ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ
О АКТИВНОСТИМА У
2019.ГОДИНИ

Центар за културу и образовање Сонта (ЦЕКОС) е омладинска
организаци а ко а е у едно и прва и за сада едина акредитована
таква организаци а на подруч у општине Апатин.
Наша визија: Ми веру емо да сваки по единац/ка има право на
креативно стваралаштво и допринос сво о за едници.
Наша мисија: Унапређење активизма у локално за едници.

Канали комуникаци е ЦЕКОС-а:
Фе сбук:

www.facebook.com/centarsonta
Фе сбук:

www.facebook.com/istepozor
Инстаграм:

www.instagram.com/centarsonta
Веб са т: www.cekos.org.rs

ДРАМСКИ ПРОГРАМ

ВОЛОНТЕРСКИ ПРОГРАМ

ПРОГРАМИ
,У Цeнтру за културу и образовања Сонта

ПРОГРАМ ФОРУМ ЖЕНА

су током 2019. године била активна четири
различита програма: драмски програм,
волонтерски програм, програм форума
жена и програм школе шаха.

ПРОГРАМ ШКОЛЕ ШАХА

Координатори ових програма су Никола
Добри евић,

Јелена

Шегрт,

Бранислав

Трудић и Синиша Га чин.
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ДРАМСКИ ПРОГРАМ
Драмски студио ЦЕКОС-а представља базични програм ове
организаци е ко и неформално посто и ош од 2011. године.
Од свог настанка па до данас развио се посебан метод рада
ко и се заснива на разво ном процесу, а назван е Ауторско
позориште деце и младих.
Старија група е од почетка године активно радила –
током прве половине године играла се представа „Рука
руци“ из претходне године, а током друге половине године
радило се на припремању представе ко а е преми ерно
изведена у новембру (Пиле теткино).
Са представом „Рука руци“ драмски студио наступао е од
ануара до ма а. На пре у Пригревици и Свило еву, затим у
марту на Општинско смотри деч е драме, а током априла и
ма а

реализовали

су

се

наступи

на

гостовањима,

фестивалима и такмичењима.

НОВА ПРЕДСТАВА – „ПИЛЕ ТЕТКИНО“
Преми ерно извођење комеди е о деч им лажима „Пиле
теткино“ било е 26.11. у сали Дома културе у Сонти, а од тада
е играна више пута у цело општини. Свако играње ове
представе

било

е

хуманитарно

у

склопу

кампање

„Сачува мо простор за децу и младе из Сонте“. Представа е
рађена у сарадњи са Основном школом „Иван Горан
Ковачић“ из Сонте.

Млађа група е током пролетњег дела одиграна авно сво
перформанс, а током есењег дела е почела да припрема
сво у представу за наредну годину.
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ФЕСТИВАЛ ,,НЕДЕЉА ПОЗОРИШТА"

