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NAČELNIKOV GOVOR:
Što je Tuhelj bez mladih?
Tuhelj bez mladih, isto kao i svaka naša općina i grad, sredina je osuđena na stagnaciju, okolina je bez
mogućnosti napretka i razvoja, sredina u kojoj ni starijoj populaciji ne može biti dobro. Svaka je
zajednica bez mladih zajednica bez budućnosti.
Kao društvena skupina mladi su bitni prvenstveno kao generator budućeg rasta i razvoja u
gospodarskom i društvenom smislu.
Mladi imaju snažne kreativne, inovativne i produktivne potencijale koje treba njegovati i razvijati.
S ciljem isticanja i poticanja razvoja tih potencijala Općina Tuhelj u rujnu prošle godine pokrenula je
projekt „Tuhelj ZA mlade!“. Zajedno s partnerima u projektu Sportskim društvom Tuhelj, Mrežom
udruga Zagor i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova projekt je prijavljen Ministarstvu za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je Općini Tuhelj dodijelilo novčana sredstva za
provođenje projekta.
U proteklih je godinu dana Općina Tuhelj zajedno sa svojim partnerima organizirala i provela niz
aktivnosti s ciljem prikupljanja informacija o potrebama i problemima mladih s područja naše općine.
Na temelju prikupljenih informacija donosi se ovaj program za mlade koji definira odnos Općine Tuhelj
prema mladima u narednih pet godina.
Provedba ovog programa, kao temelja i okvira politike Općine Tuhelj prema mladima Tuhlja, temelji se
na načelima podrške mladima u ispunjenju potencijala i aktivnom sudjelovanju u životu naše zajednice s
ciljem unapređenja i kvalitete života mladih u općini Tuhelj.
Mladi Tuhlja, kroz program „Tuhelj ZA mlade!“ općina vam nudi da se aktivno uključite u život naše
zajednice, sve je na vama, ništa se ne može promijeniti preko noći, uključite se i gradimo zajedno bolji
Tuhelj.
UVOD
IZRADA LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE OPĆINE TUHELJ
Pred vama se nalazi prvi Lokalni program za mlade Općine Tuhelj:
U razdoblju do donošenja ovog programa politika prema mladima u općini Tuhelj svodila se na
kontinuiranu podršku mladima u raznim područjima čiji se opseg godinama kvalitativno i kvantitativno
povećavao. Donošenjem ovog dokumenta sistematizirane su mjere koje su se dosadašnjih godina
donosile te su dopunjene mjerama i aktivnostima na temelju iznesenih prijedloga i potreba mladih
tijekom provođenja projekta ''Tuhelj ZA mlade!''.
Općina Tuhelj u partnerstvu sa Športskim društvom Tuhelj i Mrežom udruga Zagor, te u suradnji sa
Savjetom mladih Općine Tuhelj i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj u razdoblju od
1. 11. 2017. do 31. 10. 2018. provodila je projekt ''Tuhelj ZA mlade!''. Ukupno 13 projektnih aktivnosti
obuhvatilo je više od 330 korisnika i preko 20 volontera, a izravni su korisnici mladi – srednjoškolci,
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zaposleni i nezaposleni, mlade obitelji, mladi volonteri i javna uprava. Cilj projekta bio je stvaranje
poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u Tuhlju te
podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka.
Središnju aktivnost projekta predstavljala je izrada Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj, koji
pruža strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih, na temelju kojih će se u
sljedećih pet godina raditi i kvalitetno provoditi projekti i programi usmjereni mladima.
Projekt ''Tuhelj ZA mlade!'' Općina Tuhelj i projektni partneri prijavili su na natječaj Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, nakon čega je Ministarstvo odobrilo financiranje projekta
u iznosu od 45.000,00 kn, što čini 70 % ukupnog proračuna projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi
58.500,00 kn, a ostatak od 30 % financiran je sredstvima proračuna Općine Tuhelj. Nakon predstavljanja
projekta i konferenije za medije provedena je radionica o izradi javnih politika i politika za mlade.
Također, za motiviranje i prikupljanje dodatnih podataka provedene su dvije javne akcije, održane tri
fokusne grupe, održan je cjelodnevni sportski turnir i koncert za mlade.
Općina je oformila radnu skupinu za izradu programa, a članovi su radne skupine predstavnici Općine
Tuhelj, Savjeta mladih Općine Tuhelj, Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj, Športskog
društva Općine Tuhelj, podmladaka političkih stranaka i zainteresiranih mladih. Radna skupina izradila
je prijedlog programa o kojem je provedeno internetsko savjetovanje na mrežnoj stranici Općine Tuhelj
tijekom 30 dana. O prijedlogu programa provedena je i javna tribina. Na internetsko savjetovanje
pristiglo je __ komentara __ organizacija, od kojih je usvojen __, djelomično usvojeno __ te nije usvojeno
njih __.
