
Uključi se u radionice u sklopu ciklusa Digitalna mašina 

U digitalnom svemiru u kojem svakodnevno sudjelujemo postoji cijeli niz alata koje možemo 

koristiti kako bi si olakšali svakodnevne zadatke – bilo da se radi o poslu, vođenju kućanskih 

financija, predstavljanju sebe na raznim mrežama ili u snalaženju u šumi informacija koja je 

oko nas. Naš tim stručnjaka osmislio je ciklus radionica Digitalna mašina koji svakome može 

pomoći da sigurnije korača digitalnim svemirom. 

 

Teme kojima će se baviti ciklus Digitalna mašina kroz 10 besplatnih radionica su društvene mreže, 

sustav e-Građani, fake news, alati za vođenje kućnih financija, korisne mobilne aplikacije za 

svakodnevicu, Wordpress, digitalna fotografija, Google poslužitelj. Radionice će se održavati svakog 

petka od 10 do 13 sati, a prva po redu je radionica Društvene mreže koja će se održati u petak 25. rujna 

2020. 

Radionica Društvene mreže (25. rujna 2020. od 10 do 13 sati, CTK Rijeka) 

Radionica Društvene mreže bavit će se online prisutnošću na društvenim mrežama. Zanimljiva može 

biti svim mladim osobama koje sebe žele bolje predstaviti na društvenim mrežama, ali i svim onima 

koji administriraju društvene mreže za druge organizacije. S obzirom da kod društvenih mreža samo 

mijena stalna jest, Facebook, Instagram, LinkedIn bit će baza, no tijekom radionice naglasak će biti na 

upoznavanju s prirodom društvenih mreža te načinima na kojima im pristupiti kako bi ih polaznici 

naučili što bolje koristiti i iskoristiti sve njihove potencijale.  

 



Prijaviti se na radionicu Društvene mreže možeš ispunjavanjem prijavnice najkasnije do četvrtka, 24. 

rujna, u 12 sati. Sudjelovanje na radionici je besplatno za sve sudionike. Radionica će se održati u 

prostorima CTK Rijeka u petak, 25. rujna, od 10 do 13 sati. 

Radionica e-Građani (02. listopada 2020. od 10 do 13 sati, CTK Rijeka) 

Druga po redu radionica, što će se održati tjedan dana kasnije također u CTK Rijeka, bavit će se 

sustavom e-Građani koji je uspostavljen s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja 

komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga. 

 

Sustav e-Građani definitivno je jedan od alata koji svakome može olakšati život i omogućiti mu da 

umjesto u redu za neki dokument vrijeme provede na neki korisniji način. Na radionici će polaznici 

naučiti kako se prijaviti u sustav e-Građani preko više vjerodajnica, kako kreirati osobni korisnički 

pretinac i što je to uopće. Zatim će zatražiti: elektroničke izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili 

knjige državljana, elektroničke zapise uvjerenja o prebivalištu, boravištu te vlasništvu cestovnih vozila, 

elektroničku radnu knjižicu i razne druge elektroničke potvrde. 

Sudjelovanje na radionicama je besplatno za sve sudionike, a prijaviti se možeš ispunjavanjem 

prijavnice sve do četvrtka, 1. listopada u 12 sati. 

Ciklus radionica Digitalna mašina namijenjen je mladim osobama, a provodi se uz financijsku podršku 

Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Primorsko-goranske županije, Grada 

Rijeke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak. 

http://ctk.youthworkhd.eu/prijavnica_digitalna_masina
http://ctk.youthworkhd.eu/prijavnica_e_gradani

