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                                      IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA UDOMITELJA NADA IVANEC 

                                                                         ZA 2019. GODINU 

  

Priprema projekta Erasmus* razmjena mladih Violence not Wanted 

Priprema projekta za Grad Lepoglavu  

Priprema projekta za Općinu Maruševec 

Priprema projekta RTL pomaže djeci 

Priprema projekta za Varaždinsku županiju 

Priprema projekta za Valamar  

Priprema projekta Hep 

Suradnja s Probacijskim uredom 

Priprema projekta za jednokratnu podršku MDOMSP 

Traženje donacija za adaptaciju prostora 

Sudjelovanje na e. Savjetovanju o visini opskrbnine za udomljenu djecu 

Kreativna radionica za manifestaciju Zebice ptičeki se ženiju u Ivancu 

Kreativna radionica za manifestaciju Zebice ptičeki se ženiju u Salinovcu 

Prikupljanje donacija za manifestaciju Zebice ptičeki se ženiju 

 Suradnja s malim volonterima OŠ Trnovec 

Organizacija kino predstave u Cinestaru Varaždin 

Organizacija II kreativne radionice za Zebice u Ivancu 

Sudjelovanje na Noći muzeja u Trakošćanu , prikupljanje sredstava Rotary Klub Trakoščan  

Organizacija manifestacije Zebice ptičeki se ženiju Ministarstvo vanjskih i EU poslova 

Obilježavanje Dana ružičastih Majica 

Radionica za pripremu manifestacije Gregorjevo u Ormožu 

Suradnja s Ljudskom univerzom Ormož i posjet Ormožu   

Obilježen Dan očeva 



Obilježavanje svjetkog Dana osoba sa sindroma Dawn 

 

 

Pripreme za manifestaciju Žene za Žene 

 Uspješno ocijenjen projekt Erasmus* razmjene mladih Violence not Wanted 

Potpisivanje Ugovora s Agencijom za mobilnost i programe Eu 

Potpisivanje Ugovora sa MDOMSP 

Potpisivanje ugovora sa općinom Maruševec  

Potpisivanje ugovora sa Gradom Lepoglava 

Kreativna radionica za uskrsni sajam 

Sudjelovanje na Uskrsnom sajmu u Ivancu 

Lobiranje za rješavanje problema odvoza otpadnih pelena za starije i nemoćne  

Sastanak u CZSS Ivanec s udomiteljima za odrasle 

Sastanak s CZSS  u vezi provedbe projekta i problema vezanih za članstvo 

Edukacija u organizaciji Grada Ivanca edukator  Konekta  

Sudjelovanje na sastanku u vezi Zelene čistke  

Priprema trogodišnjeg programa za natječaj Mdomsp 

Obilježavanje Dana planeta Zemlje 

Sudjelovanje Udruge udomitelja Nada Ivanec kao primjer dobre prakse na predstavljanju 

programa i projekta od strane Ureda za udruge Vlade RH 

Sudjelovanje na manifestaciji Zelena čistka 2019.  

Organizacija ivanečkog doručka Žene za Žene 

Izrada izvješča za projekt grada Ivanec Žene za žene 

Provedba projekta INA , Aroniju i haskap sadim i budućnost gradim 

Sudjelovanje na Danima otvorenih vrata udruga 

Sudjelovanje naše volonterke na nagradnom putovanju  Yo Fest u Briselu 

Obilježavanje međunarodnog Dana obitelji 

 

 

 



 

 

 

 

Adaptacija prostora od 11. mjeseca 2018 do-svibnja 2019. 

Otvorenje novog prostora Udruge udomitelja Nada Ivanerc  

Podjela donacije Saveza nezaposlenih Hrvatske  

Berba prvih plodova Haskapa i aronije 

Posjet Gornjoj Voči i izlet po zagorskim bregima 

Organizacija i druženje sa gostima iz Slovenije  

Završno druženje učenika koji pohađaju program pomoći u učenju  

Sudjelovanje na Danima grada Ivanca 

Sudjelovanje u kuhanju kotlića  u humanitarne svrhe 

Radionica oslikavanja oblutaka i izrada slika 

Organizacija slobodnog vremena u učionici  

Priprema natječaja za institucionalnu podršku 

Organizacija male knjižnice u prostoru udruge i čitanje knjige  

Organiziranje radionice Informatički kutak 

Organiziranje slobodnog vremena kroz sportske sadržaje 

Posjet i dogovor s  predstavnikom partnera iz Slovenije Zavoda nazai na konja 

Priprema i organizacija tribine Dostojanstven život u starosti 

Organiziranje radionce pečenja pekmeza od aronije i šljiva 

Organiziranje slobodnog vremena kroz ljetne praznike Izlet u Trakošćan 

Pripreme i organizacija razmjene mladih od travnaj do kolovoza 2019. 

