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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
Predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac 

- o v d  j e - 
 
 
 
 
Predmet: Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2014. godinu i  

Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2015. godinu 
- dostavlja se 

 
 

Poštovana, 
 

sukladno odredbi članka 28. stavka 1.  i odredbi članka 27. stavka 2.  Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14), u prilogu 
Vam dostavljamo Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2014. godinu i Program 
rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2015. godinu kao i pripadajuće zaključke Savjeta 
mladih Grada Rijeke sa 15. sjednice održane 30. ožujka 2015. godine. 

S poštovanjem.  

 
      Predsjednik Savjeta mladih 

      Grada Rijeke  
 

             Saša Pešut, v.r. 
 

 
 
 
 
Na znanje: 

- Gradonačelniku mr.sc. Vojku Obersnelu, ovdje 
 
Privitak:  

1. Izvješće o radu SMGR za 2014. godinu 
2. Program rada SMGR za 2015. godinu  
3. Zaključak 2x 
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                                 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: 021-06/15-03/17 
URBROJ: 2170-01-16-00-15-4 
Rijeka, 30. ožujka 2015. godine 
 
 
 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
- predsjednici -  

 
 
 
 

Savjet mladih Grada Rijeke, na 15. sjednici održanoj 30. ožujka 2015. godine 
razmatrao je  Prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2014. godinu te je 
donio slijedeći  

 

z a k l j u č a k 

 

1. Savjet mladih Grada Rijeke usvojio je Izvješće o radu Savjeta mladih Grada 
Rijeke za 2014. godinu. 

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje te Gradonačelniku Grada Rijeke na znanje. 

3. Za izvjestitelja se određuje predsjednik Savjeta mladih Saša Pešuta te kao 
zamjena član Stefan Mataja-Mafrici. 
 

 
 

Predsjednik Savjeta mladih 
      Grada Rijeke  

 
             Saša Pešut, v.r. 
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Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14) i 
članka 28. stavak 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke ("Službene novine 
Grada Rijeke" broj 8/14) Savjet mladih Grada Rijeke podnosi Gradskom vijeću  

 
Izvješće o radu 

Savjeta mladih Grada Rijeke za 2014. godinu 
 

Člankom 28. 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 2013. godinu Gradsko vijeće je prihvatilo na 
sjednici 15. svibnja 2014. godine. 

U 2014. godini Savjet mladih održao je ukupno dvanaest 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.  

 Sukladno Programu rada Savjeta mladih Grada RIjeke za 2014. godinu, Savjet 
mladih Grada Rijeke provodio je slijedeće aktivnosti: 

 

1. SUDJELOVANJE U KREIRANJU I PRAĆENJU PROVEDBE LOKALNOG 
PROGRAMA ZA MLADE 

 Savjet mladih Grada Rijeke je u 2014. godini aktivno sudjelovao u izradi novog 
Lokalnog programa za mlade Grada Rijeke za slijedeće razdoblje. U okviru ove aktivnosti svi 
članovi Savjeta mladih bili su uključeni u radne skupine po područjima definiranim u 
prijašnjem Lokalnom programu za mlade Grada Rijeke 2009.-2013. i to kako slijedi: 
 

� 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 
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2. SUZBIJANJE NASILJA MEĐU MLADIMA 
Obilježavanje dana ružičastih majica 

Svjesni činjenice da je nasilje, bilo kojeg oblika, prisutno svakodnevno u svim 
okruženjima, Savjet mladih Grada Rijeke se odlučio uključiti u Program "Obilježavanje dana 
ružičastih majica" kojem je temeljni cilj razumijevanje i prihvaćanje različitosti koje nas 
okružuju. Mišljenja smo da su mladi naše blago, te ujedno i najvitalniji dio društva, stoga se 
Savjet mladih Grada Rijeke uključio u obilježavanje ovog programa s ciljem podizanja svijesti 
o problemu vršnjačkog nasilja, kao velikom problemu među djecom i mladima, koji može 
rezultirati teškim posljedicama u kratkoročnoj i dugoročnoj perspektivi razvoja mladih.  

Dan ružičastih majica, poznatiji kao Pink Shirt Day, program je prevencije vršnjačkog 
nasilja, a obilježava se zadnje srijede u mjesecu veljači. Ideja je nastala u znak protesta zbog 
incidenta koji se dogodio u jednoj školi. Inicijativom školskih kolega je na konstruktivan i 
inteligentan način riješeno sustavno zlostavljanje dječaka, posvećenog podršci liječenju 
teško bolesne majke. Ružičaste majice, koje su solidarno s dječakom nosili njegovi školski 
kolege, postale su prepoznatljiv simbol inicijative, i kasnije, međunarodno prepoznate 
obljetnice. 

Savjet mladih Grada Rijeke je u suradnji s CEPN-om koji je nositelj cjelokupnog 
programa i začetnik ideje u Hrvatskoj, obilježio Dan ružičastih majica, te tako postigao 
prepoznavanje obljetnice diljem našeg grada. 

