
Пројекти из области омладинског сектора који се реализују за време трајања 
летњег распуста школске 2017/2018 године 

Р.б. Назив удружења Назив пројекта Опис пројекта 
Период 

реализације 
Контакт 
телефон 

1. 
Јавно предузеће 
спортски центар 

Олимп - Звездара 

"Летња школа 
фотографије за 

ученике средњих 
школа "Олимп 

2018"" 

Предавања из области историје 
фотографије, технологија израде 
црно беле и колор фотографије у 
лабораторији као и практична обука 
на терену 

18.јун -31. август 066296985 

2. 

Центар за 
истраживачке и 

развојне пројекте 
"EcoDev" 

"Еколошка култура 
и млади" 

Едукативне радионице и области 
еколошког права, савременог начина 
живота, и одрживог коришћења 
ресурса 

18.јун-31. август 063465497 

3. Европска мрежа 
младих 

"Мала школа 
новинарства" 

Упознавање са писањем вести, 
извештаја, начинима и техникама 
прикупљања материјала за 
истраживачко новинарство 

18.јун-31. август 066008378 

4. Центар за ликовно 
образовање 

"Illustrator и 
photoshop програми 

за младе" 

Теоретско упознавање са програмом 
Adobe Illustrator. Практичан рад на 
једноставним пројектима. Други део 
је посвећен Adobe Photoshop на исти 
начин 
 

18.јун-31. август 0605040575 

5. 
Јавно предузеће 

Спортско културни 
центар "Обреновац" 

"Радионица 
плетења" 

Обука обухвата три врсте плетења, 
основне потезе као и упознавање са 
материјалом за рад, врстама конца и 
вунице као и различитим иглама 

18.јун-31. август 0648322481 



6. 
Омладинско 

аматерско позориште 
"Театар 13" Београд 

"Позоришни дани" 
Подстицање дечјег стваралаштва 
кроз припрему и реализацију 
позоришних представа 

18.јун-31. август 0641505477 

7. 

Невладина 
организација 

"Алтернативна 
прилика" 

"Мала школа 
фотографије" 

Пројекат се састоји од три сегмента: 
историја и развој фотографије, 
фотографија и обрада фотографије, и 
критичко посматрање фотографије и 
њена примена 

18.јун-31. август 063374101 

8. 
Удружење “Центар за 
естетику и стил Lady” 

"Школа "Девојка од 
стила"" 

Радионице из домена бионтона, 
здраве исхране, одабира професије, 
моде, јавног наступа, протокола итд. 

18.јун-31. август 063430534 

9. 
Установа 

"Вождовачки центар 
Шумице" 

"Вождовачка летња 
позорница" 

Активно учешће полазника у процесу 
едукације и креирању програмских 
садржаја на летњој позорници 

18.јун-31. август 063227948 

10. 

Удружење за развој и 
унапређивање 

културе јавног говора 
"Изражајност" 

"Летња школа 
јавног говора за 

младе" 

Едукација развоја културе говора, са 
стручњацима из области 
комуникологије, дикције, невербалне 
комуникације, излагачке писмености 

18.јун-31. август 

060 1333 033 

11. Удружење грађана 
"Ствараоци" 

"Комбинат науке" 

Радионице уз употребу савремених 
информационих технологија 
обухватају истраживачки рад, 
одрживи развој, ПР, ИТ 
 

18.јун-31. август 
0652648 511 

 

12. 

Културно-уметничко 
друштво "Полет" 

"Летња школа етно 
певања" 

Едукативни и практични део 
упознавања народне традиције, 
културне баштине, народних ношњи  

18.јун-31. август 
0642432711 

 



 

13. 
Пријатељи деце и 
омладине Савског 

венца 

Креативне ликовне 
и вајарске 

радионице током 
летњег распуста 
"Креативност" 

Упознавање са технологијом 
сликарства уње на платну, израдом 
икона и скулптура у бронзи 
 

18.јун-31. август 
064 174 6710 
 

14. 
Удружење грађана за 

еколошки одржив 
развој 

"Излет" 

Кроз радионице у природи, 
полазници се упознавају са 
свакодневном проблематиком из ове 
области 
 

18.јун-31. август 
065 200 1584 

 

15. Фокус арт форма 
"Технологије зидног 
сликарства-мозаик" 

Предавања о историјском значају 
мозаика а затим и израда скица те 
сечење камена према боји и текстури 
 

18.јун-31. август 
064 1269 221 

 

16. 

