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1. Pregled postojećeg stanja

1.1.

Zakonska regulativa, strategije, strateški dokumenti

Pruža smjernice za nacionalno
djelovanje
i
međunarodnu
potporu za poboljšanje situacija
mladih. Usredotočuje se na mjere
za jačanje nacionalnih kapaciteta u području mladih i povećanje
kvalitete i količine mogućnosti dostupnih mladima za puno, učinkovito
i konstruktivno sudjelovanje u društvu. Svjetski program djelovanja za
mlade obuhvaća 10 prioritetnih područja.

Svjetski program
djelovanja za mlade

Strategija koja potiče
EU Strategija mladih sudjelovanje mladih u
demokratskom životu,
2019. – 2027.
podržava društveni i
građanski angažman i
nastoji svim mladim ljudima osigurati potrebne resurse za
sudjelovanje u društvu. Mladi su zajedno s donositeljima
odluka utvrdili relevantne teme za oblikovanje politika u
području mladih koje su poslužile kao temelj za
osmišljavanje savjetovanje na razini cijele Europe. U fazi
savjetovanja sudjelovali su mladi iz različitih dijelova
Europe (fokus grupe, ankete) te na temelju tog
savjetovanja, predstavnici mladih i donositelji odluka
sastavili su zajedno 11 europskih ciljeva za mlade.
5 / 93

Ciljevi mladih i EU dijalog s mladima su dio EU strategije za mlade. EU dijalog mladih uključuje
donositelje politika i odluka, stručnjake, istraživače i ostale relevantne aktere civilnog društva.
Služi kao forum za kontinuirano zajedničko promišljanje i savjetovanje o prioritetima, provedbi i
praćenju europske suradnje u području mladih.

Nacionalni program za
mlade 2020. - 2024.

Dokument kojim se utvrđuju ciljevi, prioritetna područja i mjere javnih politika za
mlade usmjerene na poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih ljudi u društvu
punom izazova.

Opći cilj Nacionalnog programa za mlade je stvaranje društvenih pretpostavki
za razvoj potencijala mladih radi podizanja kvalitete njihovog života i njihove optimalne društvene integracije. Prioriteti
koje RH ističe kao iznimno značajne u području mladih ujedno su i specifični ciljevi Nacionalnog programa za mlade:
• Razvijanje rada s mladima u svim, a osobito u ruralnim područjima i promocija međugeneracijske solidarnosti
• Promocija društveno odgovornog poslovanja kod mladih ljudi
• Podizanje razine osviještenosti sektora za mlade kroz informiranje i jačanje resursa, a posebice rada s mladima

U dokumentu se iznose sažeti zaključci, a svrha predloženih mjera je
Regionalni program za mlade
dugoročno planirati unaprjeđenje i promjenu društvenog položaja mladih
Istarske županije za razdoblje
Istarske županije, s naglaskom na aktivno uključivanje svih dionika, a
posebno mladih. Regionalni program za mlade izrađen je na inicijativu
od 2018. do 2022.
Savjeta mladih Istarske županije. Ovaj važan dokument stavlja u
prioritetno područje djelovanja i smjernica svih javnih politika mlade kao posebno rizičnu skupinu u društvu koja treba
potporu, a obuhvaća 5 ciljeva:
•
•
•
•
•

definiranje različitih oblika organiziranja mladih
definiranje rada s mladima (youth worka) kao i priznavanje statusa osoba koje se time bave
određivanje održivog i kontinuiranog načina financiranja organiziranog javnog sektora mladih kroz podršku njihovim
programima i projektima
uređenje sustava kontinuirane provedbe istraživanja o mladima kao dodatnog instrumenta provjere efikasnosti politika
za mlade te kao osnova za izradu novih u skladu s potrebama mladih
definiranje odnosa i načina suradnje između nadležnih tijela državne uprave i jedinica lokalne i regionalne samouprave
s predstavnicima sektora organiziranih mladih
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Lokalni program djelovanja za mlade Općine Medulin 2014. - 2020.
Lokalni program djelovanja za mlade nalaže da razvijanjem kvalitetnog sustava potpore aktivnostima mladih, promicanjem
suradnje, komunikacije i integracije, mladi će steći samopoštovanje, samopouzdanje, etičnost i aktivno participiranje na
javnoj i međunarodnoj sceni.
Ciljevi tematska područja Lokalnog programa djelovanja za mlade:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centar za mlade Općine Medulin
Obrazovanje i informatizacija mladih
Zapošljavanje i poduzetništvo mladih
Socijalna politika za mlade
Zdravstvena zaštita i ekologija
Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
Kultura, sport i slobodno vrijeme mladih
Mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih
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Uključenost mladih u razvojni program Općine Medulin
Pregledom i proučavanjem sadržaja u strateškom razvojnom dokumentu Općine
Medulin odmah se uviđa kako mladi nisu stavljeni u fokus te primjerice nisu
zastupljeni kao dio sadržaja ili zasebnog poglavlja programa. U ovom dijelu
osvrnuti ćemo se na podatke prikazane u navedenoj strategiji.
Pri analizi postojećeg stanja uzela se je u obzir nezaposlenost mladih (poglavlje
2.2.) na području OM. Navedeni podatak govori kako je u 2015. godini u OM bila
ukupno 41 mlada nezaposlena osoba te se prikazuje opadajući trend iz
prethodnih godinama (2013. godine - 75 mladih nezaposlenih) do navedene
2015.
U kontekstu kulturno povijesne baštine (poglavlje 2.4.), točnije nematerijalne kulturne baštine i značaja kulturnih
manifestacija spominje se osnivanje Kluba mladih Cave Romanae.
Nadalje, u kontekstu sporta i rekreacije (poglavlje 2.9.2) u taksativnom navodu postojećih sportskih udruga spominje se
Vespa klub mladih.
Poglavlje Kultura (2.9.3) mlade se spominje isključivo u uvodnom paragrafu u kontekstu potreba za novim medijskim
kulturama i kulturama mladih, dok u nastavku razrade programa izostaje spomen mladih u kontekstu kulture.
U popisu registriranih udruga na području OM prikazanom u tabelarnom prikazu (2.9.6 OCD) navedeno je tek nekoliko
udruga mladih: Mladi za mlade – promicanje i razvoj glazbene, literarne i likovne djelatnosti mladih, Udruga mladih
„Kreativa“ – promicanje kulturnih aktivnosti mladih, Udruga mladih Medulin – promicanje, zaštita i razvoj interesa i
aktivnosti mladih te Udruga mladih Banjola „Frašker“.
Sljedeće područje gdje se spominju mladi jesu Strateški ciljevi i razvojni prioriteti (poglavlje 5.) Općine Medulin. Program
kazuje kako su sadržaji za mlade predviđeni i kroz sport i kroz kulturu te kroz zasebne projekte koji su namijenjeni
isključivo mladima, te pored toga mladi su spomenuti u kontekstu ciljanih skupina poduzetnika za koje je potrebno olakšati
pristup financijskim izvorima, poslovnom prostoru, poticajnim sredstvima i sličnome.
U kontekstu razvojnih mjera i projekata (poglavlje 6.) kroz mjeru 1.2.2. „Unapređenje skrbi za sve ranjive skupine, a
posebice za mlade i starije osobe i razvoj civilnog društva i unapređenje kapaciteta lokalne samouprave“ planira se
izgradnja Centra za mlade u kojem bi sve udruge i inicijative pronašle svoje mjesto za rad.

Kroz mjeru 2.2.2. „Poticanje mladih poduzetnika, žena, poduzetnika početnika i ostalih ranjivih skupina“ napominju se
mladi kao skupina koja treba veću pomoć u pokretanju i razvoju poduzetničkih projekata od ostalih te se zadaje cilj
osiguranja bespovratne potpore za sufinanciranje aktivnosti istih.
U mjeri 2.3.2. „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava“ napominje se nužnost osiguranja primjerenih životnih i radnih uvjeta
kako bi se potaknuo ostanak mladih u ruralnim područjima.
Sljedeći dio programa Razvojni projekti (poglavlje 6.2.) navodi dva projekta za mlade:
-

Projekt „Implementacija i provođenje Lokalnog programa djelovanja za mlade 2014. - 2020.“ sa prioritetnim osima
istoga.
Projekt u istom poglavlju koji uključuje mlade jest „Poduzetnički inkubator Općine Medulin“ koji u svojem opisu ima
naglasak na razvoju poduzetništva u općini, naročito poduzetništva mladih.

7. poglavlje „Financiranje“ spominje mlade u kontekstu ESF-a (poglavlje 7.1.2.) kroz poticanje zapošljavanja i potpora
mobilnosti radne snage u vidu uključivanja mladih na tržište rada, posebice NEET skupine kojoj prijeti socijalna
isključenost. U zaključku poglavlja o ESF-u naglašava se specifičnost inicijative za zapošljavanje mladih koja je
usmjerena na pojedince, a ne na institucionalne strukture gdje se spominje kako mladi ljudi u roku od 4 mjeseca od kada
su postali nezaposleni odnosno završili školovanje trebaju primiti ponudu ili za zapošljavanje ili za nastavak obrazovanja.
Sljedeći dio odnosi se na povezivanje strateškog razvojnog plana OM za razdoblje 2015. – 2020. sa strateškim
dokumentima viših razina (poglavlje 8.) u kojoj se spominje Inicijativa za zapošljavanje mladih kroz OP „Učinkoviti ljudski
potencijali“. U tabelarnom prikazu poveznica mladi se spominju u operativnom programu Promicanje zapošljavanja i
podrška mobilnosti radne snage kroz održivo uključivanje mladih.
Zaključno, kroz pokazatelje provedbe (poglavlje 9.4.) mladi su spomenuti kao pokazatelj u tabelarnom prikazu prioriteta
„Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjere“ kao broj mladih i djece uključenih u programe
i projekte te u prioritetu „Razvoj održive zajednice“ kao pokazatelj broj mladih poljoprivrednika.
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Općina Medulin i Mladi
Općina Medulin već niz godina provodi aktivnosti uključivanja mladih, kroz tijelo savjeta mladih, mjesne odbore ali i
direktnim aktivnostima kao što su besplatne edukacije za mlade primjerice na temu: zapošljavanja, samozapošljavanja,
kako napisati CV, kako se spremiti za razgovor za posao, kako otvoriti vlastitu firmu, al i kako pronaći početno financiranje.
Zatim na godišnjoj razini dodjeljuje poticaje za mlade poduzetnike u sklopu Javnog poziva za dodjelu sredstava za razvoj
malog gospodarstva i poduzetništva na temelju kojega mladi poduzetnik ostvaruje pravo na veći iznos potpore, dodjeljuje
učeničke i studentske stipendije, provodi natječaje za udruge, nagrađuje najbolje učenike na temelju ostvarenog uspjeha
nakon osnovne i srednje škole, ali isto tako, Općina Medulin je provodila i online ankete kako bi osluškivala potrebe
mladih, primjerice jedna se odnosila na budući Centar za mlade i na temelju koje je izrađeno idejno rješenje budućeg
Centra za mlade. Pomoću online ankete mladi su odabrali na koji način budući Centar za mlade treba izgledati, što se u
njemu treba provoditi te sve ostale detalje oko budućeg Centra.
Nadalje, Općina Medulin se tijekom 2019. godine uključila u najveći Europski projekt za mlade – Europe goes local koji
provodi Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s partnerskim Nacionalnim agencijama u Europi za program
Erasmus+. Ovim je projektom započela dugoročna suradnja s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima posebice kroz
jačanje suradnje između različitih dionika u tom području, a na temelju kojega je Općina Medulin izradila individualni plan
rada s mladima u 2020. godini čiji rezultat je ujedno i ovaj Lokalni program za mlade. Naime, nakon treninga u sklopu
projekta Europe goes local Općina Medulin prijavila je na natječaj Erasmus+, Ključna aktivnost 3 projekt „Mladi ZA
Medulin – djeluj lokalno“ koji je financiran u 100% iznosu i u sklopu kojega su se provodile i financirale sve aktivnosti
vezane uz izradu upravo ovog Lokalnog programa za mlade.
Uz sve to, Općina Medulin je zadnjih godina izgradila i uredila niz sportskih igrališta po mjestima, postavljene su na niz
javnih otvorenih lokacija fitness sprave na otvorenom, izgrađena je sportska dvorana u Medulinu i balon dvorana u
Banjolama, svako mjesto u Općini ima društveni dom koji je otvoren za sve generacije, pa i mlade. Vinkuran ima i vlastitu
knjižnicu. Uređen je prostor u Medulinu kod Malina za događaje i velike manifestacije, uz manje ljetne fešte Općina
Medulin zadnjih godina podržava organizaciju jednog od najvećih zabavnih koncertnih sadržaja na Jadranu. No, isto tako,
Općina Medulin u suradnji sa brojnim udrugama, organizira niz zabavnih i kulturnih događaja u većini mjesta.
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O PROJEKTU „Mladi ZA Medulin – djeluj lokalno“
Općina Medulin 2. veljače 2020. godine prijavila je projekt za mlade “Mladi za Medulin – djeluj lokalno” na natječaj
Erasmus+, Ključna aktivnost 3 koji je temeljem Odluke Agencije za mobilnost i programe Europske unije odabran za
financiranje u iznosu od 12.785,00 eura. Projekt je financiran u 100% iznosu bespovratnih sredstava, a predstavlja
najveći i najvažniji projekt za mlade u Općini Medulin. U sklopu ovoga projekta nastao je i financiran je ovaj Lokalni
program za mlade kao i sve aktivnosti provedene s mladima u cilju dobivanja informacija od mladih za potrebe izrade
samog Lokalnog programa.
Prijavom ovog projekta u suradnji sa mladima, Općina Medulin je pokazala iznimnu želju da mladi s našeg područja
samostalno kreiraju “pozitivnu klimu” za mlade te da pomogne mladima da izgrade Općinu po mjeri mladih. Projekt je
izrazito usmjeren i na budućnost mladih u Općini Medulin, mladih koji će svojim idejama, prijedlozima i znanjem doprinijeti
razvoju zajednice.
Ovim projektom Općina Medulin željela je povećati participaciju mladih u procesima donošenja odluka, povezati i
motivirati mlade da se uključe u lokalnu zajednicu te aktivno uključiti mlade u dijalog s donositeljima odluka u cilju
razvijanja društvenih vještina, aktivnog građanstva i kreiranja novog Lokalnog programa za mlade Općine Medulin 2021.
-2025., najvažnijeg strateškog dokumenta za mlade.
Opći cilj projekta je povećanje participacije mladih u procesu donošenja odluka dok su specifični ciljevi:
1) motivirati mlade za uključivanje u rad lokalne zajednice
2) donošenje novog Lokalnog programa za mlade Općine Medulin 2021. – 2025.
3) osvještavanje donositelja odluka o važnosti participacije mladih u lokalnoj zajednici.
Kroz ovaj projekt i njegove aktivnosti organizirao se niz radionica za mlade i donositelje odluka u cilju povezivanja istih te
izrade i donošenja novog Lokalnog programa za mlade.
Svjesni činjenice da mladi nisu dovoljno uključeni u donošenje odluka na razini lokalne zajednice, te mišljenja mladih da
politika i političke stranke donose odluke i politike za mlade ovim projektom Općina Medulin željela je motivirati mlade i
donositelje odluka u zajednički angažman u cilju većeg uključivanja mladih u donošenje odluka te kreiranju Lokalnog
programa čiji će sadržaj i ciljeve istaknuti upravo mladi.
Projekt je uključivao mlade od 15 do 30 godina s područja općine Medulin, mlade s posebnim potrebama i poteškoćama
u razvoju, donositelje odluka (načelnik, zamjenik načelnika, vijećnici Općinskog vijeća Općine Medulin, mjesni odbori i
pročelnici), Osnovnu školu dr. Mate Demarin, Savjet mladih Općine Medulin, youthworkere, predstavnike civilnog sektora
te stručne predavače.

11 / 93

Na prvom događaju, informativnom eventu projekta održanom u Medulinu, 1.9.2020. godine, u subotu ujutro okupilo se
preko 44 osoba, od čega je svega nekoliko bilo iznad 30 godina, što pokazuje važnost i ovog projekta ali i potrebu za
dijalogom I suradnjom sa mladima.
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1.2.

Pregled važnih dionika za mlade EU, HR, Istarska županija:

Koliko su mladi važan dio cijelog društva govori činjenica da postoji niz
organizacija, tijela, strategija, programa koje trebaju pomoći da mladi postanu
jači, aktivniji, ravnopravniji i uključeniji članovi zajednica. U nastavku se daje
pregled na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini.
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Organizacije civilnoga društva na području Općine Medulin
Prema dostavljenim podacima Općine Medulin, na području Općine Medulin aktivno djeluje 8 aktivnih udruga sa
članovima u dobi od 15 do 29 godina:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fenoliga udruga u kulturi (1član);
Ronilačko sportski klub "Mladost" – Medulin (12 članova);
Konjički klub Medulin (2 člana);
Ranch Istra Star (1 član);
Udruga mladih Pješčane Uvale "Peškafondo"(10 članova);
Plesni studio Pirueta (2);
AK Medulin (1 član);
NK Medulin (9);
Udruga za promicanje igre picigin "Pešekan"(12 članova).

Prema Registru udruga na području
Općine Medulin aktivno djeluje 128
udruga po područjima djelovanja
navedenima u nastavku:
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1.4.

