GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
RADA
ZA 2016.

VOLONTERSKI CENTAR SLAVONSKI
BROD

1.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

Kao udruga civilnog društva koja vodi računa o razvoju lokalne zajednice, ali i društva u Republici
Hrvatskoj, pratimo i obilježavamo na prigodan način datume značajne za naše područje
djelovanja.
Ova aktivnost provodit će se na sljedeće načine:

A) OBJAVA PRIGODNIH TEKSTOVA I SLIKA PREKO SLUŽBENIH PROFILA UDRUGE NA
DRUŠTVENIM MREŽAMA FACEBOOK I TWITTER

Siječanj
• 27. siječnja ‐ Međunarodni dan sjećanja na Holokaust
Veljača
• prva nedjelja u veljači ‐ Međunarodni dan života
• 4. veljače ‐ Svjetski dan borbe protiv raka
• 11. veljače ‐ Svjetski dan bolesnika ‐ inicijativom pape Ivana Pavla II.
• 21. veljače ‐ Međunarodni dan materinskog jezika
Ožujak
• 8. ožujka ‐ Međunarodni dan žena
• 21. ožujka ‐ Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije; Svjetski dan sindroma
Down
• 22. ožujka ‐ Svjetski dan voda
• 27. ožujka ‐ Svjetski dan kazališta
Travanj
• 2. travnja ‐ Svjetski dan svjesnosti o autizmu
• 4. travnja ‐ Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u
protuminskom djelovanju
• 7. travnja ‐ Svjetski dan zdravlja
• 8. travnja ‐ Svjetski dan Roma
• 22. travnja ‐ Dan planeta Zemlje
• 23. travnja ‐ Svjetski dan knjige i autorskih prava
• 29. travnja ‐ Svjetski dan plesa
Svibanj
• 3. svibnja ‐ Svjetski dan slobode tiska
• 4. svibnja ‐ Svjetski dan vatrogasaca
• 12. svibnja ‐ Svjetski dan medicinskih sestara
• 15. svibnja ‐ Međunarodni dan obitelji

Lipanj
• 8. lipnja ‐ Svjetski dan oceana
• 14. lipnja ‐ Svjetski dan darivatelja krvi
• 26. lipnja ‐ Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja
Kolovoz
• 12. kolovoza ‐ Međunarodni dan mladeži
Rujan
• 8. rujna ‐ Međunarodni dan pismenosti
• 15. rujna ‐ Međunarodni dan demokracije
• 21. rujna ‐ Međunarodni dan mira
• 22. rujna ‐ Europski dan bez automobila ‐ Europska komisija

Listopad
• 1. listopada ‐ Međunarodni dan starijih osoba
• 2. listopada ‐ Međunarodni dan nenasilja
• 4. listopada ‐ Svjetski dan zaštite životinja
• 5. listopada ‐ Svjetski dan učitelja
• 16. listopada ‐ Svjetski dan hrane
• 17. listopada ‐ Međunarodni dan borbe protiv siromaštva
• 24. listopada ‐ Dan Ujedinjenih naroda
• 31. listopada ‐ Svjetski dan štednje
Studeni
• 16. studenog ‐ Međunarodni dan tolerancije
• 20. studenog ‐ Svjetski dan djece
• 25. studenog ‐ Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Prosinac
• 3. prosinca ‐ Međunarodni dan osoba s invaliditetom
• 5. prosinca ‐ Međunarodni dan volontera
• 10. prosinca ‐ Dan ljudskih prava
• 18. prosinca ‐ Međunarodni dan migranata
• 20. prosinca ‐ Međunarodni dan solidarnosti

B) SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM I LOKALNIM AKTIVNOSTIMA POKRENUTIM OD
STRANE VCSB I DRUGIH ORGANIZACIJA ILI USTANOVA

‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐

Dan ružičastih majica (posljednja srijeda u 2. mjesecu) – u suradnji s osnovnim i srednjim
školama, ali i lokalnom zajednicom
 nošenje ružičastih majica i objava fotografija na službenoj web stranici i
službenim profilima društvenih mreža
 provođenje radionica o nenasilju među učenicima osnovnih i srednjih škola
Svjetski dan sindroma Down (21.3.)
 pozvati na fotografiranje u rasparenim čarapama kao simbola obilježavanja
Svjetskog dana sindoma Down
 posjet Osnovnoj školi ˝Milan Amruš˝, školi za učenike s posebnim potrebama
Godišnjica osnutka VCSB (17.5.) – organizacija proslave, druženja i susreta volontera
Hrvatska volontira (kraj svibnja) – aktivnosti za volontere kojima se šira zajednica podsjeća na
vrijednost volonterstva u suvremenom društvu – u suradnji s Hrvatskom mrežom
volonterskih centara
Dani otvorenih vrata udruga (kraj svibnja) – aktivnosti kojima se prezentira rad udruge –
predstavljanje programa rada građanima
Katarinski sajam (kraj studenoga) – predstavljanje udruge na štandu
Međunarodni dan volontera (5.12.)
 organizacija centralne proslave Volonterijade
 proglašenje Volontera/Volonterke godine

2.

PROJEKTI

A) U TIJEKU:
‐

Mreža socijalnog volontiranja Brodsko‐posavske županije
Zlatni cekin je nositelj projekta koji ima cilj da se nedostatak financijskih i ljudskih kapaciteta
u organizacijama civilnog društva kompenzira stvarivanjem potreba svojih članova za
socijalnim uslugama kroz angažman volontera.
Neki od alata koje ovaj projekt predviđa su stvaranje institucionalnog okvira kroz neformalno
udruženje „Mreža socijalnog volontiranja Brodsko‐posavske županije”, poticanje suradnje
organizacija civilnog društva, kreiranje ICT‐alata za spajanje volontera i organizatora
volontiranja, osvješćivanje javnosti kroz multimedijsku kampanju.
Svrha projekta je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga
na području Brodsko‐posavske županije kroz pridavanje veće uloge volonterima u njihovom
radu i kroz formiranje “Mreže socijalnog volontiranja Brodsko‐posavske županije”
Vrijednost projekta: 600.703,45 kn
Partneri na projektu: Udruga slijepih Brodsko – posavske županije, Volonterski centar
Slavonski Brod, Razvojna agencija grada Slavonskog Broda
Trajanje od/do: 29.12.2014 ‐ 28.02.2016

‐

Snaga mladih vrapčića
Projekt "Volonteri ‐ snaga Vrapčića" je projekt Udruge za unaprjeđenje duševnog zdravlja
Vrapčići koji je financiran sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu
operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. ‐ 2013. Projekt u svojim
aktivnostima obuhvaća unaprjeđenje infrastrukture i operativnih mogućnosti udruga,
tematske edukacije namijenjene vodstvu udruga, razvijanje novih volonterskih programa i
aktivnosti u udrugama.
Vrijednost projekta: 199.284,02 kn
Partneri na projektu: Volonterski centar Slavonski Brod
Trajanje od/do: veljača 2015. – veljača 2016. (12 mjeseci)

‐

Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu
CTR – Razvojna agencija Brodsko‐posavske županije u suradnji s partnerima provodi projekt
„Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu“ koji je financiran sredstvima Europske Unije iz

Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.‐2013., Širenje mreže socijalnih usluga u
zajednici – faza III.
Projekt je usmjeren na rješavanje problema slabe ekonomske aktivnosti skrbnika djece
predškolske dobi (3‐6 godina) na ruralnom području. Projektom će se unaprijediti vještine i
znanja 90 nezaposlenih roditelja koji će tijekom provedbe projekta imati mogućnost
zbrinjavanja djece u igraonicama s programima usmjerenim prema intelektualnom,
kreativnom i psihološkom razvoju djeteta.
Kako bi se ostvarila svrha projekta, tijekom provedbe će se provesti čitav niz aktivnosti koje
uključuju:
1. Edukativne aktivnosti s ciljem podizanja ekonomske aktivnosti u mladim obiteljima u
ruralnim područjima
2. Stvaranje pravnih i materijalnih preduvjeta za rad s predškolskom djecom
Vrijednost projekta: 896.331,00 kn
Partneri na projektu: LAG Posavina, općina Brodski Stupnik i Volonterski centar Slavonski
Brod
Trajanje od/do: 15.9.2015.‐14.11.2016. (14 mjeseci)
‐

