
 
 
 

 
 
 
 

 

Zagreb, 9. svibnja 2016. 

 
''Democracy requires involvement – Demokracija traži uključivanje!'' 

       
iDEMO Institut za demokraciju uspješno je proveo prvu razmjenu mladih naziva „Democracy requires 
involvement!'', projekt podržan od strane Europske Komisije u sklopu programa Erasmus+, za čiju je provedbu 
u Republici Hrvatskoj zadužena Agencija za mobilnost i programe EU. 
 
Projekt uključuje 32 sudionika iz 5 europskih zemalja, uključujući Hrvatsku: Rumunjske, Litve, Portugala i 
Slovenije. Sudionicima smo organizirali smještaj i mjesto održavanja projektnih aktivnosti u hostelu My Way 
Zagreb, čijem osoblju ovim putem zahvaljujemo na izvrsnom gostoprimstvu. 
 
Motiv za provođenje ovog projekta bili su zabrinjavajući trendovi uočeni u analizi potreba koja je pokazala 
nizak nivo participacije mladih u demokratskim procesima i civilnom društvu općenito. Razlozi leže u lošem 
poznavanju demokracije i procesa donošenja političkih odluka, nedostatku povjerenja u vladine i nevladine 
institucije, i najvažnije, u činjenici da se mladi osjećaju bespomoćnima te ne uočavaju prilike za iniciranje 
promjena.  
 
Kako bi postigli projektne ciljeve, razmjena je bila osmišljena kao spoj radionica, tribina, predavanja, grupnog 
rada, simulacija i vježbi povezanih s temom uključenosti u demokratske procese i civilno društvo. Najvažniji 
fokus bio je na razvoju osjećaja za inicijativu i uključivanje te prepoznavanju prilika za razvoj inicijativa u 
lokalnoj zajednici. 
 
Također, tijekom razmjene primljeni smo od strane gradske uprave, točnije Gradskoga ureda za obrazovanje, 

kulturu i sport, gdje je održan koristan prezentacijski sastanak na kojemu su sudjelovali Helena Beus, voditeljica 

Odjela za mlade, zatim Luka Bogdan  predstavnik Savjeta mladih Grada Zagreba, Ljiljana Klašnja i Nataša Vučić 

Tomljanović iz Službe za promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, odnose s nacionalnim manjinama 

i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva, te Milan Čolić, pomoćnik pročelnika za sport i mlade. Tako su 

sudionici dobili informacije iz prve ruke o tome kako Grad Zagreb odgovara na potrebe mladih, te kako potiče 

uključivanje mladih u društveni život zajednice. 

Organiziran je i prijem u Kući ljudskih prava, gdje su sudionici učili na stvarnim primjerima više udruga kako 
svojim djelovanjem mogu adresirati i rješavati probleme s kojima se zajednica susreće. 
 
Na kraju razmjene održana je evaluacijska radionica te su, sudeći po rezultatima, sudionici iznimno zadovoljni 
kvalitetom provedbe razmjene. 
 
Napominjemo kako projekt još nije završen, te smo trenutno u fazi vrednovanja i širenja rezultata. 
Kako bi isprobali u praksi stečena znanja i vještine, sudionici su imali zadatak organizirati građansku akciju u 
svojoj lokalnoj zajednici. Hrvatski sudionici su navedenu diseminacijsku aktivnost odlučili organizirati 3. 
svibnja, na Svjetski dan slobode medija; te je tako organiziran performans – „Prosvjedna šutnju za slobodu 
medija“ na Zrinjevcu i Trgu bana Josipa Jelačića. Time smo htjeli proširiti poruku projekta, kako demokracija 
zaista da bi bila uspješna i pravedna iziskuje osobni angažman svakog od nas. 
 
Na kraju želimo zahvaliti svima koji su podržali ovaj projekt, medijima koji su pratili naše aktivnosti te 
partnerima koji su odabrali izrazito motivirane sudionike i na taj način omogućili visoku kvalitetu provedbe. 
Posebno zahvaljujemo Gradu Zagrebu i Uredu Gradonačelnika, te Kući ljudskih prava. 
 
Vjerujemo kako smo ovim projektom potakli naše mlade sudionike razmjene na aktivno sudjelovanje u društvu 
i stvaranje boljih prilika, kako za sebe, tako i za druge, a na dobrobit cjelokupne zajednice! 


