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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                GRAD RIJEKA 
                Gradsko vijeće  
     Savjet mladih Grada Rijeke 
KLASA:  021-05/12-01/5 
URBROJ: 2170/01-16-00-12-23 
Rijeka, 16.05.2012. 
 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 

Predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac 

 
 
 
 Savjet mladih Grada Rijeke razmatrao je na 9. sjednici održanoj 16. svibnja 2012. 
godine Prijedlog programa rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2012. godinu te je 
jednoglasno donio sljedeći  

 

z a k lj u č a k 

 
1. Donosi se Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2012. godinu 
 
2. Program rada iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću 

Grada Rijeke na odobravanje. 
 

3. Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuje se 
Vojko Braut. 

 

 
 
 
 

      Predsjednik Savjeta mladih 
      Grada Rijeke  

 
           Vojko Braut, v.r. 
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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 16. svibnja 2012. 
godine donio je 

 
 

P R O G R A M   R A D A 
Savjeta mladih Grada Rijeke za 2012. 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.  

Naime, 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 događa 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 do sada svjesno izbjegavala 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 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 koju 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 izgubi. 
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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: 

a) 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. 

b) 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. 

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

d) 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. 

4 

 



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 2012. godini, a u suradnji s relevantnim partnerima nastojati 
realizirati većinu aktivnosti utvrđenih ovim Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 
2012. godinu, a s konačnim ciljem poboljšanja kvalitete života mladih osoba na području 
Grada Rijeke.  

 
4.1. Informatizacija i obrazovanje 
 

U suradnji s gradom, odnosno web portalom Grada Rijeke, planira se osigurati 
prostor na istom gdje bi onda Savjet mladih Grada Rijeke bio prisutan, vidljiv i transparentan 
u svojem radu i gdje bi također ciljana skupina (mladi ljudi) mogli imati dostupne informacije 
o programima koji ih se direktno tiču. 

U planu su također edukacije za pisanje projekata sa udrugom SMART te edukacije o 
zapošljavanju u EU institucijama. Cilj je poticati mlade na veći angažman u lokalnoj zajednici 
po europskim načelima supsidijarnosti te razvoj mekih vještina tzv. „soft skills-a“. 
 Nadalje, Savjet mladih nastavit će realizaciju Projekta Digitalni grad koji je započeo u 
2011. godini.  
 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 računala ( primjer - http://www.qrijeka.com/de/#casa-veneziana-i-ulica-
dolac). 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, s istoka Titovim trgom i Deltom te s juga morem.  Prije 
navedene 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 s 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. 
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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. 
 Sam projekt se nalazi u završnoj fazi i treba ga privesti kraju za što su potrebna 
određena sredstva. Realizirana je tehnička platforma, kreiran je sadržaj i preveden na više 
svjetskih jezika. Još je preostalo je da se fizički označe POI unutar gore označenih granica 
kako bi se projekt mogao aktivirati i staviti u službu Grada. 
 

4.2. Zapošljavanje mladih i poduzetništvo 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 će pružiti 
logističku, a i financijsku podršku svim projektima i inicijativama koje osiguravaju mladima 
lakše i brže pronalaženje prvog zaposlenja. 

Poduzetništvo mladih predstavlja osobito osjetljivo i neistraženo područje politike za 
mlade kojim se do sada u Republici Hrvatskoj još nitko nije sustavno i ciljano bavio. S druge 
strane poticanje poduzetništva mladih u sebi sadrži ogroman potencijal, kao prvo, za 
rješavanje problema zapošljavanja i samozapošljavanje mladih, nadalje za uvođenje 
inovacija i novih ideja u gospodarstvo te, konačno, rješavanje nebrojenih socijalnih problema 
koji nastaju u situaciji kada mnogi obrazovani i visoko obrazovani mladi ljudi ostaju bez posla 
i bez mogućnosti da u godinama kada su najproduktivniji daju svoj doprinos društvu. 

Upravo iz tog razloga Savjet mladih smatra da ovom problemu treba pristupiti 
stručno, prvenstveno izradom studije koja će detektirati gdje se nalaze ključni problemi koji 
rezultiraju činjenicom da je Republika Hrvatska među zemljama s najnižom stopom 
samozapošljavanja mladih putem poduzetničkih projekata. Takva studija mora uzeti u obzir 
gospodarski trenutak u kojem živimo, psihologiju mladih u Hrvatskoj, odgovornost sustava 
srednjeg i visokog obrazovanja itd. 