Eco Horty Lab II
Cilj projekta srednje škole „Matija Antun Reljković“ je doprinos socijalnoj uključenosti osoba s
invaliditetom i podizanje njihovog samopouzdanja i samopoštovanja povećavajući razinu
njihove zapošljivosti i samozapošljivosti te njihove integracije na tržište rada kroz različite
edukacije. Specifični cilj projekta je povećati konkurentnost na tržištu rada i mogućnosti za
samozapošljavanje osoba s invaliditetom kroz poboljšanje njihovih kompetencija
edukacijama o proizvodnji i plasmanu organske hrane te njezine promocije među
stanovništvom BPŽ.
Vrijednost projekta: 192.404,84 €
Partneri na projektu: Udruga osoba s invaliditetom Loco‐moto, Ekonomsko‐birotehnička
škola Slavonski Brod, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko‐rehabilitacijski fakultet
Trajanje od/do: siječanj 2015. ‐srpanj 2015. (18 mjeseci)

‐

Volontiram, Cijenim Svoju Budućnost
Prvi samostalni projekt Volonterskog centra Slavonski Brod. Projektom su osigurana sredstva
za provođenje brojnih aktivnosti kojima se promovira volontiranje. Važan dio odnosi se na
pomaganje djeci u učenju iz ruralnih sredina – pružanje instrukcija iz nastavnih predmeta
hrvatski jezik i matematika. Ostale aktivnosti u projektu obuhvaćaju edukacije volontera o
volontiranju, edukacije organizatora volontiranja, promociju Potvrde o kompetencijama

stečenim volontiranjem, osnivanje volonterskih klubova, uređenje i opremanje prostorija
Volonterskog centra, organizacija javne tribine o volontiranju, organizacija „Volonterijade“ te
radionice kulturnog sadržaja.
Radom stručno osposobljenih volontera pomaže se djeci u učenju s ciljem povećanja
samopouzdanja i smanjenja osjećaja socijalne isključenosti kod djece, istovremenim
promicanjem ideje o volontiranju.
Vrijednost projekta: 120.000,00 kn
Partneri na projektu: Grad Slavonski Brod, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek ‐
dislocirani studij Slavonski Brod, Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod, OŠ „Vjekoslav Klaić“
Garčin, OŠ Sikirevci, OŠ „Ivan Meštrović“ Vrpolje, općina Garčin, općina Sikirevci, općina
Vrpolje
Trajanje od/do: srpanj 2015. – srpanj 2016. (12 mjeseci)
‐

Naš doprinos zajednici ‐ Uređenje izletišta Ljeskove vode
Volonterski centar Slavonski Brod nositelj je građanske akcije „Uređenje izletišta Ljeskove
vode“ u sklopu natječajnog programa „Naš doprinos zajednici“ regionalne zaklade Slagalica iz
Osijeka.
Cilj projekta je revitalizirati ovo tradicionalno popularno izletište na području općine Bukovlje,
koje je poznato već dugi niz godina kao izletište Brođana i stanovnika okolnih općina. No,
zadnjih godina izletište je neodržavanjem prilično zapušteno te dotrajalo, stoga je
prvenstveni cilj oživljavanje i stavljanje u funkciju.
Volonterski centar Slavonski Brod je nositelj ove građanske akcije, a općina Bukovlje je dala
potporu projektu i samoj ideji obnove i uređenja izletišta.
Vrijednost projekta: 13.000,00 kn
Trajanje od/do: travanj 2016. ‐ svibanj 2016.

B) PLANIRANO APLICIRANJE

‐ Naš doprinos zajednici – Zaklada Slagalica
a)
Proljetni natječaj – ožujak 2016.
b)
Jesenski natječaj – rujan 2016.
‐ Prostori sudjelovanja ‐ razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz
partnerstvo OCD‐a i lokalne zajednice‐faza I – veljača 2016. ‐ UZUVRH
‐ Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga građana iz Proračuna Grada
Slavonskog Broda u 2016. godini ‐ studeni 2016.
‐ Sufinanciranje programa/projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata, zdravstveno‐
socijalno humanitarnih i ostalih udruga koji će se sufinancirati sredstvima Proračuna
Brodsko‐posavske županije za 2016. godinu – ožujak 2016.
‐ Natječaj Brodsko – posavske županije za financiranje obilježavanja Europskog tjedna –
svibanj 2016.
‐ Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu
volonterskih programa – UZUVRH
‐ Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za
provedbu programa društveno korisnog učenja – UZUVRH
‐ Osnaživanje doprinosa OCD‐a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja ‐
faza I. – UZUVRH
‐ Prostori sudjelovanja ‐ razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz
partnerstvo OCD‐a i lokalne zajednice ‐ faza I – UZUVRH
‐ Ostali projekti predviđeni Godišnjim planom natječaja za 2016. godinu

3.

