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Zagrebačka županija naročitu skrb o mladima, učenicima i studentima te
njihovim potrebama ostvaruje usmjerenim djelovanjem njenih upravnih odjela
te angažmanom Odbora za mladež Županijske skupštine. Jedna je od prvih u
Hrvatskoj utvrdila Županijski program djelovanja za mlade kao strateški
dokument, svjesna da je svrhovito ulaganje u potrebe, obrazovanje i poboljšanje položaja populacije mladih zalog sveukupnog napretka Hrvatske kao i
regionalnog razvoja. Uspješnost njegovog provoñenja uvelike ovisi o implementaciji osnovnih smjernica i provedbi razrañenih projekata. Kako bi projekti
bili svrhoviti i jamčili da će njihovo ostvarivanje pridonijeti stvarnom
poboljšanju položaja mladih, nužan je uvid u stanovite specifičnosti odreñenih
sredina i mladih koji u njima žive. S tom potrebom prišlo se realizaciji ovog
reprezentativnog terenskog istraživanja o društvenom položaju, problemima i
potrebama mladih i izradi znanstvene studije. Svrha primjene rezultata
istraživanja jest usmjeravanje zainteresiranih aktera, na regionalnoj i lokalnoj
razini, prema kvalitetnom kreiranju politike za mlade, djelovanju i suradnji
udruga mladih pa sve do ostvarenja aktivnije participacije mladih ljudi u
procesima donošenja odluka. Rezultati istraživanja i studijom predložene
mjere poslužit će kao podloga za nadgradnju i operacionalizaciju Županijskog
programa djelovanja za mlade, kao i koristan izvor podataka za potrebe rada
upravnih tijela i institucija koje prate stanje u djelatnostima od interesa za
mlade i rješavaju problematiku gospodarskog i ekonomskog razvitka prostora
Zagrebačke županije.
Opredjeljujući se za znanstveno istraživanje, kao podlogu za izbor i opseg
mjera i aktivnosti, Zagrebačka županija i nadalje iskazuje iznimnu volju za
unapreñenje i poboljšanje postojećeg položaja mladih u društvu. Sljedeći koraci
trebaju biti sukladni željama i potrebama mladih te raspoloživim materijalnim i
kadrovskim potencijalima Županije, kao i svih jedinica lokalne samouprave.
Izrada operativnog plana realizacije Županijskog programa djelovanja za mlade,
odreñivanje prioriteta, dinamike i financijskih sredstava, zahtjevna je i
odgovorna zadaća. Stoga smo svi zajedno pozvani da doprinesemo njegovoj
realizaciji i ispunimo očekivanja zacrtane politike prema mladima. Da smo na
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dobrom putu, svjedoče pozitivne reakcije mladih na županijske projekte i
programe koji doprinose poboljšanju položaja mladih, a to su u prvom redu
projekt besplatnog prijevoza za srednjoškolce, učeničke i studentske stipendije,
povlašteni krediti za studente te razmjena mladih s europskim regijama u svrhu
stjecanja profesionalnog iskustva i veće mogućnosti budućeg zapošljavanja
mladih u sredini u kojoj žive i koju vole.
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