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I Z V J E Š Ć E 
o provedbi Akcijskog plana Programa za mlade za 2013. godinu 

 
Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske 

županije, broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj sjednici 28. 
ožujka 2013. godine donijelo Akcijski plan Programa za mlade Grada Rijeke za 2013. 
godinu.  
Usvajanjem ovog dokumenta, mjere sadržane u njemu postale su obvezujući postupci za 
izvršna tijela gradske vlasti te je i 2013. godine cilj bio ostvariti najveći broj mjera u skladu s 
mogućnostima Proračuna, a sve u predviđenim rokovima. 
 

Naime, riječ je o sveobuhvatnom dokumentu kojemu je cilj unaprjeđenje ukupnih 
aktivnosti jedinice lokalne samouprave te ustanova i organizacija koje svojim djelokrugom i 
nadležnostima pridonose rješavanju potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života. U 
svakom pojedinom području zacrtani su posebni ciljevi koji se žele ostvariti kroz predložene 
mjere i aktivnosti, a odnose se na osobe u dobi od 15 do 30 godina. 
 

Akcijski plan za mlade sadrži specifične ciljeve za svako područje. Također za svaku 
pojedinu mjeru definira provedbene aktivnosti i suradnike u provedbi, te nositelje pojedinih 
aktivnosti. U sveukupno 8 područja djelovanja sadržan je 21 cilj koji sadrži 43 mjere i to kako 
slijedi: 

 Obrazovanje i informatizacija: 3 cilja i 4 mjere 
 Zapošljavanje i poduzetništvo: 4 cilja i 8 mjera 
 Socijalna politika: 1 cilj i 10 mjera 
 Zdravstvena zaštita: 1 cilj i 4 mjere 
 Kultura: 4 cilja i 8 mjera 
 Aktivno sudjelovanje u društvu: 1 cilj i 1 mjera 
 Sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme: 6 ciljeva i 7 mjera 
 Mobilnost, informiranje i savjetovanje: 1 cilj i 1 mjera 

 
Gradonačelnik Grada Rijeke svake godine, kroz četverogodišnje razdoblje trajanja 

Programa za mlade Grada Rijeke, podnosi Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i 
usvajanje izvješće o provedbi mjera sadržanih u Akcijskom planu Programa za mlade za 
proteklu godinu.  
 

Analizom je utvrđeno da je ukupno provedeno 36 mjera, tj. 83,7% svih mjera sadržanih 
u Akcijskom planu za 2013. godinu, te je u ovu namjenu iz Proračuna Grada Rijeke za 2013. 
godinu izdvojeno ukupno 7.978.599,41 kuna. 

 
U nastavku ovog materijala nalazi se prikaz aktivnosti provedbe, postignuti rezultati te 

financijska sredstva izdvojena za svaku pojedinu mjeru. 
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OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.1. Podupirati programski i idejni razvitak Festivala znanosti 
2. AKTIVNOSTI 
Jedanaestu godinu zaredom održao se od 22. do 26. travnja 2013. godine Festival znanosti u 
Rijeci. Cilj Festivala znanosti je približiti znanost javnosti, odnosno informirati javnost o 
aktivnostima i rezultatima u području znanosti, poboljšati javnu percepciju znanstvenika te 
motivirati mlade ljude za istraživanje i stjecanje novih znanja. Ova cjelotjedna manifestacija, 
pokrenuta je pred 11 godina u Hrvatskoj, a s namjerom senzibilizacije javnosti na značaj znanosti, 
predstavljanja znanosti na popularan i zanimljiv način te povezivanja javnosti, mladih, znanosti i 
medija.  
Tema Festivala bila je budućnost. Prethodnih deset Festivala znanosti u Rijeci svjedoče o važnosti 
ove manifestacije za promociju Grada Rijeke kao grada koji potiče obrazovanje, znanost i 
istraživanje. I u 11. znanstvenom travnju organiziralo se niz atraktivnih sadržaja (javna popularna 
predavanja, radionice za osnovne i srednje škole, znanstveni kafići, tribine, izložbe, predstave i dr.) 
koje su znanost pokušali prikazati na popularan, veseo i svima razumljiv način. U programu 11. 
Festivala po prvi puta organizirala se i kazališna prestava za predškolce o ugroženim životinjskim 
vrstama u Hrvatskoj. 
Riječki festival od ostalih festivala u zemlji ističe se po velikom broju sadržaja u koji se mogu 
uključiti riječki osnovnoškolci zajedno sa svojim učiteljima. Stoga Grad Rijeka upravo te sadržaje 
Festivala sufinancirao je proteklih godina, pa i ove godinu. U program ovogodišnjeg Festivala 
znanosti u Rijeci uključili su se predškolci, učitelji i učenici osnovnih škola.   
Gradski odjeli podržali su ovu  manifestaciju sufinancirajući organizaciju javnih predavanja u HKD-
u na Sušaku za učenike i učitelje osnovnih škola, troškove pripreme CD-a „Baltazar 2013“ 
znanstvenopopularne radijske emisije iz prirodoslovlja i matematike za osnovne škole, troškove 
predstave Živ, živ, živ u izvedbi kazališta Tvornice lutaka, programa Znanost na Korzu - Fizika iz 
kuhinje, financiranjem troškova sadržaja u organizaciji Prirodoslovnog muzeja Rijeka i troškova 
sadržaja u organizaciji Sveučilišne knjižnice u Rijeci te sadržaja u organizaciji Akademskog 
astronomskog društva Rijeka. 
3. PROVODITELJI 
Udruga Zlatni rez, Sveučilište u Rijeci, Prirodoslovni muzej, Odjel gradske uprave za odgoj i 
školstvo, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 14.000,00 kuna 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.2. Podupirati rad Zaklade Sveučilišta u Rijeci 
2. AKTIVNOSTI 
Prema Godišnjem izvješću o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2013. godinu, temeljem 
raspisanih Natječaja i projekata Zaklada je članovima Sveučilišta u Rijeci distribuirala 
876.290,0026 kuna za 207 korisnika.  
Sredstva su dodijeljena temeljem Zakladinih natječaja i provedenih natječaja u suradnji s drugim 
institucijama, i to za sufinanciranje studentskih aktivnosti, sudjelovanje na znanstvenim skupovima, 
organizaciju znanstvenih skupova, dodjelu nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci, sufinanciranje 
izdavačke djelatnosti, psihoedukativnu radionicu „Tri, četiri…koncentriraj se sad“, Ciklus 
psihoedukativnih radionica za poticanje razvoja prezentacijskih vještina i dr.  
Također, Zaklada je provela niz programskih i projektnih djelatnosti koje se mogu grupirati na 
sljedeći način: 

