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Udruga MAGIS

1. Uvod
Magis je udruga nastala 2014. godine, a područje djelovanja obuhvaća organizaciju slobodnog vremena
za mlade kao priliku za susret kroz suživot s prirodom. Magis nudi korak više (lat. magis - više). Korak više
prema mladima. Korak više u netaknutoj prirodi. Korak više u solidarnosti. Korak više u izvrsnosti.
Udruga od svog nastanka okuplja mlade iz cijele Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u proteklih pet
godina je proširila svoje područje djelovanja te pružila mladima (studentima i radničkoj mladeži)
inovativne programe formacije i volontiranja u ljetnim programima. Kroz suradnju s drugim udrugama
civilnog društva, mladi su potaknuti na promicanje kršćanskih vrijednosti u društvu.
Sudjelovanjem mladih iz svih dijelova Republike Hrvatske želimo potaknuti razvoj civilnog društva, svjesni
da je za prve značajnije rezultate potrebno još vremena i truda. Svojim dolaskom u sredine koje nemaju
formalno razvijen odnos prema civilnom društvu nastojimo poticati skupine i pojedince na aktivniji
angažman. Zato kao jednu od dodatnih vrijednosti razvijamo suradnje s lokalnim sredinama, postojećim
udrugama s tih područja i udrugama sličnih djelatnosti.
Programsko izvješće udruge za 2019. godinu obuhvatiti će sve projekte koji su realizirani u prošloj godini te
one čija je priprema započeta. Jednako tako prikazat će se sve suradnje ostvarene u 2019. godinu s nizom
udruga.
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2. Kampovi i rad Udruge
Ljetni Kampovi imaju različitu namjenu i ciljeve, od rekreativnih programa do ignacijevskih vježbi i
volonterskih aktivnosti. Krajnji cilj jest pokazati mladima kako u svakodnevici mogu ostvariti susret izvan
urbane vreve i buke mnoštva informacija - čuti prirodu i čuti onoga do sebe.
Priprema kampova se provodila kroz cijelu godinu, a završne pripreme su trajale 15 do 30 dana prije
izvedbe kampova, ovisno o vrsti kampa. Izvedba kampova se provodila kroz mjesece svibanj lipanj, srpanj,
kolovoz i listopad. Za sve kampove su se održali i pripremni termini čišćenja i postavljanja šatora.
Svaki voditelj kampa je bio odgovoran za njegovu provedbu, a svime je upravljao koordinator programa koji
se brinuo za logistiku, promidžbu i financije. Logistiku obuhvaća priprema svakog pojedinog kampa, podjela
zaduženja među koordinatorima, voditeljima i volonterima. Svakom kampu je bio dodijeljen njegov tim koji
je sudjelovao i u samoj provedbi programa toga kampa. Naročito je bila bitna suradnja između svakog
pojedinog voditelja kampa i koordinatora kako bi projekti bili što kvalitetnije provedeni.

Promidžba
Promocijski tim koristio je:

▪ društvene mreže, web stranicama (Magis, lokalni portali i dr.)
▪ tiskane medije, radio-emisije (Radio Sljeme, HRT 1 i 2, HKR), lokalne radio postaje, lokalne TV kuće
▪ javne prezentacije na fakultetima, u lokalnim srednjim školama, letke i plakate, promotivne filmove
Cilj je bio svratiti pozornost javnosti i napose ciljanih skupina na kampove koji su se provodili u 2019. godini
kao i na lokalitete na kojima se izvode kako bi se na vrijeme mogli uključiti kao sudionici.

Ciljevi Magisovih kampova 2019. godine
▪

Sudjelovanje mladih do 35 godina starosti

▪

Oživljavanje, resocijalizacija i integracija stanovnika u nerazvijenim krajevima Hrvatske

▪

Čišćenje i održavanje napuštenih mjesta značajnih za Hrvatsku

▪

Poticanje mladih na promišljanje o svojoj osobnoj povijesti iz perspektive opće povijesti

