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Godišnji narativni izvještaj o radu Udruge za 2017. godinu 
 

Opći podaci:  
Naziv: Udruga za promicanje aktivnog građanstva - ECHO  
Adresa: Srebrnjak 165, 10 000 Zagreb 
Tel: + 385 99 7102089  
E-mail: info@echo-udruga.hr  
Web: www.echo-udruga.hr  
Broj zaposlenih: 1 zaposlena osoba na neodređeno (Voditeljica projekata) 
 
 
Udruga za promicanje aktivnog građanstva - ECHO, kroz 2017. godinu provodila je sljedeće 
projekte: 
 
Projekt: Change Your Mindset- Sport4Everyone (prva godina provedbe) 
Nositelj projekta: Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom  
Ciljna skupina: Mladi s invaliditetom (15-29 godina) i članovi njihovih obitelji; kineziolozi, 
kineziterapeuti te učitelji tjelesnog odgoja; liječnici opće i školske medicine 
Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 
Trajanje projekta: 01.01.2017 – 30.06.2018. godine  
Opći cilj: inkluzija mladih osoba s invaliditetom (u dobi od 15-29 godina) u rekreativne 
sportske aktivnosti te podizanje razine svijesti o potrebama fizičke aktivnosti kao osnove za 
zdravi način života. 
Kratki opis: Tijekom 2017. godine Udruga Echo sudjelovala je na svim aktivnostima unutar 
provedbe projekta sa nositeljem iz Hrvatske (ZŠSOI).  
Udruga ECHO zadužena je za podugovaranje i monitoring PR aktivnosti u svim partnerskim 
zemljama. 
U suradnji sa ZŠSOI organizirali smo 2 okrugla stola (sa predstavnicima civilnog sektora i 
sportskih organizacija te donosiocima odluka) te informativno edukativne radionice 
podizanja razine svijesti kod ciljnih skupina. Udruga za promicanje aktivnog građanstva ECHO 
organizirala je stručno-edukativne radionice koje su se održale 18.11.2017. godine u Centru 
za odgoj i obrazovanje Dubrava namijenjene mladim osobama s invaliditetom, njihovih 
obiteljima te stručnjacima (profesorima tjelesnog odgoja/kineziolozima). 
Svrha stučno-edukativnih radionica je podizanje razine svijesti mladih s invaliditetom, 
njihovih obitelji te kineziologa o važnosti uključivanja mladih osoba s invaliditetom u 
rekreativni sport kao jednog od krucijalnih alata za društvenu inkluziju osoba s invaliditetom 
te razvoj novih programa/inicijativa za mlade osobe s invaliditetom. 
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Radionice su okupile stručne predavače među kojima su i bili i naš proslavljeni kondicijski 
trener mr.sc, profesor kineziologije Pero Kuterovac, Mirela Šikoronja Ivančin, glavna tajnica 
Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom, dr.sc. Boris Kirin, dr.med.spec. ortoped, 
predsjednik Zdravstveno-klasifikacijske komisije Hrvatskog paraolimpijskog te Mato 
Dragičević, stručnjak u području sporta. 
Stručno-edukativne radionice/seminar održale su se pod pokroviteljstvom Gradske skupštine 
Grada Zagreba dok projekt Change Your Mindset-Sport4Everyone sufinancira Europska 
Komisija u sklopu programa Erasmus + i Ured za udruge Vlade RH. 

 

 

Projekt: LEAP SUMMIT 2017 
Nositelj projekta: Udruga ECHO  
Ciljna skupina: Mladi poduzetnici, studenti  
Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 
Trajanje projekta: 11.5.2017-13.05.2017. godine  
Kratki opis: LEAP Summit, okupila je oko tisuću sudionika, odnosno mladih poduzetnika, 
studenata, profesionalaca i međunarodnih lidera iz više od 30 zemalja svijeta. Tijekom tri 
dana, sudionici su sudjelovali na pregršt vrhunskih predavanja, stjecali nova znanja, ali i 
uživali u brojnim popratnim sadržajima. Udruga Echo je bila Facebook PR partner LEAP 
Summita te su naši članovi sudjelovali na svim organiziranim predavanjima i aktivnostima. 
 
