
Tko su RInovatoRI?
RInovatoRI su mladi RI-ječki kreativci koji svoje
poduzetničke ideje timski pretvaraju u stvarnost. 

Što rade RInovatoRI?
U svijet poduzetništva ulazimo kroz igru, zabavu,
interakciju i praktične primjere na redovnim
radionicama, idemo i na izlete na zanimljiva mjesta,
posjećujemo uspješna riječka poduzeća, primamo
prave stručnjake u goste i slušamo iskustva iz prve
ruke te osmišljavamo svoju poslovnu ideju – svoj
prvi start-up projekt!

Gdje se i kada odvija program?
Program se odvija jednom tjedno tijekom školske
godine i to ČETVRTKOM od 18.30 do 20.00 sati u
Domu mladih Rijeka. Program počinje početkom
listopada.

Kome je namijenjen?
Učenicama i učenicima 6.,7. i 8. razreda riječkih
osnovnih škola.

Cijena?
Mjesečna cijena po polazniku je 100,00 kn. (50,00
kn u slučaju prelaska na online način rada )

Još nešto?
Informacije: info@dom-mladih.hr ili na 051/512-
715   

Kako se prijaviti?
Za prijavu je potrebno ispuniti ONLINE PRIJAVNICU
na stranicama Doma mladih www.dom-mladih.hr.
Prijave su otvorene do 01. listopada 2021.

Kreativni program za mlade poduzetnike i
inovatore RInovatoRI  je izvanškolski
edukativni program za razvoj poduzetničkih
vještina i kompetencija mladih, a namijenjen je
učenicima 6, 7. i 8. razreda riječkih osnovnih
škola.

Program je iniciran i osmišljen od strane Grada
Rijeke – Odjela za poduzetništvo, a provodi se
u suradnji s gradskom ustanovom Dom mladih
u tri programska pravca: (1) REDOVNI
PROGRAM (cjelogodišnje tjedne radionice),
(2) VIKEND ŠKOLA PODUZETNIŠTVA i (3)
SUMMER RINOVATION LAB (ljetna škola
poduzetništva). 
Do danas je u programu sudjelovalo preko
560 djece u sva tri programska pravca. 

KREATIVNI 
PROGRAM ZA MLADE
PODUZETNIKE I
INOVATORE

REDOVNI PROGRAM
ŠK.GOD 2021./2022.

PODUZETNIČKE
KOMPETENCIJE

Jeste li znali da su poduzetničke kompetencije
jedne od 8 ključnih kompetencija za 21. stoljeće,
koje pojedinac treba za osobno ispunjenje i
razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost i
aktivno građanstvo?!

Bok uz bok, uz jezične kompetencije,
kompetencije pismenosti, učenja, kulturne
svijesti i izražavanja, STEM, digitalne i
građanske kompetencije, stoje i - poduzetničke
kompetencije. 

Program RInovatoRI je pokrenut,
realiziran i sufinanciran od strane

Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za
poduzetništvo i Doma mladih Rijeka
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