Za potrebe što kvalitetnije pripreme mjera Programa proveden je anketni upitnik na uzorku od 47
ispitanika. Anketni upitnik provodio se mrežno od 16. siječnja 2018. do 16. veljače 2018. godine, a
obuhvaćao je populaciju mladih osoba u dobi od 15 do 30 godina koje žive na području općine Tuhelj.
Prosječno vrijeme ispunjavanja upitnika bilo je 20 minuta po osobi. Upitnik je bio anoniman. Najveći broj
upitnika, čak 66 %, ispunile su mlade ženske osobe, većinom sa završenim srednjoškolskim stupnjem
obrazovanja (55,3 %) ili fakultetskim obrazovanjem (31,9 %). U približno istim postocima upitnik su
ispunili ispitanici starosne skupine 15 – 19 godina, 20 – 24 godine i 25 – 30 godina. Većinom su to
studenti redovitog ili izvanrednog studija (38,3 %) te zaposlene osobe (32,9 %).
Možemo zaključiti da anketa kvalitetno odražava stavove i razmišljanja raznih kategorija mladih u
općini Tuhelj, a dodatne informacije prikupljene su radom s mladima kroz fokusne grupe u posebnim
kategorijama: mladi zaposleni i nezaposleni, mladi volonteri i mladi srednjoškolci/studenti.
Pitanja ankenog upitnika odnosila su se na razne aspekte života mladih, od obrazovanja i slobodnog
vremena mladih do zapošljavanja i percepcije budućeg života.
U nastavku su sumirani rezultati upitnika.
REZULTATI UPITNIKA
Najvećim prisutnim problemima ispitanici smatraju: nezaposlenost, ovisnost o drogama, alkoholu i
duhanu, nizak životni standard, nedostatak interesa za društvena zbivanja, nedostatak životne
perspektive, problem stanovanja, problem (prometne) povezanosti, nepostojanje vrtića na području
općine, nepostojanje mjesta za izlaske, nedovoljna politička angažiranost mladih, netolerancija prema
manjinskim društvenim skupinama, neodgovorno seksualno ponašanje i fizičko nasilje među mladima.
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Ispitanici su na ponuđenoj skali prisutnosti problema većinom odgovarali da su navedeni problemi
prisutni, odnosno prisutni u velikoj mjeri.
Većina ispitanika svoj materijalni status ocjenjuje prosječnim. Čak 48,9 % ispitanika radi posla preselilo
bi se u drugu općinu/županiju/grad/državu, a 44,7 % bi to isto učinilo kad bi im to bila posljednja nada
za zaposlenje. Preduvjeti koji bi za većinu ispitanika trebali biti zadovoljeni da bi odlučili osnovati obitelj
jesu primanja od kojih obitelj može živjeti (51,1 %) i stabilan posao (29,8 %), što upućuje na činjenicu da
su zaposlenje i pripadajuća primanja najveća preokupacija mladih.
Mladi su time pokazali određenu dozu mobilnosti vezanu uz zapošljavanje, ali nisu u potpunosti
zadovoljni mjerama aktivne politike zapošljavanja; tek 21,3 % je zainteresirano za korištenje navedenih
mjera, a 27,7 % samo ako ne nađe posao odmah. 38,3 % ispitanika pohađalo je neki od programa
cjeloživotnog učenja jer to smatra korisnim, no čak 29,8 % priznalo je da za navedeno nema interesa.
44,7 % ispitanika ima 2 – 5 sati tjedno slobodnog vremena, a 40,4 % ispitanika ima više od 6 sati. Svoje
slobodno vrijeme najčešće provode na društvenim mrežama, gledajući televiziju, surfanjem na internetu,
volontiraju
ili
borave
u
prirodi.
87,2
%
ispitanika
obično
se
informira
o
stvarima/aktivnostima/događanjima/mogućnostima za mlade putem interneta. Najviše ispitanika
vjeruje informacijama dobivenima na televiziji i radiju, a najmanje njih na društvenim mrežama.
Ukupno 51,07 % ispitanika smatra da su informacije iz Tuheljskog lista gotovo ili u potpunosti pouzdane
i točne.
