
 

 

 

 

Godišnji narativni izvještaj o radu Udruge Oppidum za 

2020. godinu 
 

          Udruga Oppidum je u 2020. godini zapošljavala tri osobe na određeno vrijeme, te je 

evidentirala 7 osoba koje su periodično volontirale u udruzi i ukupno ostvarile 270 sati 

volontiranja.  

Udruga Oppidum svoje aktivnosti od svibnja 2020. godine organizira i obavlja na adresi 

Vukovarska 4 u Požegi, gdje se nalazi poslovni prostor u vlasništvu Grada Požege kojega je 

udruga u ožujku 2020. dobila na korištenje bez novčane naknade na razdoblje od pet (5) 

godina.           

          

❖ Udruga Oppidum je članica sljedećih mreža i partnerstava: 

 

• Zajednica tehničke kulture PSŽ, 

• Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PSŽ, 

• Partnersko vijeće PSŽ, 

te suradnica Hrvatskog centara za razvoj volonterstva. 

 

❖ Udruga Oppidum je u 2020. godini kao nositelj provodila sljedeće projekte: 

I. Informacija jednako orijentacija 3 

II. Institucionalna podrška za stabilizaciju i razvoj udruge (3. godina) 

 

 

➢ Informacija jednako orijentacija 3 

 

U siječnju 2020. godine započela je provedba projekta Informacija jednako orijentacija 3 

financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava i socijalne politike 

(nekadašnje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku). 

Projekt se provodi do kraja siječnja 2021. godine u partnerstvu s Udrugom Humanum i 

Požeško-slavonskom županijom. 

Opći cilj projekta je osigurati mladima pristup objektivnim, razumljivim i pouzdanim 

informacijama o njima važnim područjima kako bi ih se osvijestilo i osnažilo za uključivanje u 

gospodarske i društvene procese.  

 

 

 



 

 

 

Specifični ciljevi projekta su: 

Unaprijediti znanja i vještine mladih koje će im pomoći pri zapošljavanju pružanjem 

kvalitetne i individualizirane potpore pri potrazi za poslom (osigurano kontinuirano 

individualno savjetovanje mladih te pristup informacijama koje će im pomoći pri pronalasku 

posla). 

Povećati razinu informiranosti maturanata o studiranju u RH i EU, studentskim pravima te 

zahtjevima studiranja, što je postignuto održavanjem informativnih radionica za maturante 

srednjih škola o navedenim temama (održano je 6 radionica o Studentskim pravima). 

Povećati razinu informiranosti mladih o mogućnostima koje pruža Europska volonterska 

služba, te edukacijama i razmjenama mladih u sklopu Erasmus + programa  (održano je 6 

radionica o Erasmus + programu i ESS-u, objavljeno preko 50 aktivnih oglasa o razmjenama 

mladih i treninzima za mlade na razini EU). 

Aktivnost projekta su bile i radionice o vrijednostima volontiranja pod nazivom „Volontiraj i 

ti“ koje su se provodile s učenicima srednjih škola PSŽ (održano je ukupno 9 radionica). 

Rezultat projekta je da je 345 učenika požeških Gimnazija, Glazbene škole Požega, 

Ekonomske škole Požega te Obrtničke i Tehničke škole Požega informirano o navedenim 

temama. O uspješnosti projekta je izrađeno vanjsko evaluacijsko izvješće. 

 

 

➢ Institucionalna podrška za stabilizaciju i razvoj udruge 

 

Udruga Oppidum je u periodu od 2017.-2020. bila korisnik institucionalne podrške 

Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge.  Podrška se 

koristila za postizanje slijedećih strateških ciljeva udruge: 

o Povećavanje broja mladih uključenih u volonterske aktivnosti na području PSŽ; 

o Razvijanje kreativnih vještina mladih na području PSŽ; 

o Razvijanje inicijativa i modela suradnje koji doprinose integraciji mladih na tržište 

rada 

o Osiguranje podrške razvoju civilnog društva te promicanje umrežavanja i zajedničkog 

djelovanja svih dionika uključenih u društveni razvoj 

Podrška je u 2020. dosegla treću godinu provedbe i formalno je završila 30. rujna 2020. 

