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I. Akcijski plan uspostave sudioničkog upravljanja u kulturi Grada Krapine izrađen je u sklopu projekta
Ključ kulture za sve generacije UP.04.2.1.04.0180, financiranom putem bespovratnih sredstava
dodijeljenih u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru-potpora razvoju javnocivilnog partnerstva u kulturi, iz Europskog socijalnog fonda.
Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Krapina, a partneri na projektu su: Grad Krapina, Kulturno
umjetničko društvo Ilirci, Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, Gradski puhački orkestar
Krapina, Udruga distrofičara Krapina.
II. Projektom Ključ kulture za sve generacije doprinijeti će se razvoju dobrog upravljanja u kulturi Grada
Krapine, okupiti i educirati dionike u kulturi, ojačati potencijale organizacija civilnog društva koje
djeluju na području grada Krapine, promovirati javno-civilno partnerstvo te uključiti organizacije
civilnog društva u kreiranje kulturnih politika.
Ciljne skupine su članovi udruga partnera, udruge u kulturi i druge zainteresirane udruge koje djeluju
na području Grada, ustanove u kulturi i gradska uprava.
Svrha projekta je razviti dobro upravljanje u kulturi grada Krapine jačanjem kapaciteta lokalnih dionika
u kulturi za sudioničko upravljanje i jačanjem suradnje i umrežavanja javnog i civilnog kulturnog
sektora.
Savjet za kulturu aktivno će raditi na okupljanju dionika u kulturi, promovirati javno-civilno partnerstvo,
stvoriti uvjete za uključenje organizacija civilnog društva u procese kreiranja kulturnih politika u gradu
i raditi na povećanju pristupa građana kulturno-umjetničkim sadržajima.
III. Projektom su na temelju održanih okruglih stolova i radionica kroz analizu postojećeg stanja,
utvrđeni problemi i prednosti udruga u kulturi na području Grada Krapine:
PROBLEMI
● prostor- nema ga ili nije adekvatan
● financijski resursi- u pravilu nisu dostatni, ovise o financiranju iz proračuna
● ljudski resursi-nedovoljno motivirani, nema podmlatka, malo aktivnih članova udruga, nedovoljna
promocija vlastitih programa
● pristupačnost kulturi ranjivih skupina
● nezainteresiranost građana za programe udruga
● nedovoljna suradnja udruga, ustanova u kulturi i lokalne uprave na integraciji zajedničkih aktivnosti
● nemogućnost umrežavanja zbog neznanja ili nedostatka vizije
● nedostatna educiranost članova udruga za provođenje različitih projekata
● nepostojanje strategije razvoja kulture na razini Grada
● nedostatak sustavnog pristupa i strateškog promišljanja kulturnog sektora
● preopsežna/komplicirana dokumentacija za financiranje iz proračuna
● nejasni kriteriji vrednovanja i financiranja kulturnih programa, projekata/događaja
● strategija financiranja svih udruga, a ne najkvalitetnijih
PREDNOSTI
● dobar odnos s lokalnom samoupravom, te ostalim ustanovama u gradu
● politika poticanja aktivnosti udruga
● raznolikost ponude kulturnih sadržaja
● mala zajednica u kojoj svatko svakog zna
● dostatan broj manifestacija u Gradu u kojima aktivno sudjeluju pojedine udruge
IV. Temeljem identificiranih slabosti i prednosti osmišljena je vizija koja nas usmjerava na kulturno
društveni život kakav želimo u Krapini.
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VIZIJA
Udruge samostalno djeluju i međusobno surađuju u stvaranju programa koji odražavaju njihove
zajedničke interese i potrebe.
Osnaživanjem kapaciteta organizacija civilnog društva i međusobne suradnje OCD-a, ustanova u kulturi
i lokalne samouprave razvit će se nove ideje, kvalitetniji programi i time ojačati interakcija i partnerstvo
Grada i građana i stvoriti uvjeti za suradnju u kreiranju kulturnih politika.
V. U svrhu ostvarenja utvrđene vizije akcijskim planom utvrđeni su strateški ciljevi, koji se sastoje od
aktivnosti ispunjenjem kojih se približavamo ostvarenju zadanih ciljeva.

