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Vijest da Grad Rijeka donosi Lokalni program za mlade Grada Rijeke 2018.-2022. 
razveselila je sve nas u Delti. Takav dokument vrlo je važan za mlade! Jedna od prvih 
stvari koje smo se zapitali bio je sam proces izrade dokumenta. Naime, on se može 
provesti na više načina. Iako su svi legitimni, smatramo da su ipak kvalitetniji oni koji 
uključuju širu zajednicu, a pogotovo mlade. Stoga, bilo nam je drago kada smo vidjeli 
da je izrada riječke strategije za mlade osmišljena u koracima koji su progresivno 
uključivali sve veći broj građana: od javnog poziva za sudjelovanje u tematskim radnim 
skupinama do javnog savjetovanja o gotovom dokumentu.

Na početku samog procesa Delta i Grad Rijeka ušli su u suradnički odnos kako bi 
osigurali sudjelovanje najvažnije skupine – skupine mladih. Kao oni koji rade s 
mladima predstavljali smo mlade  i u radnim skupinama (za područja obrazovanja, 
aktivnog građanstva te sporta i tehničke kulture), no ipak je bilo ključno osigurati da 
se glas mladih čuje. Koristili smo strukturirani dijalog da bi mladi dali svoja mišljenja 
i preporuke na nacrte pojedinih poglavlja direktno onim donositeljima odluka koji su 
za njih zaduženi: organizirali smo tematske fokus grupe na kojima su sudjelovali mladi 
te djelatnici različitih odjela Grada Rijeke. U Delti nam je bilo izuzetno drago svjedočiti 
visokoj razini kvalitetne komunikacije koja je dostojno opravdala naziv „dijalog“. 
Djelatnici Grada Rijeke čuli su mišljenja i preporuke mladih te su ih u konačnici uvažili 
u izradi finalne verzije Programa. 

Osim toga, pokazalo se da strukturirani dijalog stvara i neizravne rezultate:  mladi i 
donositelji odluka iskazali su da ih je pozitivno iznenadila međusobna komunikacija: 
kvaliteta komunikacije bila je iznad očekivanja te su se pri tom „rušile“ i neke predrasude. 
Mladi su imali priliku vidjeti da je donositeljima odluka stalo do njihovog mišljenja, 
a donositelji odluka su uvidjeli da postoje zainteresirani mladi željni sudjelovanja u 
društvenim procesima.

Projekt „Mladi u riječkom programu“ uspio je u svom naumu uključivanja mladih u 
donošenje Lokalnog programa za mlade Grada Rijeke 2018.-2022. Osim toga, omogućio 
je pozitivno iskustvo međusobnog dijaloga. Mi se nadamo da su upravo takva iskustva 
ishodište za izgradnju suradničkih odnosa u politikama za mlade, na zadovoljstvo svih 
uključenih. 

Maja Uršić Staraj

Izvršna direktorica Udruge Delta

Uvodna riječ Udruge Delta
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Uvodna riječ gradonačelnika

Mladost se najčešće određuje dobnim granicama. I to je posve logično – jer brojke 
su često jasnije i konkretnije od mnogih riječi.  No, ipak, neke riječi neodvojive su od 
mladosti i protežu njenu dobnu granicu daleko u zrelu, odraslu, a ponekad čak i u treću 
životnu dob.  Te riječi su sloboda, hrabrost i energija.

Dragi mladi sugrađani, svi vi kojima je ovaj Program namijenjen, živeći svoju mladost, 
imajte na umu te riječi.

U ovoj ćete publikaciji pronaći mnoge teme i područja, ciljeve i mjere, usmjerenja i 
pojašnjenja – sve ispisano s ciljem kreiranja dokumenta kojim zajednica u kojoj živite 
želi aktivno brinuti o vašem vremenu, vašim razvojnim potencijalima i mogućnostima, 
vašim željama i potrebama.

I u tom smislu ova publikacija je izuzetno korisna. Dapače, u njenoj su izradi sudjelovali 
brojni mladi ljudi, vaši dobni vršnjaci. Ali proces Programa za mlade ne završava na 
publikaciji. Proces se tiče uvodno spomenutih važnih riječi koje moraju stajati tik uz 
vašu mladost.