- razvoj društva znanja-potpora znanstvenim, stručnim i nastavnim aktivnostima članova 
sveučilišne zajednice (Institucionalni i organizacijski razvoj Zaklade, Rijeka z(n)a znanje, 
kampanja „Vjetar u leđa znanja i program 10 godina Zaklade), 

- poticanje mehanizma unapređenja članstva u EU i razvijanja projektne kulture (EU klub), 
- razvijanje socijalne odgovornosti (psihoedukativne radionice, humanitarna aukcija slika te 

uređenje čekaonice u Dječjoj bolnici Kantrida). 
3. PROVODITELJ 
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 100.000,00 kuna. 
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1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
2.1. Nastaviti sustavno stipendiranje nadarenih učenika i studenata Grada Rijeke kao i studenata 
koji se školuju za zanimanja koja su deficitarna u ustanovama Grada Rijeke 
2. AKTIVNOSTI 
Grad Rijeka godišnje stipendira 150 darovitih srednjoškolaca i studenata. Mjesečna stipendija za 
korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kn, dok za korisnike koji se školuju izvan 
Rijeke iznosi 1.100,00 kn. Novi Natječaj za dodjelu stipendija za darovite pojedince raspisan je u 
listopadu 2013. godine čime se ukupno u školskoj 2013./2014. godini stipendira 150 darovitih 
srednjoškolaca i studenata. 
U listopadu 2013. godine raspisan je i natječaj za studente koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja prema preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, podružnica Rijeka. Tijekom 
akademske/školske 2013./2014. godine stipendirano je 9 studenata koji se obrazuju za sljedeća 
zanimanja: socijalni radnik, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, logoped, profesor 
geografije i diplomirani biolog. Stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 
iznosi 1.100,00 kuna mjesečno i dodjeljuje se za devet mjeseci godišnje. 
Tijekom 2013. godine započete su aktivnosti za donošenje Odluke za dodjelu stipendija učenicima 
i studentima slabijeg imovinskog statusa. Natječaj će biti raspisan u listopadu ove godine. 
3. PROVODITELJ 
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 1.449.670,00 kuna 
 
 

ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.1. Istražiti koja su to deficitarna zanimanja, ispitati trenutno stanje 
2. AKTIVNOSTI 
Hrvatska obrtnička komora je utvrdila popis deficitarnih obrtničkih zanimanja u 2013. godini: kuhar, 
konobar, slastičar, bravar, strojobravar, stolar, zidar, soboslikar-ličilac, vodoinstalater, instalater 
grijanja i klimatizacije, elektroinstalater, brodski mehaničar i plinoinstalater. 
3. PROVODITELJ 
Hrvatska obrtnička komora 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.2. Sufinancirati stipendije učenika u programima deficitarnih obrtničkih zanimanja 
2. AKTIVNOSTI 
Grad Rijeka je putem Odjela za poduzetništvo sedmu godinu za redom sudjelovao u projektu 
"Stipendiranje učenika u deficitarnim zanimanjima". Zajedno s nositeljem projekta, Obrtničkom 
komorom Primorsko-goranske županije koja svake godine utvrđuje popis deficitarnih obrtničkih 
zanimanja, Grad sudjeluje u stipendijama sa učešćem u visini od 40% sredstava, odnosno 800,00 
kuna po učeniku. 
3. PROVODITELJ 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Hrvatska obrtnička komora 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 34.560,00 kuna 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.3. Provođenje programa potpore poslodavcima čiji mladi zaposlenici sudjeluju u procesima 
daljnjeg neformalnog obrazovanja i usavršavanja 
2. AKTIVNOSTI 
U okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke provodi 
se mjera u području "Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu" i to Subvencioniranje 
troškova obrazovanja i usavršavanja zaposlenika kojom se subvencioniraju učinjeni troškovi 
edukacije i usavršavanja zaposlenika subjekata malog gospodarstva u visini 50% troškova, a 
najviše 15.000,00 kuna. Cilj mjere je stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina 
zaposlenika subjekata malog gospodarstva u uvjetima stalnih promjena. Mjeru je u 2013. godini 
koristilo 16 poduzetnika za edukaciju njihovih zaposlenika.  
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Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano provodi programe stručne profesionalne orijentacije 
putem savjetnika za profesionalno informiranje i savjetovanje (psiholozi, pedagozi, socijalni radnici 
ili stručnjaci srodnih zvanja, savjetnici za zapošljavanje). Također, Hrvatski zavod za zapošljavanje 
provodi programe osposobljavanja mladih putem kojih olakšavaju ulazak na tržište rada kod prvog 
zaposlenja te dodatno usavršavanje. 
3. PROVODITELJ 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Hrvatski zavod za zapošljavanje. 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 94.561,33 kuna 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.4. Podržavati i organizirati sajamske manifestacije u svrhu promoviranja zapošljavanja – Sajam 
poslova 
2. AKTIVNOSTI 
Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci dana 10. svibnja 2013. godine uspješno je održan 
šesti po redu Sajam poslova u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda 
Rijeka, pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, a u suradnji sa 
partnerskim institucijama: HGK – Županijska komora Rijeka, HOK – obrtnička Komora Primorsko-
goranske županije, HUP – Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Rijeka, Narodno učilište 
Rijeka i Regionalna razvojna agencija Porin. Prema procjeni HZZ PU Rijeka, Sajmu je nazočilo oko 
5000 posjetitelja i to uglavnom nezaposlenih osoba, tražitelja zaposlenja te studenata završnih 
godina fakulteta. 
3. PROVODITELJI 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Hrvatski zavod za zapošljavanje 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 5.000,00 kuna  
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
2.1. Poticati rad "Kreativno-edukativne škole za mlade poduzetnike" i radionice o razvoju 
poduzetničkih vještina za mlade 
2. AKTIVNOSTI 
Grad Rijeka je u suradnji s Domom mladih i uz pomoć riječkih škola koje rade na animaciji budućih 
polaznika programa, uspješno proveo i ovaj ciklus programa redovnih radionica K.E.Š-a. Tijekom 
29 radionica u trajanju od 58 školskih sati, polaznici su razvijali kreativnost, komunikativnost, 
vještinu prezentiranja i pregovaranja te razvijali stavove o poduzetništvu. 
Znanje o poduzetništvu stjecali su učenjem kroz zadane slučajeve, u čemu su im pomagali i riječki 
poduzetnici Tabletop i Kreativni odjel. Erste klub za mlade ih je ugostio u svom prostoru, gdje su 
naučili sve o suvremenim načinima plaćanja i računima. 
K.E.Š-ovci su u 2013. godini dio radionica odradili uz praktikante iz EU, koje im je u goste doveo 
AIESEC. Zajedno su uspješno odradili i dvije radionice na engleskom jeziku na teme “Teamwork 
and soft skills” i “Business plan”. Kako se program stalno prilagođava novim uvjetima okruženja, a 
Republika Hrvatska uskoro ulazi u EU, dio programa će se ubuduće odvijati na engleskom jeziku 
jer se pokazalo da je to izazov s kojim su se polaznici K.E.Š.a u stanju nositi. Na završnoj radionici, 
polaznici su prezentirali stečena znanja pred voditeljicama programa i radionica. Njihov nastup je 
snimljen i prezentiran  na samoj promociji na kojoj su podijeljena izvješća o uspjehu i potvrde o 
učestvovanju u programu. Mladi su se K.E.Š-ovci upoznali i s mogućnostima koje Grad Rijeka nudi 
mladima kroz Start-up inkubator. Posjetili su malo starije kolege koji rade na razvoju svojih 
poduzetničkih ideja te iskazali namjeru da čim prije osmisle svoje poduzetničke ideje i razvijaju ih u 
Start-up-u. 
Tijekom rujna 2013. u 20 osnovnih škola u Rijeci je održalo 39 radionica s natjecanjem izrade 
plakata i poruka na temu "Osmisli svog poduzetnika". U natjecanju je sudjelovalo 819 učenika 
sedmih razreda. U prostoru Start-up inkubatora je održana izložba radova, a najbolje su nagradile 
riječke tvrtke i Grad Rijeka. 
3. PROVODITELJI 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Dom mladih 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 38.186,81 kuna 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
3.1. Promovirati poduzetničke inkubatore prema mladima 
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2. AKTIVNOSTI 
Tijekom 2013. godine kontinuirano se vršila prezentacija rada Regionalne razvojne agencije Porin 
d.o.o. grupi učenika – polaznika programa namijenjenih mladima s radionicom o osnovama 
poduzetništva uz goste poduzetnike kao predavače. 
Održana je radionica za  izradu poslovnog plana za korisnike Start-up inkubatora Rijeka. Radionica 
je održana kao priprema za izradu skraćenih poslovnih planova za timove – korisnike Startup 
inkubatora Rijeka. Izradili su poslovne modele, Business Canvas modele za zainteresirane timove 
– korisnike Start-up inkubatora Rijeka. Radi se o sljedećim timovima: 

- Tim br. 5, Andrea Švaglić – Mala špajza 
- Tim br. 3, Emanuel Krstačić, Marjan Marković – Easy Inventory 
- Tim br. 10, Ivan Kuderna, Sven Ladović, Monika Krnetić – DAMA Application 
- Tim br. 17, Nikolina Rebić, Teuta Duletić – Thinnk.ing Sveučilište za industriju - U4I 
- Tim br. 18, Dejan Kovač, Vedran Starčević - Metropolis 

