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Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti B

Hrvatski Crveni križ - Gradsko 

društvo Crvenog križa Županja
Mrak Teatar Pjesma za sve mlade! UP.02.1.1.02.0010 484.461,99 0,00%

Projekt PJESMA ZA SVE MLADE! će kroz 

održavanje 158 dostupnih i otvorenih radionica u 

kojima će 80 mladih steći nova znanja i vještine 

čime će se omogućiti njihov osobni razvoj i 

njihovu bolju integraciju u društvo posebice 50 

mladih u nepovoljnom položaju.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti B

Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj 

"Bolja budućnost"

Udruga KulturaNova, iDEMO Institut za 

demokraciju
TeatarR UP.02.1.1.02.0078 760.984,00 0,00%

Projektom će se putem umjetničkih aktivnosti 

unaprijediti mogućnosti za 30 romske djece i 

mladih osoba. Provođenjem aktivnosti doći će do

jačanja njihovih vještina i osnaživanja pa tako i 

konkurentnosti na tržištu rada. Provođenjem 

dramskih radionica i radionica osobnog razvoja, 

prilagođenih ciljanoj skupini, te produkcijom 

dramske predstave, djeca i mladi će se educirati 

u umjetničkom izražavanju te za produkciju

kulturno-umjetničkih događaja, ojačati svoje 

komunikacijske vještine, čime će se omogućiti 

njihova bolja socijalna uključenost u daljnje 

obrazovne procese i zapošljavanje.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti B
Pučko otvoreno učilište Zagreb NP KIP kreativna inkluzivnost pokreta UP.02.1.1.02.0101 308.688,33 0,00%

Cilj Projekta je omogućiti mladima bez rod. skrbi 

koji se nalaze u Dječjim domovima i stam. 

zajednicama mladih sudjelovanje u kulturnim i 

umjetničkim sadržajima te potaknuti njihovo 

kreativno izražavanje, osamostaljivanje i 

socijalno uključivanje kroz plesne radionice u 

Zagrebu, Lekeniku i Osijeku s ciljem izvođenja 

završnog ples. performansa.

U projektu će se izraditi koreografski priručnik za 

rad s mladima u nepovoljnom položaju koji će 

pridonijeti provođenju ples. radionica za mlade 

bez odgovarajuće roditeljske skrbi i nakon 

završetka projekta.
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Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti B

CARPE DIEM udruga za poticanje i 

razvoj kreativnih i socijalnih 

potencijala djece, mladih i odraslih

Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić, 

Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost 

F.R.E.E. D.A.N.C.E., Gradski muzej 

Karlovac

Otisnuti pokreti – uključivanje mladih 

kroz umjetnost i kulturu
UP.02.1.1.02.0117 832.676,58 0,00%

Projekt "Otisnuti pokreti - uključivanje mladih 

kroz umjetnost i kulturu" bavi se socijalnim 

uključivanjem mladih u nepovoljnom položaju 

kroz

razvoj kreativnih i socijalnih vještina i znanja. 

Putem umjetničkih radionica, posjeta galerijama, 

muzejima i Akademiji likovne umjetnosti i susreta

s eminentnim hrvatskim umjetnicima. Ciljana 

skupina 32 mladih iz sustava socijalne sktbi, 

mladih nezaposlenih i ostalih mladih imat će 

priliku

razviti dodatne kompetencije te će im se 

osigurati bolji pristup kultrunim i umjetničkim 

aktivnostima i sadržajima.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti B

Fantastično dobra institucija - FADE 

IN

Romsko kulturno umjetničko društvo 

Darda
Muzej osobne povijesti Roma UP.02.1.1.02.0128 994.190,73 0,00%

Sam sadržaji etnološkog i kulturnog karaktera 

nisu dovoljni za premošćivanje predrasuda prema 

Romima i njihove socijalne isključenosti koji 

samim time negativno utječu i na socio-

ekonomske elemente društva. Iz tog razloga se 

okrećemo Romima osobno i pokrećemo Muzej 

osobne povijesti Roma, kojeg zamišljamo kao 

virtualni web muzej i putujuću izložbu. Kroz 

edukaciju, radno osposobljavanje i razvijanje 

kreativnih vještina mladih Roma ujedno ćemo 

stvoriti i održivi model približavanja kulturnog 

sadržaja mladima i cijeloj zajednici sukladno svrsi 

i ciljevima

ovog Poziva.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti B

Društvo distrofičara, invalida 

cerebralne i dječje paralize i ostalih 

tjelesnih invalida Grada Varaždina

Hrvatsko narodno kazalište Varažin, 

Filmsko-kreativni studio VANIMA
Budi COOLturan i pARTicipiraj! UP.02.1.1.02.0168 672.533,84 0,00%

Projektne aktivnosti pridonijet će razvoju kulturno-

umjetničkih i socijalnih vještina i znanja mladih te 

stvaranju i jačanju socijalnih veza, čime će 

ojačati njihovi individualni kapaciteti kako bi 

postali konkurentniji na tržištu rada i aktivniji 

članovi zajednice. Ulagat će se u prevladavanje 

barijera koje otežavaju uključivanje mladih u 

društvo poput diskriminacije i geografske 

izolacije, a više od 80% ciljne skupine činit će 

mladi u

nepovoljnom položaju, odnosno mladi korisnici 

prava iz sustava socijalne skrbi koji su ujedno i 

OSI, kako bi se smanjio rizik upadanja u NEET 

skupinu.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti B
Grad Rijeka

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. 

