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PLAN I PROGRAM RADA CENTRA ZA MLADEŽ ZAPREŠIĆ

R.B.

NAZIV AKTIVNOSTI

NOSITELJI

VRIJEME

Predsjednica,
1.

FUNKCIONIRANJE CENTRA ZA MLADEŽ ZAPREŠIĆ

voditeljica, zaposlenici i

Tijekom godine

suradnici Centra

Suradnja i konzultacije sa suradnicima
Suradnja s Centrom za socijalnu skrb
Suradnja i partnerstvo s osnovnim školama
Suradnja sa srednjom školom ban J.Jelačić
Suradnja s dječjim vrtićima
Suradnja s Domom zdravlja
Suradnja s liječnikom školske preventive
Suradnja s udrugama mladih
1.1.

Suradnja i partnerstvo s Zaprešićkom zajednicom
tehničke kulture
Suradnja s Pučkim otvorenim učilištem Zaprešić

Voditeljica Centra
Zaposlenici

Tijekom godine

Suradnici

Suradnja s knjižnicom Ante Kovačića
Suradnja s Turističkom zajednicom grada Zaprešića
Suradnja s policijom
Suradnja s športskim udrugama i klubovima
Suradnja s ostalim udrugama grada Zaprešića
Suradnja s udrugama, klubovima itd., sa sjedištem izvan
Zaprešića
Promocija Centra

1.2.

(društvena promocija rada i aktualnih aktivnosti Centra)

Predsjednica Centra

Suradnja s medijima

Voditeljica Centra

Izrada i održavanje web-stranice Centra za mladež

zaposlenici, volonteri,

Tijekom

Sudjelovanje na Gospodarstvenom sajmu

suradnici,

godine

Promocija na Sajmu mogućnosti

mediji

Promotivni materijali (letci, plakati, brošure)
Educiranje i stručno usavršavanje zaposlenika Centra
1.3.

(simpizij, konferencije, škola socijalnog rada, seminari,

Zaposlenici Centra,

Tijekom

radionice, edukacije, predavanja itd.)

suradnici

godine

NAZIV AKTIVNOSTI

NOSITELJI

VRIJEME

R.B.

2

Centar za mladež Zaprešić

Predsjednica,
1.4.

Nazočnost društvenim aktivnostima u Zaprešiću

voditeljica, zaposlenici i

Tijekom

suradnici Centra

godine

Rad tijela Centra
Organizacija sjednica Izvršnog odbora
1.5.

Organizacija sjednica Nadzornog odbora
Organizacija Skupštine

Predsjednica,
voditeljica i zaposlenici
Centra

Tijekom
godine

Vođenje dokumentacije Centra
Izrada plana i programa Centra
1.6.

Evidencija aktivnosti i polaznika
Izrada izvješća i sl.
Izrada dopisa i sl.
Vođenje financijske dokumentacije
Praćenje i prijavljivanje na natječaje za finacijske

1.7.

1.8.

1.9.

2.

potpore

Knjigovodstvo

Tijekom

Vanjski suradnici

godine

Programski voditelji,
Koordinatori,
zaposlenici i suradnici
Predsjednica,

Provedba ciljeva i aktivnosti Strateškog planiranja

Provedba sustava osiguranja kvalitetete u udruzi

PROGRAMI I PROJEKTI CENTRA ZA MLADEŽ
ZAPREŠIĆ

2.1.

Zaposlenici Centra

Tijekom
godine

voditeljica, zaposlenici

Tijekom

članovi IO i suradnici

godine

Centra
Tim za kvalitetu,
zaposlenici suranici
Voditeljica, zaposlenici,
koordinatori i suradnici
Centra

Kontinuirano
Tijekom
godine

“Zima u Zaprešiću”

Programski voditelj za

Pripremne aktivnosti

djecu i obitelj,

(plakati, leci, animiranje djece, kontakti s voditeljima)

Koordinator,

Siječanj,

Organizacija i provođenje radionica za djecu

zaposlenici i vanjski

prosinac

Evaluacija rada

suradnici

2.2.

Tijekom školske
Prevencija neprihvatljivog ponašanja darovite djece
„Daroviti“

Programski voditelj za
djecu i obitelj,

Koordinacija na programu

Koordinator,

Aktivnosti na Programu

zaposlenici i vanjski

Formiranje grupa i rad s nadarenom djecom

suradnici, Dječiji vrtići

Edukacija nastvnika i identifikacija darovite djece

Osnovne škole, FKVK,

Edukacija roditelja i roditeljski sastanci

Modelarski klub
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godine

Centar za mladež Zaprešić

Evaluacija
Programski voditelj za
djecu i obitelj,

2.3.

Preventivni program

koordinatori,

Modifikacija ponašanja putem igre

zaposlenici i vanjski

Suradnja na organizaciji programa

suradnici

Prevencija neprihvatlljivog ponašanja djece u osnovnim

Osnovne škole:

školama kroz slijedeće aktivnosti:

A.Augustinčića

Tijekom školske

grupni rad, rad s roditeljima (obilasci i roditeljski sastanci),

Lj.Gaja

godine

izleti, savjetovališta, predavanja, sandučić povjerenja,

Kupljenovo

suradnja s školskim osobljem i relevantnim službama,

I.B.Mažuranić

radni sastanci i supervizije.

P. Belas
CZSS Zaprešić

2.4.

“Ljeto u Zaprešiću”

Programski voditelj za

Pripremne aktivnosti (plakati, leci, animiranje djece,

djecu i obitelj,

Svibanj, lipanj,

kontakti s voditeljima)

koordinatori,

srpanj, kolovoz,

Organizacija i provođenje radionica za djecu

zaposlenici i vanjski

rujan

Evaluacija rada

suradnici

„To sam ja, super ja“ projekt za srednje škole
2.5.