Комитет за креативно 
образовање, развој 

друштва, 
администрацију и 
каријеру "КОРАК" 

"Образовање моја 
шанса" 

Едукација младих девојака  из 
маргинализованих група у области 
занимања маникир и педикир 
 

18.јун-31. август 
063 8898652 

 

17. 
Удружење 

"Омладинска унија" "Спортакус" 

Радионице на тему екологије, 
бонтона, превенција асоцијалних 
понашања,асертивне комуникације 

18.јун-31. август 065 333 5540 

18. Rе: Crafts - кластер за 
ревитализацију старих 

заната у Србији 

"Мотивиши се!!" 

Теоријски и практични сегменти из 
области нематеријалне културне 
баштине, праксе вештине старих 
заната, основе пројектног 
менаџмента 

18.јун-31. август 060 465 7007 



19. 
"Пријатељи деце 

општине Нови 
Београд" 

"Путевима великих 
сликара"-сликање 
уљем на платну и 
израда фресака и 

мозаика" 

Упознавање са историјатом, 
пореклом и значајем ликовних 
техника као и радионице фреско 
технике и мозаика 
 

18.јун-31. август 
064 20071 04 

 

20. 

Центар за 
добровољни рад и 
помоћ деци ,,Дуга,, 

"Учим оно што 
волим-летње 
радионице за 

младе" 

Основе информатичке писмености 
Овладавање социјалним вештинама   
Едукација о здравим стиловима 
живота            Спортске активности 
 

18.јун-31. август 
064 9947 102 

 

21. Лазаревачко 
удружење ликовних 

уметника 

"Туризам, 
фотографија и 

млади" 

Радионице фотографије које се 
састоје из теоретског дела и 
практичног дела везаног за 
туристичке дестинације и рад на 
терену 

18.јун-31. август 0641499245 

22. Центар за културу 
Лазаревац 

 
"Музицирање - 

бесплатне 
радионице за 

младе" 

Сусрети са познатим локалним 
музичарима. Савладавање основа 
обраде звука користећи тонски 
центар, обрада композиција у 
сопственом аранжману 

18.јун-31. август 0606767630 

23. 

Удружење ликовних 
уметника 

примењених 
уметности и дизајнера 

Србије 

"Од старих заната 
до уметности" 

Упознавање са старим занатима, 
грнчарством, калиграфијом, ткањем и 
везом  
 

18.јун-31. август 063294891 

24. 
Музеј афричке 

уметности-збирка 
Веде и др Здравка 

Печара 

"Симболи у 
афричкој уметности 

- креативне 
радионице и 

изложба радова" 

Подстицај  интересовања и стварање 
нових културних потреба младих, 
понуда квалитетних садржаја 

18.јун-31. август 0642893076 



25 

Београдски еколошки 
центар, организација 

за радне, 
истраживачке и 

образовне активности 

"Еколошке 
радионице . 

Техника декупаж" 

Пројекат је намењен деци са 
сметњама у развоју - млади и 
рециклажа 

18.јун-31. август 0641329967 

26 Пријатељи деце 
Београда 

"Креирај своје лето 
у Београду" 

Музичка радионица Радионица 
сликарства Креативна радионица 
иконописа Радионица карикатуре 

18.јун-31. август 065 5528480 

27. "Пан позориште" "Театар поезије" 
Драматизовање поезије наших 
песника  

18.јун-31. август 0693050170 

28. 
"Асоцијација за 

Безбедност 
Мотоциклиста" 

"Упознај се са 
безбедношћу 
саобраћаја" 

-Факторе ризика -употреба заштитних 
система за возача и возило-
безбедност путника-утицај фактора 
возило 

18.јун-31. август 063268043 

29. Центар Алфа 

Креативна 
уметничка 
радионица 

"Креирај, уради, 
заради" 

 

Савладавање техника обликовања 
предмета као што су капе, мараме, 
огрлице и сл. у циљу креације 
одевних предмета  

18.јун-31. август 
 

63322546 
 

30. 
"Пријатељи деце 

општине Стари Град" 
"Летњи распуст на 

Старом граду" 

Израда венецијанске маске хеклање 
и штрикање у народној традицији 
дечији камп Ада 2018 

18.јун-31. август 063 222141 

31. 
"Пријатељи деце 

београдске општине 
Палилула" 

"Применимо данас 
старе занате" 

Циљ пројекта је подстицање и 
развијање креативних знања , 
мишљења и вештина 

18.јун-31. август 0653319891 

32. 

