Za dodatne informacije kontaktirajte
Kulturno-umjetničko društvo "Dinara"
Bajani 5, 22310 Kijevo
Tel: 0996700953
FB: @dinarskosrce
Email: kud.dinara.kijevo@gmail.com
Kontakt osoba:
Lorena Kereta, voditeljica projekta
Općina Kijevo
Bajani 12, 22310 Kijevo
Tel: +385 22 681004
Email: opcina-kijevo@si.t-com.hr
www.kijevo.hr
Kontakt osoba:
Lidija Slavić, načelnica
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Kulturno-umjetničko društvo "Dinara"
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Općina Kijevo
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Društveni centar

GTF- Inicijativa za održivi rast

GTF- Inicijativa za održivi rast
Savska 41/2, 10000 Zagreb
Tel: (0)1 6137783
Email: info@gtf.hr
www.gtf.hr
Kontakt osoba:
Mary Ann Rukavina Cipetić, predsjednica udruge

Europska unija
“Zajedno do fondova EU”

Bajani 5, Kijevo

Europska unija
“Zajedno do fondova EU”

Za više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt se temelji na suradnji između dvije
organizacije civilnog društva, KUD-a "Dinara"
i udruge "GTF – Inicijative za održivi rast" i
jedinice lokalne samouprave – Općine
Kijevo. Projektni konzorcij će modelom
participativnog upravljanja voditi prostor
društveno-kulturnog centra u Općini Kijevo,
što će unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne
zajednice u korištenju javnih prostora. Kroz
projekt će se postojeći prostor u javnom
vlasništvu
revitalizirati,
obogatiti
kulturno-društvenim sadržajima i tako staviti
u službu organizacija civilnog društva i
stanovništva na prostoru Općine Kijevo, što
će pridonijeti povećanju iskorištenosti javnih
prostora za društveni život na lokalnoj razini.

Projekt "Dinarsko srce" doprinosi kvaliteti
življenja u lokalnoj zajednici razvojem
društveno-kulturnih sadržaja, jačanjem
uloge organizacija civilnog društva (OCD) te
poticanjem multisektorske suradnje za
lokalni razvoj vođen zajednicom.
Specifični cilj projekta je unaprijediti društveni
život i povećati iskorištenost javnog prostora u
Kijevu kroz razvoj društvenog centra "Dinarsko
srce" gdje će se tijekom trajanja projekta
provoditi programi iz područja tradicijske
kulture, ruralnog razvoja i poduzetništva.
Ciljane skupine projekta su organizacije
civilnog društva iz Općine i ostatka Hrvatske, a
krajnji korisnici stanovništvo Općine Kijevo,
posebno mladi, osobe starije životne dobi te
potencijalni poduzetnici.

Nositelj projekta KUD "Dinara"
je
kulturno-umjetničko društvo sa sjedištem u
Kijevu osnovano 1999. godine. Društvo
trenutno broji 92 aktivna člana te aktivno
sudjeluje na manifestacijama i proslavama na
prostoru cijele Šibensko-Kninske, ali i
susjednih županija, kao i županijskim,
državnim i međunarodnim smotrama
folklora. Cilj društva je promicanje, razvitak i
unapređenje
kulturne
baštine
Kijeva,
odnosno
čuvanje
folklorne
baštine
dinarskog kraja od zaborava (prvenstveno
kola i ojkavice), a to se ostvaruje kroz
aktivnosti poput okupljanja građana koji se
bave kulturno-umjetničkim (glazbenim i
scenskim) amaterizmom, promicanjem i
unapređivanjem rada na očuvanju tradicijske
kulture Kijeva, organiziranjem savjetovanja,
predavanja, seminara, kongresa, tribina i
drugih stručnih skupova.

Projektni partner Općina Kijevo kao područje
s visokom aktivnošću udruga aktivno pridonosi
podržavanju nekoliko organizacija civilnog
društva na svom području. Uz KUD "Dinara", tu
su i lovačko društvo "Kijevo", Hrvatsko
planinarsko društvo "Sinjal 1831" i Boćarski klub
"Kijevo". Općina Kijevo je za potrebe provedbe
ovog projekta ustupila svoje prostore na
raspolaganje, te projektu pridonosi i kroz
informiranje i okupljanje građana preko mjesnih
odbora, svojih zaposlenika, glasila i web stranica.
Općina ima dvoje zaposlenih i prijašnje iskustvo
u provođenju projekata te dovoljno operativnih
i upravljačkih kapaciteta.
GTF-Inicijativa za održivi rast (GTF-IOR) je
udruga sa sjedištem u Zagrebu čiji su ciljevi
promicanje i razvoj poduzetništva, rodne
ravnopravnosti i socijalne uključenosti kao
glavnih elemenata održivog rasta. GTF-IOR
djeluje od 1999. te ima bogato iskustvo u
provedbi projekata iz područja održivosti i
ruralnog razvoja te projekata za poboljšanje
kvalitete života. GTF-IOR kontinuirano potiče i
razvija multisektorsku suradnju između
OCD-ova i ostalih sektora.
Naziv projekta:
Društveni centar "Dinarsko srce"
Lokacija projekta:
Šibensko-Kninska županija – Općina Kijevo
Trajanje projekta:
05/2020-05/2022 (24 mjeseca)
Ukupna vrijednost projekta:
1.704.568,03 kn
„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost
Kulturno-umjetničkog društva "Dinara".“

