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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 

    Gradonačelnik 
Rijeka, 9. 2. 2018. 
 
 
 
 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke 
n/r predsjednika Tihomira Čordaševa 

 
 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16-pročišćeni 

tekst i 12/17) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog 
akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu. 
 

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak,  25/13-pročišćeni 

tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća 

Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Sandu Sušanj, pročelnicu Odjela gradske 

uprave za odgoj i školstvo. 

 

   GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O b r a z l o ž e n j e 
Prijedloga akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu 

 
Program za mlade Grada Rijeke (dalje u tekstu: Program) strateški je dokument koji 
objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere kojima Grad Rijeka želi odgovoriti na potrebe i probleme 
mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati kvalitetu života mladih. Program se odnosi na 
razdoblje od 2018. – 2022., što predstavlja srednjoročni period planiranja i prikaz potrebnih 
ostvarenih ciljeva do kraja tog razdoblja, dok će se za svaku godinu od 2018. do 2022. 
posebno donijeti akcijski (godišnji) planovi koji će sadržavati detaljnu razradu ciljeva i 
aktivnosti navedenih u ovom dokumentu, ovisno o njihovom vremenskom rasporedu. 
Program se fokusira na definiranje zadataka pojedinih odjela i javnih ustanova u ispunjavanju 
međunarodnih, ustavnih i zakonskih obveza Republike Hrvatske u vezi s mladima, 
uvažavajući njihove interese i uključujući ih u procese odlučivanja. Također, Program se 
temelji na članku 13. i 19. Zakona o savjetima mladih te na Strategiji razvoja Grada Rijeke za 
razdoblje 2014. - 2020. godine čime su u ovaj Program uvrštene sve specifičnosti mladih na 
ovom području.  
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo od samog početka aktivno je uključen u proces 
izrade Programa te je zadužen za koordinaciju u provedbi istog. Prema usvojenom Programu 
izrađen je Akcijski plan za 2018. godinu. 
 
Akcijski plan predstavlja provedbeni dokument koji služi za operacionalizaciju i provedbu 
ciljeva i mjera sadržanih u strateškom dokumentu Program za mlade za razdoblje 2018. – 
2022. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17), za svaku godinu provedbe. 
Omogućuje cjelovit pregled, strukturu te razradu svih koraka potrebnih za realizaciju ciljeva, 
mjera i zadataka u određenom razdoblju, počevši od prve godine provedbe Programa. 
Akcijski plan izrađuje se jednom godišnje (na temelju informacija sadržanih u strateškom 
dokumentu Program za mlade 2018. – 2022.). Svrha Akcijskog plana je da služi kao podloga 
za sustavnu kontrolu i nadzor provedbe kao i za pravovremeno uočavanje potencijalnih 
prepreka i unaprjeđenja provedbe za nadolazeću godinu i time postaje alat za razvojno 
upravljanje. Izvještaj na temelju provedenih ciljeva, mjera i zadataka za jednogodišnje 
razdoblje svaki Odjel gradske uprave, zadužen za pojedino poglavlje, podnosi u pisanom 
obliku Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, a podnosi ga na početku sljedeće 
provedbene godine, do kraja siječnja mjeseca (Izvještaj za provedbenu 2018. godinu 
podnosi se do kraja siječnja 2019.godine). 
Plan se sastoji od devet elemenata potrebnih za praćenje provedbe u svakom od poglavlja 
navedenih u nastavku: 

1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog 
učenja 

2. Zapošljavanje i poduzetništvo 
3. Socijalna i zdravstvena zaštita mladih 
4. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 
5. Kultura i mladi 
6. Sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme 

Elementi koji prate svako poglavlje su sljedeći: (1) Koraci za provedbu – što je potrebno 
poduzeti, (2) Nositelj – tko je odgovoran za provedbu, (3) Suradnici – u čijoj suradnji će se 
mjera realizirati, (4) Resursi – što je potrebno za realizaciju, (5) Izazovi – koje su potencijalne 
prepreke s kojima se možemo suočiti, (6) Rezultat – što je ishod realiziranog, (7) Izvor 
financiranja, (8) Iznos financiranja te (9) Rok provedbe. 
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SADRŽAJ 
 
 
 
UVOD 

OBRAZOVANJE, PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE U KONTEKSTU 

CJELOŽIVOTNOG UČENJA 

ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO 

SOCIJALNA ZAŠTITA MLADIH 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA MLADIH 

AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU 

KULTURA I MLADI 

SPORT, TEHNIČKA KULTURA I SLOBODNO VRIJEME 
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 Na temelju Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada 
Rijeke" broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 
_____ 2018. godine, donijelo je 
 
 

Akcijski plan  
Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu 

 
 
U V O D  
 
 

Akcijski plan predstavlja provedbeni dokument koji služi za operacionalizaciju i 
provedbu ciljeva i mjera sadržanih u strateškom dokumentu Program za mlade za razdoblje 
2018. – 2022. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17), za svaku godinu 
provedbe. 
 Omogućuje cjelovit pregled, strukturu te razradu svih koraka potrebnih za realizaciju 
ciljeva, mjera i zadataka u određenom razdoblju, počevši od prve godine provedbe 
Programa. 
 Akcijski plan izrađuje se jednom godišnje (na temelju informacija sadržanih u 
strateškom dokumentu Program za mlade 2018. – 2022.). 

Svrha Akcijskog plana je da služi kao podloga za sustavnu kontrolu i nadzor 
provedbe kao i za pravovremeno uočavanje potencijalnih prepreka i unaprjeđenja provedbe 
za nadolazeću godinu i time postaje alat za razvojno upravljanje. Izvještaj na temelju 
provedenih ciljeva, mjera i zadataka za jednogodišnje razdoblje svaki Odjel gradske uprave, 
zadužen za pojedino poglavlje, podnosi u pisanom obliku Odjelu gradske uprave za odgoj i 
školstvo, a podnosi ga na početku sljedeće provedbene godine, do kraja siječnja mjeseca 
(Izvještaj za provedbenu 2018. godinu podnosi se do kraja siječnja 2019.godine). U nastavku 
se nalazi tablični prikaz za pojedini cilj odnosno mjeru svakog od poglavlja, koji sadrži 
elemente potrebne za praćenje provedbe. 
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O B R A Z O V A N J E ,  P R O F E S I O N A L N O  O S P O S O B L J A V A N J E  I  
U S A V R Š A V A N J E  U  K O N T E K S T U  C J E L O Ž I V O T N O G  U Č E N J A   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CILJEVI  

1. ►Osigurati preduvjete za nastavak školovanja mladih i poticati 
njihov ostanak u sustavu formalnog obrazovanja 

2. ►Poticati razvoj obrazovnih programa koji odgovaraju na šire 
društvene potrebe i usmjereni su na praktično usvajanje znanja 

3. ►Doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za osnaživanje 
mladih u gradu Rijeci  

MJERE: 

►1.1. Unaprjeđivanje sustava stipendiranja učenika i studenata prema socijalnim kriterijima 
sukladno utvrđenim potrebama 

►1.2. Zadovoljavanje potreba mladih obitelji za organiziranom skrbi za djecu kroz organiziranje i 
financiranje programa odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke 

►1.3. Doprinos Grada Rijeke poboljšanju studentskog standarda 

►2.1. Uspostavljanje partnerstva Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke s ciljem povezivanja 
Sveučilišta sa širom zajednicom 

►2.2. Intenziviranje suradnje s organizacijama civilnog društva koje se bave provedbom raznih 
odgojno – obrazovnih programa 

►2.3. Populariziranje STEM područja  

►3.1. Osiguravanje djelovanja koordinatora/ice za mlade unutar Grada Rijeke 

►3.2. Osiguravanje dodatnih mehanizama informiranja mladih o obrazovnim temama 

►3.3. Razvijanje informatičke infrastrukture 
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1.1. UNAPRJEĐIVANJE SUSTAVA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA PREMA SOCIJALNIM KRITERIJIMA SUKLADNO UTVRĐENIM POTREBAMA 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je 

odgovoran za 
provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je potrebno 
za realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIRANJA 

IZNOS 
FINANCIRAN

JA 

ROK 

►Utvrditi broj učenika i studenata 
koji udovoljavaju socijalnim 
kriterijima sukladno Odluci (Službene 
novine Grada Rijeke broj 8/14) 
 
 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 

i školstvo 

Odjel gradske 
uprave za 
zdravstvo i 

socijalnu skrb 

Ljudski / 

Utvrđen broj stipendija koje će 
se dodijeliti u tekućoj 
školskoj/akademskoj godini 
učenicima i studentima prema 
socijalnim kriterijima 

/ / 

Listopad 2018. 

►Objaviti i promovirati natječaj za 
stipendiranje učenika i studenata 
prema socijalnim kriterijima s ciljem 
olakšavanja školovanja mladima koji 
su u nepovoljnom socijalnom statusu 
sukladno utvrđenim potrebama. 
 
 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 

i školstvo 

Odjel gradske 
uprave za 
zdravstvo i 

socijalnu skrb 

Ljudski 

Nedovoljan broj prijava 
pristupnika  u tom slučaju 
potrebno je: 
-stupiti u kontakt s 
ustanovama kao što su Centar 
za socijalnu skrb sa svrhom 
širenja informacija prema 
ciljanoj skupini 

Objavljen i promoviran 
natječaj za stipendiranje 
učenika i studenata prema 
socijalnim kriterijima na 
mrežnim stranicama Grada 
Rijeke 

/ / 

Studeni 2018. 

►Provesti postupak izbora 
stipendista 
 

Proveden postupak izbora 
stipendista 

►Pripremiti i potpisati ugovore o 
stipendiranju s novim stipendistima 
 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 

i školstvo 

Odjel gradske 
uprave za financije 

Ljudski 
Organizacijski 

Financijski 
/ 

Potpisani ugovori o 
stipendiranju s novim 
stipendistima 

Proračun Grada 
Rijeke 142.800,00 

Prosinac 2018. 

►Organizirati i održati prijem za 
nove stipendiste Grada Rijeke 
 
 

Održan prijem za nove 
stipendiste Grada Rijeke 

►Isplatiti stipendije sukladno 
Ugovoru o stipendiranju i Odluci 
Grada Rijeke o stipendiranju učenika i 
studenata prema socijalnim 
kriterijima 
 
 
 
 

Povećan broj dodijeljenih 
stipendija za učenike i 
studente nižeg 
socioekonomskog statusa za 
10% za tekuću 
školsku/akademsku godinu 
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1.2. ZADOVOLJAVANJE POTREBA MLADIH OBITELJI ZA ORGANIZIRANOM SKRBI ZA DJECU KROZ ORGANIZIRANJE I FINANCIRANJE PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je 

odgovoran za 
provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je potrebno 
za realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIRANJA 

IZNOS 
FINANCIRAN

JA 

ROK 

►Izraditi analizu postojećih 
kapaciteta u odgojno – obrazovnim 
ustanovama na području grada Rijeke 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 

i školstvo 

Osnovne škole u 
gradu Rijeci, 

Ustanove 
predškolskog 

odgoja i 
obrazovanja na 
području grada 

Rijeke, Dom mladih 

Ljudski 
Organizacijski / 

Izrađena analiza postojećih 
kapaciteta u odgojno-
obrazovnim ustanovama na 
području grada Rijeke 

/ / 

Prosinac 2018 

►Voditi evidenciju o broju mladih 
roditelja čija su djeca uključena u 
program odgojno-obrazovnih 
ustanova za djecu i mlade (osnovne 
škole osnovne škole kojima je osnivač 
Grad Rijeka, Dječji vrtić Rijeka, Dom 
mladih) 
 

Izrađena evidencija o broju 
mladih roditelja čija su djeca 
uključena u program odgojno-
obrazovnih ustanova za djecu i 
mlade (osnovne škole kojima 
je osnivač Grad Rijeka, Dječji 
vrtić Rijeka, Dom mladih) 

►Rekonstruirati dječji vrtić Rijeka s 
ciljem nadogradnje i povećanja 
postojećih smještajnih kapaciteta u 
ustanovama predškolskog odgoja u 
gradu Rijeci u skladu s identificiranim 
potrebama 
 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 
i školstvo, Odjel 

za 
gospodarenje 

imovinom 

Dječji vrtić Rijeka 
Ljudski 

Organizacijski 
Financijski 

/ 

Nadograđeni postojeći 
smještajni kapaciteti u 
ustanovama predškolskog 
odgoja u gradu Rijeci uz 
povećane smještajne 
kapacitete za 50% 

Proračun Grada 
Rijeke 

16.793.000,
00 

Prosinac 2018. 