Удружење за помоћ 
особама са сметњама 
у развоју Стари град 
"Живимо заједно" 

"Шетњом до знања" 

Пројекат је замишљен као 
инсторијска и културна секција, а 
намењен је ученицима редовних и 
специјалних школа. Полазници че се 

18.јун-31. август 0637494 958 



упознавати са неким темама из 
историје и културе  

33. 
Културни центар 

Сурчин 

"Културно-
туристички 
караван" 

Пројекат обухвата 1. едукативнии део 
теоријске обуке и 2.саветодавни део 
теренске обуке о културним и 
туристичким ресурсима на територии 
ГО Сурчин 

18.јун-31. август 0668637894 

34. 
Установа Регионални 

центар за таленте 
Београд 1 Земун 

"Летњи атеље у 
центру - 2018" 

Цртање и сликање , Стицање нових 
знања о уметности, израда скица и 
цртежа. Мере заштите при раду 

18.јун-31. август 0691657218 

35. 
Културни центар 

Чукарица 
"Израда уникатног 

накита" 
Радионице израде накита 18.јун-31. август 0648258526  

36. Удружење грађана 
Минерва 

"Kао Ђепето из 
приче. правимо 

фигуре да на сваког 
од нас личе" 

Савладавање вештине израде фигура  18.јун-31. август 0668637839 

37. 
Фокус арт форма  

"Мој први прави 
бенд" 

Пролазак кроз цео процес 
формирања бенда, писања текста, 
компоновања музике , аранжирање 

18.јун-31. август 0693323028 

38. Фокус арт форма  

"Анимирај своју 
идеју - увод у 

оснoве виртуалне 
стварности" 

Циљ пројекта јесте да  млади путем 
дигиталних техничких вештина оживе 
карактере и доживе их у технпологији 
виртуалне стварности  

18.јун-31. август 0693323028 

39. Градска организација 
слепих 

"I can do it" 

Оспособљавање за основне технике 
коришћења белог штапа, основни 
принципи оријентације, за младе 
слабог и оштећеног вида 

18.јун-31. август 0642370111 

40. Марксеник 

"Литерарне 
радионице за 

младе" 

Радионице драмских техника и 
глумачких вежби и обрада 
литерарних текстова 

18.јун-31. август 0652607766 



41. 

Удружење грађана за 
заштиту животне 

средине "Натуранео" 
"Окренимо се око 

природе" 

Циљ пројекта јесте упознавање 
младих на територији Београда са 
одликама шумског екосистема 
 

18.јун-31. август 0691603123 

42. 

Удружење грађана за 
заштиту животне 

средине "Натуранео" 
"Сакупи свој отпад" 

Предавања отвореног типа у парк 
шуми, где ће се школској деци 
скренути пажња на значај 
прикупљања секунадрних сировина и 
рециклаже  
 

18.јун-31. август 0691603123 

43. Мрeжа за пословни 
развој 

"Пут младог 
предузетника" 

Пројекат пружа могућност који ће 
обезбедити израду системски, 
институционалних и развојних 
подршка у различитим областима 
друштвеног живота  

18.јун-31. август 0637413074  

44. АтељеА 
"АтељеА креативно 

лето" 

Пројекат подразумева теоретску и 
практичну едукацију младих када је 
реч о стваралачким и извођачким 
способностима ликовног дела као и 
развоја критичког мишљења по 
питању ликовног дела 

18.јун-31. август 0693702422 

45. 
Удружење ТЕС 

"Небек" Београд 

"Уметност и 
дигитално доба - 

каријера 
будућности" 

Пројекат се са састоји из две целине. 
Прва се односи на реализацију 
ликовних радионица, а друга од 
интензивног курса Java скрипта, који 
је користан алат пре свега при изради 
интернет садржаја. 
 

18.јун-31. август 0628514083 



46. Центар за пословне 
тренинге 

"Едукативне 
радионице за 

младе - решавање 
студија случаја" 

Студија случаја представља важан 
део пословне едукације. Овај метод 
едукације даје могућност ученицима 
да се упознају и да анализирају 
реалне проблеме предузећа, као и 
ситуације у којима могу да се нађу 
појединци који су непосредно 
укључени у пословање предузећа 

18.јун-31. август 0607243311 

47. Дечји културни центар 
Београд 

"Буди креативан - 
искористи дан!" 

Млади ће своје слободно време 
провести смислено на радионицака 
као што су упознавање са вајарским 
техникама, уметност калиграфије, 
израда керамичких посуда на 
грнчарком точку, радиионице стрипа 
и карикатуре и сл. 

18.јун-31. август 0601673345 

48. 
Удружење грађана 

Fast Forward 
"Летњи дани 

поезије" 

Радионице упознавања са значајним 
делима националне и светске 
поезије, која нису део школског 
програма, анализа поезије, 
рецитовање, писање поезије 
 

18.јун-31. август 
  
0642484997 

 

49. 
Удружење грађана за 

заштиту животне 
средине "Натуранео" 

"Земљиште је живо" 

Предавања отвореног типа о саставу 
и функцијама земљишта, 
организмима који живе у земљишту и 
његовој заштити 
 

18.јун-31. август 0691603123 

 

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

датим у табели. 