Statistika o mladima na području Općine Medulin

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Općine Medulin
živi 6.481 stanovnika. Od toga je registrirano 994 osobe u dobi od 15
do 30 godina.
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2. Primjeri dobrih praksi, dijaloga, suradnje i uključenja mladih
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3. Proces izrade Lokalnog programa za mlade Općine Medulin
Proces izrade Lokalnog programa za mlade Općine Medulin, temeljen je na aktivnom uključivanju mladih u dobi od 15
do 30 godina s područja cijele Općine Medulin, ali i dionika u toj lokalnoj zajednici koji direktno i/ili indirektno rade s
mladima. Mladi su bili uključeni u svaku od faza procesa izrade, doprinoseći razvoju ovog važnog dokumenta kako bi on
bio što kvalitetniji i realniji.
Faze izrade Lokalnog programa za mlade Općine Medulin:
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4. Pregled problema, potreba i prijedloga mladih
Pregled potreba izrađen je temeljem druge faze izrade LPM u dogovoru sa općinskom upravom i to ciljanim istraživanjem
o potrebama, problemima i interesima mladih s područja Općine Medulin putem anketa, fokus grupa i strukturiranih
intervjua sa predstavnicima donositelja odluka.
Uz online anketu, nakon održanih fokus grupa, a sa ciljem poticanja mladih na još veće uključenje u izradu Lokalnog
programa za mlade izrađen je online obrazac za prikupljanje ideja i prijedloga kojima se može riješiti potreba ili problem
mladih na području općine Medulin. Tim putem je predloženo 7 ideja. U nastavku se daje pregled prikupljenih informacija:

ONLINE ANKETA
Kako bi se prikupilo što više mišljenja mladih i saznale važne informacije za
daljnje kreiranje ove javne politike za mlade, provedeno je ciljano
istraživanje putem online ankete. Online anketa bila je dostupna od
28.09.2020. do 10.11.2020. godine, bila je anonimna a provela se putem
online aplikacije.
Kreirane su i provedene dvije online ankete, jedna anketa za mlade od 15 –
18 godina (sadržavala je 45 pitanja od kojih je 11 pitanja bilo otvorenog tipa)
te druga anketa za mlade od 18 – 30 godina sastavljena od 73 pitanja od
kojih je 6 pitanja bilo otvorenog tipa.
Pitanja su kreirana te postavljena po područjima: obrazovanje,
zapošljavanje, poduzetništvo, aktivno sudjelovanje mladih, socijalna
uključenost, zdravlje i sport, mladi u ruralnim područjima, kultura, rad s mladima te mladi u europskom i globalnom
okruženju, odnosno temeljem područjima u nacrtu Nacionalne strategije za mlade 2021-2025.
Anketa je objavljena na službenoj stranici Općine Medulin (www.medulin.hr ) i Facebook stranici i Općine Medulin i
Savjeta mladih Općine Medulin), službenoj stranici Zaklade (www.civilnodrustvo-istra.hr) i Facebook stranici
(ZakladaIstra). Nadalje, ankete su mailom poslane na 289 adresa sa mailing liste mladih Općine Medulin.
U odnosu na ukupan broj mladih prema podacima iz MUP-a (1099 mladih) koji se odnose na 2020. godinu, anketu je
ispunilo 11% mladih u dobi od 15 do 30 godina s područja Općine Medulin.
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FOKUS GRUPE
Kroz dva mjeseca, vikendom, subotom i nedjeljom ujutro, održano je 6 fokus grupa sa mladima, po jedna u svakom
mjestu općine Medulin. Ukupno je sudjelovalo 85 osoba, uz mlade sudjelovali su i predstavnici Općine Medulin i donositelji
odluka. Stoga su te fokus grupe bile mjesto upoznavanja, dijaloga, informiranja svih sudionika.
Fokus grupe su se održale kako slijedi: :
19.09. - Medulin - 15 sudionika,
20.09. - Pomer - 10 sudionika,
26.09. - Premantura - 17 sudionika,
27.09. - Banjole - 16 sudionika,
10.10. - Pješčana uvala - 10 sudionika,
11.10. - Vinkuran - 17 sudionika.
Provedba Fokus grupa bila je unaprijed
strukturirana, trajale, a program je obuhvaćao
nekoliko dijelova:
-

-

-

kratko predavanje „Uvod u društveni kapital
lokalne zajednice“;
interaktivni rad sa mladima kroz koji su navodili
probleme sa kojima se mladi susreću u toj
lokalnoj zajednici;
interaktivni rad sa mladima kroz koji su oni sami
mapirali postojeće resurse i potencijal koji
postoji u pojedinoj lokalnoj zajednici (od javne i
privatne infrastrukture, javnih površina, parkova, šetnica, šuma, sportskih igrališta, društvenih i kulturnih domova,
galerija, trgova do ustanova, udruga, medija, osoba);
interaktivni rad sa mladima kroz koji su mladi sami kreirali rješenja za navedene probleme, stavljajući u funkciju ono
što postoji, ono što su mapirali.

Na taj način dobio se niz mogućih rješenja koja su kreirali sami sudionici fokus grupa, koristeći postojeće resurse i
stavljajući u funkciju potencijale pojedine lokalne zajednice.
S obzirom na specifičnost rasprostranjenosti općine Medulin, te prirodno društveno funkcioniranje, daljnji pregled
rezultata fokus grupa, odnosno problema i potreba dati će se po mjestima.
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Rezultati koji su dobiveni na fokus grupama direktno su povezani sa mladima koji su sudjelovali, sa njihovim interesima,
afinitetima i osobnim preferencijama. Stoga je moguće da ima još problema koji nisu navedeni, i mogućih rješenja koje
mladi nisu detektirali. Stav je bio općine Medulin i izrađivača Lokalnog programa da se pusti mladima da što više sami se
izraze, da se ne intervenira te da rezultati budu ono što se dobije od mladih koji su sudjelovali.

4.1.

Medulin

Na fokus grupi u Medulinu mladi su naveli da je veliki problem za mlade nedostatak informacija, ne znaju kome se obratiti,
na koji način zatražiti pomoć, strah ih je od ignoriranja i indiferentnosti i nerazumijevanja od strane onih kome bi se trebali
obratiti, te je loša ili nikakva komunikacija između mladih i donositelja odluka. Nadalje, mladi se u tom mjestu ne poznaju,
djelomično iz razloga što nema sadržaja za mlade pa gravitiraju Puli a djelomice što odlaze na studije, pa oni koji se vrate
nakon 4-5 godina izgube kontakt sa poznanicima iz osnovne škole. No, isto tako, navedeno je da se većina studenata ne
vraća nakon završenog studija. Po pitanju društvenog života za mlade na području općine Medulin, naveden je posebno
problem društvenog života zimi, kada turizam utihne, zatvore se beach barovi, tada nema više zabavnog sadržaja,
koncerata, mjesta za druženja i izlaske, osim nekoliko dnevnih kafića. No, isto tako, navedeno je i pitanje kulture,
osviještenosti o kulturnim zbivanjima, važnosti očuvanja tradicijske kulturne baštine te mali interes, odnosno nedovoljno
interesa i sluha za kulturna zbivanja koja se organiziraju. Nedostaje mjesto, prostor za druženje mladih, kako bi se mogli
upoznavati, dijeliti informacije, zajedno kreirati događaje i sadržaje te nedostaje udruga mladih koja bi okupljala mlade i
provodila aktivnosti. Zapostavili su se popularni sportovi na vodi kao što su wind i kite surf a za koje su na području
Općine Medulin idealni uvjeti za bavljenje takvim sportovima te pobuđuju veliki interes i dolazak brojnih zaljubljenika u te
sportove. Zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje je problem koji su mladi također naveli u ovoj fokus grupi, a u tom
kontekstu je naglašen problem nemogućnosti i/ili ne znanja kako doći do financijskih sredstava – kapitala za pokrenuti
vlastiti posao.
Rješenja koja su mladi na fokus grupi u Medulinu kreirali, odnosno predložili su slijedeća: Povećati informiranost mladih
o svim područjima od interesa mladima, od kulturnog, zabavnog do poslovnog, putem web stranice koju će administrirati
i voditi educirana, stručna mlada osoba; Objediniti sva zbivanja, događaje za mlade, popularna mjesta za druženje mladih
na jednom mjestu te redovno ih ažurirati; Omogućiti mjesto za druženje mladih života; Organizirati društvene, kulturne i
sportske događaje za mlade i u zimskog periodu; Omogućiti mladima korištenje sportskih objekata kako bi i zimi mogli
trenirati i baviti se sportom; Nova sportska dvorana u Medulinu; Podržavati sportske događaje kao što su wind surf, kite
surf, surf; Podržavati razvoj kulture za mlade, posebno mladih umjetnika; Organizirati medulinsko koncertno ljeto s ciljem
poticanja lokalnih umjetnika kroz koncerte i poticanje na projekte; Osmišljavanje niza aktivnosti kako bi se očuvala
kulturna baština, kroz veću angažiranost čelnih ljudi, bolji marketing i promociju, uključivanje poslovnih subjekata
(primjerice vlasnika ugostiteljskih objekata), uključivanja lokalne kulturne naše baštine u vrtiće i školu, iskorištavanje
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potencijala šetnice; dati mladima da organiziraju sadržaj u napuštenim zgradama pored veslačkog kluba u autokampu
Medulin; potaknuti i organizirati poduzetničko savjetovanje mladih kako bi mladi lakše našli način i mjesto za
zapošljavanje, te provoditi različite edukacije, primjerice edukacije o EU fondovima.

4.2.

Pomer

Mladi na fokus grupi u Pomeru izrazili su potrebnu za sportskim centrom na području Pomera; lošu povezanost mjesta
sa okolnim naseljima i gradom Pula, trenutna varijanta prijevoza autobusima je neodrživa i neisplativa, i preskupa ukoliko
se koristi taxi prijevoz; ne postoji mogućnost obavljanja prakse za mlade, ne nudi im se mogućnost da razgovaraju sa
nekim i informiraju se o mogućim poslovima koji ih zanimaju; mještani su pasivni, što zbog neinformiranosti što zbog
nezainteresiranosti za ono što se zbiva, mladi nemaju novaca, žive u lošim materijalnim uvjetima, izlasci su skupi; teško
se pronalazi sezonski posao, nema objedinjenih informacija na internetu za takve poslove; loša zdravstvena slika mladih,
niska razina tjelesne aktivnosti, mali broj sportskih udruga, neadekvatna prehrana – neznanje o pravilnosti prehrane,
pretilost – tjelesna neaktivnost; neinformiranost o mogućnosti korištenja lokalnih prostora; nema edukacija, nema stručnih
skupova, neosviještenost, nema dovoljno aktivnosti za lokalno stanovništvo, ne koriste se adekvatno ili nikako se koriste
lokalni resursi i potencijal; nedostatak cjelogodišnjeg turizma; mladi u općini Medulin se dovoljno ne druže;
Rješenja koja su mladi u Pomeru naveli su slijedeća: uređenje biciklističke i pješačke staze (premantura-pomer-Medulin)
koja će biti tematska sa naglaskom na povijest i kulturu, koja će sadržavati tematska odmarališta (s naglaskom na
običaje); uložiti više sredstva u kreiranje sadržaja koristeći lokalni potencijal, poticati skupine entuzijasta, iskoristiti
postojeća poduzeća; povezati ljeti sva mjesta sa Medulinom gdje se ljeti odvija večernja zabava, osmisliti lokalnu
aplikaciju za jeftiniji prijevoz ili pokrenuti suradnju sa lokalnim taxi prijevoznicima; , kreirati prostore za mlade, aktivacija
cjelogodišnjeg wake board parka kao zamjenski sadržaj za „stare“ sportove; educirati mlade o važnosti i dostupnosti
zdrave hrane; poticati i podržavati volontiranje mladih i starijih osoba kroz radne aktivnosti primjerice radionica o kulturi,
povijesti i tradiciji; organizirati predavanja o mogućim sezonskim poslovima na području općine medulin i/ili loklanu
internetsku platformu za pronalaženje posla

4.3.

Banjole

U Banjolama su sudionici fokus grupe naveli kako su nekad dobre ljetne zabavne lokacije postale privatna vlasništva sa
restrikcijama prema lokalnim mladima; nema adekvatnog prijevoza, autobusnih linija kojima se mladi mogu kretati; nema
dovoljno zabave za mlade; mladi su nezainteresirani za kulturu, ono što se zbiva u području kulture mladima je dosadno
jer nije prilagođeno mladima, ne znaju dovoljno o lokalnoj kulturi, nije im atraktivna tradicijska kultura, ne potiče se kulturni
razvoj, nedostaje znanja i uključivanja; rad s mladima nije prilagođen, nedovoljno se radi sa mladima, mladi se ne znaju
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kome javiti i nisu informirani, nemaju povjerenja, rad sa mladima nije razvijen, mladi se ne potiču, osjećaju se odbačeni,
odrasli žele voditi glavnu riječ iako će mladi poslije živjeti njihove odluke; mali je izbor sportova: samo nogomet i atletika,
nema dovoljno neformalnih sportskih aktivnosti, primjerice Šanpjero, lokalne tradicijske igre bez granica, nema fitnesa na
otvorenom, mladi nemaju dovoljno vremena, duge liste čekanja kod doktora nedostupnost zdravstvenih usluga;
obrazovanje je pre sveobuhvatno, previše teorije u odnosu na praksu, smatra se da su mladi nezreli i nezainteresirani,
nedovoljno materijala naspram drugih EU država, nije prilagođeno novim trendovima, učitelji su monotoni, nedovoljno
materijala o vlastitom zavičaju, nedostatak praktičnog rada, nedovoljno neformalnog obrazovanja, radionica, posebno
besplatnih za mlade; mladi su neaktivni, nemaju povjerenja u u zajednicu, osjećaju se neprihvaćeno, nezadovoljni su,
nema aktivnosti i sadržaja za mlade, nema si prostora u kojem bi se mogao takav sadržaj sprovesti, mladi su i
nezainteresirani; mladi su dosta socijalno isključeni, izolirani, što zbog nedovoljne informiranosti, što zbog velike
fluktuacije (primjerice odlaska na studij), što zbog društvenih mreža, nezainteresiranosti drugih ljudi za mlade i nebriga
za ostale; mladi nemaju informacija o Europskoj uniji i europskom okruženju, ne znaju što to znači, ne znaju koje prilike
postoje; nema podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih, nema poticaja, puno papirologije, mladi teško
pronalaze posao – traži se iskustvo nakon školovanja a nije omogućeno stvarati, mladi su nedovoljno informirani o
poduzetništvu i oblicima zapošljavanja, mladi ne žele raditi većinu tradicionalnih poslova, mladi nemaju samopouzdanja,
nisu angažirani, nemaju dovoljno informacija, plaće su preniske pa traže poslove u drugim gradovima ili zemljama.
Rješenja koja su mladi na Fokus grupi u Banjolama ponudili su slijedeća: učinkovita web platforma sa svim relevantnim
informacijama; organizacija motivacijskih radionice (npr. u društvenim domovima); otvoriti prolaz od Del-mara jer se mora
ići naokolo i nije praktično; organizirati sadržaje za zimska druženja (npr. u društvenom domu); općina treba uvesti linije
ili sufinancirati; više fešti prilagođenih mladima (npr. Banjolska noć jedan dio za mlade – TZ Medulin); filmske večeri
subotom-svaki prvi vikend u mjesecu organizacija filmova; koncerti ili gluma u šumi (u šumi kod šetnice mogu se održavati
na proljeće); radionice (umjetnost, glazba, gluma); kod bitnih planiranja organizirati rasprave i savjet da mladi mogu
utjecati na donošenje odluka; uključivanje mladih u organiziranje radionica, sportskih rekreacija; općina treba nastaviti
raditi s mladima, osvijestiti Savjet mladih i koristiti nove kanale komunikacije (sponzorski oglasi na FB i Instagramu),
kreirati platformu za mlade; osvještavanje mještana koliko je zdravlje i sport važno za život; sufinanciranje kupovine npr.
bicikla u svrhu praćenja tjelesne aktivnosti i boljitka zdravlja OM; zamijeniti sprave na Bumbištu; organizirati sportske igre;
turniri sa kotizacijom i nagradom nekih od obrtnika ili poduzetnika OM; organizirati tečajeve jezika: početni i napredni;
imenovati osoba za informacije različitih stavka koje su kompatibilne; neformalno obrazovanje kroz edukacije i radionice
uz praktičan rad od strane osoba/mještana OM; poticanje i veće subvencioniranje obrazovanja-fakultet, doktorski studij;
mjere, poticaji za stambeno zbrinjavanje (zemljišta, stanovi, kupnja, dugoročni najam, ustup prostora); radionicama,
radnim akcijama dati povjerenje mladima i povećati zainteresiranost za ubuduće; pružati podršku za zapošljavanje i
poduzetništvo mladih; poticaj s poslovnim prostorima; inkubatori, coworking centri; „ured za..“ besplatno savjetovanje i
pomoć pri zapošljavanju – stručnjaci, mentori u tom području uz pomoć zainteresiranih mladih; stvaranje zajedničkih
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interesa, primjena novih tehnologija; izrada web stranice sa svim događajima i aktivnostima; igre turniri za mlade (briškula,
biljar,…)

4.4.

Pješčana uvala

Na fokus grupi u Pješčanoj uvali, mladi su naveli slijedeće probleme: mladi ne mogu kupiti stan, stanovi i zemljišta su
skupi a skup je i najam; nedostupan im je društveni dom jer stariji imaju prednost; kriteriji za stipendije su pre rigorozni;
nema parkinga ako želimo veće evente održavati – ljudi se nepropisno parkiraju; loša povezanost sa gradom Pula i
Medulinom – skupe karte, rijetke linije; mladi ne znaju i nisu u mjesnom odboru/ ne znaju kako doći u mjesni odbor - ne
znaju da mogu neke stvari rješavati preko mjesnog odbora, mladi imaju loše mišljenje o politici i ne žele biti dio toga,
nemaju povjerenja u politiku, misle da se ne treba baviti politikom, mladi ne glasaju jer nemaju za koga glasati i ne znaju
da mogu glasati; mladi nemaju informacija, ne postoji komunikacija sa mjesnim odborom; ne znaju mogućnosti, od kud
bi krenuli po pitanju samozapošljavanja ili pronalaženja novog posla; nema dovoljno kanti za smeće, nema znakova
„bacati smeće u kante“; mladi ne mogu utjecati na urbanizaciju, primjerice izdana građevinska dozvola u park šumi Soline
ili 5 m od mora, krčenje šume Soline (park prirode), ne znaju kome se obratiti po tom pitanju nema niti edukacije niti
informacije); nema udruge mladih, mladi ne razmišljaju o tome (ne znamo koje su pogodnosti), mladi su različiti, različite
su potrebe; nema više ljetnih igara, nitko ne pita mlade da li žele pomoći ili slično, svatko gleda svoj osobni interes (i
mladi i organizatori); nitko ne radi s mladima, mladi misle da ne mogu utjecati na odluke, ne znaju kome se obratiti, nitko
ne educira mlade o tome gdje se obratiti, nema informacija za mlade; problem vezova u sportskoj lučici, strane zastave
na vezovima, neki ostvaruju pravo na više vezova koje su zatim preprodali;
Rješenja koja su predložili: sufinanciranje, parcela za 1 kn, bolja informiranost i alternativni prijevoz, edukacija/okupljanja
mladi u društvenom domu svakog prvog u mjesecu susret sa mjesnim odborom - tipa dani otvorenih vrata i da je mjesni
odbor cijeli dan; bolji kanali komunikacije - web stranica, info punktovi, e-mail, newsleter, poštanski sandučić po
kućanstvu; organizirati društvene sadržaje i niz radionica za mlade; organizirati roštiljanje ispod igrališta na početku i
kraju ljeta (udruga mladih); organizacija edukativnih evenata za mlade, lokacija se mijenja svaki put; urediti šumicu Soline
sa spravama, klupicama i kantama za smeće; pronaći način kako komunicirati sa općinom preko mjesnog odbora

4.5.

Premantura

Mladi su u Premanturi na fokus grupi izrazili slijedeće probleme: nema društvenog prostora za mlade; loša povezanost
sa Pulom, a posebno s Medulinom; nema organiziranih sadržaja, radionica, edukacija; nema dovoljno komunikacije ni
volje; ne iskorištavaju se postojeći resursi; zajednica nije povezana, ne poznaje se dovoljno i ne podržava se; pojedinac
je okrenut sam sebi; mala angažiranost, interes, informiranost; nema mjesta za druženje u Premanturi; nedostatak
41 / 93

događanja (sportskih), nema staze za bicikliste koja povezuje općinu Medulin; nedostatak ikakvih aktivnosti zimi;
nezainteresiranost ljudi za maškare; stolni tenis i odbojka na otvorenom; nema interesa od strane mladih, nema sadržaja
za mlade; mladi se ne druže međusobno; nisu informirani o sadržajima; nema mjesta za sport i rekreaciju u zimskom
periodu; nema dovoljno događaja, osigurati barem jedan društveni prostor za mlade, mladi nisu aktivni, nisu osviješteni
o važnosti aktiviranja, nema sportskih klubova; nema aktivnosti na otvorenom npr. fitness ili teretana na otvorenom (i
zatvorenom); nema zelenih površina u selu, nema kanti za smeće, prevelika gradnja apartmana; nema noćnog kluba;
zajednica nije povezana, nema edukacija za mlade, nema aktivnosti, nema prostora, nedostatak promocije događaja,
informiranost – slabo oglašavanje, društvene mreže
Rješenja koja su mladi iz Premanture naveli su slijedeća: pronaći nekorišten prostor i osigurati prostor za druženje, barem
jedan društveni prostor za mlade, kreirati zajednicu mladih, omogućiti različite interese, različite aktivnosti; informirati
mlade kroz oglašavanje, društvene mreže, izdvojiti više novca za promociju putem društvenih mreža; poticati i nagrađivati
zalaganje; podržavati udruge mladih; osvještavati mlade o važnosti i potrebi aktiviranja; organizirati čišćenje prirode,
prezentiranje (govorenje o ključnim fazama mladih); predlagati ideje različitih ili novih aktivnosti mjesnom odboru,
organizirati više događaja, uključiti ljude, dovesti edukatore, provoditi radionice, educirati i motivirati mlade, povezati
zajednicu

4.6.