►Povećati uključenost mladih osoba 
i  djece mladih roditelja u programe 
organiziranog i kvalitetnog slobodnog 
vremena u Domu mladih Rijeka 
 

Dom mladih 
Odjel gradske 

uprave za odgoj i 
školstvo 

Ljudski 
Organizacijski 

Financijski 

Nezainteresiranost ili 
neinformiranost o programima 
i projektima koje provodi Dom 
mladih  u tom slučaju 
potrebno je: 
-povećati promociju programa 
i projekata u javnosti 
-informirati ravnatelje 
osnovnih škola tijekom 
održavanja Aktiva ravnatelja 
-povećati vidljivost informacija 
na mrežnim stranicama i 
društvenim mrežama, tiskati 
letke i plakate 
 
 
 
 

Povećan broj djece mladih 
roditelja koja su uključena u 
programe i projekte 
organiziranog i kvalitetnog 
slobodnog vremena u Domu 
mladih  

Proračun Grada 
Rijeke 117.474,00 

Prosinac 2018. 
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1.3. DOPRINOS GRADA RIJEKE POBOLJŠANJU STUDENTSKOG STANDARDA 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je 

odgovoran za 
provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je potrebno 
za realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIRANJA 

IZNOS 
FINANCIRAN

JA 

ROK 

►Ostvariti suradnju sa Zakladom 
Sveučilišta u Rijeci s ciljem pružanja 
podrške u radu iste 
 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 

i školstvo 

Zaklada Sveučilišta 
u Rijeci 

Ljudski 
Financijski / 

Potpisan ugovor te alociran 
ugovoreni iznos za podršku u 
radu Zaklade Sveučilišta u 
Rijeci 

Proračun Grada 
Rijeke 100.000,00 

Prosinac 
2018. 

►Osigurati stipendiranje učenika i 
studenata prema kriteriju darovitosti 
 
 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 

i školstvo 
/ Ljudski 

Financijski / 

Objavljen i promoviran 
natječaj za stipendiranje 
darovitih učenika i studenata, 
potpisan ugovor te dodijeljene 
stipendije novim stipendistima 

Proračun Grada 
Rijeke 924.000,00 

Prosinac 
2018. 

►Osigurati stipendiranje studenata 
prema kriteriju deficitarnih zanimanja 
za potrebe utvrđene u ustanovama 
Grada Rijeke 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 

i školstvo 
/ Ljudski 

Financijski / 

Objavljen i promoviran 
natječaj za stipendiranje 
studenata koji se obrazuju za 
deficitarna zanimanja za 
potrebe ustanova Grada Rijeke 
zatim potpisani ugovori te 
dodijeljene stipendije novim 
stipendistima 

Proračun Grada 
Rijeke 99.000,00 

Prosinac 2018. 

►Održati manifestaciju „Rijeka 
psihologije“ s ciljem promicanja 
obrazovnih područja važnih za mlade 
 

Sveučilište u 
Rijeci 

Odjel gradske 
uprave za odgoj i 

školstvo 

Ljudski 
Organizacijski 

Financijski 
Prostorni 

/ Održana manifestacija „Rijeka 
psihologije“ 

Proračun Grada 
Rijeke 5.000,00 

O
žujak 

2018. 

►Održati tjednu manifestaciju 
„Festival znanosti“ s ciljem 
promicanja znanstvenih područja 
važnih za mlade 
 

Udruga Zlatni 
rez Rijeka, 

Sveučilište u 
Rijeci 

Odjel gradske 
uprave za odgoj i 

školstvo 

Ljudski 
Organizacijski 

Financijski 
/ Održana manifestacija 

„Festival znanosti“ 
Proračun Grada 

Rijeke 6.000,00 

Kolovoz 
2018. 

►Održati manifestaciju „Sajam 
stipendija“ s ciljem širenja pristupa 
visokom obrazovanju i poticanja 
međunarodne mobilnosti među 
mladima 
 
 
 
 
 
 

Institut za 
razvoj 

obrazovanja 

Odjel gradske 
uprave za odgoj i 

školstvo 

Ljudski 
Organizacijski 

Financijski 
/ Održana manifestacija „Sajam 

stipendija“ 
Proračun Grada 

Rijeke 10.000,00 

Studeni 2018. 
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2.1. USPOSTAVLJANJE PARTNERSTVA SVEUČILIŠTA U RIJECI I GRADA RIJEKE S CILJEM POVEZIVANJA SVEUČILIŠTA SA ŠIROM ZAJEDNICOM 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je 

odgovoran za 
provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je potrebno 
za realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIRANJA 

IZNOS 
FINANCIRAN

JA 

ROK 

►Uspostaviti suradnju između Grada 
Rijeke i Sveučilišta u Rijeci s ciljem 
povezivanja Sveučilišta sa širom 
zajednicom 
 
 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 

i školstvo 
Sveučilište u Rijeci Ljudski 

Organizacijski / 

Uspostavljena suradnja i 
potpisan Sporazum o suradnji 
između Grada Rijeke i 
Sveučilišta kojim su definirana 
prava i obaveze potpisnika 

/ / 

Listopad 2018. 

►Uključiti pripadnike akademske 
zajednice u projekte koje provodi 
Grad Rijeka 
 
 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 

i školstvo 
Sveučilište u Rijeci Ljudski 

Organizacijski / 

Realiziran jedan projekt čijoj 
provedbi su aktivno doprinijeli 
i predstavnici akademske 
zajednice 

/ / 

Prosinac 
2018. 

►Pružiti podršku u razvijanju 
kolegija čije inovativne metode 
poučavanja odgovaraju na potrebe 
lokalne zajednice 

Sveučilište u 
Rijeci 

Organizacije 
civilnog društva, 

Odjel gradske 
uprave za odgoj i 

školstvo 

Ljudski 
Organizacijski / 

Poduzete pripremne radnje 
(održan najmanje jedan 
sastanak između predstavnika 
potrebne za razvoj kolegija čije 
inovativne metode poučavanja 
odgovaraju na potrebe lokalne 
zajednice 

/ / 

Prosinac 2018. 

2.2. INTENZIVIRANJE SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE SE BAVE PROVEDBOM RAZNIH ODGOJNO – OBRAZOVNIH PROGRAMA 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je 

odgovoran za 
provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je potrebno 
za realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIRANJA 

IZNOS 
FINANCIRAN

JA 

ROK 

►Uključiti organizacije civilnog 
društva u osmišljavanje i provedbu 
obrazovnih projekata i programa 
 
 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 

i školstvo 

Organizacije 
civilnog društva 

Ljudski 
Organizacijski 

Financijski 
/ 

Pripremljen jedan projektni 
prijedlog u suradnji s 
organizacijama civilnog 
društva 

/ / 

Prosinac 
2018. 

►Osmisliti sadržaj i izraditi brošuru o 
koracima izrade Programa za mlade 
 
 
 
 
 
 
 

Udruga Delta 
Odjel gradske 

uprave za odgoj i 
školstvo 

Ljudski 
Organizacijski 

Financijski 
/ Izrađena brošura o koracima 

izrade Programa za mlade 
Proračun Grada 

Rijeke 2.500,00 

Travanj 2018. 
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2.3. POPULARIZIRANJE STEM PODRUČJA 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je 

odgovoran za 
provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je potrebno 
za realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIRANJA 

IZNOS 
FINANCIRAN

JA 

ROK 

►Uključiti predstavnika Zavoda za 
informatičku djelatnost u izradu 
godišnjeg plana za raspisivanje 
natječaja kojima će se financirati 
programi i projekti od interesa za 
Grad Rijeku s ciljem uključivanja ICT-a 
i STEM područja 

Odjel gradske 
uprave za sport 

i tehničku 
kulturu, Odjel 

gradske uprave 
za kulturu 

Zavod za 
informatičku 

djelatnost 
Ljudski 

Ukoliko se predstavnik Zavoda 
za informatičku djelatnost ne 
uključi u izradu godišnjeg plana 
za raspisivanje natječaja velika 
je vjerojatnost da područje 
ICT-a i STEM-a neće biti 
zastupljeno među programima 
i projektima za mlade 

Uključen predstavnik Zavoda 
za informatičku djelatnost u 
izradu godišnjeg plana za 
raspisivanje natječaja za 
financiranje programa i 
projekata od interesa za Grad 
Rijeku 

/ / 

Prosinac 2018. 

►Izmijeniti kriterije, mjerila i 
postupke financiranja i ugovaranja 
edukacijskih programa za mlade koje 
provode organizacije civilnog društva 
radi uključivanja ICT-a i STEM 
područja 

Odjel gradske 
uprave za sport 

i tehničku 
kulturu, Odjel 

gradske uprave 
za kulturu 

Zavod za 
informatičku 

djelatnost 

Ljudski 
Rezervirana 
sredstva za 

javne potrebe 

Ukoliko se ne izmijene kriteriji 
zastupljenost ICT-a i STEM 
područja biti će nedovoljno 
zastupljena 

Izmijenjeni kriteriji, mjere i 
postupci financiranja i 
ugovaranja edukacijskih 
programa za mlade koje 
provode organizacije civilnog 
društva radi uključivanja ICT-a i 
STEM područja 

/ / 

Prosinac 2018. 

►Uključiti nastavnike srednjih škola i 
studente u organizaciju i sudjelovanje 
na konferenciji DaNTe – Dani novih 
tehnologija 

Zavod za 
informatičku 

djelatnost 

Odjel gradske 
uprave za odgoj i 

školstvo, 
Primorsko-

goranska županija, 
Sveučilište u Rijeci, 

Udruga MIPRO 

Ljudski 
Organizacijski 

Nedovoljan interes za 
uključivanje nastavnika i 
studenata u program 
konferencije  u tom slučaju 
potrebno je: 
-osmisliti poticaje za 
motivaciju i uključivanje 

Nastavnici srednjih škola i 
studenti uključeni u 
organizaciju i sudjelovanje na 
konferenciji DaNTe te ojačana 
integracija akademskog 
sektora s javnim, civilnim i 
poduzetničkim sektorom na 
području digitalnih tehnologija 

Proračun Grada 
Rijeke 

 
25.000,00 

Studeni 2018. 