Održano je predavanje i radionica pod nazivom „Nužni preduvjeti za razvoj poduzetničkog 
poduhvata“ za nove korisnike Start-iup inkubatora Rijeka. Radionica je održana kao priprema za 
izradu skraćenih poslovnih planova za timove – korisnike Startup inkubatora Rijeka. 
Učenicima srednje Trgovačko tekstilne škole u Rijeci predstavljeni su sustavi poduzetničkih 
inkubatora u Rijeci prezentiranjem i obilaskom Poduzetničkog inkubatora za proizvodne djelatnosti 
Rujevica i Poduzetničkog inkubatora za uslužne djelatnosti Torpedo. Sudjelovalo je 20 učenika. 
U svrhu osnivanja novog Start-up inkubatora, Grad Rijeka je početkom 2013. godine prenamijenio 
poslovne prostore u Ružićevoj ulici 14/I (134 m²) i 14/II (133 m²), ukupne površine 267 m². Prostor 
Start-upa prilagođen je mladoj populaciji radi stvaranja uvjeta za razvoj novih poduzetničkih ideja i 
boravak kroz period od 6 mjeseci bez naknade te uz besplatnu stručnu pomoć mentora različitih 
znanstvenih i stručnih područja. Cilj Start-up inkubatora je stvaranje poticajnog okruženja za 
samozapošljavanje mladih do 29 godina kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, razvoj 
poduzetničke kulture mladih, podizanje radnih kompetencija za zapošljivost mladih te otvaranje 
novih radnih mjesta. 
Za njegovo uređenje i opremanje osigurana su sredstva iz proračuna Grada Rijeke za 2013. 
godinu u iznosu od 307.000,00 kn, a za spajanja Start-up inkubatora na optičku mrežu Grada 
Rijeke te nabavu informacijsko-komunikacijske infrastrukture i odgovarajuće informatičke opreme 
97.000,00 kn. Start-up inkubator osigurava mladim ljudima koji se žele baviti poduzetništvom 
besplatnu mentorsku i savjetodavnu pomoć. U prvom ciklusu (veljača 2013. – srpanj 2013.) u 
Start-up inkubatoru boravilo je 34 korisnika okupljenih u 18 timova, dok trenutno u drugom ciklusu 
(studeni 2013. - svibanj 2014.) prostor koristi 45 korisnika, odnosno 17 timova. 
3. PROVODITELJI 
Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o., Odjel gradske uprave za poduzetništvo, Sveučilište u 
Rijeci, Veleučilište u Rijeci. 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 404.000,00 kuna 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
4.1. Osigurati medijski prostor za prezentaciju uspješnih riječkih poduzetnika i poduzetničkih 
poduhvata 
2. AKTIVNOSTI 
Grad Rijeka već osam godina s udrugom DELTA iz Rijeke sudjeluje u provedbi Dana Akcije kao 
središnjeg događaja projekta "Mislim globalno, djelujem lokalno". Cilj ovoga projekta je pružanje 
mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno 
sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. U provedbi projekta na temu 
"Europsko građanstvo" 12. studenog 2013. godini je sudjelovalo 48 učenika i učenica 14 riječkih 
osnovnih škola. Prema skupini mladih nezaposlenih u sklopu projekta 'Ispitivanje poduzetničkog 
potencijala' održan je seminar Uvod u poduzetništvo te tzv. Ispitivanje poduzetničkog potencijala u 
kojem u iznijeli svoje poduzetničke ideje. S mladima do 30 godina  izrađen je 1 skraćeni poslovni 
plan koji su podloga za samozapošljavanje, a poduzetnik je ušao i u sustav inkubacije te je 
smješten u Poduzetničkom inkubatoru za proizvodne djelatnosti Rujevica.  
3. PROVODITELJI 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo, Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o. 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 30.000,00 kuna 
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SOCIJALNA POLITIKA 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.1. Osigurati stambene zajednice za pomoć mladima koji nakon stjecanja punoljetnosti napuštaju 
domove za nezbrinutu djecu i mladež 
2. AKTIVNOSTI 

- dvije korisnice doma za djecu Izvor Selce stanuju u stambenoj zajednici "Tijanin dom" u 
Rijeci, 

- stambenu zajednicu (2 stana) kapaciteta 6 stanara koriste štićenici Doma Ivane Brlić 
Mažuranić Lovran. 

3. PROVODITELJI 
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, ustanove socijalne skrbi, donatori stana 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 5.000,00 kuna 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.2. Olakšati položaj mladih obitelji slabijeg materijalnog statusa i osoba s invaliditetom 
2. AKTIVNOSTI 

- mlade osobe s invaliditetom ostvarile 102 oblika pomoći iz Socijalnog programa Grada 
Rijeke, 

- mlade obitelji slabijeg materijalnog statusa ostvarile ukupno 1.781 oblik pomoći iz 
Socijalnog programa Grada Rijeke. 

3. PROVODITELJI: 
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Centar za socijalnu skrb, gradska komunalna 
društva, osnovne škole, jaslice i dječji vrtići, Dom zdravlja PGŽ, Psihijatrijska bolnica Lopača 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 45.000.00,kuna 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.5. Osigurati dostupnost osobama s invaliditetom svim javnim i kulturnim objektima i javnom 
gradskom prijevozu 
2. AKTIVNOSTI 
Realizirana tri programa (dviju udruga i komunalnog društva) kojima je omogućen prijevoz 
specijaliziranim vozilima za 65 korisnika u dobi od 16 do 29 godina. 
Pravo na besplatan javni gradski prijevoz na svim gradskim linijama, u okviru Socijalnog programa 
Grada Rijeke, ostvarile su 82 mlade osobe s tjelesnim oštećenjem u dobi od 16 do 29 godina 
3. PROVODITELJI 
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Udruga za mlade i studente i studente s 
invaliditetom PGŽ "Znam", Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, KD Autotrolej, 
d.o.o. 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 849.001,27 kuna 
 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.1. Poticati kod mladih ponašanja korisna za tjelesno i psihičko zdravlje 
2. AKTIVNOSTI 

