уметности, да би се у новије време окренули и према филмским и мултимедијалним
гранама уметности.
Мисија Дома омладине је развој и популаризација урбане културе младих (као
аутора) и за младе (као публике) у региону Шумадије.
У својим развојним данима, Дом омладине је у свом матичном простору у улици
Бранка Радичевића 1, на спрату окупљао ликовне уметнике ( Драгољуб Јелисијевић
Кепа, Горан Ракић...) у партеру глумце ( Горица Поповић, Раде Марјановић...) филмске
ауторе ( Зоран Петровић, Јован Глигоријевић...) и песнике попут Боре Хорвата и
других, а у подруму музичаре ( група „Смак“ ) и та традиција се наставила.
Данас је Дом омладине један од највећих културних центара у Србији, чему је поред
карактеристика традиционалног крагујевачког бренда урбане културе, допринело и
спајање са Друштвеним предузећем „Шумадија филм“, крајем 2008. године.
Активности Дома омладине су подељене на програмску продукцију (музички концерти
и фестивали, изложбени програм, пројекције филмова, дебате) едукативне радионице
за младе (глума, филм, рок музика, сликање, стрип и карикатура) и партнерске
програме у сарадњи са цивилним сектором, регионалним и међународним
институцијама и организацијама културе.
Од програмске продукције последњих година треба издвојити: „Арсенал фест“ као
један од највећих регионалних фестивала рок и поп музике (Горан Бреговић, Џибони,
СМАК, Бајага и инструктори, Stereo MC`s, Therapy, Gentleman, LTJ Bukem, Дарко
Рундек, Хладно пиво, Дубиоза колектив, Партибрејкерси, Забрањено Пушење,
Гоблини...) традиционални Ђурђевдански концерт поводом Дана града Крагујевца
(Ван Гог, Јелена Томашевић, Здравко Чолић, Владо Георгиев, Неверне бебе...) региопромоције (Влатко Стефановски, Кемал Монтено, Аки Рахимовски, Масимо Савић,
Раде Шербеџија, група „Филм“...) као и специјалну продукцију (повратак групе
„Освајачи“, 15 година групе „ЧБС“...).
Од едукативних радионица за младе су најпознатије две дугогодишње Драмски студио
и Дечија позоришна радионица (радионице и позоришне представе), као и Музичка
радионица (школа рок музике „Октава“, радионице, концерти) и Ликовни студио.
Од партнерских програма, најпознатији су редовни годишњи програми новијих датума:
КГ РЕФРАКТ (Регионални фестивал алтернативне културе Крагујевац), КРАФ
(Крагујевачки фестивал антиратног и ангажованог филма), филмски фестивал
„Слободна зона“, „Ноћ музеја“ (у партнерству са НВО „MillenniuM“).

Анализа окружења
Централни положај, вредност и значај културно-историјског наслеђа чине подручје
града Крагујевца изузетно атрактивним за многе привредне делатности. На подручју
града налази се једанаест институција културе и велики број административних и
других јавних установа републичког и градског значаја. У овом окружењу, са великим
бројем заштићених културних добара од изузетног значаја, установа Дом омладине
заузима водеће место у стратешком развоју културне политике града као и водећу
улогу у пропагирању уметничких и културних иницијатива усмерених ка структуралном
развоју друштва у целини.

Процена ресурса и просторни капацитети Установе Дом омладине „Крагујевац“

Своје програме Дом омладине реализује пре свега у свом седишту (зграда у ул.
Бранка Радичевића 1) и то у клуб-галерији (капацитета 250 места за стајање и 60
места за седење), башти (капацитета 250 места за стајање и 50 места за седење) и
малој сцени, односно сцени „Славица Слаја Урошевић“ намењеној позоришним
радионицама и представама, капацитета до 60 места за седење).
За реализацију екстерних, „open air“ програма, Дом омладине користи велике, јавне
просторе попут Трга „Код Крста“ (пешачка зона у центру града), Ђачког трга ( плато
испред Прве крагујевачке гимназије ), Трга Слободе ( плато испред зграде Скупштине
града ), док је за будућност најатрактивнији простор „Кнежев Арсенал“, као јединствен
пример очуваног индустријског наслеђа, намењен пре свега екстерним
манифестацијама, како би се на прави начин доживела симбиоза индустријске
архитектуре 19. века и модерних уметничких тенденција.
Организациона структура Установе:

Органи Установе:
- Директор
- Управни одбор - 5 чланова ( 3 на предлог оснивача и 2 из редова запослених )
- Надзорни одбор - 3 члана ( 2 на предлог оснивача и 1 из редова запослених )

Табеларни приказ систематизованих радних места
Установе Дом омладине „Крагујевац“
Правилником је систематизовано 21 радно место, са укупно 22 извршиоца.
Редни
број
1.

