PLAN RADA UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM
SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
2014. godina

U udruzi su nastavljeni svi sadržaji, programi i aktivnosti iz 2013. godine. Udruga je s
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta potpisala 2 Ugovora – jedan u vrijednosti 78
tisuća kuna za nastavak programa SUNCE 3 – asistencije u nastavi i pomoći u učenju i drugi
u vrijednosti 70 tisuća kuna za provedbu izvannastavnih aktivnosti u Maloj kući. Na ovaj
program pod nazivom Mala kuća-Velika pomoć izrazito smo ponosni jer smo u sklopu njega
ponovo pokrenuli program Male škole-pripreme za školu za 10 djece s teškoćama u razvoju
s područja Petrinje, Siska i Dvora u trajanju do 25. kolovoza ove godine te smo osmislili novi
sadržaj – razvoj navika potrebnih za svakodnevni samostalni život kojeg smo nazvali sat
Domaćinstva kojeg u trajanju 3 školska sata provodimo u suradnji s odjelom za djecu s
teškoćama u razvoju pri OŠ Dragutina Tadijanovića u Petrinji. U sklopu istog programa
isfincirali smo tijekom 2014. godine kreativne radionice, psihoterapeutske radionice za
podršku mladim osobama s invaliditetom i roditelje djece s teškoćama u razvoju te
biblioterapiju i artterapiju.
Od prosinca prošle godine članovi naše udruge jednom tjedno u trajanju 60 minuta provode
program terapijskog plivanja po Halivik metodi na sisačkom gradskom bazenu kojeg je
osmislio Hrvatski plivački savez za osobe s invaliditetom i Allians grupa, a sufinanciranju se
pridružio i Grad Sisak. Program terapijskog plivanja provodit će se do kraja školske godine i
ponovo od jeseni.
U ožujku i travnju prigodnim tribinama obilježili smo Svejtski dan sindroma Down u novskoj i
Svjetski dan svjesnosti o autizmu u Novskoj, a najavljujemo i veliki edukativni skup u svibnju
pod nazivom „Djeca komuniciraju na 1001 način“ kojeg planiramo upriličiti u Petrinji. Do kraja
godine obilježit ćemo još Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom, Međunarodni dan
obitelji, Europski tjedan mobilnosti, Svjetski dan cerebralne paralize, svjetski dan radne
terapije, Međunarodni dan djeteta i Međunarodni dan osoba s invaliditetom.
Dan udruge je 14.svibanj te za tu srijedu pripremamo dan otvorenih vrata Male kuće u
Petrinji te vas odmah pozivamo da nam se pridružite na raznim sportskim i kreativnim
sadržajima koje ćemo pripremiti.
Koristim priliku podsjetiti nazočne članove Udruge da smo od ove godine s ciljem i vraćanja
Vas kao redovne posjetitelje Male kuće osmislili Klub 20+ kojeg u suradnji s volonterima
udruge IKS organiziramo svakog zadnjeg petka u mjesecu. Za sada je odaziv dosta slab, ali
se nadamo da će dolaskom ljepšeg vremena biti sve masovniji.
Udruga se javila na Natječaj za trogodišnji program isfinanciran iz sredstava Ministarstva
socijalne politike i mladih u sklopu kojeg smo htjeli uspostaviti skraćeni boravak u Maloj kući i
zaposliti osobne asistente za najteže članove s područje Petrinje, Gline i Novske, ali, uoči
Skupštine, dobili smo obavijest da naš prijedlog na Natječaj nije prošao. Javili smo se i za
institucionalnu potporu nacinalne zaklade za razvoj civilnoga društva gdje još uvijek čekamo
obavijest o prihvaćanju projekta, uz naznaku, da su djelatnici nacionalne zaklade izvršili

nadzor rada Udruge osobnim dolaskom u malu kuću dana 8.travnja pri čemu nisu imali
prigovor na financijsko vođenje udruge i upravljanje istom.
Od ovog mjeseca, kao partneri, ušli smo u provođenje projekta Udruge IKS iz Petrinje za
unaprjeđenje volonterizma pod nazivom „Zajedno sa srcem“ te ćemo se do kraja godine
javiti na sve raspisane natječaje gdje zadovoljavamo uvjetima prijave.
Tijekom 2014. godine ušli smo u financiranje iz proračunskih sredstava gradova Petrinje i
Novske, Sisačko-moslavačke županije dok još nismo do ove Skupštine dobili odluke
Gradova Gline i Siska.
U Operativni plan za 2014. stavili smo sve aktualne usluge i sadržaje koje provodimo u našoj
udruzi uz želju za širenjem usluga- a to je ponovno uspostavljanje logopedskog kabineta i
zapošljavanje logopeda te početak rada na otvaranju prvog kabineta senzorne integracije na
području Sisačko-moslavačke županije kao izdvojenog pogona naše udruge. Za sada se
razmišlja o gradu Sisku.
S gradonačelnikom Novske gosp. Klasanom, kojeg pozdravljam i veselim se njegovom
dolasku u Malu kuću, počeli smo razgovore o traženju novog, adekvatnijeg prostora za rad
udruge u Novskoj, a želja nam je i aktivirati i probuditi članove s glinskog područja jer imamo
lijepo uređen prostor koji financira grad Glina.
Nadamo se ponovnom pokretanju programa javnih radova putem kojih bi pokušali
isfinancirati zapošljavanje novih voditelja ureda u Glini i Novskoj obzirom da ugovori
prethodno zaposlenih istekli s prvim ožujkom, a imamo naznaka da će u drugom kvartalu ove
godine biti raspisan natječaj za osobne asistente i ponovo za asistente u nastavi za iduću
školsku godinu na koji se svakako planiramo javiti.
Udruga je u prvom tromjesečju ove godine zabilježila prihod od 218 463 kune i rashod od
143.919 kuna, a da bi uspjeli isfinancirati sve potrebne plaće i troškove projekcija prihoda za
2014. godinu zacrtana nam je na izvještaju za 2013. godinu, odnosno u rasponu od 480.000
do minimalno 430.000 kn jer su nam procjenjeni rashodi u toj vrijednosti. Primjerice samo za
plaće tajnice i radnih terapeuta kroz 2014. godinu treba nam 200.000 kuna. Režijski troškovi
kreću se otprilike 50.000 kn godišnje, a kroz natječaje i aplicirana sredstva imat ćemo
potrebe uz 4 dosadašnja, za barem 2 do 3 nova asistenta za djecu koja na jesen kreću u
školu, a imamo potrebe i za osobnim asistentima, te za voditeljima ureda i jednim
pomoćnikom za Malu kuću kojeg ćemo pokušati isfinancirati kroz programe Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje.
Kao svojevrsni vid samofinanciranja Udruge pozivam vas da zajedno sudjelujemo u
prikupljanju papira i pvc ambalaže koju možete dovesti do Male kuće ili nazvati nas pa ćemo
doći autom Udruge.