Vinkuran / Vintijan

U Vinkuranu su mladi na fokus grupi naveli slijedeće probleme: Loša infrastruktura: nema kanalizacije, vodna
infrastruktura, nema nogostupa, nema biciklističke staze, nisu uređeni pristupni putovi, , javna rasvjeta; nema kanti za
smeće, problem Kaštjuna, nema parka, šumskih putevi su neodržavani; nedostaje šetnica od puležanke prema
premanturskoj; nema biciklističke staze kako bi se povezala mjesta općine Medulin; plaža je neuređena, u lučici nema
kanti, nitko ne brine o tome, smeće se baca posvuda u šumi Soline, vezove u lučici dobivaju ljudi izvan mjesta; nema
dovoljno sportskih sadržaja, ne promovira se dovoljno postojeći sadržaj, nema informacija kada i kako se igralište može
koristiti i tko ga može sve koristiti, igralište se ne koristi se dovoljno, nema adekvatnog prostora za sportske klubove,
nema informacija, nema manifestacija, nema društvenih sadržaja, neiskorišten je prostor Cave Romane, nema inicijative
od strane Općine; nema ugostiteljskih objekata (kafić, restorani), nema druženja; nedostaje prostor za mlade (npr
karaoke, igre, slavljenje rođendana), postojeći prostori se ne koriste, neinformiranost – možda općina ne zna da mladi
žele imati prostor; nezainteresiranost mladih, mladi nemaju samoinicijativu da krenu nešto napraviti, ako je imaju ne znaju
kome se obratiti, kako naći novac, mladi su više na telefonima nego među ljudima da upoznaju druge, mladi se ne
međusobno poznaju; nema dovoljno kulturnog sadržaja, nema promocije, mladi su nezainteresirani za postojeći kulturni
sadržaj, nema inicijative za kreiranje novih sadržaja.
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Rješenja koja su predložili: veće uključivanje i angažiranje mjesnog odbora, informiranje putem oglasne ploče mjesnog
odbora Vinkuran; gostovanje na radiju, na društvenim mrežama; pojačati rad mjesnog odbora sa zajednicom, uvrštenje
u proračun Općine Medulin infrastrukturnih stavki za Vinkuran; poticati različite društvene i kulturne sadržaje: ljetno kino,
omogućiti drugima da organiziraju sadržaje u Cavi Romani (naprimjer udruzi Uivity twg), organizirati sportske sadržaje
na igralištu; poticati otvaranje kafića; omogućiti srednjoškolcima besplatne autobusne karte i povećati broj autobusnih
linija; napraviti staze da se povežu mjesta; Izraditi aplikaciju za mještane općine za dobivanje informacije.
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INTERVJUI
U listopadu 2020. godine provedeno je 6
strukturiranih intervjua sa osobama koje
predstavljaju
institucije,
ustanove
ili
organizacije civilnoga društva a koje se tiču
mladih, odnosno koje imaju nekog doticaja
sa mladima i utječu na život mladih na
području Općine Medulin.
Intervjui su provedeni sa Načelnikom
Općine Medulin, predsjednikom Odbora za
mlade Općinskog vijeća, predsjednicom
Savjeta mladih, Pročelnikom Upravnog
odjela za opće poslove i društvene
djelatnosti, Pročelnicom Upravnog odjela za
EU projekte, opću upravu i gospodarstvo te
ravnateljicom Osnovne škole „Dr. Mate
Demarina“.
Ovisno o sugovorniku, postavljena su i
dodatna pitanja o ranjivim skupinama, po
pitanju prijedloga za mlade u području
cjeloživotnog obrazovanja te mentalnom
zdravlju mladih/ovisnost kod mladih. Svim je
sugovornicima dana mogućnost da nešto
sami dodaju, nadopune ili kažu nešto o
području koje se eventualno nije obuhvatilo.
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Informacije koje su dobivene kroz intervjue:
O komunikaciji sa mladima
Svi sugovornici su mišljenja da premalo ili djelomično komuniciraju sa mladima i da se ta komunikacija može i treba
poboljšati. Komunicira se službeno, putem objava na web stranicama općine ili Facebook profila, a pojedine potrebe po
redovnoj dužnosti rješavaju referenti u općinskoj upravi. Ne postoji prilagođena komunikacija prema mladima, sve se
objavi, svima pošalje ali postoji posebna metoda da se mlade njih animira.
Nadalje, svi su spomenuli Savjet mladih kao savjetodavno tijelo općine, koje komunicira sa mladima i koje bi trebalo biti
spona između mladih i općinske uprave, odnosno donositelja odluka. Savjet mladih komunicira putem društvenih mreža
Instagram, Facebook, internetske stranice, ali svjesni su da to nije dovoljno. Inicijative od strane mladih ima vrlo malo,
gotovo da i nema. Nešto mladih se javlja u inbox Savjeta mladih primjerice kad je natječaj za stipendije aktualan. Postoji
i trenutaka neformalnih druženja sa članovima Savjeta mladih kada vlada neformalna opuštena atmosfera, pokrene se
neformalna komunikacija i tada mladi znaju predložiti ideje, tada članovi Savjeta mladih dođu do najviše informacija za
mlade i tada izlaze najbolje ideje.
Navedeno je kako mladi ne znaju što se sve radi za njih te što im je sve na raspolaganju, ali i da su mladi dosta
nezainteresirani, vrlo malo pitaju primjerice kako nešto napraviti, kako nešto za mlade postići, odnosno malo se ili nikako
obraćaju javnim službama, donositeljima odluka i pitaju za pomoć. Sugovornici pretpostavljaju da većina mladih ne zna
za mjesni odbor, općinsko vijeće, niti ljude koji su u tome.
Kad smo ih upitali zašto je tome tako, navedeno je nekoliko razloga: nedostatak vremena stručnih službi, ne znanje kako
pristupiti mladima, odnosno mladi ne znaju kako pristupiti općini.
Na pitanje što je potrebno učiniti da se poboljša i poveća komunikacija sa mladima, većina sugovornika je izrazila
zadovoljstvo projektom za mlade kojim se provodi a koji će pospješiti upravo komunikaciju sa mladima, omogućiti će
fokus grupe, okrugle stolove, mjesta gdje će se mladi moći izraziti. Nadalje, svi su izrazili potrebu za poboljšanjem
komunikacije putem društvenih mreža ali i novih alata koje su mladi istaknuli na fokus grupama, uključiti novije tehnologije,
ono što je mladima interesantno i pristupačno. Nadalje, prijedlog je da se uključi veći broj mladih kroz MO ili kroz razna
tijela da budu dionici donošenja odluka, da sudjeluju u formiranju. Formalni oblik je najkvalitetniji način. U početku
neformalno je dobra inicijativa ali s vremenom se razvodni. Da mladi budu članovi tih tijela. Jer, primjerice odbor za mlade
čine članovi Općinskog vijeća. Isto tako spominje se dobra praksa u Općini Medulin prije nekoliko godina, kada se
Načelnik susreo sa mladima pred kraj godine. To je dobar način za komunikaciju, potrebno je okupljati mlade i poticati ih
na komunikaciju. Potrebno je to staviti u godišnji program rada tada će se realizirati.
Na pitanje koje su najveće prepreke u dobroj komunikaciji s mladima navedeno je kako je velik je problem povjerenje,
kako mladi moraju steći povjerenje prvenstveno u Općinu, Načelnika. Ukoliko mladi misle da nema smisla komunikacija
neće teći. Ukoliko mladi vide da se nešto dešava pogotovo po pitanju njihovih prijedloga i inicijativa, tada će i taj voljni
moment biti puno bolji i komunikacija će krenuti.
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Koliko vi unutar stručnih službi imate temu mladih, između načelnika i pročelnika/ljudi koji se bavi mladima, da li ima
prostora za temu mladih?
Kao jednu od poteškoća unutar općinske uprave po pitanju rada sa mladima sugovornici navode da nema radnog mjesta
koje u svom opisu posla ima aktivnosti vezano samo za mlade. Konkretno osoba koja je na radnom mjestu Savjetnica za
EU projekte i medije je i predsjednica Savjeta mladih te obavlja druge poslove koji su navedeni u opisu njenog radnog
mjesta. Prednost je što se ta osoba zbog osobnog angažmana i interesa, i privatno i poslovno vrijeme bavi direktno
mladima i koristi svaku priliku da na svakodnevnoj razini spominje mlade, njoj su mladi česta. No bavljenje mladima u
općini Medulin ne može ovisiti o dobroj volji i osobnoj zainteresiranosti jedne osobe. Nadalje, u kontekstu stručnih službi
općinske uprave, iako im je podijeljen lokalni program i napomenuto im da se sjete uključiti mlade, mladi nisu u fokusu
stručnih službi. Općinsko vijeće je izglasalo prošli Lokalni program za mlade i uvijek će sve podržati što je za mlade, ali
neki sugovornici imaju dojam da ih ta tema ne zanima. Primjerice kada se izlaže nešto, program ili slično, nema pitanja,
nema interesa. Nadalje, neki sugovornici smatraju da su mladi ravnopravni ravnopravni ostalim grupama, primjerice
penzionerima, ili djeci te da stručne službe niti jednu skupinu ne uzimaju posebno u obzir, pa ni mlade. Dakle, svi su
ravnopravni i nema naglaska na mlade. No isto tako, navodi se kako su primjerice umirovljenici puno proaktivniji i puno
bolje realiziraju svoje potrebe, imaju i lobiste predstavnike u općinskom vijeću. Tako da je aktivnost treće životne dobi
puno aktivnija nego što su to mladi. Neki od intervjuiranih komentiraju kako za to postoji Savjet mladih koji bi trebao
održavati sastanke sa stručnim službama, načelnikom ili vijećnicima te kako bi ta inicijativa trebala proizaći od Savjeta
mladih no Savjet mladih je pasivan, nikada se nije dobio input, nikakav znak da su zainteresirani.
Što mislite koje su trenutno najvidljivije potrebe mladih, što mladima nedostaje?
Svi sugovornici su izjavili kako mladima nedostaje prostor za druženje, društveni prostor koji će biti dostupan svima,
posebno mladima do 20 godina, prostor za druženje, rođendane, topli prostor zimi. Zatim kvalitetniji prijevoz unutar općine
ali i prema Puli, posebno navečer. U Medulinu ako žele izaći van, oni to mogu i pješke, Medulin i jedini ima ljetni noćni
život za razliku od drugih naselja. Mladi u drugo naselje ne mogu ili ih roditelji voze ili moraju uzeti taksi, što je skupo.
Nedostaju im i sadržaji gdje će se međusobno družiti i okupljati, i provoditi svoje aktivnosti od sportskih pa na dalje. Za
mlade, posebno one koji su završili obrazovanje, nema poticajnog okruženja, nema dovoljno poticaja da oni osnuju neki
vlastiti biznis, da imaju neko samozapošljavanje. Općina Medulin nema jednu bazu poslova koji se nude na području
Općine ili ne omogućava neformalna i cjeloživotna obrazovanja, nema poticaja za razmjene. No, isto tako, komentiraju
kako je Pula blizu i nudi puno toga, te kako nema smisla organizirati neke aktivnosti u Medulinu, kada je sve u Puli.
Nadalje, uz zapošljavanje i obrazovanje, sređivanje stambenog pitanja je navedeno kao potreba mladih. Jedan
sugovornik komentira kako nažalost, Općina Medulin ne može organizirati prijevoz od općine do Pule, može organizirati
prijevoz jedino unutar općine, te kako je javni prijevoz vrlo skup te dodaje kako nema infrastrukture ni za bicikle / električne
romobile.
Na pitanje koje je područje za mlade dovoljno razvijeno, a koje je nerazvijeno naveli su svi sugovornici su izjavili kako
je sport i sportska infrastruktura, sportske aktivnosti u svim mjestima najrazvijeniji segment sadržaja. Mladi se mogu baviti
sportom u svim mjestima, postoje sportske udruge, klubovi, sportski tereni, to im je sve pristupačno. Ovisno je o klubu da
li ima skupinu za rekreativce. Druženje i zabava za mlade je razvijena, odnosno donekle je ima, pogotovo ljeti ima izbora
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(beach barova, kafića, koncerata) te je u tom segmentu veliki problema zima. Najnerazvijenije je društveni sadržaj zimi
koji i ukoliko se nešto organizira nije namijenjeno mladima (primjerice izložbe slika). Posebno je slabo ili nikako nije dobar
prijevoz. Postoji određena „rupu“ kada djeca iz osnovne škole krenu u srednju pa slobodno vrijeme više provode u Puli
nego u mjestu u kojem žive.
Mislite li da ima dovoljno sportskog sadržaja za mlade na području Općine Medulin?
Svi sugovornici se slažu kako je sportski sadržaj vrlo razvijen, posebno za profesionalno bavljenje sportom, manje za
rekreativno. Postoje sportska igrališta u svim naseljima, te ih je potrebno redovno održavati. Mladi ih mogu koristiti, ali to
ne znaju. No, jedan sugovornik komentira da Sportska zajednica Općine Medulin broji puno sportskih klubova, te da svim
klubovima se omogućava korištenje sportske infrastrukture, od terena do sportskih dvorana. Termine korištenja prvo
dobiju članovi sportske zajednice pa ukoliko ostane slobodnih termina, mogu dodijeliti neformalnim rekreativnom
korištenju tih objekata.
Na pitanje u koliko mladi aktivno sudjeluju u zajednici, svi sugovornici zaključuju kako su mladi slabo aktivni, ne
sudjeluju dovoljno, odnosno neki čak zaključuju kako mladi uopće nisu aktivni. Navode kako ukoliko i sudjeluju, odnosno
gdje su aktivni su područja koja im odgovaraju, koja ih zanimaju. Neki od sugovornika navode kako je postojala jedna
generacija mladih koja je bila aktivna, tada su se osnovale udruge u Medulinu, Pješčanoj uvali te u Banjolama i dok je
trajala ta generacija bilo je mladih uključenih u javni život. Nakon njih, ostale generacije su dosta nezainteresirane.
Nadalje, neki od sugovornika navode kako postoje određene udruge koje su dosta samozatajne i koje svoje aktivnosti
baziraju na sportu, na organizaciji sportskih natjecanja. Nekoliko takvih udruga, primjerice kao što je udruga Pešekan
koja organizira manifestaciju picigin ili udruga mladih Banjola „Frašker“ koja organizira prvomajsku feštu i dane sporta.
Tamo gdje je tih nekoliko udruga aktivno, postoji jedna osoba koja je lokomotiva pa vuče 2- 3 vagona koja ju prate, ali
jako su neorganizirani i nepovezani, posebno međusobno između udruga. Bilo što drugo ne postoji. „Da postoji sindikat
mladih bili bi puno proaktivniji“.
Svi sugovornici smatraju da mladi sami odlučuju o tome gdje se mladi mogu zabavljati, ovisno o tome što im je
prihvatljivo, interesantno. Neki navode da je to iz razloga što mladi sami biraju gdje će se zabavljati. No isto tako
komentiraju da i poduzetnici utječu kreiranjem zabavnog sadržaja kroz poduzetništvo, odnosno i općina, obzirom na
mogućnost stvaranja poticajnog okruženja za poduzetnike, primjerice kako po ljeti općina potiče i podržava zabavne
sadržaje kroz manifestacije. Općina bi mogla poticajima utjecati na zabavni sadržaj za mlade zimi, primjerice ukoliko u
jednom mjestu postoji jedan kafić, koji se zimi zatvara, općina bi mogla smanjenjem naknada pomoći da taj ugostitelji
objekt ostane i zimi otvoren, kako bi se mladi imali gdje okupljati. Općina radi na projektu zabavni centar Campanož za
cijelu Istru kako bi dali mogućnost izbora mladima i gostima. Ali kafići, klubovi, terase, to su poduzetnici ali i općina kroz
program raspolaganja pomorskim dobrom, organizacijom prostora može utjecati na to.
Da li je po Vama Savjet mladih Općine Medulin dovoljno aktivan ?
Svi sugovornici izjavili su da Savjet mladih nije dovoljno aktivan, to tijelo najčešće „padne na leđa“ dvoje troje ljudi i s
vremenom dolazi do razvodnjavanja, isto tako navode kako Savjet mladih zadovoljava formalne norme, on postoji, ali
njegova je učinkovitost upitna, trebao bi biti aktivniji i više zahtijevati. Donositelji odluka se ne sjete svaki put Savjeta
mladih kada se donose odluke, možda bi trebalo definirati procedure donošenja odluka koje se tiču mladih a koja će
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uključiti Savjet mladih i odbora. Svi sugovornici navode kako je stvar i u sastavu, zna se desiti da nema dovoljno
zainteresiranih mladih za sudjelovanje u savjetu mladih, pa se animiraju mladi pod svaku cijenu, što rezultira njihovom
kasnijom pasivnošću, nezainteresiranošću. Ima članova koji nisu nikad došli na niti jedan sastanak. „Kao da ih se treba
uvijek vući za rukav“. Svi sugovornici navode isto, da je dosadašnja predsjednica vrlo aktivna i da uvijek ona sve „vuče“
a ostalima kao da je to vrsta neželjene obaveze.
U kontekstu saziva članova Savjeta mladih navodi se odlazak na fakultete ili mobilnost mladih što umanjuje broj onih koji
bi mogli biti zainteresirani. Nadalje, spominju se i političke strukture koje bi se trebale više angažirati te bi tada Savjet
mladih izgledao drugačije. Mladih nema dovoljno ni na nezavisnim listama niti političkim strankama. Nekoliko sugovornika
izrazilo je nadu da će se kroz fokus grupe prilikom izrade ovog lokalnog pronaći mladi koji će zaista biti zainteresirani,
koji će željeti doći i raditi i promijeniti nešto. Naime, 2022. godine ide izbor članova za novi saziv Savjeta mladih. Već je
općina održavala edukacije za članove savjeta mladih (o funkcioniranju savjeta, o izradi programa, načinu komunikacije),
te će se sa time nastaviti, uvijek na početku njihova mandata. Navodi se i praksa Općine Medulin da materijali koji idu na
Općinsko vijeće šalju i Savjetu mladih, no ne kontaktiraju se u nekoj ranijom fazi pripreme materijala. Namjera je općinske
uprave uključuje savjet mladih i u ranijim fazama, pripreme materijala i odluka. Sad je vrijeme za definirati procedure za
rad s mladima. Uz edukaciju, važno je razvijati rad sa Savjetom mladih, formalna i neformalna komunikacija.
Na pitanje da li mladi mogu utjecati na donošenje odluka koje utječu na život mladih s područja Općine Medulin, svi
su sugovornici odgovorili da mogu, ali da ne znaju da mogu, te kako je općina Meduli „plodno tlo“ za te stvari i načelnik i
pročelnik je otvoren, ali mladi to ne razumiju. Neki sugovornici navode i konkretne primjere utjecaja mladih, odnosno
prihvaćanja njihovih prijedloga: primjerice kod nagrađivanja učenika osnovne škole: općina je uvijek kupovala djeci
laptope, no ispostavilo se da oni to već imaju doma, pa je na prijedloge mladih dala bonove za tehničke stvari u iznosu
od 2000 kn. U tom se slučaju direktno komuniciralo sa mladim i neformalno se podružili nakon uručivanja nagrada, te
kako su mladi tad rekli da bi dnevni izlet u Istralandiju također bio odlična nagrada. Ili primjerice mogu utjecati na kreiranje
općinskog proračuna za sljedeće razdoblje, mogu reći što je njihova ideja, želja, potreba i Općina može to uključiti u
proračun, te jedan od komentara je da „Općina ne može znati što oni žele bez da nam kažu. Želimo pomoć i omogućiti
kvalitetniji život mladih a nemamo informacije. Ali i kroz Strateški plan razvoja općine.
Na pitanje jesu li mladi dovoljno uključeni u rad udruga odgovori su bili raznovrsni. Neki sugovornici misle da jesu,
najviše u sportske, ali ne u rad udruga, nego kao sportaši koji treniraju. U drugim udrugama manje, ovisno o afinitetima
mladih, recimo u kulturnim udrugama, možda je pokoji pojedinac, talent u nekoj udruzi primjerice radi pjevanja, sviranja,
crtanja ili sl. A ako udruga ima članarinu onda ih i to malo odbije. Udruga mladih nema, postoji jedna u Pješčanoj uvali,
više je za sportske evente, ali nije to u pravom smislu udruga mladih. Sugovornica dodaje kako se nada da će u Banjolama
nova generacija preuzeti udrugu mladih Banjola „Frašker“, no navodi kako je možda problem u papirologiji i strah od
administracije i dodatnih obaveza te kako bi trebalo poticati i neformalne skupine i omogućiti im da povuku novac u
zajednicu. Nadalje, jedan sugovornik spominje udrugu Pešekan koja okuplja mlade, nju vodi svega 2-3 ljudi, te izražava
bojazan da kad se oni maknu velika je vjerojatnost da će se udruga početi gasiti. Jedan od komentara je bio kako mladi
imaju širu lepezu djelovanja i onda im se teško skupiti oko jedne teme, te bi ih možda ih trebalo usmjeravati u definiranje
teme oko kojih bi se mladi trebali okupiti. Neki sugovornici smatraju kako udruge mladih ne zanimaju mlade jer i one koje
su postojale su se ugasile. Općina nema brojki, nitko se time ne bavi.
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Na pitanje što je potrebno učiniti da bi se više mladih uključio u rad udruga, nisu svi sugovornici znali odgovor. Oni
koji su odgovorili naveli su slijedeće: smanjiti papirologiju za vođenje udruga, osigurati financijska sredstva. Te se navodi
ideja financiranja neformalnih skupina mladih, pretpostavlja se da bi se mladi rado uključili i napravili nešto za svoju
zajednicu te kako od tog koraka ili neke pokrenute akcije može nastati nešto više. Sadašnji uvjeti koji postoje za
financiranje udruga su komplicirani, primjerice uvjet registracija udruge min 2 godine, a danas je sve brzo, dinamično,
ideje se rode, mladi se okupe i tada to treba iskoristiti.
Sugovornike smo pitali koliko mladih s područja Općine Medulin volontira? U anketi smo dobili podatak da je 57%
anketiranih volontiralo, sugovornici su redom odgovorili:
•
•
•
•
•

