
IZVJEŠĆE O RADU IZVJEŠĆE O RADU 
UDRUGEUDRUGE

“MALI PRINC”“MALI PRINC”
2009. GODINA2009. GODINA



IZVJEŠĆE OBUHVAĆA IZVJEŠĆE OBUHVAĆA 
REZULTATE NA SLJEDEĆIM REZULTATE NA SLJEDEĆIM 

PODRUČJIMA:PODRUČJIMA:
• KAPACITETI UDRUGEKAPACITETI UDRUGE
• PROJEKTI I AKTIVNOSTI PROJEKTI I AKTIVNOSTI 
• RAD TIJELA UPRAVLJANJARAD TIJELA UPRAVLJANJA
• RAD VODITELJICE STRUČNE SLUŽBERAD VODITELJICE STRUČNE SLUŽBE
• RAD STRUČNIH SURADNIKARAD STRUČNIH SURADNIKA
• VOLONTIRANJE U UDRUZIVOLONTIRANJE U UDRUZI



KAPACITETI:KAPACITETI:
• - na početku godine Udruga je brojala - na početku godine Udruga je brojala 108 primarnih 108 primarnih 

članovačlanova  (25 djece s teškoćama u razvoju, 11 osoba s (25 djece s teškoćama u razvoju, 11 osoba s 
invaliditetom, te 72 roditelja djece s teškoćama u invaliditetom, te 72 roditelja djece s teškoćama u 
razvoju i osoba s invaliditetom); razvoju i osoba s invaliditetom); 

• na kraju godine Udruga je brojala na kraju godine Udruga je brojala 98 primarnih članova98 primarnih članova  
(28 djece s teškoćama u razvoju, 15 osoba s (28 djece s teškoćama u razvoju, 15 osoba s 
invaliditetom, 52 roditelja djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom, 52 roditelja djece s teškoćama u razvoju i 
osoba s invaliditetom, te 3 djece roditelja s osoba s invaliditetom, te 3 djece roditelja s 
invaliditetom)invaliditetom)



• od od sekundarnih korisnikasekundarnih korisnika, Udruga je na početku , Udruga je na početku 
godine brojala godine brojala 26 djece bez oštećenja26 djece bez oštećenja (20 braće i sestara  (20 braće i sestara 
djece s teškoćama u razvoju i 6 ostale djece i  mladih djece s teškoćama u razvoju i 6 ostale djece i  mladih 
bez oštećenja), te je do kraja godine taj broj ostao istibez oštećenja), te je do kraja godine taj broj ostao isti

•   broj volonterabroj volontera se sa  se sa 2323 volontera na početku godine  volontera na početku godine 
popeo na popeo na 44 44 volonteravolontera



• članovima Udruge osigurali smo članovima Udruge osigurali smo stalnu stručnu pomoćstalnu stručnu pomoć  
socijalne radnice, odgajatelja, učitelja, fizikalnih i radnih socijalne radnice, odgajatelja, učitelja, fizikalnih i radnih 
terapeuta, te logopeda terapeuta, te logopeda 

• za aktivnosti igraonice, pomoć u učenju, fizikalnu, za aktivnosti igraonice, pomoć u učenju, fizikalnu, 
radnu i govornu terapiju u kući osigurali smo radnu i govornu terapiju u kući osigurali smo nove nove 
didaktičke i društvene igredidaktičke i društvene igre

•   informatičku radionicu opremili smo sa informatičku radionicu opremili smo sa 3 nova laptopa3 nova laptopa
• ured Udruge opremili smo sa ured Udruge opremili smo sa 2 nova ormara2 nova ormara



•  kupili smo konja za potrebe terapijskog jahanjakupili smo konja za potrebe terapijskog jahanja, te , te 
dio nužne konjičke opreme, kao i osigurali stručnu dio nužne konjičke opreme, kao i osigurali stručnu 
osobu za rad s konjem (konjušara)osobu za rad s konjem (konjušara)

