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Pronađi svoj ritam!



SOCIJALNA PODRŠKA
CILJ AKTIVNOSTI PERIOD 

PROVEDBE
ODGOVORNE 
OSOBE  

IZVORI 
FINANCIRANJA

ISHOD

Razrađeno i prijavljeno 
2 nova projektna 
prijedloga

-praćenje natječaja tijela državne 
uprave
- izrada prijedloga projekta i slanje 
na natječaj

Tijekom cijele 
godine

Tena
_____

Mia, Iva

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

-projekti socijalnog značaja 
prijavljeni na 2 nova natječaja tijela 
državne uprave 

Identificirani partneri za
prijave projekata ESF

-pretraživanje interneta
-sudjelovanje na konferencijama
-suradnja sa Udrugama i 
institucijama
-kontaktiranje organizacija, sastanci

Prosinac 2018. Mia
_____

Tena, Iva

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

-identificirane su udruge i institucije 
s kojima je moguće prijaviti projekt u
okviru ESF
-dogovoreno partnerstvo sa 1 
organizacijom 

Povećana 
prepoznatljivost udruge
kao udruge koja se bavi 
socijalnom djelatnošću

- praćenje aktualnih događanja, 
konferencija i stručnih skupova te 
prijave i sudjelovanje na istima
-izrada kalendara događanja
-pisanje znanstvenog rada
-izrada međunarodne baze kontakata

Prosinac 2018. Mia

____

Tena

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

-programi Udruge prepoznati su u 
krugovima osoba, organizacija i 
institucija koje se bave socijalnim 
djelatnostima
-započeto pisanje znanstvenog rada
-rad udruge predstavljen  na 
minimalno 1 stručnom skupu ili 
konferenciji
-započeta izrada međunarodne baze 
kontakata sudionika i suradnika

-provođenje programa Tribo 
Moderna

Prosinac 2018.
Tena MDOMSP, 

Grad Zagreb, 
Grad Zaprešič

-program je uspješno proveden

-provođenje programa „Uključi s(v)e“ Prosinac 2018.
Tena, Iva MDOMSP, 

Grad Zagreb

-program je uspješno proveden

Započet rad na izradi 
priručnika i model 

-dokumentiranje aktivnosti 
-pisanje programa

Tijekom cijele 
godine Tena, Mia

-završena je 1.faza izrade priručnika
-razrađen koncept izrade model 
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programa Tribo 
Moderna

programa

Započeta razrada 
edukacije za stručnjake 
o primjeni sportskih 
aktivnosti u 
psihosocijalnom radu

-razrada plana edukacije
-dokumentiranje aktivnosti

Tijekom cijele 
godine Tena

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

- razrađen koncept edukacije
-izrađen okvirni popis sadržaja i 
aktivnosti za edukaciju

KULTURA I STVARALAŠTVO
CILJ AKTIVNOSTI PERIOD 

PROVEDBE
ODGOVORNE 
OSOBE  

IZVORI 
FINANCIRANJA

ISHOD

Održane dvije 
predstave u 
koprodukciji

-suradnja i probe s inozemnim 
partnerima
-razvoj i finalizacija predstava 

Tijekom cijele 
godine Nikola

Volonterski 
doprinos

-dvije predstave su spremne kao 
novi oblik promocije i ponude 
udruge

Restrukturiran fluid 
balance program

-izmjena dinamike održavanja 
programa
-izrada prilagođenog programa 
(umjesto dosadašnjih redovitih 
treninga dva puta tjedno održavati će
se setovi od tromjesečnih radionica) 
koje će se baviti određenim 
segmentima pokreta
-provedba Hand balance i Fluid 
balance radionica

Tijekom cijele 
godine Nikola

Članarine, 
volonterski 
doprinos

-Fluid Balance program je 
konceptiran i usmjeren periodično 
na specifične vještine i pokrete i na 
taj način vremenski dostupniji 
zainteresiranim polaznicima i 
polaznicama

Održan jedan kamp za 
učitelje

-izrada sadržaja edukacije
-izrada financijske konstrukcije 
kampa
-aktivnosti pripreme
-aktivnosti promocije i oglašavanja
-provedba kampa

Do listopada 
2018. Nikola

____

Tena

Kotizacije za 
kamp

-proveden je edukativni kamp na 
kojem su sudjelovali stručnjaci i 
učitelji iz različitih područja: sport, 
rekreacija, edukacija, pedagogija

Izrađena i prijavljena 
dva projekta u području

-razrada projektnih prijedloga
- prijava razrađenih projekata na Tijekom cijele Iva

Rad 
zaposlenika i 

-prijavljena su 2 projekta u na 
natječaje iz područja kulture
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kulture natječaje (Ministarstvo kulture, Grad 
Zagreb, Kultura nova) 

godine radnog tima

Početak verifikacije 
programa Fluid Balance

-razrada koncepta
-dokumentiranje aktivnosti programa

Tijekom cijele 
godine Nikola

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

-započet rad na procesu 
prepoznavanja Fluid Balance kao 
jedinstvenog programa od strane 
korisnika, suradnika, donositelja 
odluka na području kulture i javnosti

Započeta razrada 
jasnog koncepta 
festivala Brazilactica koji
je prepoznatljiv i u 
javnosti

-održavanje sastanaka
-izrada prijedloga različitih modela
-ispitivanje potreba
-održavanje Festivala u 2018.godini