3.1. OSIGURAVANJE DJELOVANJA KOORDINATORA/ICE ZA MLADE UNUTAR GRADA RIJEKE 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je 

odgovoran za 
provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je potrebno 
za realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIRANJA 

IZNOS 
FINANCIRAN

JA 

ROK 

►Definirati djelokrug rada 
koordinatora/ice za mlade 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 

i školstvo 

Odjeli gradske 
uprave 

Ljudski 
Organizacijski / Definiran djelokrug rada 

koordinatora/ice za mlade / / 

Prosin
ac 

2018. 
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►Revidirati relevantne dokumente s 
ciljem jasne definicije djelokruga rada 
i opisa posla koordinatora/ice za 
mlade 

Revidirani relevantni 
dokumenti s ciljem jasne 
definicije djelokruga rada i 
opisom posla koordinatora/ice 
za mlade 

►Odrediti koordinatora/icu za 
mlade unutar gradske uprave 

Određen/a koordinator/ica za 
mlade unutar gradske uprave 
koji/a blisko surađuje s 
mladima i organizacijama 
mladih te prati aktivnosti 
mladih i za mlade koje se 
odvijaju u gradu i koja su u 
nadležnosti Grada Rijeke 

►Koordinirati programe gradske 
uprave koji su namijenjeni mladima 
 
 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 

i školstvo 

Odjeli gradske 
uprave, 

organizacije 
civilnog društva, 

Sveučilište u Rijeci, 
Ustanove koje 

provode programe 
cjeloživotnog 

učenja 

Ljudski 
Organizacijski / 

Uspostavljena koordinacija s 
relevantnim odjelima gradske 
uprave 

/ / 

Prosinac 2018. 

►Ostvariti blisku suradnju s 
mladima, relevantnim odjelima 
gradske uprave te organizacijama 
koje se bave mladima i temama od 
interesa za mlade 
 
 

Ostvarena suradnja s mladima, 
relevantnim odjelima gradske 
uprave te organizacijama koje 
se bave mladima i temama od 
interesa za mlade 

►Osmisliti programe za mlade u 
skladu s nadležnostima Grada Rijeke 
 
 

Odjel gradske 
uprave za odgoj 

i školstvo 

Odjeli gradske 
uprave, udruge 

mladih i za mlade 

 

/ 

Osmišljena minimalno dva 
programa za mlade u skladu s 
nadležnostima Grada Rijeke 

/ / 

Prosinac 2018. 

►Organizirati kreativno-edukativne i 
savjetodavno-informativne sadržaje 
za mlade 
 
 

Organiziran jedan kreativno-
edukativan te jedan 
savjetodavno-informativan 
sadržaj za mlade 

►Objediniti informacije za mlade 
Ažurirati mrežne podstranice Grada 
Rijeke namijenjene mladima  
 
 
 
 
 
 
 

Informacije relevantne za 
mlade objedinjene, ažurirane i 
dostupne na jednom mjestu 
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3.2. OSIGURAVANJE DODATNIH MEHANIZAMA INFORMIRANJA MLADIH O OBRAZOVNIM TEMAMA 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je 

odgovoran za 
provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je potrebno 
za realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIRANJA 

IZNOS 
FINANCIRAN

JA 

ROK 

►Redovito ažurirati podstranicu za 
mlade o obrazovnim temama na 
mrežnim stranicama Grada Rijeke 

Savjet mladih, 
Odjel gradske 

uprave za odgoj 
i školstvo, Ured 
Grada, Zavod 

za informatičku 
djelatnost 

Odjeli gradske 
uprave, Ustanove 

Grada Rijeke, 
organizacije 

civilnog društva, 
ustanove koje 

provode programe 
cjeloživotnog 

učenja, Eurodesk 
Hrvatska 

podružnica Rijeka 

Ljudski 
Organizacijski / 

Ažurirana podstranica za 
mlade na mrežnim stranicama 
Grada Rijeke na način da je 
izdvojen dio koji se odnosi na 
mlade i isti sadržava bitne 
informacije, baze podataka i 
poveznice relevantne za 
obrazovne teme za mlade 

/ / 

Prosinac 2018. 

►Održati javna događanja o 
novostima i prilikama iz obrazovnog 
sustava, informirati o programima 
mobilnosti i važnosti cjeloživotnog 
učenja i popularizirati STEM područja 
 
 

Savjet mladih 
Grada Rijeke, 
Odjel gradske 

uprave za odgoj 
i školstvo, Ured 
Grada, Zavod 

za informatičku 
djelatnost 

Odjeli gradske 
uprave, ustanove 

Grada Rijeke, 
organizacije 

civilnog društva, 
ustanove koje 

provode programe 
cjeloživotnog 

učenja, Eurodesk 
Hrvatska 

podružnica Rijeka 

Ljudski 
Organizacijski / 

Održano pet javnih događanja 
u prostorima Grada Rijeke za 
mlade s ciljem razmjene 
iskustava i dobrih praksi u 
obrazovanju i promocije važnih 
tema za mlade 

/ / 

Prosinac 2018. 

►Omogućiti korištenje prostora 
Grada Rijeke za provedbu radionica, 
tribina i javnih događanja za mlade 
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3.3. RAZVIJANJE INFORMATIČKE INFRASTRUKTURE 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je 

odgovoran za 
provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je potrebno 
za realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIRANJA 

IZNOS 
FINANCIRAN

JA 

ROK 

►Razviti elektroničko - 
komunikacijsku infrastrukturu na 
području grada na način da se planira 
i uključenje objekata / lokacija koji se 
uz planiranu trasu nalaze, pa tako i 
objekti koji su u funkciji mladih 

Zavod za 
informatičku 
djelatnost – 

Služba za 
elektroničku 

komunikacijsku 
infrastrukturu 

Hrvatska akdemska 
i istraživačka mreža 

– CARNet 
Odjel gradske 

uprave za odgoj i 
školstvo 

Ljudski 
Organizacijski 

Financijski 

Prestanak Sporazuma s 
CARNet-om  
Nedovoljna proračunska 
sredstva (Grad Rijeka, RH) 
Izvedba / Provedba s 
raspoloživim sredstvima u 
manjem obimu 

Uključeni objekti od važnosti 
za Grad Rijeku u kontekstu 
mladih;  Proširena  gradska 
širokopojasna mreža na prsten 
ZAPAD – smjer 
Podmurvice/Turnić, ogranci 
Kozala I Belveder 
Uključene lokacije/objekati od 
važnosti za Grad Rijeku u 
kontekstu mladih, e-Škola i 
EPK2020:  
OŠ Kozala, OŠ Turnić, OŠ 
Eugen Kumičić, OŠ Brajda 
MO Turnić, GKR – ogranak 
Turnić, Centar za odgoj i 
obrazovanje 

Proračun Grada 
Rijeke 
(50%) 

 
Proračun 
Republike 

Hrvatske (50%) 

145.000,00 

Prosinac 2018. 
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Z A P O Š L J A V A N J E  I  P O D U Z E T N I Š T V O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CILJEVI  

1. ►Promicati i podizati poduzetničku kulturu mladih 
2. ►Olakšati mladima pristup tržištu rada i jačati konkurentnost 

mladih na tržištu rada 
3. ►Poticati samozapošljavanje mladih 

MJERE: 

►1.1. Educiranje mladih o poduzetništvu i poticanje razvoja poduzetničkih kompetencija 
mladih (osnovnoškolci i srednjoškolci) 

►2.1. Provođenje promidžbenih, informativnih i edukativnih aktivnosti prema dionicima 
na tržištu rada, usmjerenih na poticanje zapošljavanja i poduzetništva mladih 

►2.2. Poticanje stručnog usavršavanja i daljnjeg osposobljavanja mladih 

►2.3. Provođenje promidžbenih i informativnih aktivnosti prema dionicima na tržištu 
rada, usmjerenih na poticanje zapošljavanja mladih, pripadnika ranjivih skupina 

►3.1. Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala mladih  

►3.2. Olakšavanje pokretanja gospodarske aktivnosti mladih 

►3.3. Jačanje poslovnih kompetencija mladih poduzetnika od 18 do 30 godina starosti 

►3.4. Osiguravanje medijskog prostora za prezentaciju uspješnih mladih poduzetnika i/ili 
poslovnih ideja mladih 
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1.1. EDUCIRANJE MLADIH O PODUZETNIŠTVU I POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA MLADIH 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Organizirati i provesti 
aktivnosti u okviru kreativno-
edukativne škole za mlade 
poduzetnike – K.E.Š. 
 
 
 
 
 
 

Odjel gradske 
uprave za 

poduzetništvo 

Dom mladih 
Rijeka 

Ljudski 
Organizacijski 

Financijski 

Nedovoljan broj redovnih 
polaznika radionica  u tom 
slučaju potrebno je: 
-povećati promidžbene 
aktivnosti 
-povećati broj škola u kojima 
se održavaju prezentacije za 
promoviranje K.E.Š.-a 

Održano 30 radionica u okviru 
kreativno-edukativne škole za 
mlade poduzetnike – K.E.Š. 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

35.000,00 

Prosinac 2018. 

Upisano 15 polaznika redovnih 
radionica 
Upisano 30 polaznika Vikend škole 
poduzetništva 

Upisano 20 polaznika Ljetne škole 
K.E.Š.-a 

►Urediti izloge u okviru akcije 
Kreativni izlozi – sinergija 
talenata i iskustva 

Odjel gradske 
uprave za 

poduzetništvo 

Škola za 
primijenjenu 

umjetnost u Rijeci 
Financijski 

Nedostatan broj poduzetnika 
koji sudjeluju u akciji  u 
tom slučaju potrebno je: 
-povećati promidžbene 
aktivnosti te potaknuti 
suradnju poduzetnika i 
učenika škole za primijenjenu 
umjetnost Rijeka 

Uređeno 70 izloga u suradnji sa 
Školom primijenjenih umjetnosti 
Rijeka 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

30.000,00 

Prosinac 2018. 

2.1. PROVOĐENJE PROMIDŽBENIH, INFORMATIVNIH I EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI PREMA DIONICIMA NA TRŽIŠTU RADA, USMJERENIH NA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I PODUZETNIŠTVA KOD 

MLADIH 
KORACI ZA PROVEDBU 

Što je potrebno poduzeti? 
NOSITELJ 

Tko je odgovoran 
za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Organizirati Sajam poslova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hrvatski zavod za 
zapošljavanje 

Grad Rijeka, 
Primorsko – 

goranska županija 

Organizacijski 
Prostorni 
Financijski 

Manjak interesa poslodavaca 
za sudjelovanje na sajmu i 
nedovoljan odaziv posjetitelja 
 u tom slučaju potrebno je: 
-pronaći drugačije 
mehanizme kako bi se podigla 
motivacija i interes za 
sudjelovanje 

 50 izlagača sudjelovalo na Sajmu 
poslova 

Državni 
proračun 24.500,00 

Travanj 2018. 2000 posjetitelja posjetilo Sajam 
poslova 
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2.2. POTICANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA I DALJNJEG OSPOSOBLJAVANJA MLADIH 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Dodijeliti potpore za 
obrazovanje, stručno 
osposobljavanje i usavršavanje 
zaposlenika 

Odjel gradske 
uprave za 

poduzetništvo 
/ Organizacijski 

Financijski / 

Dodijeljeno 20 potpora za 
obrazovanje, stručno 
osposobljavanje i usavršavanje 
zaposlenika 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

150.000,00 

Prosinac 2018. 

2.3. PROVOĐENJE PROMIDŽBENIH I INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI PREMA DIONICIMA NA TRŽIŠTU RADA, USMJERENIH NA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA MLADIH, PRIPADNIKA RANJIVIH SKUPINA  

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

 
 

►Održati okrugli stol na temu 
„Poticanje zapošljavanja mladih 

s invaliditetom“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centar za odgoj i 
obrazovanje 

Rijeka 

Odjel gradske 
uprave za 

poduzetništvo 

Organizacijski 
Prostorni 
Financijski 

Nezainteresiranost i slab 
odaziv pripadnika ciljne 
skupine  u tom slučaju 
potrebno je: 
-povećati promidžbu i 
vidljivost 
-Smanjiti predrasude i 
negativne stavove prema 
zapošljavanju osoba s 
invaliditetom 
-prenijeti iskustva 
poslodavaca koji zapošljavaju 
osobe s invaliditetom te 
iskustva tih zaposlenika, 
predstaviti strukovne 
kvalifikacije osoba s 
invaliditetom 

Održan okrugli stol na temu 
„Poticanje zapošljavanja mladih s 
invaliditetom“ 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

1.000,00 

Srpanj 2018. 

