
Пројекти из области омладинског сектора који се реализују у 2018. години 

Р.б. Назив удружења Назив пројекта Опис пројекта 
Период 

реализације 
Контакт 
телефон 

1. 
Омладинско 

аматерско позориште 
"Театар 13" Београд 

"Од игре до 
позорнице у 

Сопоту" 

Драмске игре, драмски говор, 
колажирање грађе, комуникација у 
бајци, театар школске лектире, 
презентација резултата рада 

15.март-31. 
децембар 

064 1505477 

2. 

Музеј афричке 
уметности-збирка 
Веде и др Здравка 

Печара 

"Практикум 2018 - 
практична обука 

студената за 
самостална 

тематска вођења 
кроз сталну 

поставку Музеја 
афричке уметности" 

Упознавање са историјатом и 
садржајем зграде и сталном 
поставком Музеја, радионице 
јавног наступа, рад на артикулацији 
и дисању, презентовање теме, 
промовисање програма 
"Практикум", посета Музеју 
Југославије, посета Етнографском 
музеју, Радионица евалуације, 
организована вођења 
основношколске и средњошколске 
деце, свечана додела сертификата 

15.март-31. 
децембар 

 
 
 
 
 
 
 
064 2893076 

3. Центар Алфа 
"Школа видео 
новинарства" 

Теоријска предавања и практична 
обука из  снимања и монтаже 
кратких тв форми  

15.март-31. 
децембар 

 
069 1100888 

4. 
Удружење “Центар за 
естетику и стил Lady” 

"Lady Talent School" 

Бонтон, јавни наступ, односи са 
медијима, креирање стила, нега 
лица и тела, модни детаљи, 
историја уметности моде, ѕдрава 
исхрана, ефикасне технике 
постављања циљева, културна 

15.март-31. 
децембар 

 
063 430534 



баштина Србије, посета Народном 
позоришту 

5. 

Човекољубље - 
Добротворна 

фондација Српске 
Правоскавне Цркве 

"Науком у леђа" 

Унапређење знања и оснаживање 
животних вештина код деце без 
родитељског старања кроз посете 
научним интитуцијама и 
манифестацијама као и кроз 
радионичарску форму 
 

15.март-31. 
децембар 

064 6459905 

6. 
Центар за културу 

Лазаревац 

"Бесплатна 
радионица 

новинарства и 
креативног писања 

за младе" 

Упознавање са техникама и 
основним правилима креативног 
писања, упознавање са 
новинарским занимањем, 
упознавање са коришћењем 
техничких средстава у новинарству 
и писаним медијима, рад на терену 

15.март-31. 
децембар 

060 6767630 

7. 

Београдски еколошки 
центар, организација 

за радне, 
истраживачке и 

образовне активности 

"Летња еко школа" 

Различита предавања и радионице 
које имају за циљ да покрену 
младе како би креативно 
користили слободно време и 
успостављање система вредности 

15.март-31. 
децембар 

064 1329967 

8. 
Установа културе 
"Културни центар 

Сурчин"  

"Сурчинска 
радионица 

креативног писања" 

Радионице креативног и лепог 
писања, упознавање са техникама 
писања. 

15.март-31. 
децембар 

066 8637894 

9. 
Установа културе 
"Културни центар 

Сурчин"  

"Културно 
туризмолошка 

радионица" 

Програм пројекта обухвата 
едукативни и саветодавни део 
обуке, односно стручне обиласке 
културних и туристичких 
потенцијала. 
 

15.март-31. 
децембар 

                                 
 

066 8637894 



10. 
Установа културе 
"Културни центар 

Сурчин"  

"Сурчинска школа 
позоришта" 

Креативно уметничке радионице, 
школа глуме, сценског покрета, 
креативног писања, израде 
костима и сценографије 
 

15.март-31. 
децембар 

                          
066 8637894 

11. 
Европска мрежа 

младих 
"Грчки за 

почетнике" 

Упознавање са грчким језиком кроз 
светски признате уџбенике, путем 
креативних радионица и са 
великим акцентом на конверзацију 

15.март-31. 
децембар 

066 008378 

12. 

