Novigrad, 21. lipnja 2015.

Zapisnik sa 9. sjednice Savjeta mladih Grada Novigrada-Cittanova
održane 21. lipnja 2015. godine
Prostor mladih "Srce Novigrada", Velika ulica 1, Novigrad

Prisutni/e članovi/ce Savjeta mladih: Deni Košeto, Magdalena Vorfi, Ilari Miani, Petar Grgić, Ljiljana
Kostić
Neopravdano izostaju: Mateo Tomas, Luka Kalčić
Predsjednik Savjeta mladih konstatira da je prisutan kvorum potreban za početak sjednice. Na
zapisnik sa osme sjednice Savjeta mladih kojeg je sastavila Magdalena Vorfi nema primjedbi, te se
isti usvaja. Za zapisničarku 9. sjednice Savjeta mladih imenuje se Ljiljana Kostić. Savjet usvaja
dnevni red koji predlaže predsjednik, te on glasi:

Dnevni red
1. Konferencija za mlade u Puli - rezime
2. Program rada za 2016. godinu
3. Razno
Sjednica je započela u 12 sati.

Točka 1. Konferencija za mlade u Puli – rezime
Članice Savjeta mladih – Ilari Miani, Magdalena Vorfi i Ljiljana Kostić su prisustvovale konferenciji
„Za mlade, sa mladima, uz mlade“ koja se održala u Puli, 25.5.2015. godine u organizaciji Zaklade
za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Savjeta mladih grada Pule, Grada Pula i Istarske
županije. Prenose ostalim članovima Savjeta mladih dojmove, zaključke i prijedloge sa konferencije.

Savjet mladih razgovara o Lokalnom programu djelovanja za mlade i pokretanju inicijative za
njegovo donošenje u Novigradu.

Točka 2. Program rada za 2016. godinu
Savjet razgovara o aktivnostima u 2016-oj godini. Predsjednik predlaže da se zadrže aktivnosti koje
su u 2015-oj bile uspješne – Put oko svijeta, pripreme za državnu maturu, Filmski klub, te se
organiziraju nove aktivnosti u skladu s interesima mladih i mogućnostima Savjeta. Predlažu se
različite aktivnosti koje bi kao glavne aktere imali mlade koji studiraju na manje popularnim
fakultetima, sudjelovali su u razmjenama, prošli su zanimljiva iskustva i sl. Cilj je učiniti mlade
predavačima/cama i voditeljima/cama aktivnosti, a ne samo pasivnim sudionicima/ama.
Savjet razmatra i ideju organiziranja humanitarnog koncerta, sa kojeg bi se sva prikupljena sredstva
iskoristila za studentsku stipendiju ili stipendije ukoliko bude riječ o većem iznosu. Koncert će se
moći organizirati ukoliko Savjet bude imao veći iznos u gradskom proračunu. Za većinu aktivnosti
nisu potrebna dodatna sredstva, ali je važno je koristiti prostor mladih za što više aktivnosti koje će
potaknuti mlade na dolazak i uključivanje.
Tijekom ljetne stanke članovi/ce će razmisliti o mogućim aktivnostima, te će se na sjednici u
rujnu/listopadu složiti prijedlog programa rada koji će predsjednik Savjeta dostaviti Gradonačelniku
i predsjedniku Gradskog vijeća.
Točka 3. Razno
Savjet raspravlja o proteklim aktivnostima, preprekama koje su se ukazale pri organizaciji i
problemima na kojima bi trebali poraditi u budućnosti. Organizacija gostovanja Hrvatskog street
workout saveza ukazala je na probleme s kojima se u radu susrećemo, kao i one unutar Savjeta.
Savjet razgovara o problemu neopravdanih nedolazaka na sjednice Savjeta. Mateo Tomas i Luka
Kalčić nisu prisustvovali na nekoliko uzastopnih sjednica, a nisu se opravdali ili su čak potvrdili
dolazak. Savjet zaključuje kako će ponuditi Mateu i Luki da samostalno podnesu ostavke na svoje
mjesto ili će predsjednik Savjeta zatražiti od Gradskog vijeća njihovo razrješenje na temelju
neispunjavanja dužnosti članova Savjeta mladih. Prisutni članice i članovi Savjeta zaključuju kako je
nužno hitno riješiti interne probleme kako bi mogli uspješno nastaviti rad. Neodgovorno ponašanje
usporava rad Savjeta i djeluje obeshrabrujuće na članove i članice Savjeta koji/e redovito sudjeluju
na sjednicama i rade na organizaciji aktivnosti.

Sjednica je završila u 14 sati.

Zapisnik sastavila Ljiljana Kostić

Predsjednik Deni Košeto