Назив радног места

Стручна спрема

Директор

VII степен
(240 ЕСПБ)

Број
извршилаца
1

Служба послова организовања културних програма
2.
3.
4.

Помоћник
директора
Продуцент у
уметности и медијима
Организатор музичког програма

VII степен
(240 ЕСПБ)
VII степен
(240 ЕСПБ)
IV - VII степен)

1
1
1

5.

Организатор драмског
програма
Организатор ликовног програма

IV - VII степен

1

IV - VII степен

1

IV - VII степен

1

VII степен
(240/180 ЕСПБ)
VII степен
(240/180 ЕСПБ)
IV - VII степен

1

IV степен

2

12.

Организатор филмског
програма
Сарадник за унапређивање
делатности установа културе
Истраживач докумената и
архиве
Координатор за друштвено
одговорне послове
Реализатор промотивних
активности
Технички секретар

IV степен

1

13.

Благајник

IV степен

1

6.
7.
8.
9.
10.
11.

14.
15.
16.

Служба оперативно – техничких послова
Руководилац службе
VII степен
оперативно-техничких
(240 ЕСПБ)
послова
Службеник за послове
VII степен
заштите, безбедности и
(240/180 ЕСПБ)
здравља на раду
Техничар-галериста
IV - VII степен

1
1

1
1
1

17.

Mиксер тона

III - IV степен

1

18.

Мајстор одржавања

IV степен

1

19.

Портир

IV степен

1

20.

Оператер технике

IV степен

1

21.

Продавац

III - IV степен

1

У људске ресурсе убрајамо поред запослених и многобројне реализаторе програма појединце, организације, иницијативе, неформалне уметничке групе, представнике
гостујућих институција на локалном, градском, републичком и међународном нивоу,
експерте у свеобухватном спектру друштвеног и културног оквира, етаблиране
уметнике као и младе уметнике у успону, професоре и студенте уметничких студија.
Кроз програме се подстиче креативност професионалаца у култури у времену
ограничених могућности за класично запослење.

Програмски оквир
Програм Установе Дом омладине за 2022. годину почива на снажној креативној
енергији урбане културе и изузетном људском капиталу у овој локалној заједници као и
на активној и динамичној сарадњи локалне самоуправе, институција, организација и
грађана.
Наша визија је развијена, снажна, урбана култура, која доприноси општем благостању
у нашој заједници. С тим у вези наша мисија је да ресурсе којима располажемо испред
локалне заједнице користимо на најефикаснији и најефективнији начин, кроз сарадњу
са институцијама, организацијама и удружењима, те да грађанима у локалној
заједници и посетиоцима пружимо друштвене и културне садржаје који обогаћују
живот у нашој локалној заједници и дају значајан допринос култури у републици
Србији у целини.
Дом омладине тежи да оствари сарадњу и умрежавања са домаћим и страним
културним и другим институцијама и организацијама те удружењима грађана и
грађанима у локалној заједници. Међународном и локалном сарадњом Установа Дом
омладине тежи да превазиђе националне, социјалне, старосне и родне разлике те да
регионалне и међународне културне и друштвене вредности учини доступним локалној
заједници и обратно локалне вредности представи на регионалној и међународној
мапи културе. Ради тога Дом омладине има за задатак да промовише и афирмише
културне и уметничке вредности, да подржава и негује стварaлаштво те да јача и
подстиче младе уметнике и културне раднике, поштујући уметничке слободе и право
израза.

Општи циљеви
програма Установе Дом омладине у 2022 .години су развој
друштвених и културних капацитета и компетенција у локалној заједници, кроз
сарадњу, мобилност и размену, те развој стимулативног окружења за уметничко и
културно стваралаштво.
Програм Установе Дом омладине за 2022. годину обраћа се сложеној структури
посебних циљних група које намерава да доведе у односе међусобног оплемењивања.
Програм је пре свега намењен публици у локалној заједници али је доступан широком
спектру посетилачке публике јачајући урбанитет и туристичко економске потенцијале у
локалној заједници и ширем окружењу. С обзиром да настоји да развија стваралаштво
програм је поред културне и уметничке публике оријентисан и на културне и уметничке
раднике и ствараоце те стручну јавност како у локалној заједници тако и у ширим
оквирима који потенцијално могу да досегну регионалне и међународне размере.