„Teško mi je procijeniti. Rekla bi možda 10%...“
„Par posto. Nema šanse da je toliko, već smo pokušavali angažirati volontere prije covida, nismo mogli naći 10tak
volontera. Možda volontiraju u drugim mjestima.“
„10%... to je super ako je to tako.“
„100 ljudi“
„20%“

Na pitanje da li smatraju da na području Općine Medulin ima dovoljno sadržaja za mlade, svi sugovornici su odgovorili
da nema. Od postojećeg sadržaja, sugovornici su naveli da je najgori kulturni sadržaj za mlade (nema kina, predstava,
knjižnica, nema zabave zimi). Gdje mladi idu i što rade? Osim sporta i rekreacije nema drugih aktivnosti za provođenje
slobodnog vremena. Predstave koje se održavaju, niti jedna nije za mlade. Nema modernijih stvari za mlade, čak i
kulturnih. Postoje ljeti male mjesne fešte ali nisu zanimljive mladima. Jedna sugovornica komentira da i kada se nešto
organizira za mlade, teško ih je pozvati, jer postoji „Ta rupa naših mladih koji odlaze u srednju u Pulu ili studirat van
općine.“ Najbolji: sportska infrastruktura po naseljima, svako mjesto ima svoj sportski centar, ne samo za treninge nego
i okupljanja, organizirani sportovi: nogometni klub, plivački klub, veslački klub. Nadalje, sve je više sprave za vježbanje
na otvorenom, skoro u svim mjestima. Zabava u ljetnim mjesecima, posebno u Medulinu.
Prijedloga za dodatni sadržaj za mlade:
-

-

Kino na otvorenom.
Pokrenuti Igre Šanpjero,
Neformalna druženja, feštice
Ravnomjerno raspoređeni događaji, primjerice Advent u svakom mjestu
Poboljšati prijevoz da mogu sadržaj naći u Medulinu, Puli, negdje vani svog mjesta.
Prostor gdje bi se okupili, gdje se mogu družiti po zimi, gdje mogu imati igre tipa stolni tenis, nogomet. Takav prostor
postoji ali se treba prilagoditi mladima. Mladi se trebaju uključiti i reći što nedostaje u tom prostoru. Sva mjesta imaju
zajednički prostor i mogu ga koristiti i mladi i stari.
Bilo koji oblik provođenja slobodnog vremena a da to nije sport.
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Vjerojatno će kao i prošli Lokalni program za mlade OM rezultirat prostorom za mlade. No, prostor imamo, ali ne
znamo koliko će mladi iskazati interes. Sve ovisi što mladi iz tog mjesta žele da se u tom prostoru napravi. Pokreatč
toga bi trebala biti udruga mladih ili neformalna skupina mladih ili netko od mladih. Mjesni odbor može, ali opet u
suradnji ili na zahtjev mladih.

Mislite li da ima dovoljno sportskog sadržaja za mlade na području Općine Medulin?
Organizirani sport da, rekreativni manje. Igrališta su loše uređena, nisu otvorena. Mladi ne znaju da imaju i kakve su
mogućnosti korištenja. Općina daje na raspolaganje svu infrastrukturu, od terena sportskih dvorana, no prvenstvo imaju
sportski klubovi, te rasporedom i terminima raspolaže Sportska zajednica, termine će dobiti članovi sportske zajednice,
slobodni termini se naravno mogu dobiti ukoliko ih ih ima.
Svi sugovornici smatraju da na području Općine Medulin nema dovoljno obrazovno - edukativnih sadržaja za mlade
te navode kako postoje razne izložbe, uglavnom kulturne koje su za sve generacije. Svojevremeno su se organizirale
razne edukacije o pisanju životopisa, intervjui za posao, samozapošljavanje no interes nije bio velik. Neka razmišljanja
sugovornika su da bi trebalo osigurati sredstva za takve edukacije u općinskom proračunu kako bi se one provodile.
Najviše se takvih sadržaja organizira u Medulinu. Prijedlozi su da se organiziraju edukacije za teme današnjice, IT,
programiranje, crtanje, što god ima veze sa računalom, radionica za informatiku, tečajevi stranih jezika, da budu
besplatne za mlade, da se organiziraju na nivou cijele općine.
Na pitanje što bi trebalo učiniti da mladi po završetku školovanja žele ostati živjeti i raditi na području Općine Medulin,
uglavnom je spomenuto dva segmenta: posao i stan. „Radno mjesto je osnova za kvalitetno planiranje u budućnosti“.
Pomoć općine privatnicima, obrtnicima da i zimi opstanu. Olakšati stambeno pitanje za mlade obitelji, sugovornik
komentira kako se mladima teško odlučiti imat obitelj ako nemaju nekretninu i posao te kako je zbog turizma
podstanarstvo vrlo teško ostvarivo. No, isto tako osigurati kvalitetnu mogućnost života koja nije zagušena prevelikom
izgrađenošću i atakom turista tokom sezone te svakako omogućiti bolju prometnu povezanost. „Moraju vidjeti svoju
perspektivu i šansu. Ako oni svoju lokalnu zajednicu vide kao nešto što se razvija u pozitivnom smjeru onda će ostati,
ako vide suprotno onda će otići. Ako Općina se razvija u pozitivnom svijetlu, ako se vide promjene, čak i ako nema u tom
trenu osiguran posao vidjeti će da će u cijelom tom sustavu naći svoje mjesto pod suncem. Ako je neka tmurna atmosfera
i osjećaj da stvari ne idu dobro onda će i to utjecati na njihovu odluku da se maknu.“
Da se potakne veći broj mladih na otvaranje vlastite tvrtke potrebno je uz kontinuirane financijske poticaje za mlade
poduzetnike, educirati mlade o tome: mladi ne znaju što mogu i kako mogu raditi, kako sustav funkcionira, kako pokrenuti
vlastiti posao. Jedan sugovornik smatra da je to stvar države i da Općina tu ne može ništa. Primjerice koncesijska
odobrenja su se uvijek davale firmama sa područja Općine, no to se moralo promijeniti i natječaj mora biti otvoren za sve.
Za zakup javne površine mora ići određena procedura, a mladi ne znaju kakva je. Mlada osoba koja ima želju mora se
javiti u općinu. Ono šta općinske službe mogu i što se radi je dostupnost na javnoj ploči i webu. U principu u zadnje
vrijeme sve mlađe osobe dolaze i traže vid sezonskog posla. Nadalje, potrebno je smanjenje poreza, sufinanciranje nekih
davanja, troškova mladim poduzetnicima.
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Što mislite, na koji način Općina Medulin može pomoći mladima u razvoju vlastitih poduzetničkih ideja?
Prvenstveno edukacijom, postoji i mogućnost mentoriranja od strane općinskih službi, osigurati osobu unutar Općine
zaduženu za sva pitanja poduzetnika: kako se neke stvari vode, što sve treba, osoba koja bi bila dostupna mladima, ali i
povećanjem poticaja za mlade poduzetnike, zatim kroz informiranje te motivaciju kroz dobre uspješne primjere. Općina
može razvijati projekte koji nisu samo općinski, nego su privatni ali u javnom interesu, tada se mladi poduzetnici mogu
nasloniti na neke projekte za koje općina priprema podlogu.
Mislite li da Općina Medulin potiče mlade da se bave poljoprivredom?
Svi sugovornici su se složili da ne potiče. Općina Medulin ima nacrt programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
koji nije još usvojen, čeka se mišljenje ministarstva. Poljoprivredne površine su usitnjene jako stoga je otežano razviti
novu poljoprivrednu proizvodnju.
Koji su potrebni preduvjeti za brže osamostaljenje mladih?
Svi sugovornici su se složili da je važan posao i stan. S obzirom da su na području općine Medulin nekretnine skupe, a
cjelogodišnji najam zbog sezone je vrlo rijetka mogućnost, mladi teško dolaze do vlastite nekretnine na području općine
Medulin.
Na koji način bi Općina Medulin trebala oblikovati stambenu politiku za mlade?
Problem Općine je što nema puno parcela u svom vlasništvu, uvijek smo u sporu s državom. Moguće je izraditi stambenu
politiku za mlade te u njoj obuhvatiti više mjera: od zemljišta za 1,00 kn do olakšica za mlade obitelji, primjerice smanjenje
komunalnog doprinosa, do financiranje kamata prvih godina kod kupnje prve nekretnine. Nadalje, moguća je i stambena
politika izgradnje stanova, ali potrebno je voditi računa o zloupotrebi toga kako to na kraju ne bi bili stanovi za
iznajmljivanje turistima. „Mislim da za mlade treba posebno izraditi stambenu politiku, jer stambena politika općenito nam
ne treba. Da se pita mještane oni bi rekli stop gradnji. Imali smo preko apn-a nudili su zemljište, pa izgradnja pa prodaja
stanova, pa su nudili adaptacije vlastitih objekata. Tako nešto bi za nas bi bilo najprihvatljivije“
Na pitanju jesu li zadovoljni trenutnim odgojno-obrazovnim ustanovama za djecu na području Općine Medulin, svi
sugovornici su odgovorili da jesu.
Jeste li zadovoljni trenutnom zdravstvenom skrbi za djecu i mlade na području Općine Medulin?
Sugovornici su se složili da postoje ambulante obiteljske medicine po nekim mjestima, u zadnje vrijeme neke su zatvorene
(Pomer, Premantura), postojeće su više okrenute starijoj populaciji. Općina radi na tome da se dobije rješenje o
ponovnom otvaranju zatvorenih ambulanti.
O ranjivim skupinama mladih
Općina Medulin ne zna koliko ima mladih iz ranjivih skupina, stručne službe se time do sada nisu bavile osim kroz
Socijalno vijeće, Program socijalne skrbi koji se ne bavi posebno mladima, odnosno, mladi su vrlo rijetko tema, uglavnom
ako se radi o mladoj osobi ta je osoba sa invaliditetom. Trebalo bi u to tijelo uključiti predstavnika mladih Socijalno vijeće
sastavljeno je od predstavnika umirovljenika iz svakog mjesta i oni dobro funkcioniraju ali ne bave se ranjivim skupinama
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mladih ne. Takve podatke imaju ustanove i udruge koje se bave socijalnom i zdravstvenom skrbi na našem području, no
one ne izdvajaju posebno mlade. no nikada nisu objedinjeni takvi podaci o mladima. Općina Medulin financira autobusnu
kartu mladima koje idu u Pulu na psihosocijalnu podršku.
Nadalje, jedna sugovornica navodi kako prilikom obilježavanja značajnih datum Općina organizira predavanja, recimo o
pretilosti, kao problem mladih koji utječe na mentalno zdravlje. Nema nikakvih aktivnosti u vezi ovisnika.
Niti jedan sugovornik ne zna koliko ima registriranih ovisnika na području Općine Medulin.
Udruge prilikom prijave na natječaj za program javnih potreba navedu broj članova sa područja Općine Medulin, no nitko
te brojke ne objedinjuje, ne vodi evidenciju o broju mladih po ranjivim skupinama.
Nadalje, dječji doplatak je temelj za učeničke stipendije.
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PRIJEDLOZI IDEJA PRIKUPLJENI PUTEM ONLINE OBRASCA
U svrhu rješenja potreba ili problema mladih s područja Općine Medulin kreiran je online obrazac sastavljen od 5 pitanja.
Pitanja su se odnosila na sam prijedlog ideje te razradu iste, tko bi mogao realizirati ideju, kome je namijenjena, u kojem
vremenskom razdoblju može biti ostvarena te koliko je financijskih sredstava potrebno. Prikupljeno je 7 ideja., te su iste
objedinjenje i uvrštene u poglavlje 5. ovog Lokalnog programa za mlade.
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5. Pregled mogućnosti, potencijala, prijedloga
Kroz sve navedene metode prikupilo se niz razmišljanja, ideja i prijedloga za poboljšanje i unaprjeđenje života mladih na
području Općine Medulin, U nastavku se daje pregled objedinjenih i razvrstanih prijedloga i ideja po tematskim
područjima, u izvornom obliku:
Informiranje mladih
Povećati informiranost mladih o svim područjima od interesa mladima, od kulturnog, zabavnog do poslovnog
putem web stranice koju će administrirati i voditi educirana, stručna mlada osoba;
Objediniti sva zbivanja, događaje za mlade, popularna mjesta za druženje mladih na jednom mjestu te redovno
ih ažurirati;
Učinkovita web platforma sa svim relevantnim informacijama
Kreirati platformu za mlade; imenovati osobu za informacije različitih stavka koje su kompatibilne;
Bolja informiranost, bolji kanali komunikacije - web stranica, info punktovi, e-mail, Newsletter, poštanski sandučić
po kućanstvu
Informirati mlade kroz oglašavanje, društvene mreže, izdvojiti više novca za promociju putem društvenih mreža;
Informiranje putem oglasne ploče mjesnog odbora Vinkuran; gostovanje na radiju, na društvenim mrežama
Izraditi aplikaciju za mještane općine za dobivanje informacije
izrada web stranice sa svim događajima i aktivnostima;
Primjena novih tehnologija
Mjesto za druženje mladih
Omogućiti mjesto za druženje mladih života;
Kreirati prostore za mlade
Pronaći nekorišten prostor i osigurati prostor za druženje, barem jedan društveni prostor za mlade,
Prostor za svakodnevna duženja
Knjižnica ili neki prostor gdje se može učiti, isprintat nešto za školu, napravit neki rad a da se ne mora ići u
Pulu.
Klub
Društvene prostorije
Centar za mlade
Prostor gdje se mladi mogu družiti
Zabavni klub
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Mjesto gdje bi se mogli družiti
Cjelogodišnji klubovi
Društveni prostor-kreativnosti

Sport i rekreacija
Omogućiti mladima korištenje sportskih objekata kako bi i zimi mogli trenirati i baviti se sportom;
Nova sportska dvorana u Medulinu;
Podržavati sportske događaje kao što su wind surf, kite surf, surf;
Uređenje biciklističke i pješačke staze (Premantura-Pomer-Medulin) koja će biti tematska sa naglaskom na
povijest i kulturu, koja će sadržavati tematska odmarališta (s naglaskom na običaje);
Aktivacija cjelogodišnjeg wake board parka kao zamjenski sadržaj za „stare“ sportove;
Otvoriti prolaz od Del-mara jer se mora ići naokolo i nije praktično
Osvještavanje mještana koliko je zdravlje i sport važno za život;
Sufinanciranje kupovine npr. bicikla u svrhu praćenja tjelesne aktivnosti i boljitka zdravlja OM;
Zamijeniti sprave na Bumbištu;
Urediti šumu Soline sa spravama, klupicama i kantama za smeće;
Organizirati sportske sadržaje na igralištu u Vinkuranu
Fitness na otvorenom
Teretana
Organizirati društvene, kulturne i sportske događaje za mlade i u zimskog periodu;
Besplatan pristup dvorani zimi (po principu termin otvorenih vrata raspodijeljen po sportovima), održavanje
košarkaških terena ljeti (4+ mjeseci u sredini sezone bez promjene mrežica na koševima nakon što se poderu),
turniri u drugim sportovima osim u piciginu - na istom principu, sadržaji di bi se mladi družili zimi - npr. turniri u
briškuli/stolnom nogometu,
Sportska događanja/informativni pult
Sportski rekreativnih sadržaji, utrke i natjecanja
Sportske aktivnosti
Više sportskih i kulturnih aktivnosti, natjecanja...
Sportske rekreativne manifestacije
Teretana na otvorenom/zatvorenom
Triatlon, trčanje, natjecanje u podvodnom ribolovu
Sportskih događanja nedostaje, možda više amaterskih te svakako u to uključiti Sportsku zajednicu i ostale
organizacije u Općini (udruge, društva itd.)
Biciklizam, ture
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Sportski/kulturni/zabavni događaji
Organizirati sportske igre; turniri sa kotizacijom i nagradom nekih od obrtnika ili poduzetnika
Sportske aktivnosti

