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OSNOVNA DJELATNOST     

      

  
AKTIVNOSTI CILJEVI VRIJEME 

PROVEDBE 
ODGOVORNE 
OSOBE 

FINANCIRANJE 

1. Redovan rad udruge Materijalno i financijsko poslovanje, suradnja sa 
članovima, prijave na natječaje, digitalizacija 
udruge, organiziranje godišnje sjednice Skupštine 
te sjednica Upravnog odbora 

kontinuirano 
tijekom godine 
prema prilikama i 
mogućnostima 

predsjednik 
udruge, tajnica 
udruge, djelatnici  

samofinanciranje 

      

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ     

      

  

AKTIVNOSTI CILJEVI VRIJEME 
PROVEDBE 

ODGOVORNE 
OSOBE 

FINANCIRANJE 

1. Organizacijski procesi  Praćenje provedbe strateškog i operativnog 
plana udruge, povećanje transparentnosti rada i 
planova udruge, izrada godišnjeg akcijskog plana 

kontinuirano 
tijekom cijele 
godine 

predsjednik 
udruge, tajnica 
udruge 

samofinanciranje 

2. Upravljanje i izgradnja 
ljudskih potencijala 

Osiguranje financijskih sredstava za dodatnu 
edukaciju zaposlenika, uspostavljanje mreže 
vanjskih suradnika i međusektorskog 
partnerstva, unaprjeđenje komunikacije između 
članova udruge te komunikacije prema novim 
potencijalnim članovima 

kontuirano tijekom 
cijele godine 
prema prilikama i 
mogućnostima 

predsjednik 
udruge, tajnica 
udruge, djelatnici 

samofinanciranje 

3. Suradnja i partnerstvo Mapiranje srodnih udruga na razini regije i EU, 
mapiranje primjera dobre prakse iz EU na razini 
programskih područja Zelenog Osijeka, 
povezivanje i uspostavljanje kontakta s 
potencijalnim partnerima, izrada novih 
partnerskih projekata, unaprjeđenje suradnje s 
Akademskom zajednicom iz RH i EU 

prema prilikama i 
mogućnostima 

predsjednik 
udruge, djelatnici 

vlastita sredstva, 
lokalna zajednica 



 
 

  

4. Upravljanje financijama i 
razvoj novih programa 
samofinanciranja 

Osposobljavanje postojećih i zapošljavanje novih 
osoba koje će se baviti razradom i provedbom 
novih programa samofinanciranja, razrada novih 
eko turističkih programa samofinanciranja u Kući 
u prirodi Zlatna Greda 

kontinuirano 
tijekom cijele 
godine 

predsjednik 
udruge, voditelj 
programa, voditelj 
edukacije 

samofinanciranje 

      
PROGRAMSKI RAZVOJ      

      

  

AKTIVNOSTI CILJEVI VRIJEME 
PROVEDBE 

ODGOVORNE 
OSOBE 

FINANCIRANJE 

1. Zeleni telefon Edukacija građana o osnovnim odredbama 
Zakona o pravu na pristup informacijama i 
Arhuške konvencije, upućivanje u osnove i 
važnost Strateške procjene utjecaja na okoliš i 
Procjene utjecaja na okoliš, edukacija volontera 
za rad na Zelenom telefonu, razvijanje 
partnerstva sa Zelenom pravnom klinikom, 
osmišljavanje novih sustava promocije i 
informiranja o radu Zelenog telefona, 
provođenje analize riješenih slučajeva te 
kategorizacija poziva i prijedloga učinkovitijeg 
rješavanja, osnaživanje drugih udruga u 
uspostavljanju ZT u drugim županijama, 
obilježavanje Dana planeta Zemlje, izrada 
godišnjeg izvještaja rada Zelelnog telefona 

siječanj-prosinac voditelj projekta, 
djelatnici 

vlastita sredstva, 
lokalna zajednica 

2. Energetika, transport i 
otpad 

Kontinuirano podizanje svijesti javnosti o 
obnovljivim izvorima energije i energetskoj 
učinkovitosti, edukacija i informiranje javnosti o 
temama održivog transporta, aktivno promicanje 
i edukacija o održivom gospodarenju otpadom 
kroz edukativne radionice za djecu i odrasle, 
organizacija u akcijama čišćenja otpada, 
osmišljavanje novih bicikliostičkih ruta 

kontinuirano 
tijekom cijele 
godine 

predsjednik 
udruge, voditelj 
edukacije, 
djelatnici 

vlastita sredstva, 
projekti, sponzorstva 



 
 

  