47,8 % ispitanika članovi su udruge, što pokazuje visok stupanj zainteresiranosti mladih volontera u
doprinosu istraživanju i poboljšanju položaja mladih u društvu. Oni koji ne sudjeluju u radu udruga u
podjednakom omjeru odgovaraju da je to zato što nemaju slobodnog vremena, jer ne postoji udruga koja
bi ih privukla ili zato jer ih ne zanima članstvo. Ako se osnuje udruga za mlade, 43,5 % ispitanika nije
sigurno bi li se uključilo u rad udruge, 32,6 % ispitanika odgovorilo je potvrdno. Većina ispitanika
volontiranje smatra korisnim, mogućnošću za razvoj (osobni ili zajednice) i velikom pomoći zajednici.
Na pitanje u kakvim bi volonterskim akcijama volontirali 20 % ispitanika odgovara da bi direktno radilo
s korisnicima, 17,8 % bi radilo na javnim akcijama, 15,6 % organizacijske poslove, 13,3 % bavilo bi se
terenskim radom, a 31,1 % ispitanika radilo bi nešto drugo.
43,5 % ispitanika nije zadovoljno sportskim sadržajima na području općine Tuhelj, dok je 23,9 %
ispitanika odgovorilo da je zadovoljno navedenim sadržajima, te navode potrebu za uvođenjem drugih
vrsta sportova osim nogometa.
Područja interesa o kojima bi sudionici željeli znati više i dobivati informacije jesu zapošljavanje (56,5
%), koncerti i drugi glazbeni sadržaji (50,0 %), izlasci (45,7 %), strani jezici (43,5 %), volontiranje(37,0 %),
edukacije (37,0 %), sportske aktivnosti (34,8 %) i obrazovanje (32,6 %).
Također, sudionike zanimaju sljedeće teme: stanovanje, zdravlje, kvalitetno provođenje slobodnog
vremena, sudjelovanje mladih u procesu donošenja odluka, neformalno obrazovanje, kultura nenasilja.
Većina ispitanika željela bi primati savjete i informacije (podršku) putem interneta (45,7 %), osobno kroz
grupni rad ili radionice (23,9 %), e-poštom (23,9 %), pisanim materijalima, brošurama, letcima (19,6 %),
osobno licem u lice (19,6 %) i putem medija (8,7 %).
U svojoj općini sudionici bi najradije sudjelovali na sljedećim događanjima: koncertima, sportskim
aktivnostima, kino projekcijama, volonterskim i humanitarnim akcijama, u udrugama, gostovanjima u
kazalištima, odlascima u galeriju/muzej/na izložbu, savjetodavnim i edukacijskim sadržajima.
Na pitanje jesu li zainteresirani za tematiku ravnopravnosti spolova, 33,3 % ispitanika odgovorilo je da
ih zanima, 35,6 % da ih slabo zanima, odnosno ne prati navedenu problematiku, a čak 31,1 % ispitanika
uopće ne zanima navedena tematika.
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Na pitanje njihove percepcije neravnopravnog tretmana osoba samo na temelju pripadnosti nekoj
skupini (neravnopravan tretman iz bilo kojih razloga) najviše sudionika odgovara da se izrazito često
tako društvo odnosi prema osobama različite seksualne orijentacije, osobama lošijeg materijalnog stanja,
osobama manjinske političke opredijeljenosti.
Mladi prepoznaju različite probleme mladih u društvu, a na pitanje koga smatraju najodgovornijima za
njihovo rješavanje odgovorili su: svaka mlada osoba sama za sebe (29,8 %), roditelji (27,7 %), lokalna
samouprava (17 %) i državne institucije (10,6 %).

REZULTATI FOKUSIRANIH GRUPNIH DISKUSIJA
Tijekom trajanja projekta radi prikupljanja detaljnijih informacija o željama i potrebama mladih
provedene su i tri fokusne grupe s ciljanim skupinama mladih: mladi nezaposleni i zaposleni, mladi
volonteri i mladi studenti/učenici. U grupnim diskusijama sudjelovalo je 15 sudionika.
Glavni zaključci fokusnih grupa:
U svom mjestu sudionici fokusnih grupa željeli bi imati više koncerata i događanja za mlade tijekom
cijele godine i željeli bi da Tuhelj bude atraktivnije mjesto za život, što bi se postiglo kad bi imao vrtić i
uređeniju komunalnu infrastrukturu.
Mlade je potrebno poticati da izražavaju svoje političke stavove kroz organizaciju informativih
aktivnosti te kroz češće susrete s donositeljima odluka. U prevladavanju prepreke između donositelja
odluka i mladih smatraju učinkovitim organiziranje anketa, jačanje kapaciteta Savjeta mladih u smislu
poveznice između navedenih dionika i povećanje komunikacije putem društvenih mreža.