Kultura, manifestacije, društveni sadržaj
Organizirati medulinsko koncertno ljeto s ciljem poticanja lokalnih umjetnika kroz koncerte i poticanje na projekte;
Osmisliti niza aktivnosti kako bi se očuvala kulturna baština, kroz veću angažiranost čelnih ljudi,
Bolji marketing i promociju,
Uključivanje poslovnih subjekata (primjerice vlasnika ugostiteljskih objekata),
Uključivanja lokalne kulturne naše baštine u vrtiće i školu, iskorištavanje potencijala šetnice;
Dati mladima da organiziraju sadržaj u napuštenim zgradama pored veslačkog kluba u autokampu Medulin;
Uložiti više sredstva u kreiranje sadržaja koristeći lokalni potencijal, poticati skupine entuzijasta, iskoristiti
postojeća poduzeća;
Podržavati razvoj kulture za mlade, posebno mladih umjetnika;
Poticati i podržavati volontiranje mladih i starijih osoba kroz radne aktivnosti primjerice radionica o kulturi, povijesti
i tradiciji;
Organizacija motivacijskih radionice (npr. u društvenim domovima);
Organizirati sadržaje za zimska druženja (npr. u društvenom domu);
Organizirati društvene sadržaje i niz radionica za mlade;
Organizirati roštiljanje ispod igrališta na početku i kraju ljeta (udruga mladih);
Organizacija edukativnih evenata za mlade, lokacija se mijenja svaki put;
Urediti šumicu Soline sa spravama, klupicama i kantama za smeće (kamenjak)
Organizirati čišćenje prirode, prezentiranje (govorenje o ključnim fazama mladih);
Organizirati više događaja, uključiti ljude, dovesti edukatore, provoditi radionice, educirati i motivirati mlade,
povezati zajednicu
Poticati različite društvene i kulturne sadržaje: ljetno kino, omogućiti drugima da organiziraju sadržaje u Cavi
Romani (naprimjer udruzi Uivity twg)
Poticati otvaranje kafića;
Mogućnosti volontiranja, radionice/edukacije.
Puno sadržaja
Zabava
Zabavni sadržaji za mlade
Kvizovi, radionice, projekcije filmova
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Fali kulturnih i sportskih događanja gdje bi se mladi mogli okupljati
Izlasci
Kino dvorana ili prostor za gledanje filmova. Igranje društvenih igara. Koncerti zimi.
Više sportskih i kulturnih aktivnosti, natjecanja...
Zimska organizirana druženja
Mjesta za izlazak mladih, posebno maloljetnih koji nemaju vozačku pa ovise o roditeljima,
Predstave za mlade
Zabavni sadržaj
Zabavni i edukativni
Manifestacije na kojima bi bile razne aktivnosti za mlade
Festivali
Ne znam
Ljetne igre
Koncerti ili sadržaj vezan uz alternativnu glazbu, kreativne radionice (filmske, dramske, likovne) ili edukativne
radionice za 'starije' mlade, (npr. kulinarske radionice lokalnih specijaliteta, vrtlarstvo...)
Organizacija druženja, čajanki, roštilja...
Više plesnih radionica
Kultura i znanje
Noćni život
Pub kviz
Edukativni i intelektualni sadržaji
Društveni događaji
Sve
Kino na otvorenom,
Sufinancirani izleti,
Vise eventa s glazbom na otvorenom "Open-air party"
Zabava, druženje, sportski događaji
Igre turniri za mlade (briškula, biljar,…)

Poduzetništvo i zapošljavanje
Potaknuti i organizirati poduzetničko savjetovanje mladih kako bi mladi lakše našli način i mjesto za
zapošljavanje,
Provoditi različite edukacije, primjerice edukacije o EU fondovima
Organizirati predavanja o mogućim sezonskim poslovima na području općine Medulin i/ili lokalnu internetsku
platformu za pronalaženje posla
Pružati podršku za zapošljavanje i poduzetništvo mladih;
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Poticaj s poslovnim prostorima; inkubatori, coworking centri; „ured za..“
Besplatno savjetovanje i pomoć pri zapošljavanju – stručnjaci, mentori u tom području uz pomoć zainteresiranih
mladih;
Edukacije o pokretanju samostalnog obrta, poduzeća i pisanju lokalnih, regionalnih i europskih projekata

Mobilnost
Povezati ljeti sva mjesta sa Medulinom gdje se ljeti odvija večernja zabava,
Osmisliti lokalnu aplikaciju za jeftiniji prijevoz ili pokrenuti suradnju sa lokalnim taxi prijevoznicima; ,
Općina treba uvesti linije ili sufinancirati;
Alternativni prijevoz
Omogućiti
srednjoškolcima besplatne autobusne karte i povećati broj autobusnih linija; napraviti staze da se
povežu mjesta;
Razmjene mladih, Besplatni tečajevi,
Zdravlje
educirati mlade o važnosti i dostupnosti zdrave hrane;
osvještavanje mještana koliko je zdravlje i sport važno za život;
Uključivanje mladih
Od bitnih planiranja organizirati rasprave i savjet da mladi mogu utjecati na donošenje odluka;
Općina treba nastaviti raditi s mladima, osvijestiti Savjet mladih i koristiti nove kanale komunikacije (sponzorski
oglasi na FB i Instagramu),
Uključivanje mladih u organiziranje radionica, sportskih rekreacija
Radionicama, radnim akcijama dati povjerenje mladima i povećati zainteresiranost za ubuduće;
Edukacija/okupljanja mladih društvenom domu svakog prvog u mjesecu susret sa mjesnim odborom - tipa dani
otvorenih vrata i da je mjesni odbor cijeli dan;
Pronaći način kako komunicirati sa općinom preko mjesnog odbora
Kreirati zajednicu mladih, omogućiti različite interese, različite aktivnosti;
Poticati i nagrađivati zalaganje;
Podržavati udruge mladih;
Osvještavati mlade o važnosti i potrebi aktiviranja;
Predlagati ideje različitih ili novih aktivnosti mjesnom odboru
-
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Organizirati više događaja, uključiti ljude, dovesti edukatore, provoditi radionice, educirati i motivirati mlade,
povezati zajednicu
Veće uključivanje i angažiranje mjesnog odbora
Pojačati rad mjesnog odbora sa zajednicom, uvrštenje u proračun Općine Medulin infrastrukturnih stavki za
Vinkuran
Pružanje jednake mogućnosti svim mjestima po pitanju događaja, neovisno o broju mladih koji žive / borave na
jednom području.
Druzenja mladih
Volonterske udruge, Sportske društva
Stvaranje zajedničkih interesa

Obrazovanje
Neformalno obrazovanje kroz edukacije i radionice uz praktičan rad od strane osoba/mještana OM;
Poticanje i veće subvencioniranje obrazovanja-fakultet, doktorski studij;
Savjetovanja za učenike i studente
Edukacije mladih i starih o novim trendovima, financijama, informatici, jezicima, ... (neke željene skupine ovisno
o potrebama/interesima po mjestima).
Radionice za mlade (npr. izmjene iskustva mladih),
Savjetovanje mladih
Zabava i edukacija. Npr. Kao u Poreču besplatna edukacija za mlade u području mediteranske poljoprivrede i
enologije
organizirati tečajeve jezika: početni i napredni;
Stanovanje
mjere, poticaji za stambeno zbrinjavanje (zemljišta, stanovi, kupnja, dugoročni najam, ustup prostora);
sufinanciranje, parcela za 1 kn,
-
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6. Prioriteti, mjere, aktivnosti po područjima djelovanja
Prijedlog mjera, prioriteta i aktivnosti u Lokalnom programu za mlade Općine Medulin 2021.-2025. temelji se na
prikupljenim potrebama i prijedlozima mladih kroz online anketu i fokus grupe a baziran je okvirom nacrta Nacionalnog
programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. kojim se utvrđuju ciljevi, prioritetna područja i mjere javnih politika
za mlade usmjerene na poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih ljudi u društvu punom izazova. Opći cilj Nacionalnog
programa za mlade je stvaranje društvenih pretpostavki za razvoj potencijala mladih radi podizanja kvalitete njihovog
života i njihove optimalne društvene integracije.
U nacrtu Nacionalnog programa za mlade (2020-2024) naveden su preporuke za JLRS kako slijedi:
Potiču se županije, gradovi i općine da sukladno svojim kapacitetima i mogućnostima pronađu načine za osiguravanje
odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih
programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive.
Potiču se županije, gradovi i općine da sukladno svojim kapacitetima i mogućnostima osiguraju podršku mladima za
ostanak u ruralnim područjima omogućavanjem sustavnog i kontinuiranog savjetovanja mladih o mogućnostima
korištenja poljoprivrednih zemljišta, olakšavanjem administrativnih prepreka za dodjelu zemljišta mladim obiteljima i/ili
mladima za gradnju stambene kuće ili bavljenje poljoprivredom i stočarstvom.
Županije, gradovi i općine se također pozivaju da iniciraju, podupiru i sukladno svojim mogućnostima sufinanciraju:
- osnivanje i rad udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem području;
- udruge mladih i za mlade i inicijative mladih koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih u društvenom
odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području;
- uključivanje mladih i njihovih udruga u djelovanje JLP(R)S, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka
koje ih se neposredno tiču;
- programe i projekte udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima Nacionalnog programa za mlade i pojedinog
lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade; posebno programe i projekte koji se provode u ruralnim
područjima;
- programe i projekte kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu;
- omladinska i studentska informativna i obrazovna glasila na lokalnoj razini;
- projekte osnivanja i djelovanja klubova mladih na lokalnoj razini, info-centara za mlade na županijskoj i lokalnoj
razini i centara za mlade;
- razvoj i održivost poduzetničkih inkubatora za mlade;
- troškova javnog prijevoza mladima i troškova autoškole.
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Popis mjera, prioriteta i aktivnosti po tematskim područjima:
Pred-mjera 1. – ključna mjera: Informiranje mladih
Ključno poglavlje Lokalnog programa za mlade Općine Medulin 2021-2025 je informiranje mladih. Rezultati online ankete,
fokus grupa ali i intervjua koji su bili sa predstavnicima donositelja odluka pokazali su da je komunikacija sa mladima vrlo
mala ili nikakva, te da ima puno prostora za poboljšanja. Mladi su napomenuli da informacija nema, posebno objedinjenih
i preglednih te da je potrebno uz web stranicu slati informacije putem različitih kanala komunikacije.
Stoga se navodi ova posebna mjera koja sadrži nekoliko prioriteta:
1. Kreiranje web stranice za mlade Općine Medulin čiji će sadržaj biti osmišljen u suradnji sa mladima, a
administriranje stranice i ažuriranje podataka obavljati će sami mladi. Cijeli taj proces koordinirati će savjet mladih
Općine Medulin, koji će omogućiti financiranje web stranice. Web stranica će sadržavati sve relevantne informacije
za mlade:
mogućnosti za bavljenje aktivnostima u slobodno vrijeme (sport, kultura, zabava, edukacije, neformalna
druženja),
informacije o mogućnostima zapošljavanja (sezonskog i stalnog)
informacije o poduzetništvu (o pokretanju, o poticajima, o dodatnom educiranju i usavršavanju, umrežavanju,
prodaji, marketingu)
informacije i novosti iz Općine Medulin
2. Zaposlena osoba u Općini Medulin za područje mladih, projekata za mlade, informiranja mladih te provedbu
aktivnosti iz ovog Lokalnog programa za mlade koje su u nadležnosti općinske uprave
3. Redovno i kontinuirano komuniciranje putem svih kanala komunikacije:
društvenih mreža: FB, Instagram, LinkedInn, Tik tok, You tube
emaila (Newsletter)
radio i TV (tematske emisije za mlade)
Medulinski glasnik (dio za mlade)
4. Poticanje dijaloga sa mladima: interaktivni događaji, otvorena vrata, kava sa načelnikom
S obzirom da se informiranje mladih i komuniciranje sa mladima odnosi na sva tematska područja koja ovaj Lokalni
program obuhvaća, neće se posebno pod svaku mjeru navoditi informiranje i komunikacija o toj temi, no za svako je
tematsko područje i aktivnosti koje se provode vrlo važno informirati mlade o tome i uključiti ih u kreiranje i provedbu
aktivnosti.
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Pred-mjera 2: Mobilnost mladih
Obzirom da je na svim fokus grupama, u online anketi i kroz intervjue naveden problem prijevoza mladih, posebno mladi
do 18 godina, između mjesta općine Medulin ali i prema Puli, izdvaja se kao posebno područje Mobilnost mladih koje je
od izuzetne važnosti da bi se većina aktivnosti iz ovog Lokalnog programa za mlade provela, odnosno da bi se mladi
bavili sportskih i rekreativnim aktivnostima, pohodili kulturne događaje, međusobno družili, sudjelovali na društvenim
događajima, bili aktivno uključeni u društvo, razvoj svoje zajednice, te što je izuzetno važno da bi se mogli zaposliti,
prijevoz je važna stavka u životu mlade osobe. S obzirom da su postojeće autobusne linije rijetke, odnosno neadekvatne,
potrebno je razvijati neke nove inovativne načine prijevoza.
Mladi su predložili:
Poticati izradu mobilne aplikacije koja će nuditi mogućnost prijevoza ili lokalnog shering sustava za prijevoz
Sufinancirati taxi prijevoz mladima, posebno ljeti među mjestima Općine Medulin, kada se odvija večernja zabava
Sufinancirati nabavku e-bicikala
Omogućiti srednjoškolcima besplatne autobusne karte
Povezati mjesta Općine Medulin pješačko biciklističkim stazama
-

Pred-mjera 3: Stambena politika za mlade
Za osamostaljenje mladih osoba nužni su posao i stambeno zbrinjavanje. Ti faktori svakako direktno utječu i na odabir
općine Medulin za svoje mjesto življenja, odnosno za ostanak. Stoga se stambeno zbrinjavanje izdvaja iz ostalih
tematskih područja, kao jedna vrlo važna pred-mjera koja će utjecati na mlade da ostanu na području općine Medulin, tu
zasnuju obitelj, razviju svoje poslove i pridonose razvoju te lokalne lane zajednice.
S obzirom na visoku razinu turizma nekretnine su vrlo skupe, a cjelogodišnji najam je teško pronaći. Stoga je potrebno
mladima pomoći, te se predlaže izrada stambene politike za mlade općine Medulin, koja će sagledati potrebe i potencijal
te definirati mjere kojima će se pomoći da mladi riješe svoje stambeno pitanje.
Mjere mogu uključivati niz poticaja:
dodjelu zemljišta za 1,00 kn,
sufinanciranje stambenih kredita mladima u prvih nekoliko godina,
izgradnju POS stanova,
izgradnju zajedničkih stambenih objekata sa zajedničkim prostorijama za ograničen najam na nekoliko godina.
Stambenu politiku za mlade vrlo je važno izraditi u suradnji sa mladima, sagledavajući potrebe ali i realne mogućnosti.
No, jedan od važnijih zadataka prilikom izrade ove Stambene politike za mlade na području Općine Medulin su kriteriji i
kontrola, kako se ne bi uzurpirale subvencije za izgradnju ili uređenje turističkih objekata i apartmana.
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6.1. OBRAZOVANJE, ZNANOST I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE
Prema Nacrtu Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine u ovim područjima utvrđeni su
ciljevi vezani za smanjenje vršnjačkog i drugog nasilja te obrazovanja mladih za aktivno građanstvo i nenasilje zatim kroz
jačanje konkurentnosti mladih na tržištu rada, povećanje digitalne pismenosti te podizanje razine financijske pismenosti
mladih.
S obzirom na sve prikupljene potrebe i prijedloge, prioriteti i aktivnosti u ovom području su:
Stipendiranje učenika i studenata
Razviti program stipendiranja izvrsnih, nadarenih učenika i studenata
Razviti program stipendiranja učenika strukovnih zanimanja
Razviti program stipendiranja studenata novih znanja, poslova budućnosti
Razviti program stipendiranja mladih znanstvenika, istraživača, doktoranata
Razviti program stipendiranja mladih talentiran sportaša, kulturnih umjetnika
Organizacija edukacija ili podrška provedbi edukacija za mlade
Radionice na temu kritičke digitalne pismenosti
Radionice na temu primjereno komuniciranje putem društvenih mreža
Radionice na temu financijske pismenosti, s naglaskom na mladima zanimljive i nove teme: etična banka, nove
valute, kreditiranje, financiranje projekata i poslovnih ideja
Razviti program savjetovanja za učenike i studente po pitanju profesionalnog usmjeravanja, mogućnosti
zaposlenja s obzirom na odabir škole / fakulteta.
Obrazovanje mladih za nove vještine i nova znanja
Organizacija /ili poticanje održavanja edukativnih radionica za mlade: strani jezici (početni i napredni), IT, izrada
weba, kodiranje, izrada aplikacija,
Organizacija /ili poticanje održavanja neformalnog obrazovanja kroz edukacije i radionice uz praktičan rad od
strane osoba/mještana OM; o novim trendovima, financijama, informatici, jezicima, razmjena iskustava mladih,
mobilnost, Erasmus, …)
Razvoj projekata u suradnji sa obrazovanim ustanovama i organizacijama civilnoga društva u svrhu jačanja
kapaciteta institucija formalnog obrazovanja za provedbu među-predmetnih tema: Građanski odgoj i
obrazovanje, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Osobni i
socijalni razvoj, Zdravlje i Učiti kako učiti
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6.2. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO
Prema Nacrtu Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine kroz navedena područja planirano
je povećati participaciju mladih na tržištu rada, posebno mladih koji su stekli nižu razinu obrazovanja (osnovno
obrazovanje i niža razina srednjeg obrazovanja) te osnažiti mlade za poduzetništvo i samozapošljavanje.
S obzirom na sve prikupljene potrebe i prijedloge, prioriteti i aktivnosti u ovom području su:
Stvaranje preduvjeta za lakše zapošljavanje mladih
Pokrenuti Lokalnu FB grupu s ciljem spajanja ponude i potražnje sezonskog rada
Potaknuti izradu lokalne internetske platforme za pronalaženje posla
Na Web portalu za mlade na području Općine Medulin objediniti sve relevantne informacije vezane za
zapošljavanje i samozapošljavanje mladih
Informirati mlade o mjerama za zapošljavanje mladih
Organizirati i/ili poticati održavanja radionica osnaživanja mladih s ciljem njihove veće zapošljivosti
Poticati razvoj organizacija civilnog društva na lokalnoj razini u cilju pripreme i provedbe programa iz područja
digitalnih kompetencija
Jačanje kompetencija mladih za moderno tržište rada
Poticati razvoj kompetencija SOFT vještina (osobnih vještina) mladih kroz edukacije i predavanja za mlade
Organizirati i/ili poticati organiziranje edukacija za mlade na temu poduzetništva: Kako otvoriti tvrtku, financije
poduzetništva, financiranje poduzetništva, poticaji za samozapošljavanje, HBOR, pisanje lokalnih, regionalnih i
europskih projekata
Podržavati neformalna obrazovanja mladih za razvoj kompetencija u STEM području
Stvaranje sustava podrške razvoju poduzetništva mladih na području Općine Medulin
Pružati podršku za poduzetništvo mladih kroz besplatno savjetovanje
Razviti mentorski program za mlade poduzetnike u suradnji sa poslovnim ljudima sa područja Općine Medulin
Poticati razvoja poduzetništva mladih kroz održivi razvoj (recikliranje, obnovljivi izvori energije, društveno
poduzetništvo)
Financirati potporama mlade poduzetnike
Razviti sustav podrške za prostore za freelancere
Plasirati stručne i korisne informacije, primjere dobre prakse, motivacijske priče kroz adekvatne kanale
komunikacije

