` Р.број
1.

2.

Организатор

УЛУС -Удружење
ликовних уметника
Центар за ликовно
образовање Шуматовачка

Телефон

060 0227 180

060 5040 575

Назив
Програма

Креативан дизајн
9-редизајн
сувенира
Монотипија као
ликовни израз радионица за
графичка
истраживања

Радионица
Калиграфске
поруке минијатуре,
иницијали и
почетна
украшена слова

3.

4.

Центар за ликовно
образовање
Шуматовачка
Савез
незапослених
Београда

060 5040 575
Направи лако
сазнај како
069 757 151

Садржај програма
Програм обухвата сет од
седам радионица
посвећених истаживању
културне традиције и
материјалне културе чији је
циљ редизајн визуелних
решења за савремених
сувенира Београда.Идеја
курса је да се креирају
графичка решења и
производи за потребе новог
београдског сувенира у
сарадњи са стручњацима,
рад на терену, преко
интернета и истраживања.
Теоријски део - кратак увод
и упознавање са техником
монотипије. Метод рада упознавање са
материјалима, презентација.
Програм се састоји од
теоретске и практичне обуке
ученика. Теоретски део
програма поставиће фокус
на историју и развој
калиграфске минијатуре и
иницијала. Практичан део
програма састоји се од
креативног осмишљавања
ликовних решења
иницијала. Циљ радионице
је ослобађање креативности
у циљу стварања
уметничког дела, уз то и
пружање знања о
калиграфији.
Програм се састоји од
уметничко-занатске и
еколошких радионица:
израда предмета од
текстила, израда предмета

Место одржавања

Установа културеПароброд, Капетан
Мишина 6а

Дужина
трајања (датум)

Сатница

25 јуна.2014 -07. јул
.2014.

11,00-15,00

Центар за ликовно
образовање Шуматовачка 122

01.07.2014. 29.07.2014.

понедељак,
среда и
петак
10,00-12,00

Центар за ликовно
образовање
Шуматовачка бр. 122

02.07.2014 29.07.2014.

уторак и
четвртак
10,00-1,00

школа Свети Сава,
Милије Станојловић Умка

09.и 10.08.
16 и 17.08
19 и 20.08
23 и 24.08

од 10:0016:00

ИТ
описмењавање
младих о
опасностима на
интернету

5.

Центар за развој
Лореус

063 8076 068

,,Летња школа
бубњева - ритам
који носи“

6.

Удружење
,,Балканска
лавина“

063 656 602

"Чаролија
читања" радионица
креативног
читања и писања
7.

Пријатељи деце
Чукарица

063 8422 174

од папира, израда огрлица
од папира, папир марше,
украсни предмети - чиније,
торбе, флаше, чаше. Главни
циљ је еколошка едукација
омладине и искоришћавање
отпада од разних
материјала.
Овај пројекат предвиђа
обуку младих о опасностима
које вребају на интернету,
како би им скренуо пажњу
на потребу одговорног
понашања. Едукација се
састоји од 8 радионица. На
првим се упознају са
интернетом, затим са
друштвеним мрежама и
заштити на интернету. трећи
двочас ће бити посвећен о
узнемиравању на интернету
и упознавању са начинима
борбе против таквих појава.
Програм је осмишљен у
креативној сарадњи
музичара са домаће
бубњарске сцене. Задаци
програма су приближавање
магије перкусија омладини.
Полазници су подељени у
три групе. Почетни часови
школе посвећени су
различитим типовима
перкусија, повезивању
елемената инструмената са
директном продукцијом
звука, учењу основних
музичких елемената.
Програм је заснован на 4
кључне речи: читање,
писање, говорење и
слушање. Прва радионица
је посвећена књизи. Друга
радионица има за циљ
повезивање различитих
врста уметности. Трећа
радионица је посвећена
нашем књижевном наслеђу.

Земунски кеј ,ГО Земун
Магистратски трг 1

Центар за културу и
образовање Раковица
Мишка Крањца бр 7

Библиотека "Лаза
Костић", Тургењевљева 5

09.07 -2014
16.07.2014
25.07.2014
01.08.2014
07.08.2014

21-30.08.2014

04.-08.201408.08.2014.