Фестивал е тра ао

од 10. до 15. уна. На богатом програму „Недеље позоришта“

публика е могла да погледа седам представа – „Нека дође неко“ (Последња ноћ
Милене Павловић Барили), „Зоолошка прича“, „Индиго“, „Пепељуга, цура фина“, „Од
читања се расте“, „KISS” и „Јастучко“. Представа ЦЕКОМ-а из Зрењанина „Индиго“
изабрана е за на бољу представу у целини. Такође, ова представа е добила и
награду за ауторски рад, док е Милица Мршић за сво у улогу у ово представи добила
глумачку награду жири а публике.
На фестивалу додељено е ош награда. Представа „Нека дође неко“ удружења „Од
маске до личности“ из Новог Сада добила е награду за уметничку стилизаци у, а
награда за допринос аматерском стваралаштву младих отишла е Театру „Лево“ из
Београда за представу „Зоолошка прича“.
Наградa за адаптаци у и режи у додељена е представи „Пепељуга, цура фина“
Градског позоришта из Руме ко у е адаптирао и режирао Золтан Фридман, док е
награда за невербални израз и музичку интерпретаци у припала удужењу „Отворени
круг“ из Новог Сада за представу „KISS“.
За на бољу деч у представу проглашена е представа „Од читања се расте“ ОШ „Петар
Кочић“ из Инђи е, а награду за на бољу омладинску представу добила е представа
Јастучко“ Театра Д.Р.Н.Ч ЈУ Економске школе из Би ељине.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „СВЕТ НА КАКАВ СМО НАВИКЛИ“
У склопу обележавања Светског дана књиге 23. априла у сеоско библиотеци одржана е
промоци а књиге „Свет на какав смо навикли“. У питању е драмски текст ко у су
написали некадашњи чланови драмског студи а за истоимену представу ко а се играла у
сезону 2012/13 а текст е био постављан и у другим позориштима.
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ВОЛОНТЕРСКИ ПРОГРАМ
ФИЛМСКЕ ВЕЧЕРИ
Од почетка године, према договорима са волонтерима и заинтересованима,
организоване су филмске вечери. Неки од филмова ко и су гледани били су Another

Cinderella story, након ког е одржана и радионица на тему равноправности полова
под називом „Једном давно“, и Theory of everything.

РАДИОНИЦЕ
Током ма а и уна организоване су радионице са волонтерима на тему комуникаци е
и стереотипа и предрасуда, као и претходно поменута радионица о равноправности
полова.

СУПЕРВИЗИЈА
Током године спроводили су се

супервизи ски састанци са волонтерима и

члановима на основу ко их су се правили лични разво ни планови за сваког од њих.

ВЕЧЕРИ ДРУШТВЕНИХ ИГАРА
У оквиру Шта нам тешко волонтерске акци е, ко а е финансирана од стране
Министарства омладине и спорта Републике Срби е, под називом „Коцка е сређена!“
организоване су вечери друштвених игара ко е су окупљале волонтере. У оквиру
про екта обезбеђено е чак осам друштвених игара прилагођених за различите
узрасте.
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ПРОГРАМ ФОРУМ ЖЕНА
Почетком фебруара одржан е први сусрет трећег циклуса – Мапирање Сонте/
Друштвене групе у Сонти, а убрзо и други сусрет на тему Суочавање са прошлошћу.
Форум жена тренутно не окупља чланове.
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ПРОГРАМ
ШКОЛЕ ШАХА
Школа шаха ЦЕКОС-а е у континуитету, током целе године
и без паузе, остваривала зацртане циљеве. Полазници
Школе шаха представљали су у периоду од ануара до
марта сонћанску основну школу на школским, општинским
и окружним шаховским такмичењима. Одржан е први
категорни шаховски турнир у сонћанско библиотеци на
коме

е

тро е

полазника

осво ило

четврту

шаховску

категори у. Лука Михалек и Далибор Матин су узели учешће
на отвореном првенству Сомбора у шаху, где е Далибор
одличном игром осво ио трећу шаховску категори у.
Од марта месеца успостављена е одлична сарадња са
апатинском Школом шаха „Велема стор“, па су чланови
ЦЕКОС-ове школе учествовали на низу шаховских турнира
у Апатину. У децембру е у Суботици одржано кадетско
првенство Во водине на коме е учествовало преко стотину
на перспективни их шахиста из целе Во водине, а школу
шаха ЦЕКОС представљали су Далибор Матин и Лука
Михалек, ко и е изборио и пласман на првенство Срби е
ко е ће се одржати у априлу. Шаховски тренинзи су
одржавани у току целе прошле године едном недељно, у
тра ању од три сата.
Школа

шаха

од

2020.

ради

у

склопу

удружења

„Велема стор“.
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ПРОЈЕКАТ „THE PEACE FOSSIL ЛАБОРАТОРИЈА ДРУШТВЕНИХ
ИНОВАЦИЈА ЗА МИР “
ПРОЈЕКАТ „ ШТА БИ ОНО ?“

ПРОЈЕКТИ
Поменути

годишњи

програми

ПРОЈЕКАТ „ ГЛАС МЛАДИХ У

реализовани су у оквиру про екта

ОПШТИНИ АПАТИН “

„Омладински

рад

у

за едници“.