66 / 93

Poticati poduzetnički duh među mladima i razvijati pozitivni stav prema poduzetništvu kroz zanimljiva predavanja,
druženja sa poznatim poduzetnicima, objavu zanimljivih priča
Poslovne zone / Inkubator za mlade poduzetnike / Coworking prostor
Kreiranje poduzetničkih ideja mladih koje mogu pružiti društvenu uslugu, sadržaj ili proizvodnju
Stvaranje sustava podrške mladim poljoprivrednicima, OPGovima, ribarima
Kreirati mjere sufinanciranje projekata mladih poljoprivrednika, OPGova, ribara
Kreirati mjere kreditiranja, jamstava i drugih financijskih poticaja za mlade poljoprivrednike, OPGove, ribare,
Financirati informatičke infrastrukture mladim poljoprivrednicima, OPGovima, ribarima
Uspostaviti sustav informiranja o mogućnostima za razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, poljoprivrede
i stočarstva, digitalizacije poljoprivrednog gospodarstva, seoskog turizma i sličnih programa
-
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6.3. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU, RAD S MLADIMA I
ODRŽIVI RAZVOJ ZAJEDNICE
Prema Nacrtu Nacionalnog programa za mlade koncept aktivnog građanstva, koji povezuje pravni status osobe s ulogom
osobe koju ona ima u društvu, od osobitog je značaja za javne politike usmjerene mladima kako bi i prije formalnog ulaska
u svijet odraslih dobili podršku u njihovom punopravnom sudjelovanju u životu zajednice. U fokusu održivog razvoja
zajednice kao strateškog područja jest osviještenost mladih o mehanizmima sudjelovanja koji im omogućavaju i
olakšavaju punopravnu participaciju u zajednici. U navedenom području ciljevi su održivi razvoj zajednice i aktivno
sudjelovanje mladih u njegovu razvoju. S obzirom da je za aktivno uključivanje mladih vrlo važan i sam rad sa mladima,
ta se dva područja objedinjuju u jedno.
S obzirom na sve prikupljene potrebe i prijedloge, prioriteti i aktivnosti u ovom području su:
Poticanje uključivanja mladih
Organizirati redovna okupljanja mladih društvenom domu (npr. svakog prvog u mjesecu)
Povećati komunikaciju mladih i mjesnih odbora, primjerice organizirati Dane otvorenih vrata mjesnih odbora u
cilju upoznavanja mladih sa radom mjesnog odbora
Prikupljati ideje i prijedloge mladih putem susreta sa mladima, fokus grupa, online anketa, online obrazaca,
Poticati i nagrađivati zalaganje mladih zbog uključivanja u društveno korisne projekte;
Osvještavati mlade o važnosti i potrebi aktiviranja putem predavanja, kratkih videa na društvenim mrežama,
Organizirati umrežavanja mladih sa drugim dionicima u zajednici, donositeljima odluka kako bi zajedno razrađivali
nove ideje i programe
Dobivanje statusa „Grad prijatelj mladih“
Jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade za rad s mladima
Osnažiti tim za vođenje Centra za mlade
Izraditi koncept i plan rada centra za mlade Općine Medulin
Osigurati financijsku potporu za aktivnosti Centra za mlade Općine Medulin
Poticati i podržavati provedbu edukacija udruga mladih i za mlade
Osigurati financijske potpore za aktivnosti udruga za mlade
Pružanje podrške djelovanju udruga mladih i za mlade usmjerenog poticanju aktivnog sudjelovanja mladih u
društvu
Financirati aktivnosti udruga mladih i za mlade usmjerene aktivnom sudjelovanju mladih u društvu
Osigurati financijsku potporu organizacijama civilnog društva za provedbu programa i aktivnosti u području
međupredmetne teme Održivi razvoj
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Sufinancirati projekte organizacija civilnog društva odobrenih u okviru Erasmus+ programa i njegovih sljednika u
području mladih
Poticati i podržavati razvoj i provedbu neformalnih obrazovnih programa za radnike s mladima (youth worker) s
ciljem jačanja njihovih vještina i kompetencija
Provoditi edukativne / informativne radionice o funkcioniranju javne uprave
Osiguravanje uvjeta za unaprjeđenje rada Savjeta mladih
Provoditi edukacije za članove savjeta mladih
Osigurati administrativno-tehničku i financijsku potporu Savjetu mladih Općine Medulin
Kontinuirano raditi na poticajnom okruženju za provedbu Dijaloga s mladima sa svim dionicima
Raditi na podizanju svijesti o važnosti Savjeta mladih provedbom promotivnih kampanja, informiranje mladih o
značaju, funkcijama i aktivnostima Savjeta mladih putem medija i društvenih mreža te osmišljavati druge
aktivnosti kojima je svrha promocija rada Savjeta i motiviranje mladih na uključivanje u rad Savjeta mladih
Podrška volonterskim akcijama mladih
Poticati mlade na pokretanje volonterskih inicijativa i udruživanje
Podržavati volonterske akcije na lokalnoj razini (čišćenje i uređivanje zajedničkih javnih prostora, fitness na
otvorenome, obale, šuma)
Organizirati druženja volontera i ostalih na uređenim područjima
Promicanje održivog razvoja zajednice
Razvoj i provedba aktivnosti mladih usmjerenih održivom razvoju zajednice
Osvještavati važnost selektiranja otpada
Organizirati i/ili poticati održavanje radionica o recikliranju i razvrstavanju otpada, ponovnoj uporabi
Organizirati i/ili poticati održavanje edukacija o mogućnostima utjecaja na donositelje odluka o važnim pitanjima
iz područja ekologije
Poticati poduzetništvo mladih u području recikliranja otpada i obnovljivih izvora energije
-
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6.4. SOCIJALNA UKLJUČENOST
Izazovi i poteškoće s kojima se suočava suvremeno društvo, dovode do pojave sve većeg broja mladih koji se nalaze u
riziku od socijalne isključenosti prema kategorijama obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene skrbi. Prema
Nacrtu Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine kroz suradnju s udrugama mladih i za
mlade, koje imaju veliku ulogu u pristupu mladima koji su izvan sustava obrazovanja, rada i socijalne skrbi, žele se
osigurati preduvjeti za socijalno osnaživanje i zaštitu svih pripadnika jedne tako heterogene no značajne skupine društva,
mladih.
S obzirom na sve prikupljene potrebe i prijedloge, prioriteti i aktivnosti u ovom području su:
Pružanje potpore organizacijama civilnog društva u provedbi aktivnosti usmjerenih mladima u riziku od socijalne
isključenosti
- Provoditi aktivnosti usmjerene mladima u riziku od socijalne isključenosti koje pridonose većoj socijalnoj uključenosti
mladih
- Uključiti mlade u riziku od socijalne isključenosti u sportske aktivnosti
Pružanje potpore mladima koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja
odraslih (mladi u NEET statusu)
- Osigurati financijske potpore udrugama mladih i za mlade za rad s mladima koji ne rade, nisu u sustavu redovitog
obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih (mladi u NEET statusu) prema utvrđenim potrebama i resursima
Stvaranje poticajnog okruženja za uključivanje u društvo mladih u sustavu socijalne skrbi
- Izraditi analizu postojećeg stanja mladih iz ranjivih skupina (korisnika zajamčene minimalne naknade, mladih koji su
u sustavu alternativne skrbi i koji izlaze iz sustava alternativne skrbi, mladi sa posebnim potrebama, invaliditetom te
procjena njihovih potreba)
- Osigurati financijske potpore udrugama mladih i za mlade koje pridonose socijalnoj uključenosti mladih ranjivih
skupina
- Informirati udruge mladih i za mlade o inkluzivnom volontiranju mladih iz ranjivih skupina
Pružanje potpore organizacijama civilnoga društva u provedbi aktivnosti usmjerenih ravnopravnosti spolova,
manjinama, mladima sa invaliditetom i posebnim potrebama
- Osigurati financijske potpore programima udrugama mladih i za mlade koje pridonose socijalnoj uključenosti i
osnaživanju mladih djevojaka
- Osigurati financijske potpore programima udruga mladih i za mlade koje pridonose socijalnoj uključenosti mladih koji
pripadaju manjinama
- Osigurati financijske potpore programima udruga mladih i za mlade koje pridonose socijalnoj uključenosti mladih
osoba s invaliditetom i mladima s posebnim potrebama
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6.5. ZDRAVLJE I SPORT
Temeljni ciljevi i zadaće zdravstvene zaštite djece i mladih uzimaju u obzir kompleksni društveni kontekst i utjecaje na
djecu i mlade, koristeći raspoložive metode prevencije bolesti i promicanja zdravlja, s osnovnom svrhom omogućavanja
dostizanja punih potencijala u odrasloj dobi. Prema Nacrtu Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do
2024. godine u ovom području ciljevi su unaprijediti kvalitetu zdravstvene zaštite mladih usmjerene na prevenciju
čimbenika rizika te unaprijediti ponašanje mladih usvajanjem zdravih stilova života.
S obzirom na sve prikupljene potrebe i prijedloge, prioriteti i aktivnosti u ovom području su:
Poticanje mladih na aktivno bavljenje rekreativnim sportom
Organizirati različite oblike tjelesne aktivnost koje se mogu provoditi u slobodno vrijeme
Popularizirati sport na otvorenom
Definirati lokacije za fitness centre na otvorenom sukladno potrebama i prijedlozima mladih
Poticati volonterske akcije uređenja javnih prostora (postavljanje sprava, volonterske akcije uređenja)
Omogućiti mladima korištenje sportskih objekata kako bi i zimi mogli trenirati i baviti se sportom te omogućiti
besplatan pristup sportskim dvoranama zimi
Organizirati i/ili poticati održavanje sportskih sadržaja, manifestacija za mlade i u zimskog periodu
Organizirati grupne treninge po dobnim skupinama
Organizirati sportske događaje na igralištima po mjestima
Organizirati druge turnire, posebno zimi (stolni nogomet, stolni tenis, košarka, briškula)
Organizirati sportske događaje i manifestacije, natjecanja za rekreativce, amatere
Organizirati biciklističke ture po općini Medulin
Sufinanciranje kupovine bicikala u svrhu povećanja kretanja i podizanja tjelesne aktivnosti i zdravlja mladih
Unaprjeđenje lokalnog urbanog planiranja za aktivno provođenje vremena i tjelesnu aktivnost
Kreirati, urediti i opremiti pješačko biciklističku stazu Premantura - Medulin sa uključenim povijesnim i kulturnim
elementima (običaji, tradicija) općine na stajalištima duž staze
Postaviti sprave za fitness na otvorenom
Redovno održavati postojeće fitness sprave na otvorenom
Redovno održavati sportska igrališta po mjestima
Urediti šumu Soline sa spravama, klupicama i kantama za smeće
Popularizacija sportova
Na Web portalu za mlade Općine Medulin objediniti sve informacije po pitanju sporta, sportskih događaja,
rekreativnog sporta, rekreativnih natjecanja, mogućnostima korištenja sportskih terena i dvorana
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Podržavati organizacije sportskih manifestacija sportova na moru (pokazni eventi sa slobodnim uključivanjem
zainteresiranih): wind surf, kite surf, surf
Aktivirati cjelogodišnji wake bord park kao zamjenski sadržaj za „stare“ sportove (Pomer)
Podržavati škole surfanja
Organizirati natjecanja rekreativnog karaktera
Unaprjeđenje zdravlja mladih
Osvještavati mlade koliko je zdravlje i sport važno kroz javne kampanje, radionice o zdravom kuhanju,
predavanjima o zdravlju, debljini i sl.
Unaprijediti prevenciju i rano otkrivanje debljine i drugih kroničnih nezaraznih bolesti
Jačati suradnju djelatnosti školske medicine i mentalnog zdravlja u okviru zdravstvene zaštite školske djece i
mladih
Unaprijediti rano i pravovremeno otkrivanje teškoća na području mentalnog zdravlja i eksperimentiranja sa
sredstvima ovisnosti
Osvještavati o bolesti HIV/AIDS-a i spolno prenosivim infekcijama, sa ciljem unaprjeđenja ranog otkrivanja
zaraženih osoba i sprječavanja pojave komplikacija
Poticati i podržavati ulogu i značaj savjetovališta u okviru zdravstvene zaštite školske djece i mladih, te provedbu
njihovih aktivnosti na području Općine Medulin
Podizati razinu informiranosti i educiranosti mladih o mentalnom zdravlju, te raditi na otklanjanju stigmatizacije
mentalnih poteškoća
Poticati kontinuirane edukacije stručnjaka koji se bave djecom u području mentalnog zdravlja te podržavati
edukaciju stručnih suradnika u vrtićima i školama te stručnjaka u sustavu socijalne skrbi o rastućim izazovima
mentalnog zdravlja i suzbijanja stigme
Poticati i razvijati podršku razvoju specijaliziranim zdravstvenim praksama mladih liječnika na području Općine
Medulin (kroz sustav stipendiranja, poticaja za poduzetnike i druge mjere)
-
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6.6. KULTURA, MANIFESTACIJE, ZABAVNI I DRUŠTVENI SADRŽAJ ZA MLADE
U jačanju razvoja i građanskog angažmana mladih kultura igra važnu ulogu jer se upravo kroz kulturu formiraju stavovi i
vrijednosti mladih osoba, a moguće je i ostvarenje bitnih pozitivnih učinaka na socijalizaciju, osobnu formaciju i društvenu
afirmaciju mladih. Prema Nacrtu Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine cilj je jačanje
razvoja i građanskog angažmana mladih u području kulture. S obzirom na potrebe iskazane od strane mladih, u poglavlju
o kulturi dodan je zabavni i društveni sadržaj za mlade.
S obzirom da se u nacrtu Nacionalnog programa za mlade aktivnosti u području kulture vezuju uz kriterije koji se odnose
na doprinos kulture socijalizaciji, osobnom razvoju, razvoju znanja i vještina, interaktivnosti, izgradnji identiteta,
očuvanju baštine i estetsko iskustvo mladih, aktivnosti u ovom Lokalnom programu trebaju biti povezane uz te kriterije,
posebno aktivnosti koje se odnose na podržavanje, poticanje i kreiranje od strane općine.
S obzirom na sve prikupljene potrebe i prijedloge, prioriteti i aktivnosti u ovom području su:
Osiguravanje jednakih prilika svim mladima za sudjelovanje u kulturi
Osigurati financijsku potporu za subvencioniranje cijene ulaznica za mlade na kulturna događanja
Kroz programe javnih potreba u kulturi Općine Medulin propisati obvezu razvoja publike mladih svim udrugama i
kulturnim javnim ustanovama i drugim subjektima u kulturi kroz što će se mladima osigurati dostupnost i pristup
kulturnim sadržajima i događanjima
Razvijati medijski sadržaja koji provode mladi i/ili su namijenjeni mladima u kulturi
Provoditi volonterske radionice međugeneracijske solidarnosti povezivanja mladih i starijih osoba (o povijesti,
tradiciji, običajima)
Stvaranje sustava podrške mladima u kulturi i umjetnosti
Razviti podršku obrazovanju mladih u kulturi i umjetnosti kroz financiranje neformalnih obrazovnih programa
Promicati obrazovanje mladih u kulturi i umjetnosti kroz osiguravanje kontinuirane financijske potpore za
neformalne obrazovne programe u kulturi i umjetnosti za mlade
Omogućiti sustavnu financijsku potpore za stipendiranje umjetničkog školovanja i usavršavanje mladih umjetnika
i njihovo sudjelovanje u različitim umjetničkim natjecanjima
Organizirati Medulinsko koncertno ljeto uključivanjem i angažiranjem lokalnih mladih umjetnika kroz koncerte i
poticanje na projekte
Podržavati programe i projekte organizacija civilnoga društva u očuvanju kulturne tradicijske baštine koji uključuju
mlade i/ili se provode u suradnji sa obrazovnim institucijama
Kreirati kulturno društveni sadržaj zajedno sa mladima koristeći lokalni potencijal, poticanjem lokalnih skupina,
uključivanjem lokalnih poduzetnika
73 / 93

Omogućiti mladima da organiziraju sadržaj u napuštenim prostorima (primjerice pored VK u Medulinu)
Stvaranje potpore za razvoj prostornih i digitalnih resursa te programa mladih i za mlade u kulturi i umjetnosti
Osigurati financijska sredstva projektima i programima u kulturi i umjetnosti koje provode mladi ili su namijenjeni
mladima,
Osigurati odgovarajuće prostorne resurse u vlasništvu Općine Medulin (i/ili RH) udrugama mladih i za mlade za
provedbu različitih programa u kulturi i umjetnosti,
Definirati u okviru natječaja za program javnih potreba prihvatljive troškove i one troškove koji se odnose na
pokrivanje operativnih troškova (plaće zaposlenika, administrativni troškovi, režijski troškovi itd.) organizacija
mladih i za mlade koje djeluju u kulturi i umjetnosti
Poticati i podržavati programsku suradnju, umrežavanje i mobilnost mladih umjetnika i organizacija mladih i za
mlade
Osigurati financijsku potporu za razvoj medijske pismenosti mladih
Osigurati financiranje programa mladih i za mlade u okviru javnih poziva za programe poduzetništva u kulturi
Podrška razvoju zabavnog sadržaja za mlade, manifestacija, događaja, druženja
Poticati i podržavati razne zabavne sadržaje za mlade lokalno po mjestima (volonterske akcije, eko akcije,
roštiljanja, neformalnih druženja, mikro turnire (briškula, trešete, biljar), igranje društvenih igara, gaming turnire,
kino projekcije, maškare, pub kvizovi, zimski koncerti, koncerti lokalnih glazbenika, bendova, izložbe mladih
umjetnika, standu-up show)
Poticati i podržavati neformalne zabavne kreativne radionice za mlade: kuhanja, vrtlarstva, reusing otpada,
filmske, dramske, likovne, IT i sl.
Pokrenuti Igre Šanpjero
-
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6.7. MLADI U EUROPSKOM OKRUŽENJU
Ovo strateško područje polazi od vizije mladih koji su svjesni svoje uloge globalnih građana te razumiju kako su globalni
i lokali procesi neodvojivi i međusobno prožimajući u suvremenom društvu. Sudjelovanje RH u radu međunarodnih tijela
i organizacija ima velik utjecaj na mlade, na njihovu sadašnjost i budućnost. Upravo je zato jedan od ciljeva nacionalnog
programa za mlade stvoriti pretpostavke za bolje informiranje mladih u svim područjima pa tako i vezano uz mogućnosti
mobilnosti i uključivanja u rad organizacija Europske unije koje u svom djelokrugu imaju politike za mlade. Prema Nacrtu
Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine u ovom području utvrđen su dva cilja: osigurati
pristup određenim mogućnostima koje hrvatska integracija u europske i globalne tokove nudi mladima te povratak i
integracija hrvatskih iseljenika u populaciji mladih.
S obzirom na sve prikupljene potrebe i prijedloge, prioriteti i aktivnosti u ovom području su:
Poticanje međunarodne mobilnost mladih
Osvještavati i informirati mlade o mogućnostima koje nudi Europska iskaznica za mlade
Informirati mlade o programima razmjene mladih, Erasmus+ i ostalim programima Europske unije
Razvijati i poticati projekte i aktivnosti u području mobilnosti mladih
Suradnja sa općinama pobratimima
Organizirati razmjene mladih među općinama pobratimima
Poticati i pokretati zajedničke projekte mladih
-
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7. Pregled svih područja, prioriteta i aktivnosti

Tematska područja

Informiranje
mladih

Mobilnost
mladih
Stambeno
zbrinjavanje
mladih

Prioriteti

Kreirati web stranicu za mlade Općine Medulin
Zaposliti osobu u Općini Medulin za područje mladih
Redovno i kontinuirano komunicirati sa i prema mladima
Poticati dijalog sa mladima
Poticati izradu mobilne aplikacije koja će nuditi mogućnost prijevoza ili lokalnog shering sustava za prijevoz
Sufinancirati taxi prijevoz mladima, posebno ljeti među mjestima Općine Medulin, kada se odvija večernja zabava
Sufinancirati nabavku e-bicikala
Omogućiti srednjoškolcima besplatne autobusne karte
Povezati mjesta Općine Medulin pješačko biciklističkim stazama
Izrada Stambene politike za mlade

