
Hrvački klub „Trešnjevka“ održao radionicu na temu 
modernizacije sportskih udruga te cijeloživotnog obrazovanja 
kroz sport.  
U utorak 24.01.2023. na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Hrvački klub "Trešnjevka" održao je 
dvodijelnu  radionicu u okviru projekta “Hrvači Trešnjevke za sportske organizacije civilnog  
društva (SOCD) u kriznim situacijama”. 

Teme obuhvaćene radionicom bile su iz područja „Zapošljavanje” i „Obrazovanje“ što su ujedno 
i tematska područja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. 

Radionica je započela predavanjem na temu 
"Modernizacija sportskih udruga i tržište 
rada" koju je održao prof. dr. sc. Franjo Prot 
redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini 
na Sveučilištu u Zagrebu na kojem je 
predavao na predmetima Sistematska 
kineziologija, Metodologija u istraživanju i 
Osnovne kineziološke transformacije. 
Aktivan je član raznih domaćih i 
međunarodnih znanstvenih i stručnih 
udruga.  

Profesor Prot u uvodu predavanja osvrnuo se na sport u hrvatskom društvu i u svijetu kroz 
paradigmu “doba promjena”,  koja utječe na rad i promjene u radu sportskih organizacija ali i na 
to kako naš rad u udrugama može utjecati na globalnoj razini.  

U nastavku je iznesena sliku složene strukture sporta u kojoj je objašnjeno djelovanje pojedinih 
međunardonih i nacionalnih komisija, odbora, saveza i slično. Objašnjen je sustav financiranja 
udruga u Hrvatskoj te kako se provodi djelatnost sporta sukladno Zakonom o sportu. U 
završnome dijelu predavanja izneseno je nekoliko primjera sportskih udruga kao primjer dobre 
prakse drugima za ostvarenje napretka. 

 

  

 

 

 



Drugo predavanje pod nazivom 
″Cjeloživotno obrazovanje kroz sport″ iz 
tematskog područja  „Obrazovanje“ 
održala je Snježana Zbukvić Ožbolt, 
profesorica i Voditeljica Odjela za srednju 
i osnovnu školu Pučkog otvorenog učilišta 
Zagreb.  

 

Na početku predavanja prikazan je 
koncept cjeloživotnog obrazovanja čija potreba proizlazi iz kontinuiranog razvoja društva i 
napretka tehnologije u svijetu.  

Cilj predavanja bio je osvijestiti važnost cjeloživotnog obrazovanja u sportu te istaknuti važnost 
usklađivanja potreba tržišta rada s programima obrazovanja i vrednovanja u sportu. Sudionicima 
radionice prikazane su razne mogućnosti sportskog obrazovanja uz korisne savjete kako 
nadograđivati postojeće kompetencija pri obavljanju stručnih poslova u sportu. Također je 
istaknuta važnost praćenja promjena zakona koji utječu na tržište rada i obrazovanje u području 
sporta. 

Sudionicima koji nisu mogli sudjelovati na radionici uživo, omogućeno je praćenje putem ZOOM 
platforme, a svako predavanje pratilo je nešto više od 30-tak članova, zaposlenika i predstavnika 
sportskih udruga.  

Provedba projekta Hrvači Trešnjevke za sportske organizacije civilnog  društva (SOCD) u kriznim 
situacijama” započela je 12. studenoga 2021. godine, a trajat će 18 mjeseci, odnosno do 12. 
svibnja 2023. Hrvački klub Trešnjevka projekt provodi u partnerstvu s Kineziološkim fakultetom 
Sveučilišta u Zagrebu, a supotpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su Ured za udruge 
Vlade Republike Hrvatski i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kao Posrednička tijela 
prve i druge razine. 

Ukupna vrijednost projekta i iznos bespovratnih sredstava je 486.534,87 HRK, a iznos EU potpore 
iz Europskog socijalnog fonda je 85% (413.554,64 HRK). Preostalih 15% sredstava (72.980,23 HRK) 
osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske – Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Za sve informacije o projektu, mogućnostima uključivanja i rasporedu aktivnosti, pozivamo Vas 
da pratite Facebook stranicu Hrvačkog kluba Trešnjevka i web stranicu Kineziološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 

Više informacija o EU fondovima možete vidjeti na stranici www.strukturnifondovi.hr 

 