Javnost informirana o strukovnim 
kvalifikacijama i mogućnostima 
osoba s invaliditetom 
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3.1. POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIČKOG POTENCIJALA MLADIH 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Provesti aktivnosti StartUp 
inkubatora Rijeka 

Odjel gradske 
uprave za 

poduzetništvo 

Riječka razvojna 
agencija PORIN, 

Sveučilište u 
Rijeci, Veleučilište 

u Rijeci, Visoka 
poslovna škola 
PAR, mentori 

Ljudski 
Organizacijski 

Prostorni 
Financijski 

Nedostatna motiviranost 
mladih za pokretanje vlastitih 
projekata i ulazak u Startup 
u tom slučaju potrebno je: 
-povećati promidžbu putem 
prezentacija na fakultetima, 
medijskim istupima te 
dijeljenjem promidžbenog 
materijala 
-provesti radionicu „Kako do 
ideje i prijave za ulazak u 
Startup inkubator?“ 

Provedeno 50 radionica za 70 
korisnika, u suradnji s 35 mentora.  
 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

120.000,00 

Prosinac 2018. 

Osmišljeno 40 poslovnih ideja.  
 

Održano 120 konzultacija između 
mentora i timova. 

►Provesti projekt CERIecon 
Odjel gradske 

uprave za 
poduzetništvo 

Edukacijski centar 
STEP Ri 

Organizacijski 
Financijski 
Tehnička 
podrška 

Nedovoljan broj prijava 
mladih poduzetnika  
Povećati promidžbene 
aktivnosti projekta 

Dvije generacije korisnika Playparka 
 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

 
 

50.700,00 
 
 

Prosinac 2018. 10 mladih poduzetnika uključeno u 
program osposobljavanja 

Program 
Interreg 
Central 
Europe 

287.300,00 

3.2. OLAKŠAVANJE POKRETANJA GOSPODARSKE AKTIVNOSTI MLADIH 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Dodijeliti subvencije za 
pokretanje gospodarskih 
aktivnosti poduzetnika 
početnika 

Odjel gradske 
uprave za 

poduzetništvo 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ Financijski / 
Dodijeljeno 20 potpora za 
pokretanje gospodarskih aktivnosti 
poduzetnika početnika 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

760.000,00 

Prosinac 2018. 
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3.3. JAČANJE POSLOVNIH KOMPETENCIJA MLADIH PODUZETNIKA OD 18 DO 30 GODINA 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Provesti edukaciju za mlade 
poduzetnike 

Riječka razvojna 
agencija Porin 

 

Centar Tehničke 
Kulture Rijeka, 
Poslovni klub 

žena Rijeka (BPW) 
 

Ljudski 
Organizacijski 

Prostorni 
Financijski 

Informatička 
oprema 

Konkurentne firme koje rade 
istu ili sličnu edukaciju 
-ponuditi dodatnu kvalitetu i 
pristup koji drugi nemaju 

Održana edukacija za mlade 
poduzetnike putem koje je 
educirano 60 mladih 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

31.000,00 

Prosinac 2018. 

Proračun 
Primorsko
-goranske 
županije 

8.500,00 

3.4. OSIGURAVANJE MEDIJSKOG PROSTORA ZA PREZENTACIJU USPJEŠNIH MLADIH PODUZETNIKA I/ILI POSLOVNIH IDEJA MLADIH 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Pripremiti i objaviti priloge u 
novinama pod nazivom „Riječka 
startup scena“ 

Odjel gradske 
uprave za 

poduzetništvo 
Novi list 

Financijski 

Osigurati dovoljno zanimljivog 
i informativnog sadržaja za 
prilog 

Objavljena 2 priloga u novinama pod 
nazivom „Riječka startup scena“ 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

12.000,00 

Prosinac 2018. 
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S O C I J A L N A  Z A Š T I T A  M L A D I H  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CILJEVI  

1. ►Unaprijediti postojeći gradski socijalni program mjerama za 
smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti mladih 

2. ►Osigurati višu razinu formalne i neformalne socijalne podrške 
mladim socijalno ugroženim osobama 

3. ►Poticati interes stručne i šire javnosti za zanemarene socijalne 
osjetljive skupine i socijalne programe 

MJERE: 

►1.1. Uvođenje i jačanje mjere subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja 

►1.2. Uvođenje mjere dodjele novčane pomoći za pokriće iznenadnih životnih 
troškova 

►1.3. Uklanjanje barijera za traženje socijalne pomoći 

►2.1. Poticanje stručnjaka i civilnog sektora na razvijanje projekata i programa za 
socijalno uključivanje i psihološku podršku mladim korisnicima socijalnog programa 

►2.2. Organiziranje prezentacija osobnih primjera postizanja profesionalnog i životnog 
uspjeha tzv. motivacijski govori za mlade socijalno ugrožene korisnike 

►2.3. Osvještavanje i uklanjanje predrasuda kod građana o socijalno ugroženim 
mladim osobama 

►3.1. Upućivanje ciljanih poziva stručnjacima za razvijanje programa za zanemarene 
socijalno osjetljive skupine i probleme 

►3.2. Dodatno vrednovanje projekata/programa usmjerenih na zanemarene socijalno 
osjetljive skupine i probleme 

►3.3. Povezivanje stručnjaka i udruga te udruga međusobno za rješavanje pojedinih 
socijalnih problema mladih socijalno ugroženih osoba 
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2.1. POTICANJE STRUČNJAKA I CIVILNOG SEKTORA NA RAZVIJANJE PROJEKATA I PROGRAMA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I PSIHOLOŠKU PODRŠKU MLADIM KORISNICIMA SOCIJALNOG 
PROGRAMA 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Objaviti javni natječaj za 
ponudu projekata i programa u 
kojem će jedan od prioriteta biti 
programi i projekti za socijalno 
uključivanje i psihološku podršku 
mladim korisnicima socijalnog 
programa 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

/ Financijski 

Nedostatak interesa stručne 
javnosti i civilnog sektora  u 
tom slučaju potrebno je: 
-mapirati potencijalne 
provoditelje i izravno ih 
informirati o natječaju 

Objavljen natječaj 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

20.000,00 

Rujan 2018. 

Zaprimljena najmanje jedna prijava 
projekta ili programa 

2.2. ORGANIZIRANJE PREZENTACIJA OSOBNIH PRIMJERA POSTIZANJA PROFESIONALNOG I ŽIVOTNOG USPJEHA TZV. MOTIVACIJSKI GOVORI ZA MLADE SOCIJALNO UGROŽENE KORISNIKE 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Izabrati osobu koja može biti 
pozitivan model mladim 
socijalno ugroženim osobama 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Odjel gradske 
uprave za odgoj i 

školstvo, Odjel 
gradske uprave za 

poduzetništvo, 
Odjel gradske 

uprave za sport i 
tehničku kulturu, 

Sveučilište u Rijeci 

Ljudski / Odabran motivacijski govornik / / 

Studeni 2018. 

►Uspostaviti dogovor s 
izabranom osobom u vezi 
održavanja motivacijskog govora 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Izabrani 
motivacijski 

govornik 
Ljudski 

Nemogućnost uspostavljanja 
suradnje između nositelja i 
suradnika  u tom slučaju 
potrebno je: 
-prethodno mapirati više od 
jednog potencijalnog 
suradnika 

Uspostavljena suradnja i dogovor s 
jednim motivacijskim govornikom / / 

Studeni 2018. 
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►Organizirati javni skup 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Ured Grada Organizacijski 
Prostorni 

Slab odaziv ciljne skupine  
u tom slučaju potrebno je: 
-uputiti pozivnice na osobne 
adrese dijela ciljne skupine 
mladih 

Održan jedan motivacijski govor / / 
Prosinac 

2018. 
3.1. UPUĆIVANJE CILJANIH POZIVA STRUČNJACIMA ZA RAZVIJANJE PROGRAMA ZA ZANEMARENE SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE I PROBLEME 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Utvrditi zanemarene socijalno 
osjetljive skupine mladih Odjel gradske 

uprave za 
zdravstvo i 

socijalnu skrb 

Centar za 
socijalnu skrb Ljudski / 

Utvrđena barem jedna socijalno 
osjetljiva skupina mladih na koju je 
potrebno dodatno se usmjeriti 

/ / 

Prosinac 2018. ►Utvrditi zanemarene socijalne 
probleme mladih 

Utvrđen barem jedan zanemareni 
socijalni problem mladih na koji je 
potrebno posebno se usmjeriti 

3.2. DODATNO VREDNOVANJE PROJEKATA/PROGRAMA USMJERENIH NA ZANEMARENE SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE I PROBLEME 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Uvesti novi kriterij pri 
vrednovanju projekata i 
programa prijavljenih na javni i 
pozvani natječaj 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

/ Ljudski / 

Uveden novi kriterij visokog 
prioriteta pri vrednovanju 
projekata i programa prijavljenih na 
javni i pozvani natječaj 

/ / 

Veljača 2018. 
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ZDRAVSTVENA ZAŠTITA MLADIH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CILJEVI  

1. ►Uspostaviti sustav za praćenje tjelesnog i mentalnog zdravlja 
i zdravstvenih ponašanja mladih 

2. ►Popularizirati pravilnu tjelesnu aktivnost i prehranu 
3. ►Poticati stručnjake na razvoj programa prevencije pušenja, 

uporabe alkohola i prekomjerne tjelesne mase i pretilosti kod 
mladih. 

4. ►Omogućiti mladima usluge i programe za sprječavanje 
razvoja psihičkih problema, a posebice mladima s invaliditetom 

MJERE: 

►1.1. Provođenje istraživanja o zdravstvenim ponašanjima na reprezentativnom 
uzorku mladih 

►1.2. Provođenje istraživanja o indikatorima mentalnog zdravlja na reprezentativnom 
uzorku mladih 

►2.1. Razvijanje gejmificirane IT aplikacije za promoviranje tjelesne aktivnosti i 
pravilne prehrane 

►2.2. Izrađivanje mape gradskih šetnica, rekreacijskih zona na otvorenom, sportskih 
dvorana i fitnes centara i objavljivanje na internetskim stranicama Grada 

►2.3. Organiziranje/omogućavanje besplatne grupne rekreacije na otvorenim javnim 
površinama (Molo Longo, Kampus na Trsatu) i sportskim dvoranama u vlasništvu 
Grada 

►2.4. Organiziranje ciljanih javnih kampanji promocije pravilne prehrane i tjelesne 
aktivnosti kod mladih 

►3.1. Organiziranje edukacija za stručnjake o modifikaciji ciljnih negativnih 
zdravstvenih ponašanja 

►3.2. Upućivanje javnog i ciljanog poziva stručnjacima za ponudu projekata/programa 

►4.1. Poticanje organiziranja on-line psihološkog savjetovališta (primarno problemi 
depresivnosti i doživljavanja stresa) 

►4.2. Poticanje organiziranja grupa samopomoći za mlade s invaliditetom i mlade 
izložene siromaštvu 

►4.3. Povećanje dostupnosti programa usmjerenih na pružanje stručne psihološke 
podrške i pomoći mladima s invaliditetom i mladima izloženima siromaštvu 

 



23 
 

 
1.1. USPOSTAVITI SUSTAV ZA PRAĆENJE TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENIH PONAŠANJA MLADIH 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Izabrati provoditelja 
istraživanja 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

/ Ljudski 

Otežano pronalaženje 
provoditelja  u tom slučaju 
potrebno je: 
-pronalaženje različitih 
provoditelja za pojedine faze 
istraživanja (npr. 
osmišljavanje upitnika, 
prikupljanje podataka, 
statistička analiza) 

Izabran/i provoditelj/i istraživanja / / 

Veljača 2018. 