3. Edukacija nabava opreme u Kući u prirodi Zlatna Greda za 
potrebe edukacija, osposobljavanje novih 
članova udruge za rad na edukacijama, 
organizacija prezentacije programa u Kući u 
prirodi Zlatna Greda, uvođenje multimedijskog 
sustava edukacije o održivom razvoju 

ožujak-listopad voditelj edukacije, 
djelatnici 

projekti, vlastita 
sredstva 

4. Zaštita prirode i održivo 
korištenje prirodnih 
resursa 

stalni monitoring rijeke Drave (0-70 riječni km) i 
cijelog Dunava u RH, izrada projekata 
revitalizacije staništa na rijeci Dravi i Dunavu, 
prekogranična suradnja na zaštiti Srednjeg 
Podunavlja 

kontinuirano 
tijekom cijele 
godine prema 
prilikama i 
mogućnostima 

voditelj programa 
zaštite prirode, 
djelatnici 

samofinanciranje, 
projekti, sponzorstva 

5. Resursni centar okolišnih 
inicijativa i 
međusektorske suradnje u 
Slavoniji i Baranji  

organizacija okruglih stolova, konferencija, 
stručnih skupova 

kontinuirano 
tijekom cijele 
godine 

djelatnici partnerstva, vlastita 
sredstva, projekti 

      
RAZVOJ NOVIH PROGRAMA SAMOFINANCIRANJA    

      

  

AKTIVNOSTI CILJEVI VRIJEME 
PROVEDBE 

ODGOVORNE 
OSOBE 

FINANCIRANJE 

1. Razvoj novih programa 
samofinanciranja Kuće u 
prirodi Zlatna Greda 

osmišljavanje i provedba novih eko turističkih 
programa u Kući u prirodi Zlatna Greda 

kontinuirano 
tijekom cijele 
godine 

djelatnici samofinanciranje 

      
 
 
 
 
 
 
      

      



 
 

  

PROJEKTI I PROGRAMI     

      

  
AKTIVNOSTI CILJEVI VRIJEME 

PROVEDBE 
ODGOVORNE 
OSOBE 

FINANCIRANJE 

1. Amazing Amazon of 
Europe 

Poboljšanje održivog gospodarskog rasta i razvoja 
turizma zasnovanog na prepoznatljivoj prirodnoj i 
kulturnoj baštini kroz mogućnosti održivog razvoja 
za upravljanje raznolikošću i resursima s lokalne na 
transnacionalnu razinu, pružanje jedinstvenog 
iskustva međunarodnim posjetiteljima te 
omogućavanje uključenim destinacijama 
zajedničko i integrirano rješenje za održivi turizam 
kroz socijalne i tehnološke inovacije 

siječanj-prosinac voditelj projekta, 
projektni tim 

EU (ERDF,IPA) 
Danube 
Transnational 
Programme, 
Ured za udruge 
Vlade Republike 
Hrvatske, 
vlastita sredstva 

2. Hidden landscapes Unaprjeđenje turističke ponude u prekograničnom 
području Hrvatske i Mađarske kroz ulaganja u 
nove ekoturističke programe te očuvanje i 
unapređenje zaštićenih i vrijednih prirodnih i 
kulturnih resursa, izgradnja "Centra za posjetitelje 
Drava i Dunav" koji će služiti kao edukacijski i 
posjetiteljski centar prirodnih i kulturnih 
vrijednosti Drave i Dunava 

siječanj-prosinac voditelj projekta, 
projektni tim 

Interreg 
program 
prekogranične 
suradnje 
Mađarska-
Hrvatska, Ured 
za udruge Vlade 
RH, lokalna 
zajednica, 
vlastita sredstva 

3. Za jedno - ZAJEDNO Povećanje iskorištenosti javnih prostora za 
društveni život u lokalnoj zajednici kroz civilno-
javno partnerstvo i međusektorsku suradnju i 
unapređenje kapaciteta na razini partnerstva, 
osiguranje društvenih sadržaja na dobrobit 
zajednice 

siječanj-svibanj projektni asistent Europski 
socijalni fond, 
Ured za udruge 
Vlade RH 

4. JEDRO-Javne politike za 
održivi društveni razvoj: 
voda, energetika, otpad 

Priklupljanje i analiziranje podataka  te doprinos 
unapređenju susutava upravljanja u tri ključna 
tematska područja (voda, energetika i otpad) kao 
doprinos rješavanju ekoliške krize i klimatskih 
promjena na kojima su u Hrvatskoj nedostatno 
istraženi i razvijeni modeli kojima bi se ostvario 
njihov značajniji razvoj  

siječanj-prosinac projektni asistent sredstva 
europske unije 
iz Europskog 
socijalnog 
fonda, Ured za 
udruge Vlade 
RH 



 
 

  

5. Park prirode Lastovsko 
otočje 

Izrada podloge za prometni elaborat biciklističkih 
ruta na otoku Lastovu 

siječanj-srpanj djelatnici Javna ustanova 
Park prirode 
"Lastovko 
otočje" 

 


