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Uvodna riječ 
 
 

2018. godina je bila uistinu radna i po mnogočemu plodna. Nastavili smo provedbu             
projekata započetih u 2017. godini, ostvarili smo suradnje s javnim institucijama, organizacijama            
civilnog društva i društvenim poduzećima s kojima smo provodili projekte i programe u 2018.              
godini. Nabrojimo samo neke male uspjehe za koje smatramo da su temelj daljnjem razvitku              
Općine Gračac i poboljšanju statusa mladih iz ruralnih područja u Republici Hrvatskoj. Usvojen             
je Program za mlade Općine Gračac od 2019. do 2022. godine. Aktivnim sudjelovanjem u              
izradu Programa doprinijeli smo jasnom definiranju javnih politika za mlade i poboljšanju            
kvalitete života mladih u Općini Gračac. Nastavili smo provedbu programa “Mobilnost mladih i             
osoba koje rade s mladima u ruralnim područjima” i omogućili razvoj vještina i znanja mladih i                
osoba koje rade s mladima u području medijske pismenosti, kulture i umjetnosti, deradikalizacije             
mladih, osobnog i profesionalnog razvoja. Proveli smo konzultacije s mladima u okviru šestog             
ciklusa strukturiranog dijaloga. Organizirali smo putujuću izložbu u Mošćeničkoj Dragi, Buzetu i            
Gračacu. Aktivno smo doprinosili izradi Nacionalnog programa za mlade, i mnogo više! U             
nastavku pročitajte o projektima koje smo provodili, na kojim aktivnostima smo sudjelovali i što              
smo radili prošlu godinu. Tijekom 2018. godine rad Udruge su financijski podržali Općina             
Gračac, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Ministarstvo za demografiju, obitelj,            
mlade i socijalnu politiku i članovi Udruge.  
 
 
Opći podatci 
 
 
Naziv: Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti Prizma 
Skraćeni naziv:  Udruga Prizma 
Adresa:  Hrvatske bratske zajednice 18, 23440 Gračac 
E-mail:  info@udrugaprizma.hr 
Web:  www.udrugaprizma.hr  
Facebook:  www.facebook.com/udrugaprizma 
Instagram:  www.instagram.com/udrugaprizma  
Broj zaposlenih: 1 osoba na ugovor o radu 
Broj članova: 44 
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Lokalni koordinatori strukturiranog dijaloga 
 

Udruga Prizma je nakon edukacije u 2017. godini organiziranoj od strane Mreže mladih             
Hrvatske postala lokalni koordinator strukturiranog dijaloga te je doprinijela uključivanju mladih s            
područja općine Gračac u 6. ciklus strukturiranog dijaloga provodeći konzultacije s mladima.            
Rezultati konzultacija i mišljenja mladih su uključena u ”Izvještaj s konzultacija s mladima u              
sklopu 6. Ciklusa strukturiranog dijaloga: “Mladi u Europi: što slijedi?” Na taj način smo              
omogućili mladima iz ruralnih sredina da se uključe u izradu europskih politika za mlade te smo                
doprinijeli socijalnom uključivanju mladih s manje mogućnosti i visokim rizikom od siromaštva u             
demokratske procese na europskoj razini. 
 
 

 
 
Naziv aktivnosti: Strukturirani dijalog: Mogućnosti mladih u ruralnoj sredini 
Nositelj: Udruga Prizma 
Trajanje provedbe: Siječanj - Veljača 2018. 
Web: https://web.facebook.com/events/155504318569388/  
 
Opći cilj: 
Osigurati da preporuke i mišljenja mladih s područja općine Gračac budu dio novih europskih              
politika za mlade.  
 
Kratki opis:  
Tijekom siječnja i veljače kao lokalni koordinatori strukturiranog dijaloga proveli smo konzultacije            
s mladima s područja općine Gračac u okviru šestog ciklusa strukturiranog dijaloga koji se              
provodio pod nazivom „Mladi u Europi: što je sljedeće?“. U okviru konzultacija razgovarali smo s               
mladima te ih priupitali “Što treba promijeniti kako bi se osiguralo da mladi ljudi koji žive u                 
ruralnim područjima dobiju slične mogućnosti kao i mladi u gradskim područjima?”. Izvješće s             
konzultacija smo predali koordinatoru strukturiranog dijaloga Mreži mladih Hrvatske. 
 