12,00-14,00

10,00-13,00
14,00-17,00

11:00-14:00

Четврта радионица је
планирана за посету
Педагошком музеју.

Летња извиђачка
авантура

8

Савез извиђача
Београда

064 1716 761
Рокенрол
сурфовање мала школа
рокенрола

9.

НВО Ленон

064 1834 455

Радионица
уљаног
сликарства

10.

Фондација за
таленте Врачара

069 8851 907

Израда предмета
традиционалним
техникама веза и
плетења
11

Централни
институт за
конзервацију

064 8389 905

Презентација извиђачких
активности у оквиру логора
који ће СИБ подићи на
простору Звездарске шуме.
Биће подигнут показни
табор са свим потребним
објектима за вишедневни
боравак на терену.
Учесници ће уз дозволу
родитеља моћи да
преспавају у табору по
правилима које предвиђа
програм. Моћи ће сами да
направе приручне објекте и
помагала која су им
потребна за боравак у
природи.
Школа је организована кроз
радионице где полазници
уче да свирају: гитару, бас,
бубњеве. У зависности од
интересовања уче и да
певају, аранжирају, пишу
текстове…
Програм радионице
подразумева упознавање
историје и техннологије
уљаног
сликарства,Откривање
узрочно последичних веза
кроз епохе. Практичан део
се односи на упознавање
полазника са уљаном
техником.
Програм се односи на
упоzнавање учесника са
техникама ручног рада (веза
и плетења) и њиховом
применом у савременим
конзерваторским
третманима. Практичан рад
обухвата примену две
технике: технику плетења и
технику веза на платну.

СЦ Олимп и Звездарска
шума

05.07.2014 12.07.2014.

09,00-15,00

Барич, Дом културе и
Основна
школа“14.октобар“

26.06.2014. 28.08.2014.

Једном
недељночетвртак
16,00-18,30

НУ "Божидар Аџија",
Милешевска 42а

07.08.201419.08.2014
(сваког радног дана)

11,00-14,00

Централни институт за
конзервацију, Теразије 26

23.06.2014. 04.07.2014

10,00-13,00

"Млади Сопота у
сурет СО Фесту"

Театар 13

12

064 1505 477

,,Мозаиком до
инклузије"

13.

Удружење
,,Пријатељи деце
Врачара"

062 255 935
Мала школа
фотографије

14

15

16.

Центар за културу
и спорт ,, Шумице"

Планинарско
смучарски клуб ,,
Авала"

Београдску
еколошки центар

064 1427 076

Програм има за циљ
окупљање младих за време
летњег распуста и
подстицање дечијег
драмског стваралаштва и
њихова афирмација кроз
припрему и извођење
представа. Подразумева
едукацију малдих учесника у
циљу стицања основних
знања о драмској
литератури али и о начину
стварања једне представе.
. Теоријски део реализује се
путем разговора и
презентације. Практични
рад обухвата прављење
мозаика.Програмом је
предвиђена израда цртежа у
првој фази , што
подрезумева: учење, облика
, перспективе и
композиције.Мозаик као
техника развија
креативност, моћ
перецпције и моторику.
Програм је подељен на
следеће сегменте
:предавња, практична
настава, критичке радионие
и припрема и реализација
изложбе.

Центар за културу Сопот,
Космајски трг 7

24.06.2014. 05.07.2014.

10,00-13,00

основна школа ,, Душан
Дугалић", ул. Ђердапска
19.

30.06.201410.07.2014

10,00-13,00

Прес центар- Центар за
културу и спорт ,,
Шумице", Устаничка

18.08.201430.08.2014
(сваког радног дана)

10,00-13,00

30.06.20144.07.2014.-прва
смена

,, Живот са
природом еколошко
планинарска
школа"

Група се упознаје са
основама екологије,
животом у природи и
планинарским вештинама.
Стручни рад обухвата серију
мултимедијалних
предавања и теренски рад
на одабраним локацијама ,
посете локаланим стручним
установама

Планина Авала -Београд,
Планинарски дом ,,
Чарапићев брест"

,,Летња еко
школа"

Програм се састоји од
радионица , са садржајима
који би могли да ангажују и
покрену младе у њиховој