Национална 
асоцијација за старе и 

уметничке занате и 
домаћу радиност 

"Наше руке"  

"Учимо занате" 

Едукативне радионице ткања, 
калиграфије, дубореза, веза, 
сапунџијског заната као и продајне 
изложбе новоизрађених производа 
на радионицама,  

15.март-31. 
децембар 

063 8785988 

13. 
Центар за едукативне 

иновације 
"Учиш ме - учим те" 

Инклузивно-креативни систем 
неформалбог образовања у циљу 
укључивања деце и омладине са и 
без инвалидитета. Креативне 
радионице цртања, сликања, 
израде колажа, декупажа и вајања 

15.март-31. 
децембар 

069 1448866 

14. 

Центар за 
истраживачке и 

развојне пројекте 
"EcoDev"  

"ЕКОсистем није 
ЕГОсистем" 

Едукативне радионице на теме као 
што су - основне одлике 
екосистема, разноврсност и 
структура екосистема, екосистеми 
мора, шумски екосистеми, 
агроекосистеми, урбани 
екосистеми 

15.март-31. 
децембар 

063 465497 

15. "Артедукација"  
"Артеду-годишњи 

програм 2018" 

Креативне радионице сликарства, 
вајарства, фотографије, стрит арта, 
видео уметности, филма, 
анимације, дигиталне уметности 

15.март-31. 
децембар 

064 3053129 



16. 
Лазаревачко 

удружење ликовних 
уметника 

"Направимо 
мозаике" 

Упознавање учесника са техником 
израде мозаика, припрема цртежа, 
прављење камених коцки, 
лепљење камених коцкица, 
постављање калупа и изливање, 
скидање калупа, дорада и 
чишћење мозаика, изложба 
мозаика 

15.март-31. 
децембар 

064 1499245 

17. 
Савез студената 

Београда 
"Студент" - младе 

наде 

Едукативне радионице 
новинарства, ИТ-ја, менаџмента, 
стратешког планирања 

15.март-31. 
децембар 

064 1046424 

18. 
Центар за едукацију и 

друштвену 
еманципацију младих 

"Формирај 
предузетника у 

себи - 
средњошколци 

будући 
предузетници." 

Радионице и предавања на тему 
предузетништва, посете успешним 
предузећима и старт-ап 
компанијама, додела сертификата 
учесницима 

15.март-31. 
децембар 

064 2805169 

19. 
Пријатељи деце 

Земуна 

"Културно-
уметнички, 

едукативни и други 
програми у 

слободном времену 
деце и младих 

Земуна" 

ДЕМУС, Конкурс за дечију 
карикатуру "Мали Пјер", фестивал 
кратке драмске форме, дечије 
васкршње радости, фестивал 
позоришних игара, креативне 
радионице током летњег распуста, 
дани европске баштине у Београду 

15.март-31. 
децембар 

063 368958 

20. 
Центар за позитиван 

развој деце и 
омладине 

"Мисли својом 
главом" - 

едукативне 
радионице за 

младе 

Едукативне радионице за младе у 
циљу унапређивања њиховог 
критичког мишљења и вештина 
доношења одлука 

15.март-31. 
децембар 

069 772331 

21. 
Удружење ликовних 

уметника 
"15 креативних и 

едукативних 
Креативно едукативне радионице 
модног дизајна, настајања мурала, 

15.март-31. 
децембар 

063 294891 



примењених 
уметности и дизајнера 

Србије 

радионица за 
младе" 

декупажа, сликања на стаклу, 
вајања, мозаика 

22. 
"Асоцијација за 

Безбедност 
Мотоциклиста"  

"TrafFIc safeTy" 

Стручна теоријска и практична 
едукација младих у области 
безбедности саобраћаја и примене 
здравственог фитнеса у области 
безбедности саобраћаја 

15.март-31. 
децембар 

063 268043 

23. 
Удружење 

"Пријатељи деце 
Врачара" 

"Млади Београда у 
акцији" 

Општинска такмичења за: соло 
певаче и мале вокалне саставе, 
дечију карикатуру, децу 
рецитаторе,  кратку драмску 
форму, склапање и осликавање 
кућица за птице. Креативна 
радионица израде декупажа, 
еколошка акција 

15.март-31. 
децембар 

062 255935 

24. 
"Пријатељи деце 
општине Сурчин" 

"Учењем и 
дружењем све нам 

је лепше" 

Програми изражавања младих 
кроз музику, цртање, сликање, 
речи, покрете...Едукативне 
радионице на тему безбедности у 
саобраћају, упознавање са ликом и 
делом Пупина, Вука Караџића 

15.март-31. 
децембар 

064 1560222 

25 
Центар за ликовно 

образовање 

"Калиграфска 
писменост за 

младе" 