 

3. BORBA PROTIV OVISNOSTI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb uputio je zahtjev Savjetu mladih 
Grada Rijeke da predlože svog predstavnika u novi Koordinacijski odbor Grad Rijeke – 
Zdravi grad (svibanj 2014. godine) i Koordinacijski odbor za prevenciju ovisnosti Grada 
Rijeke (rujan 2014. godine) te je Savjet mladih predložio slijedeće članove koji će sudjelovati 
u radu prije navedenih koordinacijskih odbora: 

- Koordinacijski odbor Grada Rijeke – Zdravi grad – članica Iva Sušić 
- Koordinacijski odbor za prevenciju ovisnosti – član Ivan Šverko. 

Nadalje, u 2014. 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 te u 
ostalim županijama, kao i sudjelovanje u aktivnostima organizacija mladih i organizacijama 
za mlade. 

4. KONZULTIRANJE S ORGANIZACIJAMA MLADIH O TEMAMA BITNIM ZA MLADE  
 

4.1. U organizaciji Mreže mladih Hrvatske, a financijski potpomognuto zakladom 
Friedrich Ebert, u Crikvenici se u Vili Ružici, od 29.5. – 1.6. 2014. godine održao 
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trening za savjete mladih na kojem je sudjelovalo sedam savjeta mladih sa 
ukupno sedamnaest sudionika. U ime Savjeta mladih Grada Rijeke na treningu su 
sudjelovali članovi Ivan Šverko i Valentino Saršon. Na edukacijama koje su 
provodili licencirani predavači iz Mreže mladih (većinom bivši članovi savjeta 
mladih), najviše se govorilo o koncepciji sudjelovanja mladih u društvu te provedbi 
novog Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14). Bila je to idealna 
prilika za razmjenu iskustava o djelovanju savjeta mladih te suradnji sa 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i razmjenu kontakata za 
ostvarivanje buduće suradnje između savjeta mladih koji su sudjelovali na 
treningu. Na edukaciji se, osim konvencionalnih metoda učenja,  radilo i u 
grupama koje su rješavale problematiku mladih u nekoj imaginarnoj lokalnoj 
sredini te evaluaciju istih rješenja. Također, svi sudionici dobili su opširne brošure 
sastavljene od Mreže mladih, u kojima su citirani mnogi međunarodni stručnjaci 
koji se bave politikom mladih te su pokazani pozitivni primjeri sudjelovanja mladih 
u zemljama EU. 

4.2. U organizaciji Regionalnog info centra za mlade iz Rijeke, članovi Savjeta mladih 
grada RIjeke sudjelovali su na radionici u okviru Projekta "Neka se lokalni glasovi 
čuju" održanoj u Rijeci, u Hotelu Kontinental u lipnju 2014. godine. U okviru iste 
sudjelovali su predstavnici više savjeta mladih s područja Primorsko-goranske 
županije te drugih županija Republike Hrvatske i na istoj se raspravljalo o 
izazovima u radu savjeta mladih te mogućim rješenjima za iste.  

 

5. SURADNJA S GRADSKIM VIJEĆEM GRADA RIJEKE 

Gradsko vijeće Grada Rijeke je sukladno svojoj obvezi dostavljalo Savjetu mladih 
Grada Rijeke sve pozive i i materijale za svoje sjednice, te ostale relevantne materijale s 
ciljem informiranja istih o svojim aktivnostima. U tom smislu, Savjet mladih je u svom radu, 
na 7 od 12 ukupno održanih sjednica raspravljao o materijalima sjednica Gradskog vijeća 
Grada Rijeke te se o njima i očitovao (npr. Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu 
i projekcije za 2016. i 2017. godinu, Prijedlog javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. 
godinu, Prijedlog javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015. godinu, Izvješće Gradonačelnika 
o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine, Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna 
Grada Rijeke za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu, Prijedlog odluke o stipendiranju 
učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima, Izvješće o provedbi Akcijskog 
plana Programa za mlade Grada Rijeke za 2013. godinu itd.) 

 

 
6. SURADNJA S DRUGIM SAVJETODAVNIM TIJELIMA MLADIH U REPUBLICI 

HRVATSKOJ I U INOZEMSTVU 
 

6.1. Konferencija „Budućnost mladih prema postojećim okvirima EU“ održana je 6. 
prosinca 2014. godine u organizaciji Savjeta mladih Općine Čavle u prostorijama 
Galerije Kaštela grada Grobnika. Kao predstavnici Savjeta mladih Grada Rijeke, 
na konferenciji su sudjelovali članovi Ivan Šverko i Valentino Saršon. Također, na 
konferenciju su se odazvali i Savjet mladih Primorsko- goranske županije, Savjet 
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mladih Grada Kastva te Savjet mladih Općine Kostrena. Gost predavač na 
konferenciji  bio je Krešimir Mišak, novinar i voditelj HRT-ove emisije „Na rubu 
znanosti“. Kroz dvoipolsatno predavanje dotakao se većine problema mladih te 
mogućnosti i prepreka na koje mladi nailaze nakon ulaska Hrvatske u EU.  

6.2. Na poziv Savjeta mladih Grada Zagreba članovi Savjeta mladih predsjednik Saša 
Pešut i Valentino Saršon od 12. do 14. prosinca 2014. godine sudjelovali su na 
Konferenciji Savjeta mladih Grada Zagreba na temu "Savjet za Centre za mlade". 

 

 

                                                                                            Predsjednik Savjeta mladih   
         Grada Rijeke 
 
         Saša Pešut, v.r.  
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