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PREDMET: Projekt „Mladi ZA Medulin – djeluj lokalno“
POZIV NA RADIONICU 02. LISTOPADA U 10,00 SATI
MEDULIN, 3MC, CENTAR 223
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 od 20. travnja 2020. godine 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.
Ovim projektom Općina Medulin želi 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 do sada su provedene slijedeće aktivnosti:

Informativni event
Održano je 6 fokus grupa (Medulin, Pomer, Premantura, Banjole, Pješčana uvala,
Vinkuran) Provedeni su intervjui s ključnim dionicima
Općinsko vijeće usvojilo je lokalni program za mlade
Edukacija za donositelje odluka i savjet mladih
25.09
Aktivnosti koje su preostale:
Radionica Mladi vs Donositelji odluka
Završna konferencija

02.10.
kraj listopada

Projekt uključuje mlade (15 – 30 godina) s područja općine Medulin, mlade s posebnim
potrebama i poteškoćama u razvoju, donositelje odluka (načelnik, vijećnici Općinskog vijeća
Općine Medulin, mjesni odbori i pročelnici), Osnovnu školu dr. Mate Demarin, ravnatelje
pulskih srednjih škola, Savjet mladih Općine Medulin, youthworkere, predstavnike civilnog
sektora te stručne predavače.

Općina Medulin

AKTIVNOSTI U PROJEKTU:
A1) INFORMATIVNI EVENT
• Medulin, subota 05.09.2020.
• Sudionici: svi mladi i donositelji odluka , Savjet mladih, gosti panelisti
• Cilj: predstavljanje projekta, motiviranje sudionika za sudjelovanje u daljnjim
aktivnostima, rasprava o aktualnim temama
A2) FOKUS GRUPE „Pizza s Općinom”
• Medulin, subota 19.09. (početak 09:30 – 13:00)
• Pomer, nedjelja, 20.09. (09:30 – 13:00)
• Premantura, subota, 26.09. (09:30 – 13:00)
• Banjole, nedjelja, 27.09. (09:30 – 13:00)
• Pješčana uvala, subota, 10.10. (09:30 – 13:00)
• Vinkuran, nedjelja, 11.10. (09:30 – 13:00)
• Sudionici: svi mladi, predstavnici Općine, voditelj fokus grupa
• Cilj: Inovativno i konkretno mapiranje potreba mladih, mladi će u svakom naselju
istaknuti što im konkretno nedostaje u općini, predložiti konkretne ideje, istaknuti
probleme i prednosti. Sve navedeno uvrstiti će se u novi Lokalni program za mlade
Općine Medulin
A3) RADIONICA ZA DONOSITELJE ODLUKA I SAVJET MLADIH
• Medulin, subota 25.09. 2021.
• Sudionici: Donositelji odluka, savjet mladih, Udruga gradova
• Cilj: edukacija donositelja odluka i Savjeta mladih za međusobnu suradnju
A4) SEMINAR „MLADI VS. DONOSITELJI ODLUKA”
• Medulin, subota 02. 10. 2021.
• Svi mladi, vijećnici, načelnik, pročelnici, savjet mladih i svi ostali donositelji odluka
• Cilj: Predstaviti nacrt novog Lokalnog programa koji je nastao na temelju prijedloga
mladih na fokus grupama, zajednička rasprava, zaključak Održati će se debate o
načinima sudjelovanja mladih u donošenju odluka kao uvod u zajedničku
konferenciju
A5) ZAVRŠNA KONFERENCIJA
• Medulin, subota 30. 10.
• Svi sudionici projekta
• Završna konferencija na kojoj će se predstaviti rezultati projekta, izrađen novi LPDM
2021. – 2025., video projekta, panel rasprave
• Koncert

