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1. ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ  
 

А) ДРАМСКИ СТУДИО ЦЕКОС-А 

Представе 

Старија драмска група 

Старија драмска трупа је током 2021. још увек играла своју представу „Пиле теткино“ из 

2019. године, али је због пандемије она одиграна само једном и то онлајн на фестивалу „Моравски 

цветић“ у Трстенику. Међутим, награде нису изостале. Далибор Матин и Сара Бутковић 

проглашени су за најбољег глумца и најбољу глумицу фестивала.  

У међувремену радило се и на новој представи „Ако приђеш ближе“ која је претпремијерно 

одиграна 21. маја, а затим одиграна још једном на фестивалу у Сонти и једном на гостовању у 

Сремским Карловцима.  

У току јесени кренуло се и са припремом нове представе „Балкански шпијун“ по тексту 

Душана Ковачевића чија се премијера очекује на пролеће.  

 

Премијера представе „Ако приђеш ближе“ на фестивалу „Недеља позоришта“ 2021. 
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Млађа драмска група 

Млађа драмска група је током 2021. године почела сам припремом своје прве представе 

„Оно као Црвенкапа“. Представа је предпремијерно одиграна пред публиком из основне школе у 

Сонти 18.05 , док је премијерно одиграна на фестивалу у Сонти.  

Током јесени се наставило са радом млађе драмске групе и започета је представа „Ромео и 

Јулија“, ова представа ће бити специфична по томе што деца учествују у осмишљавању текста и 

саме радње. 

 

Фестивал „Недеља позоришта“ 

Друге недеље јуна је традиционално реализован седмодневни фестивал „Недеља 

позоришта“. Фестивал је почео 7. јуна а завршио се у недељу 13. јуна. Овогодишњи фестивал је 

имао врло занимљив програм како за децу и младе тако и за оне мало старије грађане Сонте. 

Сваког дана се играла по једна представа, с тим да су два дана у недељи била резервисана за две 

представе (преподневна за децу, послеподневна за старије). На фестивалу су наступале драмске 

трупе из целе Србије, такође је и ЦЕКОС-ов драмски студио имао прилику да наступа. 

Премијера представе „Оно као црвенкапа“ на фестивалу „Недеља позоришта“ 2021. 

године 
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У организацији самог фестивала учествовало је око 20-ак волонтера који су свакодневно 

заједничким снагама планирали и помагали да седми фестивал „Недеља позоришта“ буде још 

оригиналнији и препознатљивији.  

Ове године је било око 700 посетилаца за шест дана фестивала, што је већи број него 

прошле године. Фестивал је пропраћен преко друштвених мрежа ЦЕКОС- а, али и преко локалних 

медија. 

Последњег дана фестивала су подељене награде представама и волонтери су као свечану 

завршницу организовали журку затврања. Све је било у складу са епидемиолошком ситуацијом о 

којој смо изричито водили рачуна. 

 

Б) ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОГРАМ 

Омладински клуб у Сонти  

Пројектом “Омладински клуб у Сонти” смо успели да у већем броју укључимо децу и 

младе у наше програме. Свест о битности активизма се знатно побољшала. Оснажили смо 

капацитете организације и покренули многе активности за децу и младе. Такође смо укључили и 

родитеље у наше активности и тиме допринели препознавању омладинског рада у локалној 

заједници. 

Театар 46/13 чија је представа „Не играј на Енглезе“ проглашена за најбољу 
представу фестивала 
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Млади заједно са запослецним лицима учествовали у креирању нових услуга и програма. 

Уведена су редовна недељна дружења са младима (вечери друштвених игара, филмске и квиз 

вечери). Поред тога наставили смо редован волонтерски програм (чишћење железничке станице, 

садња цвећа, цртање мурала, продајнепијаце, хуманитарне акције) . 

Поред програма за младе наставили смо са радом и са децом, како кроз драмски студио 

тако и кроз креативне радионице и продајне пијаце. Млади су могли да заједно са запосленима 

планирају активности које су желели. Такође наставили смо са радом драмског студија и 

реализацијом позоришног фестивала.  

Простор омладинског клуба је преуређен, замењен је намештај, столарија и простор је 

окречен. Волонтери су учествовали у уређењу самох ентеријера ЦЕКОС-а пред само свечано 

отварање омладинског клуба које се догодило 08.10.2021. Такође тог дана је била и свечана 

скупштина. 

