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PREDMET: Izvje5de o radu Savjeta mladih VSZ u 2020.9

PoStovani,

u privitku Vam dostavljamo Izvje5de o radu
Zupanije koje je jednoglasno prihvaieno na sjednici
Lupanije odrZanoj 1 9.velj ade 2027 .godine.

Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske
Savj eta mladih Vukovarsko-srij emske

S po5tovanjem!

Privitak:
1. lzvje56e o radu Savjeta mladih VSZ u 2021.godini



Izvje5taj o radu Savjeta mladih YSLza2020.godinu

Sukladno dlanku 14. Odluke o osnivanju Zupanijskog savjeta mladih Vukovarsko-

srijemske Zupanije (,,SluZbeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske Zupanije br.l8l20l4), dostavlja se

Godi5nje izvje3ie o radu Zupanijskog savjeta mladih Vukovarsko-srijemske Lupanrje.

U godi5njem se izvje5iu kronolo5kim redoslijedom navode aktivnosti Zupanijskog

savj eta mladih Vukovarsko-srij emske Zupanij e u 2020 . godini :

OdrZano je pet sjednica Zupanijskog savjeta mladih Vukovarsko-srijemske Lupanije (od dega 3

elektronski ili putem video-veze) te sastanak predsjednika Savjeta mladih Slavka Grgi6a s

Zupanom BoZom Gali6em.

- dlanovi Savjeta mladih zajednidkim posjetom Gradskom muzeju Vukovar obiljeZili su

Noi muzeja. No6 Muzeja takoder je obiljeZena u muzejima u Vukovaru, Bo5njacim a, Lupanji.

- U Osijeku je odrZana radionica o Savjetima mladih i njhovom ukljudivanju u izradu

lokalnih i regionalnih politka zamlade
- 21. veljaie organizirali smo 3. sjednicu Zupanijskih savjeta mladih s podrudja Slavonije

u Vukovaru. Sjednici je, u ime LupanaBoZe Gali6a,nazodio zamjenik Lupana, Josip Dabro

- obiljeZavanje dana ruZidastih majica objavom fotografija dlanova Savjeta mladih i
upozoravanjem na problem vr5njadkog nasilja

- obiljeZavanje Medunarodnog dana Lena posjetom Doma za starrje i nemoine u

Vinkovcima i podjela ruZa

- obiljeZen Dan hrvatske knjige i Svjetski dan knjige objavom fotografija dlanova Savjeta

mladih u ditanju njihovih omiljenih djela kako bismo potaknuli i druge te ukazali na vaZnost

ditanja
- dlan Savjeta mladih, Slavko Grgii sudjelovao je na konferenciji ,,Dijalog EU-a s

mladima postaje vidljiv - informiraj i osnaZi mlade na lokalnoj razini" koji je organizirao Savjet

zamlade Vlade Republike Hrvatske uZagrebu
- 26. travnja predsjednica Savjeta Lea Vidii sudjelovala je na sjednici Koordinacije

Zupanijskih savjeta mladih Republike Hrvatske (online putem ZOOM aplikacije) na kojoj su

predloZene preporuke za uvodenje izvanrednih politika za pomo6 mladima u kriznoj situaciji

uzrokovanoj pandemijom koronavirusa. Navedene preporuke proslijedene su svim Zupanijama u

Hrvatskoj s ciljem poticanja Lupanija da poseban naglasak stave na mlade kao posebno osjetljivu

skupinu u ovoj te5koj situaciji
- podri.ana Udruga katolidih izvidada Jarmina - rzdavanje prvog romana o katolidkom

izvida5tvu u Hrvatskoj

- zajednidki odlazak dlanova Savjeta na predstave u sklopu Festivala glumca u

Vukovarsko - srij emskoj Lup aniji
- posjet Maloj olimpijadi Vukovarskih leptiriia
- od 17. do 19. srpnja dlanica Savjeta Barbara Kasalo sudjelovala je na 10. sjednici

Koordinacije Zupanijskih savjeta mladih Republike Hrvatske u Rijeci



- 15. rujna dlan Savjeta Slavko Grgii sudjelovao je na online sjednici predsjednika

Zupanijskih savjeta mladih s podrudja Slavonije
- 16. rujna dlan Savjeta Slavko Grgi6 sudjelovao je na online panel raspravi ,,Mladi i

turizam" u organizaciji Koordinacije htpanijskih savjeta mladih Republike Hrvatske

- od 18. do 20. rujna dlanovi Savjeta, Barbara Kasalo i Slavko Grgi6 sudjelovali su na

1 1. sjednici Koordinacije Zupanijskih savjeta mladih Republike Hrvatske u Poredu gdje je Slavko

Grgii iznio prijedloge za sektor poljoprivrede koji su jednoglasno usvojeni.

Popis prijedloga - POLJOPRIVREDA:
1. Intenziviranje sustav navodnjavanjana podrudju cijele Hrvatske kako bi se moglo razvijali
povrtlarstvo i druge kulture

2. Novi programi u novom programskom razdoblju: da svaki poljoprivrednik (bez obzfua na

ekonomsku velidinu gospodarstva) ima mogu6nosti povu6i bespovratna sredstva ili dobiti

kratkorodne i dugorodne zajmove s niZom kamatnom stopom

3. Prijedlog da lokalria i regionalna i lokalna samouprava osmisle programe potpore za mlade

poljoprivrednike (jednokratne pomodi za nabavku strojeva, repromaterijala, kupnju zemlje ili
sufinanciranje nabave Zenske mladundadi za rasplod)

4. Brendiranj e mladog hrvatskog polj oprivrednika (oznake; marketing)

Istidemo da je u izradi program potpora zamlade poljoprivrednike i u Vukovarsko-srijemskoj

Lleipaniji, a ispred Upravog odjela zapoljoprivredu Vukovarsko-srijemske Zupanije

- 12. listopada - izbor novog predsjednika Savjeta - Slavka Grgiia
- 16. listopada predsjednik Savjeta Slavko Grgi6 i zamjenica predsjednika Matea Simie

sudjelovali su na 4. sjednici Zupanijskih savjeta mladih s podrudja Slavonije u Osijeku

24. listopada predsjednik Savjeta Slavko Grgii potvrden je za SDG ambasadora te je

sudjelovao na on-line sjednici SDG ambasadora Hrvatske

- dlanovi Savjeta sudjelovali su u virtualnoj utrci UNICEF-a - Mlijedna staza 2020.

prikupljanje sredstava za djecu s te5kodama u razvoju

- 13. studenog predsjednik Savjeta Slavko Grgi6 sudjelovao je na 2. online sjednici

Koordinacij e Zupanij skih savj eta mladih Republike Hrvatske

- 18. studenog odana podast Zrtvi Vukovara sudjelovanjem u ,,Koloni sjeianja" u
Vukovaru, a potom odrLan i sastanak s predstavnicima Savjeta mladih Brodsko-posavske,

Osjedko-baranjske, Splitsko-dalmatinske i Dubravdko-neretvanske Zupanije

- posjet Udruzi Zvjezdice iz Gunje i prigodno darivanje usudret BoLica

- 23. prosinca odrLan sastanak s Zupanom Vukovarsko-srijemskim, BoZom Galidem

- posjet Domu za starije i nemoine u Vukovaru uz prigodne poklone ususret BoZi6u

- organizirano prikupljanje pomoii za stradale u potresu na podrudju Sisadko-moslavadke

Lupanije (putem Crvenog l<riLa\ Caritasa)

Predsjednik Zupanij skog savjeta mladih
Vukovarsko-srij emske Zupanij e

Slavko Grsi6