 

https://web.facebook.com/events/155504318569388/


 

Članstvo u Radnoj skupini za izradi Nacionalnog programa za mlade  

 
 

Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga             
Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2018. do 2024. godine, Ministarstva za             
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 14. ožujka 2018. god., ispred Udruge Prizma             
imenovan je Silvestar Petrov kao član Radne skupine i Karlo Brunović kao njegov zamjenik u               
Radnoj skupini. Sudjelujemo u radu četiri Uža radna tijela, i to za područja: Mladi i održiv razvoj                 
zajednice, Kultura i Rad s mladima, te kao koordinatori područja Mladi u ruralnim područjima.              
Tijekom 2018. godine aktivno smo zagovarali razvoj kvalitetnih politika za mlade i osobe koje              
rade s mladima iznoseći iskustva rada s mladima i probleme s kojima se susrećemo u ruralnim                
sredinama. Tijekom rada u Radnoj skupini i njenim užim tijelima iznosimo rezultate istraživanja             
provedenih tijekom projekata “Suradnjom protiv apatije” i ”Program za mlade s područja općine             
Gračac”. Tijekom 2018. godine prenosili smo prijedloge i ideje mladi te ih uključivali u proces               
izrade Programa. Svojim radom smo u 2018. godini aktivno doprinosili razvoju nacionalnih            
politika za mlade te poticali razvoj ruralnih sredina u kojima će mladi biti prepoznati kao               
generatori promjene i podržani u procesu izgradnje civilnog društva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projekti 
 
 
 

 
 
Naziv projekta: Sketchbook Station - platforma za povezivanje i promociju europskih vizualnih            
umjetnika 
Nositelj: Udruga Prizma 
Partneri: Perceiveart.com, Galerija “Laval Nugent”, Zavičajni muzej Buzet, Galerija “La          
Cisterna”, Knjižnica i čitaonica Gračac 
Medijski pokrovitelji: Perceiveart.com, Ziher.hr, Urbanbug.net 
Web: www.sketchbookstation.com 
Trajanje provedbe: 2016. - 2018.  
 
Opći cilj: 
 
Pronalazak, promoviranje i povezivanje europskih vizualnih umjetnika u svrhu promicanja          
aktivnog sudjelovanja u kreiranju sadržaja nezavisne kulture u Hrvatskoj.  
 
 
 

http://www.sketchbookstation.com/


 

Kratki opis:  
 
Sketchbook Station je projekt nastao iz želje za upoznavanjem i povezivanjem umjetnika iz             
različitih europskih država. Projekt koji je nastao iz čiste znatiželje prometnuo se u kompleksnu i               
slojevitu platformu koja aktivno radi na pronalaženju, povezivanju i promoviranju europskih           
vizualnih umjetnika. Kao primarni medij povezivanja odabrana je slikarska mapa koja je tijekom             
2016. i 2017. godine proputovala oko 8000 km. Mapa je krenula iz Hrvatske, a na svom                
putovanju posjetila je Švedsku, Švicarsku, Ujedinjeno kraljevstvo, Estoniju, Litvu, Mađarsku,          
Poljsku, Bugarsku, Srbiju, Sloveniju, te Bosnu i Hercegovinu. Tijekom putovanja umjetničke           
mape aktivno smo radili na promociji i umrežavanju 23 umjetnika sudionika, prezentirali smo             
njihovo dosadašnje djelovanje na službenoj internet stranici projekta na engleskom jeziku,           
dijeljenjem članaka na društvenim mrežama Facebook i Instagram te putem medijskih partnera            
Ziher.hr i Perceiveart.com u Hrvatskoj, te Urbanbug.net u Srbiji, dosezali do ciljane publike:             
pratitelja europske nezavisne kulturne scene. U rujnu 2017. godine uspješno smo organizirali            
izložbu Sketching Connections u zagrebačkoj galeriji Laval Nugent na kojoj smo okupili            
umjetnike iz regije i Hrvatske. Nakon završene prve etape projekta u kojoj smo kroz tri natječaja                
od 91 prijavljenog umjetnika, izabrali 23 sudionika projekta, te druge etape tijekom koje smo              
promovirali umjetnike, implementirali smo putujuću izložbu po Hrvatskoj tijekom 2018. godine.           
Izložbu smo organizirali u Zavičajnom muzeju Buzet u Buzetu, galeriji La Cisterna u             
Mošćeničkoj Dragi te Knjižnici i čitaonici Gračac u Gračacu. Putujuću izložbu je financijski             
podržala Općina Gračac u okviru projekta Putujuća izložba Sketching Connections. Završnom           
izložbom u Gračacu u prosincu 2018. godine zaokružili smo jednu lijepu priču i završili provedbu               
Sketchbook Station projekta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Naziv projekta: Putujuća izložba Sketching Connections 
Nositelj: Udruga Prizma 
Partneri: Perceiveart.com, Galerija “La Cisterna”, Knjižnica i čitaonica Gračac 
Medijski pokrovitelji: Perceiveart.com, Ziher.hr 
Web: www.sketchbookstation.com 
Trajanje provedbe: 1.1.2018. - 31.12.2018.  
 