 

❖ Udruga Oppidum u 2020. godini kao partner sudjelovala u provedbi sljedećih 

projekata: 

I. Grad za mlade - Trs mlade loze (tražimo, razvijamo, stvaramo) 

II. MOST SURADNJE”-društveni centar za rekreaciju i rehabilitaciju osoba sa 

invaliditetom 

 



 

 

 

➢ Grad za mlade – Trs mlade loze (tražimo, razvijamo, stvaramo) 

 

Početkom ožujka 2020. godine s provedbom je započeo šestomjesečni projekt čiji je nositelj 

bio Grad Kutjevo, a partneri Kutjevačka udruga mladih i Udruga Oppidum.  Osnovni cilj 

projekta bio je angažiranje i aktiviranje mladih u društvu kroz djelovanje Kutjevačke udruge 

mladih – tražiti, razvijati, stvarati. 

 

Uz pomoć Kutjevačke udruge mladih predstavnici Udruge Oppidum su u periodu od 

20.05.2020. do 22.05.2020. organizirali i moderirali dvije fokus grupe na kojima su 

sudjelovali lokalni dionici upućeni u određena područja o kojima se na grupama raspravljalo. 

Fokus grupe rezultirale su izradom SWOT analize svih područja koja su relevantna za mlade 

Grada Kutjeva. 

 

Na temelju SWOT analize definirana su rješenja – vizija, strateški ciljevi, prioriteti, mjere i 

aktivnosti za mlade na području Kutjeva. 

 

Udruga Oppidum je u periodu od 25.05.2020. do 15.06.2020 održala ciklus od 10 

četverosatnih radionica na temu upravljanja projektnim ciklusom na kojima se sudjelovalo 

deset članova Kutjevačke udruge mladih.  

Temeljem svih prethodnih aktivnosti, odrade i analize svih rezultata i elemenata, udruga 

Oppidum izradila je strateški dokument – Program za mlade grada Kutjeva, koji uključuje i 

bazu od dvadeset projektnih ideja. 

 

 

➢ MOST SURADNJE”- društveni centar za rekreaciju i rehabilitaciju osoba sa 

invaliditetom 

 

Razdoblje provedbe projekta od 01.06.2020. do 31.05.2022. 

Početkom lipnja udruga Oppidum se kao partner uključila u provedbu dvogodišnjeg projekta 

Most Suradnje, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je 

Društvo Multiple Skleroze PSŽ, a dodatni partner Grad Požega. 

Opći cilj projekta je organizacija društvenog centra za rekreaciju i rehabilitaciju osoba s 

invaliditetom u svrhu smanjenja socijalne isključenosti u zajednici. 

 

Specifični ciljevi: 

o Organizacija aktivnosti socijalne integracije OSI, te osposobljavanje osoba sa 

invaliditetom za jačanje kapaciteta za pristup tržištu rada, boljoj socijalnoj 

uključenosti i ravnopravnosti kroz korištenje moderne IT tehnologije. 



 

 

o Analiza kapaciteta zajednice kroz angažiranje stručnjaka za strateško planiranje i 

istraživanje tržišnih potencijala, te prikupljanje podataka o prirodnim resursima za 

ekološku proizvodnju unutar zajednice. 

o Revitalizacija prostora, uređenje i opremanje za rad sa korisnicima, te osiguranje 

pristupa centru kroz organizirani prijevoz. 

 

 

Suradnja s Udrugom Oppidum je ostvarena sa svrhom stvaranja zajedničkih partnerskih 

odnosa u cilju stvaranja volonterskih kapaciteta za rad sa OSI.  

Ispred udruge je zaposlena jedna osoba kao koordinator volontera Centra. 

 

 

 

❖ Ostale aktivnosti udruge 

 

 

➢ Aktivni u zajednici 

 

U ožujku 2020. udruga se uključila u program Zaklade Slagalica pod nazivom „Aktivni u 

Zajednici“ 

Cilj je programa bio podići kvalitetu odnosa unutar zajednice, povezati ljude, organizacije, 

institucije i poslovne subjekte na način da zajednički i objektivno pogledaju svoje mjesto i 

prepoznaju čime raspolažu, što im nedostaje te u kakvoj zajednici žele živjeti. Sudionici 

programa na području PSŽ su uz udrugu Oppidum bili: Gradska knjižnica i čitaonica Požega, 

Udruga MI, Društvo multiple skleroze PSŽ i HPD Gojzerica. 