- Pružena financijska potpora provedbi 17 programa/projekata čiji je cilj poticanje ponašanja 
korisnih za zdravlje (odgovorno spolno ponašanje, adekvatne socijalne vještine i sl.) kod 
mladih, 

- U programima ili projektima sudjelovalo 8.000 korisnika u dobi od 16 do 29 godina.  
3. PROVODITELJI 
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, 
Sveučilišni savjetovališni centar, Ustanova za savjetovanje i komunikaciju ASK RI, Društvo za 
kibernetiku psihoterapije, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Udruga oboljelih od celijakije 
PGŽ, Udruga Terra, Udruga Vida, Udruga Hepatos, Udruga za zaštitu obitelji (U.Z.O.R. Rijeka), 
klubovi liječenih alkoholičara, Dom zdravlja PGŽ, KBC Rijeka, Foss MedRi, Ured za obitelj Riječke 
nadbiskupije.    
4. UTROŠENA SREDSTVA: 380.500,00 kuna  



8 
 

 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.2. Prevenirati kod mladih ponašanja rizična za tjelesno i psihičko zdravlje 
2. AKTIVNOSTI  

- Pružena financijska potpora provedbi 17 programa/projekata čiji je cilj kod mladih 
prevencija ponašanja štetnih za zdravlje (ovisnost o drogama, alkoholu, neodgovorno 
spolno ponašanje i sl.), 

- U programima ili projektima sudjelovalo je 8.000 korisnika u dobi od 16 do 29 godina. 
3.PROVODITELJI 
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ,  
Sveučilišni savjetovališni centar, Ustanova za savjetovanje i komunikaciju ASK RI, Društvo za 
kibernetiku psihoterapije, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Udruga oboljelih od celijakije 
PGŽ, Udruga Terra, Udruga Vida, Udruga Hepatos, Udruga za zaštitu obitelji (U.Z.O.R. Rijeka), 
klubovi liječenih alkoholičara, Dom zdravlja PGŽ, KBC Rijeka, Foss MedRi, Ured za obitelj Riječke 
nadbiskupije.    
4. UTROŠENA SREDSTVA: 380.500,00 kuna  
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.3. Informirati mlade o postojećim zdravstvenim uslugama i ponašanjima korisnima za tjelesno i 
psihičko zdravlje 
2. AKTIVNOSTI 
Objavljeno 20 članaka o aktivnostima vezanim uz prevenciju ponašanja štetnih za zdravlje i 
promociju ponašanja korisnih za zdravlje u rubrici aktualna događanja; prezentirano 12 
projekata/programa u rubrici prevencija ovisnosti, tri projekta/programa u rubrici prevencija 
masovnih nezaraznih bolesti; jedan program u rubrici prevencija zaraznih bolesti, dva 
projekta/programa u rubrici prevencija ozljeda i invaliditeta, te devet projekata/programa u rubrici 
promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje u koje se mladi mogu uključiti. 
3. PROVODITELJI 
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Zavod za informatičku djelatnost (web služba) 
Grada Rijeke 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.4. Povećati dostupnost postojećih usluga namijenjenih zaštiti tjelesnog i mentalnog zdravlja 
mladih  
2. AKTIVNOSTI  

- Pružena financijska potpora provedbi šest projekata/programa koji osiguravaju različite 
usluge usmjerene na zaštitu tjelesnog zdravlja koje je koristilo 4.400 korisnika u dobi od 16 
do 29 godina, 

- Pružena financijska potpora provedbi jedanaest projekata/programa koji osiguravaju 
različite usluge usmjerene na zaštitu psihičkog zdravlja koje je koristilo 1.200 korisnika u 
dobi od 16 do 29 godina.  

3. PROVODITELJI 
- Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Nastavni zavod za javno zdravstvo 

PGŽ, Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Mile Batinić, Dječji dom Tić, 
Franjevački svjetovni red Mjesno bratstvo Trsat, Udruga Oaza, Udruga gluhih i nagluhih 
PGŽ 

- Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Sveučilišni savjetovališni centar, 
Udruga Uzor, Udruga Terra, Psihijatrijska bolnica Lopača, Dječji dom Tić, Nastavni zavod 
za javno zdravstvo PGŽ, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Udruga oboljelih od celijakije PGŽ, 
Društvo za kibernetiku psihoterapije, Ustanova za savjetovanje i komunikaciju ASK RI, 
Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Franjevački svjetovni red Mjesno bratstvo Trsat, 
Udruga Oaza, 

