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Na temelju odredbe članka 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne Novine br. 41/14) 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 08.11.2021. godine donosi

PROGRAM RADA
Savjeta mladih Općine Vidovec
za 2022. 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.

Održavanje "Pub kvizova" na području Općine Vidovec
Kviz je vrsta društvene igre zasnovana na ispitivanju znanja i vještina iz različitih područja,
najčešće natjecateljskog karaktera. Pub kvizovi su koncept kvizova koji je zaživio diljem svijeta, a
posljednjih godina i na području Republike Hrvatske. Najčešća forma pub kvizova je klasični
pitanje-odgovor sistem s pisanjem na papir, iako su moguće razne varijacije. U tom klasičnom
sistemu postoji otprilike 30 pitanja podijeljenih na razne kategorije, bilo one klasične (povijest,
geografija, sport, itd.) ili apstraktne. Izrazito su omiljena pitanja u kojima se nešto treba pogoditi iz
audio ili video isječka.
Timovi koji igraju obično se sastoje od 4 osobe, a broj timova ovisi o kapacitetu prostora u kojem se
igra. Svaki tim igra pod svojim imenomi često je to pravi festival kreativnosti.
Kako bi potaknuli jedan vid zabave i druženja mladih pokrenuli 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. Zadnji kviz održan je 05.11.2021. s velikim odazivom i
pozitivnim kritikama. Plan održavanja kvizova je svaki mjesec u godini jedanput, osim u
izvanrednim situacijama.

Financijska pismenost mladih
OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) financijsku pismenost definira kao
kombinaciju informiranosti, znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje ispravnih
financijskih odluka za ostvarenje individualne dobrobiti. Pojednostavljeno, to je osnovno
financijsko znanje koje nam je potrebno za funkcioniranje u današnjem okruženju.
Prema istraživanju HANFA-e (Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), a prema
metodologiji OECD-a prosjećna ocjena financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj u 2019.
godini bila je 12,3 bodova od mogućih 21 bodova te se povećala u odnosu na 2015. godinu. Odnos
mladih u dobi od 18 do 29 godina prema novcu najmanje je odgovoran.
U suradnji s Erste d.o.o., društvom za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim
fondovima održana je radionica o financijskoj pismenosti, 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 biti će odžati radionicu i predavanje na temu financijske
pismenosti. Kako bi potaknuli znanje o različitim oblicima štednje i važnosti štednje, plan je održati
predavanje dovođenjem financijskih stručnjaka iz različitih dijelova financija. Ciljana skupina su
svi zainteresirani koji se odazovu pozivu na predavanje.

Zelena čistka
Jednodnevna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada na području Općine Vidovec. Gomilanje
smeća je veliki problem današnjice koji direktno utječe na kvalitetu življenja ljudi, ali i situacija u
okolišu. Promjena navika svakog pojedinca, ali i organizacija, poduzeća i institucija, jedini je način
da se očuvaju prirodne ljepote i dobra, te osigura ljepša i zdravija budućnost kojoj je cilj podizanje
svijesti građana i njihov odnos prema okolišu.
Svi lokalni napori povezani su za očišćeno i zelenije sutra. Buđenje svijesti o stvaranju i važnosti
odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, koja je naše
zajedničko dobro, prvi je korak na tom putu.
Cilj je u jednom danu ukloniti što veće količine ilegalno odloženog otpada. Ciljana skupina su svi
zainteresirani, udruge s djelovanjem na području Općine Vidovec i sve osobe izvan Općine.
Stoga, uložimo napore kako bi pokazali koliko nam je važan okoliš i priroda, te što sve možemo i
spremni smo učiniti u samo jednom danu.

Ostali ciljevi
Cilj Savjeta mladih Općine Vidovec i dalje će biti 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.
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