Р.Б.

Назив
удружења

Назив
пројекта

Опис пројекта

1.

Удружење грађана
,, Fast Forward,,

,,Како разумети
филм,,

2.

Установа
,,Вождовачки
центар Шумице,,

,,Сценске
слике,,

3.

Удружење грађана
,,Минерва,,

,,Ђепетова
радионица,,

4.

Удружење грађана
,,Простор,,

,,Приче из мог
краја,,

Млади ће имати могућност да
повећају своје образовање из
области филмске уметности и
историје филма. Пројекат
укључује и ревију филмова
велике уметничке вредности као
и одржавање радионица од
стране дипломираних драмских
уметника.
Пројекат подрезумева анимацију
младих за визуелне уметности и
проширене медије.Интеракција
позоришног и филмског
стваралаштва, невербалне
комуникације , симултане драме
и театра форума.
Пројекат подрезумева израду
фигура у разним величинама, са
циљем да се младима омогући
креативно изражавање. Пројекат
обухвата едукативни, трибински,
саветодавни део и креативну
радионицу.
Пројекат подразумева могућност
да млади праве сопствени кратак
филма . Кроз пројекат полазници
ће имати прилику да науче како
се прави филм, како се поставља
сценографија, како се кадрира и
користи фотоапарат.

Место
одржавања
пројекта

Период
реализације

Контакт
телефон

УК Пароброд

Јануар-Фебруар

064 24 84 497

Вождовачки
центар Шумице

Јануар-Фебруар

063 227 948

Браће Радић 10

Јануар-Фебруар

066 86 37 839

Едукативни студио
Ратка Митровића
148/1 Филмски
град

Јануар-Фебруар

060 70 10 540

5.

Мрежа за пословни
развој

,,Идеје за
акцију,,

6.

Центар за таленте
,,Вождовац,,

„Радио техника
– са применом
употребе радио
станица“

7.

,,Глас мањине,,

„За корак
ближи“

8.

,,Пријатељи деце
општине Нови
Београд,,

„Афирмација
креативности
младих“

Пројекат подрезумева обуку из
следећих области:писање бизнис
плана,маркетинг, продајне
вештине, лидерство, односе са
јавношћу, менаџерске вештине.
Пројекат подрезумева обуку
радио аматера, кроз подизање
нивоа сазнања ученика о
правилима информатичких
занимањау радио техници и
радио везама.
Пројекат који обухвата часове из
математике, као и часове где ће
се ученици завршног разреда
основне школе припремати за
полагање комбинованог теста.
Пројекат доприноси подстицању
и развијању индивидуалних
склоности и способности младих
у области музичке уметности, и
стицању општеобразовних и
културних навика младих.

Oпштина „Стари
град“

Јануар-Фебруар

063 741 3 074

Дом технике
Београд
Табановачка бр.5Радио клуб
Вождовац

Јануар-Фебруар

065 455 96 33

Стјепана
Филиповића 28а

Јануар-Фебруар

061 316 74 75

,,Дечије музичко
свечаности,,ДЕМУСОШ,,Бранко
Радичевић,,-Јурија
Гагарина 195

Јануар-Фебруар

064 200 71 04
065 50 65 449

,,Радионица
фреско сликарства
,,-ОШ,, Ратко
Митровић,,Омладинских
бриграда 58
Смотра
/такмичење
рецитатора
,,Песниче народа

мог ,, -општинско
такмичење –ОШ,,
20. Октобар,, Омладинских
бриграда 138

9.

,,Пријатељи деце
,,Применимо
београдске
данас старе
општине Палилула,, занате,,

Пројекат подрезумева
радионице којима се израђују
употребни предмети за
улепшавање окужења .

ОШ,, Зага
Маливук,,
Грке
Андријановића 18

Јануар-Фебруар

065 33 19 890

10.

Re: Crafts кластер за ,,Ново издање
ревитализацију
2017”/New
старих заната у
edition 2017
Србији

Пројекат обухвата активности за
израду сувенирског програма од
вуне у техникама сувог и мокрог
филца.

OШ,, Стефан
Дечански,,

Јануар-Фебруар

060 46 57 007

11.

