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IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE ZELENI KLIK U 2019. GODINI 

 

Cilj 

Udruga je osnovana u cilju unapređivanja, razvoja i podizanja kvalitete življenja, osobito u području održivog 

razvoja, ekologije i razvoja zajednica te s primjenom na svim društvenim skupinama, s osobitim obzirom prema 

najosjetljivijim društvenim skupinama: djeci i mladima, starijim dobnim skupinama građana, osobama s 

posebnim i specifičnim potrebama te onima u životnim teškoćama i ugroženim skupinama stanovništva. 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi 

 održavanje edukativnih radionica, tečajeva, predavanja, seminara, tribina i drugih skupova 

 izrada i provedba studija, programa i projekata vezanih uz ciljeve Udruge 

 osmišljavanje slobodnog vremena djece, mladih, obitelji i pojedinaca organizacijom edukativnih, 

kulturnih, ekoloških, rekreativnih i dobrotvornih aktivnosti i projekata 

 organiziranje akcija zaštite i očuvanja prirode i okoliša, te upoznavanja i očuvanja kulturne i povijesne 

baštine 

 organiziranje volonterskih aktivnosti 

 priprema i izdavanje tiskanih i audiovizualnih materijala, računalnih i promidžbenih materijala vezanih uz 

djelatnosti Udruge 

 pružanje usluga prehrane, napitaka i bezalkoholnih pića za članove udruge u prostoru udruge dok 

udruga obavlja djelatnost ili aktivnost 

 suradnja s ostalim udrugama i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu u svrhu ostvarenja ciljeva 

Područja djelovanja 

 Održivi razvoj 

 Zaštita okoliša i prirode 

Gospodarske djelatnosti 

 održavanje radionica, predavanja, seminara i tečajeva 

 prodaja proizvoda vlastite izrade na malo izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini 

 izdavanje tiskanih i audiovizualnih izdanja vezanih uz djelatnosti Udruge 

U 2019. godini udruga je imala 28 aktivnih volontera, koji su odradili ukupno 892 volonterskih sati na projektnim 

i ostalim aktivnostima udruge.  

Udruga je u 2019. godini imala dvije zaposlene osobe na nepuno radno vrijeme. 

Projekti i aktivnosti 

Projekti koje je udruga započela u 2018. godini i završila 31.1.2019. su „Mali zeleni vrtlari u vrtiću“ i „Zelena 

abeceda“ uz potporu Grada Zagreba. 
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U ožujku 2019. je započela provedba dvogodišnjeg projekta „Kvartovske veze (nisu bezveze)“ s partnerima: 

Centrom za kulturu Trešnjevka, Osnovnom školom Nikole Tesle i Osnovnom školom Prečko. Nakon održanih 

edukacija osnovali smo u lipnju školske volonterske klubove u obje škole. Od listopada se u školama redovito 

jednom tjedno nalaze volonteri. U sklopu male akcije volontera pridružili smo se akciji „Posadi drvo ne budi 

panj“ te posadili sa učenicima 8 voćaka u OŠ Prečko, kao 

početak njihovog voćnjaka, a u OŠ Nikole Tesle u već 

postojeći voćnjak 4 nove voćke. Osmislili smo i akciju 

„Posadi cvijet za leptirov let“ o osvještavanju važnosti 

kukaca u gradu i smanjenje košnje livada u kvartu 

Prečko te proveli online peticiju za očuvanje korisnih 

kukaca u gradu, a priprema se posjed dječjeg izaslanstva 

gradonačelniku, gdje će mu sve važne informacije o toj 

akciji biti osobno prenesene od strane školskih 

volontera. Prosinac je bio humanitaran mjesec gdje je 

volonterski klub OŠ Prečko izrađivao čestitke za darove 

koje su sakupili učenici škole za udrugu PUŽ. U OŠ Nikole Tesle volonteri su humanitarnom akcijom sakupljali 

sredstva za pomoć djeci škole da sudjeluju na izletima i maturalcu slabijeg imovinskog statusa.  

Tijekom provedba provedena je tromjesečna aktivnost za učenike obje uključene škole: Glazbene (g)radionice, 

pod vodstvom skladateljice i dizajnerice Martine Šver, tijekom 

kojih su djeca od recikliranih materijala izrađivali raznovrsne 

instrumente, a tijekom 2020. godine naučena će nova znanja 

pokazati na javnom nastupu. 