Током 2019. године спроведено е
ПРОЈЕКАТ „ ГДЕ ЈЕ РУРАЛНИ

ош шест про еката.

ОМЛАДИНСКИ РАД У СРБИЈИ ?“
ПРОЈЕКАТ „ КОЦКА ЈЕ СРЕЂЕНА !“
ПРОЈЕКАТ „БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ
ЉУДИМА КРОЗ МАПИРАЊЕ УСЛУГА
И КАПАЦИТЕТА АКТЕРА У ОПШТИНИ
АПАТИН“
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ОSSIL - ЛАБОРАТОРИЈА
ДРУШТВЕНИХ ИНОВАЦИЈА ЗА МИР"
„THE PEACE F

У фебруару одржан е четворoдневни догађа у Сремским Карловцима као главна
активност про екта, на ко ем е учестововао 31 учесник/ца из целе Во водине из
различитих сектора: авни, цивилни, бизнис сектор и меди и. Учесници су у две радне
групе креирали препоруке конкретних активности, акци а, иници атива, иде а и
про еката ко е у себи садрже елементе друштвених иноваци а за мир и иде е и мере
за унапређење неформалног и формалног образовања за мировне друштвене
иноваци е у АП Во водини.
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Након тога учесници главне активности реализовали су праксе у сво им локалним
за едницама, школама, удружењима и другим местима на ко има су сво е знање
мултипликовали и укључили у на већем бро у младе особе ко има су представили
концепт друштвених иноваци а за мир.
Креиране су препоруке за разво друштвених иноваци а за мир у АП Во водини из
аспекта образовања и активизма и представљене на конференци у у Новом Саду.
Документ се може преузети са са та Центра за културу и образовање Сонта.
Креирани су интересантни видео матери али ко и представља у иде е насталу и
оквиру про екта и могу се наћи на ФБ страници ЦЕКОС-а. Про екат смо реализовали
за едно са Балкан ИДЕА-ом из Новог Сада, Агенци ом Infinity и Центром за соци ални
рад Апатин.
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ПРОЈЕКАТ „ШТА БИ ОНО?“

Кроз ова про екат смо покушали да боље повежемо станивнике Пригревице и Сонте,
како младе тако и стари е. Реализовано
повезивања,

разговарања

о

прошлости

е више мањих активности у циљу
и

различитостима

и

промоци е

интеркултуралности.
У оквиру про екта реализоване су следеће активности:
Радионица у Сонти
Радионица у Пригревици
Представа Рука руци“ за ђаке у Пригревици
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ПРОЈЕКАТ „ГЛАС МЛАДИХ
У ОПШТИНИ АПАТИН“
„Глас младих у општини Апатин“ е заговарачки про екат се
спроводио од ма а до октобра 2019. године и у оквиру њега
урађено е следеће:
Креиран

е

Алтернативни

извешта

о

Локалном

акционом плану за младе у општини Апатин;
Одржане

групне

радионице

са

заинтересованим

удружењима у општини са циљем да се одговори на нека
од њихових питања о комуникаци и и видљивости у
локално за едници, управљања тимом и организаци ом,
прикупљање средстава и про екти, авно заговарање и
друго;
Направљен

е

низ

заговарачких

састанака

са

доносиоцима одлука и институци ама;
Формиран е нови Савет за младе ко и бро и 11 чланова,
од ко их су половина младе особе из целе општине, а
другу половину чине људи са искуством у раду са
младима;
Креиран

