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REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VIDOVEC
Savjet mladih
Na temelju odredbe članka 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br.41/14) i
i članka 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vidovec („Službeni vjesnik
Varaždinske županije br. 69/14) Savjet mladih Općine Vidovec na sjednici održanoj online
06.11.2020. godine donosi

PROGRAM RADA
Savjeta mladih Općine Vidovec
za 2021. godinu

UVOD
Program rada Savjeta mladih Općine Vidovec donosi se za narednu godinu, a označava smjer i
viziju kretanja u radu za mlade i s mladima. Prijedlog programa rada obuhvaća ključna područja
budućeg djelovanja Savjeta mladih kao i mjere, obrazloženja i smjer kretanja u kojem će se
kretati Savjet mladih. Također, označava temeljne prioritete u radu s mladima na području
Općine Vidovec.
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1. Financijska pismenost mladih
Prema istraživanju HANFA-e (Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), a
prema metodologiji OECD-a (Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj) prosječna ocjena
financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj u 2019. godini bila je 12,3 bodova od mogućih
21 bodova te se povećala u odnosu na razinu iz 2015. Odnos mladih u dobi od 18 do 29 godina
prema novcu najmanje je odgovoran..
Stoga, u suradnji s Erste d.o.o., društvom za upravljanje obveznim i dobrovoljnim
mirovinskim fondovima održana je radionica o financijskoj pismenosti 29.2.2019. godine, tj. o
svrsi i načinu poslovanja mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj kako bi potaknuli
razmišljanje mladih o budućnosti i mogućnostima drugog i trećeg mirovinskog stupa.
U sljedećem razdoblju cilj Savjeta mladih bit će daljnje održavanje radionica i predavanja
na temu financijske pismenosti. Posebno, cilj je da se održe predavanja završnim razredima u
školama na području Općine pošto su prema istraživanju osobe mlađe od 18 godine najmanje
financijski pismene. Također, 68 % Hrvata aktivno štedi, a od toga 50% građana novac drži u
gotovini kod kuće, dok samo 4 % građana ulaže u dionice, a 10 % drži svoju štednju u
nekretninama. Kako bi potaknuli znanje o različitim oblicima štednje i važnosti štednje plan je
održati predavanje na temu dionica kao oblika štednje koji može donijeti veći prinos nego štednja
u bankama. Ciljana skupina su svi zainteresirani koji se odazovu pozivu na predavanje.
Nadalje, ukoliko će biti mogućnosti plan je održavati redovite prezentacije ili radionice
financijske pismenosti tokom cijene godine i u drugim segmentima dovođenjem financijskih
stručnjaka iz različitih dijelova financija.

2. Održavanje „Pub kvizova“ na području Općine Vidovec
Pub kvizovi koncept su kvizova koji je zaživio diljem svijeta, a posljednjih godina i na
području Republike Hrvatske. Kako bi potaknuli jedan vid zabave i druženja mladih osmislili smo
pub kviz na temu opće kulture koji bi se održavao na području Općine Vidovec. Ciljana skupina
su svi zainteresirani, uključujući i sve osobe izvan Općine Vidovec. 16.11.2020. održan je 1. Pub
kviz s velikim odazivom i pozitivnim kritikama. Plan održavanja kvizova je svaki mjesec u godini
jedanput, osim u izvanrednim situacijama.
3. Ostali ciljevi.
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Cilj Savjeta mladih Općine Vidovec i dalje biti će jačanje suradnje s ostalim Savjetima
mladih na području županije, redovito sudjelovanje na sjednicama i konferencijama Mreže te
aktivno uključivanje u aktivnosti Mreže.
Predsjednik Savjeta mladih u dogovoru s ostalim članovima Savjeta po potrebi može
organizirati tematske sjednice, a koje će se održavati u širem sastavu Savjeta sa zamjenicima, a
radi razmjene novih ideja i savjeta.

Završne odredbe
Savjet mladih Općine Vidovec zadržava pravo izmjene i nadopune Programa rada, a u skladu
s novonastalim potrebama i mogućnostima.

Predsjednik Savjeta mladih Općine Vidovec
Petar Rog
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