
 
 

PROGLAS MREŽE MLADIH HRVATSKE 

POVODOM OBILJEŽAVANJA 

EUROPSKA GODINA MLADIH 

 

Mreža mladih Hrvatske nacionalno je vijeće mladih prepoznato do strane Europskog foruma mladih 

– najveće paneuropske zagovaračke platforme koja se zalaže za prava mladih. Kao punopravna 

članica Europskog foruma mladih, Mreža mladih već punih 18 godina sustavno, kvalitetno i aktivno 

zagovara poboljšanje uvjeta života mladih te standarda za razvoj rada s mladima.  

Povodom obilježavanja Europske godine mladih (2022. godina) i održane Nacionalne konferencije 

„Dijalog Europske unije s mladima“ 23. ožujka 2022. godine u Zagrebu, Mreža mladih Hrvatske želi 

ukazati na važnu ulogu mladih u izgradnji bolje, zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti.  

Uz svjesnost kako je Europska godina mladih tek simboličan početak i potvrda važnosti mladih te rada 

s mladima, želimo istaknuti 6 ključnih potreba i prioriteta:  

1. Hitno donošenje Nacionalnog programa za mlade kao krovnog strateškog i programskog 

dokumenta važnog za mlade, ali i osobe koje rade s mladima, kao i njegova kvalitetna 

implementacija i evaluacija provedbe.  

2. Poboljšanje nedostatnih politika aktivnog zapošljavanja mladih s ciljem sprečavanja siromaštva 

mladih te pružanja prilike za stjecanje radnog iskustva odmah nakon završetka školovanja.  

3. Poboljšanje manjkavih stambenih politika, odnosno politika stambenog osamostaljivanja mladih 

koje će mladima ciljano omogućavati lakšu i bržu kupovinu prve nekretnine ili omogućavati povoljnije 

najamnine.  

4. Dokidanje prekarnih uvjeta rada mladih te važnost poboljšanja radničkih prava mladih kako bi 

se istima omogućilo lakše stjecanje prvog radnog iskustva, ali i kako ih se ne bi izrabljivalo i 

iskorištavalo. 

5. Na regionalnim i lokalnim razinama žurno osigurati kvalitetne i multifunkcionalne prostore za 

(druženje) mladih koji će omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, ali i omogućiti 

djelovanje udruga i inicijativa mladih i za mlade.  

6. Profesionaliziranje rada s mladima što implicira njegovo prepoznavanje – uspostavljanje 

standarda zanimanja – regulaciju rada s mladima – uključivanje u Hrvatski kvalifikacijski okvir 

zanimanja.  

Ističemo i ostavljamo otvoren poziv na suradnju svima koji znaju zašto je i koliko važno sustavno se i 

kvalitetno baviti mladima i njihovim razvojem kako bi se mladi (i) dalje zalagali i borili za pravednije i 

ravnopravnije društvo. 