►Provesti istraživanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provoditelj 
istraživanja, Odjel 
gradske uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Potencijalno: 
Sveučilište u Rijeci 

ili Nastavni zavod za 
javno zdravstvo 

Primorsko-goranske 
županije 

Ljudski 
Financijski 

Nemogućnost pronalaženja 
provoditelja istraživanja te 
nedostatna financijska 
sredstva  u tom slučaju 
potrebno je: 
--pronalaženje različitih 
provoditelja za pojedine faze 
istraživanja (npr. 
osmišljavanje upitnika, 
prikupljanje podataka, 
statistička analiza) 
-osigurati dodatna financijska 
sredstava ili provesti 
istraživanje u smanjenom 
opsegu 

Izrađen istraživački izvještaj o 
zdravstvenim ponašanjima mladih 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

20.000,00 

Prosinac 2018. 
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2.2. IZRAĐIVANJE MAPE GRADSKIH ŠETNICA, REKREACIJSKIH ZONA NA OTVORENOM, SPORTSKIH DVORANA I FITNES CENTARA I OBJAVLJIVANJE NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će se 

mjera realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Prikupiti podatke o zonama 
za rekreaciju i tjelovježbu na 
području grada Rijeke 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Odjeli gradske 
uprave za: 

-komunalni sustav 
-razvoj, urbanizam, 

ekologiju i 
gospodarenje 

zemljištem 
-sport i tehničku 

kulturu 
-gradsku 

samoupravu i 
upravu, Rijeka 

sport, organizacije 
koje djeluju u 

području sporta i 
zaštite zdravlja 

Ljudski 

Neadekvatna suradnja s 
potencijalnim suradnicima  
u tom slučaju potrebno je: 
-održati inicijalni sastanak 
potencijalnih suradnika na 
kojem će se detaljnije 
upoznati s ciljem aktivnosti 

Prikupljeni podaci o zonama za 
rekreaciju i tjelovježbu na području 
grada Rijeke 

/ / 

Srpanj 2018. 

►Izraditi grafičku mapu na 
temelju prikupljenih podataka 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Naknadno će se 
utvrditi 

Ljudski 
Financijski 

Otežano pronalaženje 
suradnika  u tom slučaju 
potrebno je: 
-uključiti druge odjele Grada 
Rijeke u postupak 
pronalaženja adekvatnog 
partnera 

Izrađena grafička mapa o zonama 
za rekreaciju i tjelovježbu na 
području grada Rijeke 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

20.000,00 

Studeni 2018. 

►Integrirati grafičku mapu na 
portal Grada Rijeke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Služba za medije i 
online 

komuniciranje 
Grada Rijeke 

Ljudski 

Tehničke poteškoće  u tom 
slučaju potrebno je: 
-unaprijed precizno 
dogovoriti tehničke 
preduvjete 

Objavljena mapa na portalu Grada 
Rijeke / / 

Prosinac 2018. 
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2.3. ORGANIZIRANJE/OMOGUĆAVANJE BESPLATNE GRUPNE REKREACIJE NA OTVORENIM JAVNIM POVRŠINAMA (MOLO LONGO, KAMPUS NA TRSATU) I SPORTSKIM DVORANAMA U VLASNIŠTVU 

GRADA RIJEKE 
KORACI ZA PROVEDBU 

Što je potrebno poduzeti? 
NOSITELJ 

Tko je odgovoran 
za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Izabrati provoditelja 
besplatne grupne rekreacije 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Rijeka sport, Odjel 
gradske uprave za 

sport i tehničku 
kulturu 

Ljudski 

Nedostatak interesa za 
provođenje besplatne grupne 
rekreacije  u tom slučaju 
potrebno je: 
-osigurati dodatne poticaje za 
motiviranje provoditelja 
(financijska naknada i drugo) 

Izabran provoditelj i uspostavljena 
suradnja / / 

Travanj 2018. 

►Izabrati lokacije na kojima će 
se provoditi besplatna grupna 
rekreacija 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Odjeli gradske 
uprave za: 

-komunalni sustav 
-razvoj, 

urbanizam, 
ekologiju i 

gospodarenje 
zemljištem 

-sport i tehničku 
kulturu 

-gradsku 
samoupravu i 

upravu 

Ljudski 
Prostorni / 

Izabrana minimalno jedna lokacija 
na kojoj će se provoditi besplatna 
grupna rekreacija 

/ / 

Svibanj 2018. 

►Informirati i motivirati ciljnu 
skupinu na uključivanje u grupnu 
rekreaciju 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Služba za medije i 
online 

komuniciranje 
Grada Rijeke, 

udruge mladih i 
za mlade koje 

djeluju u području 
zaštite zdravlja 

Ljudski 

Neadekvatni komunikacijski 
kanali  u tom slučaju 
potrebno je: 
-osigurati financijska sredstva 
ili pronaći pokrovitelja za 
korištenje dodatnih 
komunikacijskih kanala( npr. 
Reklame na radio postaji) 

Informacije objavljene putem 
javnih medija / / 

Lipanj 2018. 

►Organizirati grupnu 
tjelovježbu 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Odjeli gradske 
uprave, 

organizacije 
civilnog društva 

Ljudski 
Prostorni 
Financijski 

Nedostatak interesa kod 
ciljne skupine  u tom 
slučaju potrebno je: 
-osmisliti dodatne 
motivacijske faktore za 
uključivanje (npr. Besplatne 
ulaznice za koncert) 
 

Organizirana minimalno jedna 
grupa vježbača 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

20.000,00 

Rujan 2018. 
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2.4. ORGANIZIRANJE CILJANIH JAVNIH KAMPANJA PROMOCIJE PRAVILNE PREHRANE I TJELESNE AKTIVNOSTI KOD MLADIH 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Izabrati temu kampanje 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Sveučilište u 
Rijeci, Nastavni 
zavod za javno 

zdravstvo, udruge 
mladih i za mlade 

koje djeluju u 
području zaštite 

zdravlja 

Ljudski 

Nemogućnost dogovora s 
potencijalnim suradnicima  
u tom slučaju potrebno je 
suziti izbor prioritetnih tema 
prema zdravstveno-
statističkim podacima 

Izabrana ključna tema godišnje 
kampanje / / 

O
žujak 2018. 

►Osmisliti kampanju 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Odabrana 
fizička/pravna 

osoba za 
osmišljavanje 

kampanje 

Ljudski 
Financijski 

Nedostatak financijskih 
sredstava  u tom slučaju 
potrebno je: 
-osigurati dodatna sredstva 
-osmisliti kampanju u 
manjem opsegu 

Osmišljena kampanja pripremljena 
za realizaciju 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

10.000,00 

Rujan 2018. 

►Provesti promotivnu 
kampanju 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Odabrana 
fizička/pravna 

osoba za 
provedbu 
kampanje 

Ljudski 
Financijski 

Nedostatak financijskih 
sredstava  u tom slučaju 
potrebno je: 
-osigurati dodatna sredstva 
-provesti kampanju u manjem 
opsegu 

Provedena kampanja 
Proračun 

Grada 
Rijeke 

10.000,00 

Prosinac 2018. 

4.2. POTICANJE ORGANIZIRANJA GRUPA SAMOPOMOĆI ZA MLADE S INVALIDITETOM I MLADE IZLOŽENE SIROMAŠTVU 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Objaviti ciljani natječaj za 
prijavu projekata i programa u 
području organiziranja grupa 
samopomoći za mlade s 
invaliditetom i mlade izložene 
siromaštvu 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

/ Ljudski / 
Objavljen natječaj te zaprimljena 
najmanje jedna prijava projekta ili 
programa 

/ / 

Rujan 2018. 
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►Izabrati provoditelja/e 
projekata i programa 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Povjerenstvo za 
odabir 

projekata/progra
ma 

Ljudski 

Nedovoljan broj zaprimljenih 
prijava projektnih ili 
programskih prijedloga  u 
tom slučaju potrebno je: 
-potaknuti interes 
potencijalnih provoditelja 
ciljanim pozivom na prijavu 
na natječaj 

Broj pristiglih prijava 
projektnih/programskih prijedloga 
te broj izabranih 
projektnih/programskih prijedloga 

/ / 
Listopad 2018. 

►Provesti projekte i programe 

Odabrane 
ustanove i udruge 

usmjerene na 
socijalnu skrb i 
zaštitu zdravlja 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Ljudski 
Prostorni 
Financijski 

Nedostatak financijskih 
sredstava  u tom slučaju 
potrebno je: 
-osigurati dodatna sredstva 
za dodjelu pri provedbi 
-provesti projekte/programe 
u manjem broju ili opsegu 

Broj provedenih projekata i 
programa 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

30.000,00 

Prosinac 2018. 

4.3. POVEĆANJE DOSTUPNOSTI PROGRAMA USMJERENIH NA PRUŽANJE STRUČNE PSIHOLOŠKE PODRŠKE I POMOĆI MLADIMA S INVALIDITETOM I MLADIMA IZLOŽENIMA SIROMAŠTVU 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Objaviti ciljani natječaj za 
prijavu projekata i programa u 
području pružanja stručne 
psihološke podrške mladima s 
invaliditetom i mladima 
izloženim siromaštvu 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

/ Ljudski / 
Objavljen natječaj te zaprimljena 
najmanje jedna prijava projektnog 
ili programskog prijedloga 

/ / 

Rujan 2018. 

►Izabrati provoditelja/e 
projekata i programa 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Povjerenstvo za 
odabir 

projekata/progra
ma 

Ljudski 

Nedovoljan broj zaprimljenih 
prijava projektnih ili 
programskih prijedloga  u 
tom slučaju potrebno je: 
-potaknuti interes 
potencijalnih provoditelja 
ciljanim pozivom na prijavu 
na natječaj 

Broj pristiglih prijava 
projektnih/programskih prijedloga 
te broj izabranih 
projektnih/programskih prijedloga 

/ / 

Listopad 2018. 

►Provesti projekte i programe 

Fizičke/pravne 
osobe registrirane 

za psihološku 
djelatnost 

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb 

Ljudski 
Prostorni 
Financijski 

Nedostatak financijskih 
sredstava  u tom slučaju 
potrebno je: 
-osigurati dodatna sredstva 
za dodjelu pri provedbi 
-provesti projekte/programe 
u manjem broju ili opsegu 

Broj provedenih projekata i 
programa 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

50.000,00 

Prosinac 2018. 

 



28 
 

A K T I V N O  S U D J E L O V A N J E  M L A D I H  U  D R U Š T V U  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CILJEVI  

1. ►Osigurati mehanizme informiranja mladih o 
mogućnostima (su)djelovanja u lokalnoj zajednici  

2. ► Osigurati mladima mogućnost stjecanja 
kompetencija za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj 
zajednici i poticati organiziranje edukativnih radionica 
za mlade s ciljem stjecanja kompetencija mladih za 
aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici 

3. ►Osigurati poticajno okruženje za aktivno 
(su)djelovanje mladih u lokalnoj zajednici 

MJERE: 

►1.1. Informiranje mladih o Savjetu mladih Grada Rijeke 

►1.2. Informiranje mladih o organiziranim oblicima djelovanja za mlade i 
mogućnostima uključivanja mladih u lokalnu zajednicu 

►1.3. Iniciranje oblikovanja modela za učinkovito i održivo informiranje mladih u 
gradu Rijeci 

►2.1. Pružanje podrške organiziranju edukativnih aktivnosti za mlade i članove 
Savjeta mladih Grada Rijeke s ciljem stjecanja kompetencija za aktivno sudjelovanje 
mladih u lokalnoj zajednici 

►2.2. Uključivanje mladih u edukativne aktivnosti za aktivno (su)djelovanje mladih u 
lokalnoj zajednici 

►3.1. Pružanje podrške programima, projektima i inicijativama mladih i za mlade u 
lokalnoj zajednici 

►3.2. Sudjelovanje mladih u donošenju odluka u Gradu Rijeci 

►3.3. Poticanje volontiranja mladih u zajednici 
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1.1. INFORMIRANJE MLADIH O SAVJETU MLADIH GRADA RIJEKE 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Odrediti termin održavanja 
četiri informativne radionice o 
radu Savjeta mladih Grada 
Rijeke 

Savjet mladih 
Grada Rijeke 

Ured Grada i 
organizirani oblici 

djelovanja za mlade 

Ljudski 
Prostorni / 

Utvrđeni konačni termini 
održavanja četiriju informativnih 
radionica 

/ / 

Veljača 
2018. 

