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Savjetima mladih na području RH 

 
                                                                                  
PREDMET: Dopis udrugama mladih i za mlade te savjetima mladih na području RH 

- dostavlja se 
 

 
Poštovani/e, 

 
u zadnjih nekoliko tjedana izazovnog vremena za zdravlje i dobrobit svih nas, veliki 

broj udruga mladih i za mlade obratio mi se s upitima vezanim uz novonastalu situaciju, te s 
informacijama o izazovima s kojima suočavaju, načinima na kojima se bore, usmjeravaju 
vlastite aktivnosti, pomažu u zajednici i naporima koje ulažu u pozitivnom radu udruga 
mladih i za mlade.  
 
Ohrabrujuće su brojne pozitivne informacije koje svjedoče kako su suradnja i zajedništvo 
ključ uspjeha, posebice u sadašnjem vremenu, gdje moramo djelovati zajedno, prenositi točne 
informacije i potrebe, konstruktivno surađivati, imajući u vidu akutne izazove i prijetnje 
zdravlju i životima, ali imajući u vidu i dugoročnu dobrobit i zdravlje svih građana/ki te naše 
ciljane populacije – mladih.  
 
Kako bismo svi zajedno u svojem djelovanju bili još učinkovitiji i na usluzi mladima i cijeloj 
zajednici, pozivam vas da pružite svoja konstruktivna razmatranja i prijedloge na niže 
navedene teme, koje će Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske razmotriti i u konačnici, 
sukladno odluci i razmatranju svih članova/ica, savjetovati Vladu Republike Hrvatske po 
pitanjima od interesa mladih. 
 
Zajednički smo započeli dijalog više od sto predstavnika/ica mladih, udruga mladih i za 
mlade, savjeta mladih i predstavnika devet ministarstava kroz konferenciju „Dijalog EU-a s 
mladima postaje vidljiv - informiraj i osnaži mlade na lokalnoj razini“ (više na: 
https://mdomsp.gov.hr/otvoreni-dijalog-stotinjak-mladih-i-predstavnika-devet-ministarstava-
u-organizaciji-savjeta-za-mlade-vlade-republike-hrvatske-tijekom-hrvatskog-predsjedanja-
vijecem-europske-unije/12642). Vjerujem kako, po uzoru na isto, sve uključene strane žele 
doprinijeti podršci mladima i podizanju kvalitete života mladih te stoga iniciramo prikupljanje 
prijedloga sukladno vašim potrebama, iskustvu i direktnom neprocjenjivom radu s mladima 
diljem Republike Hrvatske. Kada budete izdvojili vrijeme za dati preporuke i mišljenje, 
molim da to radite na korist šire populacije mladih.  
 
 
 
 



Teme na koje vas pozivamo za slanje preporuka i mišljenja, koja će se dati na razmatranje i 
uvid nadležnim tijelima, su sljedeće: 

1. Želite li podijeliti primjere dobre prakse iz svojeg djelokruga rada savjeta mladih i 
udruga mladih i za mlade u postojećim okolnostima, a koji mogu biti primjer 
angažmana u lokalnoj zajednici?  

2. S kojim izazovima se suočava vaša udruga mladih i za mlade ili savjet mladih, uslijed 
pandemije i potresa u Zagrebu te na koji način možete dati aktivan doprinos 
društvenom odgovoru na postojeće krize?  

3. Koje biste konkretne mjere voljeli vidjeti u preporukama Vladi Republike Hrvatske i 
nadležnim tijelima za umanjivanje posljedica pandemije i potresa na vaše djelovanje i 
vaš doprinos zajednici?  

4. Kako se može pružiti podrška onim mladima koji u potpunosti nemaju dostupnost 
interneta te mobilnih i računalnih uređaja potrebnih za obrazovanje ili rad od kuće?  

5. Ima li drugih pitanja koje biste voljeli postaviti ili drugo što biste voljeli predložiti 
vezano za mlade i područje mladih za vrijeme djelovanja u krizama prouzrokovanim 
pandemijom i potresom?  

6. Ostalo. 
 
Prilikom prikupljanja odgovora na ova pitanja, naš je cilj dati što većem broju mladih glas i 
što transparentniju mogućnost za iskaz njihovih potreba. Zato Vas molimo da prilikom 
prikupljanja prijedloga potaknete mlade iz vaših organizacija, ali i šire, na dijalog po ovom 
pitanju i iskazivanje prijedloga, a Vaša očitovanja molimo do 30. travnja 2020. godine.  
 
U ovim situacijama, ujedno vas kao predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, 
sve molim da brinete za sebe i svoje članove zajednice te ih usmjeravate na pozitivan stav i 
mogućnosti suočavanja i nošenja s kriznom situacijom u kojem se nalazimo.  
 
Pozivamo Vas sve, kao sada ključne aktere za stabilan oslonac mladima, na usmjerenje svojeg 
fokusa prema onim akcijama koje možemo kontrolirati kako bismo održali dugoročno 
mentalno zdravlje mladih s ciljem veće dobrobiti društva. Potičimo pozitivnu i poticajnu 
atmosferu u zajednici i društvu. Istovremeno, konstruktivnim putevima u suradnji tražimo 
zajednički najbolje načine, poput ovog, za predlaganje izmjena objektivnih okolnosti u kojima 
mladi mogu dugoročno i sigurno djelovati i u kojima im se može osigurati nesmetano 
djelovanje i daljnja potrebna kvaliteta života.  
 
Uzmimo u obzir našu važnost, kao osoba koje rade s mladima, predstavnika mladih u 
savjetima mladih, predstavnika udruga mladih i za mlade koje često mladi nazivaju „drugim 
domovima“, prilikom konstruktivnog doprinosa objektivnog povećanja prilika za mlade, ali i 
povećanja osjećaja zajedništva, svrhe, sigurnosti našeg okružja kroz koje možemo djelovati.  
 
Svoje prijedloge, po gore postavljenim pitanjima, molimo šaljite na mail 
savjetzamladevrh@mdomsp.hr zaključno do 30.  travnja 2020. godine. 
 

S poštovanjem 
 
 

PREDSJEDNICA SAVJETA ZA MLADE 
 VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 

 
Tanja Herceg, mag.psych., doktorandica 

 
Dostaviti:                                                                                                                                                                                                      

1. Naslovu 
2. Pismohrana, ovdje 

                 
 
 


