
 

 

                                                                                         

  

UDRUGA UDOMITELJA I OBITELJSKIH DOMOVA „NADA“ IVANEC 

Ulica kraja Tomislava 3b,  42240   IVANEC 

OIB:   99336584448 

 

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU 

 

SIJEČANJ 

Prijava projekta na natječaj UNIQUE 

Prijava projekta na Erasmus plus program 

Slanje zamolbi za organizaciju manifestacije „Zebice-ptičeki se ženiju“ 

Predstavljanje trogodišnjeg programa „Pomoć djeci danas za bolje društvo sutra“ te aktivnosti 

udruge za VTV televiziju 

Predstavljanje trogodišnjeg programa „Pomoć djeci danas za bolje društvo sutra“ ,aktivnosti 

udruge te najava manifestacije „Zebice-ptičeki se ženiju za Radio kaj 

Izrada ukrasa za manifestaciju „Zebice-ptičeki se ženiju“ 

Slanje zamolbi za donacije za sufinanciranje plaće asistentice za pomoć u učenju  

Edukacija za udomitelje za djecu u sklopu programa „Poticajno okruženje za razvoj 

udomiteljstva“ 

Radionica za djecu – Odgovorno ponašanje 

Sudjelovanje na edukaciji „Preventivni programi u radu s djecom i mladima“ 

Sastanak u gradu Ivancu s ciljem davanja prijedloga za pokretanje inicijative da grad Ivanec 

postane Grad prijatelj djece 

 

 

VELJAČA 

Najava manifestacije „Zebice-ptičeki se ženiju“ na Radiu Sjeverni FM 

Najava građanske akcije „Klupica čitalica“ na Radiu Sjeverni RM 

Najava manifestacije „Zenice-ptičeki se ženiju“ na Radiu Megaton 

Prikupljanje slatkiša za manifestaciju „Zebice-ptičeki se ženiju“ 

Realizacije manifestacije „Zebice-ptičeki se ženiju“ 

Sudjelovanje na predstavljaju natječaja za udruge u Općini Maruševec 

Prijava programa na natječaj Općine Maruševc 

Prijava projekta na natječaj Općine Bednja 

Prijava projekta na natječaj grada Lepoglave 

Predstavljanje trogodišnjeg programa „Pomoć djeci danas za bolje društvo sutra“ socijalnim 

radnicima Udruge socijalnih radnika Varaždinske županije 



 

 

Supervizija za udomitelje za djecu u sklopu programa „Poticajno okruženje za razvoj 

udomiteljstva“ 

Radionica za djecu – Sigurno korištenje interneta 

Obilježavanje „Dana ružičastih majica“ 

Gostovanje u emisiji Radia Sjeverni FM povodom „Dana ružičastih majica“ 

Sastanak Stručne radne skupine za izradu prijedloga novog Zakona o udomiteljstvu 

 

OŽUJAK 

Prijava projekta na natječaj OTP banke 

Prijava na natječaj za institucionalnu podršku 

Gostovanje u emisiji „Hrvatska za pet“ 

Predstavljanje rada udruge na Regionalnom simpoziju socijalnih radnika 

Sastanak s ravnateljem CZSS Ivanec vezano za suradnju na programu  

Obilježavanje Svjetskog dana sindroma Down 

Supervizija za udomitelje za djecu u sklopu programa „Poticajno okruženje za razvoj 

udomiteljstva“ 

Obilježavanje „Dana narcisa“ 

Sastanak sa djelatnicima Studia Nexar vezano za idejni prijedlog klupice čitalice 

Sastavljanje prijedloga za izradu novog Zakona o udomiteljstvu 

 

TRAVANJ 

Prijava projekta na natječaj HEP-a 

Prijava projekta na Valamarov natječaj za donacije 

Kreativna radionica za djecu 

Sadnja žive ograde u Malom parku u sklopu građanske akcije „Klupica čitalica“ 

Sudjelovanje na uskrsnom sajmu 

Priprema programa za natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

Potpisivanje Ugovora s Općinom Bednja za provedbu projekta 

Sastanak s djelatnicima Pahinskog vezano za izradu klupice čitalice 

Sudjelovanje u akciji „Zelena čistka“ 

Izborna skupština 

Radionica za djecu o toleranciji, suzbijanju predrasuda i diskriminaciji 

 

SVIBANJ 

Donacija RBA banke, Poslovnice Varaždin 

Sudjelovanje na edukaciji za rad s djecom bez pratnje 

Sastanak s psihologinjom iz Odgojnog doma Ivanec vezano za provedbu projekta 

„OpenYourHeart“ 

Sastanak s ravnateljem CZSS Ivanec vezano za obilježavanje Međunarodnog dana obitelji 



 

 

Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji 

Susret s ministricom Nadom Murganić 

Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji u Lepoglavi 

Promocija udomiteljstva u Lepoglavi 

Mladenki Ravenski uručena nagrada MDOMSP za izniman doprinos razvoju udomiteljstva 