Едукативне радионице исправног 
писања у циљу побољшања 
писмености код младих, 
упознавање са општим појмовима 
калиграфије, њеном пореклу и 
значају 

15.март-31. 
децембар 

060 5040575 

26 
Јавно предузеће 
спортски центар 

Олимп - Звездара 

"Едукација, 
превенција и начин 
за правилан психо-

Разна предавања за боље 
препознавање психо-социјалног, 
здравственог и друштвеног 

15.март-31. 
децембар 

066 296985 



социјални, 
здравствени и 
физички развој 

омладине од 15 до 
19 година старости" 

разумевања система 
функционисања природе људског 
организма, његово неговање и 
очување, понашање у групи, 
друштву, заједници, окружењу као 
основни предуслов за успешан раст 
и развој и личну афирмацију у 
будућности. 

27. 
Re:Crafts-кластер за 

ревитализацију старих 
заната у Србији 

"Креативни лаб Бг" 

Радионице из традиционалних 
техника ручног рада као и 
радионице фотографије и 
дигиталног маркетинга и израда 
илустрација за бросуру пројекта. 

15.март-31. 
децембар 

060 4657007 

28. 
"Академија уметности 
за децу и омладину" 

"Спектарт" 
Радионице цртања, сликања, 
вајања и савремених технологија 

15.март-31. 
децембар 

069 4200619 

29. 
"Мрежа младих 

Србије" 

"Мала школа 
ликовних техника – 
стварајмо уметност" 

Теоретски и практишни рад 
упознавања са ликовним 
техникама уља на платну, 
акварела, мозаика, асамблажа и 
витража 

15.март-31. 
децембар 

065 8070988 

30. 

Асоцијација за 
подршку 

науке,културе и 
уметности "Ноумена" 

"Културно-
образовни програм 

Арт омнибус" 

Уметничко-едукативне радионице 
цртања, сликања, графике и батик 
технике. Изложбе радова насталих 
на програму 

15.март-31. 
децембар 

062 299559 

31. "Марксеник" 
"Радионица 

историје уметности 
за младе" 

Предавања из области националне 
историје уметности као и посете 
легатима, галеријама и музејима, 
упознавање са споменицима 
културе у парковима и улицама у 
Београду 

15.март-31. 
децембар 

065 2607766 



32. 
Културно - Уметничко 

Друштво "Полет" 
Школа фолклора 
"Полет-и у коло" 

Школа фолклора кроз теоријски и 
практични део, упознавање са 
народном традицијом и техником 
играња кола. 

15.март-31. 
децембар 

064 2432711 

33. "Пан позориште" 
"Заглуми (се) на 

енглеском" 

Усавршавање енглеског језика кроз 
поезију, кратке драмске форме, 
гледање инсерата из филмова, 
музичку импровизацију. Након тога 
ће полазници својим вршњацима 
показати да глумити, певати и 
говорити на енглеском није тешко 

15.март-31. 
децембар 

069 3050170 

34. 
Удружење грађана 

Fast Forward  
"Мултимедијална 

уметност за младе" 

Предавања, пројекције 
едукативних материјала, 
радионице за самостално 
креирање радова, извођење и 
презентација пројеката и радова  

15.март-31. 
децембар 

064 2484997 

35. 
"Пријатељи деце" 

општине Вождовац 

"Културни, 
уметнички и други 

програми у 
слободном времену 

младих и деце 
Вождовца" 

ДЕМУС, Конкурс за дечију 
карикатуру "Мали Пјер", фестивал 
кратке драмске форме, дечије 
васкршње радости, фестивал 
позоришних игара, креативне 
радионице током летњег распуста, 
дани европске баштине у Београду 

15.март-31. 
децембар 

063 8994810 

36. Удружење "Каркатаг"  
"Поп-механика 6: 
уради сам и уради 

са другима" 

Радионице развоја електронских и 
механичких направа и система. 
Развој техничких вештина и знања, 
кроз употребу професионалних 
алата  

15.март-31. 
децембар 

063 336846 

37. 
Невладина 

организација "Ленон" 
"Мала школа 
рокенрола" 

Основе рок културе, рок историје, 
студијски рад и снимање студијског 
CD 

15.март-31. 
децембар 

060 3972723 



38. Фокус арт форма  
"Савремена 

уметничка пракса за 
младе" 

