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PREGLED FINANCIJSKIH POTPORA ODOBRENIH NA NATJEČAJIMA 
ZAKLADE U 2018. GODINI 

 
 

 
1.) NATJEČAJ ZA MALE PROJEKTE U ZAJEDNICI „MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA“ OD 
11.05.2018. godine 
 
Pučko otvoreno 
učilište Pazin 
„Razigrani 
vremeplov“  
Kn 14.400,00  

U sklopu projekta, za djecu osnovnoškolskog uzrasta, organizirat će se radionice upoznavanja s društvenim 
ozračjem polovice prošlog stoljeća, stilom života, kako su mladi tada provodili svoje slobodno vrijeme; 
potaknuti ih da istražuju i međusobno razmjenjuju sjećanja svojih roditelja i starijih na to razdoblje. 
Organizirat će se intenzivni edukacijski trening koji će sudionicima približiti umjetnost glume, nastojeći ih 
osposobiti za primjenu elementarnih oblika glumačkog izražavanja. Za kraj projekta planirana je  kazališna 
predstava.  
Cilj projekta je potaknuti djecu i mlade da revitaliziraju i baštine nasljeđe starijih generacija na način da se u 
svoje slobodno vrijeme intenzivnije druže kroz svojedobno popularne društvene igre u kojima će dominirati 
tjelesna aktivnost i predanost u postizanju ciljeva, a s druge strane poticati ih na entuzijazam i razvijanje 
znanja i sposobnosti umjetničkog predznaka. 
 

  
Pučko otvoreno 
učilište „Augustin 
Vivoda“ Buzet  
„ Kilometri kulture: 
baština i kultura u  
svakom kutku 
Buzeštine“ 
Kn 14.745,15 
 
 

U Europskoj godini kulturne baštine pripremljen je projekt s ciljem upoznavanja lokalne baštine, posebice 
segmentima na području Grada Buzeta i širem području Buzeštine. Područje Buzeštine ima bogatu kulturnu 
prošlost i ostavštinu, tiskarsku i glagoljašku, ali i mnogobrojne prirodne znamenitosti koje se nalaze u okolnim 
mjestima i lokalitetima – npr.  mitovi i legende kaštela Petrapilosa te pretpostavka da se u Roču pripremila za 
tisak prva hrvatska tiskana knjiga Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483. godine. 
Kroz projekt će se proširiti poznavanje lokalne povijesti i podići svijest o kulturnoj, materijalnoj i 
nematerijalnoj baštini kod šireg građanstva i to kroz didaktička predavanja putem kojih će se kontekstualizirati 
ovaj teritorij i njegov kulturno – povijesni, ali i prirodno - naturalistički razvoj i potencijal. 
Kreativne radionice posvećene su aspektima stvaralaštva i umjetnosti, što je ujedno i jedan od načina za 
kvalitetno, edukativno, kreativno i zabavno provođenje slobodnog vremena djece u mjestima gdje se tokom 
cijele godine rijetko održavaju programi za mlađe. Organizacijom predavanja za građane nositelj projekta 
zajedno s partnerom na projektu - Katedra čakavskog sabora Roč, žele uključiti građane u upoznavanje vlastite 
baštine te ih potaknuti na aktivno korištenje prostora i sadržaja.  
U sklopu projekta provodit će se slijedeće aktivnosti: Predavanje o prirodnoj baštini Buzeštine, predavanje o 
lokalnoj povijesti (s naglaskom na kaštel Petrapilosa), priča o papiru i iluminiranje, izrada pečata u obliku ex-
librisa, mali glagoljaši, naša tiskarska preša i izrada pečata te završna prezentacija projekta. 

  
Udruga Kreativna 
Akademija Labin 
„ Osnivanje centra 
za kulturno  
stvaralaštvo za 
neafirmirane 
umjetnike  
na području 
Labinštine “ 
Kn 9.000,00 

Projektom će se prenamijeniti neiskorišteni prostor u polivalentni Centar. Osim početne konferencije za 
medije, bit će organizirane radionice za neafirmirane mlade umjetnike na području Labina i okolice s ciljem 
razvoja novih znanja i vještina u kulturnim djelatnostima. Mladi umjetnici imat će priliku predstaviti svoje 
radove na organiziranoj izložbi neafirmiranih umjetnika, a medijskom kampanjom preko društvenih mreža 
promovirat će se rezultati projekta. Održat će se i radni sastanak s organizacijama civilnog društva iz područja 
kulture, neafirmiranih mladih umjetnika i lokalne samouprave na temu zajedničke suradnje i strukturiranog 
dijaloga u provedbi kulturnih sadržaja. 

  
Udruga 
umirovljenika 

Projekt  „S boćanjem za uljučenje“ ima kao cilj uključenje starijih osoba u aktivnosti koje razvijaju dodatni 
društveni saržaj u lokalnoj zajednici te koje će ujedno promovirati volonterstvo i međugeneracijsku suradnju i 



 
  

Bujštine 
„ S boćanjem za 
uljučenje! “ 
Kn 9.200,00  
 

druženje kao način poboljšanja kvalitete života starije populacije na području grada. Aktivnosti na otvorenom 
te promicanje boćanja kao sport koji povezuje razne generacije bit će način da se društveni život starijih i 
mladih obogati novim sadržajem koji će pozitivno utjecati na njihovo fizičko i psihičko zdravlje. Ovaj projekt 
želi ojačati osjećaj inkluzije i koristi starijih osoba te smanjiti osjećaj usamljenosti istih. 
Glavne aktivnosti projekta su organizacija tečaja u boćama za mlade i djecu od strane umirovljenika, realizacija 
brošure sa pravilima igre, organizacija turnira u boćanju „Nonići – unuci“ te uređenje boćališta. 
 



 

PREGLED NEFINANCIJSKIH POTPORA ODOBRENIH NA 
NATJEČAJIMA ZAKLADE U 2018. GODINI 

 
1.) NATJEČAJ ZA SUDJELOVANJE U MENTORSKOM PROGRAMU ZA UDRUGE OD 4.5.2018. 

godine 
 

1.) KLUB ŽENA LIJEČENIH OD KARCINOMA DOJKE "GEA" - PULA 

2.) UDRUGA "HOĆU-MOGU" PAZIN 

3.) ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA PAZINA 

 