Излетнича места ( Авала,
Ада Циганлија,
Кошутњак, Калемегдан..)
и Дом омладине

09,00-16,00

14.07-18.07-трећа
смена
21.07.201425.07.2014-четврта

060 0428 252

064 1329 967

7.07.201411.07.2014-друга
смена

07.07.201416.07.2014
(сваког радног дана)

09,00-12,00

партиципацији да се
ситуација примени и
успостави систем
вредности. Радионице ће
бити у излетничким
месдтима, нашим рекама и
сл. Полазници ће бити
подељени у две групе, а у
слободно време ће радити
на ширењу еколошке
свести..

17.

Друштво ликовних
и примењених
уметника ЗемунаУметничка
галерија

Прича о… летња
креативна
радионица 2014

18.

064 2007 104
Израда моделамахокрилци

19.

АК ,, Моделар"

Уметничка галерија
,,Стара капетанија",
Земун , Кеј ослобођења 8

12.07.201430.08.2014.

Четвртак ,
субота
недеља
16,30-19,30

ОШ ,,Ратко Митровић",
Нови Београд,
Омладинских бригада 85

18.08.201428.08.2014.
(сваког радног дана)

10,00-13,00

ОШ,,Скадарлија " ,
Француска 57

30.06.-11.07.
14.07. -25.07..
(сваког радног дана)

10,00-13,00
09,00-12,00

ОШ,,Скадарлија " ,
Француска 57

28.7.-08.88.2014.
(сваког радног дана)

09,00-12,00

064 2140 042

,,Радионица
фреско
сликарства“
Пријатељи деце
општине Нови
Београд

Креативне радионице из
:графичког
дизајна,керамике,
сликарстваи фотографје...

064/3459 848

Креативна
радионица
израде
дискус
клизача
Креативна
радионица
израде гумењака
категорије П-20

Учесницима се пружа
могућност да изразе своје
индивидуалне стваралачке
креативности. Рад обухвата
, дефинисање групе,
упознавање учесника са
задацима и циљевима, рад
на изради цртежа, рад на
изради подлоге у
специфичној техници, јавну
презентацију…
Израда папирних
стиропорних клизача и
учење основа грађе,
реглажа и демонстарција
лета клизача на школском
терену , израда слободно
летећег модела дискус
клизача…
Израда папрних клизача и
учење основа грађе
аеродинамике модела,
реглажа и демонстација
лета клизача на школском
терену, израда слободно
летећег модела П-20..

20.

Национална
асоцијација за
старе и уметниче
занате и домаћу
радиност ,, Наше
руке"

,Летњи занатски
камп -Авала" у
Београду
063 8785 988
060 4488 960

Кожа као
инспирацијарециклажа

21.

22.

Пријатељи деце
општине Земуна

Центар за културу
Гроцка

063 368 958
''Хоћу да кажем.
Директоно,
искрено и
прихватљиво''
011 850 2321

Винчина летња
сцена

23.

24.

Институт за
нуклеарне науке
Винча

Центар за естетику
и стил - Lady

064 850 52
44;
063/388 017
Школа ''Девојка
од стила''
063 430 534

На занатским радионицама
приказује се израда
предмета значајних како за
некадашњи живот, тако и за
данашње време. Поред
едукативних садржаја,
радионице имају и
интераaктивни
карактер.Овим радионицама
превазилази се недовољно
неговање традиционалних
заната ..
Подстицање и развијање
индивидуалних склоности и
способности талентоване
деце и младих, активно и
корисно испуњено слободно
време… Упознавање са
основним законитостима
уметничких форми старих
заната- израда предмета од
коже
Програм подразумева
комплетан курс асертивне
комуникације (изражавање
мисли, осећања и уверења
на директан, искрен и
социјално адекватан начин
уз уважавање права других).
Изложбама и научним
трибинама из разних
области, занимљиви
експерименти и
демонстације са цилјем да
се младима приближи
наука, сазнају корисни
савети и заинтересују за
исту. Програм ће се
реализовати на Ади
Циганлији

Кроз одабране програмске
садржаје , уважавање
традиционалних вредности
и модерних трендова

Београђанка, Масарикова

28.07-01.08(декупаж
и пустовање);
04.08-08.08
(пустовање, ткање);
11.08-15.08(ткање);
18-0822.08(корпарство);
15.08-29.08
опанчарство)

10,00-15,00

Основна школа ,, Лазар
Саватић"

18.08.201429.08.2014.
(сваког радног дана)

10,00-13,00

Центра за културу
Гроцка, ул. Мајевичка бр.
9, Гроцка

07.07.201411.07.2014.

