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1. Uvodne napomene 
Savjet mladih Grada Pazina osnovan je 24. prosinca 2007. godine temeljem Zakona o savjetima 

mladih („Narodne novine“ broj 23/07). Savjet mladih Grada Pazina (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) 

osnovan je kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život 

Grada Pazina. Mladi su osobe s prebivalištem na području Grada Pazina, u dobi od petnaest (15) do 

trideset (30) godina života.  

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Gradskoga vijeća osobito: 

- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskoga vijeća koja su od interesa za mlade, 

- predlaže Gradskome vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za 

unaprjeđivanje položaja mladih, 

- predlaže Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način 

rješavanja navedenih pitanja, 

- daje mišljenje Gradskome vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od 

osobitog značenja za mlade, 

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi, 

- predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, 

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade, 

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, 

- predlaže Gradskome vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih, 

- po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) 

samouprave na sjednice Savjeta mladih te 

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade. 

Savjet mladih broji pet članova i pet zamjenika: Neva Ljuština je predsjednica, Lucija Jedrejčić je 

potpredsjednica, članovi su:  Marijo Ivanković (član s Liste udruge mladih); Nikola Ardalić (član s Liste 

drugih oblika organiziranja mladih) i Lucija Zidarić (članica s Liste učeničkog vijeća). Zamjenici članova 

su: Valentina Rabar, Elena Stranić, Željka Nefat, Karla Pilat i Luka Bursać. 

Članovi su izabrani na mandat u trajanju od tri godine. 
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Na slici: Saziv Savjeta mladih Grada Pazina za mandat od 2019. do 2022. godine. Slijeva s Davorom Slokovićem 
(Predsjednikom Gradskog vijeća Grada Pazina) i Renatom Krulčićem (Gradonačelnikom Grada Pazina). Snimio: Anton 
Finderle 
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2. Aktivnosti Savjeta mladih u 2020. godini 
  

Aktivnosti Savjeta mladih u 2020. godini podijeljene su u nekoliko područja:  

 

Osposobljavanje i 
umrežavanje

• Dan mladih Istarske 
županije

• Godišnje izvješće o 
praćenju provedbe 
Zakona o savjetima 

mladih u 2019. godini

Jačanje rada s 
mladima na 

lokalnoj razini-
projekti:

• Europe Goes Local

• Pazi(n) mladi!: 
jačanje dijaloga 
između mladih i 

donositelja odluka 
na lokalnoj razini

• Jačanje 
volonterstva u 

Istarskoj županiji

Sudjelovanje u radu 
gradskih tijela

• Prisustvo na sjednicama 
i odborima Gradskog 

vijeća

• Pazi(n)! proračun

Suradnja s udrugama

• Projekti

• Aktivnosti

• Manifestacije

• Prilagodba na pandemiju

Promocija rada

• Društvene mreže

• Izrada vizualnog 
identiteta

• Suradnja s medijima
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2.1.Osposobljavanje i umrežavanje 

Tijekom 2020. godine članovi i zamjenici Savjeta mladih sudjelovali su na ukupno 10 aktivnosti 

vezanih uz umrežavanje i osposobljavanje članova, što je vidljivo iz tablice. 

Datum Mjesto Događaj Sudionici 

8.6.2020. 
Radionica - "Načini financiranja za udruge" - 

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja 
civilnog društva Istra 

Predstavnici SM 
Neva Ljuština, Elena 

Stranić, Lucija Jedrejčić 

10.6.2020. 8. sjednica Savjeta mladih IŽ 
Predstavnici SM 

Pazina 
Željka Nefat 

24.6.2020. 
On line radionica „Europske građanske 
inicijative“u organizaciji Europe Direct 
Informacijski centar (EDIC) Pula-Pola 

Predstavnici SM Neva Ljuština 

19.9.2020. Dan mladih Istarske županije 
Predstavnici SM 

Pazina 

Lucija Jedrejčić, Marijo 
Ivanković, Neva 

Ljuština 

5.10.2020. -
8.10.2020. 

