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O b r a z l o ž e nj e

Europski standardi za rad s mladima naglašavaju važnost donošenja i provođenja nacionalnih i 

lokalnih javnih politika za mlade te osiguravanja alata i mehanizama koji osiguravaju poticajno 

okruženje za osobni i profesionalni razvoj mladih. Europski modeli dobre prakse pokazuju kako 

promoviranje šire ideje aktivnog uključivanja mladih osnažuje pripadnost društvenoj i kulturnoj 

zajednici i razvija njezinu koherentost. Aktivni i osnaženi mladi neprocjenjiv su resurs i time jedan 

od odgovora na izazove dinamične današnjice. Ovogodišnji Europski tjedan mladih stoga stavlja 

naglasak na mlade kao komponentu ključnu za razvoj inkluzivnih i demokratskih društava.

Europski tjedan mladih obilježava se svake dvije godine diljem Europe, a ove godine provodi se 

od 29. travnja do 5. svibnja, na temu Demokracija i ja. Fokus na ovo područje rezultat je potrebe 

sudjelovanja mladih u donošenju odluka i demokratskim procesima uoči predstojećih izbora za 

Europski parlament. Također, cilj je dodatno naglasiti važnost promicanja aktivnog građanstva i 

sudjelovanja mladih u zajednici te poticanja mladih na korištenje prilika koje im se pružaju u 

području mobilnosti. Mladi čine vrlo heterogenu društvenu skupinu te će se kroz raznolike sadržaje 

organizirane u sklopu Tjedna mladih održati brojna događanja i aktivnosti u 33 države, sudionice 

programa Erasmus+ za čiju su koordinaciju i organizaciju zaslužne nacionalne agencije za 

provedbu E+ programa u suradnji s info mrežom za mlade Eurodesk.

Kroz projekt „LoCall For YOUth – lokalno za mlade!“, koji provodi Grad Rijeka, u okviru programa 

Erasmus +, unutar aktualnog Programa za mlade Grada Rijeke te projekta Rijeka – zdravi grad, 

tijekom Tjedna mladih, 30. travnja i 6. svibnja, u Rijeci će se organizirati aktivnosti 

namijenjene prvenstveno mladima, ali i široj zainteresiranoj javnosti, dok će se 23. svibnja, 

ususret izborima za Europski parlament, održati konferencija „Lokalno za mlade u Ri Hub-u“ s 

ciljem osnaživanja suradnje između mladih i donositelja odluka. 

Aktivnosti u Parku Mlaka

S ciljem obilježavanja početka Europskog tjedna mladih, u Parku Mlaka, 30. travnja organizirat će 

se aktivnosti u trajanju od 12:00 do 15:00 sati. Sadržaji koji će se mladima ponuditi obuhvaćaju:

 informativno edukativni kutak gdje će moći dobiti informacije o mogućnostima 

sudjelovanja u procesima donošenja odluka i demokratskim procesima uoči predstojećih 

izbora za Europski parlament kao i o mogućnostima aktivnog uključivanja u projekt Rijeka -

Europska prijestolnica kulture 2020. Mladi će se moći upoznati s različitim projektima koji 

nastaju u zajednici i za zajednicu kao primjerima dobre prakse, moći će se informirati o 

prilikama za mobilnost mladih u okviru Erasmus + programa te dobiti razne druge 

informacije shodno njihovom interesu. Također mladi će ovdje moći razmijeniti iskustva s 

mladima iz drugih zemalja koji borave u našem gradu;

 eko kutak u kojem će se mladi informirati o važnosti održivog razvoja te će moći 

sudjelovati u edukativnim aktivnostima vezanima uz pravilnu pripremu i ispravno 

postupanje s otpadom;

 debatni kutak u kojem će mladi imati mogućnost raspravljati o temama koje su im važne; 

 rekreativni kutak koji će se formirati s ciljem promicanja zdravih stilova života i skretanja 

pažnje na važnost rekreacije.

Organizacija događanja odvija se u suradnji Grada Rijeke i riječkih udruga: Centar tehničke kulture 

Rijeka i Udruga mladih Korak ispred, koji su ujedno i Eurodesk multiplikatori, Udruga Delta, Udruga 

za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter te ustanova: Dom mladih Rijeka.



U aktivnostima sudjeluju i sljedeće organizacije/ustanove: Erasmus student network, Active Fitness 

Centar Rijeka, Sportski klub Pantera, KENDO klub Rijeka, Udruga LORI i ustanove: Rijeka 2020 

d.o.o., Komunalno društvo Čistoća d.o.o., Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ.

Panel: Mladi u Hrvatskoj: Stavovi, vrijednosti, potencijali

S ciljem obilježavanja završetka Europskog tjedna mladih te unutar programa Slobodna Rijeka, koji 

se realizira povodom proslave Dana oslobođenja Rijeke od fašizma, u Vijećnici Grada Rijeke, 6. 

svibnja s početkom u 12:00 sati, održat će se:

 prezentacija rezultata istraživanja mladih u Hrvatskoj, koje su proveli Zaklada Fridrich Ebert 

u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu;

 panel rasprava na temu „Mladi u Hrvatskoj: stavovi, vrijednosti, potencijali“. 

Konferencija „Lokalno za mlade u Ri Hub-u“

Ovaj je događaj jedna u nizu aktivnosti u okviru projekta „LoCall For YOUth – lokalno za mlade!“, 

čiji je nositelj Grad Rijeka. Projekt se provodi s ciljem osnaživanja suradnje između mladih i 

donositelja odluka kao i jačanja kapaciteta za provedbu lokalnog Programa za mlade 2018. –

2022. godine. Događaj je namijenjen mladima u dobi od 15 do 30 godina te predstavnicima 

jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Rijeke i riječkog prstena. Tijekom susreta bit 

će prezentirani rezultati istraživanja mladih na razini Hrvatske te proces Dijalog EU s mladima dok 

će se u drugom dijelu održati panel rasprava na temu Unaprjeđenje lokalnih programa za mlade. 

Također, kroz interaktivni rad sudionici će imati prilike iznijeti svoje viđenje i ideje te preporuke o 

sadržaju za mlade u našem gradu koje će poslužiti kao temelj za razradu seta aktivnosti 

namijenjenih mladima.

Grad Rijeka svojim kontinuiranim djelovanjem naglašava važnost mladih kao glavne pokretačke 

sile napretka u društvu, ali i potrebu njihova osnaživanja za aktivno sudjelovanje u zajednici. 

Naime, upravo je lokalna zajednica neizostavna karika u unaprjeđenju kvalitete života mladih. U 

suradnji s brojnim organizacijama civilnog društva i ustanovama, Grad Rijeka kontinuirano radi na 

provedbi aktualnog Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine, koji 

predstavlja strateški dokument te objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere kojima se želi odgovoriti na 

različite potrebe i izazove mladih na lokalnoj razini. Područja prepoznata kao priroritetna u

području mladih odnose se na (formalno i neformalno) obrazovanje, cjeloživotno učenje, kulturu, 

socijalnu zaštitu i zdravlje mladih, aktivno sudjelovanje u društvu te sport, tehničku kulturu i 

slobodno vrijeme.



Slijedom navedenoga, predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg:

Z A K LJ U Č K A

1. Prihvaća se informacija o organizaciji i obilježavanju Europskog tjedna mladih u Rijeci.
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