Stipendiranje učenika i studenata

Obrazovanje,
znanost i
cjeloživotno
učenje

Aktivnosti

Organiziranje ili podržavanje provedbi
edukacija za mlade
Obrazovanje mladih za nove vještine i
nova znanja

Razviti program stipendiranja izvrsnih, nadarenih učenika i studenata
Razviti program stipendiranja učenika strukovnih zanimanja
Razviti program stipendiranja studenata novih znanja, poslova budućnosti
Razviti program stipendiranja mladih znanstvenika, istraživača, doktoranata
Razviti program stipendiranja mladih talentiran sportaša, kulturnih umjetnika
Radionice na temu kritičke digitalne pismenosti
Radionice na temu primjereno komuniciranje putem društvenih mreža
Radionice na temu financijske pismenosti, s naglaskom na mladima zanimljive
i nove teme: etična banka, nove valute, kreditiranje, financiranje projekata i
poslovnih ideja
- Program savjetovanja za učenike i studente po pitanju profesionalnog
usmjeravanja, mogućnosti zaposlenja s obzirom na odabir škole / fakulteta i dr.
- Organizacija /ili poticanje održavanja edukativnih radionica za mlade: strani
jezici (početni i napredni), IT, izrada weba, kodiranje, izrada aplikacija,
-
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Stvaranje preduvjeta za lakše
zapošljavanje mladih
Jačanje kompetencija mladih za
moderno tržište rada

Zapošljavanje i
poduzetništvo

Stvaranje sustava podrške razvoju
poduzetništva mladih na području
Općine Medulin
Stvaranje sustava podrške mladim
poljoprivrednicima, OPG-ovima,
ribarima

- Organizacija /ili poticanje održavanja neformalnog obrazovanja kroz edukacije i
radionice uz praktičan rad od strane osoba/mještana OM; o novim trendovima,
financijama, informatici, jezicima, razmjena iskustava mladih, mobilnost,
Erasmus, …)
- Razvoj projekata u suradnji sa obrazovanim ustanovama i organizacijama
civilnoga društva u svrhu jačanja kapaciteta institucija formalnog obrazovanja
za provedbu među-predmetnih tema: Građanski odgoj i obrazovanje, Uporaba
informacijske i komunikacijske tehnologije, Održivi razvoj, Poduzetništvo,
Osobni i socijalni razvoj, Zdravlje i Učiti kako učiti
- Pokrenuti Lokalnu FB grupu s ciljem spajanja ponude i potražnje sezonskog
rada
- Potaknuti izradu lokalne internetske platforme za pronalaženje posla
- Na Web portal za mlade Općine Medulin objediniti sve relevantne informacije
vezano za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih
- Organizirati i/ili podržati prezentacije o mogućim sezonskim poslovima na
području općine Medulin
- Informirati mlade o mjerama za zapošljavanje mladih
- Organizirati i/ili poticati održavanja radionica osnaživanja mladih s ciljem njihove
veće zapošljivosti
- Poticati razvoj organizacija civilnog društva na lokalnoj razini u cilju pripreme i
provedbe programa iz područja digitalnih kompetencija
- Poticati razvoj kompetencija SOFT vještina (osobnih vještina) mladih kroz
edukacije i predavanja za mlade
- Organizirati i/ili poticati organiziranje edukacija za mlade na temu poduzetništva:
Kako otvoriti tvrtku, financije poduzetništva, financiranje poduzetništva, poticaji
za samozapošljavanje, HBOR, pisanje lokalnih, regionalnih i europskih
projekata
- Podržavati neformalna obrazovanja mladih za razvoj kompetencija u STEM
području
- Pružati podršku za poduzetništvo mladih kroz besplatno savjetovanje
- Razviti mentorski program za mlade poduzetnike u suradnji sa poslovnim
ljudima sa područja Općine Medulin
- Poticati razvoja poduzetništva mladih kroz održivi razvoj (recikliranje, obnovljivi
izvori energije, društveno poduzetništvo)
- Financirati potporama mlade poduzetnike
- Razviti sustav podrške za prostore za freelancere
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Poticanje uključivanja mladih
Jačanje kapaciteta organizacija mladih i
za mlade za rad s mladima

Aktivno
sudjelovanje
mladih, rad s
mladima i
održivi razvoj
zajednice

Pružanje podrške djelovanju udruga
mladih i za mlade usmjerenog poticanju
aktivnog sudjelovanja mladih u društvu
Osiguravanje uvjeta za unaprjeđenje
rada Savjeta mladih
Podrška volonterskim akcijama mladih
Promicanje održivog razvoja zajednice

- Plasirati stručne i korisne informacije, primjere dobre prakse, motivacijske priče
kroz adekvatne kanale komunikacije
- Poticati poduzetnički duh među mladima i razvijati pozitivni stav prema
poduzetništvu kroz zanimljiva predavanja, druženja sa poznatim poduzetnicima,
objavu zanimljivih priča
- Poslovne zone / Inkubator za mlade poduzetnike / Coworking prostor
- Kreiranje poduzetničkih ideja mladih koje mogu pružiti društvenu uslugu, sadržaj
ili proizvodnju
- Kreirati mjere sufinanciranje projekata mladih poljoprivrednika, OPGova, ribara
- Kreirati mjere kreditiranja, jamstava i drugih financijskih poticaja za mlade
poljoprivrednike, OPGove, ribare,
- Financirati informatičke infrastrukture mladim poljoprivrednicima, OPGovima,
ribarima
- Uspostaviti sustav informiranja o mogućnostima za razvoj obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava, poljoprivrede i stočarstva, digitalizacije
poljoprivrednog gospodarstva, seoskog turizma i sličnih programa
- Organizirati redovna okupljanja mladih društvenom domu (npr. svakog prvog u
mjesecu)
- Povećati komunikaciju mladih i mjesnih odbora, primjerice organizirati Dane
otvorenih vrata mjesnih odbora u cilju upoznavanja mladih sa radom mjesnog
odbora
- Prikupljati ideje i prijedloge mladih putem susreta sa mladima, fokus grupa,
online anketa, online obrazaca,
- Poticati i nagrađivati zalaganje mladih zbog uključivanja u društveno korisne
projekte;
- Osvještavati mlade o važnosti i potrebi aktiviranja putem predavanja, kratkih
videa na društvenim mrežama,
- Organizirati umrežavanja mladih sa drugim dionicima u zajednici, donositeljima
odluka kako bi zajedno razrađivali nove ideje i programe
- Dobivanje statusa „Grad prijatelj mladih“
- Osnažiti tim za vođenje Centra za mlade
- Izraditi koncept i plan rada centra za mlade Općine Medulin
- Osigurati financijsku potporu za aktivnosti Centra za mlade Općine Medulin
- Poticati i podržavati provedbu edukacija udruga mladih i za mlade
- Osigurati financijske potpore za aktivnosti udruga za mlade usmjerene aktivnom
sudjelovanju mladih u društvu
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Socijalna
uključenost

Pružanje potpore organizacijama
civilnog društva u provedbi aktivnosti
usmjerenih mladima u riziku od
socijalne isključenosti

- Osigurati financijsku potporu organizacijama civilnog društva za provedbu
programa i aktivnosti u području međupredmetne teme Održivi razvoj
- Sufinancirati projekte organizacija civilnog društva odobrenih u okviru Erasmus+
programa i njegovih sljednika u području mladih
- Poticati i podržavati razvoj i provedbu neformalnih obrazovnih programa za
radnike s mladima (youth worker) s ciljem jačanja njihovih vještina i
kompetencija
- Provoditi edukativne / informativne radionice o funkcioniranju javne uprave
- Provoditi edukacije za članove savjeta mladih
- Osigurati administrativno-tehničku i financijsku potporu Savjetu mladih Općine
Medulin
- Kontinuirano raditi na poticajnom okruženju za provedbu Dijaloga s mladima sa
svim dionicima
- Raditi na podizanju svijesti o važnosti Savjeta mladih provedbom promotivnih
kampanja, informiranje mladih o značaju, funkcijama i aktivnostima Savjeta
mladih putem medija i društvenih mreža te osmišljavati druge aktivnosti kojima
je svrha promocija rada Savjeta i motiviranje mladih na uključivanje u rad
Savjeta mladih
- Poticati mlade na pokretanje volonterskih inicijativa i udruživanje
- Podržavati volonterske akcije na lokalnoj razini (čišćenje i uređivanje zajedničkih
javnih prostora, fitness na otvorenome, obale, šuma)
- Organizirati druženja volontera i ostalih na uređenim područjima
- Razvoj i provedba aktivnosti mladih usmjerenih održivom razvoju zajednice
- Osvještavati važnost selektiranja otpada
- Organizirati i/ili poticati održavanje radionica o recikliranju i razvrstavanju
otpada, ponovnoj uporabi
- Organizirati i/ili poticati održavanje edukacija o mogućnostima utjecaja na
donositelje odluka o važnim pitanjima iz područja ekologije
- Poticati poduzetništvo mladih u području recikliranja otpada i obnovljivih izvora
energije
- Provoditi aktivnosti usmjerene mladima u riziku od socijalne isključenosti koje
pridonose većoj socijalnoj uključenosti mladih
- Uključiti mlade u riziku od socijalne isključenosti u sportske aktivnosti
- Osigurati financijske potpore udrugama mladih i za mlade za rad s mladima koji
ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja
odraslih (mladi u NEET statusu) prema utvrđenim potrebama i resursima
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Pružanje potpore mladima koji ne rade,
nisu u sustavu redovitog obrazovanja te
nisu u sustavu obrazovanja odraslih
(mladi u NEET statusu)
Stvaranje poticajnog okruženja za
uključivanje u društvo mladih u sustavu
socijalne skrbi
Pružanje potpore organizacijama
civilnoga društva u provedbi aktivnosti
usmjerenih ravnopravnosti spolova,
manjinama, mladima s invaliditetom i
posebnim potrebama

Poticanje mladih na aktivno bavljenje
rekreativnim sportom

Zdravlje i sport

Unaprjeđenje lokalnog urbanog
planiranja za aktivno provođenje
vremena i tjelesnu aktivnost
Popularizacija sportova
Unaprjeđenje zdravlja mladih

- Izraditi analizu postojećeg stanja mladih iz ranjivih skupina (korisnika zajamčene
minimalne naknade, mladih koji su u sustavu alternativne skrbi i koji izlaze iz
sustava alternativne skrbi, mladi sa posebnim potrebama, invaliditetom te
procjena njihovih potreba)
- Osigurati financijske potpore udrugama mladih i za mlade koje pridonose
socijalnoj uključenosti mladih ranjivih skupina
- Informirati udruge mladih i za mlade o inkluzivnom volontiranju mladih iz ranjivih
skupina
- Osigurati financijske potpore programima udrugama mladih i za mlade koje
pridonose socijalnoj uključenosti i osnaživanju mladih djevojaka
- Osigurati financijske potpore programima udruga mladih i za mlade koje
pridonose socijalnoj uključenosti mladih koji pripadaju manjinama
- Osigurati financijske potpore programima udruga mladih i za mlade koje
pridonose socijalnoj uključenosti mladih osoba s invaliditetom i mladima s
posebnim potrebama
- Organizirati različite oblike tjelesne aktivnost koje se mogu provoditi u slobodno
vrijeme
- Popularizirati sport na otvorenom
- Definirati lokacije za fitness centre na otvorenom sukladno potrebama i
prijedlozima mladih
- Poticati volonterske akcije uređenja javnih prostora (postavljanje sprava,
volonterske akcije uređenja)
- Omogućiti mladima korištenje sportskih objekata kako bi i zimi mogli trenirati i
baviti se sportom te omogućiti besplatan pristup sportskim dvoranama zimi
- Organizirati i/ili poticati održavanje sportskih sadržaja, manifestacija za mlade i
u zimskog periodu
- Organizirati grupne treninge po dobnim skupinama
- Organizirati sportske događaje na igralištima po mjestima
- Organizirati druge turnire, posebno zimi (stolni nogomet, stolni tenis, košarka,
briškula)
- Organizirati sportske događaje i manifestacije, natjecanja za rekreativce,
amatere
- Organizirati biciklističke ture po općini Medulin
- Sufinanciranje kupovine bicikala u svrhu povećanja kretanja i podizanja tjelesne
aktivnosti i zdravlja mladih
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- Kreirati, urediti i opremiti pješačko biciklističku stazu Premantura - Medulin sa
uključenim povijesnim i kulturnim elementima (običaji, tradicija) općine na
stajalištima duž staze
- Postaviti sprave za fitness na otvorenom
- Redovno održavati postojeće fitness sprave na otvorenom
- Redovno održavati sportska igrališta po mjestima
- Urediti šumu Soline sa spravama, klupicama i kantama za smeće
- Na web portalu za mlade Općine Medulin objediniti sve informacije za mlade po
pitanju sporta, sportskih događaja, rekreativnog sporta, rekreativnih natjecanja,
mogućnostima korištenja sportskih terena i dvorana
- Podržavati organizacije sportskih manifestacija sportova na moru (pokazni
eventi sa slobodnim uključivanjem zainteresiranih): windsurf, kitesurf, surf
- Aktivirati cjelogodišnji wake bord park kao zamjenski sadržaj za „stare“ sportove
(Pomer)
- Podržavati škole surfanja
- Organizirati natjecanja rekreativnog karaktera
- Osvještavati mlade koliko je zdravlje i sport važno kroz javne kampanje,
radionice o zdravom kuhanju, predavanjima o zdravlju, debljini i sl.
- Unaprijediti prevenciju i rano otkrivanje debljine i drugih kroničnih nezaraznih
bolesti
- Jačati suradnju djelatnosti školske medicine i mentalnog zdravlja u okviru
zdravstvene zaštite školske djece i mladih
- Unaprijediti rano i pravovremeno otkrivanje teškoća na području mentalnog
zdravlja i eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti
- Osvještavati o bolesti HIV/AIDS-a i spolno prenosivim infekcijama, sa ciljem
unaprjeđenja ranog otkrivanja zaraženih osoba i sprječavanja pojave
komplikacija
- Poticati i podržavati ulogu i značaj savjetovališta u okviru zdravstvene zaštite
školske djece i mladih, te provedbu njihovih aktivnosti na području Općine
Medulin
- Podizati razinu informiranosti i educiranosti mladih o mentalnom zdravlju, te
raditi na otklanjanju stigmatizacije mentalnih poteškoća
- Poticati kontinuirane edukacije stručnjaka koji se bave djecom u području
mentalnog zdravlja te podržavati edukaciju stručnih suradnika u vrtićima i
školama te stručnjaka u sustavu socijalne skrbi o rastućim izazovima mentalnog
zdravlja i suzbijanja stigme
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Osiguravanje jednakih prilika svim
mladima za sudjelovanje u kulturi

Kultura,
manifestacije,
zabavni i
društveni
sadržaj za
mlade

Stvarati sustav podrške mladima u
kulturi i umjetnosti
Stvaranje potpore za razvoj prostornih i
digitalnih resursa te programa mladih i
za mlade u kulturi i umjetnosti
Podrška razvoju zabavnog sadržaja za
mlade, manifestacija, događaja,
druženja

- Poticati i razvijati podršku razvoju specijaliziranim zdravstvenim praksama
mladih liječnika na području Općine Medulin (kroz sustav stipendiranja, poticaja
za poduzetnike i druge mjere)
- Osigurati financijsku potporu za subvencioniranje cijene ulaznica za mlade na
kulturna događanja
- Kroz programe javnih potreba u kulturi Općine Medulin propisati obvezu razvoja
publike mladih svim udrugama i kulturnim javnim ustanovama i drugim
subjektima u kulturi kroz što će se mladima osigurati dostupnost i pristup
kulturnim sadržajima i događanjima
- Razvijati medijski sadržaj koji provode mladi i/ili su namijenjeni mladima u kulturi
- Provoditi volonterske radionice međugeneracijske solidarnosti povezivanja
mladih i starijih osoba (o povijesti, tradiciji, običajima)
- Razviti podršku obrazovanju mladih u kulturi i umjetnosti kroz financiranje
neformalnih obrazovnih programa
- Promicati obrazovanje mladih u kulturi i umjetnosti kroz osiguravanje
kontinuirane financijske potpore za neformalne obrazovne programe u kulturi i
umjetnosti za mlade
- Omogućiti sustavnu financijsku potpore za stipendiranje umjetničkog školovanja
i usavršavanje mladih umjetnika i njihovo sudjelovanje u različitim umjetničkim
natjecanjima
- Organizirati Medulinsko koncertno ljeto uključivanjem i angažiranjem lokalnih
mladih umjetnika kroz koncerte i poticanje na projekte
- Podržavati programe i projekte organizacija civilnoga društva u očuvanju
kulturne tradicijske baštine koji uključuju mlade i/ili se provode u suradnji sa
obrazovnim institucijama
- Kreirati kulturno društveni sadržaj zajedno sa mladima koristeći lokalni
potencijal, poticanjem lokalnih skupina, uključivanjem lokalnih poduzetnika
- Omogućiti mladima da organiziraju sadržaj u napuštenim prostorima (primjerice
pored VK u Medulinu)
- Osigurati financijska sredstva projektima i programima u kulturi i umjetnosti koje
provode mladi ili su namijenjeni mladima,
- Osigurati odgovarajuće prostorne resurse u vlasništvu Općine Medulin (i/ili RH)
udrugama mladih i za mlade za provedbu različitih programa u kulturi i
umjetnosti,
- Definirati u okviru natječaja za program javnih potreba prihvatljive troškove i one
troškove koji se odnose na pokrivanje operativnih troškova (plaće zaposlenika,
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-

-

Mladi u
europskom i
globalnom
okruženju

Poticanje međunarodne mobilnost
mladih
Suradnja sa općinama pobratimima

-

administrativni troškovi, režijski troškovi itd.) organizacija mladih i za mlade koje
djeluju u kulturi i umjetnosti
Poticati i podržavati programsku suradnju, umrežavanje i mobilnost mladih
umjetnika i organizacija mladih i za mlade
Osigurati financijsku potporu za razvoj medijske pismenosti mladih
Osigurati financiranje programa mladih i za mlade u okviru javnih poziva za
programe poduzetništva u kulturi
Poticati i podržavati razne zabavne sadržaje za mlade lokalno po mjestima
(volonterske akcije, eko akcije, roštiljanja, neformalnih druženja, mikro turnire
(briškula, trešete, biljar), igranje društvenih igara, gaming turnire, kino projekcije,
maškare, pub kvizovi, zimski koncerti, koncerti lokalnih glazbenika, bendova,
izložbe mladih umjetnika, standu-up show)
Poticati i podržavati neformalne zabavne kreativne radionice za mlade: kuhanja,
vrtlarstva, reusing otpada, filmske, dramske, likovne, IT i sl.
Pokrenuti Igre Šanpjero
Osvještavati i informirati mlade o mogućnostima koje nudi Europska iskaznica
za mlade
Informirati mlade o programima razmjene mladih, Erasmus+ i ostalim
programima Europske unije
Razvijati i poticati projekte i aktivnosti u području mobilnosti mladih
Organizirati razmjene mladih među općinama pobratimima
Poticati i pokretati zajedničke projekte mladih
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8. Vremenski plan provedbe / nositelj aktivnosti

Tematska područja

Informiranje mladih

Mobilnost mladih

Stambeno
zbrinjavanje mladih

Aktivnosti
Kreiranje web stranice za mlade Općine Medulin
Zaposlena osoba u Općini Medulin za područje mladih
Redovno i kontinuirano komuniciranje
Poticanje dijaloga sa mladima
Poticati izradu mobilne aplikacije koja će nuditi mogućnost prijevoza ili lokalnog
shering sustava za prijevoz
Sufinancirati taxi prijevoz mladima, posebno ljeti među mjestima Općine
Medulin, kada se odvija večernja zabava
Sufinanciranje nabavke e-bicikala

2021.