Mladi volonteri tijekom rada u fokusnim grupama složili su se kako su im potrebne dodatne informacije
i edukacije o pisanjima projekata i natječajima na nacionalnoj i europskoj razini. Također, nedostaje im
aktivnih članova i smatraju da je potrebno povoditi aktivnosti koje imaju za cilj ublažavanje problema
diskriminacije prema političkoj pripadnosti.
Sudionici smatraju da obrazovni sustav nije usklađen s tržištem rada i da je potrebno razvijati vještine
koje pomažu mladima pri zapošljavanju, informirati mlade o najtraženijim poslovima. Potrebno je
poticati otvaranje tvrtki i poduzimati druge aktivnosti poticajne za razvoj poduzetništva jer na području
općine nema dovoljno radnih mjesta.
Generalno sudionici zaključuju da je Tuhelj dobro mjesto za život, rad i osnivanje obitelji zbog blizine
Zagreba i raznih subvencija koje pruža Općina. No, potrebno je izgraditi bolju komunalnu
infrastrukturu, sagraditi vrtić, motivirati stanovnike na otvaranje OPG-ova i povezati ih s turističkim
sektorom.
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LOKALNI PROGRAM ZA MLADE OPĆINE TUHELJ
Lokalni program za mlade Općine Tuhelj sastoji se od 23 mjere za poboljšanje položaja mladih na
području općine. Mjere su podijeljene u 6 tematskih područja: 1. Obrazovanje; 2. Rad, zapošljavanje i
poduzetništvo; 3. Zdravlje i pozitivni stilovi života; 4. Socijalna politika; 5. Kultura mladih i 6.
Demokratsko građanstvo, ljudska prava i održivi razvoj. U programu su predviđeni i nositelji pojedinih
mjera, vremenski period provedbe, kao i partneri/sudionici, izvori financiranja te indikatori na temelju
kojih će se procjenjivati uspjeh provođenja. Sastavni je dio ovog programa osvrt na metodologiju,
praćenje i evaluaciju provedbe programa.

OBRAZOVANJE
Naziv mjere:
Osigurati bolje uvjete za obrazovanje učenika srednjih škola i studenata
Predviđene aktivnosti:
Dodjeljivanje financijskih pomoći učenicima srednjih škola i studentima
Sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike srednjih škola
Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola
Praćenje i evaluacija sustava dodjeljivanja financijskih pomoći te po potrebi prilagodba natječajnih kriterija (veći broj bodova za
financiranje na temelju kriterija deficitarnih zanimanja, socijalnog kriterija, kriterija izvrsnosti i drugih kriterija)
Redovito informiranje studenata o izvanopćinskim mogućnostima dobivanja stipendija
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri/suradnici: Savjet mladih Općine Tuhelj, obrazovne institucije s područja općine
Indikatori: izvještaj o procesu natječaja i dodjeli financijskih pomoći učenicima srednjih škola i studentima, broj realiziranih
potpora i financijski iznos utrošen za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike srednjih škola i sufinanciranje prijevoza
učenicima srednjih škola, broj informiranih osoba o stipendijama izvan financiranja iz općinskog proračuna
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: kontinuirano
Naziv mjere:
Poticati obrazovanje za deficitarna zanimanja
Predviđene aktivnosti:
Ostvarivanje dodatnih bodova pri prijavi na natječaj za dodjelu financijskih pomoći učenicima srednjih škola i studentima koji
pohađaju obrazovne procese za deficitarna zanimanja
Osmišljavanje i poticanje ostalih načina osposobljavanja za deficitarna zanimanja
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri/suradnici: obrazovne ustanove, gospodarski subjekti s područja općine, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska
gospodarska komora - Županijska komora Krapina, Obrtnička komora KZŽ-a
Indikatori: broj učenika i studenata koji primaju financijske pomoći na temelju dodatnih bodova, broj gospodarskih subjekata
uključenih u sustave poticanja osposobljavanja za deficitarna zanimanja, broj osmišljenih novih načina osposobljavanja za
deficitarna zanimanja
Financiranje: proračun Općine Tuhelj i sredstva partnera
Rok provedbe: kontinuirano
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Naziv mjere:
Poticati profesionalnu orijentaciju i usavršavanje mladih
Predviđene aktivnosti:
Organiziranje informativnih aktivnosti za učenike završnih razreda osnovne škole o daljnjem školovanju, uz prezentaciju bivših
učenika srednjih škola s područja općine o njihovim iskustvima u školovanju
Organiziranje informativnih aktivnosti za učenike završnih razreda srednjih škola o daljnjem školovanju, uz prezentaciju bivših
studenata s područja općine o njihovim iskustvima
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri/suradnici: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Obrtnička komora KZŽ-a, osnovne i srednje škole, Savjet mladih Općine
