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ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA U 

EKUMENSKOM/MEĐURELIGIJSKOM DIJALOGU 

Tematski susret 

 

O P Ć E   I N F O R M A C I J E 

 

 

Mjesto održavanja: Samostan sv. Pavla Pustinjaka na otočiću Galevcu (Školjiću), Ugljan, Hrvatska 

Vrijeme održavanja: 30. 6. 2022. – 3. 7. 2022. (dolazak u četvrtak navečer, odlazak u nedjelju ujutro) 

Pitanja o kojima želimo razgovarati: 

1. Koja je odgovornost vjernika u izgradnji mirovnoga društva? Što me motivira da se ovim bavim?                

2. Kakve specifičnosti građani, okupljeni u organizacije civilnoga društva, unose u procese 

ekumenskog/međureligijskog dijaloga? 

3. Što mi daje legitimitet za korištenje metoda ekumenskog/međureligijskog dijaloga u svom radu? 

4. Koje su metode bile uspješne, a koje nisu funkcionirale? 

5. Kako vidim ulogu ekumenskog/međureligijskog dijaloga u sadašnjem sociopolitičkom kontekstu? 

Na kojim bi temama trebalo posebno raditi?  

6. Gdje je moje mjesto u tome? Što želim postići? 

7. Što mi nedostaje da bih to postigla/postigao? 

Ukupan broj sudionika: 15 

Cilj susreta:  

Upoznavanje, ohrabrivanje i umrežavanje sudionika, kao i mapiranje primjera dobre prakse koji bi se 

naknadno opisali u kratkoj brošuri. 
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Tko može sudjelovati? 

Predstavnice i predstavnici organizacija civilnoga društva koji u svom radu koriste metode ekumenskog 

i/ili međureligijskog dijaloga. Prijaviti se mogu dvije osobe po organizaciji, a prednost pri odabiru imat će 

organizacije neformalne mreže Ekumenske inicijative žena.  

Uvjeti sudjelovanja: 

Svaka organizacija kojoj se odobri sudjelovanje trebat će pripremiti kratku prezentaciju svoga rada 

prema unaprijed utvrđenim kriterijima, kako bi se omogućilo kvalitetno upoznavanje sudionika i što 

bolje iskoristilo zajedničko vrijeme.  

Troškove prijevoza, hrane i smještaja pokriva EIŽ, uz uvjet sudjelovanja u cjelokupnom programu. 

Posebne napomene: 

Samostan sv. Pavla Pustinjaka smješten je na otočiću do kojeg se može doći isključivo malom brodicom iz 

mjesta Preko na otoku Ugljanu. Riječ je o jedinstvenom spoju sakralnog i bujne mediteranske vegetacije, 

gdje borave samo dvojica franjevaca, trećoredaca. S obzirom na to da nije riječ o hotelskom smještaju ni 

o pogodnostima koje takav komfor nudi, od sudionika će se tražiti prilagodljivost, međusobna suradnja u 

organizaciji prehrane, dobra volja, kao i poštovanje samostanskih pravila. 

Zainteresirani za sudjelovanje trebaju ispuniti službeni prijavni obrazac i poslati ga e-mailom na 

jelena@eiz.hr, najkasnije do 15. 6. 2022. 
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