е

веб

са т

mladiapatin.rs

са

пратећим

страницама на фе сбуку и инстаграму. Веб са т

е

замишљен да постане главни омладински портал где ће
млади из општине моћи да чита у све што е за њих
важно;
Реализован е велики бро промотивних акци а, меди ски
активности и уличних акци а са циљем промоци е
омладинске политике.
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Током тра ања про екта формирана су и два нова удружења, а такође грађани општине
учествовали су про екту тако што су сво им потписима подржали ЦЕКОС-ову
иници ативу за формирање новог Савета за младе.
На кра у про екта одржана е конференци а под називом „Будућност младих у Апатину“ у
сали за састанке у Центру за соци ални рад у Апатину где е представљен цео про екат и
његови резултати.
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ПРОЈЕКАТ „ ГДЕ ЈЕ РУРУАЛНИ
ОМЛАДИНСКИ РАД У СРБИЈИ?"

„Где е рурални омладински рад“ (Rural youth work in Serbia – what is happening to
it?) е про екат ко и смо реализовали у сарадњи са Покретом горана Во водине из
Сремских Карловаца, НАПОР-ом, БалканИдеа-ом из Новог Сада и Urban Stream-ом
из Пожаревца.
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Кроз

ова

про екат

покренули

смо

националну

иници ативу за разво омладинског рада у руралним
подруч има Срби е.
За почетак су се издво ила три основна задатка:
да се истраже и мапира у све организаци е ко е се
баве неком врстом омладинског рада у руралним
подруч има у пет округа у Срби и;
да се створи прва неформална мрежа организаци а
на националном нивоу ко е се баве руралним
омладинским радом и
да се креира у прве препоруке и национални план
за разво омладинског рада у руралним подруч има
на националном нивоу.
Главни догађа био е четвородневни догађа одржан у
Сремским Карловцима. Учесници догађа а били су
млади и особе ко е раде са младима из целе Срби е

(пет округа) и за едно са тренерима су радили на
мапирању

организаци а

ко е

се

баве

руралним

омладинским радом у држави и тако помогли и
креирање мапе омладински организаци а. Након тога
су

учесници

у

сво им

локалним

за едницама

спроводили практичне активности ко е представља у
стечених компетенци а на главном догађа у али и
детаљни е мапирање организаци а.
Пред сам кра про екта одржана е и конференци а у
Новом Саду на ко о

е представљен про екат и

акциони план. Такође, сви партнери су потписали
Меморандум о сарадњи.
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ПРОЈЕКАТ „КОЦКА ЈЕ СРЕЂЕНА“

Програм „Млади су закон“ представља национални програм волонтирања младих
Министарства омладине и спорта Републике Срби е ко и од 2010. године подстиче
активизам младих кроз локалне волонтерске програме. Кроз ова програм био е
отворен конкурс за финансирање и подршку иде а младих под називом „Шта нам
тешко“.
Волонтерску акци у под називом „Коцка е сређена!“ организовали су волонтери
ЦЕКОС-а. У оквиру те акци е простори е ЦЕКОС-а су окречене, дрвени намешта
офарбан и цео простор уређен. Такође, набавили смо и осам нових друштвених
игара ко е су доступне свима на коришћење.
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ПРОЈЕКАТ „БОРБА ПРОТИВ
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА КРОЗ
МАПИРАЊЕ УСЛУГА И КАПАЦИТЕТА
АКТЕРА У ОПШТИНИ АПАТИН"
Циљ спроведеног про екта био е мапирање услуга и капацитета актера из
система соци алне заштите, здравственог система, образовног система и
цивилног сектора укључених у борбу против трговине људима на
територи и општине Апатин.
Током про екта одржани су састанци са преставницима поменутих система
и сектора током ко их

е креиран план за спровођење за едничког

истраживања и мапирани актери ко е е потребно укључити у истраживање.
У истраживању е учествовало двадесет и пет актера, те е на основу
доби ених података креиран Завршни извешта и Интерактивна мапа у
оквиру ко их се могу пронаћи подаци о капацитету различитих актера у
борби против трговине људима на територи и општине Апатин.
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HERO – HUMAN RIGHTS EDUCATION OPPORTUNITY