U suradnji sa Centrom za kulturu Trešnjevka udruga je kao 

partner izvela projekt „Zelene kvartovske priče“ u 4 osnovne 

škole Trešnjevke. Kroz 4 interaktivne šetnje kvartom s 

učenicima OŠ Šenoa, Voltino, Prečko i Nikole Tesle obrađene 

su teme: „Gradski safari“, „Naš ekološki otisak u urbanim 

zelenim staništima“, „Lov na zeleno blago“ i „Cijeli kvart kao 

botanički vrt“.  

Uz potporu Grada Zagreba i ove godine smo proveli projekt „Zelena 

abeceda“  u partnerstvu sa Knjižnicama grada Zagreba (s članicama mreže 

knjižnica „Zelena knjižnica za zeleni Zagreb“) u kojima smo održali 7 radionica 

o održivom razvoju u 7 knjižnica. Obrađene teme su bile: „Igramo se prirode-

zatvaramo krugove“, „Može i drugačije“, „Svatko je od nas važan“, „Gradovi 

hrane-gradovi budućnosti“, „5R abeceda – izrađujemo bilježnice od papira za 

recikliranje“, „Može li voda iz pipe?“ i „Različitost je bogatstvo“. Bit će 

osmišljena i napravljena izložba u sklopu projekta koja će biti izložena tokom 

2020. godine u svih 7 knjižnica. Zbog štrajka u školama projekt je produžen 

do 31.1.2020. godine. 
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Projekt „Mali zeleni vrtlari u zajednici“ se uz potporu Grada 

Zagreba proveo u suradnji s 3 dječja vrtića (DV Duga, DV 

Sunčana, DV Prečko) u kojima je ukupno održano 9 radionica 

s temama: „Priroda liječi“, „Cvjetne oaze cipele ne gaze“, 

„Mali čuvari životinja“, „Šumski vrtić“ „Slatke bobice“. S dva 

vrtića smo se pridružili akciji „Posadi drvo ne budi panj“ 

sadnjom voćaka u dvorištu vrtića. DV Sunčana i Prečko su 

sudjelovali u sijanju i podjeli presadnica na Danu susjeda 

Prečko: sijanje sjemenki za presadnice odvilo se u reciklirane 

posudice od jogurta, a potom su presadnice njegovane i 

podijeljene susjedima uz eko poruke na Danu susjeda 

Prečko. U udruzi Vestigium je održana radionica “Recikliranje 

u kuhinji” te predstavljanje primjera aktivizma u zajednici.  

Izvanprojektno, aktivnostima se pridružio i Dječji vrtić Špansko, u kojemu smo volonterski održali nekoliko 

sastanaka s odgajateljima, ravnateljicom i stručnim osobljem te dogovorili radionice u dva područna objekta. 

Kao partnerska organizacija sudjelovali smo u organizaciji 

događanja Dan susjeda Prečko u svibnju uz potporu 

Skupštine grada Zagreba.  

Sudjelovali smo kao voditelji šetnje „U potrazi za kvartom iz 

snova“ u sklopu globalnog projekta Jane's Walk, a čiji 

organizator u Zagrebu je projekt Mapiranje Trešnjevke 

Centra za kulturu Trešnjevka. 

Sa Centrom mladih Ribnjak smo surađivali na njihovom 

projektu „Kreativna kuća“. Osmislili smo i izveli 5 radionica 

u Prihvatilištu za beskućnike Crvenog križa u Velikoj Kosnici. 

Proširili smo broj vrtnih gredica započetih prethodne godine 

godine, napravili plan vrta s korisnicima Prihvatilišta i educirali ih o organskom vrtlarenju, permakulturi i 

održivom razvoju, napravili podržavajuću biljnu zajednicu oko šljive, postavili dva kompostera, slušali muziku 

biljaka, posadili začinsko bilje u lonce. Uz to, dogovorena je i organizirana akcija kojom će se u proljeće 2020. 

godine izraditi za korisnike Prihvatilišta vanjski dnevni boravak na prostoru vrta od paleta koje su dobivene 

donacijom Bauhausa (palete, građa, boje i pribor) te donacijom rada stolarskog majstora koji će izraditi 

namještaj od paleta. 

