
IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU 

SIJEČANJ 

Članica udruge je dobitnica nagrade „Ponos Hrvatske“, a na svečanoj dodjeli su uz dobitnike 

prisustvovale i dvije predstavnice udruge 

Priprema projekta „Zebice-ptičeki se ženiju“ 

Priprema projekta „Budi odgovoran, budi ponosan“ 

Priprema projekta „Jagode i eko povrće“ 

Prikupljanje potpisa za inicijativu za profesionalizaciju udomiteljstva 

VELJAČA 

Kreativna radionica uoči Valentinova 

Organiziranje manifestacije „Zebice-ptičeki se ženiju“ 

Podjela donacija DM-a 

OŽUJAK 

Gostovanje u radijskoj emisiji Radia Megaton 

Kreativna radionica uoči Uskrsa 

Obilježavanje Dana sindrom Down 

Sastanak s predstavnicima LAG Lepoglava 

Sudjelovanje predstavnika udruge na sastanku u MSPM 

TRAVANJ 

Zapošljavanje djelatnika na eko vrtu udruge 

Priprema projekta za Valamar 

Izgradnja drvene kućice u sklopu eko vrta udruge 

Pečenje peciva za uskrsni sajam 

Sudjelovanje na uskrsnom sajmu te sudjelovanje u zabavnom programu za djecu 

Posjet i darivanje starijih i nemoćnih iz udomiteljskih obitelji uoči Uskrsa 

Priprema projekta za HEP 

Priprema projekta za OTP 

Sudjelovanje u „Zelenoj čistki“ 

Izrada novog statuta udruge 

Volontiranje u Caritasovom domu 

Predstavnica udruge sudjelovala je na predstavljanju natječaja „Naš doprinos zajednici“ 

Predstavnice udruge sudjelovale su na Microsoftovoj radionici 

SVIBANJ 

Priprema projekta za Zamah 

Radionica za djecu o zdravim prehrambenim navikama 

Sudjelovanje u akciji „Hrvatska volontira“ 

Obilježavanje međunarodnog dana obitelji vješanjem srca s porukama što za djecu iz 

udomiteljskih obitelji znači obitelj 

Organiziranje Dana otvorenih vrata 

Obilježavanje 10 godina rada udruge 

Otvorenje drvene kućice u sklopu eko vrta udruge 

Priprema projekta za natječaj „INA-ZELENI POJAS“ 

LIPANJ 

Odlazak udomiteljskih obitelji na ljetovanje u sklopu donacije Valamar riviere 

Kreiranje promotivnih letaka 

Članovi udruge sudjelovali su na edukaciji o pisanju projekata 



Sudjelovanje na Danima grada Ivanca 

Sudjelovanje u humanitarnoj manifestaciji „Ivanečki kotlić“ 

SRPANJ 

Članovi udruge sudjelovali su na edukaciji o prikupljaju sredstava za udruge 

Članovi udruge sudjelovali su na edukaciji o administrativnom poslovanju udruga 

Priprema projekta za MSPM 

Priprema projekta za Zakladu Adris 

KOLOVOZ 

Izlet članova u Varaždinske toplice 

Osnivanje Kluba mladih Udruge udomitelja „Nada“ Ivanec 

Sudjelovanje na okruglom stolu u Lepoglavu koji je bio posvećen promicanju kvalitete života 

osoba s invaliditetom 

Priprema performansa „Kaj sad s nama“ 

Izlet članova udruge u Zagreb 

Priprema letaka i brošura o problemima mladih nakon prestanka prava na smještaj u 

udomiteljskoj obitelji 

Izvedba performansa „Kaj sad s nama“ u Ivancu 

Promocija udomiteljstva u Ivancu 

Gostovanje u emisiji Radia Megaton 

RUJAN 

Predstavnici udruge sudjelovali su na svečanoj primopredaji službenog vozila Forumu za 

kvalitetno udomiteljstvo djece te su članovi Kluba mladih tom prilikom izveli performans „Kaj 

sad s nama“ 

Izvedba performansa „Kaj sad s nama“ u parku Zrinjevac 

Sudjelovanje predstavnika udruge na sastanku u MSPM 

Posjet djelatnika UNICEF-a udruzi  

Obilježavanje Međunarodnog dana sadnje drveća 

Sudjelovanje udomiteljskih obitelji na Susretu udomiteljskih obitelji u Selcu 

Sudjelovanje članova udruge na edukaciji o volonterstvu 

Izrada snimke performansa „Kaj sad s nama“ 

Članovi Kluba mladih pomagali su u uređenju „Info centra za udomiteljstvo“ u Zagrebu 

Radionica za djecu o odgovornom ponašanju 

Organiziranje edukacije za udomitelje na temu kako razviti odgovorno ponašanje kod djece 

LISTOPAD 

Predstavnici udruge prisustvovali su otvorenju „Info centra za udomiteljstvo“ 

Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba posjetom i darivanjem starijih i nemoćnih iz 

udomiteljskih obitelji 

Izlet članova udruge u Krapinu 

Organiziranje prodaje šalova u sklopu akcije Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece „500 

šalova za 500 poklona za djecu iz udomiteljskih obitelji“ 

Udruga je zahvaljujući emisiji NOVE TV „Tvoje lice zvuči poznato“ dobila 10.000,00 kuna 

Jedan dječak iz udomiteljske obitelji nosio je zastavu na utakmici Lige prvaka u Zagrebu 

Promocija udomiteljstva i izvedba performansa „Kaj sad s nama“ u Lumini centru  

Predstavnici udruge sudjelovali su na Konferenciji posvećenoj provedbi projekta „Osnaživanje 

udruga udomitelja za djecu“ gdje je premijerno prikazana snimka performansa „Kaj sad s nama“ 

Udruga je primila donaciju jabuka koju je podijelila članovima 



STUDENI 

Organiziranje akcije prikupljanja plastičnih čepova u suradnji s OŠ Ivanec i Udrugom Ivanečko 

Sunce za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma 

Predstavnice udruge sudjelovale su na svečanoj dodjeli nagrade za Dobrotvorku godine 

Potpisivanje ugovora s MSPM za projekt „Pomozi mi danas za moje bolje sutra“ 

Odlazak članova Kluba mladih u ZKM 

Priprema predstave „Da krik ne postane tišina“ 

Promocija udomiteljstva u Čakovcu 

Edukacija o toleranciji i pravima djece 

Priprema tribine „Da krik ne postane tišina“ u sklopu koje je izvedena i istoimena predstava  

 

PROSINAC 

Promocija udomiteljstva u OŠ Ivanec 

Promocija udomiteljstva na središnjem trgu u Ivancu 

Sudjelovanje u akciji „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“ 

Organiziranje priredbe za djecu iz udomiteljskih obitelji povodom Sv. Nikole te podjela darova 

Zapošljavanje asistentice za pomoć u učenju 

Sudjelovanje u akciji „Božićna čarolija“ i organiziranje podjele poklona za svu djecu iz 

udomiteljskih obitelji 

Suradnja s OŠ Ivanec (učenici OŠ Ivanec pomažu djeci iz udomiteljskih obitelji u savladavanju 

gradiva iz matematike) 

Sudjelovanje u akciji „Darujmo posjet“ 

 

 

 

 
Predsjednica. 

Mladenka Ravenski 

 

 

 


