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УВОД
ОСНИВАЊЕ
Удружење АСОЦИЈАЦИЈА ЗА АФИРМАЦИЈУ КУЛТУРЕ (у даљем тексту: АСК) почело је са радом
2004. године у Београду, а формално правно је основано и регистровано 2015. године као невладино,
нестраначко и непрофитно удружење, основано на неодређено време, са циљем да кроз креативни рад
промовише културу, делује у области хуманитарног рада, ради на афирмацији културе и афирмацији
младих у друштву, као и на креативном и професионалном унапређењу младих, својих чланова и
друштва у целини.
АСК своју делатност остварује на територији Републике Србије, а у складу са својим циљевима и у
иностранству у сарадњи са локалним и међународним организацијама. Своје деловање удружење
развија како самостално, кроз пројекте и акције које сама организација покреће и реализује, тако и као
сарадник на бројним пројектима, које организују друге организације.

ЦИЉЕВИ АСК-а













Промоција и афирмација свих облика културе;
Афирмација младих у друштву;
Деловање у области хунамитарног рада;
Деловање у локалној заједници, и Републици Србији, ради побољшања локалних заједница као и
статуса младих у њима;
Повезивање са домаћим и међународним организацијама у сврху остваривања циљева Удружења;
Промоција и унапређење свих облика културног, образовног, социјалног, психолошког,
здравственог, емотивног и интелектуалног развоја младих;
Промоција и унапређење активизма младих;
Промоција екологије и еколошких принципа као и коришћења обновновљивих извора енергије,
рециклаже и друго;
Заштита људских права, права младих, права особа са инвалидитетом и других угрожених
категорија друштва;
Развој невладиног сектора и друштва у целини;
Оранизовање радионица, семинара, трибина, културних и других манифестација ради промоције
Удружења и циљева које Удружење заступа;
Професионално усавршавање чланова
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ОПШТИ ПОДАЦИ О УДРУЖЕЊУ
Назив Удружења је: «АСОЦИЈАЦИЈА ЗА АФИРМАЦИЈУ КУЛТУРЕ»
Назив Удружења на енглеском језику је: «ASSOCIATION FOR AFFIRMATION OF CULTURE»
Скраћени назив удружења је: «АСК»
Удружење има седиште у Београду, ул. Брсјачка бр. 28
Удружење има канцеларију и Едукативни центар у Београду, ул. Топличин венац бр. 11

Асоцијација за афирмацију културе
afirmacijakulture.org

Асоцијација за афирмацију културе
ПОЗДРАВНА РЕЧ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА
Драги пријатељи, донатори и сарадници,
У претходној, 2019. години, уз велики труд и много рада, и уз Вашу велику помоћ и подршку,
остварили смо заједно много успеха. Заједничким снагама утицали смо на афирмацију културе у нашем
друштву, на очување животне средине и на развој младих лидера и лидерки.
Ове године наш тим појачан је сјајним новим младим људима који су организацији донели нову
енергију и снагу да у наредној, 2020. години још значајније допринесемо локалној заједници и нашој
земљи као и да у још већој мери идемо ка испуњењу наших циљева.
Развили смо два стратешка пројекта, Светионик знања и Академију омладинског
предузетништва, који су се у току реализације развили у Програме на чијем даљем развоју настављамо
да радимо и у наредним годинама са идејом њихове регионализације. Велику пажњу посветили смо и
спровођењу пројеката и активности у области заштите животне средине, која уз активизам младих,
предузетништво и културу, представља једну од стратешких области деловања АСКа.
Кроз АСК програме прошло је готово две стотине младих а у едукацијама и курсевима које смо
организовали сами или у сарадњи са партнерским организацијама прошло је додатних две стотине
корисника.
Такође имали смо велику част и задовољство да наставимо стара партнерства али и да
успоставимо нова. Сардње смо остварили са Министарствима Републике Србије, са амбасадама,
компанијама и појединцима и сви они заједно учинили су могућим остварење наших циљева.
Све претходно набројано учинило је могућим да у наредној години будемо још јачи и већи и да
заједно са свима Вама радимо у корист нашег друштва.
Желим да искористим ову прилику да се још једном захвалим свим нашим члановима и
сарадницима, промотерима и амбасадорима АСКа, који су каналисали своју енергију и труд у значајну
подршку организацији. Управни одбор и сви наши сарадници показали су да је уз велики труд, рад и жељу
остварење сваког циља могуће. Наши донатори, пријатељи АСКа и сви други без чије подршке то не би
било могуће показали су висок ниво друштвене одговорности и на првом месту поверења у АСК и на томе
им се свима од срца захваљујем.