Projekt: "Success Starts with T " 
Nositelj projekta: Udruga ZDS, Njemačka  
Ciljna skupina: Mlade osobe od 18-25 godina  
Mjesto provedbe projekta: Topola, Srbija 
Trajanje projekta: Od 01.11.2017-08.11.2017. godine  
Opći cilj: dodatna edukacija osoba koje rade sa mladima kroz širok raspon profesionalnih i 
poslovnih vještina, podizanje razine samopouzdanja te podizanje volje za dijeljenjem svoga 
znanja, a sve u svrhu smanjenja stope neusklađenosti između vještina koje posjeduju i 
poslova koje obavljaju 
Kratki opis: Udruga Echo je sudjelovala kao partner na projektu "Success Starts with T " koji 
se provodio u okviru Erasmus + KA1 programa.  
Glavni cilj ovog projekta je dodatna edukacija osoba koje rade sa mladima kroz širok raspon 
profesionalnih i poslovnih vještina, podizanje razine samopouzdanja te podizanje volje za 
dijeljenjem svoga znanja, a sve u svrhu smanjenja stope neusklađenosti između vještina koje 
posjeduju i poslova koje obavljaju. 
Projektne aktivnosti (razmjena mladih) organizirale su se u  Topoli, Srbija, od 01-08.studenog 
2017. Udruga Echo omogučila je 5-ero mladih ljudi da sudjeluju u programu mobilnosti sa 
mladima iz Srbije, Njemačke, Estonije, Španjolske, Turske, Italije i Makedonije, steknu nova 
znanja i vještine. 
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Projekt: Ruksak (pun) kulture 
Nositelj projekta: Udruga ECHO  
Ciljna skupina: Učenici osnovnih škola od 1-4 razreda  
Mjesto provedbe projekta: Gomirje Vrbovsko i Drnje/Sigetec 
Trajanje projekta: Od 01.11.2017-30.11.2017. godine  
Opći cilj: približiti, učiniti dostupnijima umjetnost i kulturu djeci i mladima, pripomoći im u 
razvoju estetske kulture te ih senzibilizirati za područje umjetnosti (naročito suvremene) i 
kulture. 
Kratki opis: Program udruge ECHO "Svijet u mojim bojama - učenje o djelu suvremenog 
umjetnika Dimitrija Bašičevića Mangelosa"  jedan je od ukupno 6 odobrenih programa  u 
sklopu poziva Ministarstva kulture -  Poziv za predlaganje umjetničko- edukativnih programa 
i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture - područje VIZUALNA UMJETNOST. Održane su 2 
edukativno-kreativne radionice (13.11.2017 – Gomirje Vrbovsko i 21.11.2017 Drnje/Sigetec). 
Na praktičnom dijelu radionice učenici su dobili zadatak da od dobijenih materijala sami 
kreiraju vlastiti globus, na način na koji je radio umjetnik Mangelos. Učenici su pokazali 
iznimnu zainteresiranost, kreativnost i originalnost prilikom izrade vlastitog globusa. Cilj ovog 
dijela radionice je bio poticanje i unaprjeđivanje samostalnosti, samopouzdanja, kreativnosti 
i estetskog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. 
 
Projekt: TRANSNATIONAL COOPERATION IN BÉKÉS COUNTY 
Nositelj projekta: BALANCE AA ASSOCIATION, Mađarska 
Ciljna skupina: mlade osobe  
Mjesto provedbe projekta: Zagreb 
Trajanje projekta: 01.11.2017 – 31.10.2020 
Opći cilj: Projekt ima za cilj osnažiti suradnju među mladima i poboljšati umrežavanje na 
socijalnom polju  
Kratki opis: Glavne teme projekta su programi razmijene mladih, veza između volonterizma i 
zapošljavanja, te unaprijeđivanje profesionalnih znanja i vještina.  
Za sada je kroz projekt planirano provođenje 8 studijskih posjeta i 12 radionica, a namjera je 
projekta uključiti mlade i pospješiti njihove kapacitete u profesionalnom i socijalnom 
području. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      UDRUGA ECHO, Srebrnjak 165, 10 000 Zagreb 
Tel: +385 99 7102089 

mail: info@echo-udruga.hr  
web: http://www.echo-udruga.hr/ 

OIB: 22365089267 
IBAN: HR2224840081107667688 

 
Svakodnevne aktivnosti Udruge:  
Web stranica www.echo-udruga.hr  
 
i Facebook stranica https://www.facebook.com/echoudruga/ 
 
  
Web i Fb stranice imaju za cilj jačanje uloge udruga civilnog društva u medijima te sadrže sve 
raspoložive informacije o radu i djelovanju Udruge.  
Naši članovi redovito ažuriraju obje stranice sa novostima iz područja svoga rada. 
 
Popis radionica, predavanja i sastanaka na kojima su sudjelovali članovi udruge kroz 2017. 
godinu:  

 24.02., Zagreb. Sudjelovanje na sastanku na temu „Priprema zajedničkih prijava za ESF 
projekte“.  

 13.03. Rim – 1. partnerski sastanak za projekt CYM-S4E  

 10.04., Zagreb. Sudjelovanje na Press konferenciji projekta CYM-S4E 

 02.-04.06., Ljubljana - 2. partnerski sastanak za projekt CYM-S4E 

 24.07. Zagreb – sastanak uz sudjelovanje na Europskom tjednu sporta 

 14.08.Zagreb – sastanak sa sudionicima mobilnosti u projektu „Success starts with T“ 

 07.09.Zagreb – sastanak/okrugli stol sa predstavnicima civilnog sektora i sportskir 
organizacija u sklopu projekta CYM-S4E 

 23.9.Zagreb – sudjelovanje na informativno edukativnim radionicama za ciljne skupine u 
sklopu projekta CYM-S4E i na Europskom tjednu sporta 

 02. i 03.10., Zagreb – Sudjelovanje na radionici razvoja kapaciteta OCD-a u svrhu prijave 
projekata na ESF natječaje (organizator UZUVRH) 

 06.10., Zagreb-  Sastanak odobrenih programa u sklopu poziva Ruksak (pun) kulture 

 04.12., Zagreb - sastanak/okrugli stol sa donosiocima odluka u sklopu projekta CYM-S4E 

 07.-09.12., Podgorica – sudjelovanje na capacity building  radionicama u Podgorici u sklopu 
projekta CYM-S4E 
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