TOČKA 6.

IZVJEŠĆE
o radu Savjeta mladih Grada Rijeke
za 2012. 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

I Z V J EŠ Ć E
o radu Savjeta mladih Grada Rijeke
za 2012. 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 2011. godinu Gradsko vijeće je prihvatilo na
sjednici 9. ožujka 2012. godine.
U 2012. godini Savjet mladih održao je ukupno osamnaest sjednica. Osim sjednica,
a s ciljem ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih, zamjenik i
pojedini članovi po potrebi su sudjelovali na konferencijama, okruglim stolovima i radnim
sastancima s predstavnicima Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Regionalnom
razvojnom agencijom PORIN d.o.o te Poduzetničkim inkubatorom iz Rijeke, predstavnicima
Sveučilišta u Rijeci i savjetima mladih drugih gradova i općina.


Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2012. godinu

Sukladno članku 15. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke, Savjet mladih
je donio Program rada za 2012. godinu te ga je podnio Gradskom vijeću na odobrenje.
Na sjednici 9. ožujka 2012. godine Gradsko vijeće je donijelo Odluku o davanju
odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2012. godinu.
Program rada Savjeta mladih sadrži četiri poglavlja:
1.
2.
3.
4.

Uvod
Opće programsko usmjerenje,
Uloga Savjeta mladih u realizaciji Gradskog programa za mlade
Aktivnosti Savjeta mladih


Projekt „Digitalni grad”

Savjet mladih je u 2012. godini realizirao provedbu projekta „Digitalni grad“ koji su
podržali Odjel gradske uprave za kulturu i Turistička zajednica Grada Rijeke. Projekt je
sufinanciran s iznosom od 29.520,00 kuna iz financijskih sredstava osiguranih u Proračunu
za Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke. Za spomenuti web portal određeni su
lokaliteti kulturne baštine u Gradu, tekstovi koji se odnose na odabrane lokacije i QR kodovi.
Cilj portala je prilagođenost za mobilni pristup kako bi se bazi podataka pristupalo u pokretu,
putem mobilnog telefona koji je opremljen kamerom i mogućnošću pristupa internetu. Isti je
određen prioritetnim projektom do kraja mandata. U srpnju 2012. godine održana je press
konferencija kojom je ovaj projekt konačno realiziran.
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Suradnja s Regionalnom razvojnom agencijom PORIN d.o.o.

Regionalna razvojna agencija PORIN d.o.o. informirala je prisutne na sjednici o
mogućnotima suradnje sa Savjetom mladih Grada Rijeke. Predložena je suradnja u
sljedećim segmentima:
 dogovor o modelu poduzetničkog inkubatora za mlade
 dogovor o inkubatoru samopomoći
 inkubator kreativne industrije
 poduzetništvo mladih
Regionalna razvojna agencija PORIN d.o.o. predložila je da Savjet mladih dođe k
njima u posjet s ciljem dogovora oko daljnje suradnje. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te
je dogovoreno da će se posjet organizirati početkom rujna, točnije 17. rujna 2012. godine.
Prilikom organiziranog posjeta Regionalnoj razvojnoj agenciji PORIN d.o.o., članovi Savjeta
mladih dobili su niz korisnih informacija te je zaključeno da će Savjet mladih nastojati
promovirati PORIN d.o.o. kod mladih s ciljem da se što više mladih angažira oko projekata
uz podršku Poduzetničkog inkubatora PORIN d.o.o. – Regionalne razvojne agencije.


Suradnja i promocija projekta "Sveučilište za industriju"

Savjet mladih prepoznao je 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. Prva
faza projekta podrazumijeva izradu pilot projekta na razini riječke regije. Kako bi se to
ostvarilo, potrebno je animirati ključne sudionike- s jedne strane Sveučilište u Rijeci, a s
druge strane tvrtke iz riječke regije.


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 doprinjet će se provođenju programa cjeloživotnog obrazovanja. Postoji više
razloga zbog kojih je Savjet mladih odlučio promociju i suradnju na ovom projektu uvrstiti u
svoj program rada. Prvo iz razloga što se smatra 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 mišljenju Savjeta mladih, trebao postati
jedan od standardnih načina učenja na sveučilištima.


Suradnja s MO Krimeja

Na 12. sjednici Savjeta mladih Grada Rijeke, predsjednik Savjeta mladih u uvodnom
obrazloženju iznio je sve mogućnosti suradnje MO Krimeja i Savjeta mladih Grada Rijeke na
temu osmišljavanja programa za mlade u prostorijama MO Krimeja. Na osnovi obrazloženja,
dogovoreno je da će radna skupina (članovi Savjeta mladih grada Rijeke: Marin Filčić, Iva
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Sušić, Teo Božanić) zadužena za taj dio programa Savjeta mladih dogovoriti detalje o
suradnji s ciljem osmišljavanja programa za mlade u MO Krimjea.


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 2012.
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.
Savjet mladih Grada Rijeke je na poziv Koordinacijskog odbora Grada Rijeke za
borbu protiv ovisnosti kao svog predstavnika u istom odredila zamjenika predsjednika
Savjeta mladih Gordana Pavlina.
Također, Savjet mladih je s ciljem sudjelovanja u aktivnostima Učeničkog vijeća
Zdravi grad Grada Rijeke odredio člana Tea Božanića kao osobu za kontakt s ciljem
pružanja podrške aktivnostima prije navedenog Učeničkog vijeća Grada Rijeke.


Izrada novog Zakona o savjetima mladih

Predstavnici Savjeta mladih Grada Rijeke – Teo Božanić i Marko Mataija-Mafrici su u
prosincu 2012. godine sudjelovali na 4. Konferenciji savjeta mladih "Zakon o savjetima
mladih" održanoj u Zagrebu na kojoj se raspravljalo o novom prijedlogu Zakona o savjetima
mladih s ciljem daljnjeg unapređenja rada savjeta mladih u županijama, gradovima i
općinama, kao i kvalitetnijeg uključivanja mladih u proces donošenja odluka na lokalnoj i
regionalnoj razini.


Radni sastanci, savjetovanja, razno

U 2012. godini održano je više radnih sastanaka, konferencija 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.

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