
 
 Na temelju članka 16. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 22/07), članka 46. Statuta Grada 
Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) i članka 75. 
stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Rijeka na sjednici 28. travnja 2011. godine 
donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o davanju odobrenja na  

Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011. godinu 
 

I. 
 

 Daje se odobrenje na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011. godinu 
kojeg je donio Savjet mladih Grada Rijeke na sjednici održanoj 7. travnja 2011. godine. 
 

II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije". 
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Na temelju članka 16. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07) i 
članka 15. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-
goranske županije" broj 22/07), Savjet mladih Grada Rijeke na sjednici 7. travnja 2011. 
godine, donio je 

 

Program rada 
Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011. godinu 

 
1. Uvod 

 
Savjet mladih Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo 

Gradskog vijeća Grada Rijeke osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život 
Grada. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad 
Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za 
mlade te daje mišljenja Gradskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od 
značaja za mlade. Savjet mladih također predlaže Gradskom vijeću donošenje akata koji su 
značajni za unapređivanje položaja mladih, mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i 
programa o skrbi za mlade te predlaže raspravu o pitanjima od značaja za mlade i načine 
njihova rješavanja. 

Programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i 
temeljne smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za 
njihovo ostvarenje. Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjereno je na ostvarenje ciljeva 
propisanih ovim Programom i mora biti u suglasju s njegovim sadržajem.  

2008. godine, na inicijativu Savjeta mladih, započela je izrada Gradskog programa za 
mlade na način da je provedena široka javna rasprava o problematici mladih u Gradu Rijeci u 
suradnji sa odjelima gradske uprave, gradskim ustanovama, predstavnicima civilnog sektora 
i drugim zainteresiranim subjektima koja je na koncu rezultirala i Prijedlogom programa za 
mlade Grada Rijeke koji je Gradsko vijeće usvojio na sjednici 29. listopada 2009. godine. 
Donošenjem Programa za mlade Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Program za mlade), Grad 
Rijeka je postao jedan od prvih gradova u Republici Hrvatskoj koji je pokazao spremnost i 
želju da rješavanju pitanja od interesa za mlade pristupi planski, metodično i odgovorno sa 
jasno izraženim ciljevima i mjerama na osnovu kojih se određuju nositelji aktivnosti i planiraju 
proračunska sredstva. 

Donošenjem Programa za mlade djelomično se promijenila i uloga Savjeta mladih u 
odnosu na proces donošenja odluka u Gradu, a koje se odnose na položaj mladih i na mjere 
kojima se isti regulira. Program za mlade je dokument koji obvezuje, dakle, koji treba biti 
realiziran u predviđenom petogodišnjem razdoblju i stav je Savjeta mladih da se svi resursi 
pa tako i oni Savjeta mladih trebaju staviti u funkciju što brže, efikasnije i kvalitetnije 
realizacije planiranih mjera.  

Na žalost, prva faza realizacije Programa za mlade dešava se u vrijeme kada nas je 
pogodila gospodarska kriza čije su posljedice još teže pogodile Hrvatsku kao zemlju u 
tranziciji i državu čija je vlast svjesno izbjegavala i dalje izbjegava odlučno reagirati i donijeti 
konkretne mjere koje bi bile adekvatne da potaknu izlazak iz krize i oporavak gospodarstva. 
Kao što se svjetska kriza odrazila na Državni proračun, odrazila se i na proračune jedinica 
regionalne i lokalne samouprave pa tako i na proračun Grada Rijeke koji je bio prisiljen 
oprezno planirati svoje prihode i rashode. Unatoč tome, Savjet mladih je čvrstog stava da su 
mladi populacija na kojoj se ne smije štedjeti, već u koji se mora dodatno ulagati. Mladi u 
svijetu rada, a pogotovo u svijetu poduzetništva su najveći potencijal i niti jedna država si ne 
smije dopustiti da takav potencijal uguši. 
 