Теоријска предавања и пројекције 
визуелних садржаја са акцентом на 
стимулацију критичког 
размишљања. Практичне вежбе  и 
обиласци уметничких галерија  

15.март-31. 
децембар 

063 323 027 

39. 
Удружење пријатељи 

деце Лазаревац 
"Сви смо једнаки" 

Социјална интеграција и едукацији 
особа са сметњама у развоју кроз 
радно-окупациону терапију 

15.март-31. 
децембар 

064 19171 89 

40. 
Мрежа за пословни 

развој  
"Омладинска школа 

предузетништва" 

Пројекат пружа могучности које ће 
обеубедити израду системских, 
институциналних и развојних 
решења за подршку младима у 
различитим областима друштвеног 
живота 

15.март-31. 
децембар 

063 7413074 

41. 
Пријатељи деце 

београдcке општине 
Палилула  

"Годишњи пројекат 
стваралаштва 

младих Палилуле" 

Циљ пројекта је афирмисање, 
подстицање и развијање 
креативних знања, мишљења, 
вештина и њихова примењивост у 
зајендичком животу. Такмичење 
Мали Пјер, Демус-а, Васкршње 
ликовне чаролије, Птице 

15.март-31. 
децембар 

065 3319891 

42. 
Савез извиђача 

Београда  
"Дођи, буди део 

извиђачког света" 

Мисија извиђаштва је да 
допринесе образовању младих 
људи кроз  систем вреднисти 
заснован на извиђачком Завету 

15.март-31. 
децембар 

064 1716761 

43. 
Пријатељи деце 

општине Звездаре  
"Мозаик културе" 

Демус, култура говора, фестивал 
кратких драмских форми, фестивал 
позоришних игара деце и младих 
звездаре, Београд у мом оку-
креативна радионица фотографије 
за младе 

15.март-31. 
децембар 

061 1884963 



44. Интеркулт  
"Повратак 
традицији"  

Циљ пројекта је заснован на 
неколико различитих тематских 
циклуса је да се омладиа упозна са 
традицијом како би могла 
данашње вредности културног да 
цени и препозна 

15.март-31. 
децембар 

064 2442262 

45. 

Регионални центар за 
таленте из природних 

и техничких наука 
Београд 2 

"Рад са 
талентованом и 

надареном 
школском 

популацијом" 

Идентификација надарених и 
талентованих, тестирање, 
психолошка анализа, 
консултативна настава по научним 
дисиплинама, менторска настава, 
домаћа и међународна такмичења 
и смотре 

15.март-31. 
децембар 

064 4233734 

46. 
Пријатељи деце 
општине Гроцка  

"Свет стваралштва и 
културе деце и 

младих"  

Смотра рецитатора. Вредне руке 
могу све, Заштититмо птице 
БЕограда, Еколошки печат, 
Лицидеско срце 

15.март-31. 
децембар 

064 180055 

47. 
Удружење за помоћ 

МНРО Звездара  

"Ми можемо -ми 
умемо -наша  
машта може 

свашта"  

Циљ пројекта је елеминисање 
предрасуда , интеграција у 
друштво особа са сметњама у 
развоју , инклузија, неговање 
друштвеног активизма 

15.март-31. 
децембар 

064 225193 

48. 
Центар за 

добровољни рад и 
помоћ деци ,,Дуга,, 

"Дружимо се и 
учимо - рад са 

младима из 
маргинализованих 
друштвених група" 

Циљ пројекта је смањење ризика 
социјалне искључености и њихова 
интеграција у друштвену средину 

15.март-31. 
децембар 

064 9947102 

49. ОШ "22 Октобар" 
"Културом до знања 

и против 
предрасуда" 

Пројекат обухвата едукативно 
практичне радионице на којима ће 
бити обрађени различити 
садржаји, упознавање са кратким 

15.март-31. 
децембар 

061 3010770 



историјатом рома, примери 
предрасуда , ромски језик 

50. 
Удружење грађана 

"Ствараоци" 

"Са културом и 
тадицијом 

истражимо" 

Пројекат је намењен младим 
љуидмма које желе да стварају 
исражују инспиришу околину и 
севе  ширећи српску традицију у 
културне вредности  

15.март-31. 
децембар 

065 2648511 

51. 
Пријатељи деце 

Београда 

"Креативно 
стваралаштво 

младих Београда" 

Демус. мали Пјер., промоција 
збирке композиција,васкршње 
ликовне радионице, ревија 
победника Демус 

15.март-31. 
децембар 

065 5528480 

52. 