U realizaciji gore navedenog cilja, Savjet mladih će surađivati s odjelima gradske 
uprave, udrugama civilnog društva, Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci, fakultetima, 
srednjim školama, Gospodarskom komorom, Obrtničkom komorom te sa riječkim trgovačkim 
društvima te od njih očekuje potporu, a posebno pri realizaciji niže navedenih aktivnosti i 
projekata. 

 
4.2.1. Promocija poduzetničkih inkubatora i poticanje mladih poduzetnika na 

korištenje postojećih 
U Rijeci već postoje dva poduzetnička inkubatora - poduzetnički inkubator za uslužne 

djelatnosti Torpedo i poduzetnički inkubator za proizvodne djelatnosti Rujevica. Na žalost, 
primijećena su dva ključna problema funkcioniranja inkubatora u odnosu na mlade. Prvo, 
mladi potencijalni korisnici većinom uopće nisu niti upoznati s činjenicom da gore navedeni 
inkubatori postoje. Drugi problem koji je primijećen jest okolnost da potencijalni korisnici 
većinom uopće niti ne razmišljaju o iskorištavanju pogodnosti koje im inkubatori nude iz 
jednostavnog razloga što s njima nisu dovoljno upoznati. Slijedom navedenog, Savjet mladih 
preuzima obvezu da potencijalne mlade riječke poduzetnike i poduzetnike početnike upozna 
s pogodnostima koje im omogućava sudjelovanje u projektu poduzetničkih inkubatora iz 
dubokog uvjerenja da je projekt poduzetničkih inkubatora izuzetno dobar način da se 
poduzetnicima početnicima, posebno mladima, olakša ulazak u poduzetničke vode i 
samozapošljavanje.  

Promociju će Savjet mladih raditi putem organizirane medijske kampanje te 
organiziranjem otvorenih tribina u suradnji s Odjelom gradske uprave za poduzetništvo, 
Gospodarskom i Obrtničkom komorom u Rijeci te drugim zainteresiranim subjektima. 
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4.2.2. Suradnja i promocija projekta „Sveučilište za industriju“ 
 Savjet mladih je prepoznao projekt mladih riječkih poduzetnica Teute Duletić i 
Nikoline Rebić pod nazivom „Sveučilište za industriju“ kao projekt koji pokazuje izuzetan 
potencijal da olakša prvo zapošljavanje mladih te platformu koja će povezati sustav visokog 
obrazovanja u Hrvatskoj i realni gospodarski sektor. 
 Cilj projekta je omogućiti ‘mjesto susreta’ sveučilišta (studenti uz mentorstvo 
profesora) i industrije (trgovačkih društava) putem jedinstvene web platforme „U4I" 
(University4Industry), s ciljem umrežavanja, poticanja i ostvarivanja suradnje na inovativnim 
I&R projektima od obostrane koristi. Srž projekta čini informatička platforma koja povezuje 
dvije baze podataka - bazu podataka trgovačkih društava s ponuđenim industrijskim 
problemom s Bazom podataka studenata završnih godina koji imaju interes za određeno 
polje aktivnosti i mentora. Dakle, studentima se pruža prilika da uz mentorstvo profesora kroz 
svoje završne/diplomske radove rješavaju konkretne zadatke gospodarskih subjekata dok 
gospodarski subjekti s druge strane dobivaju konkretna rješenja koja bi inače vjerojatno 
trebali platiti, znanje te upoznavanje potencijalnog budućeg kadra koji će se već kroz samo 
rješavanje zadanih problema upoznati s poslovanjem tvrtke. Rezultat je, s jedne strane, 
povećanje inovacijskog potencijala gospodarskih subjekata, a s druge strane, povezivanje 
mladih sa potencijalnim poslodavcima. 
 Prva faza projekta podrazumijeva izradu pilot projekta na razini riječke regije. Kako bi 
se to ostvarilo, potrebno je animirati ključne dionike - s jedne strane Sveučilište u Rijeci, a s 
druge strane tvrtke iz riječke regije. Savjet mladih smatra da je projekt jedinstven po pitanju 
povezivanja studenata završnih godina s tržištem rada, odnosno gospodarskim subjektima te 
će ga je iz tog razloga odlučeno podržati kako logistički, tako nadamo se, i financijski.  
 