2022.

2023.

2024.

OM

OM
OM
OM

Omogućiti srednjoškolcima besplatne autobusne karte

OM

Povezati mjesta Općine Medulin pješačko biciklističkim stazama

OM

Izraditi Stambenu politiku za mlade

OM

Razviti programe svih vrsta stipendiranja učenika i studenata

Obrazovanje,
znanost i
cjeloživotno učenje

tko

OM

Radionice na temu kritičke digitalne pismenosti

udruge

Radionice na temu primjereno komuniciranje putem društvenih mreža
Radionice na temu financijske pismenosti, s naglaskom na mladima
zanimljive i nove teme: etična banka, nove valute, kreditiranje, financiranje
projekata i poslovnih ideja
Razviti program savjetovanja za učenike i studente po pitanju profesionalnog
usmjeravanja, mogućnosti zaposlenja s obzirom na odabir škole / fakulteta
Organizacija /ili poticanje održavanja edukativnih radionica za mlade: strani
jezici (početni i napredni), IT, izrada weba, kodiranje, izrada aplikacija,
Organizacija /ili poticanje održavanja neformalnog obrazovanja kroz
edukacije i radionice uz praktičan rad od strane osoba/mještana OM; o novim
trendovima, financijama, informatici, jezicima, razmjena iskustava mladih,
mobilnost, Erasmus, …)
Razvoj projekata u suradnji sa obrazovanim ustanovama i organizacijama
civilnoga društva u svrhu jačanja kapaciteta institucija formalnog obrazovanja
za provedbu među-predmetnih tema: Građanski odgoj i obrazovanje,

udruge
udruge
OM
Škole
udruge

Udruge
Savjet
mladih

OM
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2025.

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Održivi razvoj,
Poduzetništvo, Osobni i socijalni razvoj, Zdravlje i Učiti kako učiti
Pokrenuti Lokalnu FB grupu s ciljem spajanja ponude i potražnje sezonskog
rada
Potaknuti izradu lokalne internetske platforme za pronalaženje posla
Na Web portalu za mlade na području Općine Medulin objediniti sve relevantne
informacije vezane za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih
Organizirati i/ili podržati prezentacije o mogućim sezonskim poslovima na
području općine Medulin
Informirati mlade o mjerama za zapošljavanje mladih

Zapošljavanje i
poduzetništvo

Organizirati i/ili poticati održavanja radionica osnaživanja mladih s ciljem
njihove veće zapošljivosti
Poticati razvoj organizacija civilnog društva na lokalnoj razini u cilju pripreme i
provedbe programa iz područja digitalnih kompetencija
Poticati razvoj kompetencija SOFT vještina (osobnih vještina) mladih kroz
edukacije i predavanja za mlade
Organizirati i/ili poticati organiziranje edukacija za mlade na temu
poduzetništva: Kako otvoriti tvrtku, financije poduzetništva, financiranje
poduzetništva, poticaji za samozapošljavanje, HBOR, pisanje lokalnih,
regionalnih i europskih projekata
Podržavati neformalna obrazovanja mladih za razvoj kompetencija u STEM
područja
Pružati podršku za poduzetništvo mladih kroz besplatno savjetovanje
Razviti mentorski program za mlade poduzetnike u suradnji sa poslovnim
ljudima sa područja Općine Medulin
Poticati razvoja poduzetništva mladih kroz održivi razvoj (recikliranje, obnovljivi
izvori energije, društveno poduzetništvo)
Financirati potporama mlade poduzetnike
Razviti sustav podrške za prostore za freelancere
Plasirati stručne i korisne informacije, primjere dobre prakse, motivacijske priče
kroz adekvatne kanale komunikacije
Poticati poduzetnički duh među mladima i razvijati pozitivni stav prema
poduzetništvu kroz zanimljiva predavanja, druženja sa poznatim
poduzetnicima, objavu zanimljivih priča
Poslovne zone / Inkubator za mlade poduzetnike / Coworking prostor

OM
OM
OM
OM +
poslovni
subjekti
Savjet
mladih
Savjet
mladih
OM
Savjet
mladih
OM
IDA
HZZ
OM
udruge
OM
Savjet
mladih
OM
OM
Savjet
mladih
OM
Savjet
mladih
OM
Udruge
poduzetnici
OM
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Kreiranje poduzetničkih ideja mladih koje mogu pružiti društvenu uslugu,
sadržaj ili proizvodnju
Kreirati mjere sufinanciranje projekata mladih poljoprivrednika, OPGova, ribara
Kreirati mjere kreditiranja, jamstava i drugih financijskih poticaja za mlade
poljoprivrednike, OPGove, ribare,

Aktivno
sudjelovanje
mladih, rad s
mladima i održivi
razvoj zajednice

Financirati informatičke infrastrukture mladim poljoprivrednicima, OPGovima,
ribarima
Uspostaviti sustav informiranja o mogućnostima za razvoj obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava, poljoprivrede i stočarstva, digitalizacije
poljoprivrednog gospodarstva, seoskog turizma i sličnih programa
Organizirati redovna okupljanja mladih društvenom domu (npr. svakog prvog
u mjesecu)
Povećati komunikaciju mladih i mjesnih odbora, primjerice organizirati Dane
otvorenih vrata mjesnih odbora u cilju upoznavanja mladih sa radom mjesnog
odbora
Prikupljati ideje i prijedloge mladih putem susreta sa mladima, fokus grupa,
online anketa, online obrazaca,
Poticati i nagrađivati zalaganje mladih zbog uključivanja u društveno korisne
projekte;
Osvještavati mlade o važnosti i potrebi aktiviranja putem predavanja, kratkih
videa na društvenim mrežama
Organizirati umrežavanja mladih sa drugim dionicima u zajednici, donositeljima
odluka kako bi zajedno razrađivali nove ideje i programe
Dobivanje statusa „Grad prijatelj mladih“
Osnažiti tim za vođenje Centra za mlade
Izraditi koncept i plan rada centra za mlade Općine Medulin
Osigurati financijsku potporu za aktivnosti Centra za mlade Općine Medulin
Poticati i podržavati provedbu edukacija udruga mladih i za mlade
Osigurati financijske potpore za aktivnosti udruga za mlade usmjerene
aktivnom sudjelovanju mladih u društvu
Osigurati financijsku potporu organizacijama civilnog društva za provedbu
programa i aktivnosti u području među-predmetne teme Održivi razvoj
Sufinancirati projekte organizacija civilnog društva odobrenih u okviru
Erasmus+ programa i njegovih sljednika u području mladih

OM
Zaklada Istra
OM
Lagur
LAG
OM
Lagur
LAG
OM
Lagur
LAG
Lagur
LAG
Savjet mladih

Savjet mladih

Savjet mladih
Savjet mladih
Savjet mladih
Savjet mladih
OM
Savjet mladih
OM
Savjet mladih
SM
Udruge mladih
OM
Savjet mladih
OM
OM
OM
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Poticati i podržavati razvoj i provedbu neformalnih obrazovnih programa za
radnike s mladima (youth worker) s ciljem jačanja njihovih vještina i
kompetencija
Provoditi edukativne / informativne radionice o funkcioniranju javne uprave
Provoditi edukacije za članove Savjeta mladih
Osigurati administrativno-tehničku i financijsku potporu Savjetu mladih
Općine Medulin
Kontinuirano raditi na poticajnom okruženju za provedbu Dijaloga s mladima
sa svim dionicima
Raditi na podizanju svijesti o važnosti Savjeta mladih provedbom promotivnih
kampanja, informiranje mladih o značaju, funkcijama i aktivnostima Savjeta
mladih putem medija i društvenih mreža te osmišljavati druge aktivnosti
kojima je svrha promocija rada Savjeta i motiviranje mladih na uključivanje u
rad Savjeta mladih
Poticati mlade na pokretanje volonterskih inicijativa i udruživanje
Podržavati volonterske akcije na lokalnoj razini (čišćenje i uređivanje
zajedničkih javnih prostora, fitness na otvorenome, obale, šuma)
Organizirati druženja volontera i ostalih na uređenim područjima
Razvoj programa i provedba aktivnosti mladih usmjerenih održivom razvoju
zajednice

Socijalna
uključenost

Savjet
mladih
OM
OM
OM
OM

OM

Savjet
mladih
OM
Savjet
mladih
Udruge
OM
MedECO
JU Kamenjak

Osvještavati važnost selektiranja otpada
Organizirati i/ili poticati održavanje radionica o recikliranju i razvrstavanju
otpada, ponovnoj uporabi
Organizirati i/ili poticati održavanje edukacija o mogućnostima utjecaja na
donositelje odluka o važnim pitanjima iz područja ekologije
Poticati poduzetništvo mladih u području recikliranja otpada i obnovljivih
izvora energije
Provoditi aktivnosti usmjerene mladima u riziku od socijalne isključenosti koje
pridonose većoj socijalnoj uključenosti mladih

MedECO

Uključiti mlade u riziku od socijalne isključenosti u sportske aktivnosti

Sportski
klubovi

Osigurati financijske potpore udrugama mladih i za mlade za rad s mladima
koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu
obrazovanja odraslih (mladi u NEET statusu) prema utvrđenim potrebama i
resursima
Izraditi analizu postojećeg stanja mladih iz ranjivih skupina (korisnika
zajamčene minimalne naknade, mladih koji su u sustavu alternativne skrbi i

MedECO
Savjet
mladih
udruge
OM
udruge

OM

OM
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koji izlaze iz sustava alternativne skrbi, mladi sa posebnim potrebama,
invaliditetom te procjena njihovih potreba)
Osigurati financijske potpore udrugama mladih i za mlade koje pridonose
socijalnoj uključenosti mladih ranjivih skupina
Informirati udruge mladih i za mlade o inkluzivnom volontiranju mladih iz
ranjivih skupina
Osigurati financijske potpore programima udrugama mladih i za mlade koje
pridonose socijalnoj uključenosti i osnaživanju mladih djevojaka
Osigurati financijske potpore programima udruga mladih i za mlade koje
pridonose socijalnoj uključenosti mladih koji pripadaju manjinama
Osigurati financijske potpore programima udruga mladih i za mlade koje
pridonose socijalnoj uključenosti mladih osoba s invaliditetom i mladima s
posebnim potrebama
Organizirati različite oblike tjelesne aktivnost koje se mogu provoditi u
slobodno vrijeme
Popularizirati sport na otvorenom
Definirati lokacije za fitness centre na otvorenom sukladno potrebama i
prijedlozima mladih
Poticati volonterske akcije uređenja javnih prostora (postavljanje sprava,
volonterske akcije uređenja)
Omogućiti mladima korištenje sportskih objekata kako bi i zimi mogli trenirati i
baviti se sportom te omogućiti besplatan pristup sportskim dvoranama zimi

Zdravlje i sport

Organizirati i/ili poticati održavanje sportskih sadržaja, manifestacija za mlade
i u zimskog periodu
Organizirati grupne treninge po dobnim skupinama
Organizirati sportske događaje na igralištima po mjestima
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Organizirati druge turnire, posebno zimi (stolni nogomet, stolni tenis, košarka,
briškula)
Organizirati sportske događaje i manifestacije, natjecanja za rekreativce,
amatere

Sportske
udruge

Organizirati biciklističke ture po općini Medulin

Sportske
udruge

Sufinanciranje kupovine bicikala u svrhu povećanja kretanja i podizanja
tjelesne aktivnosti i zdravlja mladih

udruge

OM
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Kreirati, urediti i opremiti pješačko biciklističku stazu Premantura - Medulin
sa uključenim povijesnim i kulturnim elementima (običaji, tradicija) općine na
stajalištima duž staze
Postaviti sprave za fitness na otvorenom
Redovno održavati postojeće fitness sprave na otvorenom
Redovno održavati sportska igrališta po mjestima
Urediti šumu Soline sa spravama, klupicama i kantama za smeće
Na web portalu za mlade na području Općine Medulin objediniti sve informacije
za mlade po pitanju sporta, sportskih događaja, rekreativnog sporta,
rekreativnih natjecanja, mogućnostima korištenja sportskih terena i dvorana
Podržavati organizacije sportskih manifestacija sportova na moru (pokazni
eventi sa slobodnim uključivanjem zainteresiranih): wind surf, kite surf, surf
Aktivirati cjelogodišnji wake bord park kao zamjenski sadržaj za „stare“
sportove (Pomer)
Podržavati škole surfanja
Osvještavati mlade koliko je zdravlje i sport važno kroz javne kampanje,
radionice o zdravom kuhanju, predavanjima o zdravlju, debljini i sl.
Unaprijediti prevenciju i rano otkrivanje debljine i drugih kroničnih nezaraznih
bolesti
Jačati suradnju djelatnosti školske medicine i mentalnog zdravlja u okviru
zdravstvene zaštite školske djece i mladih
Unaprijediti rano i pravovremeno otkrivanje teškoća na području mentalnog
zdravlja i eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti
Osvještavati o bolesti HIV/AIDS-a i spolno prenosivim infekcijama, sa ciljem
unaprjeđenja ranog otkrivanja zaraženih osoba i sprječavanja pojave
komplikacija
Poticati i podržavati ulogu i značaj savjetovališta u okviru zdravstvene zaštite
školske djece i mladih, te provedbu njihovih aktivnosti na području Općine
Medulin
Podizati razinu informiranosti i educiranosti mladih o mentalnom zdravlju, te
raditi na otklanjanju stigmatizacije mentalnih poteškoća
Poticati kontinuirane edukacije stručnjaka koji se bave djecom u području
mentalnog zdravlja te podržavati edukaciju stručnih suradnika u vrtićima i
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školama te stručnjaka u sustavu socijalne skrbi o rastućim izazovima
mentalnog zdravlja i suzbijanja stigme
Poticati i razvijati podršku razvoju specijaliziranim zdravstvenim praksama
mladih liječnika na području Općine Medulin (kroz sustav stipendiranja,
poticaja za poduzetnike i druge mjere)
Osigurati financijsku potporu za subvencioniranje cijene ulaznica za mlade na
kulturna događanja
Kroz programe javnih potreba u kulturi Općine Medulin propisati obvezu
razvoja publike mladih svim udrugama i kulturnim javnim ustanovama i drugim
subjektima u kulturi kroz što će se mladima osigurati dostupnost i pristup
kulturnim sadržajima i događanjima
Razvijati medijski sadržaj koji provode mladi i/ili su namijenjeni mladima u
kulturi

Kultura,
manifestacije,
zabavni i društveni
sadržaj za mlade

Provoditi volonterske radionica međugeneracijske solidarnosti povezivanja
mladih i starijih osoba (o povijesti, tradiciji, običajima)
Razviti podršku obrazovanju mladih u kulturi i umjetnosti kroz financiranje
neformalnih obrazovnih programa
Promicati obrazovanje mladih u kulturi i umjetnosti kroz osiguravanje
kontinuirane financijske potpore za neformalne obrazovne programe u kulturi i
umjetnosti za mlade
Omogućiti sustavnu financijsku potpore za stipendiranje umjetničkog
školovanja i usavršavanje mladih umjetnika i njihovo sudjelovanje u različitim
umjetničkim natjecanjima
Organizirati Medulinsko koncertno ljeto uključivanjem i angažiranjem lokalnih
mladih umjetnika kroz koncerte i poticanje na projekte
Podržavati programe i projekte organizacija civilnoga društva u očuvanju
kulturne tradicijske baštine koji uključuju mlade i/ili se provode u suradnji sa
obrazovnim institucijama
Kreirati kulturno društveni sadržaj zajedno sa mladima koristeći lokalni
potencijal, poticanjem lokalnih skupina, uključivanjem lokalnih poduzetnika
Omogućiti mladima da organiziraju sadržaj u napuštenim prostorima
(primjerice pored VK u Medulinu)
Osigurati financijska sredstva projektima i programima u kulturi i umjetnosti
koje provode mladi ili su namijenjeni mladima
Osigurati odgovarajuće prostorne resurse u vlasništvu Općine Medulin (i/ili RH)
udrugama mladih i za mlade za provedbu različitih programa u kulturi i
umjetnosti
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Definirati u okviru natječaja za program javnih potreba prihvatljive troškove i
one troškove koji se odnose na pokrivanje operativnih troškova (plaće
zaposlenika, administrativni troškovi, režijski troškovi itd.) organizacija mladih i
za mlade koje djeluju u kulturi i umjetnosti
Poticati i podržavati programsku suradnju, umrežavanje i mobilnost mladih
umjetnika i organizacija mladih i za mlade
Osigurati financijsku potporu za razvoj medijske pismenosti mladih

Mladi u europskom
i globalnom
okruženju

OM

OM
OM

Osigurati financiranje programa mladih i za mlade u okviru javnih poziva za
programe poduzetništva u kulturi
Poticati i podržavati razne zabavne sadržaje za mlade lokalno po mjestima
(volonterske akcije, eko akcije, roštiljanja, neformalnih druženja, mikro turnire
(briškula, trešete, biljar), igranje društvenih igara, gaming turnire, kino
projekcije, maškare, pub kvizovi, zimski koncerti, koncerti lokalnih glazbenika,
bendova, izložbe mladih umjetnika, standu-up show)
Poticati i podržavati neformalne zabavne kreativne radionice za mlade:
kuhanja, vrtlarstva, reusing otpada, filmske, dramske, likovne, IT i sl.
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Pokrenuti Igre Šanpjero
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Osvještavati i informirati mlade o mogućnostima koje nudi Europska iskaznica
za mlade
Informirati mlade o programima razmjene mladih, Erasmus+ i ostalim
programima Europske unije
Razvijati i poticati projekte i aktivnosti u području mobilnosti mladih
Organizirati razmjene mladih među općinama pobratimima
Poticati i pokretati zajedničke projekte mladih
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Zaključak
Izrada ovog Lokalnog programa za mlade bila je jedan brz i tečan proces. Predanost i želja Općine Medulin
da napravi nešto dobro, da uključi same dionike, odnosno mlade, uvelike je olakšala izradu ovog dokumenta.
Hrabrost da iskažu što misle, kritiziraju što im nije dobro ali i da razmisle što bi se i kako trebalo napraviti,
učinilo je mlade sa područja Općine Medulin aktivnim dionicima – sudionicima ovog strateškog dokumenta.
Koliko će se provesti navedene aktivnosti, realizirati projekata i programa, ovisi najviše o samim mladima.
Zadaća mladih nije samo da kritiziranju i predlažu, već je njihova obveza da aktivno prate provedbu, lobiraju,
ukazuju i potiču sve ostale dionike, ponajviše Općinu Medulin na proaktivnost u slijeđenju ovog plana.
No, isto tako, paralelni je proces tome, obveza Općine Medulin na redovno i pravovremeno informiranje i
uključivanje mladih, te pozivanje na interakciju i suradnju. Samo tako će se zacrtani plan ovog Lokalnog
programa za mlade realizirati, dvosmjerno-proaktivnim dijalogom i suradnjom.

Helga Možé
Upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva
i razvoj civilnoga društva
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Lokalni program za mlade Općine Medulin 2021 – 2025. je izrađen u sklopu
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