▪

Buđenje ekološke svijesti kao jednog od temelja zdravog života

▪

Druženje bez konzumacije alkohola, droge i interneta

▪

Senzibiliziranje mladih na ekološki način života

▪

Povećanje postojećih kapaciteta

▪

Proširenje programa na ekološke edukacije pod vodstvom stručnjaka

▪

Proširenje programa na povijesne edukacije pod vodstvom stručnjaka

▪

Razvijanje suradnje s Nacionalnim i Parkovima prirode

▪

Poticanje mladih na zdrav život

▪

Poticanje mladih na fizičke aktivnosti u prirodi

▪

Unapređenje psihofizičkog zdravlja
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U svim našim projektima i programima sudionike željeli smo uputiti na jednostavan način života,
zainteresirati za ekološku osviještenost, te svijest o sebi – pojedincu u svijetu koji može donijeti promjenu.
Također željeli smo senzibilizirati dionike za prirodu i okoliš bivajući u prirodi i susrećući ljude čiji je životni
poziv očuvanje života i prirode: svećenici, vatrogasci, planinari, liječnici, profesori, znanstvenici, novinari,
politolozi, ekolozi, čuvari prirode, rendžeri, GSS, ljudi koji žive u ruralnim sredinama, djelatnici pomagačkih
struka itd. Osim toga, smatramo da je socijalizacija jedan od najboljih načina da osoba prepozna vrijednost
života i mogućnosti koje donosi jednostavan način života u prirodi i društvu, bez previše tehnologije i
ostalih urbanih pomagala i ponuda, te kroz kvalitetan dnevni program koji je usmjeren na čovjeka i
prirodno okruženje u kojem se nalazi.

5

Udruga MAGIS

3. Popis i specifikacije kampova
3.1.

Kamp SRCE ISTRE

Mjesto provedbe: Istra (Pula, Svetvinčenat, Pazin, Hum, Rijeka (Trsat)).
Vrijeme provedbe: 06.-10.07.2019.
Broj sudionika: 11
Starosna dob sudionika: 18-35
Kamp proveden u suradnji sa bratovštinom Marijanski zavjet za domovinu.
Ostvareni cilj projekta: Upoznali smo mlade s osobnosti i odnosom s Bogom hrvatskog blaženika Miroslava
Bulešića obilazivši mjesta u kojima je živio i naviještao Radosnu vijest. Za neizravne korisnike, točnije
lokalno stanovništvo, pokazali smo snagu žive vjere u mladim sudionicima kampa s obzirom da je riječ o
duhovnom zapuštenom kraju Istre. Kamp je bio svojevrsni eksperiment za daljnje korake udruge Magis u
smjeru rada na evangelizaciji Istre i ostalih duhovno zapuštenih krajeva, što je jedan od strateških stupova
djelovanja udruge.
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3.2.

Kamp LASTOVO

Mjesto provedbe: Makarac
Vrijeme provedbe: 04. - 11.08.2019. ,11. - 18.08.2019.
Broj sudionika: 26
Starosna dob sudionika: 20 - 35
Ostvareni cilj projekta: Proveli smo 2 termina radno-ekološkog hodokampa na otočiću Makarcu u sklopu
Lastovskog otočja. Zbog blizine obale i ceste otočić je prikladan za bazu polaska sudionika na svakodnevne
radne akcije po otoku Lastovu i Prežbi. U dogovoru sa župnikom u sklopu kampa jedna od aktivnosti je bilo
i uređenje okućnica oko crkava. Na otočiću Makarac nalaze se ostaci starog pustinjačkog stana i crkvice sv.
Rafaela. Okruženje je, stoga, bilo idealno i za odvijanje duhovnog programa prema načelima ignacijanske
karizme.
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3.3.

Kamp DUMAČE

Mjesto provedbe: Dumače
Vrijeme provedbe: 24.8.-31.8.
Broj sudionika: 20
Starosna dob sudionika: 15-35
Kamp proveden u suradnji s udrugom SKAC Palma.
Ostvareni cilj projekta: Kamp je bio namijenjen lokalnim mladima iz Dumača i Petrinje koji žive u oskudnim
uvjetima. Osim materijalnih uvjeta, mladima uslijed izolacije nedostaje formacija u osobnom razvoju. Mladi
volonteri srednjoškolske i starije dobi su sudjelovali na duhovno i moralno podizanje svijesti kroz
animatorske igre i evangelizaciju.

3.4.

Kamp DVORCI KAŽU
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Mjesto provedbe: Središte (Svetičko Hrašće), Ribnik, Ozalj, Krašić, Novigrad na Dobri, Dubovac
Vrijeme provedbe: 01.-04.05. 2019.
Broj sudionika: 8
Starosna dob sudionika: 18-35
Ostvareni cilj projekta: Ovim hodokampom smo podigli svijest za kulturno-povijesnu baštinu za kraj u
kojem su obitavali naši poznati velikaši i plemići. Dvorci su vraćali u sjećanje povijesne događaje, a između
ispričanih legendi sudionici su se okrijepili duhovnim programom temeljenim na ignacijevskom nasljeđu.