VOLONTERSKE AKTIVNOSTI

U ORGANIZACIJI VCSB

‐

OPĆA BOLNICA ˝DR. JOSIP BENČEVIĆ˝:
TRENUTNE AKTIVNOSTI
ODJEL ZA DJEČJE BOLESTI:
 kreativne radionice
 druženje s djecom
 upoznavanje s osobljem odjela
 izrada mjesečnog plana radionica
 priprema radionica
 održavanje mjesečnih sastanaka volontera (priprema i educiranje za volontiranje na
odjelu pedijatrije)
BUDUĆE AKTIVNOSTI
 Suradnja s udrugom Crveni nosevi
 Proširenje aktivnosti na druge odjele u bolnici

‐

TEČAJ NJEMAČKOG JEZIKA
TRENUTNE AKTIVNOSTI
 upoznavanje temelja njemačkog jezika
 vježbe čitanja i govora
 slušaonica‐glazba na njemačkom
 prevođenje tekstova i aktivno sudjelovanje
 animiranje volontera
 zadaće
 pisanje sastavaka
BUDUĆE AKTIVNOSTI
 planirana druga grupa polaznika
 planirana grupa za II. stupanj (napredniji)
 paralelno voditi početni i napredni tečaj njemačkog jezika

‐

AKCIJA ˝ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA˝
TRENUTNE AKTIVNOSTI
 prikupljanje plastičnih čepova u pet škola



reciklažom skupljenih čepova sufinancira se nabava skupih lijekova za liječenje
članova Udruge oboljelih od leukemije i limfoma

BUDUĆE AKTIVNOSTI
 proširenje broja uključenih škola i ostalih sudionka
 nagrade za škole koje prikupe najviše čepova u svrhu poticanja još većeg broja uključenih
sudionika
‐

DOBROTVORNE AKTIVNOSTI U VCSB:





Uskrsna akcija (ožujak, 2016.)
Školski pribor (rujan, 2016.)
Drva za ogrjev (rujan, 2016.)
Božićna akcija (prosinac, 2016.)

VOLONTERSKE AKTIVNOSTI U ORGANIZACIJI DRUGIH UDRUGA (PARTNERI)

S postojećim partnerima nastavit ćemo suradnju i poboljšati njenu kvalitetu nizom zajedničkih
aktivnosti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Udruženje Roma rumunjskog porijekla
Udruga gluhih i nagluhih Brodsko‐posavske županije
Društvo multiple skleroze Brodsko‐posavske županije
Centar za inkluzivnu podršku Slavonski Brod
Udruga Zagrebinfo
Caritas Slavonsko‐Brodskih Dekanata
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Romski centar za promicanje i zaštitu ljudskih prava
Romska udruga mladih Brodsko‐posavske županije
Zlatni cekin – poliklinika za rehabilitaciju djece
Udruga slijepih Brodsko‐posavske županije
Cekin – Dječji vrtić
Udruga Loco‐Moto – udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod
Dom za starije i nemoćne Slavonski Brod
Treća sreća ‐ Udruga za prava zaštitu prava životinja
Srednja škola Matija Antun Reljković
Gimnazija Matija Mesić
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod
Sveučilite J.J.Strossmayera u Osijeku, fakultet za odgojno obrazovne znanosti u Osijeku
Slavonski Brod
Hrvatska pjevačka udruga „Davor“
Udruga roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Slap“, Brodsko‐posavske županije
IPC Informativno pravni centar
Udruga Palijativne skrbi Slavonski Brod
Lokalna akcijska grupa Posavina
Udruga "Moj prvi dom"
Boćarski klub " DAN" za osobe s invaliditetom Slavonski Brod
Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom
Bebrinska udruga mladih
Udruga za unaprjeđenje duševnog zdravlja
Kreativna udruga „Bogatstvo u nama˝

PLANIRANA SURADNJA (NOVA VOLONTERSKA MJESTA)

