela za mlade u Uredu za 

obrazovanje, odnosno jačanje cjelokupne gradske uprave 

i gradskih institucija za rad s mladima kao osnovnog 

preduvjeta za sustavan rad s mladima, a koji bez ljudskih 

resursa ne mogu dosegnuti predložene strateške ciljeve. 

 

Radi sustavne evaluacije predviđenih ciljeva i mjera, 

predlažemo jednogodišnje savjetovanje Grada Zagreba 

sa svim nositeljima i suradnicima, uz sustavno praćenje i 

izvještavanje o provedbi Programa putem posebne web 

stranice Grada Zagreba (primjere praćenja i izvještavanja 

o Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja 

za razvoj civilnoga društva 2012.-2016.: 

http://strategija.uzuvrh.hr). 

 

Osobito ističemo kao pozitivan primjer što je po prvi put 

prepoznat i definiran obrazovni, socijalni i gospodarski 

problem preranog napuštanja školovanja u Zagrebu (u 

mjeri „Potpora kvaliteti i dostupnosti osnovnog i 

srednjoškolskog te visokog obrazovanja“, zadatku: 

„Potpora učenicima/icama pred izazovom nastavka 

obrazovanja i učenicima/icama u riziku/s problemima u 

ponašanju koji rano odustaju od školovanja u vidu 

http://strategija.uzuvrh.hr/


pravovremenog informiranja te programa savjetovanja 

uz pokušaje poticanja nastavka obrazovanja“ i mjeri 

„Potaknuti sustavno informiranje i savjetovanje o 

zapošljavanju i stručnom usavršavanju mladih“, zadatku 

„Razvoj efikasnog sustava savjetovanja, profesionalnog 

usmjeravanja i motivacijskog treninga osobito za mlade 

koji se nalaze izvan sustava obrazovanja i zapošljavanja 

duže vrijeme“; mjeri „Podupirati rad s mladima s 

problemima u ponašanju i s mladima u sukobu s 

zakonom“, zadatku „Razvijati i podupirati programe 

podrške u formalnom obrazovanju, stručnom 

osposobljavanju i zapošljavanju mladih s poremećajima 

u ponašanju mladih, te mladima u sukobu s zakonom koji 

su prekinuli školovanje ili se nalaze pred izazovom 

nastavka obrazovanja“).  

 

Budući Pragma već gotovo 5 godina razvija 

specijalizirane usluge za ovu skupinu mladih (i njihove 

članove obitelji), vjerujemo da će i ove gradske mjere 

omogućiti sustavnu podršku mladima u nastavku 

obrazovanja, pronalasku posla ili osposobljavanja. 

 
MJERE 1. U Programu nije dovoljno istaknuta važnost učeničkih 

domova koji su specifična odgojno-obrazovna ustanova, 

a koji svojim značajem (brojem zaposlenika i učenika, 

raznovrsnošću usluga koje se nude) zavrjeđuje posebno 

mjesto - predlažemo horizontalno i vertikalno 

povezivanje predloženih mjera kroz učeničke domove, 

tamo gdje je primjenjivo. 

 

2. U području financiranja, osim detaljnije razrade 

predviđenih sredstava osiguranih u proračunu Grada 

Zagreba na razinama upravnih tijela, potrebno je 

predvidjeti i sredstva koja se trebaju osigurati i kroz 

sufinanciranje iz sredstava Europske unije koja stoje na 

raspolaganju RH u području politika za mlade. Potrebno 

je staviti veći naglasak svim nositeljima i suradnicima o 

prijavi projekata i programa za provedbu Programa 

putem EU sredstava, ističući i potičući partnerstva 

između gradskih tijela, odgojno-obrazovnih ustanova i 

udruga.  

 

3. Predlaže se redefiniranje pojedinih ishoda (npr. u 

mjeri „Promovirati važnost rada s mladima i vrednovati 

rad mladih“ ishod nije uspostava instituta dodjele 

godišnjih nagrada već promjene koje ta nagrada nosi - 

nagrada je samo „instrument“ promjena). Suradnici u 

provedbi mjere, uz Skupštinu i njezina tijela trebaju biti i 

organizacije civilnog društva i odgojno-obrazovne, 

zdravstvene i socijalne ustanove. 