►Održati četiri informativne 
radionice o radu Savjeta mladih 
Grada Rijeke 

Savjet mladih 
Grada Rijeke 

Ured Grada i 
organizirani oblici 

djelovanja za mlade 

Ljudski 
Organizacijs

ki 
Prostorni 

Slab odaziv mladih  u tom 
slučaju potrebno je: 
-informirati mlade putem 
oglasnih ploča srednjih škola i 
fakulteta te putem facebook 
stranice Savjeta mladih Grada 
Rijeke i mrežnog portala 
Grada Rijeke 

Održane četiri informativne 
radionice o radu Savjeta mladih 
Grada Rijeke 

/ / 

Studeni 2018. 

Povećan broj mladih koji su 
upoznati s radom Savjeta mladih 
Grada Rijeke 
Povećan broj prijava za 10% na 
javni poziv za odabir članova novog 
Savjeta mladih Grada Rijeke u 
2018. godini 

1.2. INFORMIRANJE MLADIH O ORGANIZIRANIM OBLICIMA DJELOVANJA ZA MLADE I MOGUĆNOSTIMA UKLJUČIVANJA MLADIH U LOKALNU ZAJEDNICU 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Uključiti predstavnike Grada 
Rijeke, akademske zajednice i 
organiziranih oblika djelovanja 
za mlade u jednu od četiri 
informativnih radionica 
navedenih u mjeri 1.1. 

Grad Rijeka, 
Savjet mladih 
Grada Rijeke 

Akademska 
zajednica, 

organizirani oblici 
djelovanja za mlade 

Ljudski 
Organizacijs

ki 
Prostorni 

/ 

Mladi su informirani o 
organiziranim oblicima djelovanja 
za mlade i mogućnostima 
uključivanja u iste 

/ / 

Studeni 2018. 

►Organizirati jednu radionicu o 
informiranju mladih o 
organiziranim oblicima 
djelovanja za mlade i njihovim 
mogućnostima uključivanja u 
iste 

Grad Rijeka, 
Savjet mladih 
Grada Rijeke 

Akademska 
zajednica, 

organizirani oblici 
djelovanja za mlade 

Ljudski 
Organizacijs

ki 
Prostorni 

Nezainteresiranost mladih i 
slab odaziv suradnika  u 
tom slučaju potrebno je: 
-povećati vidljivost putem 
oglasnih ploča srednjih škola i 
fakulteta te putem facebook 
stranice Savjeta mladih Grada 
Rijeke i mrežnog portala 
Grada Rijeke 
 

Povećan broj informativnih i 
promotivnih aktivnosti za 10 % 

/ / 

Studeni 2018. 

Povećan broj mladih izravnih 
korisnika informativnih i 
promotivnih aktivnosti za 10% 
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1.3. INICIRANJE OBLIKOVANJA MODELA ZA UČINKOVITO I ODRŽIVO INFORMIRANJE MLADIH U GRADU RIJECI 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Izraditi analizu postojećeg 
modela informiranja mladih i 
preporuke za daljnji 
razvoj/unaprjeđenje modela 
informiranja mladih kroz 
održavanje radnih sastanaka 
Zavoda za informatičku 
djelatnost, Ureda Grada i Savjeta 
mladih Grada Rijeke 
 
 
 

Zavod za 
informatičku 

djelatnost 

Ured Grada, Savjet 
mladih Grada 

Rijeke, 
zainteresirani oblici 

djelovanja za 
mlade, ostali 
zainteresirani 

dionici 

Ljudski 
Tehnički 

Usklađivanje dobivenih 
preporuka s informatičkim 
kapacitetima mrežnog 
portala Grada Rijeke  u tom 
slučaju potrebno je: 
-uključiti i druge 
zainteresirane dionike s 
ciljem pronalaženja 
optimalnog rješenja 

Izrađena analiza postojećeg modela 
informiranja mladih i preporuke za 
daljnji razvoj/unaprjeđenje 
informiranja mladih 

/ / 

Prosinac 2018. 

2.1. PRUŽANJE PODRŠKE ORGANIZIRANJU EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI ZA MLADE I ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA RIJEKE S CILJEM STJECANJA KOMPETENCIJA ZA AKTIVNO (SU)DJELOVANJE 

MLADIH U LOKALNOJ ZAJEDNICI 
KORACI ZA PROVEDBU 

Što je potrebno poduzeti? 
NOSITELJ 

Tko je odgovoran 
za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Pripremiti i provesti natječaj – 
prioritetno područje mladi 
„osnaživanje mladih za aktivno 
(su)djelovanje u lokalnoj 
zajednici“ 
 
 
 
 
 
 
 

Grad Rijeka / 

Ljudski 
Organizacijs

ki 
Tehnički 

Slab odaziv prijavitelja na 
natječaj – prioritetno 
područje mladi „osnaživanje 
mladih za aktivno 
(su)djelovanje u lokalnoj 
zajednici “  u tom slučaju 
potrebno je: 
-mapirati potencijalne 
prijavitelje koji djeluju u 
području mladih i potaknuti 
ih na prijavu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijavljeno najmanje pet projektnih 
prijedloga u području mladih / / 

Prosinac 2018. 
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2.2. UKLJUČIVANJE MLADIH U EDUKATIVNE AKTIVNOSTI ZA AKTIVNO (SU)DJELOVANJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Pružiti podršku edukativnim 
aktivnostima za aktivno 
(su)djelovanje mladih u zajednici 

Organizacije 
civilnog društva 

koje djeluju u 
području mladih 

Grad Rijeka, Savjet 
mladih Grada 

Rijeke, obrazovne 
ustanove 

Ljudski 
Tehnički 

Slab odaziv organizacija koje 
djeluju u području mladih 

Povećan broj organizacija koje 
djeluje u području mladih 

/ / 

Prosinac 2018. 

Povećan broj projekata koje 
provode organizacije u području 
mladih 

Povećan broj mladih uključenih u 
projekte koje provode organizacije 
u području mladih 

3.1. PRUŽANJE PODRŠKE PROGRAMIMA, PROJEKTIMA I INICIJATIVAMA MLADIH I ZA MLADE U LOKALNOJ ZAJEDNICI 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Pripremiti i provesti natječaj – 
prioritetno područje mladi 
(prioritetna aktivnost „mladi za 
mlade“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad Rijeka 

Savjet mladih 
Grada Rijeke i 

organizirani oblici 
djelovanja za mlade 

Ljudski 
Tehnički 

Financijski 

Ograničenost financijskih 
sredstava 

Povećan broj financijskih i ostalih 
potpora programima i projektima 
mladih i za mlade 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

30.000,00 

Prosinac 2018. Povećan broj mladih korisnika 
programa i projekata mladih i za 
mlade te povećan broj organizacija 
koje su uspješno ostvarile podršku 
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3.2. SUDJELOVANJE MLADIH U DONOŠENJU ODLUKA GRADA RIJEKE 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Odrediti termin održavanja 
edukativne radionice 
namijenjene mladia 

Grad Rijeka, 
Savjet mladih 
Grada Rijeke 

Organizacije 
civilnog društva, 
učenička vijeća, 

studentski zborovi, 
ostali oblici 

organiziranog 
djelovanja za mlade 

Ljudski / 
Određen termin održavanja 
edukativne radionice namijenjene 
mladima 

/ / 

Lipanj 2018. 

►Organizirati edukativnu 
radionicu o radu Savjeta mladih 

Grad Rijeka, 
Savjet mladih 
Grada Rijeke 

Organizacije 
civilnog društva, 
učenička vijeća, 

studentski zborovi, 
ostali oblici 

organiziranog 
djelovanja za mlade 

Ljudski 
Organizacijs

ki 
Tehnički 
Prostorni 

Slab odaziv sudionika  u 
tom slučaju potrebno je: 
-povećati vidljivost važnosti 
sadržaja  

Povećan broj prijedloga, inicijativa i 
preporuka mladih za 10% 

/ / 

Studeni 2018. 

►Uključiti u radionicu članove 
predstavničkog i izvršnog tijela, 
učeničkih vijeća, studentskih 
zborova, organizacija civilnog 
društva i drugih 

U radionicu su se uključili članovi 
predstavničkog i izvršnog tijela, 
učeničkih vijeća i studentskih 
zborova te organizacija civilnog 
društva 

3.3. POTICANJE VOLONTIRANJA MLADIH U LOKALNOJ ZAJEDNICI 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Organizirati obilježavanje 
Međunarodnog dana volontera 
– dodijeliti nagrade za volontere 
godine 

Udruga za razvoj 
civilnog društva 

SMART, 
Volonterski 

centar Rijeka 

Grad Rijeka, 
Primorsko-

goranska županija, 
organizatori 
volontiranja 

Prostorni 
Tehnički 

Financijski 

Nedostatan broj prijava na 
javni poziv za odabir najboljih 
volontera godine  u tom 
slučaju potrebno je: 
-povećati vidljivost dodjele 
nagrada za volontere godine 
-produžiti rok za dostavu 
prijedloga 

Održano obilježavanje 
Međunarodnog dana volontera te 
dodijeljene nagrade za volontere 
godine 

Udruga 
SMART 15.000,00 

Prosinac 2018. 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

5.000,00 

Proračun 
Primorsko
-goranske 
županije 

5.000,00 
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K U L T U R A  I  M L A D I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CILJEVI  

1. ►Podizati kvalitetu svakodnevnog života mladih kroz kulturu, 
umjetnost i umjetnički razvoj 

2. ►Osnažiti kapacitete nezavisne i studentske kulture 
3. ►Poticati razvoj i stvaranje kreativnih industrija 
4. ►Stvoriti uvjete za djelovanje riječke urbane i alternativne 

glazbene scene mladih u klupskim prostorima 

 

MJERE: 

►1.1. Poticanje odgoja publike, razvoja kreativnosti i kulturnog stvaralaštva mladih kroz 
interdisciplinarnu suradnju 

►1.2. Promoviranje i poticanje mladih talenata u svim umjetničkim područjima 

►1.3. Uključivanje marginalnih skupina mladih u kulturna zbivanja 

►2.1. Razvijanje centara nezavisne i studentske kulture 

►2.2. Razvijanje modela suradnje sa Sveučilištem u Rijeci u domeni organizacije i 
potpora studentskoj i nezavisnoj kulturnoj sceni mladih 

►3.1. Poticanje interesa mladih za kreativne industrije 

►3.2. Stvaranje infrastrukturnih uvjeta za razvoj kreativnih industrija 

►4.1. Izrađivanje kriterija potpore jasnim, profiliranim programskim usmjerenjima urbane 
i alternativne glazbene scene mladih u postojećim klupskim prostorima 



34 
 

 
 
1.1. POTICANJE ODGOJA PUBLIKE, RAZVOJA KREATIVNOSTI I KULTURNOG STVARALAŠTVA MLADIH KROZ INTERDISCIPLINARNU SURADNJU 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Održati aktivnosti u okviru 
programa Gradske knjižnice 
Rijeka koji njeguje i razvija 
čitalačke navike među mladima 

Gradska knjižnica 
Rijeka 

Djelatnici i 
volonteri knjižnice 

Ljudski 
Organizacijski 

Nedostatan broj 
osposobljenih volontera koji 
provode programe  u tom 
slučaju potrebno je povećati 
vidljivost čitateljskih klubova, 
osnažiti suradnju s 
volonterskim centrima u 
srednjim školama i udrugama 
te s Odsjekom za kroatistiku 
pri Filozofskom fakultetu u 
Rijeci 

Održane aktivnosti u okviru 
programa Gradske knjižnice Rijeka 
koji je namijenjen mladima 

/ / 

Prosinac 2018. 