 4.2.3. Suradnja i promocija projekta „Bura znanja“ 
 Savjet mladih je prepoznao i projekt studenata riječkog sveučilišta „Bura znanja“ kao 
projekt koji je izuzetno inovativan i jedinstven po načinu na koji iskorištava visoku tehnologiju 
u procesu obrazovanja. Cilj projekta je svima omogućiti besplatno obrazovanje kroz izradu, 
publikaciju i standardizaciju multimedijalnih lekcija služeći se suvremenim sadržajnim i 
tehnologijskim standardima. Na taj će se način unaprijediti kvaliteta studiranja na Sveučilištu 
u Rijeci i doprinijeti će se provođenju programa cjeloživotnog obrazovanja.  
 Također je bitno za istaknuti kako ovaj projekt predstavlja idealan primjer 
poduzetništva mladih koje je usmjereno na podizanje kvalitete i efikasnosti obrazovanja te 
upravo iz tog razloga zaslužuje podršku prije svega Sveučilišta u Rijeci, Grada Rijeke te 
posebno gospodarskih subjekata na području našega grada. 
 Postoji više razloga zbog kojih je Savjet mladih odlučio promociju i suradnju na ovom 
projektu uvrstiti u svoj program rada. Prvo iz razloga što smatramo da ovakva jedinstvena 
poduzetnička priča mladih zaslužuje financijsku i svaku drugu potporu koju može dobiti u 
svojim počecima, a drugo, iz razloga što projekt sam po sebi predstavlja inovaciju i daje 
izuzetan doprinos povećanju kvalitete visokog obrazovanja te bi, po skromnom mišljenju 
Savjeta mladih, trebao postati jedan od standardnih načina učenja na sveučilištima. 
 
 4.2.4. Promocija važnosti stručne prakse kroz volontiranje 
 Volontiranje je jedan od načina stjecanja stručne prakse pri zapošljavanju novog 
kadra. Promicat ćemo volontiranje kao i njegovo valoriziranje kod poslodavaca zbog razvoja 
društva, stjecanja radnog iskustva traženog na tržištu rada te razvijanja stručnih znanja i 
socijalnih i poslovnih vještina. Promociju ćemo raditi u suradnji s volonterskim udrugama i 
Odjelom gradske uprave za poduzetništvo. 
 

4.2.5. Javni radovi 
U evidenciji Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje (HZZ) trenutno su u gradu Rijeci 

nezaposlene 2782 mlade osobe (između 15 i 30 godine života). Savjet mladih grada Rijeke 
će u suradnji s komunalnim društvom "Čistoća d.o.o." i drugim zainteresiranim javnim 
poduzećima promovirati javne radove na području grada na način da će Savjet mladih 
preuzeti na sebe motiviranje mladih da se prijave za javne radove, a javna će poduzeća bit 
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će izvođač radova. Poslovi obuhvaćeni ovim planom u prvoj fazi su čišćenje javnih površina 
(plaže, parkovi), a djelatniku će biti osigurana plaća u iznosu od 2.814,00 kuna. 
 
 4.3. Kultura, sport i aktivizam mladih 
 
 Savjet mladih je u suradnji s Odjelom za gradsku samoupravu i upravu došao do 
zaključka da prostorije mjesnih odbora dobar dio vremena ostaju prazne i neiskorištene. S 
druge strane pri komunikaciji s populacijom mladih na području mjesnih odbora Grada Rijeke 
dolazi se do zaključaka da isti u velikoj mjeri žele imati određene prostorije u kojima se mogu 
družiti, učiti, služiti računalom te općenito organizirati svoje slobodno vrijeme. 
 Upravo iz navedenih razloga Savjet mladih će, u suradnji s gore navedenim odjelom 
te jednim do dva Vijeća mjesnog odbora koja raspolažu adekvatnim prostorijama, pokrenuti 
pilot projekt u sklopu kojega će se te prostorije opremiti te otvoriti mladima uz adekvatan 
sadržaj za kvalitetno provođenje i organiziranje slobodnog vremena. 
 Nadalje, prema uzoru na "Homo si teć" i "Dan hodanja" u planu je Savjeta mladih 
pokretanje inicijative s ciljem promocije Molo longo kao atraktivne lokacije u samom centru 
grada koja omogućava rekreaciju te potiče nadležne institucije da isti urede za potrebe svih 
zainteresiranih građana. 
 

