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I.  

Tijekom veljače 2019. godine započeli smo s izradom vizualnih identiteta te 

Facebook profila Savjeta mladih Grada Korčule putem kojeg smo nastavili 

informirati javnost o našem djelovanju. S obzirom na vrijeme ispitnih rokova, 

putem društvenih mreža članovi vijeća dogovarali su i organizirali prvi Dan 

fakulteta u Gradu Korčuli. Dan fakulteta održao se 25.02. u 17h u Centru za 

kulturu Korčula. Okupio je 22 studenta koji su predstavili svoje fakultete pred 

60-ak prisutnih učenika SŠ Petra Šegedina. Događaj je oplemenila klapa Izergo 

te smo osigurali malu zakusku po završetku događaja. Troškovi događaja 

obuhvatili su izradu plakata i plaćanje zakuske. 

 

II.  

U kolovozu 2019. održan je sastanak u Gradskoj vijećnici kako bi pripremili 

program za nadolazeću godinu. U tu svrhu na Facebook stranici objavili smo 

anketu koja je ispitala mišljenje mladih Korčulana o budućnosti u Gradu 

Korčuli. Odgovori prikupljeni ovom anketom koristit će nam za buduće 

projekte. 

Savjet mladih Grada Korčule održao je sastanak 20.08. u svrhu okupljanja novih 

ideja i povezivanja s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti Grada Korčule 

kojem smo poslali dopis sa zahtjevom za sudjelovanjem u izradi novog 

Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Korčule. Primili smo sastavljeni 

Pravilnik, održali dva sastanka na kojima smo razmotrili i predložili moguće 

izmjene u svrhu poboljšanja istog. Na sastanku sa v.d. pročelnicom Mirjanom 

Burica održanom 31.10. u Gradskoj Vijećnici, iznijeli smo svoje ideje koje su 

prihvaćene. Po povratku članova na studij u Zagreb, održana su 4 sastanka 

tijekom prve polovice studenog. Kako bismo provjerili funkcioniraju li naše 

zamisli na stvarnom primjeru prikupili smo podatke o našim studentima i time 

obuhvatili reprezentativni uzorak. Tijekom ovih sastanaka uspjeli smo iznaći 

novo rješenje i dovršiti svoju ideju Pravilnika koji smo dostavili službama u 

Gradu Korčuli. 

 

III.  

Na sastanku održanom 06.12. u Zagrebu odlučili smo organizirati događaj 

humanitarnog karaktera. „Predbožićni šušur“ održali smo 23.12. u Gradskom 

parku zajedno s inicijativom korčulankih majki „Torta party“. Građanima smo u 



veselom Božićnom duhu dijelili kobasice, kiseli kupus i kuhano vino. Sva 

prikupljena sredstva donirali smo udrugama „Moje sunce“ i „Kap u moru“. 

Financijska sredstva koja smo potrošili obuhvaćaju izradu plakata za događaj, 

kobasice, kruh, vino te ostale potrepštine iz Tommy-ja Korčula. 

 

IV.  

Tijekom cijele godine bili smo aktivni na društvenim mrežama te mlade u 

Korčuli izvještavali o aktualnim projektima i mogućnostima u Gradu Korčuli. 
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