Андреј Баланч
Оснивач и Извршни директор
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КРАТАК ПРЕГЛЕД ГОДИНЕ
Година је започета са два кључна циља:
 Завршетак Центра за едукацију; и
 Повећање броја пројеката и обима ванпројектних активности активности
АСК је од града Београда добио у закуп пословни простор који се налази на адреси Топличин венац
бр. 11. Осим канцеларија удружења на истом месту је предвиђен и АСК-ов центар за едукацију који би
служио за организовање семинара, радионица и тренинга у оквиру циљева и активности због којих је
АСК и основан. За ту сврху подигнут је кредит код пословне банке у износу од 10.000 евра. Током првих
шест месеци извођени су грађевински радови на адаптацији, целокупна замена електро инсталација,
исталација централног грејања, репарација прозора и подова, завршни радови као и опремање простора
за гореописане намене. У јуну 2019. године, свечано је отворен и почео са радом АСК Центар за едукацију
захваљујући преданом раду чланова удружења и несебичним донацијама друштвено одговорних
компанија и појединаца. Од јуна месеца па до краја 2019 године, одржано је 12 семинара као и велики
број тренинга и радионица, од којих су неке постале традиционалне и понављају се периодично сваке
недеље или месеца.
У текућој години планирамо да додатно оплеменимо простор постављањем система
климатизације и вентилације простора, како бисмо нашим корисницима омогућили још угоднији
боравак. Идеја је да пронађемо донатора који би покрио овај трошак, а уколико то не буде било могуће,
покушаћемо да ово улагање извршимо из средстава организације.
Други циљ који смо зацртали за 2019 годину је такође успешно испуњен – у 2019. години смо
припремили два велика и важна пројекта „Светионик знања“ и „Академија омладинског
предузетништва“ који су финансирани од стране Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду,
Министарства за омладину и спорт Републике Србије, Амбасаде Краљевине Данске у Србији и
Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Наведени пројекти су имали
одличан успех и били веома добро прихваћени од стране циљних група. Кроз њих смо успели да
развијемо неке нове младе људе и младе организације, али и подгли свест о важности укључивања
младих у унапређење живота у њиховој средини било кроз активизам или предузетнички дух, посебно у
слабије развијеним општинама у Србији.
Такође имали смо и одличне идеје за побољшање услова животне средине и развоја младих, које
су уз помоћ локалних самоуправа преточене у успешне пројекте за које се надамо да ће се понављати и
постати традиционални у наредним годинама.
Изузетно нам је драго да Вас обавестимо да се АСК тим у 2019. години значајно повећао по броју
активних чланова. Веома је важно истаћи да се ради махом о млађим члановима друштва –
средњошколцима и студентима, али и неколико чланова који су пословно остварени људи и који би
могли пуно да помогну удружењу својим искуством и контактима у наредним годинама.
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На крају, раст удружења се значајно испољио и кроз напредак у финансијском аспекту што је
помогло даљој стабилизацији организације и стварању могућности да се настави са ванпројектним
активностима од којих је АСК и почео а то су дечији фестивал дар Креативности и хуманитарна акција „И
ти си деда мраз“ коју АСК спроводи већ пуних 6 година.
Детаљније информације о кључним финансијским показатељима и пројектима у 2019. години
приказане су у наредним поглављима овог извештаја.
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КЉУЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Развој организације и финансијског оквира у протеклом периоду доживео је потпуни преображај,
односно трансформацију у професионално оријентисан тим који се залаже за развој цивилног друштва,
што се огледа у знатном повећању свеобухватног финансијског промета и остварених активности кроз
спроведене пројекте и друге активности удружења.
Снажан раст капацитета кадрова и повећања броја активности праћени су растом и
диверсификацијом извора средстава (9.07 милилиона – раст 300% *2.92 милиона у 2018.). Поред
институција и грантова, организација је добила подршку кроз знатано повећање средстава од
индивидуалних донатора (1.91 милиона динара). У току 2019. године посебно је придата пажња развоју
сарадње и прикупљању средстава од корпоративног сектора, заинтересованих компанија и мањих
предузетника, који деле наше вредности и вољни су да помогну општем развоју друштва (0,42 милиона
динара).
Активности током 2019. године су спроведене на већем делу територије Репубилке Србије, што је
представљало логистички изазов, па је посебна пажња додељена развоју кадрова и истраживању
тржишта добара и услуга у удаљеним местима ван територије града Београда.
Највећи удео у нашим трошковима су, свакако, трошкови активности спроведених за
бенефакторе, што је укупно 4.40 милиона динара или 49.71% укупног буџета организације. Развојем
капацитета кадрова и проширењем мреже екстерних стручних сарадника успели смо да ангажујемо
знатан број стучног особља, при чему је укупан трошак за особље ангажовано на пројектима износио 2.57
милиона динара или 29.05% укупног буџета, а само део од 0.45 милиона динара или 5.08% буџета
организације намењен трошку за менаџмент.
У многим погледима организација се и даље развија и ми настављамо да стремимо ка
максимизацији раста у 2020. години. Бољом структуром прихода и квалитетним кадровима упустићемо
се у нове изазове. Развијањем постојећих и увођењем нових програма са стабилним финансијким
оквиром и професионалним тимом смело корачамо даље ка светлијој будућности за све слојеве нашег
друштва у целини.
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Prihodi 2019