Opći cilj: 
 
Poticanje sudjelovanja u kulturi umjetnika i publike iz ruralnih područja te stanovnika s područja              
posebne državne skrbi i rijetko naseljenih područja u Hrvatskoj organiziranjem putujuće izložbe. 
 
Kratki opis: 
 
TIjekom 2018. godine u okviru projekta su organizirane i održane dvije izložbe Sketching             
Connections, u Gračacu i Mošćeničkoj Dragi. Provedbom projektnih aktivnosti smo jačali           
kapacitete i povećali vidljivost udruga s područja općine Gračac u medijskom prostoru. Također             
smo radili na umrežavanju hrvatskim umjetnika, neformalnih inicijativa i institucija u kulturi s             
ciljem razvoja odnosa s publikom i ostvarivanja budućih umjetničkih suradnji. 

http://www.sketchbookstation.com/


 

 
 
Naziv projekta: Program za mlade s područja općine Gračac 
Nositelj: Općina Gračac 
Partneri: Udruga Prizma, Carpe Diem, Mladi u EU 
Trajanje provedbe: 1.11.2017. - 31.10.2018. 
Web: www.udrugaprizma.hr/blog  
 
Opći cilj: 
Aktivno uključivanje mladih s područja općine Gračac u procese donošenja i praćenja politika             
kojih se tiću mladih  
 
Kratki opis:  
Projektom Program za mlade s područja općine Gračac aktivno smo uključili mlade u donošenje              
i praćenje politika za mlade, informirali mlade o aktivnim politikama za mlade, izradili Program              
za mlade s područja općine Gračac od 2019. do 2022. Godine, te na taj način doprinijeli                
poboljšanju uvjeta života mladih s područja općine Gračac kroz suradnju s organizacijama            
civilnog društva i strukturirani dijalog s donositeljima odluka. Tijekom projekta smo proveli            
istraživanje problema i potreba mladih putem anketnog upitnika, održavanjem dvije fokus grupe,            
panel rasprave te održali tematske radionice s mlaidma, proveli javno savjetovanje sa širom             
javnosti. Kao rezultat projekta izrađen je Program za mlade Općine Gračac od 2019. do 2022.               
godine koji je usvojen na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Gračac 2018. godine. 
 

http://www.udrugaprizma.hr/blog


 

 
 