Pozivam vas zato da budete aktivni sudionici gradskog života u svim njegovim oblicima, 
da budete energični i hrabri građani, slobodni mijenjati sve loše u dobro, opunomoćeni 
razvijati društvo u kojem živite u smjeru najboljih promjena koje uključuju slobodu, 
povezanost i solidarnost.

Razmišljate široko, to je najvažnija privilegija mladosti. Vjerujte da aktivnim 
sudjelovanjem u svojoj  lokalnoj zajednici, možete mijenjati i čitav svijet. Ništa manje 
od tog zadatka nemojte namijeniti svojoj mladosti.

Želim vam da vas nose ideje ljubavi i razumijevanja, izgradnje mostova suradnje i 
povezivanja, širokogrudna prijateljstva i vizije neupitne međusobnosti, suprotstavljene 
svakom cinizmu, suprotstavljene svima koji vam ikada požele srezati krila.

Ovaj dokument je u određenom smislu administrativna obaveza, ali on može i mora 
biti puno više od toga. Sve što trebate je – udahnuti mu energiju života svojim aktivnim 
djelovanjem u području koje je vama važno i u kojem ste najbolji.

Gradonačelnik

Vojko Obersnel
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Cilj projekta Mladi u riječkom programu bio je upoznati mlade s područja grada Rijeke 
s lokalnim politikama za mlade i omogućiti im sudjelovanje u izradi Programa za 
mlade Grada Rijeke za razdobolje 2018.-2022.g. 

Projekt financira Agencija za mobilnost i programe Europske unije, kroz program 
Erasmus+, KA3. Provodi ga udruga Delta u suradnji s Gradom Rijekom i traje od svibnja 
2017. godine do ožujka 2018. godine.

Srednjoškolce, studente, aktivne, zaposlene i nezaposlene prvo se informiralo o 
procesu izrade Programa, sadržajem njegovog nacrta i konačne verzije te načinima 
uključivanja mladih u proces. Zatim su oni kroz konzultacije sa zaposlenicima Grada 
Rijeke dali svoja mišljenja i preporuke na nacrt Programa, koje su se uzele u obzir pri 
kreiranju konačne verzije Programa. 

Više o sadržaju Programa možete saznati na stranici 16. 

Sudjelovanje mladih u kreiranju Programa osiguralo je da se glas mladih čuje. Za takav 
Program zaista se može reći da odražava želje i potrebe svojih korisnika, jer oni najbolje 
znaju što im treba. 

O projektu: Mladi u riječkom programu 

Ne postoji jedinstvena definicija mladih, budući da se mladošću smatra cijelo 
razdoblje prijelaza od djetinjstva do odraslosti – od zavisnosti o drugima do 
osamostaljenja. Mladi su tako skupina ljudi koja se po mnogočemu može razlikovati, 
a najčešće ih se definira po – dobi. 

Prema definiciji Europske unije, mladi su sve osobe između 15 i 29 godina. 

U Hrvatskoj, mladi su društvena skupina posebno zaštićena Ustavom. 

Tko su mladi?
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HRVATSKI USTAV: Gospodarska, socijalna i kulturna prava 

Članak 62.

Država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, 
odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje 
prava na dostojan život.

Nacionalni program za mlade je dokument koji se bavi pitanjem mladih u Republici 
Hrvatskoj. Cilj mu je ispunjavanje potreba mladih i podizanje kvalitete života 
mladih. 

Nacionalni program počiva na opsežnom istraživanju potencijala i potreba mladih 
u cijeloj Republici Hrvatskoj koje je provelo je tadašnje Ministarstvo socijalne politike 
i mladih (sadašnje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) 
putem istraživačkog izvještaja autorica prof. dr. sc. Vlaste Ilišin s Instituta za društvena 
istraživanja u Zagrebu i prof. dr. sc. Vedrane Spajić-Vrkaš s Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu.