4. UTROŠENA SREDSTVA: 1.500.000,00 kuna 
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KULTURA 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
1.1. Doraditi programske dokumente Odjela gradske uprave za kulturu (kriterije vrednovanja 
programa javnih potreba) 
1.2. Poticati faktor suradnje u kriterijima vrednovanja programa javnih potreba 
2. AKTIVNOSTI 
Od posebne su važnosti Inicijalna sredstva za mlade neafirmirane predlagatelje. 
Posebno će se vrednovati one predlagatelje programa koji se po prvi put javljaju na natječaj i mlađi 
su od 28 godina. Kulturna vijeća mogu odabrati do 3 programa iz svake djelatnosti tako da će 
Odjel za kulturu poduprijeti ukupno maksimalno 18 programa (ukupno je 6 vrsta djelatnosti) po 
ovim posebnim uvjetima. Kulturno vijeće predložit će sufinanciranje tri najbolje ocijenjena 
programa prema Općim i Posebnim kriterijima, a uz sljedeće uvjete: predlagatelji moraju biti mlađi 
od 28 godina (za pravne osobe - ovlaštena osoba mora biti mlađa od 28 godina) , predlagatelji do 
sada nisu biti sufinancirani Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Pojedini program bit 
će sufinanciran s maksimalno 5.000 kn. 
U okviru inicijalnih sredstava za mlade neafirmirane predlagatelje Odjel je u okviru glazbene 
djelatnosti sufinancirao mlade glazbene talente u svom usavršavanju. To su Domagoj Pauković, 
program usavršavanja iz gitare na sveučilištu Mozarteum u Salzburgu, Damjan Grbac, 
usavršavanje na jazz akademiji G. Tartini u Trstu i Josip nemet, usavršavanje na Sibelius 
akademiji. U području scenske djelatnosti  Drugo more organiziralo je program s produkcijom 
riječkih autorica "Pristajanja", udruga KRILA održala je završnu produkciju, Prostor plus Švedsku 
grančica, udruga Axis "Baci kockice", Ri Dance "Cirkus života" i The Rijeka Youth Theatre vodi 
edukaciju na engleskom jeziku, dok je posebna potpora omogućena posve mladim autorima Marti 
Rak, Jeleni Tondini, Alisi Debelić i Marku Kalcu. Lara Badurina vodila je novomedijski projekt sa 
studentima APURI-ja u prostoru Ex Rikarda Benčića Radionica na specifičnim lokacijama. U 
nakladničkoj djelatnosti udruga Katapult kontinuirano provodi projekt Edicija Katapult namijenjen 
neafirmiranim mladim autorima do 35 godina. Katapult je objavio dva naslova u papiru Luka Murina 
"Dnevnik jednog političara", Ivana Kovačić "Parabajka" te sedam starih naslova u e-obliku. 
3. PROVODITELJ 
Odjel gradske uprave za kulturu 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 183.000,00 kuna 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
2.1. Napraviti popis postojećih prostora u vlasništvu Grada Rijeke koji su namijenjeni za rad udruga 
u kulturi 
2. 2. Nastaviti poticati umjetničke intervencije mladih na javnim prostorima. 
2.AKTIVNOSTI 
Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2013-2020 kao opći strateški cilj kulturne 
politike Grada Rijeke istaknuto stvaranje materijalnih i drugih uvjeta za razvoj kulturnih djelatnosti 
kao i potpora razvoju nezavisne kulture u našem gradu. U tom kontekstu intencija Odjela gradske 
uprave za kulturu bila je da klub Palach, Filodrammatica i Marganovo budu novi centri nezavisne i 
studentske kulture, a sve s namjerom osnaživanja programskih, organizacijskih i upravljačkih 
kapaciteta nezavisne kulturne scene kao i poticanja Sveučilišta u projektu osnivanja i rada 
Studentskog kulturnog centra. Raspisivanjem ovakvog natječaja nastojalo se programski objediniti 
navedene prostore kako bi postali svojevrsna okosnica nezavisne i studentske kulture, koja 
trenutno djeluje disperzirano u raznim prostorima u gradu. 
Savezu udruga Molekula putem Javnog natječaja za predlaganje kulturnog programa koji će se 
održavati u prostorima kluba "Palach", dijelu prostora zgrade Filodrammaticae i prostoru 
Marganova, dodjeljeni su navedeni prostori na korištenje bez naknade na vrijeme od 5 godina. 
Članovi Saveza udruga Molekula čine udruge i umjetničke organizacije Drugo more, Prostor plus, 
Trafik, Klub ljubitelja buke, Diston, udruga Škatula, Filmaktiv i Kazalište Hotel Bulić. Uz navedene 
članove Saveza kao suradnik navedena je i udruga Katapult. 
Savez udruga Molekula predložio je cjeloviti sadržaj glazbenog programa, programa izvedbenih 
umjetnosti, izložbeni program vizualnih umjetnosti, program nove medijske kulture, književni 
program, audiovizualni program te prijedlog ostalih kulturnih programa. Svaki od navedenih 
programskih segmenata sadrži i opći koncept, plan djelovanja do 21.12.2013., plan djelovanja za 
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2014. godinu, strateške i programske ciljeve do 2018., koncept suradnje sa Studenskim kulturnim 
centrom kao i navedene odgovorne osobe za provedbu kulturnog programa. 
3. PROVODITELJI 
Odjel gradske uprave za kulturu, Sveučilište u Rijeci 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 550.000,00 kuna 