Ада Циганлија

11.07.2014
18.07.2014
25.07.201415.08.2014
22.08.2014
29.08.2014

12,00-15,00

17,00-20,00
17,00-20,00
15,00-20,00
15,00-20,00
17,00-20,00
17,00-20,00

Земунски кеј-(крајем
августа-термин накнадно)

Дом омладине, ул.
Македонска 22/II, Београд

20.08.201429.08.2014.

11,00-13,00

васпитања, девоке се уче да
препознају праве вредности
,формирају сопствени стил и
боље сналажење у будућем
пословном, социјалном и
друштвеном окружењу..
10,00-11,30

25.

Центар за таленте
Вождовац

26.

Пријатељи деце
београдске
општине Палилула

Радио техника са
применом
интерфеса

Овим програмом млади се
упознају са радио везама и
применом интерфејса у
комуникацији

МАСКА НА ТВОМ
ЛИЦУ

Израда маски везаних за
психоошке ликове из
прочитаних књига.

Центар за културу
"Младеновац"

065 33 19
890

011 8231 230
064 867 3807

,,У потрази за
лепим“

28.

Асоцијација за
подршку науке,
културе и
уметности
"Ноумена"

063 658 347

Лето од папира!"
29.

Пријатељи деце
општине
"Звездара"

16.00-17,30
21.06-25.07
12.08-31.08
(сваког радног дана)

18,00-19,30

065 455 96
33
011 3974 951

Радионица
графике
27.

Дом народне технике
Вождовац, ул.
Табановачка бр. 5,
Београд

066 296 479

Историја настанка и развој
графичке уметности,
упознавање са токовима на
савременој сцени у земљи и
иностранству из области
уметничке графике
Практични рад
Уметничко-едукативна
радионица која на
непосредан начин уводи у
уметност упознајући
полазнике са процесом
стварања уметничког дела
дисциплином керамике,
упознаје са основним
појмовима естетике и
критеријумима за
вредновање уметничких
дела
Програм се састоји од 8
садржајно различитих
радионица из области
рукотворина од папира и
картона. Учење основе 7
различитих техника са
Power Point презентацијом

ОШ Зага Маливук, ул.
Грге Андријановића 18,
Београд

.08.2014-30.08.2014.
(сваког радног дана)

10,00-13,00

Центар за културу
"Младеновац", Војводе
Путника 7.

30.06.201413.07.2014.

11,00-13,00

ОШ "Момчило
Живојиновић", Краља А.
Обреновића 25,
Младеновац

04.08.201415.08.2014.
(сваког радног дана)

10,00-13,00

МЗ "Миријево", Школски
Трг 2

05.07. - 23.08.

Сваке
суботе
16,00-19,00

30.

31.

32.

Центар за музичко
и драмско
стваралаштво "Art
beat"

Плесни клуб
"Беатстреет"

Удружење грађана
"Клуб младих
Земуна"

Филмска
радионица "Пази
младост"

У првој и другој фази
учесници би прошли кроз
драмске радионице и
радионице прављења
филма. У последњој фази
би снимили кратки играни
филм који би ишао на
постпродукцију зидова.

Луди летњи плес

Планирани стилови плеса
били би: Хип-хоп, стрит денс
и џез

060 5584 588

064 298 60
92

Кроз уметност до
толеранције
064 873 75
27

Мала школа
фотографије
33.

34.

Фото клуб "Нови
Београд"

Центар за
хуманост, културу
и православље
"Алфа"

064 209 6015

Мала школа
новинарства,
јавног наступа и
медијске
писмености
065 2 069
179

Уметничко лето
за децу под
Авалом
35.