Na temelju istraživanja formirano je 7 područja od posebnog interesa za mlade:

Nacionalni program za mlade

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

2. Zapošljavanje i poduzetništvo,

3. Socijalna zaštita i uključivanje,

4. Zdravlje i zdravstvena zaštita,

5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu,

6. Kultura i mladu,

7. Mladi u europskom i globalnom okruženju.
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Svako od područja sadrži specifične ciljeve koji se žele postići u periodu 2014.-2017.
godine, a svaki od tih ciljeva procijenjen je važnim za mlade u cijeloj Republici Hrvatskoj. 
Također,  popisane su konkretne mjere koje pomažu u postizanju postavljenih ciljeva. 
Nacionalni program također za svaku pojedinu mjeru definira provedbene zadatke 
(što se treba napraviti?), nositelje (tko će to napraviti?) i suradnike u provedbi (tko će 
pomoći da se to napravi?), rokove provedbe (do kada će to biti napravljeno?), kao i 
indikatore provedbe (kako ćemo znati da smo uspjeli?).

Nacionalni program sadrži 40 mjera koje obuhvaćaju čak 118 
provedbenih zadataka!

Nacionalni program također sadrži preporuke jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave za razvijanje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) 
programa za mlade te osiguravanje ostalih preduvjeta za zadovoljavanje potreba i 
podizanje kvalitete života mladih (npr. osiguravanje prostora za provođenje aktivnosti 
udruga mladih i za mlade, sufinanciranje projekata i programa usmjerenih mladima..).
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Prema podacima Državnog zavoda za statistiku i popisa stanovništva iz 2011. godine u 
Rijeci živi 128.624 osobe, od čega je 21.968 mladih osoba u dobi od 15 do 29 godine, 
tj. postotak mladih u Gradu Rijeci iznosi približno 17%. 

Program za mlade Grada Rijeke za 
razdobolje 2018.-2022.g.

Mladi u Rijeci

Prema aktivnosti i statusu na tržištu rada, podjednak je broj mladih koji su radno 
sposobni (zaposleni i nezaposleni) te ekonomski neaktivni (pretežito studenti).  Na 
dan 28. veljače 2017. godine procijenjeno je da udio udio mladih u ukupnom broju 
nezaposlenih u Rijeci iznosi 23,7%. Na Slici 1 možete vidjeti udio mladih Riječana po 
djelatnosti i poslovima kojima se bave.

Program za mlade Grada Rijeke donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke 28. studenoga 
2017. Program  proizlazi iz Nacionalnog programa za mlade, Zakona o savjetima 
mladih te na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. 
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Slika 1: Postotak mladih Riječana po djelatnosti i poslovima kojima se bave
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Grad Rijeka omogućio je uključivanje u prvu fazu izrade Programa svih onih važnih 
dionika (uglavnom osobe koje rade s mladima). U siječnju 2017. raspisan je javni poziv 
za uključivanje u radne skupine. Udruga Delta prijavila se i sudjelovala na 3 radne 
skupine: obrazovanje mladih (str. 16), aktivno sudjelovanje mladih u društvu (str. 24 ) i 
sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme (str. 28).

• VIZIJA (brainstorming: kako izgleda idealan život mladih?)

• PROBLEM (popisivanje negativnih stanja i prepreka u 
sadašnjosti)

• CILJ (preoblikovanje nabrojanih problema u željeno stanje u 
budućnosti)

• AKTIVNOSTI I REZULTATI (osmišljavanje inovativnih rješenja 
identificiranih problema predlažući i opisujući konkretne, 
kreativne i korisne akcije 

• VAŽNI DIONICI (nositelji aktivnosti i suradnici)

• PREDUVJETI I PRETPOSTAVKE (kakvi preduvjeti moraju biti 
zadovoljeni da bi se aktivnosti provele, te kako odgovoriti 
na vanjske, nekontrolabilne čimbenike koji mogu utjecati na 
provedbu aktivnosti)

• INDIKATORI PROVEDBE (odlučivanje o tome kako će se mjeriti 
ostvarenje rezultata provedenih mjera)

Kako je nastao Program za mlade  
Grada Rijeke 

PRVA FAZA:
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Na kraju prve faze izrađena je prva verzija Programa za mlade  
Grada Rijeke!