Osim suradnje na spomenutom projektu, udruga je s Centrom mladih Ribnjak ostvarila suradnju provedbom 

dvije radionice tijekom programa Ljeto na Ribnjaku.  

Jedna je članica udruge sudjelovala na edukaciji o društveno-korisnom učenju i posjet više primjera dobre 

društveno-korisne prakse kroz projekt „Odrazi se znanjem“ u organizaciji nositelja projekta, udruge ODRAZ, dok 

smo kao udruga sudjelovali u projektnim aktivnostima kroz sudjelovanje dviju studentica na volontiranje 

(društveno-korisno učenje), gdje se dogodila međusobna razmjena znanja i iskustava (studentice su ponudile 

svoja stručna znanja s područja grafičkog dizajna prilikom redizajna logotipa, web stranice i izrade eko-posjetnice 

za udrugu te stručna znanja s područja ekonomije prilikom prijave projektnog prijedloga na natječaj, a ujedno su 

studentice upoznale kako funkcionira udruga, kako se financira, stekle su uvid u pisanje projektnih prijedloga te 

kroz praktičan rad i teorijsku podlogu prošle proces nastajanja projektne prijave, kao i organizaciju projektnih 

partnera, izradu troškovnika i sl.) 
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S udrugom Flyer iz Molvica pored Svete Nedjelje je sklopljeno 

izvanprojektno partnerstvo, a potom smo kao projektni 

partneri sudjelovali u projektu „S konjima učenje nije 

mučenje“ te se dogovorili za suradnju na projektu 'male 

permakulturne farme' koja će biti osnovana u partnerstvu 

naše dvije udruge.  

Surađivali smo i s Centrom za socijalnu skrb Zagreb kao udruga 

u kojoj se provodila sudska odgojna mjera - posebne obaveze 

društveno-korisnog rada za dvije mlade osobe, koje su 

sudjelovale u aktivnostima udruge (jedna je mjera završena u 

2019. godini, a jedna se još provodi i u 2020.). 

Zeleni klik! sudjelovao je "Trokrilnom ormariću razmjene", zamišljenom kao platforma za promociju i 

povezivanje tranzicijskih i kvartovskih inicijativa aktivnih u Zagrebu i raznim krajevima naše zemlje. Sama 

tranzicija je društveni pokret samoorganizacije pozitivnih i praktičnih pothvata koji odgovaraju na potrebe 

zajednice, a istovremeno nude lokalna rješenja za velike globalne probleme, poimence: energetsku krizu, 

ekonomsku krizu i klimatske promjene. Događaj su suorganizirale Aktivistička grupa Zelene akcije i Tranzicijsko 

središte za Hrvatsku (pri udruzi Hrvatska permakultura). 

U studenome 2019. godine Zeleni klik! sudjelovao je u UPSET Art – Festivalu - festivalu umjetnosti i inkluzije 

osoba s invaliditetom, gdje je u sklopu festivalskih aktivnosti udruga održala dvije radionice recikliranja s 

osobama s intelektualnim teškoćama. 

Tijekom 2019. godine 6 prijavljenih natječaja nije odabrano za provedbu (Dechra, HEP, INA, MDOMSP 

Jednokratna potpora, Ministarstvo zdravlja, UNIQA, Zagrebačka županija), 6 natječaja je odabrano za provedbu i 

oni su provedeni ili je provedba još u tijeku (Skupština grada Zagreba, Grad Zagreb – dva projekta, Centar 

Ribnjak, Ured za udruge, CeKaTe), a za tri natječaja još se čekaju rezultati (MDOMSP), dok je jedan prijavljen u 

2019., a provedba kreće u 2020. godini (MDOMSP). 

Udruga je tijekom 2019. godine volonterskim angažmanom pokrenula Instagram stranicu udruge, a nastavlja 

razvijati komunikaciju s javnošću putem Facebook i internetske stranice udruge. 

 

U prilogu: Financijski izvještaj o radu udruge Zeleni klik za 2019. godinu. 

Izvještaj je potvrđen na Skupštini održanoj u Zagrebu, dana 9.3.2020. godine. 

 

 

Za Zeleni klik! 

Daša Filipčić 

 

__________________________ 


