Točka 3.

IZVJEŠĆE
o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011. godinu

Na temelju članka 18. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07) i
članka 17. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke ("Službene novine Primorskogoranske županije" broj 22/07) Savjet mladih Grada Rijeke podnosi Gradskom vijeću

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke
za 2011. godinu
Člankom 17. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke utvrđeno je da Savjet
mladih Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) podnosi godišnje izvješće o svom
radu Gradskom vijeću.
Izvješće o radu Savjeta mladih za 2010. godinu Gradsko vijeće je prihvatilo na
sjednici 28. travnja 2011. godine.
U 2011. godini Savjet mladih održao je ukupno jedanaest sjednica. Osim sjednica, a
s ciljem ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih, zamjenik i
pojedini članovi po potrebi su održavali Konferencije, okrugle stolove i radne sastanke s
predstavnicima Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Istarske županije i savjetima
mladih drugih gradova i općina.


Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011. godinu

Sukladno članku 15. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke, Savjet mladih
je donio Program rada za 2011. godinu te ga je podnio Gradskom vijeću na odobrenje.
Na sjednici 28. travnja. 2011. godine Gradsko vijeće je donijelo Odluku o davanju
odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011. godinu.
Program rada Savjeta mladih sadrži tri poglavlja:
1. opće programsko usmjerenje,
2. uloga Savjeta mladih u praćenju realizacije Programa za mlade Grada Rijeke za
razdoblje 2009.-2013. godine,
3. aktivnosti Savjeta mladih.


Suradnja s Obiteljskim centrom PGŽ-a

U sklopu obilježavanja Međunarodne godine mladih, Savjet mladih bio je pozvan
upoznati se sa radom Obiteljskog centra PGŽ-a, usmjerenog ka provođenju programa
namijenjenih mladima. Na radnom sastanku otvorile su se različite mogućnosti glede
zajedničke suradnje, posebice glede potreba mladih pojedinog područja (otoci, Gorski kotar)
i zajedničkog djelovanja na realizaciji potreba. Pritom je sugerirano i otvaranje facebook
stranice Centra kako bi protok informacija bio bolji, a upućenost mladeži veća.


Prezentacija Miklavja LC

S obzirom na važnost razvoja riječkog prometnog čvorišta te utjecaju razvoja radne
zone Miklavja LC na razvoj poduzetništva u regiji, Savjet mladih upoznao se pobliže sa
spomenutim projektom i prednostima koje isti donosi u budućnosti. Savjet mladih se odazvao
sudjelovanju prezentaciji uviđajući važnost uključivanja mladih ljudi u ovakav projekt i
stvaranja preduvjeta razvoja poduzetništva i poduzetničkih ideja među mladima.
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Projekt „Digitalni grad“