•  na osnovu uređenog jahališta u Johovcu, kupljenog na osnovu uređenog jahališta u Johovcu, kupljenog 
terapijskog konja i osiguranog voditelja terapijskog terapijskog konja i osiguranog voditelja terapijskog 
jahanja jahanja Udruga je dobila licencu od strane Hrvatskog Udruga je dobila licencu od strane Hrvatskog 
Saveza za terapijsko jahanje za provođenje programa Saveza za terapijsko jahanje za provođenje programa 
terapijskog jahanja “Konj-terapeut”terapijskog jahanja “Konj-terapeut”



PROJEKTI I AKTIVNOSTI PROJEKTI I AKTIVNOSTI 
U  2009. GODINIU  2009. GODINI

• održano je održano je 55 igraonica55 igraonica (po 2 sata) koje su uključivale i  (po 2 sata) koje su uključivale i 
edukativne i kreativne radionice na kojima je sudjelovalo edukativne i kreativne radionice na kojima je sudjelovalo 
12-15 djece i mladih sa i bez oštećenja, te 4-6 volontera12-15 djece i mladih sa i bez oštećenja, te 4-6 volontera

• odrađeno odrađeno 258 sati radne terapije258 sati radne terapije  u kući korisnikau kući korisnika za 9- za 9-
ero djece s teškoćama u razvojuero djece s teškoćama u razvoju

• odrađena odrađena 172 sata fizikalne terapije u kući korisnika172 sata fizikalne terapije u kući korisnika za  za 
8-ero djece s teškoćama u razvoju8-ero djece s teškoćama u razvoju

• održano održano 129 sati pomoći u učenju129 sati pomoći u učenju  u kući korisnikau kući korisnika za 6  za 6 
korisnikakorisnika

• održano održano 349 sati govornih vježbi u kući349 sati govornih vježbi u kući korisnika za 8  korisnika za 8 
korisnikakorisnika



• odrađeno odrađeno 36 sati na poslovima konjušara36 sati na poslovima konjušara što uključuje  što uključuje 
čišćenje i održavanje konja; kondicijski trening i dresuru čišćenje i održavanje konja; kondicijski trening i dresuru 
konja; sedlanje konja i pripreme konja za terapijski rad s konja; sedlanje konja i pripreme konja za terapijski rad s 
djecom; rad s volonterima i druge poslovedjecom; rad s volonterima i druge poslove

• povremeno su održavane radionice za roditelje povremeno su održavane radionice za roditelje na na 
kojima je sudjelovalo  9 roditeljakojima je sudjelovalo  9 roditelja

• individualno pravno savjetovanje i psihosocijalnu individualno pravno savjetovanje i psihosocijalnu 
podršku podršku koristilo su koristilo su 25 korisnika25 korisnika

• u projekt u projekt poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetompoticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom  
su se radi posredovanja u zapošljavanju javile su se radi posredovanja u zapošljavanju javile 3 osobe s 3 osobe s 
tjelesnim oštećenjemtjelesnim oštećenjem



• za za budući projekt osobnog asistenta i asistenta u nastavibudući projekt osobnog asistenta i asistenta u nastavi  
javile su se 2 osobe s invaliditetom,1 dijete s teškoćama javile su se 2 osobe s invaliditetom,1 dijete s teškoćama 
u razvoju, te 1 potencijalni asistentu razvoju, te 1 potencijalni asistent

• Udruga je kontinuirano radila na Udruga je kontinuirano radila na detektiranju detektiranju 
arhitektonskih barijeraarhitektonskih barijera  na području grada Ivanić Gradana području grada Ivanić Grada, , 
te je u tu svrhu surađivala s Gradom Ivanić Gradom te je u tu svrhu surađivala s Gradom Ivanić Gradom 
(izrađen je prijedlog prioritetnih područja uklanjanja (izrađen je prijedlog prioritetnih područja uklanjanja 
arhitektonskih barijera koji je upućen u Grad Ivanić arhitektonskih barijera koji je upućen u Grad Ivanić 
Grad) i policijskom postajom Ivanić Grad (zajednička Grad) i policijskom postajom Ivanić Grad (zajednička 
akcija kontrole parkiranja vozila na mjesta predviđena akcija kontrole parkiranja vozila na mjesta predviđena 
za osobe s invaliditetom)za osobe s invaliditetom)