On line trening “Europe Goes Local – Rad s 
mladima na lokalnoj razini” organiziran od 

strane AMPEU 

 Anton Finderle, Tamara 
Damijanić 

28.10.2020. 
On line edukacija "Info dan mreža i 

inicijativa" od strane AMPEU 
Osoba koja radi s 

mladima 
Neva Ljuština 

29.10.2020. 

Sudjelovanje na predstavljanju projekta 
"LoCall for YOUth" Grada Rijeke, Udruge 
Delta, Centra za tehničku kulturu i Doma 

mladih Rijeka - on ine 

Predstavnici Grada 
Pazina i Savjeta mladih 

Željka Nefat, Tamara 
Damijanić, Anton 

Finderle i Neva Ljuština 

12.11.2020 
Edukacija za članove savjeta mladih - Grad 

Pula 

Predstavnice SMGP i 
udruga za mlade u 

Pazinu 

Lucija Jedrejčić i Neva 
Ljuština 

17.11.2020 
Erasmus+ Pazi(n)! mladi - Edukacija 

Volonterskog centra Istre za osobe koje 
rade s mladima 

Osobe koje rade s 
mladima - predstavnici 

SMP, DND-a Pazin, 
CMA Pazin i Grada 

Pazina 

Željka Nefat, Tamara 
Damijanić, Anton 
Finderle, Lucija 

Jedrejčić, Marijo 
Ivanković i Neva 

Ljuština 

26.11.2020 
ZOOMinar Lokalni programi za mlade - 

malo se o njima znade - Grad Rijeka 
Predstavnici Grada 

Pazina i Savjeta mladih 

Tamara Damijanić, 
Anton Finderle i Neva 

Ljuština 
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Najistaknutije aktivnosti bile su organizacija i sudjelovanje na Danu mladih Istarske županije, a 

sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih u Dubrovniku nije bilo moguće iz 

epidemioloških razloga. 

Savjet mladih Grada Pazina sudjelovao je 19. rujna 2020. godine u Danu mladih Istarske 

županije u Poreču. Domaćin ovogodišnjeg susreta mladih bio je Savjet mladih Grada Poreča. Susret je 

otvoren pozdravnim riječima porečkog gradonačelnika Lorisa Peršurića i pročelnika Upravnog odjela za 

kulturu i zavičajnost Istarske županije Vladimira Torbice. 

Dan mladih održan je u posebnim epideomiološkim uvjetima, uz dva predavanja za sudionike. 

Doc. dr. sc. Marinele Dropulić Ružić imala je predavanje pod nazivom Sve je lako kad si mlad, a u 

turizmu? u kojem su mladi diskutirali kako gledaju na turizam i ugostiteljstvo te koji su motivatori za 

rad u turizmu za mlade. Na predavanju magistre psihosocijalne pomoći Martine Paliska Šaina ESTU MI 

– Asertivna komunikacija kroz razmjenu iskustva mladi su na primjerima učili kako pravilno komunicirati 

u radu s mladima. 

Na Danu mladih Istarske županije bili su prisutni i predstavnici koordinacije županijskih savjeta 

mladih Republike Hrvatske i predstavnici Savjeta mladih Gradova Pule, Rovinja, Labina, Buzeta, 

Novigrada i Vodnjana te Savjeta mladih Istarske županije. Pazinski Savjet predstavljali su predsjednica 

Neva Ljuština, zamjenica predsjednice Lucija Jedrejčić te član Savjeta – Mario Ivanković. 

           Potpisivanjem Sporazuma o suradnji na manifestaciji Dan mladih Istarske županije, Grad Pazin 

podržao je ovu manifestaciju izdvajanjem 2.000,00 kuna u svrhu sufinanciranja konferencije i popratnih 

sadržaja.  
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 Nacionalna konferencija savjeta mladih se od 2. do 4. listopada 2020. trebala održati u 

Dubrovniku, no zbog epidemioloških razloga odgođena je za sljedeću godinu. Uvjet za sudjelovanje na 

Konferenciji bit će zajednička prijava mlade osobe i predstavnika lokalne i regionalne vlasti. Predstavnici 

lokalnih i regionalnih vlasti mogu biti predstavnici izvršne vlasti, predstavničke vlasti te lokalne 

(regionalne) uprave koji izravno utječu/mogu utjecati na uključivanje mladih u procese donošenja 

odluka (gradonačelnici, zamjenici gradonačelnika, vijećnici, pročelnici, službenici…).  

