
VOLONTERSKI CENTAR ZAGREB 
 

Godišnji izvještaj za 2002. godinu 

 

Aktivnosti VCZ-a uvjetno se mogu podijeliti na tri razine djelovanja:  
I. Lokalnu 
II. Nacionalnu 
III. Meñunarodnu 

 
I. Aktivnosti i postignuća na lokalnoj razini djelovanja 

Edukacija članstva 

Program edukacije clanstva zapoceo je još pocetkom 2001. godine a podrazumijeva radionice 
razlicite tematike koje clanovi/ice VCZ-a ili vanjski suradnici rade za ostale clanove/ice. 
Ovakav tip edukacije pokrenut je prije svega s ciljem osposobljavanja aktivnog clanstva i 
njegovog ukljucivanja u kreiranje i provedbu projekata VCZ-a, kao i razvoja timskog rada.  
Tijekom 2002. godine održane su slijedece radionice: pisanje projektnih prijedloga, izrada 
proracuna, izrada proracuna za volonterski kamp i kaligrafija.  

Eko-kulturni festival "Ponikve 2002" 

U suradnji sa Udruženjem za razvoj kulture i Zelenom akcijom, VCZ je sudjelovao u 
organizaciji 8. tradicionalnog eko-kulturnog festivala na Ponikvama, održanog 1. lipnja 2002. 
godine. Uloga VCZ-a bila je vezana uz organizaciju volonterske akcije cišcenja Ponikva, pri 
cemu je ostvarena i suradnja sa razlicitim zagrebackim javnim poduzecima (kao što su 
Vodoprivreda, Zrinjevac i Cistoca) te Gradskim uredom za zdravstvo, rad i socijalnu skrb. U 
organizaciji i provedbi akcije sudjelovalo je cetrdesetak volontera/ki. 

Obilježavanje Medunarodnog dana volontera/ki  

Povodom 5. prosinca, Medunarodnog dana volontera/ki, VCZ je u suradnji sa Demokratskom 
inicijativom mladih organizirao dobrotvorni koncert "Volontirati je mrak, pitaj me kak" u 
klubu "Mocvara". Prihod od koncerta bio je namijenjen Centru za autizam u Zagrebu.  

 

II. Aktivnosti i postignuca na nacionalnoj razini djelovanja 

Program medunarodne kratkorocne razmjene volontera/ki 

Glavna aktivnost VCZ-a u 2002. godini bila je dijelom financirana od strane Državnog 
zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži tj. putem natjecaja Ureda za udruge vlade RH, 
kroz projekt skracenog naziva "Volonterski servis".  



Tijekom svibnja održane su prezentacije volonterskih programa i VCZ-a u Splitu, Rijeci, 
Osijeku, Vukovaru i Gospicu.  

U 2002. godini na medunarodne volonterske kampove poslano je 60-ak volontera/ki za koje 
su tijekom lipnja i srpnja organizirane cetiri pripremne radionice te cetiri evaluacijske 
radionice u rujnu i listopadu.  

