
                                                           

 

 

„Šutnja nije zlato - knjigom i razgovorom do rješenja“ 
Udruga učeničkih domova potpisala je 23. prosinca 2021.godine Ugovor za projekt: 

„Šutnja nije zlato - knjigom i razgovorom do rješenja“. Projekt je sufinancirala Europska 

unija iz  Europskog socijalnog fonda  u iznosu 470,630 kuna. Projekt traje godinu dana 

od 23.12.2021. do 23.12.2022.godine. 

 

Nositelj: Udruga učeničkih domova Republike Hrvatske 

Partner: Udruga POZOR! Projekti i obrazovanje za održivi razvoj 

Partner: Pučko otvoreno učilište “Fr. Ante Starčević” Gospić  

Opći cilj Poziva bio je: „Osiguranje razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj koji 

osigurava ujednačen društveno ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske“. 

      Projektom Šutnja nije zlato - knjigom i razgovorom do rješenja  ojačati će se kapaciteti tri 

organizacije civilnog društva i to Udruge učeničkih domova RH, udruge POZOR! kao i POU 

Gospić kako bi odgovorile na izazove poslovanja u kriznim situacijama te omogućile svojim 

korisnicima život bez straha i stresa, čime će se osigurati razvoj civilnog društva u Republici 

Hrvatskoj s ciljem razvoja i društveno - ekonomskog rasta. Projektom će se definirati 

metodologija rada s krajnjim korisnicima, odnosno mladima. 

Tijekom projekta  održat će se 6 edukacija s ciljem jačanja kapaciteta i vještina predstavnika 

prijavitelja i partnera koji sudjeluju na projektu.  

Izvori financiranja i zakonodavni okvir OCD 

Organiziranje izobrazbe predstavnika OCD u području financijskog upravljanja i prikupljanje 

sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje udruga. 

Digitalni ured 

 Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta 

zaposlenika i/ili volontera OCD za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog 

uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu  informacijsko – 

komunikacijskih tehnologija.  
  Design thinking 

Sudionici će na inovativan pristup rješavanju problema, kroz namjerno uključivanje ljudi s 

različitim perspektivama, znanjima, iskustvom i vještinama u timski rad, doći do rješenja 

stvarnog problema koji je u ovom  slučaju nemogućnost odgovora na potrebe korisnika zbog 

promjena na tržištu uzrokovanih pandemijom i potresima. 
 Menadžment volontera 

Sudionici edukacije naučit će kako upravljati i koordinirati volonterskim radom, kako izraditi 

volonterske ugovore, pratiti i evidentirati rad volontera, evaluirati njihov rad, pružati pomoć i 

podršku, izdavati potvrde      o volontiranju te ostale dužnosti sukladno Zakonu o volonterstvu i 

vrijednostima, načelima i standardima Etičkog kodeksa volontera. Također će naučiti organizirati 

i provoditi volonterske programe te kako animirati volontere za sudjelovanje u provedbi 

volonterskih aktivnosti. 

        U području jačanja kapaciteta OCD za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja 



                                                           

 

i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija 
 Marketing i komunikacija na društvenim mrežama 

Sudionici edukacije steći će znanja kako prilagoditi svoj sadržaj za društvene mreže čime će se 

povećati vidljivost poslovanja.. 
 Krizni menadžment 

Organizacije civilnog društva suočene su s krizom uzrokovanom pandemijom COVID-19 te će 

kroz edukaciju „Krizni menadžment“ naučiti kako svoje poslovanje prilagoditi kriznim 

situacijama, kako pravovremeno poduzeti preventivne mjere, odnosno kako upravljati 

poslovnom krizom. 

         U sklopu projekta izradit će se i provesti 3 volonterska programa  volonterskih aktivnosti 

za krajnje  korisnike mlade primarno s područja Grada Zagreba, Ličko-senjske i Sisačko-

moslavačke županije, a može se proširiti i na cijelu Hrvatsku. Kroz provedbu volonterskih 

programa pružit će se psihološka pomoć mladima koji su doživjeli traumatično  iskustvo tijekom 

odrastanja, posebno uslijed pandemije korona virusa i potresa. Mnogi osjećaju tjeskobu, strah, 

neizvjesnost i ne znaju kome i kako se obratiti za pomoć ili im je neugodno tražiti pomoć. 

Projektom se želi ohrabriti ih te ih osvijestiti o važnosti međusobnog povezivanja, davanja 

podrške i pomoći kako bi očuvali mentalno ali i fizičko zdravlje. 

Projektnim aktivnostima utjecat će se  na socijalno uključivanje krajnjih korisnika, odnosno  

mladih.  

1. Volonterskim programom „Nije lako biti tinejdžer“ kroz interaktivna online gostovanja 

književnika u učeničkim domovima pružit će se potpora mladima te olakšati im iskazivanje 

svojih osjećaja o doživljenim stresnim situacijama.  

2. Volonterski program „Pandemija, škola, obitelj i ja“ omogućit će mladima progovaranje o 

problemima povezanim sa socijalnom izoliranosti usred pandemije  koronavirusa. 

3. Volonterski  programom „Potres na stres“ organizirati mini humanitarne akcije u 

područjima pogođenim potresom brigom za osnovne potrebe, dijeljenjem emocija s drugima, 

pružanjem podrške.  

Tijekom realizacije projekta pratit ćemo analizirati i evaluirati realizaciju aktivnosti, voditi 

evidencije, ispitivati zadovoljstvo korisnika te informirati stručnu i ostalu javnost o tijeku, 

aktivnostima i rezultatima projekta. Informiranje će biti preko štampanih, video i drugih 

materijala na društvenim mrežama i medijima. 

 

 

 

      
                                     

                                       

 

                                           Za sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost nositelja projekta Udruge učeničkih domova 

                                                           Za više o EU fondovima: www.esf.hri www.strukturnifondovi.hr 