3.5.

Kamp KUPREŠKA VRATA
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Mjesto provedbe: Kupres
Vrijeme provedbe: 20.- 27.07.2019
Broj sudionika: 5
Starosna dob sudionika: 20 - 33
Ostvareni cilj projekta: Kamp su činili mladići koji su kroz program iskusili evangelizaciju te osposobljavanje
za zrelost prema Pavlovom geslu iz Poslanice Korinćanima: „Bdijte postojani u vjeri, muževni budite,
čvrsti.“

3.6.

Kamp ŽIVOT NA MORU
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Mjesto provedbe: Jedrilica iz Sukošana (Pašman, Kornati, Dugi otok, Ugljan...)
Vrijeme provedbe: 18. - 25.05.2019. proljetni termin, 28.09. - 05.10.2019. jesenski termin
Broj sudionika: 28
Starosna dob sudionika: 18 - 35
Ostvareni cilj projekta: Kamp je proveden u dva termina – proljetnom i jesenskom. Na jedrilici su s
posadom bili prisutni duhovnici i pratitelji. Program je temeljen na ignacijevskim duhovnim vježbama u
šutnji. Sudionici su iskusili kako u suživotu s prirodom i morem te u susretu s posadom susresti Boga i
uspostaviti osobni odnos s Ocem. A sve u svrhu kako bi taj odnos ponijeli u svakodnevicu.
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3.7.

Kamp PAPUK
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Mjesto provedbe: Krupadol
Vrijeme provedbe: 4.8.-10.8.2019.
Broj sudionika: 25
Starosna dob sudionika: 15-25
Ostvareni cilj projekta: Mladi su kroz program učili razne vještine, sklapali prijateljstva, jačali ljubav prema
prirodi. U suodnosu sa prirodom, sudionici su mogli prepoznati Božju providnost te spoznati da sve što
trebamo, već imamo, i da nam je to u prirodi i ljudima darovano.

3.8.
3.8.1.

Kamp GOLI OTOK
Goli otok - duhovne vježbe
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Mjesto provedbe: Goli otok
Vrijeme provedbe: I termin (28.07.19. - 04.08.19.); II termin (04.08.19. - 11.08.19.)
Broj sudionika: 47
Starosna dob sudionika: 21-35
Ostvareni cilj projekta: Sudionici su svaki dan razmatrali u ambijentu tišine ove golootočke pustinje. Tako
je nekadašnji logor postao mjestom oslobođenja za mnoge sudionike vježbi, a tlo natopljeno patnjom
postalo je mjesto molitve i sućuti za logoraše koji su ovdje trpjeli, mjesto nade za izlazak iz pustinje u novi
život. Nekoć mučna pustinja preobražena je u oazu pomirenja.

3.7.2. Goli otok - Međunarodna ljetna škola o totalitarizmu
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Naziv projekta: The scars of history – a workshop on totalitarianism; prev. Ožiljci prošlosti – radionica na
temu totalitarizma
Mjesto provedbe: Goli otok - Žica
Vrijeme provedbe: 21.7.-28.7.2019.
Broj sudionika: 18
Starosna dob sudionika: 19-30
Kamp proveden u suradnji s Fakultetom filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
Ostvareni cilj projekta: Sudionici su raspravljali o totalitarnim režimima i dalekosežnim posljedicama
totalitarnog mentaliteta. Interdisciplinarni pristup je uključivao različite elemente poput povijesti, filozofije,
sociologije, psihologije, političkih znanosti sa različitim predavačima. Kroz edukativan program i stručna
predavanja, sudionici su dublje promišljali o uvjetima i okolnostima provedbe takvih režima te njihovim
posljedicama na cjelokupno društvo, pojedinca, ali i na buduće generacije koje usvajaju takvo nasljeđe.
Važan doprinos edukativnom programu je pustinjačko ozračje i oskudni uvjeti života u kojima je Magis
originalno i započeo svoje djelovanje. Sada je isusovačko duhovno ozračje bilo približeno i akademski
orijentiranim sudionicima.

4. Struktura Udruge
Udruga je 2. listopada 2019. na sjednici Skupštine izglasala novo izvršno vijeće: predsjednik Tomislav
Špiranec, dopredsjednik Daniel Pavlović, tajnica Đurđica Blažević, članica Lidija Konjevod i član Luka
Pavlešić. Duhovnik udruge je p. Tomislav Špiranec. Rad tijela određen je Statutom. Na administrativno
mjesto je zaposlena jedna osoba na puno radno vrijeme. Udruga broji 43 prijavljena člana uz koje je radio
101 volonter te 26 suradnika.
U 2019. godini. Broj aktivnih volontera se povećao, a udruga redovito aplicira na natječaje, kako
lokalne tako i međunarodne.