 Obično se na Nacionalnoj konferenciji predstave rezultati Godišnjeg izvješća za prethodnu 

godinu, no ove godine to nije bio običaj. Sukladno Godišnjem izvješću Savjeta mladih za 2019. godinu 

u Zaključku se kaže: ”U odnosu na prethodnu 2018. godinu, kada su u Republici Hrvatskoj aktivno 

sudjelovala 92 savjeta mladih, podaci za 2019. godinu ohrabruju jer se povećao broj aktivnih savjeta 

mladih (četiri aktivna savjeta mladih više). Međutim, u odnosu na ukupno 576 jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, samo 16,6 % njih imalo je aktivan savjet mladih.”   

 U Godišnjem izvješću o praćenju provedbe Zakona o savjetima mladih u 2019. godini posebno 

veseli isticanje Savjeta mladih Grada Pazina kao primjera dobre prakse, a prikazana je na slijedeći način:  

I u manjim gradovima mogu se naći primjeri dobr prakse kao što je Savjet mladih Grada Pazina koji 

ističe uključivanje mladih u projekt participativnog budžetiranja (Pazi(n) proračun!), informiranje 

mladih o europskim politikama za mlade, sudjelovanje na konferencijama, javnim tribinama I 

projektima (Europe Goes Local)te je prvi put organiziran Dan mladih u Istarskoj županije. 

 

2.2. Jačanje rada s mladima na lokalnoj razini 

Gradu Pazinu je u srpnju 2019. godine odobreno uključivanje u projekt „Europe Goes Local – 

Supporting Youth Work at the Municipal Level – Europa lokalno – Podrška radu s mladima na lokalnoj 

razini“ uz 36 prijavljenih jedinica lokalne samouprave. Za provedbu projekta odobreno je 18 JLS –a, 

među kojima su uz Pazin, iz Istre Grad Poreč i Općina Medulin. Europe Goes Local projekt je strateškog 

partnerstva u području mladih uz podršku Erasmus+ programa Europske unije. Uz hrvatsku Agenciju za 

programe i mobilnost Europske unije (AMPEU), projekt okuplja 23 nacionalne agencije iz cijele Europe,  

SALTO-YOUTH resursni centar, Partnerstvo između Europske komisije i Vijeća Europe na polju mladih, 
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Europski forum mladih i dvije mreže: POYWE i InterCity Youth. Za sveobuhvatnu koordinaciju projekta 

na europskoj razini odgovorna je belgijska nacionalna agencija JINT. 

Ciljevi projekta su:  

1. podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike 

prema mladima; 

2. osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini;  

3. razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije Erasmus + programa podržavati 

rad s mladima;  

4. doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih. 

 

U suradnji s djelatnicima AMPEU, Grad Pazina će izraditi individualni plan rada s mladima  koji 

podrazumijeva rad sa širom skupinom mladih te jačanje njihovih kompetencija u svrhu poboljšanja 

javnih politika za mlade na području Grada Pazina. U sklopu projekta planirat će se studijska putovanja 

jedinica lokalnih samouprava primjenjivih za područje Grada Pazina, povezivanje s drugim jedinicama 

lokalne samouprave te modelima dobre prakse udruga mladih i za mlade. Cilj projekta je da kroz skup 

aktivnosti iskustvenog neformalnog učenja (njih 10-ak) mladi razviju osnovna znanja, vještine, 

samostalnost i odgovornost, odnosno kompetencije za aktivno uključivanje u život zajednice kao 

aktivni, odgovorni, informirani i kritički promišljajući građani.  