Naziv projekta: Seeing Through Shadows: Fostering Critical Approach to Media Content 
Nositelj: Udruga Prizma 
Partneri: Actions For Change, Brno For You, Z.S., Champions Factory Sports Club, Eesti People To               
People, Humana People To People In Latvia, Mine Vaganti Ngo, Teatro Metaphora - Associacao De               
Amigos Das Artes, Stichting The Youth Company, Youthfully Yours Gr 
Trajanje provedbe: siječanj 2018. - lipanj 2018. 
Web: www.insidemedia.info  
Opći cilj: 
Osposobiti radnike s mladima za promicanje medijske pismenosti i kritičkog mišljenja u svakodnevnom             
radu s mladima razvijanjem znanja i vještina neformalnim metodama edukacije 
Kratki opis: 
Projektne aktivnosti su uključivale pripremu sudionika tijekom koje su pratili određenu temu u medijima i               
izvještavali o pozitivnim i negativnim stavovima raznih digitalnih medija o istoj temi. Također, sudionci su               
trebali istražiti i analizarit vijesti u medijima, pripremiti izlaganje i prezentirati ostalim sudionicima tijekom              
edukacije svoje pronalaske. Tijekom edukacije sudionici su analizirali medije kako bi razumjeli na koji              
način utječu na kulturu i društvo. Tijekom edukacije su se bavili stvaranjem medijskog sadržaja i dijelili                
iskustva i znanja u radu s mladima. Razvijali su vještine i znanja te su opremljeni s metodama i alatima                   
neformalne edukacije koja im omogućava poticanje kritičkog razmišljanja i medijske pismenosti u            
svakodnevnom radu s mladima. Naučili su prepoznati pristranost, spin, dezinformaciju i laž u medijima,              
kako mediji utječu na formiranje stereotipa, predrasuda, netrpeljivosti i rasizma. Također, razvili su             
vještine stvaranja i distribucije medijskih poruka te naučili koje digitalne alate mogu koristiti u svome radu                
s mladima. 
 

http://www.insidemedia.info/


 

 
 
Naziv projekta: Save the Wave 
Nositelj: Udruga Prizma 
Partneri: Dione - Local development center, Teatro Metaphora 
Suradnici u provedbi: aMore Festival, Udruga Zona 
Trajanje provedbe: Svibanj 2018. - Veljača 2019. 
Opći cilj: 
Potaknuti razvoj znanja i vještina mladih osoba na temu globalne zaštite divljih životinja osiguravanjem              
podrške pri razvoju i provedbi inicijativa i razmjenom iskustava u očuvanju oceana, biologiji i ekologiji               
mora. 
Kratki opis:  
Provedba projekta se temeljila na metodama neformalnog obrazovanja i participativnom pristupu. Mladi            
su samostalno pripremali prezentacije, organizirali i provodili aktivnosti u okviru dvije razmjene mladih.             
Prva razmjena mladih se odvila u Poreču u Lipnju, gdje su mladi uz podršku direkcije aMore festivala                 
Poreč, čistili plažu Marlera u Općini Ližnjan, organizirali javno događanje na trgu u Poreču na kojem su                 
nizom aktivnosti podizali svijest građana o ljepoti mora i morskog života te o zagađenju mora plastikom i                 
drugim otpadom, te na koji način to utječe na ljude. Tijekom provedbe razmjene mladih na otoku Madeira                 
u mjestu Funchal, mladi su razmjenili znanja o održivom razvoju obale, organizirali i proveli čišćenje plaže                
u mjestu Camara de Lobos, te organizirali javno događanje u centru Funchala na kojem su glazbenim                
aktivnostima i razgovorom sa građanima osvještavali o problemu zagađenja obale, mora i oceana u              
Europi. Mladi su nizom aktivnosti razmjenili znanja i iskustva o očuvanju mora i oceana te njihovog                
životinjskog svijeta, senzibilirali se za životinjski svijet razvijanjem empatije, istražili hrvatsko, portugalsko i             
grčko kulturno naslijeđe povezano s morem  te razvili inicijativu za očuvanje prirode. 