DRUGA FAZA:

• STRUKTURIRANI DIJALOG  
(mladi su imali priliku aktivno se uključiti, komentirati i 
predlagati izmjene i dopune prve verzije dokumenta putem 
strukturiranog dijaloga, o čemu više pišemo na stranici 14)

Na kraju druge faze izrađen je revidirani Program za mlade Grada Rijeke!

TREĆA FAZA:

• SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
(30 dana e-Konzultacija za sve građane od 27. kolovoza do 27. 
rujna 2017. godine)

Na kraju treće faze izrađen je konačan dokument Program za mlade 
Grada Rijeke!

Što on sadrži doznaj na stranici 16!
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Što je strukturirani dijalog? 

Strukturirani dijalog (dalje: SD) naziv je za proces u kojem mladi imaju priliku izravno 
sudjelovati u stvaranju politika za mlade: o njihovoj budućnosti nikako ne bi trebali 
odlučivati drugi umjesto ili mimo njih! 

Najvažniji dio SD-a je provođenje konzultacija u suradnji s mladima, jer upravo mladi 
najbolje znaju koji su njihovi problemi i potrebe. Konzultacije mogu biti off-line ili 
on-line, a služe kao prostor za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju 
politika za mlade.

SD je participativni proces u kojem mladi i donositelji odluka aktivno surađuju i 
zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih.

 Prilikom kreiranja Programa za mlade Grada Rijeke mladi i donositelji odluka procesu 
strukturiranog dijaloga pristupali su kroz metodu fokus grupe. 

Strukturirani dijalog s mladima u kreiranju 
programa za mlade Grada Rijeke

Što je fokus grupa? 

Fokus grupa je metoda grupnog intervjuiranja, tj. grupna diskusija o 
nekoj zadanoj temi. Cilj fokus grupe je potaknuti diskusiju o temi putem 
pažljivo dizajniranih pitanja, koja potiču raspravu i razmjenu mišljenja. 
Pri tome, grupa interakcija često pomaže proširiti raspon odgovora, 
opuštajući sudionike i stvarajući osjećaj sigurne okoline za iznošenje 
mišljenja.

Mlade se na fokus grupe pozvalo preko web stranice Delte i Grada Rijeke, kao i putem 
društvenih mreža (Facebook). 
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Održalo se 6 fokus grupa, sa sljedećim temama: 

1. Obrazovanje (07.06.2017.)

2. Zapošljavanje i poduzetništvo (08.06.2017.)

3. Aktivno sudjelovanje mladih (01.06.2017.)

4. Kultura i mladi (07.06.2017.)

5. Sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme (08.06.2017.)

6. Informiranje mladih (25.01.2018.) 

Tema fokus grupa se držala jednog od područja Programa za mlade Grada Rijeke, uz 
posebnu fokus grupu vezanu uz informiranje mladih, koju su mladi isticali kao temu 
od posebne važnosti.  Na početku svake fokus grupe prisutne mlade se upoznalo s 
projektom i sadržajem poglavlja kako bi mogli dati svoje mišljenje. Na svakoj fokus 
grupi bio je prisutan najmanje jedan predstavnik Grada Rijeke koji sudjeluje u izradi 
Programa, kao i djelatnice Udruge Delta, koje su djelovale kao moderatorice procesa.
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PROGRAM ZA MLADE GRADA RIJEKE ZA 
RAZDOBLJE OD 2018. DO 2022.

Cilj 1
Poticanje mladih da ostanu u sustavu formalnog obrazovanja i 
osiguravanje uvjeta za nastavak njihovog školovanja

• MJERA 1: unaprijediti stipendiranje prema socijalnim kriterijima (Odjel gradske 
uprave za odgoj i školstvo, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Odjel 
gradske uprave za financije)  

• MJERA 2: organizirati skrb za djecu prema potrebama mladih obitelji  
(Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, osnovne škole u Rijeci, ustanove 
predškolskog odgoja i obrazovanja u Rijeci, Odjel gradske uprave za gospodarenje 
imovinom, Dom mladih Rijeka)