►Organizirati aktivnosti unutar 
osam čitateljskih klubova 

Održane aktivnosti u 8 čitateljskih 
klubova 

►Organizirati i provesti 
edukaciju volontera 

Održana edukacija volontera za 
provedbu programa 

►Organizirati provedbu 
Stripaonice – programa za djecu 
i mlade 

Gradska knjižnica 
Rijeka Vanjski suradnici 

Ljudski 
Organizacijski 

Financijski 
/ Održane aktivnosti programa 

Stripaonica 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

12.000,00 

Prosinac 
2018. 

1.2. PROMOVIRANJE I POTICANJE MLADIH TALENATA U SVIM UMJETNIČKIM PODRUČJIMA 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Organizirati aktivnosti u 
području volonterstva s ciljem 
poticanja mladih na uključivanje 
u volonterski program 
(promocija, informiranje, 
motiviranje) 

Gradska knjižnica 
Rijeka 

Volonteri Gradske 
knjižnice Rijeka 

Ljudski 
Organizacijski 

Financijski 

Nedovoljan broj 
zainteresiranih osoba za 
volontiranje  u slučaju 
slabijeg odaziva potrebno je: 
- provesti aktivnosti u 
smanjenom opsegu 
-uspostaviti nove mehanizme 
komunikacije s mladima 
-uspostaviti volonterski 
menadžment 

Provedene aktivnosti u području 
volonterstva s ciljem poticanja 
mladih na uključivanje u 
volonterski program 

/ / 

Prosinac 2018. ►Organizirati i provesti 
edukaciju volontera 

Održana edukacija volontera te je 
educirano 10 novih volontera za 
promoviranje, informiranje i 
motiviranje građana na korištenje 
usluga Gradske knjižnice Rijeka 
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►Uspostaviti koordinaciju 
između Gradske knjižnice Rijeka 
i Gimnazije Andrije 
Mohorovičića u Rijeci za 
provođenje programa KulTura – 
književna tura kroz grad i 
knjižnicu 

Gradska knjižnica 
Rijeka 

Gimnazija Andrije 
Mohorovičića 

Rijeka 

Ljudski 
Organizacijski 

Nedovoljan broj 
zainteresiranih volontera  u 
slučaju slabijeg odaziva 
potrebno je: 
-provesti aktivnosti u 
smanjenom opsegu 
-uspostaviti nove mehanizme 
komunikacije s mladima 
-uspostaviti volonterski 
menadžment 

Uspostavljena koordinacija između 
Gradske knjižnice Rijeka i Gimnazije 
Andrije Mohorovičića u Rijeci / / 

Prosinac 2018. 

►Educirati volontere u području 
navedenog (pilot) programa 

Educirani volonteri u području 
navedenog (pilot) programa 

►Provesti aktivnosti u području 
razvoja kreativno-spisateljskih 
vještina kod mladih putem 
radionica i javnih događanja 

Udruga Centar za 
kreativno pisanje 

Gradska knjižnica 
Rijeka, Prva 

riječka hrvatska 
gimnazija, pisci s 
riječke književne 

scene 

Ljudski 
Organizacijski 

Prostorni 
Financijski 

/ 

Održane aktivnosti u području 
razvoja kreativno-spisateljskih 
vještina kod mladih s ciljem 
povećanja navedenih vještina 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

20.000,00 

Prosinac 2018. 

►Provesti aktivnosti kojima će 
se zainteresirati mlade za 
suvremenu književnu produkciju 
s ciljem senzibiliziranja mladih za 
suvremenu književnu produkciju 

Prva riječka 
hrvatska 
gimnazija 

Pisci s riječke 
književne scene 

Ljudski 
Prostorni 
Financijski 

/ 

Održane aktivnosti s ciljem 
senzibiliziranja i povećanja interesa 
kod mladih za suvremenu književnu 
produkciju 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

15.000,00 

Prosinac 
2018. 

►Omogućiti mladim riječkim 
autorima i autoricama izdavanje 
knjiga 

Vertia d.o.o. / Ljudski 
Financijski / Izdana knjiga autorice Dunje Matić: 

Živjeli su drugačije 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

7.000,00 

Prosinac 
2018. 

1.3. UKLJUČIVANJE MARGINALNIH SKUPINA MLADIH U KULTURNA ZBIVANJA 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Organizirati najmanje dva 
radna sastanka s predstavnicima 
javnih ustanova u kulturi Grada 
Rijeke s ciljem postizanja 
dogovora za ujednačavanje 
strateških planova navedenih 
ustanova 

Odjel gradske 
uprave za kulturu 

Javne ustanove u 
kulturi Grada 

Rijeke 

Ljudski 
Organizacijski / 

Održana najmanje dva sastanka s 
predstavnicima javnih ustanova u 
kulturi Grada Rijeke 

/ / 

Prosinac 2018. 

►Ujednačiti strateške planove 
javnih ustanova u kulturi Grada 
Rijeke s ciljem uključivanja šire 
skupine mladih u kulturna 
zbivanja 

Odjel gradske 
uprave za kulturu 

Javne ustanove u 
kulturi Grada 

Rijeke 

Ljudski 
Organizacijski / 

Ujednačeni strateški planovi javnih 
ustanova u kulturi Grada Rijeke na 
način da uključuju širu skupinu 
mladih kao jednu od ciljanih 
skupina 

/ / 

Prosinac 
2018. 
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►Izraditi kriterije dodjele 
novčanih potpora mladima kroz 
natječaj za javne potrebe u 
kulturi Grada Rijeke 

Odjel gradske 
uprave za kulturu 

Članovi/ice 
Kulturnih vijeća 

Grada Rijeke 

Ljudski 
Organizacijski / 

Izrađeni kriteriji za dodjele 
novčanih potpora mladima kroz 
natječaj za javne potrebe u kulturi 
Grada Rijeke 

/ / 

Rujan 2018. 

►Izraditi elektroničke prijavnice 
za prijavu mladih na natječaj za 
javne potrebe u kulturi Grada 
Rijeke 

Odjel gradske 
uprave za kulturu 

Zavod za 
informatičku 

djelatnost Grada 
Rijeke 

Ljudski 
Organizacijski / 

Izrađene elektroničke prijavnice za 
prijavu mladih na natječaj za javne 
potrebe u kulturi Grada Rijeke 

  Rujan 2018. 

►Omogućiti osobama s 
invaliditetom sudjelovanje na 
izvedbenoj sceni Grada 

Udruga osoba s 
cerebralnom i 

dječjom 
paralizom 

Plesna 
pedagoginja 

Gordana 
Svetropetrić 

Ljudski 
Organizacijski 

Prostorni 
Financijski 

 

Nedostatak termina  
pravovremena komunikacija s 
Hrvatskim kulturnim domom 
Sušak. 

Održan cjelovečernji plesni 
program te senzibilizirana javnost 
za potrebe plesnog izražavanja 
osoba s invaliditetom. 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

35.000,00 

Prosianc 
2018. 

►Producirati autorski scenski 
projekt Down by Law koji 
portretira odrastanje dječaka s 
Down-sindromom 

Umjetnička 
organizacija 
Koautorska 

inicijativa OOUR 

Koproducent HNK 
I. pl. Zajca, 
autorica M. 

Čuljak, glumica 
J.Lopatić 

i drugi 

Prostorni 
Financijski / 

Održana monodrama M.Čuljak u 
izvedbi J.Lopatić kojom je javnost 
senzibilizirana za probleme osoba s 
Down-sindromom 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

25.000,00 

Svibanj 2018. 

2.1. RAZVIJANJE CENTARA NEZAVISNE I STUDENTSKE KULTURE 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Podržati aktivnosti Kazališne 
radionice Malik – profesionalno 
vođenih kazališnih produkcija za 
mlade 

Kazališna 
radionica Malik 

Profesionalni 
kazališni djelatnici 

Prostori 
Financijski / 

Održana premijera i izvedbe dviju 
kazališnih produkcija: Kod kuće je 
najgore te Cvrčak i mravac  u 
Hrvatskom kulturnom domu na 
Sušaku, a namijenjena je različitim 
uzrastima 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

40.000,00 

Prosinac 2018. 

Proračun 
Ministarst
va kulture 

RH 

20.000,00 

Proračun 
Primorsko
-goranske 
županije 

 
 

15.000,00 
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2.2. RAZVIJANJE MODELA SURADNJE SA SVEUČILIŠTEM U RIJECI U DOMENI ORGANIZACIJE I POTPORA STUDENTSKOJ I NEZAVISNOJ KULTURNOJ SCENI MLADIH 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Predstaviti javnosti dramske 
uratke studenata grupe Gluma i 
mediji APU Sveučilišta u Rijeci 

Katedra Gluma i 
mediji 

Studentski 
kulturni centar 

Sveučilišta u Rijeci 

Financijski 
Prostorni 

Infrastrukturni problemi 
prostora u objektu bivšeg 
Exportdrva  u slučaju 
nemogućnosti dobivanja 
prostora bivšeg Exportdrva 
potrebno je: 
-održati program na 
alternativnoj lokaciji, a 
potencijalne lokacije su 
Hrvatski kulturni dom na 
Sušaku i Filodrammatica 

Proveden ciklus dramskih 
predstava mladih za mlade na 
kulturnoj sceni Grada 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

30.000,00 

Rujan 2018. 

►Osigurati studentima 
primijenjenih umjetnosti 
prostorne uvjete i suradnju na 
scenskim projektima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akademija 
primijenjenih 

umjetnosti 
Sveučilišta u 

Rijeci, profesorica 
Lara Badurina 

Hrvatski kulturni 
dom na Sušaku 

Financijski 
Prostorni / 

Osigurani prostorni uvjeti i 
suradnja za studente primijenjenih 
umjetnosti potrebni za njihov rad 
na scenskim projektima 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

15.000,00 

Studeni 2018. 
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3.1. POTICANJE INTERESA MLADIH ZA KREATIVNE INDUSTRIJE 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Predstaviti gejming industriju 
te mogućnosti zapošljavanja u 
istoj 

Odjel gradske 
uprave za kulturu, 

Odjel gradske 
uprave za 

poduzetništvo 

Riječke srednje 
škole, Rijeka 2020 
d.o.o., Sveučilište 
u Rijeci, Riječka 

razvojna agencija 
PORIN 

Ljudski 
Financijski 
Prostorni 

Nezainteresiranost mladih za 
gejming industriju  u tom 
slučaju potrebno je: 
-predstaviti gejming dane u 
direktnoj komunikaciji s 
profesorima 
-postaviti plakate i dijeliti 
letke po školama 

Mladima predstavljena gejming 
industrija i mogućnosti 
zapošljavanja u gejming industriji 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

50.000,00 

Prosinac 2018. 