RSD

EUR

Donacije – Individualne

1.916.977,64

16.314,70

Donacije – Korporativne

419.204,70

3.567,70

Donacije – Organizacije

63.440,00

539,91

6.397.802,22

54.449,38

280.000,00

2.382,98

9.077.424,56

77.254,68

Rashodi 2019

RSD

EUR

Trošak Kadrova

2.574.699,62

21.912,34

Trošak kancelarijskog materijala i inventara

387.804,06

3.300,46

Trošak Transporta

285.727,80

2.431,73

Trošak poslovnog prostora

913.567,42

7.775,04

4.405.609,35

37.494,55

294.493,55

2.506,33

8.861.901,80

75.420,44

215.522,76

1.834,24

9.077.424,56

77.254,68

Donacije - Institucije - Projekti
Izvršene usluge
Ukupno Prihodi

Troškovi Projektnih Aktivnosti
Ostali troškovi
Ukupno Rashodi
Višak prihoda nad rashodima
Ukupno
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СПИСАК И КРАТАК ОПИС СВИХ ПРОЈЕКАТА
•

СВЕТИОНИК ЗНАЊА
 Донатор: Амбасада Сједињених Америчких Држава у Београду
 Износ донације: 1.666.350 динара
 Период реализације: 23.9. 2019. – 31.3.2020.
 Опис пројекта:
Пројекат „Светионик знања“ представља такмичење 60 средњошколаца из 15 локалних
заједница, са циљем осмишљавања пројекта за унапређење заједнице у којима живе. Сваки
тим чини четворо средњошколаца треће и четврте године (17,18 и 19 година). Уз стручно
вођење експерта на дату тему, координатора из омладинске организације и алумни
ментора, тимови раде на осмишљавању идеје која ће унапредити живот у њиховој средини.
Овогодишња генерација представља трећу генерацију пројекта, након успешно
организована два Светионика 2017. и 2018. године. До сада, кроз пројекат је осмишљено
30 пројектних идеја, а кроз Светионик је обучено 120 средњошколаца који настављају да
дају свој допринос унапређењу заједнице у којој живе.
Циљ пројекта је да средњошколци, уз нашу помоћ и стручно вођење, у току трајања
пројекта осмисле и детаљно припреме пројекат, на пет пројектних тема (екологија, спорт,
туризам, култура и друштвена одговорност) којим ће допринети заједници у којој живе.
На овај начин, младима се омогућава да пруже максимални допринос у решавању
проблема њихових локалних заједница које они најбоље познају. У току трајања пројекта
желимо да им пружимо практична знања и искуства предавача како би постали активнији
грађани заједница у којима живе.

•

АКАДЕМИЈА ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
 Донатор: Министарство омладине и спорта и Амбасада Краљевине Данске у Србији
 Износ донације: 3,926,410 динара
 Период реализације: 1.9.2019. – 31.12.2019.
 Опис пројекта:
„Академија омладинског предузетништва“ је пројекат заснован на обучавању младих са
циљем развијања предузетничких идеја у неразвијеним општинама (III и IV категорије) са
територије Републике Србије. Десет тимова учесника, младих од 19 до 30 година, прошло
је кроз овај тромесечни интензивни програм који им је омогућио да развију своју
почетничку идеју, од ње направе бизнис план, припреме пословне предлоге за њену
имплементацију и представе је стручном жирију. Пројекат се спроводио уз подршку
Министарства омладине и спорта и Амбасаде Краљевине Данске.
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Како би се промовисала идеја омладинског предузетништва и привукла пажња младих, у
општинама треће и четврте категорије организовано је 10 инфо дана. Ове дане, пратио је
и отворен позив за пријаве тимова и подношење предузетничких идеја. Путем
организоване веб кампање и уз помоћ наших локалних партенра, сакупили смо више од 20
предузетничких идеја, од којих је за учешће на Академији, одабрано најбољих 10.
Одабрани тимови су учествовали у петодневној Академији која је одржана на Старој
Планини. Ту су учесници прошли кроз интензиван програм обуке, који се састојао од 3
дневна предавања, радионица, разговора са менторима и вежбе „speed dating“ са
потенцијалним инвеститорима.
Након повратка кућама, сви тимови су имали додатних месец дана за развој своје идеје и
достављање детаљног бизнис плана, заснованог на предавањима и инструкцијама
стеченим на Академији. У току ове фазе, учесници су имали два недељна вебинара, као
прилику за стицање нових знања и вештина. Од десет тимова, одабрано је најбољих пет,
на основу бизнис планова, који су позвани на церемонију затварања у Нишу.
Церемонија затварања одржана је у Нишу као догађај за пет најбољих тимова са Академије
и стотинак припадника младих и кључних актера стартап заједнице у Нишу. Цео програм
организован је ради остваривања дугорочног утицаја, охрабривањем младих људи да
постану предузетници и подстицањем сарадње између свих присутних актера на нашем
догађају.
•

