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Na sjednici Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske održanoj 27. svibnja 2020. godine 
usvojene su: 
 
 

PREPORUKE RADNE SKUPINE ZA RAD S MLADIMA  
 
 

Koordinatorica Radne skupine za rad s mladima, Sanja Krznarić 
 
Radna skupina za rad s mladima pod koordinacijom Sanje Krznarić prikupila je mišljenje 
mladih kroz konferenciju „Dijalog EU-a s mladima postaje vidljiv: informiraj i osnaži mlade“ 
održane 11.3.2020. godine te se uključila u analizu dopisa i prijedloga vezanih za COVID-19. 
Ujedno se otvorila za mlade aktivnije te je kroz uključenost u rad s mladima usporedno pratila 
situaciju po pitanju položaja mladih u RH, kao i položaj udruga mladih i za mlade.  
 
Slijedom navedenog preporuke koje su predložene od strane mladih (prikupljene formom 
evaluacije) koji su izrazili svoje mišljenje kroz konferenciju Dijalog EU-a s mladima postaje 
vidljiv: informiraj i osnaži mlade:  
 

• Predlaže se  veća promocija Savjeta za mlade Vade RH kao tijela odgovornog za 
pitanje mladih te pojačati komunikaciju između Savjeta za mlade Vlade RH, Savjeta 
mladih na području RH, udruga mladih i za mlade, donositelja odluka putem 
organiziranja konferencija, okruglih stolova, treninga za mlade te sastanaka.  

 
• Uključiti mlade u Dijalog EU s mladima te ih o tome pravodobno informirati putem 

medija te promocije koja bi započela u srednjim školama te fakultetima.  
 

• Lokalne vlasti u svoj rad i djelokrug na lokalnoj razini moraju više uključiti mlade te 
osigurati suradnju Savjeta mladih na području RH kao i predstavnika mladih.  

 
• Potrebno je donijeti Zakon o mladima te Zakon o radu s mladima, kako bi se 

osobama koje rade s mladima omogućilo priznavanje njihovog rada.  
 

• Mogućnost apliciranja na EU fondove za izgradnju Centra za mlade te sustavno 
financiranje Centara za mlade.  

 
• Sustavno informiranje i promocija Savjeta za mlade na području RH putem 

društvenih mreža.  
 

• Proširenje Radne skupine za rad s mladima u sklopu projekta Ministarstva za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

 



Zaključak:  
Prema odgovorima mladih potrebno je omogućiti i provoditi sustavnu interakciju između 
samih mladih i donositelja odluka na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i EU razini. Mladi ne 
smiju biti pasivni promatrači već aktivno i pravodobno participirati. To je moguće postići kroz 
promociju te informiranje o EU dijalogu s mladima koje bi krenulo u srednjim školama i 
nastavilo se na fakultetima. S time usporedno potrebno je promovirati Savjete za mlade na 
području RH kao i Savjet za mlade Vlade RH kako bi se ideje međusobno razmijenile te kako 
bi se akteri umrežili. Informiranje i promocija se također može postići kroz organiziranje 
sastanaka, treninga, okruglih stolova te konferencija. Osobama koje rade s mladima potrebno 
je omogućiti priznavanje njihovog rada, sustavnu podršku i osigurati održivost radnih mjesta.  
 
Centri za mlade su izuzetno važan faktor koji pomaže informiranju, podršci mladima, pružaju 
različite usluge u svrhu kvalitetnog organiziranja slobodnog vremena mladih u svrhu njihove 
aktivacije, usmjeravanja i participacije. Primjer su rada s mladima koji treba sustavno 
financirati i razvijati u skladu s trendovima i promjenjivostima u sektoru mladih, s obzirom na 
nove generacije. Kroz Centre za mlade mladi moraju biti potaknuti i sami participativnim 
procesom kreirati program centara te sudjelovati u vođenju samih centara kako se ne bi 
događale situacije „zatvorenih vrata“, već poticati „open door policy“. Kroz takav način rada 
potiču se mladi na participaciju prilikom donošenja preporuka i uključivost donošenje odluka. 
 
Vezano uz teme koje mladi navode kao njihov ključni interes za tematske sjednice Savjeta za 
mlade Vlade RH preporuke su održavati sjednice i daljnje konkretno postupati po temama: 
 

• Bolje unaprjeđenje života mladih u ruralnim područjima (javni prijevoz, obrazovne 
ustanove) 

• Usklađivanje obrazovnih programa s tržištem rada  
• Mjere zapošljavanja i samozapošljavanja koja se odnose na mlade  
• Stambeno pitanje mladih  
• Neformalni oblici učenja  
• Volontiranje  
• Centri za mlade  
• Mladi poduzetnici  
• Razvoj potencijala udruga 
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