2. Opće programsko usmjerenje 
 

Savjet mladih želi dati svoj doprinos zajedničkoj borbi svih građana Hrvatske za bolju 
budućnost, budućnost stabilnog gospodarskog razvitka, osnažene demokracije, vladavine 
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prava, europskog standarda i života za sve hrvatske građane. Naši su krajnji ciljevi 
solidarnost i pravednost u svijetu rada, poticajnost i inovativnost u poduzetništvu, 
odgovornost vlasništva, šanse za školovanje i obrazovanje, pomoć u ostvarivanju stambene 
sigurnosti obitelji i pojedinca, zaštita zdravlja, zaštićena mladost, briga društva za slabije i 
nezaštićene, obzirnost prema drugima i drugačijima kao bogatstvu našeg društva. 
 

Savjet mladih ističe načela kojih će se držati i koja će propagirati u procesu 
savjetovanja i donošenja odluka i mjera, a ta načela su slijedeća: 
SLOBODA: svaka osoba ima pravo, unutar demokratskih okvira, biti slobodna od političke i 
svake druge prisile te imati maksimalnu mogućnost da djeluje u potrazi za ostvarenjem 
osobnih potencijala. 
JEDNAKOST: jednakost je izraz za jednaku vrijednost svih ljudskih bića, neovisno o njihovoj 
rasi, spolu, vjeri, kulturi, etničkoj pripadnosti, naciji i sličnim obilježjima osobe, vezane za 
njezino podrijetlo. Jednakost je preduvjet za slobodan razvoj ljudske osobnosti. 
PRAVEDNOST: pravednost znači kraj diskriminacije pojedinaca te jednakost prava i 
mogućnosti za sve članove društva. Pravda je za sve ljude jednaka. 
SOLIDARNOST: solidarnost je pojam koji koristimo u sveopćem, globalnom smislu. 
Solidarnost je praktični izraz opće humanosti i čvrsta potpora svim žrtvama nepravde. 
DEMOKRACIJA: demokracija se zasniva na načelima opće slobode i jednakosti. Stoga su 
prava jednaka za sve, ne samo u teoriji već i u praksi, na svim područjima društvenog života, 
sastavni dio našeg viđenja društva. 
LJUDSKA PRAVA: ljudska prava uključuju ekonomska i socijalna prava, pravo na 
obrazovanje i osposobljavanje, pravo na odmor, pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, 
slobodu govora, slobodu okupljanja i udruživanja, slobodu medija, pravo na dostojanstven 
život u prikladnom okolišu te pravo na ekonomsku sigurnost za svakog pojedinca. 
JEDNAKOST MUŠKARACA I ŽENA: svaki oblik izravne ili prikrivene diskriminacije bilo kojeg 
spola smatramo nedopustivim. 
 

Navedena načela smatramo osnovnim tekovinama općeljudskog razvoja te kršenje i 
nepoštivanje bilo kojeg od tih načela smatramo nedopustivim. 
 

3. Uloga Savjeta mladih u realizaciji Gradskog programa za mlade 
  

Realizacija Programa za mlade leži na širokom krugu subjekata među kojima 
dominantnu i najodgovorniju poziciju imaju odjeli gradske uprave, gradske ustanove, škole, 
udruge civilnog društva te Savjet mladih koji će provoditi slijedeće aktivnosti u cilju što 
efikasnije i kvalitetnije provedbe: 
 

- Predlaganje mjera – Savjet mladih ima pravo i odgovornost da ravnopravno sa svim 
partnerima u realizaciji Programa za mlade sudjeluje u izradi godišnjih akcijskih 
planova. Također, Savjet mladih mora biti kanal komunikacije između svih mladih 
Grada Rijeke i partnera u realizaciji programa. 

 
- Savjetovanje – Savjet mladih mora na osnovu svog iskustva i  kontakata sa 

korisnicima Programa za mlade biti svojevrstan korektiv u realizaciji akcijskih planova 
na način da vrši procjenu efikasnosti i kvalitete mjera koje se provode i reakciju 
korisnika na iste, te savjetuje izvršioce programa. 
 

- Sudjelovanje – Savjet mladih će realizaciju pojedinih mjera preuzeti na sebe kroz 
projektni dio ovog programa. 
 

