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Projekt je sufinancira
Sadržaj materijala

Poštovani, 

Ovom prilikom vas želim pozvati na 
upravljanju koja će se održati 
Hrvatski dom Petrinja s početkom u 9 sati.
 
POU Hrvatski dom Petrinja nositelj je projekta Kultura svima koji provodi u suradnji sa 5 partnera 
(Građanski aktivizam, Hrvatsko pjevačko društvo "Slavulj" Petrinja
Petrinja, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko
Petrinja). 
U sklopu projekta održati će se niz radionica kojima je upravo cilj jačanje kapaciteta organizacija 
civilnog društva. Prvi set radioni
upravljanju. Ovo je treća u nizu od četiri radionice.
 
Četvrta ujednino i zadnja radionica iz ciklusa radionica o sudioničkom planiranju i upravljanju će se 
održati 09.03.2019. 
 
Radionice će voditi Drago Vručinić iz Centra za civilne inicijative.
Program radionice je sljedeći: 
 
9.00 – 10.45 

Predstavljanje novih sudionika
Predstavljanje teme rada (Drago Vručinić)
Očekivanja sudionika (pojedinačno na post
 
Primjeri načina planiranja u
 
Vježba u skupinama: 
Skupina 1: Tko bi trebao biti u skupini za planiranje godišnjeg programa rada Hrvatskog 
doma, uloge svakog predstavnika, mandat na koje vrijeme, odgovornosti?
Skupina 2: Tko bi trebao uređiva
Skupina 3: Tko bi trebao sudjelovati u određivanju rasporeda prostora HD
kriterija za vremenski raspored i  
Skupina 4:  Što treba Petrinji kako bi unaprijedila kulturnu ponudu? Tko se za to 
pobrinuti? 
 

Pauza 10:45-11: 00 
 
 

 
 

       

financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
materijala isključiva je odgovornost POU Hrvatski dom Petrinja. 

Ovom prilikom vas želim pozvati na našu sljedeću radionicu o sudioničkom planiranju i 
pravljanju koja će se održati 02.03.2019. u prostoru učionice Pučkog otvorenog učilišta 

Hrvatski dom Petrinja s početkom u 9 sati. 

POU Hrvatski dom Petrinja nositelj je projekta Kultura svima koji provodi u suradnji sa 5 partnera 
(Građanski aktivizam, Hrvatsko pjevačko društvo "Slavulj" Petrinja, Gradska limena glazba 
Petrinja, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Društvo Naša djeca 

U sklopu projekta održati će se niz radionica kojima je upravo cilj jačanje kapaciteta organizacija 
civilnog društva. Prvi set radionica (4 radionice) imaju naglasak na sudioničkom

u nizu od četiri radionice. 

Četvrta ujednino i zadnja radionica iz ciklusa radionica o sudioničkom planiranju i upravljanju će se 

voditi Drago Vručinić iz Centra za civilne inicijative. 

Predstavljanje novih sudionika 
Predstavljanje teme rada (Drago Vručinić) 
Očekivanja sudionika (pojedinačno na post-it papire) 

Primjeri načina planiranja u kulturi u svijetu i kod nas - prezentacija 

Skupina 1: Tko bi trebao biti u skupini za planiranje godišnjeg programa rada Hrvatskog 
doma, uloge svakog predstavnika, mandat na koje vrijeme, odgovornosti?
Skupina 2: Tko bi trebao uređivati politiku razvoja kulture u gradu općenito, uloge
Skupina 3: Tko bi trebao sudjelovati u određivanju rasporeda prostora HD
kriterija za vremenski raspored i   
Skupina 4:  Što treba Petrinji kako bi unaprijedila kulturnu ponudu? Tko se za to 

  

Europska unija iz Europskog socijalnog fonda 

o sudioničkom planiranju i 
u prostoru učionice Pučkog otvorenog učilišta 

POU Hrvatski dom Petrinja nositelj je projekta Kultura svima koji provodi u suradnji sa 5 partnera 
, Gradska limena glazba 

moslavačke županije, Društvo Naša djeca 

U sklopu projekta održati će se niz radionica kojima je upravo cilj jačanje kapaciteta organizacija 
e) imaju naglasak na sudioničkom planiranju i 

Četvrta ujednino i zadnja radionica iz ciklusa radionica o sudioničkom planiranju i upravljanju će se 

 

Skupina 1: Tko bi trebao biti u skupini za planiranje godišnjeg programa rada Hrvatskog 
doma, uloge svakog predstavnika, mandat na koje vrijeme, odgovornosti? 

ti politiku razvoja kulture u gradu općenito, uloge 
Skupina 3: Tko bi trebao sudjelovati u određivanju rasporeda prostora HD-a, prijedlog 

Skupina 4:  Što treba Petrinji kako bi unaprijedila kulturnu ponudu? Tko se za to treba 
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11:00 – 13:00  
Izvještavanje po skupinama i razgovor u velikoj skupini.
 

Pauza /ručak 13:00- 14:00 
 
14:00 – 15:45 

Društveno kulturni centar  
 
Vježba u manjim skupinama 
pojedine aktivnosti trebalo ponuditi, kojim sve skupinama građana, koje aktivnosti bi 
trebale imati prednost, koje bi radno vrijeme centar trebao imati, koje sve dane u tjednu bi 
trebao biti otvoren kulturni centar, koje bi manifestacije go
o tome odlučivao, koja bi uloga Grada trebala biti u svakodnevnom radu DKC

 
Pauza 15: 45- 16:00 
16:00  – 17:00 
 
 Pitanja i prijedlozi  

Upitnik vrednovanja radionice
 

Završetak radionice 17:00  
 

                                                                              

                                                                                       

 
 

       

financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
materijala isključiva je odgovornost POU Hrvatski dom Petrinja. 

Izvještavanje po skupinama i razgovor u velikoj skupini. 

 

Vježba u manjim skupinama – koje bi sve vrste aktivnosti trebalo ponuditi, 
pojedine aktivnosti trebalo ponuditi, kojim sve skupinama građana, koje aktivnosti bi 
trebale imati prednost, koje bi radno vrijeme centar trebao imati, koje sve dane u tjednu bi 
trebao biti otvoren kulturni centar, koje bi manifestacije godišnje trebalo obilježavati, tko bi 
o tome odlučivao, koja bi uloga Grada trebala biti u svakodnevnom radu DKC

Upitnik vrednovanja radionice 

                                                                              
voditeljica projekta Kultura svima

                                                                                                 

  

Europska unija iz Europskog socijalnog fonda 

koje bi sve vrste aktivnosti trebalo ponuditi, koliko često bi 
pojedine aktivnosti trebalo ponuditi, kojim sve skupinama građana, koje aktivnosti bi 
trebale imati prednost, koje bi radno vrijeme centar trebao imati, koje sve dane u tjednu bi 

dišnje trebalo obilježavati, tko bi 
o tome odlučivao, koja bi uloga Grada trebala biti u svakodnevnom radu DKC-a 

                                                                              Selma Buljubašić,  
ica projekta Kultura svima 


