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Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti C
Pučko otvoreno učilište Ogulin NP

OG glas MUK - Glas mladih Ogulina u 

umjetnosti i kulturi
UP.02.1.1.02.0232 895.631,16 0,00%

Provedbom projekta realizirat će se 21 kulturni, 

umjetnički i edukativni program za mlade i širu 

publiku og. kraja, čime će se povećati kulturna i 

umjetnička ponuda u ogulinskom kraju i svijest 

mladih o vlastitom kulturnom identitetu. Mladi 

og. kraja u dobi od 15 do 25 godina, osobe s 

invaliditetom ili teškoćama u razvoju, korisnici 

socijalne skrbi i nezaposleni, projektom će razviti 

socijalne i kreativne vještine i znanja, aktivno se 

uključiti u stvaranje novih sadržaja, povećati 

svoju konkurentnost na tržištu rada te poboljšati 

svoju soc. integraciju kroz veće sudjelovanje u 

kulturnom životu Ogulina.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti C
Labin Art Express XXI

Udruga Što, kako i za koga / WHW

Muzej moderne i suvremene umjetnosti 

Rijeka

Arheološki muzej muzej Istre

"Iznad zemlje” - umjetnički program 

za mlade 2. Bijenala industrijske 

umjetnosti

UP.02.1.1.02.0189 648.240,93 0,00%

Projekt “Iznad zemlje” adresira nedovoljnu 

zastupljenost interaktivnih programa iz područja 

suvremene umjetnosti u Labinu, Puli i Rijeci a 

koji su namijenjeni mladima i to posebno onima 

u nepovoljnom položaju. Stoga je cilj projekta 

uključiti u niz umjetničkih aktivnosti mlade iz 

srednjih škola te pripadnike nacionalnih manjina, 

nezaposlene i invalide kako bi se educirali o 

suvremenoj umjetnosti, razvili svoje kreativne 

potencijale i socijalne vještine te kroz zajednički 

rad doprinjeli socijalnoj koheziji i razvoju u svojim 

zajednicama.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti C
Studio Pangolin NP Akcija na otoku ili kako hoćete UP.02.1.1.02.0210 441.810,00 0,00%

Kroz niz umjetničkih radionica, postavljanje i 

izvedbu kazališne predstave, mladi (ciljna 

skupina) upozant će se s konceptom postavljanja 

kazališne predstave a aktivnom participacijom u 

cijelom procesu obogatiti svoj kulturni život i 

steći bitne socijalne vještine korisne za daljnji

život i rad.
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Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti C
Kazalište Mala scena Teatar Tirena Glumim, dakle jesam! UP.02.1.1.02.0112 826.720,53 0,00%

Kroz projekt Glumim, dakle jesam! razvijaju se 

socijalne i kreativne vještine te jača 

samopouzdanje mladih kroz umjetničko kreativne 

radionice i rada na stvaranju kazališne predstave 

u svrhu prevencije antisocijalnog ponašanja.

Polaznici će kroz 12 umjetničko/kreativnih 

radionica imati priliku upoznati sve segmente 

kazališne predstave.

Na kraju projekta će, uz pomoć voditelja 

radionica, producirati kazališnu izvedbu koja će 

biti prikazana u Pakracu i Zagrebu.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti C

Udruga marketinških aktivnosti 

„Lima“

Udruga Marsonikon

Hrvatsko društvo kulturnog turizma
CoolTour Lab UP.02.1.1.02.0313 901.543,00 0,00%

Projekt "CoolTour Lab" ima za cilj doprinijeti 

socijalnoj uključenosti mladih (osobito mladih u 

nepovoljnom položaju) u BPŽ kroz jačanje

njihovih kompetencija i socijalnih i kreativnih 

vještina, kroz poboljšanje i približavanje ponude 

kulturno-umjetničkih sadržaja za mlade u BPŽ te 

kroz motiviranje mladih za uključivanje u kulturno-

umjetničke sadržaje i podizanje svijesti javnosti o 

postignućima mladih u području kulture i 

umjetnosti. Projektom je obuhvaćeno 110 

mladih, od čega 60 u nepovoljnom položaju.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti c

Kulturno prosvjetno društvo 

"SLOGA" Pakrac

Udruga roditelja i djece s posebnim 

potrebama LATICA

Ne živiš snove dok spavaš - probudi 

se!
UP.02.1.1.02.0194 597.694,74 0,00%

U projektu "Ne živi snove dok spavaš - probudi 

se!" će KPD "SLOGA Pakrac u partnerstvu s 

Udrugom LATICA aktivnim sudjelovanjem 50 

mladih producirati i izvesti mjuzikl "Tko pjeva, zlo 

ne misli". Mladi će aktivno sudjelovati u svakom 

segmentu uz asistenciju i edukaciju stručnjaka i 

članova udruge, u dva modula koja se 

međusobno isprepliću:

1. kazalište/mjuzikl

2. film/kino

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti C
Savez udruga Rojca

Gradska radionica, ZVONA I NARI - 

Udruga za proizvodnju kulture, Udruga 

Kontakt

FreeZURA- Slobodna zajednica 

umjetnika u razvoju
UP.02.1.1.02.0115 507.562,24 0,00%

Unutar 12 mjeseci projekt kroz 5 edukacijskih 

modula razvija specifične kreativne prakse mladih 

u IŽ, njihove praktične i socijalne vještine.

Uključivanje šire populacije mladih u kulturne 

programe omogućit će se razvojem sustava 

podrške. Javnim prezentacijama vlastitih 

umjetničkih produkcija mladi će osnažiti svoj 

status u društvu. Promovirajući kulturu i 

umjetnost kao katalizatore uključivanja mladih u 

širu društvenu zajednicu, projekt doprinosi 

razvoju refleksivnosti, inovativnosti i socijalnoj 

inkluziji, posvećujući naročitu pažnju uključivanju 

mladih iz socijalno ugroženih skupina.



Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti C
Udruga za ruralni turizam "Đola"

Općina Kneževi Vinogradi, Gradska i 

sveučilišna knjižnica Osijek
V.R.I.S.A.K. Baranje UP.02.1.1.02.0149 840.948,05 0,00%

Mlade osobe s ruralnog područja Baranje će kroz 

projekt VRISAK imati model izražavanja svojih 

stavova o kulturnoj i povijesnoj baštini tog 

područja i prezentirati ih na prihvatljiv način 

lokalnoj zajednici tijekom 14 mjeseci. Njihovi 

radovi bit će dostupni široj javnosti i svim 

zainteresiranim građanima i nakon završetka 

projekta putem mobilne knjižnice. Partnerstvo sa 

GISKOM doprinijeti će održivosti projekta, a 

bibliobus će podići razinu čitalačke kulture i 

dostupnost kulturno umjetničkih sadržaja.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti C

Kulturno-umjetničko društvo "Ivan 

Goran Kovačić"
NP Mladi na stazama tradicije UP.02.1.1.02.0269 749.169,36 0,00%

CILJ: Poboljšati pristup kulturno-umjetničkim 

sadržajima i intenzivnije uključivanje mladih u 

nepovoljnom položaju u kulturni život zajednice

OČEKIVANI REZULTATI: poboljšan pristup 

kulturno-umjetničkim sadržajima i programima; 

unaprijeđena kvaliteta života i provođenja 

slobodnog vremena; stečene kreativne i 

komunikacijske vještine koje će doprinijeti 

osobnom razvoju i oblikovanju osobnosti; 

povećana razina informiranosti o mogućnostima 

školovanja i zapošljavanja u području umjetnosti 

i kulture

TRAJANJE: 18 mjeseci

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti C
Kreativni sindikat NP

Mladi umjetnički savjetnici pomažu 

mladima u bolnicama
UP.02.1.1.02.0154 409.864,00 0,00%

Projekt se bavi problemom marginalizacije, 

socijalne i ekonomske isključenosti mladih. Opći 

cilj je unaprjeđenje kvalitete života i socijalno 

uključivanje mladih kroz aktivno sudjelovanje u 

kulturno-umjetničkom programu. Ciljana skupina 

su mladi koji su preboljeli maligna oboljenja te 

volonteri koje okuplja udruga Krijesnica. 

Praktične radionice, sudjelovanje u izradi 

edukativnih animiranih filmova te razgovori s 

umjetnicima dio su projektnih aktivnosti koje 

doprinose razvoju društvenih i kreativnih vještina 

mladih sa svrhom ostvarivanja općeg cilja.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti C
Drugo more NP Projekt X UP.02.1.1.02.0013 680.815,99 0,00%

Projekt X ima za cilj transformirati uobičajeno 

ponašanje mladih, u dobi od 17 – 22 godine, u 

konstruktivno i kreativno izražavanje te 

promovirati kreativnosti mladih kao prihvatljivi 

oblik ponašanja prvenstveno u njihovoj 

generaciji. Projekt je organiziran poput sliva gdje 

se niz manjih aktivnosti, poput radionica i 

mentorskog rada, povezuje u glavne struje koje 

na koncu vode ka stvaranju zajedničkog 

događaja, koji u formi festivala prikazuje 

stvaralaštvo mladih nastalo u okviru i izvan 

projekta.




