
Radionice 

Kako bi građani aktivno sudjelovali i dali doprinos rješavanju zagrebačkih prometnih 

problema, potrebna su neka znanja i vještine - od toga kako komunicirati s Gradom i 

definirati svoje zahtjeve do toga na koji se način i kada treba uključiti u proces. S druge 

strane, partneri u projektu također moraju steći znanja i vještine za komuniciranje s 

građanima i njihovo uključivanje u pojedine mjere.  

// Radionice o kulturi dijaloga za partnere na CIVITAS ELAN-u 

 

U srijedu 26. siječnja 2011. u zgradi Gradskog poglavarstva psihologinja Dušanka Kosanović 

održala je radionicu za partnere na temu ostvarivanja bolje komunikacije među partnerima, ali 

i partnera koji provode projekt s građanima i ciljanim grupama dionika. 

Uvodna radionica održana je 14. rujna 2010. Tom su prigodom sudionici iznijeli svoja 

iskustva i potrebe na ovom području. Istaknut je i dobar praktični primjer konzultacija s 

građanima provedenih u okviru mjere Studija intermodalnog željezničkog terminala Sava 

Sjever. 

 

// Radionica za partnere - Uključivanje građana u proces planiranja i 

provedbe CIVITAS ELAN-a 

 

 

U Tribinama grada Zagreba na Kaptolu održana je 18. listopada 2010. radionica za 

zagrebačke partnere uključene u projekt CIVITAS ELAN. 

 

Milena Marega iz Ljubljane i Lidija Pavić-Rogošić iz ODRAZ-a uvodno su govorile o tome 

kako uključivanje građana može doprinijeti uspjehu mjera mobilnosti, koje su koristi i rizici, o 

procesu osmišljenog pristupa, koga uključiti, o važnosti političke podrške, pokazateljima 

uspjeha, najčešćim preprekama i izazovima. U razgovor su se uključili i sudionici radionice. 

 



Nakon toga se razgovaralo o postupku osmišljavanja procesa uključivanja građana u pojedine 

mjere te su za neke napravljeni i okvirni planovi. 

// Kako komunicirati s Gradom i formulirati svoje zahtjeve 

 

 

ODRAZ je osmislio te u suradnji s Centrom za kulturu Trešnjevka i Gradom Zagrebom 

proveo nekoliko dvodnevnih radionica tijekom 2009., 2010., 2011. i 2012. godine za 

sveukupno 130 sudionika/ca, uglavnom zainteresiranih građana. 

Na održanim radionicama sudionici su iznijeli svoje zamisli za poboljšanje kvalitete življenja 

u svojim zajednicama. Te su zamisli, uz pomoć stručnog vodstva, definirali u smislene i 

logične zahtjeve. 

Tijekom interaktivnog rada (prezentacije, rad u malim grupama, igra uloga), sudionici su: 

 upoznati s osnovnim principima mobiliziranja i organiziranja zajednice; 

 definirali uloge sektora u društvu i komplementarnost njihovih doprinosa; 

 poboljšanju kvalitete življenja u zajednici; 

 upoznati s razinama uključivanja u procese odlučivanja; 

 raspravili i ocijenili metode javnog dogovaranja i imenovanja problema kroz igru; 

 igrali igru uloga NOVO RJEŠENJE GRADSKOG PROMETA - Uvođenje brze 

autobusne tranzitne sheme; 

 upoznati s osnovama procesa definiranja zahtjeva građana. 

 