• Udruga je u svojem Udruga je u svojem humanitarnom djelovanjuhumanitarnom djelovanju pomogla  pomogla 
u podmirenju troškova liječenja za 3 svoja člana, 1 u podmirenju troškova liječenja za 3 svoja člana, 1 
oboljelo dijete s našeg lokalnog područja, te 1 obitelj u oboljelo dijete s našeg lokalnog područja, te 1 obitelj u 
soc. potrebi iz okolice Županjesoc. potrebi iz okolice Županje

• vezano uz vezano uz prigodna darivanja djece iz Udruge prigodna darivanja djece iz Udruge 
organizirano je darivanje djece iz Udruge povodom organizirano je darivanje djece iz Udruge povodom 
UskrsaUskrsa, , Sv.NikoleSv.Nikole i  i BožićaBožića (božićni program Djeda  (božićni program Djeda 
Mraza)Mraza)

• Udruga je kontinuirano tražila mogućnost za pokretanje Udruga je kontinuirano tražila mogućnost za pokretanje 
projekta projekta t.plivanja t.plivanja na našem područjuna našem području



• Udruga je Udruga je redovito informirala članove i volontereredovito informirala članove i volontere o  o 
radu i aktivnostima Udrugeradu i aktivnostima Udruge

• Udruga je kontinuirano Udruga je kontinuirano obavještavala javnost o radu obavještavala javnost o radu 
UdrugeUdruge putem web stranice Udruge i letaka, lokalnih  putem web stranice Udruge i letaka, lokalnih 
medija (novine Otok Ivanić, novine “14 dana”, medija (novine Otok Ivanić, novine “14 dana”, 
Obiteljski radio Ivanić), ali i drugih medija (HRT, TV Obiteljski radio Ivanić), ali i drugih medija (HRT, TV 
NET, studentski časopis Exscentar, turistički časopis NET, studentski časopis Exscentar, turistički časopis 
Turistplus)Turistplus)



Organiziranje i sudjelovanje na događanjima Organiziranje i sudjelovanje na događanjima 
i manifestacijama:i manifestacijama:

• U Udruzi je organizirano, no zbog slabog odaziva i U Udruzi je organizirano, no zbog slabog odaziva i otkazano predavanje otkazano predavanje 
tvrtke “Otto Bock”tvrtke “Otto Bock” o invalidskim kolicima (ožujak 2009.) o invalidskim kolicima (ožujak 2009.)

• sudjelovanje Udruge na sudjelovanje Udruge na konzultativnom sastanku udruga roditelja djece s konzultativnom sastanku udruga roditelja djece s 
teškoćama u razvoju pri UNICEF-uteškoćama u razvoju pri UNICEF-u s ciljem identificiranja načina suradnje i  s ciljem identificiranja načina suradnje i 
pomoći udrugama koje okupljaju roditelje djece s teškoćama u razvoju (ožujak pomoći udrugama koje okupljaju roditelje djece s teškoćama u razvoju (ožujak 
2009.)2009.)

• suradnja Udruge s suradnja Udruge s Udrugom građana “Praksom do znanja” na promociji Udrugom građana “Praksom do znanja” na promociji 
njihove knjige “Iz drugog kuta”njihove knjige “Iz drugog kuta” (ožujak 2009.) (ožujak 2009.)