Na temelju izrađenog plana projekta na seminaru, uslijedila je priprema i informiranje članova 

Savjeta mladih Grada Pazina za prijavu na Erasmus+ KA3 program dijaloga s mladima u veljači 2020. 

godine te je nastao projekt Pazi(n)! mladi: jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj 

razini, za koji je u travnju 2020. odobreno financiranje od strane AMPEU u iznosu od 10.875 eura.  

Nositelj projekta je Grad Pazin, a partneri su Volonterski centar Istra (VCI) iz Pule, udruga Delta iz Rijeke, 

Centar za mlade “Alarm” Pazin te Društvo “Naša djeca” Pazin.  

Cilj projekta je stvaranje poticajnog okruženja za mlade na području Grada Pazina kroz 

unapređenje kompetencija osoba koje rade s mladima i zaposlenih unutar gradske uprave s ciljem 

donošenja i provođenja Lokalnog programa djelovanja za mlade 2021-2025. Specifični ciljevi projekta 

su: uključiti mlade u proces procjene potreba mladih u Gradu Pazinu; informirati 500 mladih o 

rezultatima istraživanja, dijalogu s mladima, YouthPassu te važnosti uključivanja u donošenje odluka; 

osnažiti 55 mladih za sudjelovanje u procesima odlučivanja; jačati kompetencije osoba koje rade s 
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mladima na polju participacije mladih; uključiti mlade u dijalog s donositeljima odluka te izraditi 

publikaciju s opisom procesa osnaživanja mladih za uključivanje u dijalog s donositeljima odluka. 

 Aktivnosti na projektu započele su u srpnju 2020. godine, no neki su studijski posjeti, poput 

onog u Rijeku odgođeni krajem listopada zbog epidemioloških uvjeta. Provedene aktivnosti projekta u 

2020. su:  

U sklopu projekta izrađena je Anketa za ispitivanje problema, potreba i mišljenja mladih u 

gradu Pazinu 2020. kao temelj za glavne aktivnosti u projektu. Pitanja u anketi obuhvaćaju opće 

podatke, podatke o školovanju, zaposlenju, komunikaciji te provođenju slobodnog vremena. Ispitalo se 

i mišljenje o problemima mladih te mogućnostima razvijanja aktivnosti i sadržaja za mlade na području 

grada Pazina, kao i upoznatost s nekim od postojećih sadržaja u Pazinu.  

Anketa je provedena tijekom studenog i prosinca 2020. godine uz pomoć on – line obrasca 

objavljenog na web stranicama Grada Pazina, Osnovne škole te DND – a Pazin, na društvenim mrežama 

te u medijima. Ukupno je istraživanju sudjelovao 221 ispitanik raspona dobi od 13 do 35 godina. Uzorak 

istraživanja sačinjavalo je 77% ispitanica i 22% ispitanika (66% učenica i učenika, 12% studentica i 

studenata, 16% visokoobrazovanih ispitanica i ispitanika te 7% onih sa srednjom stručnom spremom). 

Trećina sudionika koji su ispunili anketu živi na području Pazina, trećina živi u okolici, dok je trećina 

izvan Pazina.  

Srpanj 

Kolovoz 

Listopad 

Studeni i 
prosinac 

Studeni 

Prosinac i 
siječanj 

2020 

Dva sastanka 
s partnerima

Izrada 
vizualnog 
identiteta 
projekta

Predstavljanje 
u OŠVN i 

GSŠJD

Istraživanje 
potreba mladih 

i Press 
konferencija

Prva edukacija 
za osobe koje 

rade s mladima 
od strane VCI

Analiza 
rezultata 

istraživanja
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Mladi su u anketi procijenili da o informacijama za mlade u Pazinu najčešće saznaju uz pomoć 

Facebooka i radio postaja, a najmanje korištenjem e – pošte, novina i web stranica. O informacijama 

vezanima uz manifestacije i događaje još žele saznati kroz plakate u gradu te jedinstvenu web stranicu 

koja će obuhvaćati sve informacije o aktivnostima za mlade Pazina na jednom mjestu.  

