MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. U
PODRUČJU SKRBI O DJECI I MLADIMA I OBITELJI
SKRB O DJECI I MLADIMA
1. STIPENDIJE ZA UČENIKE I STUDENTE IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA
Korisnici: učenici i studenti iz obitelji slabijeg imovnog stanja
Broj korisnika: 28
Potrebna sredstva: 254.000,00 kn
Pravilnikom o stipendiranju i dodjeli jednokratne novčane potpore učenicima i studentima
Grada Dubrovnika utvrđeno je da učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja,
koji ispunjavaju uvjet prihoda iz čl. 13. Odluke o socijalnoj skrbi, dodjeljuju stipendije za
školovanje odnosno studiranje.
2. SAVJET MLADIH
U svrhu aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada i unaprjeđenje kvalitete života
mladih u lokalnoj zajednici u 2021. godini planira se poticanje rada Savjeta mladih Grada
Dubrovnika.
Za rad Savjeta planiran je iznos od 5.000,00 kn.
3. PROGRAM „MLADI I GRAD SKUPA “
Potrebna sredstva: 331.000,00 kn
Grad Dubrovnik, u suradnji s udrugom Centar za karijere mladih Dubrovnik, izradio je Lokalni
program za mlade Grada Dubrovnika Mladi i Grad skupa za razdoblje od 2019. do 2021.
Lokalni program za mlade Grada Dubrovnika temeljni je iskaz društveno - političke vizije
razvoja, položaja i potencijala mladih u Dubrovniku. Implicitno, kao pozadina detektiranim
mjerama, ovaj temeljni okvir partnerskog djelovanja svih relevantnih dionika komunicira
načela, vrijednosti i ciljeve kojima Grad Dubrovnik smjera poboljšati kvalitetu života
društvene skupine mladih i gradske politike za mlade. Ovaj dokument sadrži sveobuhvatan
strukturni pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uvjeta za
kvalitetan razvoj mladih.
Ovaj se program provodi i kroz akciju Gradovi i općine prijatelji djece koju „Grad Dubrovnik
prijatelj djece“, ponosno nosi od 2006. godine.
Operacionalizacija ovog programa odvija se kroz nekoliko projekata u kojima gradska uprava
neposredno djeluje: Razvoj klubova mladih na području grada Dubrovnika, Forum mladih
Grada Dubrovnika, Dubrovački karnevo, Šarena zima u Uvali Dubrovačkog zimskog
festivala, razvoj Centra za mlade te obilježavanje dana kojima se ističu dječja prava te prava
mladih kao i drugi programi kojima se potiče razvoj edukativnih i zabavnih sadržaja za djecu.