ЗЕЛЕНА ШКОЛА БЕОГРАДА
 Донатор: Секретаријат за заштиту животне средине града Београда
 Износ донације: 990,000 динара
 Период реализације: 01.01 - 31.05. 2019. године
 Опис пројекта:
Пројекат обухвата петомесечне активности на реализацији едукације и радионица са
децом четвртог разреда основних школа, те садњу дрвећа у двориштима основних школа
на територији града Београда. Овај пројекат има за циљ подизање свести наших младих
суграђана о значају очувања животне средине и екологије као науке на забаван и
интересантан начин. Важно је утицати на нове нараштаје и пробудити у њима
интересовање за ову област, обзиром да су управо они будући носиоци друштва.

•

УПОЗНАЈТЕ СВЕТ „FREELANCE-а“
 Донатор: Градска општина Врачар
 Износ донације: 170.000 динара
 Период реализације: 01.07.2019 – 30.09.2019.
 Опис пројекта:
Упознавање младих са Врачара са могућностима „Freelance“ послова. Едукатори ће
обучавати полазнике курса како успешно пословати путем интернета. Пројекат предвиђа
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теоријску обуку након које ће се одржати и практична примена стеченог знања. Основни
циљ пројекта је оспособљавање младих да сами започну своје каријере.

•

ЗЕЛЕНИ ВРАЧАР
 Донатор: Градска општина Врачар
 Износ донације: 1.495.650 динара
 Период реализације: 15.03. – 30.07.2018
 Опис пројекта:
Пројекат обухвата целогодишње активности на реализацији месечних едукација и
радионица те организовање такмичења у основним школама на територији ГО Врачар.
Циљ је да се кроз едукације, радионице и такмичење на забаван и интересантан начин,
прилагођен основцима, најмлађима приближи процес рециклаже и важност очувања
животне средине.

•

ЗВЕЗДАРА У СРЦУ
 Донатор: Градска општина Звездара
 Износ донације: 180.000 динара
 Период реализације: 1.5. – 1.8.2019. године
 Опис пројекта:
Пројекат је подразумевао организовање ликовног такмичења за ученике и ученице виших
разреда основних школа на територији општине Звездара на тему „Звездара у срцу“.
Најбољи радови су награђени и изложени у холу ГО Звездара. Стручни жири је оценио
радове и изабрао најбоље, након чега су победницима уручене награде на церемонији у
АСК Центру за едукацију у Београду.

•

КОРАК КРОЗ ИСТОРИЈУ, КОРАК КА БУДУЋНОСТИ
 Донатор: Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Министарство спољних послова
 Износ донације: 200.000 динара
 Период реализације: 1.4.2019. – 30.11.2019.
 Опис пројекта:
Пројекат „Корак кроз историју, корак ка будућности“ представља јесењи камп за 25
средњошколаца српске националности који долазе из Републике Српске, Румуније,
Мађарске и Хрватске. Петодневни камп организован је у септембру на Фрушкој Гори, и
имао је за циљ да младе Србе и Српкиње окупи на једном месту у циљу унапређења знања,
капацитета и контаката Срба у региону да спроводе активности намењене јачању
културног идентитета и очувања српске културне баштине у региону.
У сарадњи са српским средњим школама у наведеним земљама региона, одабрано је 30
учесника који су у септембру присуствовали јесењем кампу на Фрушкој Гори. Уз пратњу
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професора, којег одреди школа, учесници су се сакупити у Београду након чега је
организован превоз до Фрушке Горе и смештаја.