- Nadzor i evaluacija – Savjet mladih ima obavezu da kao predstavničko tijelo mladih 
nadzire način i uspješnost Programa za mlade. Također, da bi znali uspjeh određenih 
aktivnosti potrebno je provesti i evaluaciju učinjenog u odnosu na planirano, kako bi 
se detektirali i otklonili potencijalni problemi. Neovisno o tome, stav je Savjeta mladih 
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Specifičnost je problematike koja se tiče mladih da ona u organizacijskom smislu 

spada pod više resora gradske uprave kao što su školstvo, zdravstvo, kultura, sport i 
tehnička kultura. Kao posljedica navedenog nameće se i činjenica da realizacija Programa 
za mlade slijedom navedenog pada pod više resora gradske uprave i da to predstavlja 
objektivan i konkretan problem. Stoga će Savjet mladih inzistirati da se odredi, za početak, 
jedna osoba u sustavu gradske uprave koja će obavljati isključivo poslove koordiniranja 
različitih odjela, službi i ustanova u poslovima kojima se realiziraju mjere predviđene 
Programom za mlade i Akcijskim planom. Savjet mladih će pozdraviti mogućnost, ako se u 
skoro vrijeme ukaže, da Grad Rijeka osnuje odjel gradske uprave koji će se baviti samo 
pitanjima mladih. 
 

4. Aktivnosti 
 

Savjet mladih će u svom mandatu, a u suradnji s relevantnim partnerima realizirati 
dolje navedene aktivnosti sa ciljem poboljšanja kvalitete života mladih osoba na području 
Grada Rijeke.  
 

4.1. Suzbijanje nasilja među mladima 
 

Unatoč nespornoj činjenici da Rijeka u Hrvatskoj predstavlja tolerantnu sredinu, u 
proteklom razdoblju u gradu su se desili neki nemili događaji koji su šokirali riječku javnost. 
Savjet mladih zalagat će se i uložiti sva raspoloživa sredstva i napore da se u Rijeci 
poduzmu mjere za suzbijanje nasilja među mladima, što među ostalim podrazumijeva: 
 

- organiziranje raznih tribina na temu nasilja u suradnji sa stručnjacima, udrugama te 
osnovnim i srednjim školama te 

- poticanje javne rasprave o nasilju među mladima ne samo kada neki aktualni slučaj 
na to podsjeti 

- dati svoj doprinos organizaciji slobodnog vremena mladih na području Grada. 
 
4.2. Zapošljavanje mladih 
 
Uzimajući u obzir sve probleme s kojima se mladi susreću prilikom zapošljavanja, 

odnosno činjenicu da većina poslodavaca traži od kandidata za radno mjesto određeno 
radno iskustvo, a s obzirom da se ono ne stječe za vrijeme studija, Savjet mladih ostvarit će, 
u suradnji s odjelima gradske uprave, udrugama, Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci, 
fakultetima, srednjim školama, Gospodarskom komorom i Obrtničkom komorom te uspješnim 
riječkim tvrtkama, niz projekata koji će voditi ka tome da studenti tokom godine dobiju 
mogućnost privremenog/sezonskog rada na poslovima u okviru vlastite struke. 
 

4.3. Rješavanje problema stambenog pitanja mladih 
 

U Gradu Rijeci već postoji politička volja za omogućavanje mladim ljudima da lakše 
riješe stambeno pitanje. Savjet mladih maksimalno će se aktivirati i uključiti u sve aktivnosti 
Grada Rijeke koje su usmjerene u tom pravcu unatoč tome što smo svjesni činjenice da je u 
recesijskom razdoblju veoma teško realizirati nove projekte većih razmjera. 
 
 4.4. Borba protiv ovisnosti 

 
U svjetlu činjenice da su ovisnosti svih vrsta, nažalost sve češća pojava unutar mlađe 

populacije, Savjet mladih će u suradnji s Odjelom gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb te udrugama i zdravstvenim ustanovama djelovati u smislu pokušaja rješavanja tog 
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problema. S tim ciljem, u Koordinacijski odbor Grada Rijeke za borbu protiv ovisnosti 
imenovan je jedan član Savjeta mladih. 

 
4.5. Konferencija Savjeta mladih 

 
 Mišljenja smo da razmjenjivanje iskustava i ideja te uspoređivanje načina rada 
Savjeta mladih iz drugih općina, gradova i županija može biti samo korisno iskustvo na 
dobrobit svih. 
 Upravo iz tog razloga Savjet mladih će u suradnji s Savjetom mladih Primorsko-
goranske županije te drugim zainteresiranim partnerima organizirati Konferenciju savjeta 
mladih na temu poticanja poduzetništva mladih. 
 
