
Održana završna konferencija projekta 
"Društveno - kulturni centar u Općini 
Brinje" 
 

 

 
Nakon dvogodišnjeg održavanja različitih radionica u sklopu projekta Društveno - kulturni 
centar u Općini Brinje,u petak u Društveno - kulturnom centru održana je završna 
konferencija navedenog projekta. 
 
Na samom predstavljanju postignutih rezultata projekta uz Predsjednicu Udruge žena Pavenka 
gđu. Jadranku Vučetić sudjelovala je i dopredsjednica gđa. Ruža Blažanin. 
 
Navedeni projekt je provodila Udruga žena Pavenka sa partnerima Općinom Brinje i DVD 
Brinje. 
 
Ispred Partenera na projektu svojim dolaskom konferenciju je uveličao Načelnik Općine 
Brinje Zlatko Fumić sa suradnicima dok je ispred DVD Brinje sudjelovao Alen Perković. 
 
Postignute rezultate projekta nazočnima je prezentirala Mirjana Javor, voditeljica Društveno – 
kulturnog centra. 
 
Projekt "Društveno - kulturni centar u Općini Brinje" sufinanciran je iz Europskog socijalnog 
fonda sa 85% sredstava dok je preostalih 15% financijskih sredstava iz državnog proračuna. 
 
Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.928.778,28 kuna koja se financirala u 100% iznosu 
bespovratnih sredstava. 
 
Kroz provedbu projekta koji je trajao 24 mjeseca uspostavljen je rad Društveno - kulturnog 
centra u Općini Brinje kroz provedbu 5 različitih programa. 
 
U sklopu provedenih programa provodilo se 36 različitih aktivnosti. Provedbom aktivnosti 
koje su se provodile prema mjesečnim kalendarima koji su objavljivani na društvenim 



mrežama, službenim stranicama Udruge te u samom Centru obogatio se kulturni život u ovoj 
ruralnoj Općini. 
 
Kako je bio i cilj predmetnog poziva u sklopu kojeg se projekt i financirao stavljanje javnih 
prostora u funkciju društvenih centara rezultat projekta je i ostvaren. 
 
Kroz samu provedbu projekta koji j inače bio i prvi EU projekt koji je Udruga žena Pavenka 
provodila, Udruga je ojačala stručne ljudske kapacitete koji mogu nastaviti raditi na dobrobit 
lokalne zajednice. 
 
Iako je projekt Društveno-kulturni centar u Općini Brinje priveden kraju, Udruga žena 
Pavenka nastavlja s radom i apliciranjem novih projektnih ideja na nadolazeće natječaje. 
 
Udruga žena Pavenka na čelu sa Predsjednicom Jadrankom Vučetić se zahvaljuje Načelniku 
Općine Brinje Zlatku Fumiću na slobodnom i nesmetanom korištenju te bez financijske 
naknade prostora Društveno - kulturnog centra u protekla 24 mjeseca. 
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