4. U mjeri „Uspostaviti kvalitetan sustav potpore radu, 

razvoju i suradnji organizacija koje djeluju u korist 

mladih“ predlaže se uvođenje višegodišnjeg ugovaranja s 

organizacijama civilnog društva (zaključivanje 

trogodišnjih programskih i institucionalnih potpora) 

temeljem prethodne evaluacije provedenih programa i 

projekata.  

 

5. U mjeri „Dodjela gradskih prostora za rad udruga 

koje djeluju u korist mladih“ predlaže se povezivanje 

resursa s kojima raspolaže Državni ured za upravljanje 

državnog imovinom i Grad Zagreb. Za takve prostore 

osigurati posebna financijska sredstva potrebna za 

uređenje prostora i osiguravanje minimalne 

infrastrukture.  

 

6. U mjeri „Podupirati neprofitne medijske projekte 

mladih i za mlade“ predlaže se uvođenje dva zadatka: 1. 

promoviranje i provedba projekata medijske pismenosti i 

kulture mladih i 2. dodjela Godišnje nagrade za 

novinarske radove koji promiču vrijednosti obrazovanja 

(koju dodjeljuje udruga Pragma, uz pokroviteljstvo 

Grada Zagreba) uz dodjelu nagrade obrazovnim 

ustanovama koje su sudjelovale u dodjeli Nagrade. 

Indikatori ishoda: Broj projekata medijskog 

opismenjavanja mladih koji su uspješno ostvarile 

potporu; Povećanje medijske pismenosti mladih; 

Povećanje interesa škola i učeničkih domova za 

medijsku pismenost kroz sudjelovanje u dodjeli Nagrade.  

Indikatori rezultata: Broj financiranih projekata 

medijske pismenosti i kulture; Broj mladih koji su prošli 

treninge/aktivnosti medijske pismenosti; Broj škola i 

učeničkih domova koji su sudjelovali u dodjeli Nagrade; 

Broj novinarskih radova koji su pristigli na Natječaj. 

 

7. U mjeri „Pružanje podrške u nezavisnom učeničkom 

organiziranju i međusobnoj suradnji“ predlaže se 

redefiniranje zadatka „Poticati suradnju vijeća učenika iz 

Zagreba s vijećima učenika drugih gradova u Republici 

Hrvatskoj te regiji jugoistočne i središnje Europe“ u 

„Poticati suradnju vijeća učenika iz Zagreba s vijećima 

učenika drugih gradova u Republici Hrvatskoj i 

zemljama u inozemstvu“. Osim jugoistočne i središnje 

Europe, vijeća učenika treba surađivati i s ostalim 

zemljama Europe (osobito zemalja Unije) te zemalja u 

kojima živi hrvatska dijaspora (SAD, južnoameričke 

zemlje, Australija…). 

            

8. U mjeri „Podupiranje programa i aktivnosti 

cjeloživotnog učenja“ predlažemo zadatak obilježavanja 



Tjedna cjeloživotnog učenja u srednjim školama i 

učeničkim domovima.  

 

9. Zadatak „Potaknuti osmišljavanje i provođenje 

edukacija mladih u završnim razredima osnovne i 

srednje škole o ulasku na tržište rada“ unutar mjere 

„Poduprijeti programe pripreme mladih za tržište rada“ 

je usmjeren na učenike završnih razreda, pa predlažemo 

nove radne zadatke koji se odnose na promicanje 

poduzetništva među djecom i mladima, povezivanje 

poslovnih subjekata, udruga i ustanova u odgoju i 

obrazovanju s ciljem promocije poduzetničkih ideja i 

razvoja projekata usmjerenih na učenje o poduzetništvu, 

a koji se odnose na cjelokupno obrazovanje - od osnovne 

do kraja srednje škole. 

 
Ime i prezime osobe (ili 

osoba) koja je sastavila 

primjedbe ili osobe koja 

predstavlja zainteresiranu 

javnost, e-mail ili drugi 

podaci za kontakt 

Nedjeljko Marković, dipl. soc. radnik, predsjednik 

Pragme, markovic@udruga-pragma.hr, 01 7789 950, f. 

01 7789 951, www.udruga-pragma.hr.  

Datum dostavljanja 31. ožujka 2015. godine 
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