1. POTAKNUTI ZAJEDNIČKO I AKTIVNO DJELOVANJE UDRUGA
Utvrđena je potreba prvenstveno za poticanjem aktivnog djelovanja udruga, a nastavno na to i
zajedničko djelovanje udruga, kako bi udruge kroz programsku suradnju ostvarile zajedničke interese i
ojačale svoju poziciju u društvu i prema lokalnoj samoupravi.
A.1.1 Sazivanje Savjeta za kulturu
Osnivanjem Savjeta za kulturu kao savjetodavnog tijela gradonačelnika stvara se realan okvir za
osluškivanje potreba udruga odnosno za utvrđivanje i razmatranje njihovih prijedloga mjera za poticanje
i promicanje djelatnosti organizacija civilnog društva na području grada Krapine.
Mjerljivi pokazatelj: Osnovan Savjet za kulturu Grada Krapine
Nositelj: Gradska uprava, zainteresirane udruge, ustanove u kulturi
Razdoblje provedbe: Listopad 2019.
A.1.2. Uspostava periodičkih sastanaka Savjeta za kulturu
Na sastancima Savjeta sudjeluju predstavnici udruga te se na tim sastancima raspravljaju problemi,
utvrđuju interesi i mogući modeli suradnje. Kroz sastanke Savjete, kroz članstvo informacija o
aktivnostima na udruživanju udruga prenosi se i udrugama koje se nisu aktivno uključile u rad Savjeta.
Mjerljivi pokazatelji: Tijekom godine održana najmanje 4 sastanka Savjeta za kulturu
Nositelj: Savjet za kulturu, gradska uprava (administrativna podrška)
Razdoblje provedbe: Listopad 2020.
A.1.3.Utvrditi zajedničke interese udruga, osmisliti zajednički okvir djelovanja i model održivosti
Izraditi listu interesa udruga, utvrditi moguće zajedničke interese koji bi mogli biti poveznica okupljanja
udruga u stabilnu formalnu/neformalu zajednicu
Mjerljivi pokazatelji: Najmanje 5 udruga utvrdilo i potpisalo namjeru zajedničkog djelovanja
Nositelji: Savjet za kulturu, gradska uprava (administrativna podrška)
Razdoblje provedbe: Prosinac 2020.
2. OJAČATI KAPACITETE I KOMPETENCIJE UDRUGA
Tijekom provedbe projekta, kroz analizu stanja udruga, utvrđeno da udruge imaju slabe kapacitet za
promociju vlastitih programa, regrutiranje novih članova, posebice među mlađom populacijom te za
financiranje svoje djelatnosti i programa iz drugih izvora osim gradskog proračuna. Uspostaviti način
informiranja udruga o radionicama koje su usmjerene na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva
i na druge izvore financiranja (otvorene programe financiranja).

3

A.2.1. Uspostaviti sustav informiranja udruga o održavanju radionicama namijenjenim
organizacijama civilnog društva vezano za vođenje udruge, promociju, izradu projekata
S obzirom da udruge trenutno nemaju kapaciteta za praćenje organiziranja radionica koje su orijentirane
na pomoć udrugama u vođenju i organiziranju rada udruga, sa gradskom upravom utvrditi osobu koja
će pratiti novosti i termine održavanja radionica te informacije prosljeđivati udrugama s mailing liste.
Mjerljivi pokazatelji: Tijekom godine upućeno najmanje 8 obavijesti prema utvrđenoj mailing listi,
prema mogućnostima organizirati 1 radionicu u Krapini
Nositelj: Savjet za kulturu, gradska uprava (administrativna podrška)
Razdoblje provedbe: Listopad 2020
A.2.2. Uspostaviti sustav informiranja udruga o otvorenim natječajima za financiranje
S obzirom da udruge trenutno nemaju kapaciteta za praćenje novosti vezanih za financiranje i općenito
izvore financiranja udruga, u suradnji sa gradskom upravom utvrditi osobu koja će pratiti novosti i javne
pozive za financiranje i informacije prosljeđivati udrugama s mailing liste.
Mjerljivi pokazatelji: Tijekom godine upućeno najmanje 4 obavijesti prema utvrđenoj mailing listi
Nositelj: Savjet za kulturu, gradska uprava (administrativna podrška)
Razdoblje provedbe: Listopad 2020
A.2.3. Utvrditi listu programa/projekata udruga
Utvrđenom listom projekata i/ili programa koje udruge provode i/ili planiraju provoditi omogućit će se
udrugama da budu upoznate sa aktivnostima drugih udruga te da utvrde programske sličnosti i
mogućnost za suradnju.
Mjerljivi pokazatelji: Izrađena lista programa /projekata koje udruge provode ili ih imaju u planu
provodite te istu učiniti dostupnom drugim udrugama i zainteresiranim građanima
Nositelj: Udruge s područja Grada, gradska uprava (administrativna podrška)
Razdoblje provedbe: Listopad 2020.
3. OSIGURATI BOLJU INFORMIRANOST GRAĐANA
AKTIVNOSTIMA UDRUGA I USTANOVA U KULTURI

