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IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE UDOMITELJA NADA IVANEC ZA 2020.GODINU 

 

Proslava 100. rođendana korisnice Udruge 

Dvodnevno druženje Udruge i građana Ivanca, Varaždina, Međimurja u Ormožu u sklopu projekta  

„Promicanje europskog načina života, izgradnja solidarnosti i interkulturnog dijaloga (PRO EU)“ 

Provedba aktivnosti i promocija kao partnera na projektu „PRO EU“ 

Priprema projekta za Grad Ivanec „Žene za žene-ivanečki doručak“ 

Priprema projekta za Grad Ivanec „Zebice-ptičeki se ženiju“  

Potpisivanje ugovora s Gradom Ivancem 

Priprema projekta Ministarstva za jednogodišnje programe 

Priprema projekta za „Colas“ 

Prikupljanje donacija za manifestaciju „Zebice ptičeki se ženiju“ 

Kreativna radionica i priprema za manifestaciju Zebice ptičeki se ženiju u Ivancu 

Izrada i predaja izvješća za projekt „Zebice ptičeki se ženiju“ Gradu Ivancu 

Obilježavanje Svjetskog dana socijalne pravde 

Sudjelovanje na sastanku u MDOMSP-u povodom projekta „Unapređenje pružanja socijalnih 

usluga“  

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv vrašnjačkog nasilja („Pink shirt day“) 

Sudjelovanje Udruge na radionici o pisanju projekata i prikupljanju sredstava u sklopu projekta 

„Udomitelji zajedno“ (Forum, Ured UNICEFa u Hrvatskoj) 

Potpisivanje Ugovora s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva 

Demantiranje neistinitih izjava u članku Jutarnjeg lista o članovima Udruge  

Obilježavanje Svjetskog dana osoba s Down sindromom 

Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu 

Sudjelovanje zaposlenica Udruge na edukacijama HCKa: „Koronavirus - osnovna znanja i 

preventivne mjere“ i „Stigmatizacija osoba nastala pojavom bolesti covid-19“ 



Volontiranje zaposlenica Udruge u akcijama podjela paketa socijalno-ugorženim tokom 

lockdown-a u suradnji s GDCK Ivanec 

Obilježavanje Dana planeta Zemlje 

Potpisivanje ugovora s Ministarstvom za 1.god. provedbe trogodišnjeg programa „Udomiteljstvo 

potaknimo, djecu osnažimo“ 

Obilježavanje Međunarodnog dana odgoja bez batina 

Potpisivanje ugovora za projekt Erasmus+ programa „Active Youth for Active Society“ 

Sudjelovanje u radijskoj emisiji Sjevernog FM i promocija rada udruge 

Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji (u organizaciji VŽ županije) 

Sudjelovanje na sastanku zbog otkazivanja svih manifestacija financiranih od strane Grada 

Ivanca  

Redovito online informiranje o najnovijim uputama i mjerama ponašanja za vrijeme covid-19 epi. 

Radionica oslikavanja keramičkih teglica (OOSD faza I) 

Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša 

Zaprimanje donacije GDCK Ivanec i podijela udomiteljskim obiteljima i obiteljima u soc. riziku 

Sudjelovanje u AMPEU kampanji #ZajednoSmoJači 

Potpisivanje ugovora s Varaždinskom županijom za projekt „Učenje je lako kada mi objasniš 

kako...“ 

Prijava na Webinar za program Europa za građane i novi projket jačanja podrške razvoju udruga 

Od 1.6. započela provedba trogodišnjeg programa „Udomiteljstvo potaknimo, djecu osnažimo“ 

Priprema projekta za jednokratnu podršku „Praktične vještine za lakše odrastanje“ 

Izrada završnog izvješća za 3. godinu provedbe „Osnažena obitelj-sretno dijete faza I“ 

Izrada programa „Osnažena obitelj-sretno dijete faza II“ i prijava na natječaj za trogodišnji 

program MRMSOSP 

Potpisivanje ugovora s Ministarstvom za provedbu programa „Osnažena obitelj-sretno dijete faza 

II“  

Završno druženje polaznika pomoći u učenju povodom kraja školske godine 

Koordinacijski sastanci s CZSS vezanim za programe „Osnažena obitelj - sretno dijete (faza II.)“ 

i „Udomiteljstvo potaknimo, djecu osnažimo“ 

Sastanak partnera Erasmus+ projekta u svrhu daljnjeg planiranja zbog covid-19 mjera 



Prolongiranje datuma razmjene mladih Erasmus+ projketa na sljedeću godinu, odobreno od 

strane Agencije za mobilnost i programe za EU 

Organiziranje ljetnih praznika za udomljenu djece i koja dolaze na pomoć u učenju kroz društvene 

igre i kreativne radionice (Oosd faza II) 

Dnovnevni izlet u Novi Vinodolski za udomiteljske obitelji i obitelji u riziku iz lokalne zajednice 

Sudjelovanje Udruge na online Tribini „Zajedno prema istom cilju-ostanimo odgovorni“ te 

predstavljanje Udruge kao primjera dobre prakse 

Priprema projekta za natječaj HEPa i potpisivanje ugovora 

Nabava i montaža solarnih panela na kućici eko vrta Udruge (HEP, ASP d.o.o. Ivanec) 