Organizacija i kordinacija projekta
Suradnja sa stručnim suradnicima
Provođenje projekta, Izvješće

Programski voditelj za
mlade, koordinator,
vanjski suradnici, SŠ
B.J.Jelačić

Tijekom školske
godine

Programski voditelj za

2.6.

„Naučimo roditelje“- edukativne radionice za roditelje

djecu i obitelj,

Izrada projekta,

koordinator,

priprema, organizacija i korodinacija projekta

vanjski suradnici

Realizacija predavanja, radionica i savjetovališta

Tijekom godine

Evaluacija rada

VOZI –volontiram organiziram znam i iniciram
Priprema projekta
2.7.

mlade, koordinator,
vanjski suradnici, SŠ

Realizacija

Školska godina

B.J.Jelačić

Evaluacija
2.8.

Programski voditelj za

Tribo moderna

Programski voditelj za

Tijekom školske

Priprema projekta

djecu i obitelj,

godine

Realizacija

koordinator,

Evaluacija

vanjski suradnici
Osnovne škole, Udruga
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Centar za mladež Zaprešić

Amazonas Zagreb i
Dubrovnik
Evaluacija prethodnog razdoblja
3.

Realizacija Plana i programa za prethodno razdoblje i

Predsjednik Centra

prijedlozi za iduće razdoblje

Voditeljica Centra

Realizacija financijskog plana za prethodno razdoblje i

članovi IO i NO

Studeni,prosinac

prijedlozi za iduće razdoblje

AKTIVNOSTI ZA KOJE SE TRAŽE MOGUĆNOSTI PROVEDBE (Financije, suradnici...)

R.B.

NAZIV AKTIVNOSTI

NOSITELJI

START
Projekt usmjeren na mlade
1.

Volonterski doprinos zajednici
Priprema projekta

Zaposlenici Centra,
vanjski suradnici i
volonteri

Tijekom godine

Udruga Igra

Realizacija projekta
Evaluacija rada
Izložba radova djece i mladih

Srednja škola

Pripreme za izložbu
2.

VRIJEME

Veljača, ožujak,

(odabir radova, promotivni materijali- pozivnice, katalozi,

Zaposlenici,

lipanj,

plakati)

suradnici

listopad,

Postavljanje izložbe

prosinac

Evaluacija izložbe
Radionice i igraonice za djecu i mlade
Samofinacirajuće aktivnosti
3.

(Kreativna radionica,
Dramska radionica i td)
Priprema, realizacija i evaluacija
„Školske radionice“ program za nastavnike i školske
stručne suradnike

4.

Priprema, organizacija i korodinacija projekta
Realizacija tematskih radionica

5.

Zaposlenici i stručni

Tijekom godine

suradnici

prema potrebi

Prof.soc.pedagog
Marko Štengl i
suradnici

Evaluacija rada
Prigodne radionice i igraonice za djecu i mladež
Zaposlenici,

Izrada plana rada

stručni suradnici
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godine
Tijekom godine

Priprema promotivnog materijala
Suradnja sa stručnim suradnicima

Tijekom školske

Centar za mladež Zaprešić

Organizacija i rad na projektu
Evidentiranje i evaluacija

6.

Organizacija i provođenje programa profesionalne

Miroslav Miljković,

orijentacije učenika 8. razreda

školski stručni

Priprema materijala

suradnici,

Suradnja sa školama

ožujak-lipanj

Provedba individualnih ili grupnih savjetodavnih razgovora

7.

8.

Organizacija društvenih događanja
Organizacija promocije knjiga, koncerta i sl.

Aktivnosti vezane uz izdavačku djelatnost
(priručnik)

Zaposlenici i vanjski
suradnici

Centar za mladež

Prema potrebi

Tijekom
godine

Organiziranje tribina, predavanja, susreta, sportskih i

Centar za mladež

ostalih natjecanja i sl.

Pučko otvoreno

Tijekom

učilište,

godine

9.

knjižnica,

10.

Projekt „Nenasilno rješavanje sukoba“

suradnici
Stručni suradnici i

Tijekom

Priprema projekta

zaposlenici

godine

Stručni suradnici,

Tijekom godine

zaposlenici

prema potrebi

Realizacija
Evaluacija
Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

11.

12.

13.

14.

Samofinacirajuća aktivnost

Program edukacija-Integralno građansko obrazovanje
Medijacija

Centar za mladež

Pravo u svakodnevici

Zaprešić,

Edukacija o europskoj uniji

Suradničke institucije

Obrazovanjem protiv korupcije

FSO

Revolucija iznutra

Stručni suradnici

Uspostava modela psihosocijalnog tretmana i podrške

Partnerstvo Udruga

mladima sa poremećajem u ponašanju i njihovim

za kreativni socijalni

roditeljima
Radni naziv „Prevencija ovisnosti“

rad
Vanjski suradnici

Priprema projekta

Predstavnici Centra
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Tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Centar za mladež Zaprešić

Realizacija
Evaluacija
Europski projekti za mlade
15.

Priprema projekta

Tijekom godine

suradnici

Realizacija
Evaluacija
Europski projekti za djecu i obitelj
16.

Zaposlenici i vanjski

Priprema projekta

Zaposlenici i vanjski

Tijekom godine

suradnici

Realizacija
Evaluacija

17.

Usluga čišćenja prostorija na pola radnog vremena
(zajednička nekoliko udruga CZMZ, Modelarski Klub,
FKVK Zaprešić, odnosno tri objekta)
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Vanjski

Tijekom
godine