• MJERA 3: poboljšati studentski standard (Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 
Odjeli gradske uprave, Zaklada Sveučilišta u Rijeci, sastavnice Sveučilišta u Rijeci, 
Institut za razvoj obrazovanja, organizacije civilnog društva)

Područje 1: 

OBRAZOVANJE, PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE U KONTEKSTU 
CJELOŽIVOTNOG UČENJA  

Na sljedećim stranicama pronaći ćete sažeti oblik Programa. Program se sastoji od 
6 područja, s pripadajućim ciljevima koji se žele postići, te mjerama koje služe za 
dostizanje tih ciljeva. Uz svaku mjeru navedeni su i institucije i organizacije zadužene 
za njezinu provedbu.
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Cilj 2
Razvoj obrazovnih programa koji su usmjereni na šire društvene 
potrebe i praktično usvajanje znanja

• MJERA 1: povezati Sveučilište u Rijeci sa širom zajednicom (Odjel gradske uprave 
za odgoj i školstvo, Sveučilište u Rijeci, Odjeli gradske uprave)

• MJERA 2: poboljšati suradnju s organizacijama civilnog društva koje se bave 
provedbom odgojno-obrazovnih programa (Odjel gradske uprave za odgoj i 
školstvo, Ured Grada, organizacije civilnog društva)

• MJERA 3: popularizirati STEM područje (Zavod za informatičku djelatnost, 
organizacije civilnog društva, Sveučilište u Rijeci, Ured Grada, Odjel gradske uprave 
za odgoj i školstvo)

Cilj 3
Osnaživanje mladih u gradu Rijeci

• MJERA 1: osigurati koordinatora/ice za mlade (Odjel gradske uprave za odgoj 
i školstvo, Odjeli gradske uprave, organizacije civilnog društva, Sveučilište u 
Rijeci, srednje škole u Rijeci, ustanove koje provode programe cjeloživotnog 
učenja) 

• MJERA 2: efikasnije informirati mlade o obrazovnim temama (Savjet mladih 
Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Ured Grada, Zavod za 
informatičku djelatnost, Odjeli gradske uprave, organizacije civilnog društva, 
ustanove koje provode programe cjeloživotnog učenja, ustanove Grada Rijeke, 
Eurodesk Hrvatska)

• MJERA 3: razviti informatičku infrastrukturu (Zavod za informatičku djelatnost, 
CARNET, Sveučilište u Rijeci, EPK2020)
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Područje 2: 

ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO 

Cilj 1
Promicanje i poticanje poduzetništva mladih

• MJERA 1: : Educirati mlade o poduzetništvu (Odjel gradske uprave za poduzetništvo, 
Dom mladih Rijeka, Grad Rijeka, OGU za poduzetništvo)

Cilj 2
Olakšan pristup i povećana konkurentnost mladih na tržištu rada

• MJERA 1: Organizirati aktivnosti usmjerene na poticanje zapošljavanja i 
poduzetništva mladih (Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Rijeka, 
RRA Porin, Poslovna akademija Rijeka – P.A.R., Sveučilište u Rijeci, Veleučilište u 
Rijeci, Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka, Startup 
inkubator Rijeka, Savjet mladih Grada Rijeke, Conduco d.o.o.)

• MJERA 2: Poticati obrazovanja i usavršavanja mladih  (Odjel gradske uprave za 
poduzetništvo)

• MJERA 3: Organizirati aktivnosti usmjerene na poticanje zapošljavanja mladih 
u nepovoljnom položaju (Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, HZZ, Grad 
Rijeka, udruge civilnog društva, HGK- Županijska komora Rijeka, Hrvatska udruga 
poslodavaca, Obrtnička komora Primorsko – goranske županije)
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Cilj 3
Poticati samozapošljavanje mladih

• MJERA 1: Poticanje poduzetničkog potencijala mladih (Start-up inkubarot Rijeka, 
Grad Rijeka, OGU za poduzetništvo, RRA Porin, Poslovna akademija Rijeka – P.A.R., 
Sveučilište u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, akademska i start-up zajednica, udruge 
civilnog društva, Savjet mladih Grada Rijeke, Klub za zapošljavanje mladih)

• MJERA 2: Olakšavanje pokretanja posla mladih (Odjel gradske uprave za 
poduzetništvo)

• MJERA 3: Jačanje kompetencija poduzetnika od 18-30 godina (RRA Porin, 
akademska i start-up zajednica, Poslovna akademija Rijeka – P.A.R.)