27% ispitanika u anketi članovi su neke od organizacija civilnog društva u Pazinu (udruga, 

klubova i društva). Oni koji nisu članovi, procjenjuju da nemaju dovoljno informacija o udrugama 

(44,3%), nemaju za to vremena (34,2%), nisu zainteresirani za takve aktivnosti (20,3%), ili privatno 

uživaju u svojem slobodnom vremenu (19%). Pritom 57% mladih ima iskustva s volontiranjem, a u 2020. 

Godini volontiralo je 29,4% sudionika.  

Pregledom ponude aktivnosti i sadržaja za mlade u posljednje dvije godine u Pazinu (na skali od 

1 - nezadovoljni do 5 - zadovoljni), mladi su najzadovoljniji na polju sportskih sadržaja (M=3,2) i 

aktivnosti udruga (M=3,3), a najnezadovoljniji ponudom koncerata (M=2,7).  

Značajan broj mladih koji su ispunili anketu nije upoznat s postojanjem Savjeta mladih Grada 

Pazina (66%), a još manji broj upoznat je s njegovim djelovanjem (85%). Oni ispitanici koji znaju za 

Savjet, najčešće procjenjuju da se bavi zagovaranjem i zalaganjem za mlade u lokalnoj zajednici. 

Prosječna ocjena rada Savjeta u 2020. godini je 3,59.  

Na sličan način, 63% mladih nije upoznato s postojanjem Centra za mlade Alarm Pazin, kao ni s 

njegovim djelovanjem (85%). Najveći broj ispitanika ne zna koje su aktivnosti Centra. Oni koji znaju, 

izvjestili su o organizaciji aktivnosti i manifestacija za mlade. Prosječna ocjena rada Centra u 2020. 

godini je 3,92. Kako bi se uključili u rad Centra, mladi žele aktivnosti usmjerene prema putovanjima i 

mobilnostima, zapošljavanju, studiranju, stipendiranju te aktivizmu mladih u društvu. Od edukacija i 

radionica, najčešće se žele baviti umjetničkim aktivnostima (glazbom, plesom, filmom), volonterstvom, 

putovanjima te mentalnim zdravljem i osobnim razvojem (Prikaz 1). Ovi podaci razlikuju se u odnosu 

na rezultate Ankete iz 2016. godine, kada su mladi najviše bili zainteresirani za koncerte, sportske 

aktivnosti i izložbe, što se može pripisati utjecaju pandemije na promjenu interesa i ponašanja mladih 

u našoj lokalnoj zajednici.  

 

 

 

 



 
11 

 

 

 

Kao najistaknutije probleme mladih u Pazinu (Prikaz 2.), sudionici navode nedostatak sadržaja i 

adekvatnog prostora za mlade, kao i nedovoljno prilka za mlade da izraze svoje mišljenje. Navode i slab 

interes mladih za uključivanje u život i rad lokalne zajednice. Najmanje istaknut problem mladih u 

Pazinu je nezaposlenost. Ukupno gledajući, prosječna ocjena zadovoljstva položajem mladih u Pazinu 

na skali od 10 bodova je 3.29, dok je procjena aktivnosti mladih u Pazinu 2,94, također na skali od 1 

do 10. Kako bi povećali svoju aktivnost i zadovoljstvo životom u Pazinu, mladi predlažu veći broj 

različitih aktivnosti za mlade, bolju komunikaciju Gradske uprave s mladima te jačanje odnosa s 

mladima, senzibilizaciju i poticanje mladih za volontiranje, kao i adekvatan proctor, plaće za osobe 

koje rade s mladima te okupljanje i umrežavanje aktivnih mladih u Pazinu.  

Glazba
5%

Umjetnosti (film, 
ples,..)

9%

Volonterstvo
8%

Putovanja
7%

Aktivizam mladih
3%

Životne vještine 
(financije, 

organizacija)
3%

Mentalno zdravlje 
i osobni razvoj

7%Roditeljstvo
1%

Književnost
5%

Profesionalna 
orijentacija

6%

Ostalo
17%

Ne znam
29%

Prikaz 1. U kakvim bi edukacijama i radionicama vi željeli sudjelovati? Navedite teme. 