 

 

 

 

Волонтери на фестивалу „Недеља позориша “ 2021. године 
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„Шта нам тешко“ акције 

 

У 2021. години спроведена су два пројекта у оквиру “Шта нам тешко” конкурса.  

Пројекат “Ено школа, ево мурал!” написала је и спровела запослена Ема Антић, са 

члановима пројектног тима Вуканом Мацуром, Николом Мацуром, Јеленом Пејовић и Клаудиом 

Лукић. Циљ пројекта је био да се ослика мурал у дворишту основне школе “Иван Горан Ковачић”, 

али уз већинску партиципацију младих из села током осмишљавања, припреме и осликавања 

мурала.  

Пројекат је успешно спроведен, током месец и по дана уз активну помоћ 10 волонтера 

организације и подршку основне школе “Иван Горан Ковачић”. Евалуациони састанак на крају 

пројекта показао је да су млади у Сонти заинтересовани за даље акције оваквог типа.  

 

 

Други пројекат, „Будимо једнаки у школским клупама“, написала је и спровела Јелена 

Пејовић са члановима пројектног тима Вуканом Мацуром, Клаудиом Лукић, Јованком Зорица и 

Анђелом Шимунов. Идеја пројекта је настала из потребе да се помогне родитељима из Сонте који 

спадају у социјално-угрожену групу у виду пакета који је садржао неопходан школски прибор за 

њихову децу, као и поклоне које су деца правила (декупаж, честитке, предмете од глине и 

пластелина итд).  

Завршен мурал насикан у оквиру пројекта „Ено школа, ево мурал!“ 
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Након три месеца, пројекат је успешно реализован и на основу евалуационог састанка може 

се закључити да су волонтери научили како на креативан начин могу помоћи својој заједници, те 

су изразили жељу да и даље учествују у сличним пројектима. 

В) Друге текуће активности у оквиру институционалне подршке 

У оквиру двогодишње АCT инстутуционалне подршке, ЦЕКОС ради на даљем развоју 

програма и развоју организације, па су поред поменутих програмских активности урађене и неке 

битне ствари на нивоу организације.  

Координаторка пројекта Јелена Пејовић на пројекту „Будимо 
једнаки у школским клупама“ 

Нови управни одбор чине: Анђела Шимунв председница, Тара Шегрт заменица 

председнице и Јелена Витас 
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У току годину заједно са члановима и волонтерима креирали смо нови стратешки план 

наше органиазације на трогодишњи период од 2022. до 2024. године. Такође, комплетна управа 

организације препуштена је младим особама: изабране је нови управни одбор и након седам година 

промењен је председник организације. У наредним периоду чека на усвајање и других докумената 

као и доношење новог статута.  

 

2. ВЕЛИКИ ПРОЈЕКТИ 
 

Разлог да останем – пилотирање омладинских клубова у руралним крајевима Србије 

У 2021. години започет је пилот пројекат „Разлог да останем – пилотирање омладинских 

клубова у руралим крајевима Србије“.  

Кроз овај пројекат настављамо да делимо своје знање и искуство, као и примере добре 

праксе са младим људима и оснажимо младе људе и младе лидере у различитим активностима у 

селима и малим градовима у Србији да оснују нове локалне омладинске клубове или омладинске 

организације које ће бити независне, са квалитетним и одрживим програмима за младе 

 

 
Учесници и тренери на другом модулу тренинга одржаном у Апатину 
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Партнери на пројекту су Покрет горана Војводине и ОКУЛАР. У оквиру пројекта 

спроведене су припремне активности, јавни позив као и теренске посете ради селекције учесника 

пројекта. За одабране учеснике спроведена су два тренинга, од којих је један одржан у Сремским 

Карловцима у Еколошком центру Радуловачки, а други у Апатину у Дому ученика. Учесници су 

били млади из различитих руралних места у Србији: Жабља, Варварина, Новог Пазара, Ћићевца, 

Сремске Каменице, Сремских Карловаца, Дреновца и Српског Милетића и из Сонте. 

Током 2022. Наставља се завршни део пројекта и одвијање пратећих активности које ће 

учесници спроводити у својим локалним заједницама а које су испланирали током тренинга. 