O

PROGRAMIMA

I

Bolja informiranosti građana o djelovanju i aktivnostima udruga i kalendaru događanja koje organiziraju
udruge, povećanje zainteresiranosti građana za aktivno uključivanje u rad udruga te bolja posjećenost
događanja u organizaciji udruga ili u kojima sudjeluju udruge.
A.3.1. Utvrditi kalendar događanja
Na temelju podataka udruga početkom godine utvrditi kalendar događanja u svrhu informiranosti
građana, kako bi se zainteresirala publika za programe te kako bi se izbjeglo preklapanje srodnih
programa.
Mjerljivi pokazatelji: Izrađen kalendar događanja te isti objavljen na službenim stranicama Grada i
ustanova u kulturi
Nositelj: Udruge koje djeluju na području Grada, gradska uprava (administrativna podrška)
Razdoblje provedbe: Siječanj-veljača 2020.
A.3.2. Osigurati javnost rada i aktivnosti udruga
Kroz osiguravanje oglašavanja aktivnosti udruga na oglasnim pločama Grada, ustanova u kulturi, i
odgojno-obrazovnih ustanova na području Grada potaknula bi se suradnja OCD-a i ustanova, približio
rad udruga građanima i potaknula zainteresiranost građana za aktivno uključivanje u rad udruga.
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Mjerljivi pokazatelji: Omogućeno udrugama da koriste oglasni prostor ustanova i gradske uprave
Nositelj: Ustanove, gradska uprava
Razdoblje provedbe: Trajno
A.3.3.Praćenje posjećenosti događanja
Izvještavanje o provedenim aktivnostima udruga.
Mjerljivi pokazatelji: Izrađen izvještaj o organiziranim događanjima (broj posjetitelja, sudionici i dr,)
Nositelj: Udruge organizatori događanja
Razdoblje provedbe: 2020.-2021.
4. DEFINIRATI MOGUĆE PROSTORE U GRADU KOJE BI KORISTILE UDRUGE
U Krapini ne postoji jedinstven prostor koji bi koristile udruge za provođenje svojih aktivnosti. Udruge
u pravilu koriste uredske prostore u vlasništvu Grada ili prostor ustanova u kulturi, a koji po svojoj
veličini i namjeni nije adekvatan za aktivnosti udruga. Programi udruga u pravilu se izvode na javnim
površinama ili u ustanovama za kulturu.
A.4.1. Utvrditi prostore za korištenje udruga i izvođenje programa
Definirati moguće prostore u gradu koji se mogu koristiti odnosno prilagoditi za korištenje i minimalne
uvjete koje navedeni prostori trebaju zadovoljavati za korištenje od strane udruga.
Mjerljivi pokazatelji: Izrađen popis mogućih prostora i osnovnih uvjeta za korištenje
Nositelj: Udruge
Razdoblje provedbe: prosinac 2020.
A.4.2.Utvrditi mogućnost korištenja zajedničkog prostora od strane više udruga
Definirati udruge koje mogu zajednički koristiti pojedini prostor s obzirom na broj članova, potrebu za
korištenjem tijekom tjedna (dani/sati), količinu rekvizita/instrumenata koje udruge koriste u svom radu
te veličinu prostora neophodnog za pripremu programa.
Mjerljivi pokazatelji: Izrađen popis mogućih prostora i udruga koje bi isti zajednički koristile
Nositelj: Udruge
Razdoblje provedbe: lipanj 2021.
5. REDEFINIRATI KRITERIJE I NAČIN DODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Velik broj udruga nezadovoljan načinom financiranja udruga, prevelikim brojem podatka i
dokumentacije koji se traže u javnim pozivima.
A.4.1.Prikupiti primjedbe na financiranje javnih potreba u kulturi
Prikupiti osnovne primjedbe na način financiranja udruga od svih udruga koje se financiraju ili su
zainteresirane za financiranje iz proračuna Grada te prijedloge za moguća poboljšanja.
Mjerljivi pokazatelji: Utvrđena lista primjedbi na postojeći način financiranja
Nositelj: Udruge koje djeluju na području Grada Krapine, Savjet za kulturu
Razdoblje provedbe: Lipanj 2020.
A.4.2. Provesti raspravu za sve zainteresirane udruge sa predstavnicima Grada o kriterijima i načinu
financiranja udruga
Usuglasiti dane primjedbe i prijedloge sa mogućnostima za poboljšanje i olakšavanje sustava
financiranja u okviru zakona i podzakonskih akata.
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Mjerljivi pokazatelji: Održan sastanak predstavnika udruga i gradske uprave
Nositelj: Savjet za kulturu, nadležni upravni odjel Grada
Razdoblje provedbe: Srpanj/kolovoz 2020.
A.4.3. Utvrditi prijedlog izmjena Pravilnika o financiranju
Na temelju usuglašenih prijedloga i utvrđenih mogućnosti za poboljšanje izrađen je nacrt izmjena
odnosno novog Pravilnika o financiranju udruga.
Mjerljivi pokazatelji: Izrađen nacrt Pravilnika
Nositelj: Savjet za kulturu, nadležni upravni odjel Grada
Razdoblje provedbe: Kolovoz 2020.
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