 
 
        Predsjednik Savjeta mladih 
 
          Vojko Braut, v.r. 

 
 




Na temelju članka 16. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 22/07), članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Rijeka na sjednici 28. travnja 2011. godine donijelo je


O D L U K U


o davanju odobrenja na 


Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011. godinu

I.



Daje se odobrenje na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011. godinu kojeg je donio Savjet mladih Grada Rijeke na sjednici održanoj 7. travnja 2011. godine.


II.



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".


KLASA: 021-05/11-01/78

URBROJ: 2170-01-16-00-11-5


Rijeka, 28. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE


Predsjednica


Gradskog vijeća


Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Na temelju članka 16. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07) i članka 15. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 22/07), Savjet mladih Grada Rijeke na sjednici 7. travnja 2011. godine, donio je


Program rada


Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011. godinu


1. Uvod


Savjet mladih Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Rijeke osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje mišljenja Gradskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od značaja za mlade. Savjet mladih također predlaže Gradskom vijeću donošenje akata koji su značajni za unapređivanje položaja mladih, mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade te predlaže raspravu o pitanjima od značaja za mlade i načine njihova rješavanja.


Programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje. Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjereno je na ostvarenje ciljeva propisanih ovim Programom i mora biti u suglasju s njegovim sadržajem. 


2008. godine, na inicijativu Savjeta mladih, započela je izrada Gradskog programa za mlade na način da je provedena široka javna rasprava o problematici mladih u Gradu Rijeci u suradnji sa odjelima gradske uprave, gradskim ustanovama, predstavnicima civilnog sektora i drugim zainteresiranim subjektima koja je na koncu rezultirala i Prijedlogom programa za mlade Grada Rijeke koji je Gradsko vijeće usvojio na sjednici 29. listopada 2009. godine. Donošenjem Programa za mlade Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Program za mlade), Grad Rijeka je postao jedan od prvih gradova u Republici Hrvatskoj koji je pokazao spremnost i želju da rješavanju pitanja od interesa za mlade pristupi planski, metodično i odgovorno sa jasno izraženim ciljevima i mjerama na osnovu kojih se određuju nositelji aktivnosti i planiraju proračunska sredstva.


Donošenjem Programa za mlade djelomično se promijenila i uloga Savjeta mladih u odnosu na proces donošenja odluka u Gradu, a koje se odnose na položaj mladih i na mjere kojima se isti regulira. Program za mlade je dokument koji obvezuje, dakle, koji treba biti realiziran u predviđenom petogodišnjem razdoblju i stav je Savjeta mladih da se svi resursi pa tako i oni Savjeta mladih trebaju staviti u funkciju što brže, efikasnije i kvalitetnije realizacije planiranih mjera. 


Na žalost, prva faza realizacije Programa za mlade dešava se u vrijeme kada nas je pogodila gospodarska kriza čije su posljedice još teže pogodile Hrvatsku kao zemlju u tranziciji i državu čija je vlast svjesno izbjegavala i dalje izbjegava odlučno reagirati i donijeti konkretne mjere koje bi bile adekvatne da potaknu izlazak iz krize i oporavak gospodarstva. Kao što se svjetska kriza odrazila na Državni proračun, odrazila se i na proračune jedinica regionalne i lokalne samouprave pa tako i na proračun Grada Rijeke koji je bio prisiljen oprezno planirati svoje prihode i rashode. Unatoč tome, Savjet mladih je čvrstog stava da su mladi populacija na kojoj se ne smije štedjeti, već u koji se mora dodatno ulagati. Mladi u svijetu rada, a pogotovo u svijetu poduzetništva su najveći potencijal i niti jedna država si ne smije dopustiti da takav potencijal uguši.