Ove ćemo godine nastojati proširiti popis udruga i ustanova s kojima surađujemo te ćemo pokušati
omogućiti još veći broj volonterskih mjesta. U planu je ostvarivanje suradnje s nekima od sljedećih
udruga i ustanova:



















BRAČNO I OBITELJKO SAVJEOVALIŠTE,
CENTAR EDUKACIJE I KREATIVNOSTI ZA DJECU I MLADE,
UDRUGA SAMOHRANIH RODITELJA GRADA SLAVONSKOG BRODA " JEDRO ",
UDRUGA ZA SKRB O STARIJIM OSOBAMA "NADA",
ŽENE S OSMIJEHOM
CRVENI NOSEVI (PROŠIRENJE AKTIVNOSTI NA PEDIJATRIJI) ILI UMJETNIČKA UDRUGA
SLAVONSKI BRODVEJ
" BRODSKA KULTURNA BAŠTINA "
BRODSKA EKOLOŠKA UDRUGA ZEMLJA SLAVONSKI BROD
BRODSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO – BED
CENTAR MLADIH SLAVONSKI BROD
DJEČJI CENTAR "LOGOS"
GRAĐANSKA INICIJATIVA ‐ UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
OBITELJ ZA OBITELJ
SB DALJE
ŠPORTSKI PLESNI KLUB "ASTRA˝
UDRUGA AKADEMSKIH GRAĐANA I STUDENATA "ACADEMICO"
VIVAK ‐ UDRUGA ZA KREATIVNI RAZVITAK DJECE I MLADIH

Osim navedenih udruga nastojat ćemo volonterske aktivnosti proširiti i u što većem broju osnovnih i
srednjih škola.

4.

1.

EDUKACIJE ZA GRAĐANE

RAZVOJ VOLONTERSTVA

Edukacije na temu volonterstva, organiziranje javnih tribina, radionice na temu volonterstva,
upoznati građane s pojmom volontiranja,animirati ih i približiti im volontiranje, uključiti ih u
volontiranje(sami neka osmisle radionice ili mjesta za volontiranje,aktivnosti,…)primjeri dobre prakse
2. EDUKACIJE VOLONTERA
Seminari i edukacije ,menadžment volontera, predavanje, radionice i igraonice na temu
volonterstva(kvizovi), animiranje volontera kroz sastanke 1 mjesečno, izrada prijedloga i planova
kako poboljšati kvalitetu volontiranja, primjeri dobre prakse
3. SUSRETI VOLONTERA
Druženja volontera 1 u dva mjeseca,okupljanje u prostoru VCSB,razmjena iskustava, promjeri dobre
prakse,nove ideje,prijedlozi kako i gdje volontirati,koje dane obilježavati, kako i gdje,neformalno
druženje
4. EDUKACIJE ZA PRIVATNE FIRME I JAVNU SLUŽBU
Upoznati sa zakonskim osnovama volontiranja i volonterstva, animirati zaposlenike i uključiti ih u
volontiranje, pokušati osmisliti plan uključivanja volontera u njihovim radnim mjestima,predavanja i
edukacije jednom u 3mjeseca,primjeri dobre prakse(iskustva volontera)
5. RAZVOJ VOLONTERSTVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA, NA FAKULTETIMA
‐
‐
‐
‐

Održati predavanja o volonterstvu za učenike osnovnih i srednjih škola te studente fakulteta
Osnovati volonterske klubove u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima
Aktivno uključiti osnovane klubove u rad VCSB
Povezati postojeće volonterske klubove i umrežiti ih putem službene stranice VCSB i
facebook profila

6. EUROPSKA VOLONTERSKA SLUŽBA – EVS:
‐
‐
‐

Održavanje edukacija volontera o Europskoj volonterskoj službi i mogućnostima volontiranja
kroz nju
Primiti prve volontere iz stranih zemalja
Slanje volontera VCSB u zemlje Europske unije na volontiranje

5.