У овом смислу програм повезује локалне и глобалне актере испуњавајући један од
својих основних циљева.
Ради испуњења општих и посебних програмских циљева предвиђених за 2022. годину,
Установа Дом омладине намерава да у ефикасној, ефективној и координираној
реализацији посебних, међусобно усаглашених, активности оствари низ резултата који
сами по себи представљају квалитетне културно и уметничке садржаје као и значајна
унапређења у раду установе, док кумулативно дејствују ка испуњењу поменутих
циљева.

ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Посебни музички програми и манифестације
1.1.

“Арсенализација“

Промотивни програми у сусрет десетом издању већ традиционалног музичког
фестивала „Арсенал фест“, који је по свим досадашњим показатељима оцењен као
главни културни догађај у Крагујевцу претходних година и један од најважнијих у
Србији. Програми ће се одржавати током марта и априла 2022. године. Програм
обухвата 15 промотивних концертата, различитих музичких жанрова (рок, џез, блуз,
панк, као и електронске музике) и то индивидуланих извођача, као и угледних бендова
како из Крагујевца, тако и из других крајева Србије. Поред музичког дела програма
(промотивни концерти), биће организовани и пратећи догађаји попут, изложба,
перформанса, видео-пројекција. Циљ програма је даља популаризација „Арсенал
фест-а“, као и анимирање циљних група посетилаца, а пре свега младих људи из
Крагујевца и ширег региона. Трошкови програма су предвиђени у укупном износу од
700.000,00 динара.
1.2.

Концерти поводом обележавања дана града 2022.

I 50. година Групе СМАК
Дом омладине се определио да овим пројектом светску рок традицију
представи публици кроз концерт у коме ће учествовати група СМАК, Освајачи, Јелена
Томашевић, крагујевачки рок бендови, Де Вито, Сашка Јанкс и крагујевачки реп
бендови.
Прослава ће трајати 3 дана, 6 - 7- 8. Маја 2022. године
Трошкови организације: извођачи, бина, кров, расвета, лед екрани, озвучење,
бинска опрема, бек стејџ, заштитна ограда, техничари, физички радници и обезбеђење
су предвиђени у укупном износу од 8.719.942,00 динара.
( Програм ће бити реализован уколико буду обезбеђена средства из буџета града или
из других извора).

II Крагујевачки фестивал уличних свирача
„Крагујевачки фестивал уличних свирача“ представља појединачне концерте који се
одржавају на више значајних локација у граду Трг „Код Крста“ (пешачка зона у центру
града), Ђачки трг, плато испред Хотела „Зеленгора“, Велики Парк, а који су у оквиру
Програма обележавања Дана Града Крагујевца. Поменути концерти представљају
манифестације од културног и опште-друштвеног значаја како за сам град, тако и за
шири регион. Програм се одржава током дана на напред наведеним локацијама и то
периоду од 4. до 6. маја. Дом омладине ангажује извођаче и обезбеђује логистичку
подршку (техничка продукција, обезбеђење). Трошкови организације фестивала су
предвиђени у укупном износу од 165.000,00 динара.

1.3 Фестивал ROCK IT
Rock industrial town
Једнодневни фестивал ауторских рок бендова такмичарског типа. На фестивалу свој
ауторски и музички потенцијал представиће бендови из земље и региона. Комисија
Дома омладине изабраће најквалитетније бендове од укупног броја пријављених који
ће наступити на фестивалу.Фестивал ће се одржавати на Ђачком тргу, крајем Маја.
Манифестацију која је такмичарског типа након завршетка офицејлног дела,затвориће
неки од популарних рок бендова. Одабрани бендови извешће по 3 ауторске
композиције, а стручни жири одабраће најуспешнији и најквалитетнији наступ.Бенд
који по оцени стручног жирија буде проглашен за победника као награду добија наступ
на престижном Арсенал фесту,снимање и издавање албума у продукцији Дома
омладине.Трошкови организације фестивала су предвиђени у укупном износу од
1.500.000,00 динара.

1.4. Крагујевачко културно лето 2022
Поред горе наведених редовних програма, у оквиру Крагујевачког културног
лета (Јун - Август) планирани су програми на више локација (Кнежев арсенал, Ђачки
трг, Заставина башта, бина код фонтане у парку, Трг код Крста), који су прилагођени
свим узрастима и генерацијама.
Овај пројекат би требао да прерасте у манифестацију од регионалног значаја
па би смо за програме овог Крагујевачког културног лета ангажовали следеће
извођаче:
Дивље јагоде, Леб и сол, Ортодокс келтс, Кал, и сл.
Очекивана посета 20 000 посетилаца из региона.
Трошкови организације фестивала су предвиђени у укупном износу од 3.000.000,00
динара.