Пријатељи деце
Чукарице

Библиотека ,,Лаза
Костић,,

Јануар-Фебруар

063 84 22 174

12.

Удружење грађана
,,Ствараоци,,

Пројекат обухвата активности
које имају за циљ да се обухвати
што веће поље интересовања
тинејџера као и да се открива
чаробни свет књига
Пројекат обухвата две
радионице, у којима ће бити дата
могућност да фотографишу
околину.

Асоцијација за
промоцију новог
филма ЛАВА,
Булевар Краља
Александра 208

Јануар-Фебруар

065 26 48 511

,,Занимљива
зима,,креативноедукативне
радионице
,,Доживи
зимске
чаролије свог
града,,

Удружење грађана
,,Ствараоци,,,
Марка
Орешковића 4

13.

Лазаревачко
удружење
ликовних уметника
ЛУЛУ

„Фотопрофил
2017“

Радионице фотографисања и
презентације.

Библиотека
,,Димитрије
Туцовић,,

Јануар-Фебруар

064 149 9245

Јануар-Фебруар

064 316 19 49

Јануар-Фебруар

063 252 663

Просторије
удружења ,
основне и средње
школе
14.

Пријатељи деце
Београда

„Зимски распуст Радионица стрипа
– мој избор!“
Графика и екслибрис
Најраспеваније одељење

Креативна
радионица стрипаОШ ..Вук Караџић,,
Креативна
радионица
графике и
екслибриса- ОШ
..Вук Караџић,,

Градско
такмичење
,,Најраспеваније
одељење,,- ДКЦ
Београда

15.

Удружење
,,Пријатељи деце
Врачара,,

„Koнкурс,
изложба, ,, лик
у дело Светог
Саве и
мозаиком до

Инклузивна радионица графике
Млади ће имати прилику да уче
технику израде цртежа, са
техником боја и њихово слагање
у техници мозаика.

ОШ,, Душан
Дугалић,,Ђердапска 19.

инклузије“
Школа ,,Девојка
од стила,,

16.

Удружење центар
за естетику и стил Lady

17.

Регионални центар
за таленте из
природних и
техничких наука 1Земун

“Сликај као
велики сликар
уљаним
бојама”

18.

Центар за
позитиван развој
деце и омладине

19.

Културни центар
Сурчин

20.

Удружење
Артедукација

“Тренинг
емоционалне
писмености програм за
младе”
“Сурчинска
радионица
креативног
писања”
“АРТЕДУ 10”

21.

Лазаревачко

,,Do you speak

Пројекат:
Бонтон, Здрав стил,Креирање
стила, Одабир стила, Јавни
наступи, Нега лица и тела,
Протокол, Интернет
комуникације, Циљеви и
мотивације, Винтаж
ПИисање CV-a

Дом омладине –
Македонска 22/II

Јануар-Фебруар

063 430 534

Пројекат обухвата упознавање
ученика са програмом и развојем
сликарске технике, уљаног
сликарства , технику припреме
платна , израду скица и цртежа,
вежбање умећа сликања
Пројекат се састоји од
интерактивних радионица и
едукативних радионица.

Просторије
Регионалног
центра за таленте
из природних и
техничких наука

Јануар-Фебруар

064 26 15 314

Кнеза Милоша 86

Јануар-Фебруар

069 772 331

Пројекат обухвата часове
радионице креативног и лепог
писања.

ОШ „Вук Караџић“,
Братства и
јединства бр. 1

Јануар-Фебруар

066 86 37 894

Циљ пројекта јесте упознавање
корисника са основама
савремене визуелне уметности и
развијање њихових креативних
способности.
Пројекат је предвиђено

Културни центар
Београда – Кнез
Михаилова 6

Јануар-Фебруар

064 305 31 29

Библиотека

Јануар-Фебруар

064 149 9245

удружење
ликовних уметника

English?”’

извођење наставе енглеског
језика по лиценцираним
програмима.

22.

Панатлон Србија

“Пусти звук”

23.

Студио за рану
музику

“Београдска
барокна
академија”

24.

