
 

 

                                                                                         

  

UDRUGA UDOMITELJA I OBITELJSKIH DOMOVA „NADA“ IVANEC 

 Ulica kraja Tomislava 3 b  42240   IVANEC 

OIB:   99336584448 

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU 

SIJEČANJ 

Sudjelovanje u Zamahovoj akciji „Darujmo posjet“ 

Edukacija o društvenom poduzetništvu u sklopu projekta „Osnaživanje udruga udomitelja za djecu“ 

Sastanak s predstavnicima Foundation for social change and inclusion 

Nastavak suradnje sa Osnovnom školom Ivana Kukuljevića Sakcinskog iz Ivanca – pomaganje djeci iz 

udomiteljskih obitelji u savladavanju gradiva iz matematike 

Sastanak s predstavnicima CZSS Ivanec i CZSS Novi Marof vezano za provedbu projekta „Pomozi mi 

danas za moje bolje sutra“ 

Održana grupa podrške za udomitelje u sklopu projekta „Pomozi mi danas za moje bolje sutra“ 

Kreativna radionica izrade nakita 

Priprema i slanje dopisa vezano za prikupljanje materijalnih i financijskih donacija za realizaciju 

manifestacije „Zebice-ptičeki se ženiju“ 

Sastanak predstavnika udomitelja s djelatnicima CZSS Ivanec 

VELJAČA 

Prikupljanje slatkiša za manifestaciju „Zebice-ptičeki se ženiju“ 

Sudjelovanje na sastanku u Gradu Ivancu vezano za prijavu projekata i programa na javni poziv za 

udruge 

Priprema dva projekta za natječaj Grada Ivanca 

Održana manifestacija „Zebice-ptičeki se ženiju“ 

Priprema projekta za natječaj Općine Maruševec 



 

 

Priprema projekta za natječaj Grada Lepoglave 

Priprema i slanje dopisa s ciljem osiguravanja sredstava za plaću asistentice za pomoć u učenju 

Priprema projekta za HZZ za djelatnika u sklopu eko vrta udruge 

Edukacija za udomitelje za djecu u sklopu projekta „Pomozi mi danas za moje bolje sutra“ na temu „Kako 

pristupiti djetetu s intelektualnim teškoćama i s teškoćama u učenju i koje su njegove mogućnosti“ 

Održana radionica za djecu na temu međuvršnjačkog nasilja 

Obilježavanje „Dana ružičastih majica“ 

OŽUJAK 

Jednodnevni izlet udomiteljica u Pordenone 

Kreativna radionica izrade pisanica 

Kićenje Ivanečkog Uskrsnog stabla 

Obilježavanje Međunarodnog dana sindroma Down 

Priprema projekta za natječaj HEP-a 

Priprema projekta za natječaj OTP-banke 

Sastanak s predstavnicima Ministarstva socijalne politike i mladih 

Sudjelovanje na predstavljanju Electrolux-ove akcije „Male stvari čine obitelj“ 

TRAVANJ 

Promocija udomiteljstva u OŠ u Novom Marofu 

Priprema projekta za natječaj Valamara 

Edukacija za udomitelje za djecu na temu „Prilagodba udomljenog djeteta na novu obiteljsku i školsku 

sredinu“ 

Sudjelovanje u akciji „Zelena čistka“ 

SVIBANJ 

Promocija udomiteljstva u Trakošćanu 

Promocija udomiteljstva u OŠ u Varaždinskim Toplicama 



 

 

Edukacija za udomitelja za djecu na temu „Pomoć djetetu s traumatskim iskustvima“ 

Radionica za djecu na temu „Prilagodba djeteta na udomiteljsku obitelj“ 

Radionica za djecu na temu „Slika o sebi“ 

Edukacija o sadnji bilja na eko vrtu udruge 

Obilježavanje Dana otvorenih vrata udruga 

Promocija udomiteljstva putem medija-Radio Megaton 

LIPANJ 

Izlet udomiteljskih obitelji u Etno selo Kumrovec i Tuheljske toplice 

Kreativna radionica s ciljem izrade kreativnih radova za sajam povodom Dana grada Ivanca 

