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Program za mlade Grada Rijeke strateški je dokument koji sadrži prioritetna područja, ciljeve i 

mjere, a donesen je za razdoblje 2018.– 2022. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 

10/17). U okviru aktualnog strateškog razdoblja, od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke, 

usvojena su četiri akcijska plana provedbe Programa za mlade Grada Rijeke (2018., 2019., 

2020. i 2021.g.) 

Akcijski plan objedinjuje dvije vrste aktivnosti: dugogodišnje uspješno provođene aktivnosti od 
strane odjela gradske uprave (inhouse) i zajedničke nove aktivnosti koje Grad provodi u 
suradnji s partnerima i vanjskim suradnicima. 
Sve aktivnosti namijenjene su prvenstveno mladima, a prepoznate su kao oblik pružanja 
podrške navedenoj ciljanoj skupini Programa. 
Šest poglavlja koja obuhvaća spomenuti Program za mlade, sadržana su i u Akcijskom planu, 
na način kako slijedi:  
 

 Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog 
učenja  

 Zapošljavanje i poduzetništvo  
 Socijalna i zdravstvena zaštita mladih  
 Aktivno sudjelovanje mladih u društvu  
 Kultura i mladi  
 Sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme  

 
Tijekom 2020. godine, u okviru Akcijskog plana za mlade Grada Rijeke provedeno je niz 
aktivnosti u području mladih od kojih razlikujemo dodjelu potpora i nagrada, različita natjecanja 
i javna događanja, programe i projektne aktivnosti u području obrazovanja, kulture, 
poduzetništva, socijalne skrbi, sporta i tehničke kulture te aktivnog sudjelovanja mladih u 
društvu.  

Važno je istaknuti kako je prethodna godina, obilježena pandemijom bolesti Covid-19, bila vrlo 
izazovna i nepredvidljiva. Mjere za sprječavanje širenja bolesti, djelomično zatvaranje brojnih 
djelatnosti, uz stavljanje naglaska na važnost ostanka kući zbog zaštite zdravlja, značajno su 
izmijenile svakodnevnicu, uspostavile novo normalno provođenje aktivnosti i onemogućile 
provedbu pojedinih planiranih aktivnosti. 

Dodatna otegotna okolnost u realizaciji dijela planiranih aktivnosti bili su nužni rebalansi 
proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu.  Naime, prvi val epidemije za veliki je broj pravnih (i 
posljedično fizičkih) osoba uzrokovao tešku ekonomsku situaciju. Grad Rijeka je stoga, već od 
ožujka 2020. godine, implementirao i nastavio unaprjeđivati mjere pomoći za ublažavanje 
posljedica epidemije na gospodarstvo i očuvanje radnih mjesta. Isto je rezultiralo smanjenjem 
dijela predviđenih financijskih sredstava za provedbu aktivnosti u sklopu Programa.  

Nedvojbeno, uloženi su dodatni napori da se u ovoj izvanrednoj situaciji provedu sve ili barem 
većina aktivnosti u cilju zadovoljavanja potreba mladih s našeg područja. 

Tako je Grad Rijeka u 2020. godini uložio financijska sredstva kroz sufinanciranje brojnih 
aktivnosti namijenjenih mladima u iznosu oko 4.089.556,29 kuna te zabilježio oko 17.921 
korisnika programa i usluga i desetke tisuća sudionika različitih online i javnih događanja. 

Od 70 planiranih aktivnosti, u Akcijskom planu Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu, svega 
11 ih nije ostvareno dok su ostale uspješno provedene uz modifikacijsku prilagodbu 
novonastaloj situaciji. 

Navedeno čini 92 % uspješnosti provedbe Akcijskog plana, čak i u ovoj godini dramatičnog 
zaokreta na svim životnim poljima. 

Detaljne informacije o provedenim aktivnostima, kao i obrazloženja o neostvarenim 
pokazateljima, odnosno o aktivnostima koje se nisu uspjele realizirati u 2020. godini, navode 
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se u Izvještaju o provedbi Akcijskog plana za mlade Grada Rijeke za 2020. godinu, koji čini 
sastavni dio ovog materijala. 