 

 
 
Naziv projekta: Free mind and European values: Uprooting radicalisation and violent extremism through             
youth work 
Nositelj: Udruga Prizma 
Partneri: Actions For Change, Brno For You, Z.S., Champions Factory Sports Club, Eesti People To               
People, Las Ninas del Tul, Mine Vaganti Ngo, MITRA France 
Web: www.deradicalisationofyouth.eu  
Trajanje provedbe: Kolovoz 2018. - Prosinac 2018.  
Opći cilj: 
Podizanje svijesti osoba koje rade s mladima o njihovoj ulozi u prevenciji radikalizacije i nasilnog               
ekstremizma pružanjem teorijskih okvira i praktičnih alata za dopiranje do ranjivih skupina, kao što su               
izbjeglice, tražitelji azila i migranti, u njihovim zajednicama. 
 
Kratki opis:  
Tijekom projekta smo omogućili prijenos znanja i vještina u području prevencije radikalizacije mladih s              
posebnim naglaskom na promicanje europskih vrijednosti. Educirali smo i razvijali kompetencije, znanja i             
vještine osoba koje rade s mladima iz osam europskih zemalja, povezane s prevencijom i sprečavanjem               
radikalizacije i nasilnog ekstremizma među ugroženim skupinama mladih. Kao rezultat projekta razvili            
smo digitalnu brošuru “Uprooting radicalisation and violent extremism through youth work: Non-formal            
approach to preventing radicalisation and violent extremism among youth” koja sadrži uvide o fenomenu              
radikalizacije i nasilnog ekstremizma među mladima. Posebna pozornost u brošuri posvećuje se            
podržavanju europskih vrijednosti i korištenju neformalnih metoda u prevenciji i sprečavanju radikalizacije            
kroz rad s mladima. 

http://www.deradicalisationofyouth.eu/


 

 
 
Naziv projekta: Media and Information Literacy in Adult Education 
Nositelj: Mitra France 
Partneri: Udruga Prizma, Inercia Digital SL, Eesti People to People 
Web: https://web.facebook.com/MIL-348821469205335/  
Trajanje provedbe: Rujan 2018. - Kolovoz 2020. 
Opći cilj: 
 
Razmijeniti dobre prakse i testirati inovativne metode u medijskoj i informacijskoj pismenosti u             
obrazovanju odraslih. 
 
Kratki opis:  
 
Tijekom provedbe projekta planiramo razmjeniti znanja i dobru praksu s partnerima iz            
Španjolske, Francuske i Estonije u edukaciji odraslih u području medijske i informacijske            
pismenosti. Poboljšanjem i proširenjem pružanja visokokvalitetnih mogućnosti za učenje o          
medijskoj pismenosti prilagođene potrebama pojedinaca planiramo povećati sposobnost        
građana da razlikuju pouzdane informacije od dezinformacija, te da poboljšamo vještine           
kritičkog mišljenja građana prema medijima, posebice prema informacijama dostupnima u          
digitalnim medijima i na društvenim mrežama. Razmjena znanja i iskustava omogućiti će udruzi             
Prizma da podigne kvalitetu programa razvoja kompetencija osoba koje rade s mladima u             
području medijske pismenosti.  

https://web.facebook.com/MIL-348821469205335/


 

 
 
Naziv projekta: Rehearsal for Life 
Nositelj: Teatro Metaphora 
Partneri: Udruga Prizma, Asociatia A.R.T: Fusion, Associazione Ottovolante, Asociación cultural, social,           
de salud y bienestar ACUNAGUA, Copenhagen Vibration, Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e.V.,           
Mladinski center Trbovlje, Seiklejate Vennaskond 
Trajanje provedbe: Rujan 2018. - Rujan 2019. 
Opći cilj: 
Razviti i poboljšati znanja i vještine osoba koje rade s mladima u neformalnom obrazovanju te e                
osposobiti osobe koje rade s mladima za korištenje metoda kazališta potlačenih kako bi one mogle               
podržati aktivno sudjelovanje mladih u društvenim procesima i promjenama. 
 