Savjet mladih je inicirao provedbu projekta „Digitalni grad“ koji su podržali Odjel
gradske uprave za kulturu i Turistička zajednica Grada Rijeke. Naime isti je došao na ideju
da se kombinacijom moderne tehnologije i kulturne te povijesne baštine unaprijedi turistički
potencijal Grada Rijeke.
QRijeka je interaktivni projekt koji omogućuje brz i kvalitetan uvid u 52 kulturne i
turističke lokacije na području grada Rijeke putem QR kodova. Korisnička platforma uključuje
Smartphone (sve vrste – Android, iOS, Symbian, Windows phone...), tablete sve vrste te
Notebook i stolna racunala ( primjer - http://www.qrijeka.com/de/#casa-veneziana-i-ulicadolac). Obzirom na navedeno, cilj ovog projekta je izrada baze podataka koja sadrži
relevantne informacije o lokacijama koje se nalaze u užem centru grada, a koje su od
značajnijeg povijesnog odnosno kulturnog značaja te omogućiti brzi mobilni pristup takvoj
bazi podataka.
Nadalje, prije navedena baza podataka sadrži informacije o lokacijama koje se nalaze
u centru grada i to na području koje je sa zapada omeđeno autobusnim kolodvorom, sa
sjevera Guvernerovom palačom, sa istoka Titovim trgom i Deltom te sa juga morem. Prije
navedne 52 lokacije određene su od strane stručnog povjerenstva, te podijeljene u nekoliko
kategorija. Prva kategorija okuplja lokacije od posebnog povijesnog i kulturnog značaja,
druga kategorija lokacije uz koje se vežu određene zanimljivosti i koje su od značaja za pop
kulturu, a treća lokacije od komercijalnog značaja. Ta posljednja kategorija uključuje i
servisne informacije, primjerice radna vremena gradskih ustanova, vozne redove itd.
Projekt je zamišljen na način da svaka osoba koja ima mobilni telefon sa kamerom,
kada dođe na označenu lokaciju, pred primjerice HNK ili gradsku uru, može mobitelom
skenirati QR kod kojim je lokacija označena te se automatski spojiti na web stranicu koja mu
nudi informacije o toj lokaciji kao što je na primjer, povijest, zanimljivosti koje se vežu uz
lokaciju, fotografije, poveznice sa drugim lokacijama u gradu itd.
Projekt je sufinanciran s iznosom od 29.520,00 kuna iz financijskih sredstava
osiguranih u Proračunu za Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke. Osim početne
investicije koja obuhvaća izgradnju baze podataka i pristupne informatičke infrastrukture
održavanje, ažuriranje i nadogradnja projektne infrastrukture predviđa se financirati od strane
privatnog sektora, prvenstveno putem reklama.


Formiranje radnih skupina unutar Savjet mladih

Kako bi se određeni projekti odradili do kraja mandata, Savjet mladih je odredio radne
skupine za realizaciju aktivnosti iz Programa rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011.
godinu. Što se tiče programske aktivnosti Borba protiv ovisnosti, suradnja se ostvarila s
udrugom UZOR i Centrom za prevenciju i liječenje ovisnosti Kalvarija. Po pitanju programske
aktivnosti Zapošljavanje mladih, teži se povezivanju sa udrugom E-student i proširenju
njihovih aktivnosti (povezivanje studenata sa tvrtkama) i na grad Rijeku. Nadalje, u svezi
aktivnosti Suzbijanje nasilja među mladima u suradnji s Gradskim vijećem učenika Zdravi
grad podržan je projekt Party bez alkohola.
 Izrada novog Zakona o savjetima mladih
Savjet mladih je krajem 2010. godine došao do saznanja da je pri Ministarstvu obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti osnovano povjerenstvo čiji je zadatak izraditi nacrt
novog Zakona o savjetima mladih. Predstavnici Savjeta mladih su se uključili u sam
postupak te tijekom ožujka i travnja 2011. godine održali niz radnih sastanaka sa savjetima
mladih gradova Zagreba i Varaždina na temu izrade novog Zakona o savjetima mladih.
Savjet mladih bio je pozvan sudjelovati konferenciji savjeta mladih u Zadru, u sklopu
obilježavanja Međunarodne godine mladih, pod pokroviteljstvom Ministarstva. Konferencija je
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kao cilj postavila dati doprinos boljoj provedbi Zakona o savjetima mladih te kvalitetnijem
uključivanju mladih u procese donošenja odluka na lokalnoj i regionalnoj razini.


Radni sastanci, savjetovanja, razno

U 2011. godini održano je više radnih sastanaka i savjetovanja na različite teme u
kojima su sudjelovali članovi Savjeta mladih te su ostvareni i mnogi kvalitetni kontakti
primjerice sa Županijskim savjetom mladih Primorsko-goranske županije i ostalim savjetima
koji djeluju u gradovima i općinama na području Primorsko-goranske županije kao i u ostalim
županijama. Posebno kvalitetna i učestala suradnja ostvarena je sa Savjetom mladih Grada
Zagreba, Savjetom mladih Grada Koprivnice, Savjetom mladih Grada Varaždina te Savjetom
mladih Istarske županije.

Predsjednik Savjeta mladih
Grada Rijeke
Vojko Braut, v.r.
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