Valja istaknuti i ovdje neke od prepreka za nemogućnost realizacije ili otežanu provedbu 
aktivnosti: nužnost poštivanja epidemioloških mjera koje su na snazi radi očuvanja zdravlja i 
dobrobiti sveukupnog stanovništva, otežana prilagodba ciljane skupine na online format 
provedbe nekih aktivnosti, neobjavljeni natječaji od strane nadležnih ministarstava za prijavu 
planiranih projekata te nužnih rebalansa proračuna Grada Rijeke. 

Dodijeljene su različite financijske potpore: stipendije za učenike srednjih škola i studente, 
subvencije za mlade poduzetnike i poduzetnike početnike, potpore za projekte udruga mladih 
i za mlade u sklopu: programa Javnih potreba u kulturi te programa Javnih potreba u sportu i 
tehničkoj kulturi te natječaja za male potpore Ureda Grada.  

Dodijeljene su nagrade mladim znanstvenicima i volonterima godine. Novoosnovana 
Koordinacijska mreža savjeta mladih na području Primorsko – goranske županije aktivno je 
nastavila svoj rad posebno u raspravama vezanim uz nacrt Nacionalnog programa za mlade. 

Dodatno je razvijena informatička infrastruktura objekata u području odgoja, obrazovanja i 
kulture te je održano svečano otvorenje Proizvodnog parka Torpedo.  

Mladi u zajednici informirani su putem službene Facebook stranice o radu savjeta mladih te o 
drugim oblicima aktivnog sudjelovanja, kao i o mogućnostima uključivanja u područje tehničke 
kulture te je obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja u sklopu projekta PROMEHS. 

Provedene su različite aktivnosti u okviru projekata čiji su nazivi: Škola u kinu, Stripaonica, 
Akcija za 5!, Global Game Jam, Vjetar u leđa – rad s mladima u NEET statusu, TEFCE – 
Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta, LoCall For YOUth – lokalno 
za mlade, Europe Goes Local, Nova pravila igre, Škola vodenih sportova grada Rijeke – 
“AquaRiMove 

Započeti su novi projekti SHEFCE- Upravljanje visokim obrazovanjem za angažman u 
zajednici, Projekt RADIUS V, Stori po svoju te je potpisan vrijedan Sporazum o suradnji na 
pokretanju studija Logopedija i Logopedskog centra između Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci.  

U okviru Festivala Europske kratke priče objavljen je i natječaj naziva FEKP19. koji je 
namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola do 19 godina starosti. 

Održana su natjecanja: Realizator, Unisport Finals, Unisport liga, Prvenstvo šahu, Studentski 
dan sporta 2020, Natjecanje u odbojci, Europski tjedna sporta  #BeActive. 

Realizirani su brojni programi: Radionica izrade stripa, Čitateljski klubovi za mlade, Donatorska 
aukcija slika, stručna praksa studenata, online radionice za mlade u području glazbe, likovne 
kulture  i održivog razvoja, zatim robotike, elektronike, astronomije, modelarstva i 
poduzetništva, RInovatoRI, Startup inkubator, održane su edukacije u online formatu za mlade 
poduzetnike, edukacije mladih o zdravoj prehrani te edukacije mladih u području tehničke 
kulture, a započela je i provedba online psihološkog savjetovališta za mlade putem službene 
webstranice svejeok!. 

Održana su i brojna javna događanja: Rijeka psihologije, Festival znanosti, Sajam stipendija i 
visokog obrazovanja, susret Na kavi sa Savjetom, završna konferencija Lokalno za mlade, 
rekreacija mladih Joga u svakodnevnom životu, javne kampanje s ciljem podizanja svijesti o 
važnosti zdravih stilova života (Sportiraj u kvartu) događanje s ciljem jačanja svijesti o 
posljedicama debljine (Dan sporta na igralištu OŠ Vežica) i dr. 

 


