


MISIJA
Status M je organizacija koja
osvještava, propituje i
dekonstruira društvene norme i
stereotipe te promiče odgovorno
ponašanje s ciljem izgradnje rodno
ravnopravnog, inkluzivnog i
nenasilnog društva. 



Osnažujemo mladiće, očeve, buduće

očeve i pripadnike marginaliziranih

skupina za postizanje društvene
promjene u zajednici.

Informiramo javnost, osnažujemo

stručnjake i stručnjakinje te zagovaramo
unaprjeđenje javnih praksi i politika.



VIZIJA



MLADI
osnažujemo mlade kroz
cikluse radionica i vršnjačko učenje

Propitujemo postojeća društvena
očekivanja o rodnim ulogama i pitamo
se što to znači biti muškarac. U našem
svijetu, muškost se ne dokazuje kroz
nasilje i zlouporabu moći. Muškarac je 
zdrav i pozitivan pojedinac koji gradi
svoje odnose u društvu i djeluje
poštujući ljudska prava i vrijednosti
jednakosti i nenasilja.

broj korisnika

aktivno 
sudjelovali u 
pripremi 
kampanje

368

21



Lokacije održavanja radionica

1

2

2

2
4

5

radionica u 
Centru za mlade 
grada Zagreba

osnovne 
škole

učenički 
domovi

romske 
zajednice

srednje škole

učenički domovi i 
srednje škole (Sigurna 
vozačka dozvola)



Učenik 
Industrijske 
strojarske škole i 
polaznik naših 
radionica Budi 
muško osvojio je 
Nagradu Luka Ritz 
„Nasilje nije 
hrabrost”



Verifikacija 
metodologije 
Programa Y od 
strane 
Ministarstva 
znanosti i 
obrazovanja



Izdan je priručnik 
za sve one koji 
rade s mladima u 
školama na 
području 
prevencije i rodno 
uvjetovanog 
nasilja te rodne 
ravnopravnosti





Trg bana Jelačića 
Europski trg
14.6.2019.





PENALNI SUSTAV
osnažujemo muškarce i mladiće u 
penalnom sustavu s ciljem njihove
resocijalizacije i pospenalne inkluzije

Razvijamo socijalne vještine mladića i
muškaraca. Prenosimo mladićima
i muškarcima vještine izražavanja
emocija i nenasilnog rješavanja sukoba
te im pomažemo da poboljšaju
komunikacijske vještine. Potičemo ih na
odgovorno i savjesno pristupanje
formalnom obrazovanju. Osnažujemo ih
kako bi se smanjila vjerojatnost recidiva
kriminalnog, štetnog i rizičnog
ponašanja.

broj korisnika

odrasli

30

mladi
10

20



Kaznionica 
u Glini

Zatvor u 
Zagrebu

Odgojni 
zavod u 
Turopolju



ODRASLI
osnažujemo muškarce za aktivno i
uključeno očinstvo, brigu o djeci te
ravnopravno sudjelovanje u kućanskim
poslovima

Zalažemo se za aktivno sudjelovanje u 
pružanju skrbi i njege prilikom planiranja
obitelji, tijekom trudnoće i poroda te
nakon rođenja djeteta. Također, zalažemo
se za preuzimanje ravnopravne i
zajedničke odgovornosti za kućanske
poslove. Osvještavamo o postojanju
različitih oblika orijentacija i identiteta te
oblika partnerstva.

tate

Festival 
tata

32

73

izbjeglice 17



Festival tata





STRUČNJACI
osnažujemo stručnjake i stručnjakinje za
izravni rad s mladićima i muškarcima

Omogućujemo stručnjacima i
stručnjakinjama upoznavanje s našim
metodologijama. Jačamo kapacitete
stručnjaka i stručnjakinja na području rada
s mladima i odraslim muškarcima. Nudimo
zanimljive, suvremene alate za
unaprjeđenje vještina i znanja u 
preventivnom djelovanju. Jačamo
kapacitete stručnjaka i stručnjakinja u 
području neformalnog obrazovanja.

Program Y

Program T

171

91



Naučila sam puno o temi nasilja među

mladima i dobila puno ideja za rad s 

mladima na prevenciji istog.

Trebaju nam ovakva i slična osposobljavanja za
rad s roditeljima.

Samo nastavite s educiranjem 

stručnjaka, pokazuje se jako korisno.

Nastavite i dalje ovim načinom rada i

otvaranjem tema koje su u našem društvu

ostale nedovoljno dorađene.



Razvoj poduzetničke ideje – suradnja s poslovnim sektorom

poticanje aktivnog 
očinstva i doprinos 
ravnoteži između 

poslovnog i privatnog 
života

natjecanje
Zaklade Reach 
for Change

Erste NGO 
Akademija



Zagovaračke aktivnosti



4

puno radno 
vrijeme

1

pola radnog 
vremena

2

studentski 
ugovor

9

vanjski 
suradnici

Status M u brojkama - tim



Donatori



Hvala na čitanju! 