 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE 
3.1. Povećati broj edukativnih programa za mlade na području kulture 
3.2. Ojačati sufinanciranje programa edukacije u ustanovama 
2.AKTIVNOSTI 
Art-kino Croatia posebno ističe edukacijske programe za učenike i učenice riječkih osnovnih škola 
– Škola u kinu – koji su u više navrata organizirano dolazili u kino te gledali nacionalne i europske 
filmske klasike. Također, u sve većem broju nastoje uključiti i srednjoškolsku populaciju. Gotovo 
četiri i pol tisuće djece i mladih je prisustvovalo organiziranim školskim projekcijama tijekom 2013. 
godine. 
Odjel za kulturu nastavit će ojačavati edukativne programe na području kulture za djecu i mlade – 
posebno, vizualne umjetnosti kroz raznorodne programe poput predavanja, radionica, i slično 
(Galerija Kortil). U galeriji Kortil kontinuirano se tijekom redovnog izložbenog programa provode 
aktivnosti u suradnji sa srednjim školama i fakultetima srodnih smjerova. Aktivnosti su usmjerene 
na dijalogu i uspostavljanju komunikacije s likovnim djelom kroz razne oblike i metode: razgovori 
kroz stručna vodstva, interpretacije doživljenog, tematske debate na temelju različitih 
doživljaja/tumačenja likovnog djela, izrada likovnih radova (u različitim tehnikama) na temelju 
izložbene teme/tehnike. Aktivnosti su često prilagođene tematskim jedinicama kurikuluma 
umjetničkih predmeta. Slična vrsta aktivnosti provodi se i sa studentima Akademije likovnih 
umjetnosti. Studenti koji slušaju kolegij Scenografije na APU imaju priliku tijekom semestra održati 
praksu na sceni Hrvatskog kulturnog doma kako bi upoznali praktičnu primjenu scenske 
tehnologije.  
Gradska knjižnica Rijeka kontinuirano provodi program za poticanje čitanja i pisanja, pogotovo 
poticanje čitanja kod mladih te knjižnični programi za poticanje jezične raznolikosti i kreativnosti 
kod djece. 
Udruga za promicanje umjetnosti, tradicije, optimizma i muzikalnosti Atom tijekom 2013. godine 
održala je edukativne radionice na temu jazz glazbe i njenih improvizacija u nekolikim riječkim 
osnovnim školama. Sudeći prema odazivu i interesu učenika i nastavnika, radionice su imale vrlo 
pozitivan odjek kao vrijedna implementacija kulturnih programa u nastavni program. Odjel je 
sufinancirao edukativni program Jazz na kotačima s iznosom od 8.000,00 kuna. 
3. PROVODITELJI 
Odjel gradske uprave za kulturu (Galerija Kortil, HKD), Art-kino, Gradska knjižnica Rijeka 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 150.000,00 kuna 

 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE: 
4.1. Poticati što češću međusobnu suradnju udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi  
4.2. Poticati veću vidljivost programa u kulturi kroz raznorodne medije, tj. informirati mlade o 
postojećim kulturnim aktivnostima 
2. AKTIVNOSTI 
Dramsko učilište funkcionirat će kao kvalitetna kreativna slobodna aktivnost za sve mlade koji se 
žele baviti glumom. Rad Učilišta bit će organiziran u dva termina tjedno u razdoblju između 
studenog i lipnja. Točni tjedni termini formirat će se s obzirom na interes sudionika. Edukacija će 
se vršiti pod nadzorom profesionalnog dramskog pedagoga. Rezultat edukativnog rada s mladima 
ogledat će se u dvije profesionalno vođene produkcije godišnje.  
Projekt Dramskog učilišta proizašao je iz dosadašnjih aktivnosti Kazališne radionice Malik i 
iskustava u koprodukcijama Malika i HNK Ivana pl. Zajca, a Grad je za potrebe projekta osigurao 
prostorne, ljudske i tehničke resurse u HKD-u na Sušaku. Iako Učilište započinje djelovanje u 
suradnji s kulturnom institucijom, suradnici će se angažirati velikim dijelom i iz redova riječke 
nezavisne kazališne scene.  
Cilj je edukaciju i produkciju mladih u kontekstu dramskih umjetnosti podići na značajno višu razinu 
koja će mladim talentiranim osobama ponuditi kvalitetnu slobodnu aktivnost primjerenu njihovoj 
dobi, ali i dobru platformu za buduće profesionalno bavljenje glumom.  
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Grad Rijeka i Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci potpisali su ugovor o suradnji 
na provedbi praktičnog dijela nastave u sklopu kolegija Scenografija, kojim će Grad Rijeka 
Akademiji na privremeno korištenje ustupiti veliku dvoranu Hrvatskog kulturnog doma i pripadajuću 
tehničku opremu. Provedbom praktične nastave studenti će dobiti mogućnost uvida u procese i 
način funkcioniranja scenske tehnologije te će usvajati optimalne razine znanja i vještina u 
oblikovanju scenskog prostora za različite namjene. Voditeljica kolegija Scenografija na Akademiji 
primijenjenih umjetnosti doc. Lara Badurina. 
Ustupanjem prostora Filodrammaticae, Palacha i Marganova Savezu udruga koje se bave 
kreiranjem programa mahom za mlade, stvoreni su uvjeti svojevrsnog centra nezavisne kulture koji 
u suradnji sa Studentskim kulturnih centrom Sveučilišta u Rijeci kreira programe namijenjene 
mladoj i studentskoj populaciji. Prilika je to i dodatne zajedničke suradnje i ostalih udruga na 
srodnim programima u navedenim prostorima. Tako u glazbi zajednički priređuju program 
tradicionalnog rock festivala Udruga Ri Rock sa Savezom udruga Molekula koristeći raspoloživi 
prostor Molekule. 
Tijekom 2013. godine radilo se na informiranju mladih putem elektroničkih medija. Od 2008. godine 
OGU za kulturu od ima posebne web stranice za Art kino Croatia, Kamov – Zalijepi se na Kamova, 
Kamov Rezidencija, Rijeka kandidat za EPK2020, te redovito korištenje društvenih mreža za 
Hrvatski kulturni dom na Sušaku i Galeriju Kortil i novi web za projekt USSUD-Mladi na djelu. 
Također, tijekom cijele godine mladi se o svim kulturnim aktivnostima u našem gradu mogu 
informirati na postojećim web stranicama Grada Rijeke i Moja Rijeka tj. u posebno izdvojenoj 
kategoriji KULTURA. 
3. PROVODITELJI 
Odjel gradske uprave za kulturu, HNK Ivana pl.Zajca 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 130.000,00 kuna 
 