• sudjelovanje Udruge na sudjelovanje Udruge na tribini “Mogućnosti djece s motoričkim teškoćama u tribini “Mogućnosti djece s motoričkim teškoćama u 
obrazovnom sustavu”obrazovnom sustavu” koju je organiziralo Društvo osoba s cerebralnom i  koju je organiziralo Društvo osoba s cerebralnom i 
dječjom paralizom “Zagreb” i Hrvatski Savez udruga cerebralne i dječje dječjom paralizom “Zagreb” i Hrvatski Savez udruga cerebralne i dječje 
paralize (svibanj 2009.)paralize (svibanj 2009.)

• sudjelovanje predstavnika Udruge na sudjelovanje predstavnika Udruge na Specijaliziranom međunarodnom sajmu Specijaliziranom međunarodnom sajmu 
medicina i tehnika 2009. na Zagrebačkom velesajmumedicina i tehnika 2009. na Zagrebačkom velesajmu (svibanj 2009.) (svibanj 2009.)



• sudjelovanje Udruge na sudjelovanje Udruge na Bučijadi Bučijadi u organizaciji Grada Ivanić-Grada (listopad u organizaciji Grada Ivanić-Grada (listopad 
2009.)2009.)

•   predstavnici Udruge su sudjelovali na predstavnici Udruge su sudjelovali na 11 Školi za voditelje udruga invalida11 Školi za voditelje udruga invalida u  u 
organizaciji Hrv. Saveza udruga tjelesnih invalida (listopad 2009.)organizaciji Hrv. Saveza udruga tjelesnih invalida (listopad 2009.)

• Udruga je obilježila Udruga je obilježila Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3. prosinca,Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3. prosinca,  
prigodnim člankom u Otoku Ivaniću, vijestima na Obiteljskom radiju Ivaniću prigodnim člankom u Otoku Ivaniću, vijestima na Obiteljskom radiju Ivaniću 
i reportažom na HRT-u (prosinac 2009.)i reportažom na HRT-u (prosinac 2009.)

• sudjelovanje predstavnika Udruge na sudjelovanje predstavnika Udruge na Danima Udruga Zagrebačke županije Danima Udruga Zagrebačke županije 
(prosinac 2009.)(prosinac 2009.)

• sudjelovanje Udruge u sudjelovanje Udruge u programu Turističke zajednice Ivanić-Grada “Božić u programu Turističke zajednice Ivanić-Grada “Božić u 
Ivaniću” Ivaniću” (kazališna predstava u POU, zajedničko kićenje bora na trgu, dok je (kazališna predstava u POU, zajedničko kićenje bora na trgu, dok je 
sudjelovanje na božićnom sajmu Udruga otkazala zbog lošeg vremena) sudjelovanje na božićnom sajmu Udruga otkazala zbog lošeg vremena) 
(prosinac 2009.)(prosinac 2009.)

• sudjelovanje Udruge na sudjelovanje Udruge na božićnom programu kićenja bora u Kloštar Ivaniću božićnom programu kićenja bora u Kloštar Ivaniću 
(prosinac 2009.)(prosinac 2009.)



Suradnja Udruge:Suradnja Udruge:

•   suradnja s Gradom Ivanić-Gradom suradnja s Gradom Ivanić-Gradom 
• suradnja s Općinom Kloštar Ivanić suradnja s Općinom Kloštar Ivanić 
• Suradnja s Općinom KrižSuradnja s Općinom Križ
• suradnja sa Zagrebačkom županijom suradnja sa Zagrebačkom županijom 
• suradnja s Hrvatskim Savezom udruga tjelesnih invalida (HSUTI );suradnja s Hrvatskim Savezom udruga tjelesnih invalida (HSUTI );
• suradnja s Hrvatskim Savezom udruga cerebralne i dječje paralize (HSUCDP)suradnja s Hrvatskim Savezom udruga cerebralne i dječje paralize (HSUCDP)
• suradnja s Hrvatskim Savezom za terapijsko jahanje (HSTJ)suradnja s Hrvatskim Savezom za terapijsko jahanje (HSTJ)
• suradnja s Koalicijom udruga u zdravstvu (KUZ)suradnja s Koalicijom udruga u zdravstvu (KUZ)
• suradnja s Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Gradsuradnja s Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad
• suradnja s Turističkom zajednicom Ivanić-Gradasuradnja s Turističkom zajednicom Ivanić-Grada
• suradnja s Turističkom zajednicom Kloštar Ivanićasuradnja s Turističkom zajednicom Kloštar Ivanića
• Suradnja sa župnim Caritasom Ivanić-Grad, te Kršćanskim centrom “Riječ života”Suradnja sa župnim Caritasom Ivanić-Grad, te Kršćanskim centrom “Riječ života”
• suradnja s drugim lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima, institucijama i suradnja s drugim lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima, institucijama i 