Tuhelj, organizacije civilnog društva
Indikatori: broj održanih informativnih tribina, broj sudionika događanja, broj uključenih mladih u događanja
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: kontinuirano, minimalno 1 aktivnost unutar godine dana
Naziv mjere:
Poticati opremanje učionica suvremenim pomagalima za provedbu nastavnog programa
Predviđene aktivnosti:
Izrada i javna objava popisa osnovne suvremene opreme potrebne za obrazovne ustanove s područja općine Tuhelj
Razrada programa kontinuiranog opremanja informatičkih učionica, implementacije novih medija i strategija poučavanja
Kupovanje i druga vrsta nabave suvremenih pomagala za provedbu nastavnog programa
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri/suradnici: obrazovne ustanove s područja općine, nadležno ministarstvo, Krapinsko-zagorska županija
Indikatori: izrađen i javno objavljen popis opreme, razrađen program kontinuiranog opremanja, broj nabavljene opreme,
vrijednost nabavljene opreme
Financiranje: proračun Krapinsko-zagorske županije, proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: program do kraja 2019., financiranje kontinuirano
Naziv mjere: Pružati potporu nadarenim učenicima i studentima
Predviđene aktivnosti:
Ostvarivanje dodatnih bodova pri prijavi na natječaj za dodjelu financijskih pomoći nadarenim učenicima srednjih škola i
studentima
Sufinanciranje troškova provođenja aktivnosti i razmjene iskustava kojima se potiče rad nadarenih učenika/učenica i
studenata/studentica
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri/suradnici: Savjet mladih Općine Tuhelj
Indikatori: broj učenika i broj studenata koji primaju financijske pomoći na temelju dodatnih bodova /iznos sufinanciranja
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: kontinuirano
Naziv mjere:
Podizati svijest o važnosti odgovornog upravljanja financijama
Predviđene aktivnosti:
Provođenje promotivnih kampanja za unapređenje financijske pismenosti
Provođenje edukacije o financijskoj pismenosti mladih
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri/suradnici: Savjet mladih Općine Tuhelj, obrazovne ustanove s područja općine, organizacije civilnog društva, banke
Indikatori: broj mladih koji su sudjelovali u educiranju, broj održanih edukacija, broj provedenih promotivnih
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kampanja
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: kontinuirano, minimalno 1 edukacija i 1 promotivna kampanja tijekom trajanja LPDM-a

RAD, ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO
Naziv mjere:
Jačati prilike za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih
Predviđene aktivnosti:
Organiziranje edukacije i osposobljavanja mladih za različite oblike poduzetništva (društveno poduzetništvo, obrtništvo, start
up, samozapošljavanje putem mrežnih servisa i drugo)
Organiziranje edukativnih aktivnosti za (ne)zaposlene mlade o tzv. softskills (komunikacijske i prezentacijske vještine, pisanje
zamolbi za posao, pisanje životopisa i sl.)
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri/suradnici: Hrvatski zavod za zapošljavanje, organizacije civilnog društva
Indikatori: broj održanih edukativnih aktivnosti, broj mladih korisnika obuhvaćen edukacijom, broj mladih poduzetnika
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok: kontinuirano, minimalno 2 edukacije tijekom trajanja LPDM-a
Naziv mjere:
Razvijati poduzetništvo mladih
Predviđene aktivnosti:
Sufinanciranje otvaranja tvrtki (samozapošljavanje)
Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite
Osiguravanje potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte sa sjedištem na području općine za gradnju proizvodne i
uslužne namjene, odnosno za gradnju objekata za poljoprivrednu proizvodnju
Indikatori: broj sufinanciranih novootvorenih tvrtki, iznos dodijeljenih financijskih potpora
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri/suradnici: Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok: kontinuirano
Naziv mjere:
Poticati mlade na osnivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i bavljenje poljoprivredom
Predviđene aktivnosti:
Organizacija edukativne radionice o otvaranju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, izradi poslovnog plana i načinu prijave
u Agronet
Dodjeljivanje financijskih potpora poljoprivrednicima – dodjeljivanje subvencija sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Tuhelj
o subvencioniranju poljoprivrednika
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri/suradnici: lokalne akcijske grupe, Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Indikatori: broj novih mladih nositelja OPG-ova u općini, broj organiziranih radionica, iznos financijskih sredstava dodijeljenih