 
12 

Najistaknutija preporuka mladih koja se ponavlja kroz različite dijelove istraživanja je bolje 

informiranje, suradnja sa školama te jasnije oglašavanje prema mladima (kroz društvene mreže, 

jedinstveni virtualni i fizički prostor za informiranje te suradnju s medijima).  

 

 

Aktivnosti u 2021. godini koje se planiraju projektom Pazi(n)! mladi: jačanje dijaloga mladih i 

donositelja odluka na lokalnoj razini su dva studijska putovanja. Osobe koje rade s mladima putovat 

će u Rijeku, kao grad primjer dobre prakse te za mlade, dok će mladi – osnovnoškolci i srednjoškolci te 

osobe koje rade s mladima u ožujku 2021. sudjelovati na trodnevnom studijskom putovanju u – 

Karlovac, Samobor, Zabok, Pregradu i Lepoglavu. Također su planirane su još dvije edukacije za osobe 

koje rade s mladima (od strane Delte i Volonterskog centra Istra), kao i radionice u osnovnoj i srednjoj 

školi te radionica s neformalnim skupinama mladih iznad 18 godina. Nakon provedenih radionica i 
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studijskog putovanja, u travnju je predviđena fokus grupa za 15 mladih koji su sudjelovali u 

radionicama. Završna aktivnost projekta je sastanak s predstavnicima donositelja odluka na kojem će 

mladi i osobe koje rade s mladima uz dijalog iznijeti zaključke zajedničkog rada na projektu. Kako bi se 

sve aktivnosti promovirale među neizravnim korisnicima, planirana je izrada promotivnih brošura i vide 

ate kontinuirana komunikacija s medijima.  

Rezultati projekta će biti razvijanje suradničkog odnosa temeljenog na povjerenju i participaciji, 

što će izravno utjecati na povećanje kvalitete života mladih. Učinak i dugoročne promjene koje će 

projekt potaknuti manifestirat će se kroz iskustvo stečeno u neposrednom radu s donositeljima odluka, 

putem osnaživanja mladih, razvijanja dodatnih građanskih kompetencija, komunikacijskih vještina, 

vještina aktivnog uključivanja u proces donošenja javnih politika te jačanja kompetencija osoba koje 

rade s mladima na polju participacije mladih. Razvoj kompetencija i suradnja između mladih i 

donositelja odluka poslužit će kao temelj za razvoj kvalitetnih politika za mlade. 

Završetak projekta planiran je u kolovozu 2021. godine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Press konferencija povodom aktivnosti na projektu Pazi(n) mladi!: jačanje 

dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini na slici s lijeva: 
Aleksandra Lera, Neva Ljuština i Renato Krulčić 
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4. Evaluacije osnovnoškolaca nakon predstavljanja projekta Pazi(n)! mladi 

 

Na prijedlog VCI-ja, Grad Pazin je zajedno s Gimnazijom i strukovnom školom Jurja Dobrile Pazin 

partner na projektu Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji, kandidiran na Poziv za prijavu 

jednogodišnjih projekata volonterskih centara u 2020. godini Ministarstva demografije, obitelji, mladih 

i socijalne politike, koje ga je i odobrilo iznosom od 100.000,00 kuna. Projektom se razvija i promovira 

volonterstvo u Istarskoj županiji, kroz djelovanje i jačanje lokalnog volonterskog centra u Istarskoj 

županiji s ciljem povećanja broja volontera i jačanja kapaciteta organizatora volontiranja.  Uz Grad Pazin 

i Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile Pazin, partneri su Grad Pula, Grad Buje i tamošnja srednja 

škola Vladimira Gortana.  