organizacijama...organizacijama...



RAD TIJELA UPRAVLJANJARAD TIJELA UPRAVLJANJA
• članovi tijela upravljanja (Predsjedništvo i Nadzorni odbor) i članovi tijela upravljanja (Predsjedništvo i Nadzorni odbor) i 

voditeljica Stručne službe kroz 2009. godinu održali su voditeljica Stručne službe kroz 2009. godinu održali su 11 11 
redovnih sastanaka redovnih sastanaka i i 3 organizacijska sastanka3 organizacijska sastanka (uoči Bučijade,  (uoči Bučijade, 
Božićnog sajma, te pokretanja projekta terapijskog jahanja)Božićnog sajma, te pokretanja projekta terapijskog jahanja)

• 28. ožujka održana je  28. ožujka održana je  II. redovna Godišnja SkupštinaII. redovna Godišnja Skupština

• za roditelje je organiziran za roditelje je organiziran 1 roditeljski sastanak1 roditeljski sastanak uoči pokretanja  uoči pokretanja 
novih aktivnosti pomoći u učenju i govornih vježbinovih aktivnosti pomoći u učenju i govornih vježbi

• tijekom 2009. godine članovi tijela upravljanja aktivno su tijekom 2009. godine članovi tijela upravljanja aktivno su 
volontirali u Udruzi, te zastupali prava i interese članova Udruge volontirali u Udruzi, te zastupali prava i interese članova Udruge 
u lokalnoj zajednici, ali i šireu lokalnoj zajednici, ali i šire



RAD VODITELJICE STRUČNE RAD VODITELJICE STRUČNE 
SLUŽBESLUŽBE

Izrada programa Udruge, te pojedinih projekataIzrada programa Udruge, te pojedinih projekata::
• programprogram  Osnaživanje i unaprjeđivanje kvalitete življenja djece s Osnaživanje i unaprjeđivanje kvalitete življenja djece s 

teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih roditelja  teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih roditelja  
“Rastimo s Malim Princem”“Rastimo s Malim Princem” za 2009. i 2010. godinu za 2009. i 2010. godinu

• projekprojekt t Socijalna integracija i osposobljavanje djece s teškoćama Socijalna integracija i osposobljavanje djece s teškoćama 
razvoju i mladih s invaliditetom za samostalniji život i rad razvoju i mladih s invaliditetom za samostalniji život i rad “Budi mi “Budi mi 
prijatelj”prijatelj” za 2009. godinu, te preimenovanje i dorada projekta za 2010.  za 2009. godinu, te preimenovanje i dorada projekta za 2010. 
godinu godinu ((pod nazivompod nazivom  “Prijatelji u igri i učenju“Prijatelji u igri i učenju”) ”) 

• izrađen novi izrađen novi projekt terapijskog jahanja projekt terapijskog jahanja “Konj-terapeut”“Konj-terapeut”  za 2009. i 2010. za 2009. i 2010. 
godinugodinu

•   izrađen novi izrađen novi Pravilnik provedbe programa t.jahanjaPravilnik provedbe programa t.jahanja  u Udruziu Udruzi (za internu  (za internu 
uporabu uporabu 



• Priprema i slanje projektne dokumentacije na natječaje:Priprema i slanje projektne dokumentacije na natječaje:

Projekti i programi Udruge poslani su na Projekti i programi Udruge poslani su na  19 različitih natječaja 19 različitih natječaja za financiranje projekata  za financiranje projekata 
udruga u 2009. i 2010. godini: udruga u 2009. i 2010. godini: 

- odobrene donacije (7):odobrene donacije (7): Zagrebački Holding, MZSS- jednokratna pomoć, MOBMS,  Zagrebački Holding, MZSS- jednokratna pomoć, MOBMS, 
Hrvatska lutrija, zamolba u Općinu Kloštar Ivanić, zamolba u Općinu Križ, MZOŠ, Hrvatska lutrija, zamolba u Općinu Kloštar Ivanić, zamolba u Općinu Križ, MZOŠ, 

- odbijene donacije (10):odbijene donacije (10): MZSS- osnovna djelatnost, Večernji list, Zaklada Adris,  MZSS- osnovna djelatnost, Večernji list, Zaklada Adris, 
Cemex, Zagrebačka banka, Combis, Zamah, Nacionalna zaklada, T-Mobile, LidlCemex, Zagrebačka banka, Combis, Zamah, Nacionalna zaklada, T-Mobile, Lidl

- natječaji  u čekanju za 2010. godinu (2):natječaji  u čekanju za 2010. godinu (2): Grad Ivanić-Grad, Zagrebačka županija Grad Ivanić-Grad, Zagrebačka županija

• Ostali poslovi vezani uz natječaje i donacije:Ostali poslovi vezani uz natječaje i donacije:
- pisanje izvješćapisanje izvješća donatorima o utrošenim sredstvima  donatorima o utrošenim sredstvima (MZSS, MOBMS, Nacionalna (MZSS, MOBMS, Nacionalna 

zaklada za razvoj civilnog društva, Grad Ivanić-Grad, Zagrebačka županija)zaklada za razvoj civilnog društva, Grad Ivanić-Grad, Zagrebačka županija)



• Rad s korisnicimaRad s korisnicima
- prikupljanje liječničke dokumentacije od korisnikaprikupljanje liječničke dokumentacije od korisnika
- ispitivanje psihosocijalnih uvjeta i potreba članova Udrugeispitivanje psihosocijalnih uvjeta i potreba članova Udruge radi pružanja  radi pružanja 

odgovarajućih oblika pomoći i podrške - u tu je svrhu D. Fijala obišla 3-je odgovarajućih oblika pomoći i podrške - u tu je svrhu D. Fijala obišla 3-je 
novih članovanovih članova

- napisano je i poslano napisano je i poslano 1010  zamolbi u T-comzamolbi u T-com za ostvarivanje povlastica na  za ostvarivanje povlastica na 
plaćanje T-com fiksne pretplate plaćanje T-com fiksne pretplate (dok je u prethodnoj 2008. godini ovu zamolbu tražilo svega 3 (dok je u prethodnoj 2008. godini ovu zamolbu tražilo svega 3 
člana)člana)

- napisano je napisano je 6  potvrda6  potvrda za ostvarivanje  za ostvarivanje povlastica jeftinije HRT-pretplate povlastica jeftinije HRT-pretplate ((dok je dok je 
u prethodnoj 2008. godini ovu povlasticu tražio samo 1 član)u prethodnoj 2008. godini ovu povlasticu tražio samo 1 član)

- uslugu uslugu pravnog i psihosocijalnog savjetovanja, tepravnog i psihosocijalnog savjetovanja, te  pisanja službenih dopisapisanja službenih dopisa  
koristilo se 24 korisnika koristilo se 24 korisnika (dok je ta brojka u prethodnoj 2008. godini bila svega 6-ero korisnika)(dok je ta brojka u prethodnoj 2008. godini bila svega 6-ero korisnika)

- redovito informiranje članova o novostima iz Udrugeredovito informiranje članova o novostima iz Udruge, te slanje obavijesti , te slanje obavijesti 
putem sms-a, e-maila i web stranice Udrugeputem sms-a, e-maila i web stranice Udruge