Дом културе
"Рипањ"

069 8808 328

организовање конкурса за
најбољи видео клип,
приказивање 10 најбољих
видео прилога на
омладинском фестивалу
"Земунско лето за младе".
Стицање основних знања из
области уметничке
фотографије, снимања
околине, развијања
филмова и самосталног
израђивања црно-беле
фотографије - учешће у
критичким дебатама
Презентација јавног наступа
кроз предавање, примере и
дебату. Презентација
основа
новинарства/презентација,
вежбе и радионице ТВ
пакета, рад на интервјуу,
вежбе писања вести,
извештаја и практичан рад
на интервјуу, анализа јавног
наступа и вежбе
Организовање креативних уметничких радионица за
децу узраста од 15 до 19
година, подељено у два
сегмента, техника акварел и
техника сликања акрилним
бојама на платну

МЗ "Дунавски кеј",
Булевар Зорана Ђинђића
64

Београдски играчки
центар,
Антифашистичких борби
75
Инфо штандови
постављени на
Земунском кеју и
Магистратском тргу и у
сали УГ "Клуб младих
Земуна"

Булевар Зорана Ђинђића
166

Бизнис центар, Кнеза
Милоша 47

Дом културе "Рипањ",
Ерчанска 1-2

23.06. - 15.07.

10,30-13,00

15.07-30.08.2014

Уторак и
четвртак
18,00-22,00

06.07.-31.08.2013.
суботом

31.07.-31.08.2014.
четвртак и недеља

10,00-15,00

12,00 до
14,00 и
28.08.2014
од 09,0017,00(Ада
Циганлија)

21.07.2014
22.07.2014
23.07.2014
17,00-20,00
17.08.2014
18.08.2014
19.08.2014

07-19.07.
(сваког радног дана)

16,00-20,00

36.

Удружење
ликовних уметника
примењених
уметности и
дизајнера Србије
(УЛУПУДС)

Мала школа
уметничке
керамике
063 294 891

Креативни
програм
"Упознајмо
српску традицију"

37

Удружење грађана
"Интеркулт"

064 2442 262

Летњи раслуст
мој избор!

38.

Пријатељи деце
Београда

324 88 66

Четири радионице - мале
школе керамике.
Упознавање са појмом
"уметничка керамика",
обликовање глине из плоче,
обликовање на точку и
поступак настанка једног
уметничког предмета
Више тематских радионица.
У оквиру едукативне
радионице - традиционални
инструменти Србије планирано је учење
свирања српских
традиционалних
инструмената. У оквуру
едукативне радионице стари заната - планирано је
учење српских заната. У
оквуру едукативне
радионице - развој српске
архитектуре - планирано је
упознавање са изгледом
основних типова српских
кућа, манастира и српских
замкова
Креативна радионица
сликарства - програм за
изузетно надарену децу;
креативна радионица
иконописа - програм за
изузетно надарену децу;
креативна радионица
стрипа; креативна
радионица графике и
екслибриса; креативна
радионица сликарства основни ниво за
заинтересовану децу;
креативна радионица
иконописа - основни ниво

Основна школа „Књегиња
Милица“-Нови Београд,
Јурија Гагарина 78

28.07-08.08
(сваког радног дана)

18,00-20,00

30.06-07.07
Традиц.инстументи.;
10:00-12:00

Мишка Крањца 7.

28.07-06.08
Основе технике
веза,ткања и
плетења;
11.08-21.08.
Традиционална
српска архитектура

ОШ за заштиту вида
"Драган Ковачевић",
Шафарикова 8

11.-22.08.2014.
(сваког радног дана)

Напомена:
- Програмски садржаји који су наведени у Табели- Програми за време летњег распуста школске 2013/2014 године( у области рада са
младима)намењени су младима од 15 година (ученици завршних разреда основне школе и средњошколцима);

10,00-12,00
18,00-19,00

10,00-13,00

- Рад ових едукативних радионица се одвија у континуитету (потребно је планирати време) и у групма које имају највише 20 до 25 полазника
( потребно је благовремено се пријавити);
- За заинтереинтересоване ученике млађег школског узраста Организатори програма могу организовати радионице по посебним условима
(суфинансирање набавке потребног радног материјала, трошкова хонорара водитеља..)