• MJERA 4: Medijski prostor za prezentaciju uspješnih mladih poduzetnika  
(Odjel gradske uprave za poduzetništvo)



19

Područje 3: 

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA MLADIH

Cilj 1
Smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti mladih 

• MJERA 1: subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja (Odjel gradske uprave 
za zdravstvo i socijalnu skrb, Centar za socijalnu skrb Rijeka)

• MJERA 2: osigurati novčana pomoć za pokriće iznenadnih troškova (Odjel gradske 
uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Centar za socijalnu skrb Rijeka)

• MJERA 3: ukloniti barijere za traženje socijalne pomoći (Odjel gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb, Centar za socijalnu skrb Rijeka)

Socijalna zaštita i socijalna pomoć

Cilj 2
Viša razina (ne)formalne socijalne podrške za mlade socijalno ugrožene 
osobe

• MJERA 1: poticati civilni sektor na razvoj odgovarajućih projekata i programa 
(Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb)

• MJERA 2: osigurati održavanje motivacijskih govora za socijalno ugrožene mlade 
(Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Centar za socijalnu skrb Rijeka, 
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, Dom za odgoj djece i mladih Rijeka)

• MJERA 3: osvještavati i ukloniti predrasude o socijalno ugroženim mladima 
(Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Centar za socijalnu skrb Rijeka, 
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, Dom za odgoj djece i mladih Rijeka)
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Cilj 3
Poticanje interesa javnosti za  zanemarene socijalne skupine i  probleme

• MJERA 1: pozvati stručnjake za razvoj odgovarajućih programa (Odjel gradske 
uprave za zdravstvo i socijalnu skrb)

• MJERA 2: dodatno vrednovati programe usmjerene na zanemarene socijalno 
osjetljive skupine i probleme (Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb)

• MJERA 3: umrežiti stručnjake i udruge za rješavanje problema mladih socijalno 
ugroženih osoba (Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Studentski 
zbor Sveučilišta u Rijeci, Dom za odgoj djece i mladih Rijeka)
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Cilj 1
Uspostavljen sustav za praćenje zdravlja i zdravstvenih ponašanja mladih

• MJERA 1: provesti istraživanje o zdravstvenim ponašanjima mladih (Odjel 
gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb , Sveučilište u Rijeci, Nastavni zavod za 
javno zdravstvo PGŽ)

• MJERA 2: provesti istraživanje o indikatorima mentalnog zdravlja mladih (Odjel 
gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Sveučilište u Rijeci, Nastavni zavod za 
javno zdravstvo PGŽ)

Zdravstvena zaštita mladih  
(Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb)

Cilj 2
Popularizacija tjelesne aktivnosti i pravilne prehrane

• MJERA 1: razviti aplikaciju za promoviranje tjelesne aktivnosti i pravilne 
prehrane (Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Nastavni zavod za 
javno zdravstvo PGŽ, Centar Miketa, Rijeka sport, sportske udruge)

• MJERA 2: izraditi „sportsku mapu Rijeke“ i objaviti ju na web stranici Grada Rijeke 
(mapa gradskih šetnica, rekreacijskih zona na otvorenom, sportskih dvorana i 
fitnes centara) (Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, drugi Odjeli 
gradske uprave, Rijeka sport, sportske udruge)

• MJERA 3: organizirati besplatne grupne rekreacije na otvorenom i u dvoranama 
u vlasništvu Grada Rijeke (Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Centar Miketa, Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, Odjel gradske uprave za sport 
i tehničku kulturu, Rijeka sport, sportske udruge)

• MJERA 4: organizirati javne kampanje promicanja pravilne prehrane i tjelesne 
aktivnosti kod mladih (Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Sveučilište u Rijeci, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Centar Miketa, FOSS 
MedRi)
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Cilj 3
Razvijeni preventivni programi1 od strane stručnjaka

• MJERA 1: educirati stručnjake o utjecaju na negativna zdravstvena ponašanja 
mladih (Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, akademska zajednica, 
FOSS MedRi)

• MJERA 2: uputiti poziv stručnjacima za razvoj preventivnih projekata i programa 
(Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb)

1 - Prevencija označava skup mjera koje sprječavaju bilo kakve neželjene pojave, kao što su bolesti, 
ovisnost o drogama, zločini, neuspjeh u školi, nasilje i sl. 