1.5. Октава фест
Музичка школа Октава је настала 1990 године и кроз ту школу је прошло на стотине
младих музичара од којих су многи остварили успешне каријере, Карактерише је
предан рад са децом у континуитету током целе године, а који се крунише завршним
фестивалом на крају школске године. Фестивал траје три дана и на фестивалу
учествују ученици свих нивоа, садашњи полазници и музичари који су кроз ту школу
прошли.

1.6. Шумадијски блуз и џез фестивал
„Шумадијски блуз и џез фестивал“ заснован је на иницијативи да се у Крагујевцу и
шире у региону Шумадије и Централне Србије, оснује нова програмска манифестација,
која би пре свега имала за циљ задовољење културних потреба грађана овог дела
државе у сфери поменуте врсте музике. Како је Крагујевац и званично један од четири
највећа културна центра у држави, приметан је недостатак оваквог програмског типа
музичког стваралаштва, које постоји у Београду, Нишу и Новом Саду, као и у другим
мањим местима (Панчево, Ваљево, Шабац...). Нова програмска концепција полази од
тога да је „Шумадијски блуз и џез фестивал“ базиран на ауторсокој традицији
неговање истих музичких праваца у овом делу Србије, уместо да се само усмери на
пуну организацију манифестације базиране на ангажману иностраних и националних
музичара, што се заснива на чињеници да је Крагујевац педесетих година прошлог
века имао џез сцену која је учила и свирала џез стандараде и по локалним и
регионалним концертним просторима.
Укрштање са блуз звуком је такође логична у овом смислу, јер је Крагујевац
захваљујући једној од највећих музичких група на овим просторима (Смак),
истовремено и место где постоји традиција ове врсте музике. Одржавање фестивала
је планирано у првој половини јуна 2022. године у башти и галерији Дома омладине.
Главни програм фестивала чине наступи три блуз и три џез састава, који ће се
одржавати два дана. Пратећи програми фестивала који ће се одржавати у галерији и
башти Дома омладине, чини ће изложбе, мастерклас радионице, џез форум, као и
промоције џез и блуз издања и часописа. Уколико се обезбеде додатна средства од
пројеката или донација, планирано је одржавање и додатног, трећег дана фестивала,
на коме би наступало неколико интернационалних џез и блуз музичара. Трошкови
организације фестивала су предвиђени у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

1.7.

Дани шљиве

Манифестација „Дани шљиве“ се традиционално одржава сваке године 01 и 02.
Августа у Страгарима.
Организација манифестације је ове године поверена Дому омладине тако да ће
наступити Мирослав Илић, у пратњи оркестра Мише Мијатовића и Снежана Ђуришић
са својим оркестром. Трошкови музичког програма су предвиђени у укупном износу од
2.476.000,00 динара. ( Програм ће бити реализован уколико буду обезбеђена средства
из буџета града или из других извора).

2. Музички програми
Као лидерска градска установа културе у области музичке продукције, Дом омладине
планира да и у 2022. години одржи и побољша ниво музичке понуде намењене
младима Крагујевца, путем продукције квалитетних музичких програма у својим
просторима и адекватним просторима у Граду. Поред гостовања познатих и
афирмисаних музичких група, главни циљ музичког програма Дома омладине и даље
остаје афирмисање младих локалних и гостујућих музичких група из земље и региона
и промовисање музичких праваца (рок, блуз, џез, хип-хоп, алтернатива, електро, реге,
дуб...). Предвиђена је реализација више од 50 појединачних концерата, као и најмање
30 јавних часова и „jам session“. Такође, планирано је издавање два нова албума
младих крагујевачких бендова. Концерти музичке сцене ће се одржавати у Галерији,
на тргу испред Гимназије, на тргу „Код крста“, у летњем периоду и у башти Дома
омладине, као и на летњој позорници у Великом парку.Нови програми Дома омладине
су Jazz Monday, сваког другог понедељка и Youths nights, сваког другог четвртка. У
фебруару је планиран и мини фестивал електронске музике: Lost in music. Трошкови
музичког програма су предвиђени у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

3. Ликовно-визуелни програми
У новој концепцији ликовно-визуелних програма, постојећи изложбени простор
(Галерија Дома омладине) је намењена с једне стране младим крагујевачким ауторима
из области модерних, визуелних форми (фотографија, дизајн, стрип, графика, плакат,
модерно сликарство), пријемчивих циљној групи младих (као главној циљној групи), а
са друге стране ће се предност дати презентацији квалитетних међународних
уметника из поменутих уметничких форми. Средином јуна 2022. године, планирана је
редовна годишња изложба радова полазника Ликовног студија Дома омладине, а
поводом завршетка школске године. Такође је у плану активно учешће Дома омладине
у националној манифестацији “Ноћ музеја”, планираној за мај 2022. године.Планиране
су и изложбе победничких фотографија крагујевачког фото клуба, сваког месеца.