Zajca
5. ansambl UP.02.1.1.02.0193 797.785,15 0%

Projektom 5. ansambl ostvaruju se uvjeti za 

zapošljavanje mladih osoba s invaliditetom u 

kazalištu. Mladi će kroz kreativne radionice 

izvedbenih i likovnih umjetnosti steći potrebne 

vještine i znanja koje će im omogućiti lakši 

pristup tržištu rada. Kroz projekt će se 

senzibilizirati javnost na problem nedovoljne 

uključenosti mladih osoba s invaliditetom u 

kulturno-umjetničke aktivnosti te mogućnostima 

potencijalnog zapošljavanja u sektoru kulture.



Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti B

PRONI Centar za socijalno 

podučavanje

Udruga za medijsko i multimedijalno 

kreativno tehničko, umjetničko i 

autorsko izražavanje

"Hedgehog perfections", KUD "Jozsef 

Attila Zmajevac"

Pokretne slike umjetnosti i kulture UP.02.1.1.02.0223 778.930,45 0,00%

Projektom „Pokretne slike kulture i umjetnosti“ 

PRONI Centar za socijalno podučavanje, udruga 

„Hedgehog Perfections“ i KUD „Jószef Attila

Zmajevac“ će kroz 18 mjeseci razviti socijalne i 

kreativne vještine i znanja 80 mladih u 

nepovoljnom položaju (pripadnika nacionalnih 

manjina, nezaposlenih i primatelja socijalne 

skrbi) iz OBŽ i VSŽ, omogućavanjem pristupa 

kulturnim, umjetničkim sadržajima i njihovim 

sudjelovanjem u kreiranju i promociji novih kroz 

aktivnosti u području primjenjenog dizajna, plesa 

i multimedije u 4 lokalne zajednice čime će se 

potaknuti njihova bolja integracija.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti B
Udruga tjelesnih invalida Kaštela NP Druženjem do vještina UP.02.1.1.02.0233 366.049,09 0,00%

Kroz projekat namjeravamo uključiti 8 mladih 

osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju te ih 

naučiti kako predstaviti svoje mogućnosti kroz

dramsko izražavanje, izvedbu predstave u 

lokalnoj zajednici, te nastupom na INKAZ-u i 

Festivalu jednakih mogućnosti. Kroz organizirani 

odlazak u kazalište približiti im sudjelovanje u 

kulturnim aktivnostima i sadržajima, što doprinosi 

osobnom razvoju i boljoj integraciji u društvo.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti B
Arheološki muzej u Zagrebu NP

Od strukovnih zanimanja do kretaivne 

industrije
UP.02.1.1.02.0251 789.294,63 0,00%

Od strukovnih zanimanja do kretaivne industrije 

je participativni kulturno-umjetnički projekt s 

ciljem osnaživanja za tržište rada 84 mlade 

nezaposlene osobe strukovnih zanimanja iz 5 

županija i Grada Zagreba, kroz edukaciju te 

kreaciju inovativnih umjetničkih proizvoda. 

Upoznavanjem 6 različitih muzejskih zbirki te 

umjetničkim radionicama iz područja dizajna 

razvit će kompetencije potrebne za izradu novih 

proizvoda pod mentorstvom lokalnih obrtnika. 

Rezultati procesa-inovativni proizvodi temeljeni 

na reinterpretaciji baštine bit će predstavljeni 

izložbom u svih 5 muzeja sudionika u projektu.

Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti B
Klub Dobre Vibracije NP Orkestar Dobre vibracije UP.02.1.1.02.0286 432.242,91 0,28%

Projekt Orkestar Dobre Vibracije NVO-a Klub 

Dobre Vibracije bavi se problemom nedovoljne 

zastupljenosti kulturno-umjetničkih sadržaja za

mlade s teškoćama u razvoju. Cilj je organiziranje 

radionica bubnjanja i javnih nastupa za 20 mladih 

s višestrukim komunikacijskim teškoćama, 

korisnika Centra za odgoj i obrazovanje Slava 

Raškaj, Zagreb, u trajanju od 18 mjeseci. 

Realizacijom projekta također će se ojačati 

kapaciteti udruge (osposobljavanje minimalno 4 

samostalna voditelja takvih radionica, nabavka 

opreme), čime će se omogućiti multipliciranje 

rezultata

projekta nakon njegova završetka.



Umjetnost i kultura za mlade - 

skupina aktivnosti B
Grad Vinkovci Udruga "Mladi protiv gladi

"Mladi pod svjetlima reflektora 

društva
UP.02.1.1.02.309 282.162,30 0,00%

Cilj projekta je kroz izradu i provedbu Programa 

participativnih radionica te pripremu predstave i 

dokumentarnog filma kroz koji će 60 mladih od

15-25 godina prikazati svijet iz svoje perspektive, 

razviti kod mladih u nepovoljnijem položaju 

socijalne vještine, radne navike,osvijestiti ih o 

vrijednosti vlastitog identiteta,podići im 

samopoštovanje te razviti ostale vještine koje će 

povećati socijalno uključivanje mladih u 

nepovoljnijem

položaju te doprinijeti većoj mogućnosti njihovog 

zapošljavanja.