mladim poljoprivrednicima
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: financiranje kontinuirano, minimalno jedna edukacija tijekom trajanja LPDM-a

ZDRAVLJE I POZITIVNI STILOVI ŽIVOTA
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Naziv mjere:
Podizati svijest mladih o zdravim stilovima života
Predviđene aktivnosti:
Edukacija o zdravoj prehrani (predavanje i radionica zdravog doručka)
Radionica prirodne kozmetike u 3 termina
Predavanje o organizaciji vremena i tehnikama brzog učenja
Radionica o pružanju prve pomoći
Predavanje o važnosti recikliranja i zerowaste pokreta
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri: organizacije civilnog društva
Indikatori: broj provedenih radionica, broj mladih sudionika
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: kontinuirano, minimalno 1 aktivnost godišnje
Naziv mjere:
Preventivno djelovati na sve oblike ovisnosti među mladima
Predviđene aktivnosti:
Provođenje informativnih kampanja za mlade u suradnji sa stručnim osobama i organizacijama
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri: organizacije civilnog društva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Savjet mladih Općine Tuhelj
Indikatori: broj provedenih kampanja, broj objava u Tuheljskom listu
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: kontinuirano
Naziv mjere:
Informirati mlade o mogućnostima bavljenja sportom u općini Tuhelj
Predviđene aktivnosti:
Unapređenje postojeće internetske stranice Općine Tuhelj s osnovnim podacima o mogućnostima bavljenja sportom u općini
Tuhelj
Provođenje aktivnosti usmjerenih informiranju mladih o mogućnostima bavljenja sportom
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri: organizacije civilnog društva koje se bave sportom
Indikatori: unaprijeđena internetska stranica Općine Tuhelj, broj informativnih aktivnosti
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: kontinuirano
Naziv mjere:
Unaprijediti postojeće i stvarati nove sadržaje za bavljenje sportskim aktivnostima
Predviđene aktivnosti:
Uvođenje skupnog fitness programa
Izgradnja odbojkaškog igrališta na pijesku
Uređenje streetworkout parka
Obnova koševa na košarkaškom igralištu
Uvođenje klimatizacije u prostorima sportske dvorane za stolni tenis
Nositelj: Općina Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija
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Partneri: obrazovne institucije i organizacije civilnog društva s područja općine Tuhelj
Indikatori:
Broj održanih fitness programa i broj sudionika
Izgrađeno jedno odbojkaško igralište na pijesku
Uređen prostor streetworkout parka
Obnovljeni koševi na košarkaškom igralištu
Uvedena klimatizacija u prostorima sportske dvorane za stolni tenis
Financiranje: proračun općine Tuhelj, proračun Krapinsko-zagorske županije, projektna sredstva iz državnog proračuna ili
fondova EU-a.
Rok provedbe: kontinuirano
SOCIJALNA POLITIKA
Naziv mjere:
Poboljšati uvjete života za mlade obitelji
Predviđene aktivnosti:
Izgradnja dječjeg vrtića u Tuhlju
Završetak uređenja dječjeg igrališta
(Su)financiranje troškova kupnje udžbenika za učenike osnovne škole
Sufinanciranje troškova prijevoza učenika osnovne škole u razlici koja nije pokrivena zakonskim pedagoškim standardom
Stopostotno financiranje troškova školske kuhinje za učenike iz obitelji slabijeg socijalnog statusa
Stopostotno financiranje troškova izvanučioničke terenske nastave (škola u prirodi i sl.) za učenike iz obitelji slabijeg socijalnog
statusa
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri/suradnici: nadležno ministarstvo, Krapinsko-zagorska županija
Indikatori:
Izgrađen dječji vrtić, broj djece koja pohađaju vrtić
Uređeno dječje igralište
Godišnje izvješće načelnika koje obuhvaća aktivnosti osiguravanja jednakih uvjeta školovanja djece
Financiranje: proračun Općine Tuhelj, financijska sredstva fondova EU-a ili državnog proračuna
Rok provedbe: kontinuirano
KULTURA MLADIH
Naziv mjere:
Podupirati aktivnosti mladih iz područja kulture
Predviđene aktivnosti:
Organiziranje jednodnevne radionice slikovnice na temu Tuhlja
Organiziranje škole fotografiranja pejzaža mobitelom ili digitalnim fotoaparatom tijekom 4 godišnja doba te izložba nastalih
fotografija u sklopu provođenja Dana općine Tuhelj
Organiziranje jednodnevne radionice slikanja pejzaža
Organiziranje radionice crtanja, ujedno i svojevrsna priprema učenika završnih razreda osnovne škole za umjetničke smjerove
srednjih škola
Održavanje kreativnih radionica (izrada terarija, mirisnih svijeća i sl.)