Posjet u svrhu planiranja za razmjenu mladih  

Razmjena 60  mladih u Novom Vinodolskom od 21.-30. iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i 

Hrvatske 

Organiziranje slobodnog vremena za učenika koji dolaze na pomoć u učenju , filmsko veče 

 

 



 

 

 

Medijska promocija razmjene mladih Erasmus + 

Sudjelovanje na humanitarnoj utrci Unicefa Mliječna staza 

Priprema i izrada planova  za početak nove školske godine 

Sudjelovanje na Susretu udomiteljskih obitelji u Đurđevcu 

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženema i djevojčicama 

Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba 

Priprema i snimanje videouradka projekta razmjene mladih Erasmus+ 

Izrada završnog izvješća za projekt Erasmus + razmjene mladih Violence not Wanted 

Darivanje starijih i nemoćnih osoba smještenih u Udruzi udomitelja Nada Ivanec 

Organiziranje slobodnog vremena – djeca Pješačenje po šumama 

Organiziranje edukacije o komunikaciji za udomitelje 

Sudjelovanje na sastanku u Ministarstu sa ministricom Vesnom Bedeković o materijalnom 

položaju udomitelja,  

Organizacija tribine povodom Međunarodnog dana protiv nasilja   i kreativne radionice u 

Lepoglavi 

Sudjelovanje na sastanku u Ministarstvu u vezi određivanje Dana udomitelja i naziva nagrade 

udomitelja po Ani Butković. 

Izrada završnog izvješča za Grad Lepoglava  

Izrada završnog izvješća za Opčinu Maruševec 

Izrada završnog izvješća za projek Osnaženi uključeni ravnopravni 

Izrada završnog izvješča za program Pomoć djeci danas za bolje društvo sutra 

Izrada izvješća o napretku za program Osnažena obitelj sretno dijete  

Organizacija putovanja Osmijeh iznad oblaka i odlazak djece avionom u Dubrovnik 

Obilježavanje 30. godišnjice od Konvencije o pravima djeteta 

Priprema i tiskanje godišnjeg kalendara za 2020 godinu.  

Sudjelovanje na Tematskom sastanku udruga korisnika programa Erasmu+ i ESS u Zagrebu 

Organizacija Božične čarolije 



Sudjelovanje u radijskoj emisiji Sjevernog FM i promocija rada udruge 

Organiziranje radionice za izradu dekorativnih božičnih ukrasa i dekoracija prostora udruge 

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 

Nadzorni posjet Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva 

Dogovor oko donacije Saveza nezaposlenih Hrvatske u vidu školskog pribora 

Organizacija priredbe i podjele darova djeci povodom Sv. Nikole  

Organizacija podjele darova starijim i nemoćnim osobama naše udruge 

Prikupljanje i podjela darova iz Božićne čarolije 

Uspješno ocijenjen projekt za institucionalnu podrušku  

Posjet mladeži Hrvatske demokratske zajednice i donacije računala, 2 stolice i 40 ulaznica za 

Terme Sveti Martin na Muri.  

Izrada nove web stranice 

Priprema projekta razmejne mladih za 2020 godine 

Priprema projekta za natječaj Grada Ivanca 

Priprema projekta za natječaj Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima.  

Izrada završnog izvješća  za projekt Podrška po mjeri korisnika  Grad Ivanec  

Priprema i izrada Financijskog plana za 2020. 

Izrada plana rada Udruge udomitelja Nada Ivanec za 2020 

 

KONTINUIRANE AKTIVNOSTI 

Vođenje administrativnih poslova vezano za rad udruge 

Svakodnevna pomoć u učenju za 15 djece od 01.01.-31-12-2019. 

Psihosocijalna podrška obiteljima u riziku i udomiteljskim obiteljima. 

Obilasci obitelji u riziku 

Instrukcije iz pojedinih predmeta za djecu iz obitelji u riziku 

Sudjelovanje udomitelja na edukacijama i supervizijama.  

Promocija udomiteljstva 

Informiranje i savjetovanje udomitelja te osoba zainteresiranih za udomiteljstvo 

Odrzavanje facebook stranice 

Održavanje web stranice 



Slanje dopisa, zamolbi 

Praćenje natječaja , priprema projekta 

Suradnja s projektnim uredom Grada Ivanca 

Provedbe aktivnosti vezane za pojedine projekte i programe koji su u tijeku 

Podnošenje izvješća i komunikacija s donatorima 

Praćenje zakonskih propisa 

Održavanje eko vrta košnja trave, održavanje prostora udruge. 

 

U Ivancu, 17.12.2019.                                           Predsjednica Udruge udomitelja Nada Ivanec : 

                                                                                                       Mladenka Ravenski 

 

 

 

 

 

 

 