4.4. Rješavanje problema stambenog pitanja mladih 
 

U Gradu Rijeci postoji politička volja za omogućavanje mladim ljudima da lakše riješe 
stambeno pitanje. Savjet mladih će se u najvećoj mjeri 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. 

Ipak, treba istaknuti da se pri rješavanju stambenog pitanja mladih preveliki fokus 
stavlja na kupovanje nekretnina. Naime, mladi ljudi danas žive brzo i neizvjesno. Mobilniji su, 
lakše mijenjaju radna mjesta, poslodavce, a samim time i mjesta gdje žive. 

Upravo iz tog razloga Savjet mladih smatra da se fokus pri rješavanju stambenog 
pitanja mladih treba napokon pomaknuti s "povlaštenih kredita" na reguliranje mjera ciljem 
razvijanja tržišta iznajmljivanja stanova. 

Mjere trebaju prvenstveno biti usmjerene prema poticanju vlasnika nekretnina da iste 
daju u najam te da ih daju u najam po prihvatljivim cijenama, te  stvaranju obveze vlasnika 
nekretnina da istu dovede u stanje koje najmoprimcu omogućava da u istoj dostojanstveno 
živi. 

U tom smjeru Savjet mladih će pokrenuti inicijativu izrade stručne studije na kojoj će 
se moći temeljiti strategija uređenja tržišta iznajmljenih stanova s posebnim naglaskom na 
potrebe mladih. 

Također jedan važan segment u Programu rada Savjeta mladih je i problematika 
nedovoljnih smještajnih kapaciteta za učenike/studente u gradu Rijeci. Obzirom na 
navedeno, Savjet mladih planira u 2012. godini organizirati javnu tribinu o problematici 
smještaja učenika/studenata te mogućnostima stvaranja novih kapaciteta studentskog 
smještaja u gradu Rijeci. 
 

4.5. Suzbijanje nasilja među mladima 
 

Nasilje među mladima uključuje širok spektar neprihvatljivog ponašanja među djecom 
i mladima, sve od nazivanja pogrdnim imenima, prijetnji, ogovaranja, ignoriranja, 
omalovažavanja pa do šamaranja, udaranja, naguravanja, oduzimanja stvari ili novca te 
drugih oblika fizičkih sukoba, nerijetko i uz primjenu oružja. 

Neki od razloga za porast stope nasilja među mladima su nepostojanje (državne) 
strategije skrbi za mlade i sustavno zanemarivanje njihovog socijalnog aktiviranja što 
rezultira stvaranjem: "Socijalnih nojeva" – mladih koji su nezainteresirani za probleme i 
potrebe drugih ljudi oko sebe; nezainteresiranosti roditelja te loše komunikacije u obitelji; sve 
manjeg autoriteta škola i sve manjeg utjecaja škola i nastavnika na odgoj djece; popularne 
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kulture koja promovira loše vrijednosti – izbjegavanje rada, nasilje, droga, nagrada 
nasilničkog ponašanja (blage kazne za nasilničko ponašanje adolescenata a osobito 
«recidivista» - nasilnika). 

Savjet mladih je svjestan kako je za rješavanje tako ozbiljnih problema potrebna 
suradnja svih struktura društva, a osobito obitelji te će kroz svoj rad pokušati dati doprinos 
borbi protiv nasilja i njegovih uzročnika, ma kako skroman bi on mogao biti u ovim okvirima i 
to: 

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

- poticanjem javnih rasprava o nasilju među mladima; te 
- kroz program rada nastojat će doprinijeti osmišljavanju modela organizacije 

slobodnog vremena mladih na području grada Rijeke. 
 

4.6. Borba protiv ovisnosti i zdravstvena zaštita 
 
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 biti će 
imenovan jedan član Savjeta mladih. 
 Također, kao Savjet mladih dužni smo poticati, usmjeriti i pokazati put mladima 
prema  ponašanju koje je korisno za tjelesno i psihičko zdravlje s posebnim naglaskom na 
odgovorno spolno ponašanje, odlaske na preventivne liječničke ginekološke i stomatološke 
preglede, redovitu tjelesnu aktivnost, pravilnu prehranu, nepušenje, pravilno ponašanje u 
prometu, adekvatne strategije suočavanja sa stresom, razvijanje socijalnih i komunikacijskih 
vještina itd. S druge strane treba upozoriti na loše strane rizičnih ponašanja posebno na 
rizično spolno ponašanje, pušenje, zlouporabu alkohola i opojnih droga, nepravilne prehrane 
i sjedilačkog načina života i sl. te informirati mlade o postojećim zdravstvenim uslugama i 
ostalim vrstama pomoći. 