U 2002. godini VCZ je organizirao 7 medunarodnih volonterskih kampova:  
· Renovacijsko-arheološki kamp "Krapina", u suradnji sa puckim ucilištem iz Krapine i 
Muzejom krapinskog pracovjeka, 15. - 27. lipnja, 17 volontera/ki, uredenje okoliša nalazišta 
krapinskog pracovjeka  
· Edukacijski kamp "Kutina" u suradnji s NVO "Kulturni centar mladih", 24. lipnja - 13. 
srpnja, 11 volontera/ki, održavanje radionica za djecu 
· Renovacijski kamp "Veliki Tabor" u suradnji s NVO "Gokul", 29. lipnja - 12. srpnja, 17 
volontera/ki, rad na renovaciji dvorca Veliki Tabor 
· Ekološko-renovacijski kamp "Lovinac" u suradnji sa Poljoprovrednom zadrugom iz 
Lovinca, 30. lipnja - 14. srpnja, 11 volontera/ki, renoviranje starog mlina i zgrade 
poljoprivredne zadruge  
· Renovacijski kamp "Ozalj" u suradnji s NVO "Poslijednji patuljak", 28. srpnja - 10. 
kolovoza, 15 volontera/ki, uredenje okoliša dvorca u Ozlju 
· Edukacijsko-renovacijski kamp "Svilaj" u suradnji sa NVO Pokret Urbanog Življenja (PUŽ), 
1. - 15. kolovoza, 15 volontera/ki, rad sa konjima koji se koriste za terapijsko jahanje, 
pomaganje na farmi, edukacijski dio: radionice na temu identiteta, granica, kultura itd.  
· Renovacijski kamp "Kneževo" u suradnji sa NVO "Nansen Dialogue Centre" iz Osijeka, 12. 
-24. kolovoza, 15 volontera/ki, renovacija starog djecjeg vrtica i uredivanje djecjeg igrališta 

Na ovim kampovima sudjelovalo je ukupno 94 volontera/ki.  

Krajem listopada na Žumberku je održana dvodnevna evaluacijska radionica za clanove VCZ-
a koji su bili voditelji/ce navedenih kampova.  

Sudjelovanje u izradi Nacionalnog programa djelovanja za mlade 

VCZ je u izradu Nacionalnog programa djelovanja za mlade ukljucen još krajem 2001. 
godine, pri cemu su predstavnice VCZ-a (Lidija Buric i Katarina Pinjušic) sudjelovale u radu 
skupine za Civilno društvo i volonterstvo.  

Sudjelovanje u radu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva 

Kao clan ovog odbora, osnovanog u okviru Savjetodavnog tijela za razvoj civilnog društva 
Vlade Republike Hrvatske, predstavnica je sudjelovala na dva sastanka Nacionalnog odbora, 
u svibnju u Splitu i u studenom u Begovom razdolju. Koordinatorica Nacionalnog odbora je 
Nives Ivelja iz udruge Mi - Split. Clanovi odbora su predstavnici naležnih Ministrstava i 
državnih zavoda, profitnog sektora te NVO-a koje su aktivne na polju volonterstva.  

Drugo izdanje brošure o volonterizmu 

U prosincu 2002. godine izašlo je drugo, promijenjeno izdanje Brošure o volonterizmu. 
Promjene u drugom izdanju uglavnom se odnose na informacije o aktivnostima i projektima 
VCZ-a ostvarenim nakon prvog izdanja brošure. 



 

III. Aktivnosti i postignuca na medunarodnoj razini djelovanja 

U sklopu Alliance mreže organizacija koje organiziraju volonterske kampove organiziran je 
Tchnical meeting u Ukrajini od 9. do 12. ožujka 2002. Kao dio SEEYN delegacije i 
predstavnik VCZa na TEM-u je sudjelova Morten Sigsgaard. 

Pocetkom 2002. godine, VCZ je postao regionalni koordinator ICYE - Eastlinks-a, tj. 
organizacija-koordinator za zajednicke projekte u Jugoistocnoj Europi, dok Domagoj Kovacic 
obavlja funkciju koordinatora. 

Domagoj i Ivana Borošic sudjelovali su na "2nd networking meeting of the ICYE-Eastlinks 
Large Scale Project" u Berlinu od 20. do 25. lipnja 2002. Od tada VCZ koordinira slijedece 
projekte ICYE/Eastlinksa u jugoistocnoj Europi: 

- European Voluntary Service dugorocnu razmjenu 12 volontera izmedu Hrvatske, BiH, 
Jugoslavije, Bugarske, Francuske, Italije, Finske i Islanda koja se održava u prvoj polovici 
2003. 
- European Voluntary Service dugorocnu razmjenu 17 volontera izmedu Hrvatske, BiH, Crne 
Gore, Makedonije, Austrije, Njemacke, Španjolske, Finske, Švedske i Islanda koja se održava 
u drugoj polovici 2003. 
- Informacijski projekat u jugoistocnoj Europi s ciljem promoviranja i potpore mobilnosti 
mladih i volonterske službe, osobito onih u okviru Programa MLADI Europske komisije koji 
je zapoceo u studenom 2002. 
- Studijski posjet organizacija iz regije sjedištu Europske komisije u Bruxellesu.  