Organiziranje večeri filma (projekcija filma pod zvijezdama na igralištu škole)
„Zanati starijih – zanimanja mlađih“ – organiziranje radionice tradicionalnih zanata gdje su predavači članovi udruga koje se
bave promoviranjem tradicionalnih zanata i koje okupljaju umirovljenike, a mladi su polaznici
Objava tekstova i crteža mladih u Tuheljskom listu
Organiziranje večeri mladih glazbenih talenata
Nositelj: Općina Tuhelj
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Partneri: organizacije civilnog društva, stanovnici Općine Tuhelj – stručnjaci iz navedenih kulturnih područja, obrazovne
institucije s područja općine Tuhelj
Indikatori: broj održanih radionica, broj održanih večeri filma, broj održanih večeri mladih glazbenih talenata, broj mladih
sudionika, broj objava u Tuheljskom listu
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: kontinuirano, minimalno 1 aktivnost godišnje, 1 večer filma godišnje
Naziv mjere:
Poticati organiziranje društvenih događanja za mlade
Predviđene aktivnosti:
Organizacija koncerta za mlade
Organizacija drugih društvenih događanja za mlade
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri: Savjet mladih Općine Tuhelj, organizacije civilnog društva
Indikatori: broj mladih posjetitelja, broj organiziranih događanja
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: kontinuirano, minimalno jednom godišnje

DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO, LJUDSKA PRAVA I ODRŽIVI RAZVOJ
Naziv mjere:
Jačati kapacitete i utjecaj Savjeta mladih Općine Tuhelj
Predviđene aktivnosti:
Objave termina održavanja sjednica Savjeta mladih na internetskoj stranici Općine Tuhelj kako bi sjednici mogli prisustvovati
zainteresirani mladi i opća populacija stanovništva
Poticanje stručnog usavršavanja članova Savjeta mladih
Redovito održavanje sjednica članova Savjeta mladih s predstavnicima izvršne i predstavničke vlasti
Održavanje informativnih aktivnosti s ciljem promoviranja rada Savjeta mladih
Otvaranje službene adrese e-pošte Savjeta mladih
Izvještavanje o radu Savjeta mladih u Tuheljskom listu i ostalim medijima
Indikatori:
Broj održanih sjednica Savjeta mladih, broj gostiju na sjednicama
Broj edukativnih aktivnosti na kojima su sudjelovali članovi Savjeta mladih
Broj održanih sjednica članova Savjeta mladih s predstavnicima izvršne i predstavničke vlasti
Broj inicijativa Savjeta mladih prema načelniku i Općinskom vijeću
Broj održanih informativnih aktivnosti s ciljem promoviranja rada Savjeta mladih
Ustanovljena službena adresa e-pošte Savjeta mladih
Broj objava o radu Savjeta mladih u Tuheljskom listu i ostalim medijima, redovito ažuriranje profila na društvenim mrežama
Nositelj: Općina Tuhelj
Financiranje: proračun Općine Tuhelj – iz financijskih sredstava osiguranih za rad Savjeta mladih
Rok provedbe: kontinuirano
Naziv mjere: Omogućiti redovito informiranje mladih
Predviđene aktivnosti:
Objava informacija o provedenim aktivnostima Savjeta mladih te problemima i interesima mladih u općini – u Tuheljskom listu i
na mrežnoj stranici Općine Tuhelj u posebnom odjeljku (''Tuhelj ZA mlade!'')