Sukladno navedenom Savjet mladih će u suradnji s Odjelom gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb podržati korisne projekte i surađivati sa udrugama koje se bave 
prevencijom rizičnog ponašanja, informiranjem mladih o postojećim zdravstvenim uslugama, 
te poticanjem zdravog, kvalitetnog  i aktivnog društveno socijalnog života i odrastanja 
(Udruge Uzor, Terra, Hepatos, sportski klubovi itd.). 

 
4.7. 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 sa Savjetom mladih Primorsko-
goranske županije te drugim zainteresiranim partnerima organizirati Konferenciju savjeta 
mladih na temu poticanja poduzetništva mladih ili rješavanja stambenog pitanja mladih. 
 
 
 
 
        Predsjednik Savjeta mladih 
 
          Vojko Braut, v.r. 
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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 16. svibnja 2012. godine donio je


P R O G R A M   R A D A

Savjeta mladih Grada Rijeke za 2012. 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. 


Naime, 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 događa 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 do sada svjesno izbjegavala 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 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 koju 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 izgubi.


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:


a) 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.


b) 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.


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


d) 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 2012. godini, a u suradnji s relevantnim partnerima nastojati realizirati većinu aktivnosti utvrđenih ovim Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2012. godinu, a s konačnim ciljem poboljšanja kvalitete života mladih osoba na području Grada Rijeke. 


4.1. Informatizacija i obrazovanje


U suradnji s gradom, odnosno web portalom Grada Rijeke, planira se osigurati prostor na istom gdje bi onda Savjet mladih Grada Rijeke bio prisutan, vidljiv i transparentan u svojem radu i gdje bi također ciljana skupina (mladi ljudi) mogli imati dostupne informacije o programima koji ih se direktno tiču.


U planu su također edukacije za pisanje projekata sa udrugom SMART te edukacije o zapošljavanju u EU institucijama. Cilj je poticati mlade na veći angažman u lokalnoj zajednici po europskim načelima supsidijarnosti te razvoj mekih vještina tzv. „soft skills-a“.



Nadalje, Savjet mladih nastavit će realizaciju Projekta Digitalni grad koji je započeo u 2011. godini. 


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 računala ( primjer - http://www.qrijeka.com/de/#casa-veneziana-i-ulica-dolac). 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, s istoka Titovim trgom i Deltom te s juga morem.  Prije navedene 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 s 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.



Sam projekt se nalazi u završnoj fazi i treba ga privesti kraju za što su potrebna određena sredstva. Realizirana je tehnička platforma, kreiran je sadržaj i preveden na više svjetskih jezika. Još je preostalo je da se fizički označe POI unutar gore označenih granica kako bi se projekt mogao aktivirati i staviti u službu Grada.


4.2.
Zapošljavanje mladih i poduzetništvo 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 će pružiti logističku, a i financijsku podršku svim projektima i inicijativama koje osiguravaju mladima lakše i brže pronalaženje prvog zaposlenja.


Poduzetništvo mladih predstavlja osobito osjetljivo i neistraženo područje politike za mlade kojim se do sada u Republici Hrvatskoj još nitko nije sustavno i ciljano bavio. S druge strane poticanje poduzetništva mladih u sebi sadrži ogroman potencijal, kao prvo, za rješavanje problema zapošljavanja i samozapošljavanje mladih, nadalje za uvođenje inovacija i novih ideja u gospodarstvo te, konačno, rješavanje nebrojenih socijalnih problema koji nastaju u situaciji kada mnogi obrazovani i visoko obrazovani mladi ljudi ostaju bez posla i bez mogućnosti da u godinama kada su najproduktivniji daju svoj doprinos društvu.


Upravo iz tog razloga Savjet mladih smatra da ovom problemu treba pristupiti stručno, prvenstveno izradom studije koja će detektirati gdje se nalaze ključni problemi koji rezultiraju činjenicom da je Republika Hrvatska među zemljama s najnižom stopom samozapošljavanja mladih putem poduzetničkih projekata. Takva studija mora uzeti u obzir gospodarski trenutak u kojem živimo, psihologiju mladih u Hrvatskoj, odgovornost sustava srednjeg i visokog obrazovanja itd.


