
TOČKA 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2013. godinu 
b) Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2014. godinu 

 
 
 
 



          a) 
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: 021-05/14-01/1 
URBROJ: 2170-01-16-00-14-9 
Rijeka, 14. ožujka 2014. 
 
 
 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
Predsjednici Dorotei Pešić - Bukovac 

 
 
 
 
PREDMET: Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2013. godinu 
         - dostavlja se 
 

 Sukladno odredbi članka 17. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke 

("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 22/07) u prilogu Vam dostavljamo 

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2013. godinu. 
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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 Primorsko-
goranske županije" broj 22/07) Savjet mladih Grada Rijeke podnosi Gradskom vijeću  
 

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke 
za 2013. 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 2012. godinu Gradsko vijeće je prihvatilo na 
sjednici 27. ožujka 2013. godine. 

 
U 2013. godini Savjet mladih održao je ukupno trinaest sjednica. Osim sjednica, a s 

ciljem ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih, članovi Savjeta mladih Grada Rijeke po 
potrebi su sudjelovali na konferencijama, okruglim stolovima i radnim sastancima s 
predstavnicima Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, te Savjetima mladih drugih 
gradova i općina.  

 
 
 Akcijski plan Programa za mlade Grada Rijeke 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, na sjednici 28. ožujka 2013. 
godine, donijelo je Akcijski plan Programa za mlade Grada Rijeke za 2013. godinu. 

U izradi prijedloga Akcijskog plana sudjelovali su suradnici odjela gradske uprave 
Grada Rijeke, a dokument sadrži sljedeća poglavlja: 

 
� Obrazovanje i informatizacija 
� Zapošljavanje i poduzetništvo 
� Socijalna politika 
� Zdravstvena zaštita 
� Aktivno sudjelovanje u društvu 
� Kultura 
� Sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme 
� Mobilnost, informiranje i savjetovanje 

 
 Jedna od programskih smjernica Programa rada Savjeta mladih upravo je provođenje 
aktivnosti koje su usmjerene na što efikasniju i kvalitetniju provedbu kako Programa za 
mlade Grada Rijeke za razdoblje 2009. - 2013. godine tako i godišnjih akcijskih planova za 
mlade. Na prijedlog Savjeta mladih u Akcijski plan za 2013. godinu uvrštena je mjera o 
aktivnom sudjelovanju Savjeta mladih Gradskog vijeća u aktivnostima Vijeća mjesnog 
odbora Krimeja, što podrazumijeva neposredno sudjelovanje mladih u realizaciji svih 
planiranih programskih aktivnosti  Vijeća mjesnog odbora Krimeja, upoznavanje i uključivanje 
novih mladih sugrađana u programske aktivnosti, te daljnje praćenje i detaljno upoznavanje 
Savjeta s ustrojem i radom mjesnih odbora, mogućnostima aktivnog sudjelovanja u životu 
lokalne zajednice kroz mjesni odbor te mogućim načinima na koje mladi mogu potaknuti 
pozitivne promjene u svojemu kvartu kroz mjesne odbore. 
 
 

 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 
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potencijal Grada Rijeke. 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. 

 Savjet mladih je u 2012. godini realizirao provedbu projekta „Digitalni grad“, a u 
suradnji s Turističkom zajednicom Grada Rijeke i Odjelom gradske uprave za kulturu, u 
2013. godini Projekt Digitalni grad je dopunjen s prijedlogom o uključivanju dijela Rijeke gdje 
se nalazi Rimski zid (Kozala-Pulac). 

 
 
 Novi model upravljanja Klubom Palach 

 
Savjeta mladih Grada Rijeke sudjelovao je u inicijativi Odjela gradske uprave za 

kulturu za osmišljvanjem novog modela upravljanja Palach-om – osnivanjem Studentskog 
kulturnog centra koji će surađivati sa zainteresiranim udrugama. Prostor u vlasništvu Grada 
Rijeke namijenjen za kulturnu djelatnost bit će dodijeljen bez naknade, a sredstva od najma 
ugostiteljskog dijela ulagat će se izravno u kulturnu djelatnost. 
 

 

 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 Učeničkim vijećem Grada Rijeke "Zdravi grad" 
 

Gradsko vijeće učenika Zdravi grad – Rijeka uz podršku Povjerenstva za borbu protiv 
ovisnosti Grada Rijeke provodi projekt "Party bez alkohola – ajmo trijezni u budućnost!". Kao 
što kaže i samo ime projekta, akcija podrazumijeva večernju zabavu za mlade, naravno bez 
alkohola, sve kako bi se mladima ukazalo da konzumacija istoga nije zabava te da se mladi 
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mogu zabaviti i na druge načine. Akcija "Party bez alkohola" rezultat  je  tematske sjednice  
"Mladi i alkohol", održane u prosincu  2008. godine, u okviru koje su istaknuti određeni 
pokazatelji i zaključci dobiveni istraživanjem o konzumaciji alkohola među mladima. Na 
zahtjev Gradskog vijeća učenika Grada Rijeke "Zdravi grad" koji svake godine organizira i 
provodi Projekt "Party bez alkohola", Savjet mladih Grada Rijeke sufinancirao je predmetni 
projekt u 2013. godini s iznosom od 5.000,00 kuna koji su utrošeni u izradu majica "Party bez 
alkohola". 

 
 

 Radni sastanci, savjetovanja, razno 
 
 U 2013. 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 Savjetom mladih Primorsko-goranske županije i ostalim savjetima koji 
djeluju u gradovima i općinama na području Primorsko-goranske županije kao i u ostalim 
županijama. 

Od 13. do 15. prosinca 2013. godine, u Zagrebu je održana 5. Konferencija naziva 
„Okvir djelovanja savjeta mladih u Republici Hrvatskoj“ u organizaciji Savjeta mladih Grada 
Zagreba. Konferenciji su nazočili predstavnici savjeta mladih županija, gradova i općina iz 
Republike Hrvatske. Savjet mladih grada Rijeke predstavljali su Teo Božanić i Iva Sušić. Cilj 
Konferencije bio je okupiti predstavnike savjeta mladih u svrhu stvaranja zajedničkih 
zaključaka o okviru djelovanja savjeta mladih. Problem djelokruga i mogućnost rada savjeta 
mladih do sada se istaknuo kao najčešće postavljano pitanje u međusobnoj suradnji i 
komunikaciji predstavnika/ca savjeta mladih. Izneseni zaključci doneseni na Konferenciji 
predstavljaju smjernice za rad savjeta mladih te priritetna područja djelovanja savjeta mladih 
na svim razinama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Predstavnici Savjeta 
mladih po završetku Konferencije pristupili su potpisivanju zajedničke Povelje te su svojim 
potpisom izrazili želju da u svom budućem radu djeluju sukladno prihvaćenim zaključcima 
donesenim na Konferenciji. 
 
 
  
 
 
 
       Predsjednik Savjeta mladih  
                   Grada Rijeke 
 
        Saša Pešut, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


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