youthNET 

Kao regionalni organizator youthNET-a za Hrvatsku, VCZ je u veljaci 2002. godine 
organizirao sastanak svih regionalnih organizatora youthNET- a. 
U okviru youthNET-a u ožujku je održan "Contact and Training Seminar" u Zagrebu, na 
kojemu je sudjelovalo 29 sudionika iz Jugoistocne i Zapadne Europe. Trening je financijski 
podržalo i Ministarstvo prosvjete i sporta.  
YouthNET je financirao medunarodni ekološki seminar koji je VCZ organizirao na planini 
Plješivici u BiH, u ožujku 2002.  
U suradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta, VCZ je u travnju organizirao Evaluacijsku 
konferenciju pilot faze youthNET-a. Na medunarodnoj konferenciji je bilo 59 sudionika - 
regionalnih organizatora youthNET-a, predstavnika Nacionalnih Agencija te razlicitih 
ministarstava nadležnih za mlade, predstavnika NVO-a ciji su projekti bili financirani od 
strane youthNET-a i drugi.  
U studenome 2002. godine financijska potpora za projekte medudržavne suradnje u 
Jugoistocnoj Europi dodijeljena je i VCZ-u za LTS 2003 (trening za voditelje/ice kampova).  

 
SEEYN  

VCZ je sudjelovao u organizaciji dijela Eco tour-a - putujuce konferencije održane u okviru 
SEEYN-a, uoci svjetske konferencije o zaštiti okoliša ili Summitu o Zemlji održanom u 
Johannesbourgu u ljeto 2002. Eco tour je trajao od 15.04.2002. do 29.4. 50 sudionika iz 
Danske, Hrvatske, BiH, Srbije i Crne Gore, Makedonije, Albanije, Bugarske i Rumunjske 



obišlo je zašticena podrucja prirode i gradove u Srbiji i Crnoj Gori, Bugarskoj, BiH i 
Hrvatskoj.  
Dio Eco toura koji se održao u Buhacu, 25. travnja 2002. organizirao je VCZ u suradnji sa 
Unskim Smaragdima iz Bihaca uz pomoc "Una-Kiro raftinga". 

U okviru SEEYN-a VCZ je po drugi puta organizirao Leader Training Seminar (seminar za 
voditelje/ice kampova). Trening je organiziran u suradnji sa Mladim istraživacima Srbije, cija 
je predstavnica bila dio trenerskog tima. Trening je održan u razdoblju izmedu 29. travnja i 5. 
svibnja 2002. u Velom Lošinju, a prisustvovalo je 25 sudionika iz Albanije, Austrije, Bosne i 
Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije.  

U svibnju je VCZ izdao "SEEYN workcamp handbook" , tj. prirucnik za voditelje/ice 
volonterskih kampova, financiran od strane SEEYN-a. Prirucnik su u potpunosti osmislili/e, 
pripremili/e i napisali/e clanovi/ice VCZ-a.  

 

SCI 

Predstavnica VCZ-a sudjelovala je na SCI Tehnical Meeting-u održanom u Predealu 
(Rumunjska) u razdoblju od 6. do 10. ožujka 2002. godine.  
U listopadu 2002. godine VCZ je organizirao godišnji sastanak SAVA-e, radne grupe SCI-a 
koja radi na promicanju nenasilne društvene promjene i solidarnosti na podrucju Jugoistocne 
Europe kroz projekte razmjene volontera i jacanja civilnog društva. Važni rezultati ovoga 
sastanka su nova struktura i nacin koordinacije SAVA-e. Na sastanku Izvršnoga odbora VCZ-
a održanom 1. prosinca 2002. odluceno je da VCZ postaje puni clan SAVA-e.  