U realizaciji gore navedenog cilja, Savjet mladih će surađivati s odjelima gradske uprave, udrugama civilnog društva, Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci, fakultetima, srednjim školama, Gospodarskom komorom, Obrtničkom komorom te sa riječkim trgovačkim društvima te od njih očekuje potporu, a posebno pri realizaciji niže navedenih aktivnosti i projekata.


4.2.1. Promocija poduzetničkih inkubatora i poticanje mladih poduzetnika na korištenje postojećih


U Rijeci već postoje dva poduzetnička inkubatora - poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti Torpedo i poduzetnički inkubator za proizvodne djelatnosti Rujevica. Na žalost, primijećena su dva ključna problema funkcioniranja inkubatora u odnosu na mlade. Prvo, mladi potencijalni korisnici većinom uopće nisu niti upoznati s činjenicom da gore navedeni inkubatori postoje. Drugi problem koji je primijećen jest okolnost da potencijalni korisnici većinom uopće niti ne razmišljaju o iskorištavanju pogodnosti koje im inkubatori nude iz jednostavnog razloga što s njima nisu dovoljno upoznati. Slijedom navedenog, Savjet mladih preuzima obvezu da potencijalne mlade riječke poduzetnike i poduzetnike početnike upozna s pogodnostima koje im omogućava sudjelovanje u projektu poduzetničkih inkubatora iz dubokog uvjerenja da je projekt poduzetničkih inkubatora izuzetno dobar način da se poduzetnicima početnicima, posebno mladima, olakša ulazak u poduzetničke vode i samozapošljavanje. 


Promociju će Savjet mladih raditi putem organizirane medijske kampanje te organiziranjem otvorenih tribina u suradnji s Odjelom gradske uprave za poduzetništvo, Gospodarskom i Obrtničkom komorom u Rijeci te drugim zainteresiranim subjektima.


4.2.2. Suradnja i promocija projekta „Sveučilište za industriju“



Savjet mladih je prepoznao projekt mladih riječkih poduzetnica Teute Duletić i Nikoline Rebić pod nazivom „Sveučilište za industriju“ kao projekt koji pokazuje izuzetan potencijal da olakša prvo zapošljavanje mladih te platformu koja će povezati sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj i realni gospodarski sektor.



Cilj projekta je omogućiti ‘mjesto susreta’ sveučilišta (studenti uz mentorstvo profesora) i industrije (trgovačkih društava) putem jedinstvene web platforme „U4I" (University4Industry), s ciljem umrežavanja, poticanja i ostvarivanja suradnje na inovativnim I&R projektima od obostrane koristi. Srž projekta čini informatička platforma koja povezuje dvije baze podataka - bazu podataka trgovačkih društava s ponuđenim industrijskim problemom s Bazom podataka studenata završnih godina koji imaju interes za određeno polje aktivnosti i mentora. Dakle, studentima se pruža prilika da uz mentorstvo profesora kroz svoje završne/diplomske radove rješavaju konkretne zadatke gospodarskih subjekata dok gospodarski subjekti s druge strane dobivaju konkretna rješenja koja bi inače vjerojatno trebali platiti, znanje te upoznavanje potencijalnog budućeg kadra koji će se već kroz samo rješavanje zadanih problema upoznati s poslovanjem tvrtke. Rezultat je, s jedne strane, povećanje inovacijskog potencijala gospodarskih subjekata, a s druge strane, povezivanje mladih sa potencijalnim poslodavcima.



Prva faza projekta podrazumijeva izradu pilot projekta na razini riječke regije. Kako bi se to ostvarilo, potrebno je animirati ključne dionike - s jedne strane Sveučilište u Rijeci, a s druge strane tvrtke iz riječke regije. Savjet mladih smatra da je projekt jedinstven po pitanju povezivanja studenata završnih godina s tržištem rada, odnosno gospodarskim subjektima te će ga je iz tog razloga odlučeno podržati kako logistički, tako nadamo se, i financijski. 



4.2.3. Suradnja i promocija projekta „Bura znanja“



Savjet mladih je prepoznao i projekt studenata riječkog sveučilišta „Bura znanja“ kao projekt koji je izuzetno inovativan i jedinstven po načinu na koji iskorištava visoku tehnologiju u procesu obrazovanja. Cilj projekta je svima omogućiti besplatno obrazovanje kroz izradu, publikaciju i standardizaciju multimedijalnih lekcija služeći se suvremenim sadržajnim i tehnologijskim standardima. Na taj će se način unaprijediti kvaliteta studiranja na Sveučilištu u Rijeci i doprinijeti će se provođenju programa cjeloživotnog obrazovanja. 