ПРОЈЕКАТ „ ИНОВИРАЈ ОМЛАДИНСКИ РАД ,
ИНОВИРАЈ ДРУШТВО “

ПАРТНЕРСТВА
Поред наших про еката, Центар за културу и образовање и ове године суделовао
е као партнер на многим про ектима других организаци а.
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HER

О

– HUMAN RIGHTS EDUCATI

ОN ОPPОRTUNITY

У Карловцу (Република Хрватска), од 3. до 9. августа, одржан е тренинг под
називом HERO – Human Rights Education Opportunity у склопу Erasmus +
про екта чи и

е носилац и организатор удруга Carpe Diem. Циљ овог

тренинга е био упознавање учесника са људским правима као и оснаживање
о заштити истих. Про екат е окупио учеснике из 15 европских земаља и то по
два

представника

из

сваке

државе.

Нашу

Срби у

на

овом

про екту

представљали су млади из ЦЕКОС-а – Ти ана Болф и Марко Милош, а по
повратку са тренинга, представници су организовали радионицу на тему
људских права у Сонти.

ПРОЈЕКАТ „ИНОВИРАЈ ОМЛАДИНСКИ РАД,
ИНОВИРАЈ ДРУШТВО“
ЦЕКОС е био партнер на про екту ко и е носио назив „Иновира омладински
рад, иновира друштво!“ Urban Stream-a из Пожаревца где смо учествовали у
писању про екта, вођењу онла н кампање и учествовању на Хакатону, главном
догађа у у Сремским Карловцима.
На главном догађа у учесници су имали задатак да креира у дигитални алат
чи и е циљ поспешивање културе мира међу младима и тако су се родиле
четири иде е. Међу њима, као на боља издво ила се игрица AlteraVita ко у е
осмислио тим ко и су чиниле Симонида из Бора, Марина из Пожаревца и
Јелена из Сонте.
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ЧИМЕ СМО СЕ ЈОШ
БАВИЛИ? :)
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РАДНА ГРУПА ЗА ИЗМЕНУ СТАТУТА
Током пролећа одржана су два састанак радне група за измену статута.
Направљени су одлични предлози, али

е потребно направити

ош

консултаци а пре усва ања и решити неколико техничких питања.
Радну групу су чинили: Марко Милош, Анђела Шимунов, Милица
Аугустиновић, Ана Домић и Никола Добри евић.

НАПОР ОБУКА
Одржали смо обуку за будуће омладинске лидере у оквиру програма ко и
спроводи

Национална

асоци аци а

практичара/ки

омладинског

рада,

за едно са Сомборским едукативним центром. Обуку су држали Бранислав
Трудић и Бо ана Нешовић
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КАМПАЊА “САЧУВАЈМО ПРОСТОР ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
ИЗ СОНТЕ“
Кампања „Сачува мо простор за децу и младе из Сонте“ званично е почела

25.новембра са циљем да се прикупи 600.000 РСД како би се откупио локал у
центру села чи е простори е ЦЕКОС користи већ годинама. Акци а прикупљања
средстава била е покренута на са ту donacije.rs.
У оквире те кампање одигравана е представа „Пиле теткино“ у свим местима у
општини, организован е концерт под називом „Вече добре музике“ у сали Дома
културе у Сонти као и две свирке – у ЦК ПИК Апатин и у Кафе бару УНО у Сонти.
Организоване су и две прода не пи аце на ко има су се продавали новогодишњи
украси ко е су правили волонтери, а такође продавали смо и цвеће и мед ко е
смо добили као донаци у. На Божићном вашару у Сонти смо такође продавали
исте производе, разговарали са људима и прикупљалидонаци е.
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Годишњи извешта о активностима креирали:
Јелена Шегрт, координаторка омладинског пргорама
Слађана Влатковић, извршна директорка
Никола Добријевић, председник управног одбора