Cilj 4
Osigurane usluge i programi za zaštitu mentalnog zdravlja s naglaskom 
na mlade s invaliditetom i mladima izloženima siromaštvu

• MJERA 1: pokrenuto on-line psihološko savjetovalište (Odjel gradske uprave 
za zdravstvo i socijalnu skrb, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Sveučilišni 
savjetovališni centar Sveučilišta u Rijeci)

• MJERA 2: organizirana grupa samopomoći za mlade s invaliditetom i mlade 
izložene siromaštvu (Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Nastavni 
zavod za javno zdravstvo PGŽ, Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, civilni sektor)

• MJERA 3: povećati dostupnosti programa usmjerenih na pružanje stručne 
psihološke podrške i pomoći mladima s invaliditetom i mladima izloženima 
siromaštvu (Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Sveučilište u Rijeci, 
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, civilni sektor)
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Područje 4: 

AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU

Cilj 1
Unaprijeđen sustav informiranja mladih o mogućnostima (su)djelovanja 
u lokalnoj zajednici

• MJERA 1: informirati mlade o Savjetu mladih Grada Rijeke (Savjet mladih Grada 
Rijeke, Ured Grada, organizirani oblici djelovanja za mlade) 

• MJERA 2: informirati mlade o oblicima djelovanja i mogućnostima uključivanja 
mladih u lokalnu zajednicu (Grad Rijeka, Savjet mladih Grada Rijeke, akademska 
zajednica, organizirani oblici djelovanja za mlade) 

• MJERA 3: osmisliti model za učinkovito i održivo informiranje mladih (Zavod za 
informatičku djelatnost, Ured Grada, Savjet mladih Grada Rijeke, zainteresirani 
dionici: organizirani oblici djelovanja za mlade, akademska zajednica, civilni sektor, 
poslovni sektor, itd.)

Cilj 2
Organizirane edukativne radionica i osigurana mogućnost mladima da 
steknu kompetencije za (su)djelovanje u lokalnoj zajednici

• MJERA 1: pružiti podršku organiziranju edukacija za stjecanje kompetencija za 
aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici za mlade i članove Savjeta mladih (Grad 
Rijeka, Savjet mladih Grada Rijeke, organizirani oblici djelovanja za mlade) 

• MJERA 2: uključiti mlade u edukativne aktivnosti (organizacije civilnog društva, 
Grad Rijeka, Savjet mladih Grada Rijeke, obrazovne institucije)
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Cilj 3
Poticajno okruženja za aktivno (su)djelovanje mladih u lokalnoj zajednici

• MJERA 1: pružiti podršku programima, projektima i inicijativama mladih i za 
mlade (Grad Rijeka, Savjet mladih Grada Rijeke, organizirani oblici djelovanja za 
mlade)

• MJERA 2: osigurati sudjelovanje mladih u donošenju odluka u Gradu Rijeci (Grad 
Rijeka, organizacije civilnog društva, srednje škole u Rijeci, Sveučilište i Veleučilište 
u Rijeci, zainteresirani organizirani oblici djelovanja za mlade)

• MJERA 3: poticati volontiranje (SMART – Volonterski centar Rijeka, drugi 
organizatori volontiranja, Grad Rijeka, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade 
i socijalnu politiku, organizacije civilnog društva)
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Područje 5: 

KULTURA I MLADI

Cilj 1
Veća kvaliteta života mladih kroz umjetnost

• MJERA 1: Provođenje aktivnosti za odgoj publike, razvoj kreativnosti i stvaralaštva 
među mladima (Odjel gradske uprave za kulturu , Ustanove u kulturi Grada Rijeke, 
Odjeli gradske uprave, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske 
županije, srednje škole, Rijeka 2020)