 

AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE: 
1.1 Aktivno sudjelovanje Savjeta mladih Gradskog vijeća u aktivnostima Vijeća mjesnog odbora 
Krimeja 
2. AKTIVNOSTI 
Savjet mladih je u suradnji s Odjelom za gradsku samoupravu i upravu – Direkcijom za mjesnu 
samoupravu održao više susreta s predstavnicima Mjesnog odbora Krimeja s ciljem razmatranja 
aktivnosti koje bi se mogle uključiti u provedbu postojećih. Kako je u prosincu 2013. godine 
imenovan novi saziv Savjeta mladih Grada Rijeke, ova mjera će se kontinuirano provoditi i to na 
područjima drugih mjesnih odbora, a s ciljem involviranja mladih u donošenje odluka o pitanjima iz 
njihovog kruga interesa. 
3. PROVODITELJI 
Savjet mladih Gradskog vijeća Grada Rijeke, Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za 
mjesnu samoupravu, Vijeće Mjesnog odbora Krimeja. 
 
 

SPORT, TEHNIČKA KULTURA I SLOBODNO VRIJEME 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE: 
1.1 Nagrađivanje sportaša za posebna sportska postignuća 
2.1. Uvesti školske sportske dvorane i vanjska igrališta u sustav korištenja istih za potrebe sporta 
djece i mladeži 
2.2. Urediti i poticati korištenje prostora mjesnih odbora za sportsko rekreacijske aktivnosti 
3.1. Poticati korištenje sportskih objekata za organiziranu sportsku rekreaciju mladih 
4.1. Omogućiti kroz obrazovne programe i projekte kvalitetniju komunikaciju te neposredno 
uključivanje u socijalnu okolinu 
5.1. Podržavanje programa i projekata u radu sa darovitom djecom i mladeži 
6.1. Dodatno informirati mlade o mogućnostima bavljenja tehničkom kulturom, kao i informiranje o 
programima i klubovima 
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2. AKTIVNOSTI 
- Pratila su se i vrednovala sportska postignuća sportaša u vidu doznake sportskih naknada 

sportašima, sukladno Pravilniku o naknadama za postignute sportske rezultate. 
- Provedeni su trenažni i natjecateljski programi školskih sportskih klubova u školskim 

sportskim dvoranama. 
- Tradicionalno su organizirane sportske aktivnosti pri mjesnim odborima. 
- Organizirane su sportske aktivnosti osoba s posebnim potrebama. 
- Organizirano je korištenje sportskih objekata u vlasništvu Grada Rijeke za provedbu 

sportskih natjecanja mladih. 
Kroz navedene sportske aktivnosti u sportskom programu tijekom 2013. godine sudjelovalo je 
preko 8.000 mladih sportaša i rekreativaca koji su između ostaloga ostvarili i vrijedna sportska 
postignuća. 

- Realiziran je rad s mladima s posebnim potrebama i osobama s poteškoćama u razvoju 
kroz za to određene nositelje aktivnosti, poput KPA "3. maj", Centra tehničke kulture Rijeka, 
pri čemu je naglasak stavljen na provedbu raznih programa i projekata, uključivo i vanjske 
suradnike. 

- Rad s darovitom djecom i mladeži obuhvatio je realizaciju već kontinuiranih programa. 
- Rad na unapređenju komunikacije i praćenja provedbe programa u 2013. godini se 

fokusirao na umrežavanje udruga tehničke kulture te na informatičku edukaciju. 
Ostvareni su kvalitetni pomaci u komunikaciji i neposrednom uključivanju u socijalnu okolinu, 
povećan je broj educiranih osoba, ostvarena je brža i kvalitetnija dostupnost informacijama i 
podacima te su nastavljeni programi i projekti rada s darovitom djecom i mladeži. 
3. PROVODITELJI 
Odjel za sport i tehničku kulturu, Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", 
Sportski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Centar 
tehničke kulture Rijeka, Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, Centar za autizam, Klub podvodnih 
aktivnosti "3.maj". 
4. UTROŠENA SREDSTVA: 1.635.620,00 kuna. 
 
 

MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE 
 
1. REDNI BROJ I NAZIV MJERE: 
1.1. Poboljšati protok informacija prema mladima korištenjem novih medija 
2. AKTIVNOSTI 
Na 12 interaktivnih informativnih čvorišta (ekrani i interaktivni uređaji) ustrojen je poseban 
informativni kanal s ciljem unaprjeđenja kvalitete i dostupnosti informacija mladima. Aktivnost je 
realizirana u sklopu projekta SEED (Speeding Every European Digital), koji je sufinanciran 
sredstvima Europske komisije unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i 
komunikacijskih tehnologija (ICT PSP). 
Među atraktivnijim lokacijama za informiranje mladih ističe se Gradska knjižnica, Bazen Kantrida, 
Ekonomski fakultet i prodajni centar K.D. Autotrolej. Informativni kanal za mlade objavljuje vijesti iz 
područja obrazovanja i informatizacije, zapošljavanja i poduzetništva, socijalne politike, 
zdravstvene zaštite i reproduktivnog zdravlja, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, kulture 
mladih i slobodnog vremena, mobilnosti te informiranja i savjetovanja. Informacije se objedinjuju iz 
različitih izvora poput udruga koja stvaraju posebne programe za mlade Grada Rijeke, Republike 
Hrvatske, Europskih sveučilišta te ponuda na tržištu rada u Hrvatskoj i EU. 
3. PROVODITELJ 
Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke 
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