Удружење за очување 
старих заната и 
вештина "Бели 

орлови,, 

"Средњовековна 
радионица старих 
заната и вештина" 

Циљ пројекта се огледа у ширењу 
културне свести полазника и 
предтсвља подршку омладини за 
креативно деловање младих и 
упознавање са средњевековним 
занатима и вештинама у Србији 

15.март-31. 
децембар 

064 2432711         

53. 
Удружење грађана 

,,Минерва,,  
 "Мaштаоница-3" 

Анимирање шире популације и 
омладинеи укључивање у културни 
дијалог.Део овог пројекта 
представља и индентитскии 
амбијетални пројекат 

15.март-31. 
децембар 

066 8637839  

54. 

Регионални центар за 
таленте из природних 

и техничких наука 
Београд 1-Земун 

"Рад са талентима, 
истраживачки 

радови и 
такмичења талената 

по научним 
областима и 

узрасту" 

Израда истраживачког рада, 
израда постера или електронске 
презентације и одбрана рада. 
Организовање летњег 
математичког и истраживачког 
кампа 

 
 

15.март-31. 
децембар 069 1657218 



55. 

Удружење 
професионалних 
балетских играча, 

кореографа и 
балетских педагога 

Србије 

"Плесне едукативне 
радионице младих 

града Београда" 

Интерактивне радионице усмерене 
ка унапређивању извођачких 
уметности, класичног балета и 
савременог плеса и остваривању 
повезаности основних и средњих 
школа. 

 
15.март-31. 
децембар 

063 7144201 

56. 

Ивана Павловић ПР 
Агенција за 

производњу аудио-
визуелних производа 
Bin Media Production 

Београд 

"Клуб шампиона" 
 Теоријска и практична сазнања о 
реализацији различитих 
телевизијских формата 

 
15.март-31. 
децембар 

064 8613805 

57. Мали играчи 

Новинарска 
радионица за мале 

тенисере "Мали 
репортер" 

Писање чланака, прављење 
фоторепортаже, снимање видео 
прилога, писање извештаја, 
прављење интервјуа. 

15.март-31. 
децембар 

063 8255296 

58. 
"Удружење за заштиту 

младих" 
"Културом против 

учмалости" 

Разна предавања на тему 
екологије, значају рециклаже, 
значају чистије и лепше животне 
средине 

15.март-31. 
децембар 

064 3172962 

59. 

Комитет за креативно 
образовање, развој 

друштва, 
администрацију и 
каријеру "Корак"  

Прављење и 
извођење 

позоришне 
представе "Идемо 

што даље" 

Узбудљива модерна драма о 
несрећним породицама и деци 
која морају да се носе са недаћама  

15.март-31. 
децембар 

063 8898652 

60. 
Центар за развој и 
бригу о грађанима 

"Цериб"  

"Перла-чувари 
традиције" 

Пројекат предвиђа обуку везом 
перлама као и организацију 
продајне изложбе ручних радова 
након обуке 

15.март-31. 
децембар 

069 2211008 

61. 
"Клуб Младих 

Земуна"  
"Млади и активни!" 

Инфо дани за матуранте ради 
ближег упознавања са 

15.март-31. 
децембар 

 



могућностима студирања у земљи 
и иностранству, бесплатна 
професионална оријентација, 
предавања о здравој исхрани,  

62. 
Центар за активизам 

Београд 

"Очување старих 
националних заната 

од заборава" 

Обука упознавања са 
традиционалним занатима путем 
радионица 

15.март-31. 
децембар 063 8330835  

63. 

"ЕЛСА- Европско 
удружење студената 

права и младих 
правника, Локална 

група Београд" 

"Први корак ка 
послу" 

Oпшти циљ пројекта је допринос 
подизању свести младих за 
потребом да се стално усавшавају и 
прилагођавају тржишту рада као и 
боља припрема за посао који ће у 
перспективи обављати 
 

15.март-31. 
децембар 

063 415966 

64. 
"Пријатељи деце 

општине Нови 
Београд" 

"Афирмишемо 
креативност 

младих" 

Демус, ликовни конкурс „Ускршње 
чаролије“ , општинско такмичење 
драмских група и ликовних секција 

15.март-31. 
децембар 064 2007104 

 

За детаљније информације заинтересовани грађани се могу обратити директно удружењима и установама на бројеве телефона 

датим у табели. 

 