Dan otvorenih vrata udruge 

Sudjelovanje u manifestaciji „Hrvatska volontira“ 

Volontiranje u Caritasovom domu u Ivancu 

Sadnja cvijeća kojim je ukrašen most u Malezovoj ulici 

Uređenje okoliša oko kućice na eko vrtu udrugu 

Priprema projekta za zakladu Adris 

 

LIPANJ 

Radionica za djecu o prevenciji ovisnosti 

Sudjelovanje na konferenciji „Unapređenje alternativne skrbi za djecu bez pratnje u Republici 

Hrvatskoj“ 

Šišanje djece iz udomiteljskih obitelji 

Završno druženje za učenike učionice za pomoć u učenju 

Podnošenje polugodišnjeg izvješća za program „Pomoć djeci danas za bolje društvo sutra“ 

Obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica 

Druženje s mladima iz migracije 

Kreativna radionica za djecu 

Sudjelovanje na Danima grada Ivanca 

Sudjelovanje na manifestaciji „Ivanec kuha“ 

Razmjena mladih u sklopu projekta „OpenYourHeart“ 

Postavljanje „Klupice čitalice“ 

 

SRPANJ 

Edukativni izlet za djecu na izletište Šumi 

Potpisivanje ugovora za program „Osnažena obitelj-sretno dijete“ 

Sastanak u CZSS Ivanec vezano za provedbu programa „Osnažena obitelj-sretno dijete“ 

Izlet udomiteljskih obitelji na more-Novi Vinodolski 

 

KOLOVOZ 

Sastanak programskog tima „Osnažena obitelj-sretno dijete“ 

Edukativni izlet u Trakošćan 

Obilježavanje Međunarodnog dana mladih 

Izlet na Špancirfest 

Šišanje djece iz udomiteljskih obitelji 



 

 

 

RUJAN 

Sudjelovanje na 10. Nacioalnom susretu udomiteljskih obitelji 

Obilježavanje Međunarodnog dana mira 

Prijava projekta na natječaj Varaždinske županije 

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 

Matematičari volonteri 

Promocija filma projekta „OpenYourHeart“ 

Edukacija o međuvršnjačkom nasilju 

Supervizija za udomitelje 

Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba 

 

LISTOPAD 

Sudjelovanje na „Tjednu cijeloživotnog učenja“ u organizaciji Strukovne škole Varaždin 

Supervizija za udomitelje 

Obilježavanje „Dana učitelja“ 

Odlazak na more-Poreč (Valamar) 

Edukacija o sigurnom korištenju interneta 

Potpisivanje ugovora za Zakladom Adris 

Promocija udomiteljstva u Srednjoj školi Ivanec 

Obilježavanje Dana kruha 

Posjet Muzeju planinarstva 

Matematičari volonteri 

 

STUDENI 

Edukacija iz šivanja 

Radionica povodom Međunarodnog dana tolerancije 

Uključivanje u akciju Mentalnog treninga 

Obilježavanje Međunarodnog dana prava djeteta 

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 

Uključivanje u akciju „Čarolija darivanja“ 

 

PROSINAC 

Kreativna radionica 

Priredba za Nikolinje 

Obilazak udomiteljskih obitelji za odrasle povodom Nikolinja 

Sudjelovanje na svečanoj dodjeli Zaklade Adris 

Sudjelovanje na okruglom stolu u Domu u Nazorovoj 

Istupanje u medijima-davanje izjave za HRT 



 

 

Obilježavanje Međunarodng dana volontera 

Sudjelovanje na proslavi 60 godina rada Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje 

Predstavljanje letka „Za sigurnu i dostojnu starost“ u KTC-u povodom dodjele poklona starijim i 

nemoćnim osobama u gradu Ivancu 

Davanje izjave za VTV televiziju vezano za projekt „Za sigurnu i dostojnu starost“ 

Sastanak s voditeljicom volontera SŠ Ivanec 

Potpisivanje ugovora za dodjelu financijskih sredstava Varaždinske županije 

Zapošljavanje psihologa 

 

 

 

Kontinuirane aktivnosti: 

Pomoć u učenju djeci iz udomiteljskih obitelji  

Radionice i edukacije za djecu 

Akivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena 

Suradnja sa osnovnim školama koje pohađaju djeca uključena u program pomoći u učenju 

Uređenje web i facebook stranice Udruge 

Vođenje administrativnih poslova vezanih za rad Udruge 

Priprema projektnih prijedloga i prijava istih na raspisane natječaje 

Priprema izvješća za projekte i programe 

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 

Podrška obiteljima u riziku putem mobilnog tima 

Promocija udomiteljstva u medijima 

Sudjelovanje na edukacijama, konferencijama 

 

U Ivancu, 14.12.2017.                                                                   

Predsjednica Udruge: 

Mladenka Ravenski 

 
 