Kratki opis:  
Kazalište potlačenih je interaktivna kazališna forma gdje angažirana publika putem dijaloga i intervencija             
na sceni pronalazi rješenja prezentiranih društvenih problema. Metodologija ove kazališne forme pomaže            
shvatiti pojedincu kako promjena stava, ponašanja ili razmišljanja može imati snažan utjecaj na njihov              
život i živote drugih ljudi. Kreativnim pristupom ova metoda pruža prostor za refleksiju, pronalazak              
rješenja i pomaže nam prenijeti ideje i rješenja u stvarni život. Putem ove kazališne forme može se                 
obuhvatiti širok spektar društvenih tema i problema (diskriminacija, siromaštvo, ksenofobija, nedostatak           
aktivizma, nepoštivanje ljudskih prava i sl.) koje zajednica treba osvjestiti kako bi napredovala.  
Projektom se kroz interaktivne radionice, individualni i timski rad te razmjenu iskustava želi ojačati              
kompetencije osoba koje rade s mladima. Projekt obuhvaća pripremne aktivnosti, dvije mobilnosti osoba             
koje rade s mladima, te organizaciju i provedbu lokalnih aktivnosti s mladima. Pripremne aktivnosti su se                
odvijale tijekom 2018. godine dok će se planirane aktivnosti projekta provoditi tijekom 2019. godine.  



 

 
 
Naziv projekta: Mind full nest 
Nositelj: allaZOYME 
Partneri: Udruga Prizma, Associacao juvenil da linha de cascais rota jovem, Actions for             
Change, Dobroti Czech Republic, z.s., Fondatsia za ichene za promyana, Generation 2.0            
-second generation - Institute for Rights, Equality and Diversity, Stowarzyszenie Sprezyna -            
Centrum Edukacji Nieformalnej 
Trajanje provedbe: Lipanj 2018. - Veljača 2019. 
Opći cilj: 
Razviti kompetencije osoba koje rade s mladima i inspirirati ih kako bi mogli raditi s mladima na                 
smisleniji način, razmjenom znanja, iskustva, alata i metoda neformalne edukacije te           
razvijanjem vještina potrebnih za holistički pristup u radu s mladima.  
 
Kratki opis:  
Sedmodnevna edukacija za osobe koje rade s mladima se temeljila na inovativnom konceptu             
koji podrazumijeva održavanje trenutne svijesti o mislima, osjećajima, tjelesnim osjetima i okolini            
u kojoj se nalazimo. Tijekom edukacije osobe koje rade s mladima su potaknule svoj osobni               
razvoj uz ples i pjevanje, poeziju, crtanje, pričanje priča i meditaciju te naučile kako podržati               
osobni razvoj mladih, posebice izbjeglica i migranata. Razvojem vlastite svijesti osnažile su se             
za kvalitetniju podršku mladih tijekom osobnog razvoja, posebno onih kojima je to najpotrebnije.  
 
 



 

 
 
Naziv projekta: RealityCraft 
Nositelj: Actions for Change 
Partneri: Udruga Prizma, Associacao Juvenil da Linha de Cascais Rota Jovem, Associazione            
Teatro Invisibile, Dobroti Czech Republic, z.s., Fondatsia Uchene za Promyana, Verein           
Symbiose, allaZOYME 
Web: https://www.youtube.com/watch?v=wOFlwJQEZts  
Trajanje provedbe: Svibanj 2018. - Siječanj 2019. 
Opći cilj: 
 
Potaknuti ostvarivanje ljudskih potencijala putem aktivnosti u prirodi s naglaskom na prakse            
osvještavanja tijela i pokreta (embodiment practices), doprinoseći time nastanku zdravijeg i           
uključivijeg društva te potičući održivi razvoj u skladu s prirodom. 
 
Kratki opis:  
 
Tijekom projekta osobe koje rade s mladima su istraživali krajolik ljudske psihe kroz različite              
prakse, uključujući kreativno izražavanje, samostalno dizajnirane procese ceremonije,        
samostalne vježbe u prirodi, grupni rad, utjelovljenje pokreta, glasovnom dijalogu, zapisivanju i            
sl.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wOFlwJQEZts


 

 
 
Naziv projekta: Look Sharp: deconstructing fake news 
Nositelj: Mitra France 
Partneri: Udruga Prizma, Asociatia Young Europe Society, Brno for You zs, Concordia            
International Group, Eesti People to People, Foreningen Framtidstaget, Hang-Kép Kulturális          
Egyesület, Identities, Media terra nea astiki mi kerdoskopiki etairia, People to People            
International, Stitching International Youth Bridges  
Trajanje provedbe: Kolovoz 2018. - Siječanj 2019. 
Web: http://www.udrugaprizma.hr/blog/looksharp  
Opći cilj: 
Razviti kompetencije i znanja osoba koje rade s mladima o medijskoj pismenosti korištenjem             
alata za analizu medijskog sadržaja i prepoznavanje lažnih vijesti. 
 