Organiziranje javne tribine – Predstavljanje proračuna Općine Tuhelj za narednu godinu
Nositelj: Općina Tuhelj
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Partneri/suradnici: Savjet mladih Općine Tuhelj, organizacije civilnog društva
Indikatori:
Broj objava po navedenim temama
Broj mladih sudionika, broj održanih prezentacija
Financiranje: nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva
Rok provedbe: kontinuirano, provođenje tribine jednom godišnje
Naziv mjere:
Poticati razvoj kulture volontiranja kod mladih
Predviđene aktivnosti:
Organizacija informativnih aktivnosti o volonterstvu, dobivanju potvrda o volontiranju i volonterskoj knjižici
Organizacija informativnih kampanja o volonterstvu u Tuheljskom listu
Omogućavanje mladima da se uključe u volonterske akcije u suradnji s organizacijama civilnog društva
Indikatori:
Broj održanih aktivnosti, broj sudionika
Broj objava u Tuheljskom listu
Broj mladih osoba uključenih u javne akcije
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri/suradnici: Savjet mladih Općine Tuhelj, pri organizaciji volonterskih akcija svaki put druga udruga s područja općine,
obrazovne institucije i organizacije civilnog društva s područja općine Tuhelj
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: kontinuirano, minimalno jedna aktivnost javnih akcija unutar godine dana
Naziv mjere:
Osigurati vrednovanje i priznavanje volonterskog rada
Predviđene aktivnosti:
Ustanoviti nagradu za volontera godine
Ustanoviti nagradu za volontersku akciju godine
Predstavljanje kandidata javnosti objavom na internetskoj stranici Općine Tuhelj
Provođenje javnog glasanja za kandidate i akcije
Dodjela navedenih nagrada na svečanoj sjednici povodom Dana općine
Nositelji: Općina Tuhelj
Partneri/suradnici: organizacije civilnog društva s područja općine Tuhelj
Indikatori: ustanovljene nagrade, javni poziv za prijavu volontera i volonterskih akcija godine, broj pristiglih prijava, broj
dodijeljenih nagrada
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: 2019. godina za ustanovljenje nagrade, dodjeljivanje nagrada jednom godišnje
Naziv mjere:
Jačati kapacitete organizacija civilnog društva koje promiču dobrobit mladih u područjima i aktivnostima definiranima ovim
programom
Predviđene aktivnosti:
Natječajem za udruge osigurati da mladi budu prioritetna ciljana grupa kroz dodatno vrednovanje/bodovanje aktivnosti onih
udruga koje provode aktivnosti LPDM-a
Indikatori: natječaj za financiranje rada udruga ispunjava navedeni kriterij, broj projekata usmjerenih prema mladima koji su
ostvarili financiranje, broj udruga mladih na području općine
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Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri: organizacije civilnog društva na području općine Tuhelj
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: izmjena natječaja do kraja 2018., financiranje kontinuirano
Naziv mjere:
Informirati udruge mladih i za mlade o mogućnostima financiranja udruga
Predviđene aktivnosti:
Edukacija za organizacije civilnog društva s područja općine Tuhelj o vrstama i terminima raspisivanja natječaja za
sufinanciranje projekata za udruge na lokalnoj, državnoj i europskoj razini
Indikatori: broj održanih edukacija, broj mladih sudionika
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri: organizacije civilnog društva na području općine Tuhelj
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: kontinuirano, minimalno 1 edukacija godišnje

Naziv mjere:
Povećati toleranciju mladih prema različitostima i jačati kulturu nenasilja mladih
Predviđene aktivnosti:
Organizacija edukativnih aktivnosti za mlade o problemima socijalne isključenosti i svih vrsta diskriminacije s ciljem jačanja
kulture nenasilja
Promotivne kampanje u Tuheljskom listu i drugi načini promotivnih aktivnosti o kulturi nenasilja
Nositelj: Općina Tuhelj
Partneri/suradnici: Savjet mladih Općine Tuhelj, obrazovne institucije s područja općine Tuhelj, Povjerenstvo za ravnopravnost
spolova Općine Tuhelj, organizacije civilnog društva
Indikatori: broj mladih sudionika edukacija, broj održanih edukacija, broj promotivnih kampanja
Financiranje: proračun Općine Tuhelj
Rok provedbe: kontinuirano
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METODOLOGIJA, PRAĆENJE I EVALUACIJA PROVEDBE PROGRAMA
Temeljno je načelo provedbe programa otvorenost i participativnost, što znači da su svi nositelji mjera u
provedbi istih dužni uključivati zainteresirane pojedince i organizacije. Nositelji mjera trebaju voditi
računa da se u aktivnosti uključe mladi s cijelog područja općine te posebice mladi iz ranjivih skupina
kako bi korist od provedbe imali svi mladi u općini.
Nakon donošenja Programa za mlade Općine Tuhelj za svaku kalendarsku godinu Jedinstveni upravni
odjel Općine Tuhelj donosi program provođenja aktivnosti, a Savjet mladih Općine Tuhelj u svojem
godišnjem planu rada definirat će koje će aktivnosti iz ovog Programa provoditi u skladu s
indikatorima. O provedbi Programa Savjet mladih, uz pomoć stručnih službi, prikuplja podatke na
godišnjoj razini, o njima u okviru godišnjeg izvješća izvještava Općinsko vijeće Općine Tuhelj te ih javno
objavljuje na službenim stranicama Općine Tuhelj.
Preporuča se da se nositelji u provedbi mjera koriste rodno osjetljivim materijalima te su isto tako dužni
voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti obaju spolova u aktivnostima.
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