• MJERA 2: Promovirati i poticati mlade umjetnike (Odjel gradske uprave za kulturu, 
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, umjetnici)

• MJERA 3: uključiti marginalizirane mlade u kulturna zbivanja (Ustanove u kulturi 
Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za kulturu, Rijeka 2020)

Cilj 2
Osnažena nezavisna scena

• MJERA 1: Razviti centre nezavisne i studentske kulture (Ustanove u kulturi Grada 
Rijeke, nezavisna kulturna scena, Sveučilište u Rijeci)

• MJERA 2: Razviti suradnju Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci u domeni nezavisne 
kulturne scene mladih (Sveučilište u Rijeci, Odjel gradske uprave za kulturu, 
Studentski kulturni centar, Rijeka 2020)
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Cilj 3
Razvijene kreativne industrije

• MJERA 1: Poticati interes mladih za kreativne industrije (Odjel gradske uprave 
za kulturu, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, Upravni odjel za odgoj i 
obrazovanje Primorsko-goranske županije, Obrazovne institucije, Fizičke i pravne 
osobe koje se bave kreativnim industrijama, Rijeka 2020)

• MJERA 2: Izgraditi infrastrukturu i stvoriti uvjete za razvoj kreativnih industrija 
(Odjel gradske uprave za kulturu, odjel gradske uprave za poduzetništvo, Odjel 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, 
Obrazovne institucije, Fizičke i pravne osobe uključene u kreativne industrije)

Cilj 4
Djelovanje riječke urbane i alternativne glazbene scene u klupskim 
prostorima 

• MJERA 1: izraditi kriterije potpore glazbenim programima za mlade (Odjel gradske 
uprave za kulturu, Kulturno vijeće za glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost, 
Organizatori klupske glazbene scene, Fizičke i pravne osobe koje djeluju na lokalnoj 
glazbenoj sceni)
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Područje 5: 

SPORT, TEHNIČKA KULTURA I SLOBODNO VRIJEME

Cilj 1
Veći broj mladih u sportskim aktivnostima

• MJERA 1: organizirati sportske manifestacije (Grad Rijeka, Riječki sportski savez, 
Sportske udruge, udruge iz djelatnosti zdravstva, Riječki sportski sveučilišni savez)

Cilj 2
Osigurani prostorni uvjeti i voditelji sportskih aktivnosti

• MJERA 1: Osigurati prostor i voditelje rekreativnih i amaterskih sportova za 
mlade (Grad Rijeka, Riječki sportski savez, Sportske udruge, Riječki sportski 
sveučilišni savez)

Cilj 3
Razvijen studentski (sveučilišni) sport

• MJERA 1: uključiti studente u organizirane sportske i rekreativne aktivnosti 
(Riječki sportski sveučilišni savez, Grad Rijeka, Riječki sportski savez, sportske 
udruge)
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Cilj 4
Veća tehnička pismenost mladih (STEM)

• MJERA 1: informirati mlade o STEM aktivnostima (Grad Rijeka, Zajednica tehničke 
kulture Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka, udruge iz područja tehničke kulture)

• MJERA 2: Poticati i promovirati uspjehe mladih u STEMu (Grad Rijeka, Zajednica 
tehničke kulture Rijeka, udruge iz područja tehničke kulture)

• MJERA 3: organizirati edukaciju u području tehničke kulture – povećati 
samozapošljivost mladih (Zajednica tehničke kulture Rijeka, Centar tehničke 
kulture Rijeka, Grad Rijeka, udruge iz područja tehničke kulture)

• MJERA 4: jačati udruge iz područja tehničke kulture za rad s mladima  
(Grad Rijeka, Zajednica tehničke kulture Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka, 
udruge iz područja tehničke kulture)

Lokalni program za mlade Grada Rijeke odnosi se na četverogodišnje razdoblje  
(2018. - 2022.), dok će se za svaku godinu od 2018. do 2022. posebno donijeti akcijski 
(godišnji) planovi koji će sadržavati detaljnu razradu ciljeva i aktivnosti. 

2022. – sve ispočetka! 

Što dalje?
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• Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011.

• Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine
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