Također je bitno za istaknuti kako ovaj projekt predstavlja idealan primjer poduzetništva mladih koje je usmjereno na podizanje kvalitete i efikasnosti obrazovanja te upravo iz tog razloga zaslužuje podršku prije svega Sveučilišta u Rijeci, Grada Rijeke te posebno gospodarskih subjekata na području našega grada.



Postoji više razloga zbog kojih je Savjet mladih odlučio promociju i suradnju na ovom projektu uvrstiti u svoj program rada. Prvo iz razloga što smatramo da ovakva jedinstvena poduzetnička priča mladih zaslužuje financijsku i svaku drugu potporu koju može dobiti u svojim počecima, a drugo, iz razloga što projekt sam po sebi predstavlja inovaciju i daje izuzetan doprinos povećanju kvalitete visokog obrazovanja te bi, po skromnom mišljenju Savjeta mladih, trebao postati jedan od standardnih načina učenja na sveučilištima.



4.2.4. Promocija važnosti stručne prakse kroz volontiranje



Volontiranje je jedan od načina stjecanja stručne prakse pri zapošljavanju novog kadra. Promicat ćemo volontiranje kao i njegovo valoriziranje kod poslodavaca zbog razvoja društva, stjecanja radnog iskustva traženog na tržištu rada te razvijanja stručnih znanja i socijalnih i poslovnih vještina. Promociju ćemo raditi u suradnji s volonterskim udrugama i Odjelom gradske uprave za poduzetništvo.


4.2.5. Javni radovi


U evidenciji Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje (HZZ) trenutno su u gradu Rijeci nezaposlene 2782 mlade osobe (između 15 i 30 godine života). Savjet mladih grada Rijeke će u suradnji s komunalnim društvom "Čistoća d.o.o." i drugim zainteresiranim javnim poduzećima promovirati javne radove na području grada na način da će Savjet mladih preuzeti na sebe motiviranje mladih da se prijave za javne radove, a javna će poduzeća bit će izvođač radova. Poslovi obuhvaćeni ovim planom u prvoj fazi su čišćenje javnih površina (plaže, parkovi), a djelatniku će biti osigurana plaća u iznosu od 2.814,00 kuna.



4.3. Kultura, sport i aktivizam mladih



Savjet mladih je u suradnji s Odjelom za gradsku samoupravu i upravu došao do zaključka da prostorije mjesnih odbora dobar dio vremena ostaju prazne i neiskorištene. S druge strane pri komunikaciji s populacijom mladih na području mjesnih odbora Grada Rijeke dolazi se do zaključaka da isti u velikoj mjeri žele imati određene prostorije u kojima se mogu družiti, učiti, služiti računalom te općenito organizirati svoje slobodno vrijeme.



Upravo iz navedenih razloga Savjet mladih će, u suradnji s gore navedenim odjelom te jednim do dva Vijeća mjesnog odbora koja raspolažu adekvatnim prostorijama, pokrenuti pilot projekt u sklopu kojega će se te prostorije opremiti te otvoriti mladima uz adekvatan sadržaj za kvalitetno provođenje i organiziranje slobodnog vremena.



Nadalje, prema uzoru na "Homo si teć" i "Dan hodanja" u planu je Savjeta mladih pokretanje inicijative s ciljem promocije Molo longo kao atraktivne lokacije u samom centru grada koja omogućava rekreaciju te potiče nadležne institucije da isti urede za potrebe svih zainteresiranih građana.


4.4.
Rješavanje problema stambenog pitanja mladih


U Gradu Rijeci postoji politička volja za omogućavanje mladim ljudima da lakše riješe stambeno pitanje. Savjet mladih će se u najvećoj mjeri 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.


Ipak, treba istaknuti da se pri rješavanju stambenog pitanja mladih preveliki fokus stavlja na kupovanje nekretnina. Naime, mladi ljudi danas žive brzo i neizvjesno. Mobilniji su, lakše mijenjaju radna mjesta, poslodavce, a samim time i mjesta gdje žive.


Upravo iz tog razloga Savjet mladih smatra da se fokus pri rješavanju stambenog pitanja mladih treba napokon pomaknuti s "povlaštenih kredita" na reguliranje mjera ciljem razvijanja tržišta iznajmljivanja stanova.


