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SOCIJALNA PODRŠKA 

CILJ AKTIVNOSTI PERIOD 
PROVEDBE 

ODGOVORNE 
OSOBE   

IZVORI 
FINANCIRANJA 

ISHOD 
 

Održana stabilnost 
financiranja projekata 
Udruge 

-praćenje natječaja tijela državne 
uprave 
- izrada prijedloga projekta i slanje 
na natječaj 
- izrada novih prijedloga za gradove 
Pula i Rijeka 

Tijekom cijele 
godine 

Tena 
_____ 
 
Mia, Iva 

MDOMSP, Grad 
Zagreb, Zaprešić, 
Pula, Rijeka, 
Zagrebačka 
županija 

-projekti socijalnog značaja 
prijavljeni na aktualne natječaje 
tijela državne uprave i lokalne 
samouprave 

Identificirani partneri 
za prijave projekata na 
međunarodne izvore 
financiranja 

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

Prosinac 2019.  
Iva 
_______ 
Mia, Tena 

Amazonas -identificirane su udruge i institucije 
s kojima je moguće prijaviti projekt 
na međunarodne izvore 
financiranja 
  

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 2019. Mia 
 
____ 
 
Tena 

 
Amazonas 

-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 
-izrađena međunarodna baza 
kontakata sudionika i suradnika 

 
-provođenje programa Tribo 
Moderna 
 

Prosinac 2019.  
Tena, Mia 

 
MDOMSP, Grad 
Zagreb, Grad 
Zaprešič, lokalna 
samouprava 

-program je uspješno proveden 

-provođenje programa „Uključi 
s(v)e“ 

Prosinac 2019.  
Iva 

 
MDOMSP, Grad 

-program je uspješno proveden 
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Zagreb 

Nastavak rada na izradi 
priručnika i model 
programa Tribo 
Moderna 

-dokumentiranje aktivnosti  
-pisanje programa 

Prosinac 2019.  
Tena, Mia 

 
Amazonas 

-završena je 2.faza izrade priručnika 
-razrađen koncept izrade model 
programa 

Izrađena i pilotirana 
edukacije za stručnjake 
o primjeni sportskih 
aktivnosti u 
psihosocijalnom radu 

-objava edukacije 
- provedba i evaluacija 
 

Prosinac 2019.  
Tena, Mia 

 
Amazonas 

- razrađen koncept edukacije 
- edukacija provedena 
- izrađena finalna verzija edukacije 

KULTURA I STVARALAŠTVO 

CILJ AKTIVNOSTI PERIOD 
PROVEDBE 

ODGOVORNE 
OSOBE   

IZVORI 
FINANCIRANJA 

ISHOD 
 

Provođenje fluid 
balance programa 
 

-redovito provođenje programa Tijekom 
godine 

 
Nikola 

 
Amazonas - 
samofinanciranje 

-Fluid Balance program je provođen 
po mjesečnim temama 
 

Održan ljetni kamp 
 

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

 
13.-27.srpanj 
2019. 

 
Nikola 
____ 
 
Tena 

 
Amazonas - 
samofinanciranje 
 

-proveden je ljetni kamp u trajanju 
od 2 tjedna 

Izrađena i prijavljena 
dva projekta u području 
kulture 
 

-razrada projektnih prijedloga 
- prijava razrađenih projekata na 
natječaje (Ministarstvo kulture, 
Grad Zagreb, Kultura nova)  

 
Tijekom 
godine 

 
Iva, Blaž 

 
Grad Zagreb 
 

-prijavljena su 2 projekta u na 
natječaje iz područja kulture 

Nastavak razrade 
jasnog koncepta 
festivala Brazilactica 
koji je prepoznatljiv i u 
javnosti 

-održavanje sastanaka 
-izrada prijedloga različitih modela 
-ispitivanje potreba 
- održavanje Festilava u svibnju 
2019.godine 

 
Tijekom 
godine 

 
Iva 

 
Amazonas 

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

 
Prosinac 2019. 

 
Iva 

 
Agencija za 
mobilnost i 
programe EU 

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

Mapirati potencijalne 
međunarodne izvore 
financiranja 
 

-pretraživanje i izrada baze 
podataka 
- početak izrade prijedloga 
- provođenje EVS projekata 

 
Prosinac 2019. 

 
Iva 

 
Amazonas 

-prikupljene informacije o 
mogućnostima i započet proces 
prijave 

Započeta razrada 
personaliziranog 
koncepta capoeira 
događanja 
 

-održavanje sastanaka 
-kontaktiranje suradnika 
-ispitivanje potreba 
-izrada prijedloga za 2.godinu 

 
Tijekom 
godine 

 
Nikola 
____ 
 
Tena 

 
Amazonas 

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

Odobren jedan 
kratkoročni EVS projekt  
 

-izrada koncepta projekta 
 

 
Prosinac 2019. 

 
Iva 

 
Agencija za 
mobilnost i 
programe EU 

-odobren kratkoročni EVS projekt 

RAZVOJ ORGANIZACIJE 

CILJ AKTIVNOSTI PERIOD 
PROVEDBE 

ODGOVORNE 
OSOBE   

IZVORI 
FINANCIRANJA 

ISHOD 
 

Zaposlen voditelj Ureda 
za administrativne 
poslove 

-zapošljavanje osobe i praćenje rada Tijekom 
godine, od 
4.mj 2019. 

 
Tena, Blaž 

 
Amazonas 

-vođenje dokumentacije odvija se 
redovito i u okviru radnog vremena 
zaposlenika – voditelja Ureda 

Povećan je broj članova - izrada marketing plana 
- provođenje škole capoeire za 
djecu i odrasle 
- provođenje sportskih programa za 
djecu i odrasle 

 
Tijekom 
godine 

 
Iva, Tena, Nikola 

 
Amazonas 

-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 

Tijekom 
godine 

 
Iva, Tena 
 

 
Amazonas 

-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 

 
Tijekom 
godine 

 
Iva, Tena 

 
Amazonas 

- 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 
godine 

 
Iva, Tena, Mia 

 
Amazonas 

- postoji izrađen popis usluga i 
proizvoda koje Udruga nudi 
- djelomično je osigurana 
samoodrživost Udruge 
- testirane 2 nove usluge koje 
Udruga nudi 

Osnaženo osoblje za 
stručne poslove 

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

 
Tijekom 
godine 

 
Iva, Tena 

 
Amazonas 

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

 
 