•

5 ЗА 5
 Донатор: Град Ваљево
 Партнер: Амбасада Руске Федерације, Амбасаде Народне Републике Кине, Руски дом,
 Износ донације: 200.000 динара
 Период реализације: 1.5.2019. – 31.12.2019.
 Опис пројекта:
Пројекат „5 за 5“ је кроз пет активности у десет сусрета обучио и мотивисао младе да
активизмом допринесу својој локалној заједници. Активности пројекта су одржане у виду
радионица, предавања, трибина и интерактивних сусрета, у складу са обрађеним темама.
Неопходност ове врсте пројекта показује се кроз изражену апатију младих према свом
окружењу, иницирању промена и покретања акција од значаја за свој као и развој своје
околине.
Активностима пројекта тежимо да пробудимо жељу за стицањем нових знања и вештина
код младих, и тиме их подстакнемо да буду проактивни у свом личном развоју али и да
активно учествују у унапређењу града Ваљева.
У склопу пројекту предвиђено је одржавање следећих активности:
 Концерт оркестра Уралског федералног универзитета из Јекатеринбурга
 Концерт хора Руског и промоција агенције Россотрудничество
 Концерт ансамбла из Народне Републике Кине
 Предавање посвећено активизму младих
 Предавање посвећено заштити животне средине
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КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ
На почетку 2020. године одржан је радни састанак свих чланова и тимова АСК-а ради дефинисања
циљева за текућу годину. Као кључни циљеви дефинисани су следећи:


Регинализација организације и пројеката, која подразумева проширење делатности
удружења на земље у региону, с посебни освртом на регионалну сарадњу са
организацијама које су већ остварене у свом деловању у околним земљама.
Извесно је да ће пројекти „Светионик знања“ и „Академија омладинског предузетништва“
ове године добити надоградњу у виду учешћа младих из Републике Српске, док се у
тренутку састављања овог извештаја преговара са другим организацијама из региона како
би учешће узели и млади из Црне Горе, Хрватске, Бугарске и Македоније.
Такође, у сарадњи са Министарством спољних послова Републике Бугарске Припремљен
је и пројекат сарадње и упознавања младих кроз културу и обичаје две земље, с надом да
ће се тако продубити везе и сарања међу младима из здве земље, поготово у пограничним
крајевима где је контакт и најчешћи. Почетак рада на пројекту се очекује од априла 2020.
године



Један од главних циљева за ову годину јесте и појачан фокус на еколошке пројекте и
програме које би АСК припремио у сарадњи са партнрима и донаторима. Свесни смо све
већег штетног утицаја загађивача на животну средину и чврсто верујемо да едукацијом
пре свега млађе популације можемо да утичемо на њихову свест о проблему и начинимо
решавања.
У том смислу у припреми је пројекат „Zero Waste“ чији је циљ подизање и јачање свести о
значају редукције прехрамбеног отпада код различитих циљних група произвођача
прехрамбених производа, потрошача, објекта јавне исхране (мензе, болнице, студентски
домови, старачки домови, казнено-поправне установе), ХоРеКа сектора (хотели,
ресторани, кафићи) и трговинских ланциа и органа локалних самоупарава, као и
популаризација приступа Zero Waste начина размишљања и деловања уз активно
укључивање физичких и правних лица у смањивању и искоришћењу отпада.
Наравно, поред овог пројекта, наставићемо и одличну сарадњу са локалним самоуправама
из претходних година и трудити се да поновимо и проширимо све пројекте које смо имали,
а посебно Зелени Врачар који бисмо проширили и на друге општине и Зелену школу
Београда која је препозната као пројекат од значајка за Град Београд и који ће у сличном
формату бити спроведен од стране градског секретаријата.
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Трећи кључни циљ јесте даље јачање капацитета удружења, будући да смо у 2019. години
достигли максимум са датим кадровским капацитетима. У том смилу циљ је двојак – да се
садашњи капацитети ојачају довођењем нових волонтера или чланова, као и да се
постојећи кадровски капацитети даље развијају и обучавају. С тим у вези, надамо се да
ћемо ове године имати места у буџету за првог стално запосленог у АСК-у.
Такође, радићемо на даљем развоју Едукативног центра јер знамо да у њему постоји
велики потенцијал који може много да донесе организацији, њеним члановима али и свим
заинтересованим корисницима који се њиме могу служити ради испуњавања циљева из
статута АСК-а.

Поред ових, кључних циљева, постоје и многи други, за нас јако важни циљеви који се односе унапређене
постојећих пројеката и партнерстава али и на технички и организациони развој саме организације.

У Београду, јануар 2020. године

____________________________________
Андреј Баланч
Извршни директор
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