Mjere trebaju prvenstveno biti usmjerene prema poticanju vlasnika nekretnina da iste daju u najam te da ih daju u najam po prihvatljivim cijenama, te  stvaranju obveze vlasnika nekretnina da istu dovede u stanje koje najmoprimcu omogućava da u istoj dostojanstveno živi.

U tom smjeru Savjet mladih će pokrenuti inicijativu izrade stručne studije na kojoj će se moći temeljiti strategija uređenja tržišta iznajmljenih stanova s posebnim naglaskom na potrebe mladih.

Također jedan važan segment u Programu rada Savjeta mladih je i problematika nedovoljnih smještajnih kapaciteta za učenike/studente u gradu Rijeci. Obzirom na navedeno, Savjet mladih planira u 2012. godini organizirati javnu tribinu o problematici smještaja učenika/studenata te mogućnostima stvaranja novih kapaciteta studentskog smještaja u gradu Rijeci.

4.5.
Suzbijanje nasilja među mladima


Nasilje među mladima uključuje širok spektar neprihvatljivog ponašanja među djecom i mladima, sve od nazivanja pogrdnim imenima, prijetnji, ogovaranja, ignoriranja, omalovažavanja pa do šamaranja, udaranja, naguravanja, oduzimanja stvari ili novca te drugih oblika fizičkih sukoba, nerijetko i uz primjenu oružja.


Neki od razloga za porast stope nasilja među mladima su nepostojanje (državne) strategije skrbi za mlade i sustavno zanemarivanje njihovog socijalnog aktiviranja što rezultira stvaranjem: "Socijalnih nojeva" – mladih koji su nezainteresirani za probleme i potrebe drugih ljudi oko sebe; nezainteresiranosti roditelja te loše komunikacije u obitelji; sve manjeg autoriteta škola i sve manjeg utjecaja škola i nastavnika na odgoj djece; popularne kulture koja promovira loše vrijednosti – izbjegavanje rada, nasilje, droga, nagrada nasilničkog ponašanja (blage kazne za nasilničko ponašanje adolescenata a osobito «recidivista» - nasilnika).

Savjet mladih je svjestan kako je za rješavanje tako ozbiljnih problema potrebna suradnja svih struktura društva, a osobito obitelji te će kroz svoj rad pokušati dati doprinos borbi protiv nasilja i njegovih uzročnika, ma kako skroman bi on mogao biti u ovim okvirima i to:


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

· poticanjem javnih rasprava o nasilju među mladima; te


· kroz program rada nastojat će doprinijeti osmišljavanju modela organizacije slobodnog vremena mladih na području grada Rijeke.


4.6. Borba protiv ovisnosti i zdravstvena zaštita


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 biti će imenovan jedan član Savjeta mladih.



Također, kao Savjet mladih dužni smo poticati, usmjeriti i pokazati put mladima prema  ponašanju koje je korisno za tjelesno i psihičko zdravlje s posebnim naglaskom na odgovorno spolno ponašanje, odlaske na preventivne liječničke ginekološke i stomatološke preglede, redovitu tjelesnu aktivnost, pravilnu prehranu, nepušenje, pravilno ponašanje u prometu, adekvatne strategije suočavanja sa stresom, razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina itd. S druge strane treba upozoriti na loše strane rizičnih ponašanja posebno na rizično spolno ponašanje, pušenje, zlouporabu alkohola i opojnih droga, nepravilne prehrane i sjedilačkog načina života i sl. te informirati mlade o postojećim zdravstvenim uslugama i ostalim vrstama pomoći.


Sukladno navedenom Savjet mladih će u suradnji s Odjelom gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb podržati korisne projekte i surađivati sa udrugama koje se bave prevencijom rizičnog ponašanja, informiranjem mladih o postojećim zdravstvenim uslugama, te poticanjem zdravog, kvalitetnog  i aktivnog društveno socijalnog života i odrastanja (Udruge Uzor, Terra, Hepatos, sportski klubovi itd.).


4.7.
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 sa Savjetom mladih Primorsko-goranske županije te drugim zainteresiranim partnerima organizirati Konferenciju savjeta mladih na temu poticanja poduzetništva mladih ili rješavanja stambenog pitanja mladih.










Predsjednik Savjeta mladih











 Vojko Braut, v.r.
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