Удружење ,,ЏЕТ
КЛОК,,

25

Центар за
савремено
образовање

,,Модерна
музичка
радионица,,
“Упознајмо
наш Београд”

Пројекат се односи на
стваралаштва у домену музике.
Пројекат обухвата пет музичких
курсева: соло певање, чембало ,
барокну трубу, барокну виолину
и барокну флауту.
Пројекат обухвата музичке
радионице за младе са циљем
додадтне музичке едукације.
Пројекат обухвата низ
интерактивних едукативних
радионица посвећених
информисању и образовању
младих о културном наслеђу и
знаменитостима Београда

26

Плаво позориштепозоришна
лабораторија

27.

Центар за
позитиван развој
деце и омладине

28.

Хајде обрадуј дан

Димитија
Туцовића,ОШ Кнез
Лазар,Техничка
школа Колубара
Територија градске
општине Врачар
Коларчева
задужбина

Културни центар
,,Чукарица,,

Просторије
Инкубатора за
развој
предузетништва
младих ,,Потковље
хуб,,, Бизнис
центра општине
Савски венац.
“Семе креације Пројекат обухвата две позоришне Просторије Плавог
– савремено
радионице . Учесници радионица позоришта –
позориште за
биће упознати са основама
зграда БИГЗ-а ,
средњошколце” историјата, идеја , принципа и
Булевар Војводе
метода рада у позоришту.
Мишића 17
,,Школа
Пројекат има за циљ промоцију
Просторије
комуникације,,- позитивних стилова
удружења – Кнеза
програм за
комуникације и превенцију
Милоша 86
средњошколце насилоног решавања конфликта.
Пројекат обухвата интерактивна
предавања и едукативне
радионице.
,,Позориште
Пројекат је усмерен на развој
ПУ ,, Дечији дани,,

Јануар-Фебруар

065 240 0307

Јануар-Фебруар

066 961 2111

Јануар-Фебруар

063 304 343

Јануар-Фебруар

064 95 999 26

Јануар-Фебруар

061 192 79 09

Јануар-Фебруар

069 772 331

Јануар-Фебруар

064 97 31 651

училиште,,
29.

Центар за културу
Гроцка

30.

Центар Алфа

31.

Асоцијација за
подршку
науке,културе и
уметности ,,
Noumena,,
Ромаг

32.

33.

Центар за културу
Лазаревац

,,Причамо
бојама –
осликајмо за
децу ,,радионица
осликавања
зидног мурала у
педијатријском
одељењу ДЗ
Гроцка,
здравствена
станица у
насељу
Калуђерица
“Креативна
уметничка
радионица за
израду и
репарацију
сувенира”
,,У потрази за
лепим,,

,,Ромаг
радионица
знања и
вештина,,
,,Winter design,,
-Радионица
дизајна и

позоришне публике и едукацију у
области позоршне публике.
Пројекат обухвата радионице
осликавања и учење младих да
се креативно изражавају.

- општина Страри
Град
Дом здравља
Гроцка, ул. Краља
Петра Првог бб

Пројектом би се млади
обучавали за израду уметничких
предмета – сувенира.

Јануар-Фебруар

064 64 23 686

Просторије центра
Алфа, Периклеова
15

Јануар-Фебруар

063 322 157
063 77 33 776
069 11 00 888

Пројекат се састоји од две
уметничко-едукативне
радиониоце, радионице
вајарства и радионице керамике.

Техничка школа
Младеновац,
ул.Вука Караџића
75

Јануар-Фебруар

063 65 83 47

Пројекат обухвата школу
новинарства.

Културни центар
Чукарица

Јануар-Фебруар

062 843 28 72

Радионица се састоји од
теоријског делла, са акцентом на
практичан рад и развијање

Центар за културу
Лазаревац
Модерна галерија

Јануар-Фебруар

060 67 67 635

34.

Центар за културу
Лазаревац

израде накита и
декоративних
предмета
декупаж и
рециклажном
техником
“Енглески језик
британског и
америчког
говорног
подручја”

креативности.

Центра за културу
Лазаревац

Едукација младих из области
страних језика и културе.

Центар за културу
Лазаревац
Модерна галерија
Центра за културу
Лазаревац

Јануар-Фебруар

060 67 67 635