4. Едукативни програм (радионице)
У оквиру едукативног програма Дома омладине, функционишу традиционалне
радионице из области глуме и филма (Драмски студио, Дечија позоришна радионица,
Филмска радионица), музике (Школа рок музике „Октава“) и ликовне уметности
(Ликовни студио). Дечија позоришна радионица планира у 2022. реализацију најмање
једне нове представе чија је премијера планирана за март 2022. године. Такође,
Дечија позоришна радионица ће и у 2022. изводити свој редовни репертоар сваке
суботе од 17 часова. Драмски студио такође планира за 2022. реализацију две нове
представе чије су премијера планиране за април и септембар 2022. године. Редовни
репертоар ће се и даље изводити сваке суботе од 20 часова, који ће поред представа
Драмског студија чинити и представе гостујућих аматерских позоришних трупа из
Краљева, Ниша, Новог Сада, Обреновца ... Планирано је да полазници Драмског
студија и у 2022. години, учествују на фестивалима широм Србије (Ниш, Лесковац,

Бела Паланка, Краљево, Бечеј, Београд..), а током лета ће бивши полазници водити
глумачке радионице. Поред стварања и извођења представа, једна од главних мисија
Драмског студија је и припрема полазника за упис на Факултет драмских уметности у
чему помажу управо бивши полазници који су на студијама или су завршили Факултет
драмских уметности, при чему напомињемо да је проценат успешности приликом
уписа полазника Драмског студија на поменути факултет изузетно висок.
Филмска радионица планира израду неколико кратких филмова, који ће премијерно
бити приказани на сцени ''Славица Слаја Урошевић'', а затим послати на фестивале.
Такође, Филмска радионица и током 2022. године планира организовање посебних
летњих радионица. Ликовни студио Дома омладине ће и у 2022. наставити са радом са
својим полазницима основног и средњошколског узраста, као и са припремама
старијих полазника за упис на Факултете ликовних уметности. Трошкови едукативног
програма су предвиђени у укупном износу од. у укупном износу од 500.000,00 динара.

5. Сарадња са основним средњим школама и факултетима
Сарадњу са основним средњим школама и факултетима
остварујемо кроз
представљање радова талентованих ученика и студената (групне и појединачне
изложбе, концерти и укључивање студената у програме и пројекте Дома омладине) и
кроз радионице Дома омладине (укључивањем деце у рад радионица као и јавних
часова радионица Дома омладине у школама. Посебну сардњу остварујемо са
Музичком школом „Милоје Милојевић“, Уметничким одељењем Друге техничке школе
и Филум. Инклузивну популацију и популацију са инвалидитетом такође укључујемо у
програме Дома омладине у сарадњи са наставним кадром.

6. Музички студио Дома омладине
Омогућава младим крагујевачким музичарима (поп, рок, блуз, џез, фанк реп...) да свој
аудио материјал забележе у професионалном квалитету и тако се представе кроз
издање а затим и кроз јавни наступ у Дому омладине затим кроз сарадњу Дома
омладине на Арсенал фесту и у Културним центрима у другим градовима са којима
Дом омладине већ сарађује. Као посебно издање планирамо компилацију досадашњих
аудио издања. Планирана средства 500.000,00 динара.

7.БАШТеАтар- Фестивал професионалних позоришних трупа и независних
продукција
У 2021. планирано је треће издање „Фестивала професионалних позоришних трупа и
независних продукција-БАШТеАтар“ који ће се одржати почетком септембра 2021.
године. Планирано је учешће 5 гостујућих представа. Циљ програма је афирмација
младих професионалних глумаца, при чему ће право учешћа на фестивалу имати
професионалне позоришне трупе и независне прозоришне продукције. Најбоља
представа добија главну награду која носи име Славице Слаје Урошевић, једног од
оснивача и дугогодишњег руководиоца Дечије позоришне радионице и Драмског
студија. Награду ће доделити жири у саставу Јована Мишковић, дипломирана глумица,