Kratki opis:  
Tijekom provedbe edukacije osobe koje rade s mladima, kroz prezentacije, analitičke radionice,            
simulacije, interaktivne medijske radionice, debate i diskusije, timski rad, invdividualne i grupne            
refleksije su ispitale su ulogu i utjecaj lažnih vijesti u stvaranju predrasuda i stereotipa o ranjivim                
društvenih skupinama, kao što su migranti i izbjeglice. Razvijale su vještine preoznavanja lažnih             
vijesti, stjecale znanja o neformalnoj edukaciji i kako ona može doprinijeti razvoju medijske             
pismenosti mladih. Opremili su se znanjima i alatima za razvoj kritičkog razmišljanja u svome              
radu s mladima.  
 

http://www.udrugaprizma.hr/blog/looksharp


 

 

 
 
Naziv projekta: TRASHoholics 
Nositelj: Xeracion 
Partneri: Udruga Prizma, Asociatia Tinerii 3D, Kinoniki Sinetairistiki Epicherisielliniki         
Symmetochi Neon, NGO Youth Club Active 
Trajanje provedbe: Svibanj 2018. - Prosinac 2018.  
Web: https://www.youtube.com/watch?v=1lxDTvp_V4w  
Opći cilj: 
Promicanje ekološkog način života među mladima organizacijom ambijentalnih aktivnosti,         
razvijanjem kreativnosti i stvaranjem umjetničkih djela recikliranjem. 
 
Kratki opis:  
Razmjena mladih se održala u Španjolskoj, nadomak mjestašca Sada u pokrajini Galiciji, od 2.              
do 8. lipnja 2018. Mladi su tijekom projekta raspravljali i razmjenjivali znanja i iskutva o očuvanju                
okoliša, održivom razvoju te su se kreativno izražavali i promišljali o aktualnim društvenim i              
ekološkim problemima kroz umjetnost. Pogledajte zabavan video       
https://www.youtube.com/watch?v=lVN9AN88MoY i zaplešite. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1lxDTvp_V4w
https://www.youtube.com/watch?v=lVN9AN88MoY


 

 

 
 
Naziv projekta: Follow the impulse of your inner artist 
Nositelj: Egyesek Ifjusagi Egyesulet  
Partneri: Udruga Prizma, Asociatia Education Studio, Cooperativa Sociale Muovimente, Fundacja Youth           
ACT, Grenzenlos - Interkultureller Austauch, Solidarity mission civil non profit company, Stichting De Olde              
Vechte, Thalia Teatro, kulXtreme 
Trajanje provedbe:  Rujan 2018. - Listopad 2019. 
Opći cilj: 
 
Osnažiti osobe koje rade s mladima da budu sigurni i slobodni u korištenju improvizacije i metoda                
improvizacijskog kazališta kao alata za podržavanje osobnog i profesionalnog razvoja mladih 
 
Kratki opis:  
 
Pripremne aktivnosti u okviru ovog projekta su se provodile tijekom 2018. godine, a tijekom 2019. godine                
se planiraju implementirati projekte aktivnosti, i to dvije mobilnosti osoba koje rade s mladima i online                
program edukacije i podrške pri provedbi lokalnih aktivnosti između mobilnosti. Projekt se sastoji od tri               
faze. Prva faza će se usredotočiti na učenje i doživljavanje umjetničkih metoda i razvoj improvizacijskih               
vještina osoba koje rade s mladima. U drugoj fazi će sudionici edukacije implementirati naučeno u               
lokalnoj zajednici s mladima. U trećoj fazi će osobe koje rade s mladima osmišljavati i provoditi grupne                 
aktivnosti vezane uz promišljanje identiteta trenera, voditelja i osoba koje rade s mladima kako bi na taj                 
način holistički obuhvatili razvoj osoba koje rade s mladima i podržali ih pri osobnom i profesionalnom                
razvoju. 