Овим пројектом наставља се рад ЦЕКОС-а у области развоја омладинског рада у руралним 

областима у Србији који траје од 2019.године. 

 

Село на дневном реду – наставак пројекта из 2020. године  

У 2021. години наставили смо 12-месечни пројекат „Село на дневном реду“ који је започет 

половином 2020. године. Активности у 2021. години уљкучивали су три локалне дебате младих, 

омладинских радника и доносиоца одлука у различитим другим местима које су спровеле наше 

партнерске организације (БИНС, ПГВ и Urban stream). Ови једнодневни догађаји одржани у 

Руском Крстуру, Сремским Карловцима и Пожаревцу.  

Округли сто у Новом Саду – завршни догађај у оквиру пројекта Село на дневном реду 
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Након тога приступило се изради документа са препорукама под називом: „Представљање 

потреба, циљева и досадашњих активности младих из руралних подручја“. На завршном догађају 

пројекта на округлом столу у Новом Саду који је реализован уз подршку НАПОР-а, млади су 

представили своје потребе доносиоцима одлука на националном нивоу.  

У наредном периоду очекујемо већу подршку Министарства и Покрајинских институција 

за младе у руралним областима, што се већ сад види у новим стратешким плановима на државном 

нивоу.  

 

3. ПАРТНЕРСКИ ПРОЈЕКТИ 
 

„Будућност младих у Апатину – Савет за младе као подршка поновном покретању 

Канцеларије за младе“ 

Почетком године смо реализовали заједнички пројекат који је осмислио ЦЕКОС а носилац 

пројекта је била Општина Апатин. Урађено је анкетирање ученика средњих школа и неколико 

предавања за чланове новооформљеног Савета за младе како би се они оснажили да даље 

унапређују локалну омладинску политику. ЦЕКОС је спровео и инфомративну кампању на 

интернету како би ширем становништу такође приближио ове теме.  

Први пут са младима о младима 

Почетком 2020. Године спровели смо овај пројекат који је такође осмислио ЦЕКОС али је 

носилац пројекта било удружење „Окулар“ из Ћићевца, а ЦЕКОС и Сомборски едукативни центар 

партнери.  

Млади из Ћићевца били су гости Сонте, Апатина и Сомбора где смо им представили наше 

досадашње подухвате на унапређењу положаја младих у наше две општине кроз сарадњу 

удружења и доносиоца одлика. Након тога Ћићевчани су реализовали локалне активности које су 

довеле до тога са и општина Ћићевац формира Савет за младе.  
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Исечак из новина Нови глас комуне о пројекту Први пут са младима о младима 

Радионица о медијској писмености 

Наша стална сарадница Ивана Волф из БИНС-а одржала је у склопу пројека који спроводи као 

независни консултант једнодневну радионицу у Сонти. Радионица на тему медијске писмености је 

била намењена младима из Сонте, а одржана је у просторијама Месне заједнице.  

 

Ивана Волф држи радионицу на тему медијске писмености 
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4. ОСТАЛЕ ВАЖНЕ СТВАРИ  
 

Реакредитација 

Ове јесени у октобру је ЦЕКОС ушао у процес реакредитације за пуноправну чланицу 

НАПОР мреже. Акредитацију је водила Вукана Мацура. Процес се састојао од онлајн обуке која је 

почела крајем октобра, потом је, у новембру, ЦЕКОС имао прилику да врши самопроцену 

организације попуњавањем онлајн алата. 

Овогодишња реакредитација се разликовала од претходних због тога што су све активности 

биле онлајн па и сама „посета“ акредиторки. Екстерну процену су вршиле дугогодишње 

омладинске раднице које су организовале зум састанак на којем су заједно са запосленима имале 

прилику да прелистају сву потребну документацију.  

Након екстерне процене ЦЕКОС је довио извештај о тренутном стању и започет је акциони план. 

Прва биоскопска пројекција  

Након многих покушаја и преговора, пред крај године, наша иницијатива да заживе 

професионалне биоскопске пројекције у Сонти је коначно успела.  

27. децембра 2021 године у организацији Општинског културног центра у сали месне 

заједнице одржана је пројекција филма „Јужни ветар 2 – Убрзање“.  

 

 