MIGRANTSKA KRIZA

Do kraja 2016. godine planirane aktivnosti vezane uz migrantsku krizu su sljedeće:
‐
‐
‐

Edukacije volontera vezane uz poboljšanje rada s izbjeglicama
Edukacije učenika u osnovnim i srednjim školama na temu tolerancije i kultorološke
raznolikosti
Javne rasprave građana

Aktivnosti koje će se odvijati direktno u kampu, a koje će se provoditi u suradnji s ostalim nevladnim
organizacijama u kampu jesu:
‐
‐
‐

Identifikacija pojedinaca i obitelji iz ranjivih skupina
Prevencija razdvajanja obitelji
Podijela hrane, odjeće i obuće

U svrhu toga planirano je zapošljavanje jednog koordinatora volontera, za koordinaciju između VCSB,
volontera i ostalih nevladinih organizacija.

6.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

REDOVNE AKTIVNOSTI

održavanje redovitih sjednica Upravnog odbora i Skupštine
rad u Partnerskom vijeću grada Slavonskog Broda
rješavanje poslovne pošte i svih tekućih poslova
tajničko‐računovodstveni i organizacijski poslovi
rad sa strankama svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 8 ‐ 16 h
vođenje baze podataka članova
redovno ažuriranje web stranice Facebook i Twitter profila

7.

SADRŽAJ

1.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA
A)

OBJAVA PRIGODNIH TEKSTOVA I SLIKA PREKO SLUŽBENIH PROFILA UDRUGE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA FACEBOOK I

TWITTER
B)

2

SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM I LOKALNIM AKTIVNOSTIMA POKRENUTIM OD STRANE VCSB I DRUGIH ORGANIZACIJA ILI

USTANOVA

2.

2

PROJEKTI
A)

U TIJEKU:

4

5
5

‐

Mreža socijalnog volontiranja Brodsko‐posavske županije

5

‐

Snaga mladih vrapčića

5

‐

Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu

5

‐

Eco Horty Lab II

6

‐

Volontiram, Cijenim Svoju Budućnost

6

‐

Naš doprinos zajednici ‐ Uređenje izletišta Ljeskove vode

7

B)

PLANIRANO APLICIRANJE

‐ Naš doprinos zajednici – Zaklada Slagalica

8

8

‐ Prostori sudjelovanja ‐ razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD‐
a i lokalne zajednice‐faza I – veljača 2016. ‐ UZUVRH

8

‐ Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga građana iz Proračuna Grada Slavonskog Broda
u 2016. godini ‐ studeni 2016.

8

‐ Sufinanciranje programa/projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata, zdravstveno‐socijalno
humanitarnih i ostalih udruga koji će se sufinancirati sredstvima Proračuna Brodsko‐posavske županije za
2016. godinu – ožujak 2016.

8

‐ Natječaj Brodsko – posavske županije za financiranje obilježavanja Europskog tjedna – svibanj 2016.

8

‐ Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih
programa – UZUVRH

8

‐ Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu
programa društveno korisnog učenja – UZUVRH

8

‐ Osnaživanje doprinosa OCD‐a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja ‐ faza I. – UZUVRH
8
‐ Prostori sudjelovanja ‐ razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD‐

3.

a i lokalne zajednice ‐ faza I – UZUVRH

8

‐ Ostali projekti predviđeni Godišnjim planom natječaja za 2016. godinu

8

VOLONTERSKE AKTIVNOSTI

9

U ORGANIZACIJI VCSB

9

‐

OPĆA BOLNICA ˝DR. JOSIP BENČEVIĆ˝:

9

‐

TEČAJ NJEMAČKOG JEZIKA

9

‐

AKCIJA ˝ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA˝

‐

DOBROTVORNE AKTIVNOSTI U VCSB:

9
10

VOLONTERSKE AKTIVNOSTI U ORGANIZACIJI DRUGIH UDRUGA (PARTNERI)

11

PLANIRANA SURADNJA (NOVA VOLONTERSKA MJESTA)

12

4.

RAZVOJ VOLONTERSTVA

13

1.

EDUKACIJE ZA GRAĐANE

13

2.

EDUKACIJE VOLONTERA

13

3.

SUSRETI VOLONTERA

13

4.

EDUKACIJE ZA PRIVATNE FIRME I JAVNU SLUŽBU

13

5.

RAZVOJ VOLONTERSTVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA, NA FAKULTETIMA

13

6.

EUROPSKA VOLONTERSKA SLUŽBA – EVS:

13

5.

MIGRANTSKA KRIZA

14

6.

REDOVNE AKTIVNOSTI

14

7.

SADRŽAJ

15