- i drugi poslovi vezani uz pomoć i savjetovanje korisnicimai drugi poslovi vezani uz pomoć i savjetovanje korisnicima



• Suradnja sa suradnicima unutar i izvan udruge Suradnja sa suradnicima unutar i izvan udruge 
- suradnja sa svim članovima tijela upravljanja, volonterima i članovima Udruge, - suradnja sa svim članovima tijela upravljanja, volonterima i članovima Udruge, 

kao i računovotkinjom, čistačicom i ostalim vanjskim suradnicima kao i računovotkinjom, čistačicom i ostalim vanjskim suradnicima 
- suradnja sa Gradom Ivanić-Gradom, udrugama i savezima osoba s - suradnja sa Gradom Ivanić-Gradom, udrugama i savezima osoba s 

invaliditetom, drugim institucijama diljem Hrvatske (najviše Zagrebom)invaliditetom, drugim institucijama diljem Hrvatske (najviše Zagrebom)
- suradnja s medijima, lokalnim Radio Ivanićem i novinama Otok Ivanićsuradnja s medijima, lokalnim Radio Ivanićem i novinama Otok Ivanić

• Obavljanje drugih organizacijskih, administrativnih i Obavljanje drugih organizacijskih, administrativnih i 
tehničkih poslova ...tehničkih poslova ...



RAD STRUČNIH RAD STRUČNIH 
SURADNIKASURADNIKA

• Jadranko Lisak, Jadranko Lisak, bacc.radne terapijebacc.radne terapije  odradio je 117 sati radne odradio je 117 sati radne 
terapije u kući korisnikaterapije u kući korisnika

• Ana KratofilAna Kratofil, bacc.radne terapije , bacc.radne terapije odradila je 105 sati radne odradila je 105 sati radne 
terapije u kući korisnika, te 36 sati u aktivnosti igraonice (od terapije u kući korisnika, te 36 sati u aktivnosti igraonice (od 
siječnja do svibnja, dok je od lipnja do prosinca volontirala u siječnja do svibnja, dok je od lipnja do prosinca volontirala u 
igraonici)igraonici)

• Marina Šlopar, Marina Šlopar, ft.ft. odradila je 153 sata fizikalne terapije u kući  odradila je 153 sata fizikalne terapije u kući 
korisnikakorisnika

• Branka DiklićBranka Diklić, bacc.ft., bacc.ft. odradila je 19 sati fizikalne terapije u  odradila je 19 sati fizikalne terapije u 
kući korisnikakući korisnika

• Ivana ŠimićIvana Šimić, studentica logopedije, studentica logopedije odradila je 349 sati govornih  odradila je 349 sati govornih 
vježbi u kući korisnikavježbi u kući korisnika



• Petra MasnjakPetra Masnjak, , dipl. učiteljdipl. učitelj odradila je 129 sati pomoći u  odradila je 129 sati pomoći u 
učenju u kući korisnika, te 28 sati u aktivnosti igraonice (od učenju u kući korisnika, te 28 sati u aktivnosti igraonice (od 
siječnja do svibnja, dok je od lipnja do prosinca volontirala u siječnja do svibnja, dok je od lipnja do prosinca volontirala u 
igraonici)igraonici)

• Sonja LovrenovićSonja Lovrenović, dipl.odg.predšk.odg., dipl.odg.predšk.odg. odradila je 34 sata u  odradila je 34 sata u 
aktivnosti igraonice (od siječnja do svibnja)aktivnosti igraonice (od siječnja do svibnja)

• Ivana ČvoriščecIvana Čvoriščec,,  dipl.odg.predšk.odg.dipl.odg.predšk.odg. odradila je 91 sat u  odradila je 91 sat u 
aktivnosti igraonice (od svibnja do prosinca)aktivnosti igraonice (od svibnja do prosinca)