3.2. STVARANJE INFRASTRUKTURNIH UVJETA ZA RAZVOJ KREATIVNIH INDUSTRIJA 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Potpisati pisma namjere o 
suradnji na projektu Energana – 
startup inkubator za razvoj 
kreativnih industrija i 
društvenog poduzetništva s 
riječkim srednjim školama 
 

Odjeli gradske 
uprave za: 

-kulturu 
-poduzetništvo 

-urbanizam, 
ekologiju i 

gospodarenje 
zemljištem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijeka 2020 
d.o.o., Razvojna 
agencija PORIN 

Ljudski 
Organizacijski / 

Potpisana pisma namjere o suradnji 
na projektu Energana – startup 
inkubator za razvoj kreativnih 
industrija i društvenog 
poduzetništva s riječkim srednjim 
školama 

/ / 

Lipanj 2018. 
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4.1. IZRAĐIVANJE KRITERIJA POTPORE JASNIM, PROFILIRANIM, PROGRAMSKIM USMJERENJIMA URBANE I ALTERNATIVNE GLAZBENE SCENE MLADIH U POSTOJEĆIM KLUPSKIM PROSTORIMA 
KORACI ZA PROVEDBU 

Što je potrebno poduzeti? 
NOSITELJ 

Tko je odgovoran 
za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIRA

NJA 

ROK 

►Definirati kriterije potpore 

Odjel gradske 
uprave za kulturu 

Članovi kulturnog 
vijeća za glazbenu 

i glazbeno-
scensku 

umjetnost 

Ljudski 
Organizacijski / 

Definirani kriteriji potpore 
 
 
 
 
 
 / / 

Prosinac 2018. 

►Osigurati kontinuirani i 
definirani proračun namijenjen 
klupskoj i ostaloj alternativnoj 
glazbenoj sceni kroz program 
javnih potreba Grada Rijeke 
(kontinuirano svake godine) 

Osiguran i definiran proračun 
namijenjen klupskoj i ostaloj 
alternativnoj glazbenoj sceni kroz 
program javnih potreba Grada 
Rijeke (kontinuirano svake godine) 
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S P O R T ,  T E H N I Č K A  K U L T U R A  I  S L O B O D N O  V R I J E M E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CILJEVI  

1. ► Poboljšati zdravlje mladih kroz bavljenje sportskim 
aktivnostima, uz stvaranje sustava vrijednosti kvalitetne provedbe 
slobodnog vremena i uključivanja većeg broja mladih u sportsko-
rekreativne aktivnosti 

2. ► Osigurati primjerene prostorne uvjete za bavljenje sportom 
mladih i stručnog kadra provoditelja aktivnosti 

3. ► Razvijati studentski (sveučilišni) sport 
4. ► Povećati tehničku pismenost mladih 

 
 
 
 
 

MJERE: 

►1.1. Organiziranje i provođenje sportskih i rekreativnih manifestacija (aktivnosti) 
odnosno programa za mlade, uz uključivanje većeg broja mladih u iste 

►2.1. Osiguravanje prostornih i kadrovskih uvjeta za aktivno bavljenje rekreativnim i 
amaterskim sportom za mlade 

►3.1. Uključivanje studenata u organizirane sportske i rekreativne aktivnosti 

►4.1. Informiranje mladih o mogućnostima sudjelovanja u aktivnostima iz područja 
tehničke kulture 

►4.2. Poticanje i promoviranje izvrsnosti u području tehničke kulture 
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1. 1.1. ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE SPORTSKIH I REKREATIVNIH MANIFESTACIJA (AKTIVNOSTI) ODNOSNO PROGRAMA ZA MLADE, UZ UKLJUČIVANJE VEĆEG BROJA MLADIH U ISTE 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIR

ANJA 

ROK 

►Izraditi Strategiju razvoja 
sporta Grada Rijeke s ciljem 
stvaranja uvjeta za sustavni 
razvoj sporta grada Rijeke 

Grad Rijeka, 
Riječki sportski 

savez 

Sportske udruge 
grada Rijeke, 

gradski sportski 
savezi, Odbor za 
sport i tehničku 

kulturu Gradskog 
vijeća Grada 

Rijeke 

Ljudski / Izrađena Strategija razvoja sporta 
grada Rijeke / / 

Prosinac 2018. 

►Izraditi dokument – Odluka o 
nagradama Grada Rijeke za 
ostvarena iznimna sportska 
postignuća s ciljem 
uspostavljanja sustava 
nagrađivanja 

Grad Rijeka / Ljudski / 

Izrađen dokument – Odluka o 
nagradama Grada Rijeke za 
ostvarena iznimna sportska 
postignuća 

/ / 

Prosinac 2018. 

►Revidirati Program javnih 
potreba u sportu na način da se 
iz postojeće aktivnosti 
„Provođenje sportskih aktivnosti 
djece, mladeži, studenata i 
rekreativaca“ izdvoji sportska 
rekreacija kao zasebna aktivnost 

Grad Rijeka 
Riječki sportski 

savez 
/ Ljudski / 

Revidiran Program javnih potreba 
na način da je sportska rekreacija 
izdvojena kao zasebna aktivnost 
unutar navedenog Programa 

/ / 

Prosinac 2018. 

2.1. OSIGURAVANJE PROSTORNIH I KADROVSKIH UVJETA ZA AKTIVNO BAVLJENJE REKREATIVNIM I AMATERSKIM SPORTOM ZA MLADE 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIR

ANJA 

ROK 

►Prijaviti projektni prijedlog na 
natječaj EU fonda s ciljem 
uređenja sportskih površina za 
provedbu rekreativnih programa 

Grad Rijeka Riječki sportski 
savez Ljudski 

Postoji mogućnost da se ne 
osiguraju sredstva na 

natječaju EU fonda 

Prijavljen jedan projektni prijedlog 
na natječaj EU fonda s ciljem 

uređenja sportskih površina za 
provedbu rekreativnih programa 

/ / 

Prosinac 2018. 

►Osigurati veći broj termina 
korištenja sportskih objekata 
Grada Rijeke za provedbu 
sportsko-rekreativnih programa 
za mlade 

Povećan broj termina korištenja 
sportskih objekata Grada Rijeke za 

provedbu sportsko-rekreativnih 
programa za mlade 
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►Promovirati rekreativne 
programe namijenjene mladima 

Promovirani rekreativni programi 
namijenjeni mladima 

3.1. UKLJUČIVANJE STUDENATA U ORGANIZIRANE SPORTSKE I REKREATIVNE AKTIVNOSTI 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIR

ANJA 

ROK 

►Provesti studentske sportske 
aktivnosti kroz natjecanja u 
organizaciji Riječkog sportskog 
sveučilišnog saveza – UNISPORT 
-a 

Riječki sportski 
sveučilišni savez 

UNISPORT 
Grad Rijeka 

Ljudski 
Organizacijski 

Financijski 
 

Slaba zainteresiranost 
studenata  u tom slučaju 
potrebno je: 
-poticati mlade kroz vidljiviju 
promociju sporta u Rijeci 

Provedene studentske sportske 
aktivnosti kroz natjecanja s ciljem 
uključivanja većeg broja mladih  

Proračun 
Grada 
Rijeke 

25.000,00 

Prosinac 
2018. 

►Donošenje normativnog akta 
kojim će se omogućiti „jeftiniji“ 
pristup sportskim objektima u 
vlasništvu Grada Rijeke, a koji 
akt ima sadržavati kriterije 
vezano za povoljnije uvjete 
korištenja istih 

Grad Rijeka Riječki sportski 
savez Ljudski 

Slaba zainteresiranost 
studenata  u tom slučaju 
potrebno je: 
-poticati mlade kroz vidljiviju 
promociju mogućnosti 
korištenja sportskih objekata 
u vlasništvu Grada Rijeke 

Donesen normativni akt čijom 
primjenom će se omogućiti 
povećanje korištenja sportskih 
objekata u vlasništvu Grada Rijeke 
za provedbu rekreativnih aktivnosti 
studenata 

/ / 

Prosinac 2018. 

4.1. INFORMIRANJE MLADIH O MOGUĆNOSTIMA SUDJELOVANJA U AKTIVNOSTIMA IZ PODRUČJA TEHNIČKE KULTURE 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIR

ANJA 

ROK 

►Informirati mlade o 
mogućnostima uključivanja u 
aktivnosti u području tehničke 
kulture 

Grad Rijeka 

Zajednica 
tehničke kulture 

Rijeka, Centar 
tehničke kulture 

Rijeka, 
Akademsko 

astronomsko 
društvo Rijeka, TD 

Rijeka sport 

Ljudski 
Organizacijski 

IT podrška 
/ 

Mladi u Rijeci informirani o 
mogućnostima uključivanja u 
aktivnostima u području tehničke 
kulture 

/ / 

Prosinac 2018. ►Uključiti veći broj mladih u 
aktivnosti u području tehničke 
kulture 

Povećan broj mladih koji se 
uključuje u aktivnosti u području 
tehničke kulture 
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4.2. POTICANJE I PROMOVIRANJE IZVRSNOSTI U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIR

ANJA 

ROK 

►Donijeti Pravilnik Grada Rijeke 
o nagrađivanju mladih tehničara 
za ostvarena iznimna postignuća  

Grad Rijeka Zajednica 
tehničke kulture Ljudski / 

Donesen Pravilnik Grada Rijeke o 
nagrađivanju mladih tehničara za 
ostvarena iznimna postignuća 

/ / 

Prosinac 
2018. 

4.3. POVAĆANJE (SAMO)ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH OMOGUĆAVANJEM EDUKACIJA U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIR

ANJA 

ROK 

►Izraditi popis organizacija na 
području Rijeke koje nude 
edukacije u području tehničke 
kulture usmjerene na mlade 

Grad Rijeka 

Zajednica 
tehničke kulture, 
Centar tehničke 
kulture, udruge 
tehničke kulture 

Ljudski 
Organizacijski 

Financijski 
/ 

Izrađen popis organizacija na 
području Rijeke koje nude 
edukacije u području tehničke 
kulture usmjerene na mlade 

Proračun 
Grada 
Rijeke 

Sukladno 
Detaljno
m Planu 

raspodjel
e 

sredstava 
iz 

Programa 
javnih 

potreba u 
tehničkoj 
kulturi za 

2018. 
godinu 

Prosinac 2018. 

►Postaviti izrađeni popis 
organizacija na mrežne stranice 
Grada Rijeke 

Na mrežnim stranicama Grada 
Rijeke vidljiv je popis organizacija 
koje nude edukacije u području 
tehničke kulture usmjerene na 
mlade 

►Potaknuti mlade na 
uključivanje u postojeće 
edukacije u području tehničke 
kulture 

Povećan broj mladih educiranih u 
području tehničke kulture za 15% 

►Povećati broj radionica koje 
se provode u području tehničke 
kulture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povećan broj radionica koje se 
provode u području tehničke 
kulture za 20% 
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4.4. JAČANJE KAPACITETA UDRUGA IZ PODRUČJA TEHNIČKE KULTURE ZA RAD S MLADIMA 

KORACI ZA PROVEDBU 
Što je potrebno poduzeti? 

NOSITELJ 
Tko je odgovoran 

za provedbu? 

SURADNICI 
U čijoj suradnji će 

se mjera 
realizirati? 

RESURSI 
Što je 

potrebno za 
realizaciju? 

IZAZOVI 
Predvidjeti potencijalne 

prepreke, kako se suočiti? 

REZULTAT 
Ishod realiziranog 

IZVOR 
FINANCIR

ANJA 

IZNOS 
FINANCIR

ANJA 

ROK 

►Izraditi popis udruga iz 
tehničke kulture čiji je rad 
usmjeren na mlade 

Grad Rijeka 
Zajednica 

tehničke kulture 
Rijeka 

Ljudski / 

Izrađen popis udruga iz tehničke 
kulture čiji je rad usmjeren na 
mlade 

/ / 

Prosinac 2018. 

►Izraditi procjenu potreba za 
edukacijom za mlade u području 
tehničke kulture 

Provedena i izrađena procjena 
potreba za edukacijom za mlade u 
području tehničke kulture 

►Izraditi plan provedbe 
edukacije prema procjeni 
potreba za mlade u području 
tehničke kulture 

Izrađen plan provedbe edukacije 
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