Montaža klima uređaja u prostorima Udruge 

Provedba HEP-ovog projekta „Učimo održivo, stvaramo prirodno“: tribina o obnovljivim 

izvorima energije, berba aronije i pravljenje soka, kreativne radionice i kvalitetno provođenje 

vremena s djecom 

Priprema i izrada planova za početak nove školske godine 

Sudjelovanje na online konferenciji „Mentalno zdravlje za vrijeme pandemije“ 

Sudjelovanje na humanitarnoj utrci Unicefa Mliječna staza 

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama  

Izrada promotivnog videa Udruge i sudjelovanje na Danima otvorenih vrata udruga 

Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba 

Darivanje starijih i nemoćnih osoba nižeg ekonomskog statusa na području Općine Klenovnik i  

smještenih u udomiteljskim obiteljima Udruge 

Upućivanje zahtjeva za prenamjenom sredstava VŽ županije za projekt „Učenje je lako kada mi 

objsniš kako...“ 

Obilježavanje „Čiselske nedele“ u sklopu projekta „˝Nada˝ za sigurno odrastanje i život bez 

nasilja“ 

Dogovor i izrada promotivnog videa „I ja želim obitelj“ u suradnji s KERAKTIV d.o.o. 

Sudjelovanje Udruge na javnoj tribini pod nazivom „Što sada“ (Zaklada Zamah) 

Sudjelovanje na sedmom Info danu mreža i inicijativa (organizator AMPEU) 

Sudjelovanje na Sajmu mogućnosti (organizator NUM, Lepoglava) 

Izrada izvješća o napretku za programe „Osnažena obitel-sretno dijete faza II“ i „Udomiteljstvo 

potaknimo, djecu osnažimo“ 



Izrada završnog izvješća za Općine Klenovnik i Maruševec 

Izrada završnog izvješća za projekt HEPa „Učimo održivo, stvaramo prirodno“ 

Izrada tromjesečnih izvješća za institucionalnu podršku 

Obilježavanje Međunarodnog dana prava djeteta 

Obilježavanje Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama, uz podjelu brošura 

Sudjelovanje na online konferenciji „Ravnoteža privatnog i poslovnog života udomiteljskih 

obitelji“ u organizaciji Svjetskog saveza mladih Hrvatska 

Organizacija i prikupljanje darova iz Božićne čarolije 

Sudjelovanje zaposlenica u istraživanju UNICEFa o participaciji ranjivih skupina djece i 

njihovog utjecaja na odluke koje se donose vezane za njih same  

Priprema i izrada Financijskog plana za 2021. godinu 

Priprema i izrada Operativnog plana za 2021. godinu 

Informiranje članova i javnosti o najnovijim preporukama HZJZ za udomiteljske obitelji 

Suradnja s Udrugom Saveza nezaposlenih Hrvatske i dogovor oko donacije za školski pribor 

Zamolbe za donacije za dječje darove za sv.Nikolu 

Suradnja i priprema akcije s IKE-om 

Izrada plana rada Udruge udomitelja Nada Ivanec za 2021. 

Sastanak Upravnog odbora 

Primitak i podjela namještaja IKE-ine donacije 

Nabava artikala za darivanje za sv.Nikolu 

Organizacija i podjela darova za sv. Nikolu 

Organizacija i podjela darova iz Božićne čarolije, kontaktiranje donatora 

Primitak donacije i podjela poklon paketa starijim i nemoćnim osobama 

Priprema i tiskanje godišnjeg kalendara za 2021. godinu 

Prikupljanje donacija, kupnja materijala, organizacija i adaptacija obiteljske kuće u Punikvama 

Novčana donacija Udruge za potres u Petrinji 

 

 

 



KONTINUIRANE AKTIVNOSTI 

Vođenje administartivnih poslova vezano za rad udruge 

Održavanje timskih sastanaka zaposlenika 

Organiziranje i održavanje sastanaka Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Skupštine Udruge 

Svakodnevna pomoć u učenju za 20 djece od 1.1. – 31.12.2020. 

Psihosocijalna podrška obiteljima u riziku i udomiteljskim obiteljima 

Obilasci obitelji u riziku 

Instrukcije iz pojedinih predmeta za djecu iz udomiteljskih obitelji i obitelji u riziku 

Sudjelovanje udomitelja na edukacijama i supervizijama 

Promocija udomiteljstva 

Informiranje i savjetovanje udomitelja te osoba zainteresiranih za udomiteljstvo 

Organiziranje i podjela poklona za rođendane djece te starijih i nemoćnih iz Udruge putem 

Čarolije darivanja 

Izrada kreativnih radova Udruge 

Održavanje facebook stranice 

Obilježavanje važnih međunarodnih i nacionalnih datuma 

Održavanje web stranice 

Slanje dopisa, zamolbi 

Praćenje natječaja, priprema i vođenje projekata 

Suradnja s projektnim uredom Grada Ivanca 

Provedba aktivnsoti vezane za pojedine projekte i programe u tijeku 

Podnošenje izvješća i komunikacija s donatorima 

Praćenje zakonskih propisa 

Prikpljanje ponuda i nabava opreme i materijala potrebnih za rad Udruge 

Održavanje eko vrta, košnja trave, bojanje drvenih kućica i održavanje prostora udruge. 

 

U Ivancu 30.12.2020. 

Predsjednica Udruge udomitelja Nada Ivanec: 

Mladenka Ravenski 