Ciljevi projekta su: 

- Potaknuti veće uključivanje građana/ki (posebice mladih) u volonterske programe organizatora 

volontiranja na području Istarske županije  

- Potaknuti i podržati razvoj novih i postojećih volonterskih programa na području Istarske 

županije te promovirati praksu priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem 

- Unaprijediti postojeće te uspostaviti nove suradničke odnose između organizacija civilnog 

društva, jedinica lokalne samouprave i odgojno-obrazovnih ustanova u provedbi volonterskih 

programa  

- Potaknuti uspostavu i razvoj školskih volonterskih klubova/ školskih volonterskih programa 
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- Povećati vidljivost (vrijednosti) volonterstva na području Istarske županije 

- Ojačati kapacitete Volonterskog centra Istra kao lokalnog volonterskog centra za područje 

Istarske županije 

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva, provest će se niz aktivnosti usmjerenih mladima, 

učenicima/cama srednjoškolskih obrazovnih programa, volonterima/kama, zainteresiranim 

građanima/kama te predstavnicima/cama organizatora volontiranja, odnosno koordinatorima/cama 

volontera/ki. Projekt se provodio od siječnja do prosinca 2020. godine, u otežanim uvjetima.  

 

2.3. Sudjelovanje u radu gradskih tijela 

Zbog identificiranja najvažnijih točaka života i interesa mladih i njihovog društvenog djelovanja, 

predstavnici Savjeta mladih su tijekom 2020. godine sudjelovali na sjednicama Gradskog vijeća i ostalih 

radnih tijela Grada Pazina. Ukupno su bili prisutni na četiri sjednice Gradskog vijeća te su sudjelovali na 

dva sastanka Odbora za društvene djelatnosti Grada Pazina. Sudjelovanje u radu gradskih tijela za 

članove je bilo izvor novih informacija i spoznaja o demokratskim procesima, kao i o podršci otvorenosti 

predstavnika Gradskog vijeća i drugih institucija prema radu Savjeta. 

Članovi Savjeta aktivno su sudjelovali u sklopu projekta Pazi(n) proračun! gdje su se aktivno uključili 

s prijedlozima za poboljšanje svojih mjesnih odbora.  

 

2.4. Suradnja s udrugama 

Posebna je pažnja i u 2020. posvećena suradnji i radu Centra za mlade Alarm, koji u svojim 

aktivnostima okuplja mlade od 15 do 30 godina, te je jedina takva udruga mladih na području Grada 

Pazina. Savjet je podupirao Centar u redovnom radu i brojnim projektima i programima koje organizira.  

CMA Pazin je u lipnju 2019., uz partnerstvo s udrugom Albus te Gradom Pazinom prijavio projekt 

„Pazin izvan zidova“ na natječaj Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva „Mali 

projekti za bolje sutra“ iz Fonda gradova i općina. Potrebe stvaranja ovog projekta utvrđene su analizom 

rezultata Ankete o problemima, mišljenjima i stavovima mladih u gradu Pazinu provedene 2016. godine 

od strane Savjeta mladih i CMA Pazin. Dobiveni rezultati pokazali su kako 46% mladih nije zadovoljno 
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provođenjem slobodnog vremena zbog nedostatka potrebne infrastrukture. Upravo zbog toga, 

proizašla je ideja o vanjskom prostoru za mlade koji će mladima za provođenje slobodnog vremena biti 

dostupan u bilo koje doba godine. Vanjski prostor, osmišljen i kreiran od mladih, za mlade, pruža svima 

mogućnost boljeg i kvalitetnijeg uključivanja u lokalnu zajednicu putem stvaranja i građenja odnosa s 

ostalim mladima na području grada Pazina. 

U sklopu projekta provedena je renovacija vanjske pozornice u dvorištu udruga Društvenog 

centra “Veli Jože” u Pazinu, postavljene su klupe od paleta, posađene adekvatne biljke te je pribavljena 

rasvjeta i jastuci za noćni boravak u dvorištu. Dodatno je različitim umjetničkim radovima oslikan 

vanjski zid zgrade u kojoj borave udruge. Vanjski dnevni boravak danas koriste svi članovi i korisnici 

udruga koji djeluju u blizini - udruga “Albus“, Društvo „Naša djeca“, Društvo osoba s tjelesnim 

invaliditetom, Pazin, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Pazinštine te Klub liječenih 

alkoholičara, uz ostale  građane Pazina. Za provedbu projekta odobreno je 13.900 kn, a provodio se je 

od siječnja do sredine listopada 2020. godine. 