2. Opće programsko usmjerenje


Savjet mladih želi dati svoj doprinos zajedničkoj borbi svih građana Hrvatske za bolju budućnost, budućnost stabilnog gospodarskog razvitka, osnažene demokracije, vladavine prava, europskog standarda i života za sve hrvatske građane. Naši su krajnji ciljevi solidarnost i pravednost u svijetu rada, poticajnost i inovativnost u poduzetništvu, odgovornost vlasništva, šanse za školovanje i obrazovanje, pomoć u ostvarivanju stambene sigurnosti obitelji i pojedinca, zaštita zdravlja, zaštićena mladost, briga društva za slabije i nezaštićene, obzirnost prema drugima i drugačijima kao bogatstvu našeg društva.


Savjet mladih ističe načela kojih će se držati i koja će propagirati u procesu savjetovanja i donošenja odluka i mjera, a ta načela su slijedeća:


SLOBODA: svaka osoba ima pravo, unutar demokratskih okvira, biti slobodna od političke i svake druge prisile te imati maksimalnu mogućnost da djeluje u potrazi za ostvarenjem osobnih potencijala.


JEDNAKOST: jednakost je izraz za jednaku vrijednost svih ljudskih bića, neovisno o njihovoj rasi, spolu, vjeri, kulturi, etničkoj pripadnosti, naciji i sličnim obilježjima osobe, vezane za njezino podrijetlo. Jednakost je preduvjet za slobodan razvoj ljudske osobnosti.


PRAVEDNOST: pravednost znači kraj diskriminacije pojedinaca te jednakost prava i mogućnosti za sve članove društva. Pravda je za sve ljude jednaka.


SOLIDARNOST: solidarnost je pojam koji koristimo u sveopćem, globalnom smislu. Solidarnost je praktični izraz opće humanosti i čvrsta potpora svim žrtvama nepravde.


DEMOKRACIJA: demokracija se zasniva na načelima opće slobode i jednakosti. Stoga su prava jednaka za sve, ne samo u teoriji već i u praksi, na svim područjima društvenog života, sastavni dio našeg viđenja društva.


LJUDSKA PRAVA: ljudska prava uključuju ekonomska i socijalna prava, pravo na obrazovanje i osposobljavanje, pravo na odmor, pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, slobodu govora, slobodu okupljanja i udruživanja, slobodu medija, pravo na dostojanstven život u prikladnom okolišu te pravo na ekonomsku sigurnost za svakog pojedinca.


JEDNAKOST MUŠKARACA I ŽENA: svaki oblik izravne ili prikrivene diskriminacije bilo kojeg spola smatramo nedopustivim.


Navedena načela smatramo osnovnim tekovinama općeljudskog razvoja te kršenje i nepoštivanje bilo kojeg od tih načela smatramo nedopustivim.


3. Uloga Savjeta mladih u realizaciji Gradskog programa za mlade


Realizacija Programa za mlade leži na širokom krugu subjekata među kojima dominantnu i najodgovorniju poziciju imaju odjeli gradske uprave, gradske ustanove, škole, udruge civilnog društva te Savjet mladih koji će provoditi slijedeće aktivnosti u cilju što efikasnije i kvalitetnije provedbe:


· Predlaganje mjera – Savjet mladih ima pravo i odgovornost da ravnopravno sa svim partnerima u realizaciji Programa za mlade sudjeluje u izradi godišnjih akcijskih planova. Također, Savjet mladih mora biti kanal komunikacije između svih mladih Grada Rijeke i partnera u realizaciji programa.


· Savjetovanje – Savjet mladih mora na osnovu svog iskustva i  kontakata sa korisnicima Programa za mlade biti svojevrstan korektiv u realizaciji akcijskih planova na način da vrši procjenu efikasnosti i kvalitete mjera koje se provode i reakciju korisnika na iste, te savjetuje izvršioce programa.


· Sudjelovanje – Savjet mladih će realizaciju pojedinih mjera preuzeti na sebe kroz projektni dio ovog programa.


· Nadzor i evaluacija – Savjet mladih ima obavezu da kao predstavničko tijelo mladih nadzire način i uspješnost Programa za mlade. Također, da bi znali uspjeh određenih aktivnosti potrebno je provesti i evaluaciju učinjenog u odnosu na planirano, kako bi se detektirali i otklonili potencijalni problemi. Neovisno o tome, stav je Savjeta mladih da konačnu evaluaciju treba povjeriti vanjskom, nezavisnom tijelu koje može dati konačnu i objektivnu ocjenu rezultata provedbe.