U listopadu 2002. VCZ se ukljucio u SCI-ev projekt "Human Rights Messengers in Europe", 
koji ukljucuje i razmjenu dugorocnih volontera u sklopu EVS-a (European Voluntary 
Service). U svibnju ce VCZ u sklopu toga projekta organizirati trening za EVS volontere/ke 
pod nazivom "Building Human Rights Network".  
Od 4. do 8. prosinca 2003. predstavnica VCZ-a (Hrvojka Begovic) sudjelovala je na 
godišnjem sastanku clanica i partner organizacioja Sci-a (International Committee Meeting).  

Lidija Buric je sudjelovala kao dio trenerskog tima na Work Camp Leader Training za 
slovenske voditelje u Izoli, Slovenija u svibnju 2002., te na EVS mentor training seminar za 
SCI organizacije u Piranu u prosincu 2002. 

OSTALO 

Kroz gore navedene programe VCZ se ukljucio aktivno u implementiraju i promociju 
YOUTH programm-a Europske Komisije.  
Lidija Buric, kao predstavnica VCZa, je sudjelovala na Sastanku osoblja Nacionalnih gencija 
YOUTH zaduženih za suradnju sa Jugoistocnom Europom, u Bledu, Slovenija d 26. do 27. 
stdnog 2002. 
 
Nikolina Calušic i Lidija Buric su prevodile publikacije vezane uz YOUTH programm sa 
engleskog na hrvatski (Co-operation with third countries i letak SEE YOUTH Resource 
Centra). Te publikacije ce MOVIT (Slovenska Nacionalna Agencija) tiskati i poslati nam u 
svom trošku. 



DUGOROCNA RAZMJENA VOLONTERA/KI U 2002. GODINI 

Dugorocni volonteri/ke u VCZ-u tijekom 2002. godine 

Siniša Mitrovic (Hrvatska) je od 1. rujna 2001. do 1. srpnja 2002. volontirao kao voditelj 
ureda i suradnik na razlicitim projektima ukljucujuci i edukaciju clanova VCZ-a.  

Morten Sigsgaard (Danska) je od 1. studenog 2001. do 23. srpnja 2002. radio na organizaciji 
medunarodnih radnih kampova. Radio je takoder i na ponovnom pokretanju casopisa "Volo" i 
Web stranicama VCZ-a. 

Dražen Grujic (Bosna i Hercegovina) je od 1. travnja do 30. rujna 2002. radio kao koordinator 
medunarodne razmjene volontera/ki.  

Aurelie Hugot (Francuska) od 1. rujna 2002. radi na organizaciji medunarodnih volonterskih 
kampova i na razmjeni dugorocnih volontera/ki. 

Mato Gotovac (Bosna i Hercegovina) od 1. listopada 2002. volontira kao voditelj ureda.  

Dugorocni volonteri/ke poslani iz VCZ-a u druge organizacije u 2002.  

Maja Jankovic je od sijecnja do lipnja 2002. godine volontirala u Danskoj srednjoškolskoj 
ustanovi u Aarhusu. 

Ana Ergovic, Nikolina Calušic su krajem 2002. godine primljene kao EVS volonterke u 
program "GIVE 2003" u Grazu. Volonterke ce, od sijecnja 2003. godine, deset mjeseci 
pomagati oko organizacije kulturnih zbivanja u Grazu koji je proglašen europskim gradom 
kulture u 2003. godini.  

Za Anu, Nikolinu i Kristina Šurin (iz organizacije Novi Horizonti) organiziran je dvodnevni 
pre-departure trening u prostorijama VCZa. Treneri SCI Slovenije su volonterski održali tu 
radionice, a Domagoj Kovacic i Katarina Pinjušic su takoder bili prisutni. 

 