Intencija je bila da se zajedničkim snagama i osmisli aktivnost koja bi koristila lokalnoj 

zajednici. Inicijalna ideja je bila uređenje poučne planinarske staze u okolici Požege koja bi 

bila prilagođena i osobama s invaliditetom. Kako je aktivnost zahtijevala opsežnu 

administrativnu pripremu i visoka financijska ulaganja nije realizirana. Kao alternativna 

aktivnost predloženo je formiranje tzv. Društvenog vrta na lokaciji dvorišta starog vrtića, 

prostora Grada Požege koji trenutno uz Udrugu Oppidum koriste još tri udruge. Razvio se 

koncept da volonteri – članovi uključenih organizacija, te svi zainteresirani građani travnatu 

površinu ispred montažnog objekta vrtića urede u stilu vrta, parka i mjesta za odmor za svoje 

članove, korisnike ali i širu zajednicu. 

 

U povišenim gredicama kao i na samome tlu planirana je sadnja začinskog, aromatičnog, 

ukrasnog i jestivog bilja, popravak drvenih klupa i stolova, te uvođenje novih elemenata za 

odmor i igru mlađih građana. Prijedlog je upućen na odobrenje Gradu Požegi, no odbijen je 

zbog planova Grada za navedeni prostor. 



 

 

 

Hrvatska volontira  

Kao i prijašnjih godina udruga se uključila u obilježavanje manifestacije Hrvatska volontira. 

Posljednji dan manifestacije (26. rujna 2020.) obilježili smo akcijom uređenja dvorišta starog 

vrtića pod gradom koji je na inicijativu udruge trebao biti preuređen u Društveni park.  

Odrađena je prva faza čišćenja i napravljen je plan sadnje i popis biljaka i sadnica. Akciju su 

podržali volonteri Društvo multiple skleroze PSŽ i HPD Gojzerica – Požega. 

 

 

Volontiraj s Osmjehom 2 

Kao suradnik na projektu „Volontiraj s Osmjehom 2” čiji je nositelj udruga Osmijeh iz 

Pleternice, udruga Oppidum je u kolovozu, rujnu i listopadu  održala  tri radionice o 

volonterstvu namijenjene članovima organizacije i široj javnosti. 

 

„Mogu Sve“-razvoj inkluzivnog volonterstva u zajednici 

 

Kao suradnik na projektu „Mogu Sve“-razvoj inkluzivnog volonterstva u zajednici nositelja 

Društva multiple skleroze PSŽ, udruga Oppidum je u listopadu 2020. održala radionicu na 

temu inkluzivnog volontiranja koja je bila namijenjena članovima i korisnicima DMS PSŽ. 

 

Udruga Oppidum, kroz svoje uredovno vrijeme, pruža usluge informiranja i savjetovanja o 

mogućnostima (samo)zapošljavanja te mjerama koje u cilju poticanja zapošljavanja mladih 

nudi HZZ, informira mlade o načinu i djelokrugu rada udruga, te ih educira o prijavama na 

natječaje i pisanju izvještaja. Savjetujući i informirajući mlade, nastoji im pomoći da 

realiziraju svoje potencijale, za dobrobit njih samih, ali i društva u cjelini. 

 

Projekt LIPA – Lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju 

Projekt Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Požega u koji je udruga 

Oppidum bila uključena u okviru Lokalnog partnerstvo za zapošljavanje. Do konca projekta u 

studenome 2020. aktivno smo sudjelovali u radnim sastancima i radionicama te svoj 

doprinos dali prilikom evaluacije Strategije razvoja ljudskih potencijala 2016. – 2020.  

 

 

Sekcije udruge: 

Fotoklub Oppidum 

Infocentar za mlade Oppidum 

Volonterski centar Požega 

Job Club Oppidum 

Media lab Oppidum 



Požega, siječanj 2021.      

Pripremila:  

Sanja Stojanović, predsjednica udruge 

__________________________________   M.P. 