Projekt „Razvoj klubova mladih na području grada Dubrovnika
Cilj projekta je stručno i financijski pomoći osnivanju i razvoju klubova mladih na cijelom
području grada Dubrovnika, u svim gradskim kotarevima i mjesnim odborima, kao mjesta
okupljanja mladih koji će dobiti prostor za zabavu, učenje, druženje i šport u roku dvije
godine.
Na ovaj način će se stvoriti jezgra u svakom dijelu grada, gdje će mladi moći razvijati svoju
kreativnost, neformalno učenje, amaterski šport i rekreaciju te moći izraziti svoje mišljenje
kroz diskusije, tribine, okrugle stolove i druge oblike sudjelovanja mladih u zajednici.
Ovaj projekt bit će temelj za snažnu implementaciju lokalnog programa „Mladi i Grad skupa“
u zajednici kroz mjeru razvoja klubova mladih.
Također će se stvoriti i temelji za organiziranje novih formalnih i neformalnih skupina mladih
prema interesima u području umjetnosti, športa, supkulture, čime će se stvoriti mogućnosti
za aktivniji život mladih u Dubrovniku
Projekt „Forum mladih grada Dubrovnika“
Projekt „Forum mladih“ je stožerna manifestacija strateškog programa „Mladi i Grad skupa“ i
predstavlja neposredni rad gradske uprave sa djecom i mladima u razvoju njihove
kreativnosti kao uvjeta za zdrav razvoj.
Nedostatak sadržaja za mlade (klubova, centara) i mali broj udruga koje djeluju u području
skrbi o djeci i mladima potakli su gradsku upravu na izradu ovog projekta.
Projekt se sastoji od niza manifestacija koje djeluju na podizanju kvalitete života djece i
mladih na način da svi dobiju priliku pokazati svoj kreativni rad javnosti. Njihov se rad
prikazuje u javnosti kao afirmativno djelovanje te motivira i ostale da pokušaju razviti svoju
kreativnost. Istovremeno pokreću se nove udruge i inicijative koje za svako područje
umjetničkog i tehničkog kreativnog djelovanja postaju partneri Gradu te u konačnici sami
osmišljavaju i unapređuju svaku pojedinu manifestaciju. Ovakav pristup zadovoljava i oba
posebna cilja: „Forum mladih“ je i edukativan i preventivan.
Projekt „Dubrovački karnevo“
U dijelu koji se odnosi na programe koje osmišljavaju djeca i mladi a sastavni su dio
Dubrovačkog karnevala (Đir Stradunom dječjih vrtića, Maškarani školski dan, Fačenda od
malijeh maškara, Maškarata za mlade) Na ovaj način djecu i mlade se potiče na razvoj
kreativnosti te se baštini tradicija maškaravanja.
Projekt „Dubrovački zimski festival“
U dijelu programa koji se odnosi na djecu i mlade pod nazivom Šarena zima u Uvali u kojoj
djeca i mladi su izvođači i publika. Projekt je zamišljen kao zabavan i edukativan uz
sudjelovanje udruga u području umjetnosti, tehnologije i znanosti koje su glavni partneri u
ostvarenju programa.

4. PPROGRAM „RAZVOJ CENTRA ZA MLADE“
Grad Dubrovnik, u suradnji s Lukom Dubrovnik i Lučkom upravom Dubrovnik, zakupio je i
uredio novi prostor Centra za mlade u Luci Dubrovnik.
Potrebna sredstva osigurana su u gradskom proračunu u iznosu od 445.800,00 kuna.
Centar za mlade središnje je mjesto neformalne edukacije mladih te pružanja usluga za
mlade iz područja savjetovanja, umjetnosti, tehnologije, znanosti,
Mjere koje provodi Centar za mlade temelje se na mjerama i preporukama iz Nacionalnog
programa za mlade. Prioritetna područja djelovanja Centra za mlade Grada Dubrovnika su:
- aktivnosti, projekti i manifestacije participacije mladih u odlučivanju (razvoj Savjeta za
mlade i drugih oblika participacije);
- neformalno učenje mladih i druge edukacije za mlade;
- aktivnosti razmjene mladih te program ERASMUS;
- aktivnosti usmjerene na zapošljavanju mladih i pripremu za tržište rada;
- aktivnosti savjetovališta za mlade;
- aktivnosti usmjerene zdravim stilovima življenja mladih (predavanja, radionice);
- obilježavanje Međunarodnog dana mladih;
- poslovi informiranja mladih kroz Info centar za mlade koji je sastavni dio Centra za mlade;
- aktivnosti vezane za razvoj volontiranja i volonterskog centra za mlade
- organiziranje jednodnevnih i višednevnih manifestacija i festivala u suradnji sa Gradom
Dubrovnikom, ustanovama u kulturi i udrugama u kulturi usmjerenih mladima.
Kako bi se Centar u potpunosti osposobio za nesmetan rad udruga kojima je područje
djelovanja skrb o mladima, potrebno je osigurati sredstva, opremanje i održavanje prostora
kao i sredstva za rad udruga okupljenih oko projekta Centra za mlade te koje imaju
tendenciju biti u javno - civilnom partnerstvu s Gradom Dubrovnikom.

5. SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA NAMIJENJENIH DJECI I OBITELJI
Raspodjela sredstava u ovom području osigurava se kroz javni poziv i kroz jednokratno
izravno sufinanciranje projekata i programa. Nažalost, zbog pandemije Covid-19 virusa
znatno su smanjena sredstva u ovom području.
Potrebna sredstva: 100.000,00kn
Javne potrebe u području skrbi o djeci i obitelji, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu
Grada Dubrovnika za 2021. godinu u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport,
socijalnu skrb i civilno društvo jesu skrb o djeci i obitelji te poslovi kojima je cilj poboljšati
postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Grad Dubrovnik.
Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na
pružanje izravnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno
djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga,
poboljšala kvaliteta života djeci i obitelji i smanjila socijalna isključenost korisnika, otklonili ili
ublažili socijalni rizici u ovim kategorijama, povećao stupanj obrazovanja i mobilnosti mladih,
povećao stupanj zaposlenosti mladih, ne samu u turizmu i ugostiteljstvu već i u drugim
područjima rada, spriječilo razvoj socio - patoloških oblika ponašanja kod djece te spriječio
razvoj ovisnosti.
Javne potrebe u području skrbi o djeci, mladima i obitelji temelje se na nacionalnoj akciji
„Gradovi i općine prijatelji djece“, pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj kojima se
osigurava skrb za djecu i obitelj.

Skrb o djeci i obitelji
Osim skrbi o djeci kroz akciju „Gradovi općine prijatelji djece“ u ovom je području naglasak
na razvoju usluga za obitelj u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji
reguliraju skrb o obitelji i djeci te Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji za
razdoblje od 2017. do 2022.
U ovom su području utvrđeni su sljedeći prioriteti: razvoj programa savjetovališta koji pružaju
usluge djeci i obitelji, preventivne aktivnosti za djecu i obitelj kroz suzbijanje ovisnosti, nasilja
i drugih oblika socio - patološkog ponašanja i poticanje zdravih stilova življenja te
savjetodavne usluge za djecu i obitelj (kvalitetno roditeljstvo, djeca sa razvojnim teškoćama,
žrtve nasilja, nasilnici, savjetovanje u sklopu demografskih mjera, ovisnici, djeca i mladi s
teškoćama u ponašanju)
Posebno će se ocjenjivati i vrjednovati programi udruga prema područjima akcije „Gradovi i
općine prijatelji djece“ koji uključuju: aktivnosti poticanja zdravih stilova življenja kod djece,
aktivnosti uključivanja djece i obitelji u amaterske športske aktivnosti i rekreaciju, aktivnosti
afirmativnog korištenja slobodnog vremena kroz razvoj kreativnosti i umjetničkog
stvaralaštva za djecu te aktivnosti razvoja participativnosti i razvoja demokracije kod djece i
poštivanju dječjih prava
6 . SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA NAMIJENJENIH MLADIMA
Raspodjela sredstava u ovom području osigurava se kroz javni poziv i kroz jednokratno
izravno sufinanciranje projekata i programa. Po prvi put je odvojeno područje mladih u
zasebni program pa tako i u zaseban javni poziv, a temeljem Lokalnog programa za mlade.
Potrebna sredstva: 200.000,00kn

Skrb o mladima
Područje skrbi o mladima temelji se na preporukama Nacionalne strategije za mlade,
programu „Razvoj klubova za mlade“ te Lokalnom programu za mlade Grada Dubrovnika za
razdoblje od 2019 do 2021 „ Mladi i Grad skupa“. Korisnici usluga u ovom području su mladi
ljudi od 15 do 30 godina.
U području skrbi o mladima utvrđeni su sljedeći prioriteti: razvoj Centra za mlade u novom
prostoru u Luci Dubrovnik, razvoj klubova za mlade u svim gradskim kotarevima i mjesnim
odborima na području Grada Dubrovnika te razvoj volonterskih programa za mlade.