5. Ostvarene suradnje
Suradnje su programske – zajedno ili jedna od udruga osmišljava program te je i nositelj programa, u
tehničkoj podršci su općine, udruge, biskupije i župe (prijevoz, dozvola za boravak i sl.). Logistiku čine
volonteri koji vrše uloge logistike na terenu te kada uzajamno angažiramo volontere za programski ili
logistički dio kampa. Ovogodišnji programi su ostvareni zahvaljujući radu članova, ali i pomoći volontera
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kojih je bilo 101. Također, programi su bili ostvareni uz suradnju 26 suradnika. Uzajamno Magis surađuje sa
udrugom SKAC Palma.
Ostale udruge/institucije s kojima je Magis surađivao su:
●

bratovština Marijanski zavjet za Domovinu,

●

općina Đulovac,

●

općina Lopar,

●

Sestre od čudotvorne medaljice,

●

Sestre od Djeteta Isusa,

●

župa Đulovac,

●

župa Lopar,

●

Biskupija Krk,

●

Hrvatsko katoličko sveučilište,

●

Župa Sv. Kuzme i Damjana, Lastovo,

●

Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,

●

privatne osobe,

●

Hrvatska provincija Družbe Isusove,

●

i razni drugi

6. Zaključak
Udruga Magis je nastala s ciljem kako bi osmišljavala ljetne programe kojih je ponuda u Hrvatskoj vrlo mala,
a ljetovanja su usmjerena na konzumerizam. Smatrali smo potrebnim ponuditi mladom čovjeku programe
kroz koje može rasti, razvijati se, jačati svoj identitet i živjeti u skladu s prirodom. Stoga su stupovi rada
Udruge jednostavan način života, razvijanje ekološke svijesti pojedinca na kršćanskim načelima, duhovnost
i socijalna osjetljivost. Ova strategija rada je u funkciji povećanja postojeće razine duhovne zrelosti
pojedinca. Duhovnost je u temelju naše Udruge kao nit vodilja koja se provlači kroz cjelokupni rad i sve
projekte koje Udruga radi.
Pri osmišljavanju programa za kampove vodili smo se idejom da ponudimo raznolik program koji će
zadovoljiti što širi krug interesa kako bi krajnji korisnici na (njima) blizak način došli do temeljnih istina u
svom životu. Programe su osmišljavali timovi sastavljen od vizionara i stručnih osoba te članovi Udruge
koju su tražili nadahnuća u svojim osobnim duhovnim iskustvima i potrebama, u pozitivnim iskustvima
kampiranja, promatrajući okolinu oko sebe i raspitujući se o potrebama lokalnih zajednice. Različiti
programi koji se provlače kroz strukturu kampova su u funkciji povećanja postojeće razine duhovnosti
zrelosti pojedinca. Duhovnost, i to isusovačka, je u temelju naše Udruge kao nit vodilja koja se provlači kroz
cjelokupan rad i sve projekte koje Udruga radi. Upravo duhovna spoznaja daje čovjeku dimenziju shvaćanja
stvarnosti, obogaćuje njegov razum i neposredno izgrađuje čovjeka kao pojedinca odgovorna za sebe,
društvo i okolinu. Upravo zbog pristupa koji polazi iz konteksta sudionika ohrabruje nas niz pozitivnih
promjena kod velikog broja pojedinaca koji su vrijeme odmora ispunili poticajnim sadržajem.
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U dosadašnjem radu Udruga je stavljala veliki naglasak na suradnju sa lokalnom zajednicom te
uključivanjem lokalnog stanovništva u svoje projekte. Jedan od razloga mnogobrojnosti kampova je upravo
dolazak u sredine koje su pasivne u javnom duhovnom i kulturološkom smislu. U suradnji sa lokalnim
zajednicama, dobili smo mnoge oduševljene partnere, ali i poticaj za daljnji rad. Unatoč hvalevrijednoj
suradnji sa zajednicom, financijski plan Udruge se bazira na donacijama i natječajima. Stoga smo izrazito
zahvali na, kako materijalnom, tako i na nematerijalnom obliku pomoći koji nam pomaže da rastemo i
promičemo kršćanske vrijednosti u društvu.
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