Specifičnost je problematike koja se tiče mladih da ona u organizacijskom smislu spada pod više resora gradske uprave kao što su školstvo, zdravstvo, kultura, sport i tehnička kultura. Kao posljedica navedenog nameće se i činjenica da realizacija Programa za mlade slijedom navedenog pada pod više resora gradske uprave i da to predstavlja objektivan i konkretan problem. Stoga će Savjet mladih inzistirati da se odredi, za početak, jedna osoba u sustavu gradske uprave koja će obavljati isključivo poslove koordiniranja različitih odjela, službi i ustanova u poslovima kojima se realiziraju mjere predviđene Programom za mlade i Akcijskim planom. Savjet mladih će pozdraviti mogućnost, ako se u skoro vrijeme ukaže, da Grad Rijeka osnuje odjel gradske uprave koji će se baviti samo pitanjima mladih.


4. Aktivnosti


Savjet mladih će u svom mandatu, a u suradnji s relevantnim partnerima realizirati dolje navedene aktivnosti sa ciljem poboljšanja kvalitete života mladih osoba na području Grada Rijeke. 


4.1.
Suzbijanje nasilja među mladima


Unatoč nespornoj činjenici da Rijeka u Hrvatskoj predstavlja tolerantnu sredinu, u proteklom razdoblju u gradu su se desili neki nemili događaji koji su šokirali riječku javnost. Savjet mladih zalagat će se i uložiti sva raspoloživa sredstva i napore da se u Rijeci poduzmu mjere za suzbijanje nasilja među mladima, što među ostalim podrazumijeva:


· organiziranje raznih tribina na temu nasilja u suradnji sa stručnjacima, udrugama te osnovnim i srednjim školama te

· poticanje javne rasprave o nasilju među mladima ne samo kada neki aktualni slučaj na to podsjeti

· dati svoj doprinos organizaciji slobodnog vremena mladih na području Grada.


4.2.
Zapošljavanje mladih


Uzimajući u obzir sve probleme s kojima se mladi susreću prilikom zapošljavanja, odnosno činjenicu da većina poslodavaca traži od kandidata za radno mjesto određeno radno iskustvo, a s obzirom da se ono ne stječe za vrijeme studija, Savjet mladih ostvarit će, u suradnji s odjelima gradske uprave, udrugama, Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci, fakultetima, srednjim školama, Gospodarskom komorom i Obrtničkom komorom te uspješnim riječkim tvrtkama, niz projekata koji će voditi ka tome da studenti tokom godine dobiju mogućnost privremenog/sezonskog rada na poslovima u okviru vlastite struke.


4.3.
Rješavanje problema stambenog pitanja mladih


U Gradu Rijeci već postoji politička volja za omogućavanje mladim ljudima da lakše riješe stambeno pitanje. Savjet mladih maksimalno će se aktivirati i uključiti u sve aktivnosti Grada Rijeke koje su usmjerene u tom pravcu unatoč tome što smo svjesni činjenice da je u recesijskom razdoblju veoma teško realizirati nove projekte većih razmjera.



4.4.
Borba protiv ovisnosti


U svjetlu činjenice da su ovisnosti svih vrsta, nažalost sve češća pojava unutar mlađe populacije, Savjet mladih će u suradnji s Odjelom gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb te udrugama i zdravstvenim ustanovama djelovati u smislu pokušaja rješavanja tog problema. S tim ciljem, u Koordinacijski odbor Grada Rijeke za borbu protiv ovisnosti imenovan je jedan član Savjeta mladih.


4.5.
Konferencija Savjeta mladih



Mišljenja smo da razmjenjivanje iskustava i ideja te uspoređivanje načina rada Savjeta mladih iz drugih općina, gradova i županija može biti samo korisno iskustvo na dobrobit svih.



Upravo iz tog razloga Savjet mladih će u suradnji s Savjetom mladih Primorsko-goranske županije te drugim zainteresiranim partnerima organizirati Konferenciju savjeta mladih na temu poticanja poduzetništva mladih.










Predsjednik Savjeta mladih











 Vojko Braut, v.r.


PAGE  

5