 

 
5. Novo ruho Vanjskog dnevnog boravka na predavanju Gorana Brumnića Mexa o održivoj gradnji - 

rujan 2020. 
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Centar za mlade Alarm Pazin je tijekom 2020. godine nastavio s redovnim aktivnostima u sklopu 

programa Ure od kulture, te je, uz poštivanje epidemioloških mjera, organiziran Vaterpolo turnir na 

Zarečkom krovu 2020., Info dan za brucoše uz manifestaciju Bablje ljeto te druge aktivnosti u suradnji 

s Društvom “Naša djeca” Pazin i drugim partnerima. Aktivnosti udruge CMA Pazin mogu se pratiti na 

Facebook stranici: https://www.facebook.com/cmalarmpazin.  

 

Vox mini populi 

U petak, 9. listopada 2020. godine u 10,30 na Trgu slobode u Pazinu u suradnji s DND-om Pazin 

održana je aktivnost Mini Vox Populi povodom obilježavanja Dječjeg tjedna. U ime Savjeta mladih na 

aktivnosti je sudjelovala Neva Ljuština. Tijekom aktivnosti su pazinski osnovnoškolci i vrtićari prema 

Gradu i Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin izrazili svoje prijedloge, mišljenja i kritike za poboljšanje 

života djece i mladih u Pazinu.  

 

 

6. Vanjski dnevni boravak u nastajanju – kolovoz 2020. 

https://www.facebook.com/cmalarmpazin
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7. Želje osnovnoškolaca i vrtićara za Grad Pazin i OŠ Vladimira Nazora Pazin povodom Dječjeg tjedna 2020. 
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2.5. Promocija rada 

U sklopu rada Savjeta u 2020. godini kreirana je nova adresa e – pošte: 

savjetmladihpazin@gmail.com. Elena Stranić, zamjenica člana, započela je s vođenjem Instagram 

stranice Savjeta mladih Grada Pazina sa svrhom informiranja mlađe populacije. S objavljivanjem i 

promocijom rada nastavila je i Facebook stranica Savjeta mladih Grada Pazina koja u 2020. Koja ima 

588 pratitelja, a redovito objavama informira mlade o aktivnostima, natječajima i drugim relevantnim 

novostima. 

U svrhu uspješne promocije rada i vidljivosti Savjeta u javnosti i među mladima, u prosincu 

2019. godine, Savjet je raspisao natječaj za logo Savjeta mladih Grada Pazina koji će poslužiti za 

kreiranje vizualnog identiteta. Donesena je jednoglasna odluka o nagrađivanju autora ili grupe autora 

u iznosu od 500,00 kn netto koja će biti isplaćena od strane Grada Pazina – Savjeta mladih Grada Pazina 

putem ugovora o djelu. Planirano trajanje poziva je bilo od 10. prosinca 2019. do 20. siječnja 2020. 

godine. Po isteku ovoga datuma, članovi Savjeta su odabrali najbolji logo te u roku od mjesec dana 

objavili pobjednika natječaja – rad grafičkog dizajnera Marka Cerovca iz Pazina. 

 

8.Zajednička sjednica članova savjeta mladih s Gradonačelnikom Grada Pazina  i 
Predsjednikom Gradskog vijeća Grada Pazina 15. srpnja 2020. godine 

mailto:savjetmladihpazin@gmail.com


 
20 

3. Financijsko izvješće 

 

U 2020. godini zabilježena je značajnija suradnja Savjeta mladih sa Upravnim odjelom za društvene 

djelatnosti. Uz gore navedene aktivnosti koje su provedene u uskoj suradnji, prezentirane su  brojne 

druge aktivnosti koje su povezane s radom Savjeta mladih. 

 

Za rad Savjeta mladih u 2020. godini Proračunom je bilo predviđeno 8.000,00 kuna, a utrošeno je 

6.132,00 kune. 

 

         Predsjednica  

Savjeta mladih Grada Pazina  

              Neva Ljuština, v.r. 

 

KLASA: 021-06/21-01/02 

URBROJ: 2163/01-05-03-21-2 

Pazin, 3. veljače 2021. godine  

 

 

 

 