Priprema projekta za Zakladu Adris 

Priprema projekta za Ministarstvo socijalne politike i mladih 

Priprema projekta za Varaždinsku županiju 

Druženje djelatnica UNICEF-a Hrvatska i udomiteljskih obitelji Udruge udomitelja „Nada“ Ivanec 

Sudjelovanje na Danima grada Ivanca 

Sudjelovanje na manifestaciji „Ivanečki kotlić“ 

Sudjelovanje predstavnika Udruge u izradi radne bilježnice za udomljenu djecu i priručnika za udomitelje 

SRPANJ 

Druženje udomitelja s predstavnicima UNICEF-a Hrvatska i Electrolux-a 

Razgovor s predstavnicom Zaklade „Vaša pošta“ vezano za uključivanje djece iz udomiteljskih obitelji u 

njihovu akciju  

Sudjelovanje članova Kluba mladih u projektu razmijene mladih Youth4work 

Sudjelovanje udomitelja u promociji udomiteljstva u parku Maksimir 

KOLOVOZ 

Obilježavanje Međunarodnog dana mladih 

Priprema projekta za Varaždinsku županiju 



 

 

Priprema projekta za natječaj Zaklade Hrvatska za djecu 

RUJAN 

Organizacija kina pod zvijezdama 

Promocija udomiteljstva u OŠ u Maruševcu 

Dogovor oko donacije školskog pribora djeci iz udomiteljskih obitelji (donacija Saveza nezaposlenih 

Hrvatske) 

Sudjelovanje na 9. Nacionalnom susretu udomiteljskih obitelji 

Sudjelovanje na konferenciji o profesionalizaciji udomiteljstva 

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 

Priprema projekta za natječaj Zaklade Zamah 

LISTOPAD 

Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba 

Promocija projekta asistenta za pomoć u učenju putem medija 

Promocija udomiteljstva u časopisu „Storykids“ 

Promocija učionice za pomoć u učenju na portalu e-varaždin 

STUDENI 

Priprema i slanje dopisa za uređenje prostora za učionicu za pomoć u učenju 

Dogovor s poduzećem Tomo d.o.o. vezano za uređenje učionice za pomoć u učenju 

Potpisivanje Ugovora s ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku vezano za 

provedbu trogodišnjeg programa „Pomoć djeci danas za bolje društvo sutra“ 

PROSINAC 

Priprema poklon paketa za darivanje djece i starijih i nemoćnih osoba smještenih u udomiteljskim 

obiteljima Udruge 

Priprema predstave „Sv. Nikola“ 

Organiziranje priredbe povodom blagdana Sv. Nikole 



 

 

Potpisivanje Ugovora za Zakladom „Zamah“ vezano za provedbu građanske akcije „Klupica čitalica“ 

Sastanak sa stručnim timom CZSS Ivanec 

Posjet starijim i nemoćnim osobama u sklopu akcije „Darujemo posjet“ 

Izrada financijskog plana za 2017. godinu 

 

Kontinuirane aktivnosti: 

Uređenje web i facebook stranice Udruge 

Vođenje administrativnih poslova vezanih za rad Udruge 

Priprema projektnih prijedloga i prijava istih na raspisane natječaje 

Slanje dopisa s ciljem ukazivanja na probleme i teškoće s kojima se susreću udomitelji 

Prikupljanje donacija 

Promocija udomiteljstva 

Uključivanje djece u facebook akciju: Rođendanska čarolija 

Informiranje i savjetovanje udomitelja 

Informiranje javnosti o udomiteljstvu 

 

U Ivancu , 31. 12. 2015.                                                                   

                                                                                         Predsjednica Udruge udomitelja i  

                                                                                                           obiteljskih domova „NADA“ Ivanec : 

                                                                                                                            Mladenka Ravenski 

 

 

 


