Grad Korčula
Savjet mladih Grada Korčule

IZVJEŠĆE O RADU
SAVJETA MLADIH GRADA
KORČULE
ZA 2020. GODINU

I.
Godina koja je iza nas, 2020., je za cijeli svijet donijela brojne promjene i izazove nošene
pandemijom COVID-19 virusa. S obzirom na vrijeme karantene te epidemiološke zahtjeve
nismo bili u mogućnosti izvršiti planirane obaveze zbog nemogućnosti okupljanja.
No, putem društvenih mreža tijekom cijele godine bili smo dostupni mladim Korčulanima i
odgovarali na njihove upite (stipendije, studentski i učenički pokazi i prijevoz, nagrade) te
pomagali u odlukama pred kojima su se neki našli (upis i odabir fakulteta). Koristili smo našu
Facebook stranicu za objavljivanje natječaja Grada Korčule koji su od važnosti za mlade,
obaviještavali ih o online edukacijama i radionicama.

II.
S obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju u studenom 2020. odlučili smo prionuti na
organizaciju Virtualne humanitarne utrke „Za Matka“.
Kako bismo pomogli našem sugrađaninu Matku Maroeviću na putu k izliječenju od teških
posljedica moždanog udara odlučili smo organizirati ovu utrku koja je s obzirom na virtualni
karakter udovoljila svim epidemiološkim zahtjevima. Odlučili smo o formatu utrke, datumu
održavanja te načinu prijave i uplate humanitarne kotizacije. Uz pomoć osnivača platforme
Štoperica.hr postavili smo utrku na web stranicu i sve društvene mreže te omogućili jednostavan
način prijave i direktne uplate na bankovni račun Matkove sestre Darie Maroević. Kotizacija
za sudjelovanje u utrci iznosila je 50,00 HRK. Utrka se održala tijekom vikenda, 5. i 6.12.2020..
U utrci su sudjelovali brojni Korčulani, ali i trkači diljem Lijepe Naše pa čak i inozemstva.
Tijekom cijelog vikenda, te prije same utrke članovi Savjeta žurno su odgovarali na upite i
riješavali sve tekuće komplikacije. Također, provjeravali su prijavljene rezultate i potvrđivali
ih.
Nakon utrke prebrojane su sve uplate te ih je u konačnici ukupno 388 što iznosi 19 400,00 HRK
prikupljenih za Matkovo liječenje i boravak u Dubrovniku.
Ovim događajem uspjeli smo pomoći našem dragom sugrađaninu Matku te izvršiti svoju
humanitarnu zadaću.
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