• Daniel HanžekDaniel Hanžek odradio je 41 sat u administrativnim  odradio je 41 sat u administrativnim 
poslovima, te 32 sata u aktivnosti igraonice (od siječnja do poslovima, te 32 sata u aktivnosti igraonice (od siječnja do 
svibnja, dok je od lipnja do prosinca volontirao u igraonici)svibnja, dok je od lipnja do prosinca volontirao u igraonici)

• Željko SajnŽeljko Sajn, prof.psih. , prof.psih. odradio je 36 sati na poslovima odradio je 36 sati na poslovima 
konjušara terapijskog konjakonjušara terapijskog konja



VOLONTIRANJE U UDRUZIVOLONTIRANJE U UDRUZI
U 2009. godini u Udruzi je volontiralo U 2009. godini u Udruzi je volontiralo 44 volontera:44 volontera:

•   u poslovima organizacije i upravljanjau poslovima organizacije i upravljanja
• sudjelovanja na prodajnim sajmovima sudjelovanja na prodajnim sajmovima 
• sudjelovanja na događanjima i edukacijama gdje su predstavljali sudjelovanja na događanjima i edukacijama gdje su predstavljali 

UdruguUdrugu
• informatičke podrškeinformatičke podrške



Članovi tijela upravljanjaČlanovi tijela upravljanja
(Predsjedništvo i (Predsjedništvo i 
Nadzorni odbor):Nadzorni odbor):
• Dubravko PavkovićDubravko Pavković
• Čedomir KušarČedomir Kušar
• Dane BenčićDane Benčić
• Ivanka MikšaIvanka Mikša
• Ljudevit RupčićLjudevit Rupčić
• Branko HrenBranko Hren
• Ivica VukovićIvica Vuković
• Daniel HanžekDaniel Hanžek

        Stručni suradnici Stručni suradnici 
(unutarnji i vanjski):(unutarnji i vanjski):

• Petra MasnjakPetra Masnjak
• Ana KratofilAna Kratofil
• Mario MikacMario Mikac
• Ivana ČvoriščecIvana Čvoriščec
• Martina ŠloparMartina Šlopar
• Branka DiklićBranka Diklić
• Mario FijalaMario Fijala
• Danijela FijalaDanijela Fijala



Članovi Udruge i djeca i mladi iz igraonice:Članovi Udruge i djeca i mladi iz igraonice:

• obitelj Bulešićobitelj Bulešić
• obitelj Blagojevićobitelj Blagojević
• obitelj Bužonjaobitelj Bužonja
• obitelj Belićobitelj Belić
• Stjepan CepetićStjepan Cepetić
• obitelj Čuturićobitelj Čuturić
• obitelj Hegolobitelj Hegol
• obitelj Hrenobitelj Hren
• obitelj Kirinobitelj Kirin
• obitelj Kušarobitelj Kušar
• obitelj Lenardićobitelj Lenardić

• Snježana MarjanovićSnježana Marjanović
• obitelj Mihaljevićobitelj Mihaljević
• obitelj Pavkovićobitelj Pavković
• obitelj Posavecobitelj Posavec
• obitelj Počučobitelj Počuč
• obitelj Rakošobitelj Rakoš
• obitelj Roviščanecobitelj Roviščanec
• obitelj Rupčićobitelj Rupčić
• obitelj Škrlecobitelj Škrlec
• obitelj Vukovićobitelj Vuković
• obitelj Vurićobitelj Vurić



HVALA SVIMA!HVALA SVIMA!
Napretku ne vodi poricanje, već istraživanje, ne uskogrudnost, već snošljivost, ne Napretku ne vodi poricanje, već istraživanje, ne uskogrudnost, već snošljivost, ne 
izdvajanje, već suradnja, nije nam zadatak da ustanovimo nemogućnosti, već da izdvajanje, već suradnja, nije nam zadatak da ustanovimo nemogućnosti, već da 

pronađemo mogućnosti."pronađemo mogućnosti."    
  J.F.Blumrich iz NASEJ.F.Blumrich iz NASE
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