 

Redovite aktivnosti Udruge 
 
 

Redovite aktivnosti Udruge obuhvaćaju administrativno i financijsko poslovanje Udruge,         
informiranje mladih o mogućnostima sudjelovanja u društvenim i demokratskim procesima,          
pisanje projektnih prijedloga za prijavu na natječaje, pružanjem podrške mladima i osobama            
koje rade s mladima u projektima mobilnosti, pri diseminacijiji i promoviranju projektnih            
aktivnosti u okviru prvedbe programa “Mobilnost mladih i rad s mladima u ruralnim područjima”.              
Poticali smo članove na sudjelovanje na konferencijama, seminarima, edukacijama te          
zagovarali poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih u ruralnim područjima Hrvatske. Utjecali            
smo na razvoj kvalitetnih politika za mlade ukazivali na provedbu loših praksi na lokalnoj i               
nacionalnoj razini kao i predlagali donositeljima odluka načine na koje mogu doprinijeti            
poboljšanju uvjeta života mladih u ruralnim sredinama. Članovi vodstva udruge su sudjelovali u             
nizu edukacija o pisanju i provedbi projekata kako bi ojačali kapacitete Udruge i time proširili i                
osigurali kontinuiranu podršku mladima putem redovitih i projektnih aktivnosti.  
 
 
Sudjelovali smo u... 
Popis radionica, predavanja, konferencija i sastanaka na kojima su sudjelovali članovi udruge            
kroz 2018. godinu. 
 
 
04.04.2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb - Prvi            
sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade za            
razdoblje od 2018. do 2024. godine. 
 
29.05.2018. Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb - Početni sastanak za             
provoditelje projekata financiranih u okviru Erasmus+ programa. 
 
30.05.2018. Vijećnica Općine Gračac, Gračac - Panel rasprava: Sadašnjost i budućnost mladih            
u općini Gračac. 
 
27.09.2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb - Treći            
sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade za            
razdoblje od 2018. do 2024. godine. 
 
12.10.2018. Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb - Radionica za izradu             
projektnih prijava u okviru Ključne aktivnosti 1 u području obrazovanja odraslih. 
 
17.10.2018. Zaklada Kultura Nova, Zagreb - Sastanak užeg radnog tijela "Kultura i mladi" u              
okviru izrade Nacionalnog programa za mlade za period od 2019. do 2025. godine. 
 



 

7.11.2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb - Sastanak            
užeg radnog tijela "Mladi u ruralnim područjima" u okviru izrade Nacionalnog programa za             
mlade za period od 2019. do 2024. godine. 
 
9.11.2018. Mreža mladih Hrvatske, Zagreb - Sastanak umrežavanja za članove zagovaračkih           
organizacija pod nazivom „Mogućnosti korištenja strukturiranog dijaloga u radu zagovaračkih          
organizacija“. 
 
15.11.2018. - 16.11.2018. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Zagreb -           
Dvodnevna radionica „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima financiranim u sklopu          
Europskog socijalnog fonda (ESF)“. 
 
22.11.2018. Općina Gračac, Gračac - Prezentacija Programa za mlade na 10. Sjednici            
Općinskog vijeća Općine Gračac. 
 
29.11.2018. Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb - Radionica za izradu             
projektnih prijava za program Erasmus+ ključnu aktivnost 2 u području obrazovanja odraslih. 
 
5.12.2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Drugi sastanak Užeg             
radnog tijela za područje „Rad s mladima“ u okviru izrade Nacionalnog programa za mlade za               
razdoblje 2019. do 2024. godine. 
 
12.12.2018. Udruga ZAMISLI, Centar za mlade grada Zagreba - Treći sastanak Užeg radnog             
tijela za područje „Rad s mladima“ u okviru izrade Nacionalnog programa za mlade za razdoblje               
2019. do 2024. godine. 