Tijekom cijele 
godine Iva

_____
Nikola, Tena

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

-započet rad na prepoznavanju 
Festivala u javnosti kao festivala 
Udruge Amazonas koji popularizira 
aktivnosti udruge i privlači medije

MEĐUNARODNA SURADNJA
CILJ AKTIVNOSTI PERIOD 

PROVEDBE
ODGOVORNE 
OSOBE  

IZVORI 
FINANCIRANJA

ISHOD

Odobrena jedna 
razmjena mladih iz 
sredstava Erasmus+ 
fonda 

-izrada prijedloga projekta
-prijava na natječaj Agencije za 
mobilnost

Tijekom cijele 
godine Iva

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima, 
Agencija za 
mobilnost i 
programe EU

-razmjena mladih je odobrena te su 
njome djelovanje i projekti udruge 
popularizirani na međunarodnoj 
razini 

Izrađena baza 
međunarodnih partnera
za prijave na projekte 
usmjerene mladima

-prikupljanje informacija o 
međunarodnim partnerima i 
njihovim karakteristikama (država, 
područja djelovanja, dosadašnji 
uspjesi i sl.)
-izrada baze sa podacima
-provedba EVS projekata

Tijekom cijele 
godine Iva

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima, 
Agencija za 
mobilnost i 
programe EU

-izrađena je baza partnera koja 
olakšava prijave natječaja te 
usmjerava projekte ka 
odgovarajućim partnerima čime se 
povećava njihova uspješnost

Stvoreni preduvijeti za 
izradu projekta treninga
za osobe koje rade s 
mladima iz sredstva 

-edukacija iz područja prijave 
treninga
-konzultacije u Agenciji za mobilnost

Tijekom cijele 
godine Iva

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

-prikupljene informacije o 
mogućnostima i prioritetnim 
područjima
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Erasmus+ fonda 

Započeta razrada 
personaliziranog 
koncepta capoeira 
događanja

-održavanje sastanaka
-kontaktiranje suradnika
-ispitivanje potreba
-izrada prijedloga za 1.godinu

Tijekom cijele 
godine Nikola

____

Tena

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

Provedeno 1 događanje koje je bilo 
specifično za rad Udruge i drugačije 
od ponude u regiji.

Izrađena je 
međunarodna mailing 
lista 

-istraživanje web-a
-kreiranje baze i unos podataka
-prezentacija rada Udruge na 
capoeira događanjima

Tijekom cijele 
godine Tena, Nikola

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

-započeta  je izrada baze 
međunarodnih capoeira 
organizacija, posjetitelja događanja, 
suradnika i partnera kojoj se šalju 
objave vezane uz djelovanje udruge 
na engleskom jeziku dva do tri puta 
godišnje 

Odobren jedan 
kratkoročni EVS projekt 

-izrada koncepta projekta Tijekom cijele 
godine Iva

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima, 
Agencija za 
mobilnost i 
programe EU

-postoji plan izrade projektnog 
prijedloga i definiran je period 
prijave

RAZVOJ ORGANIZACIJE
CILJ AKTIVNOSTI PERIOD 

PROVEDBE
ODGOVORNE 
OSOBE  

IZVORI 
FINANCIRANJA

ISHOD

Zaposlena je osoba za 
administrativne poslove

-izrada opisa poslova
-objava natječaja za stručno 
osposobljavanje
- edukacija osobe za rad

Tijekom cijele 
godine Tena

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

-napredak u području vođenja 
dokumentacije i usklađenosti sa 
propisima

Povećan je broj članova - izrada marketing plana
-provedba promotivnih aktivnosti
-održavanje ljetnog kampa
-održavanje treninga capoeire
-provedba projekta SUP

Tijekom cijele 
godine Iva, Nikola, Tena

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima, 
članarine

-odraslih članova je 15 više nego u 
prošloj godini, djece je 15 više nego 
u prošloj godini
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Razrađen sustav 
prikupljanja sredstava 
sa jasno definiranim 
ulogama i 
odgovornostima

-izrada poslovnog plana
-izrada marketing plana
-raspodjela zadataka unutar radnog 
tima

Do lipnja 
2018. Iva, Tena, 

Nikola, Mia

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

-Udruga ima strategiju financiranja 
koja koristi više različitih izvora 
financiranja

Razrađen marketing i 
PR plan

-edukacija za zaposlenike i članove 
radnog tima iz područja marketinga i 
PR-a
-izrada marketing plana
-izrada PR plana

Do studenog 
2018.

Iva
_____

Tena, Nikola, 
Mia

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

- odgovorne osobe znaju izraditi 
marketing plan i PR plan
-Udruga sustavno promovira svoje 
usluge i aktivnosti

Povećani prihodi od 
samofinancirajućih 
aktivnosti

-izrada poslovnog plana
-izrada marketing plana
-provedba samofinancirajućih 
aktivnosti

Tijekom cijele 
godine Iva, Tena, 

Nikola, Mia

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

- postoji izrađen popis usluga i 
proizvoda koje Udruga nudi
- djelomično je osigurana 
samoodrživost Udruge

Osnaženo osoblje za 
stručne poslove

-ispitati potrebe za edukacijama
-istražiti mogućnosti edukacijama
-izraditi popis potrebnih  edukacija

Tijekom cijele 
godine Iva, Tena

Rad 
zaposlenika i 
radnog tima

-stručni zaposlenici u svom području 
rada
-zaposlenici su u godini sudjelovali 
na 2 edukacije usmjerene jačanju 
kompetencija za doprinos 
organizacijskom razvoju
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