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1. Zadržati postojeća radna mjesta:
- Četiri osobe na trogodišnjem programu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade
i socijalnu politiku (administratorica Udruge, voditeljica poludnevnog boravka,
vozač/trener i njegovateljica)
- 1 osoba u sklopu Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog
društva na radnom mjestu Tajnika Udruge
- Osam osobnih asistenata koji rade na poslovima pružanja podrške korisnicima
asistencije u njihovom domu i jedan koordinator osobnih asistenata i administrator
projekta „Osnaženi roditelji=sretna obitelj“
- Voditelj projekta „I ja radim i doprinosim“ i asistent voditelja projekta.
2. Povećanje broja zaposlenika:
Udruga će nastaviti suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje preko čijih se mjera
javnog rada zapošljavaju osobe na različitim radnim mjestima u Udruzi, ovisno o
trenutnim potrebama Udruge.
Udruga će nastaviti aplicirati na nacionalne i EU natječaje koji bi mogli omogućiti nova
zaposlenja zbog povećanja obujma posla, a sve u svrhu povećanja kapaciteta i rada
Udruge.
3. Kontinuirano organiziranje aktivnosti poludnevnog boravka:
- 43 obitelji biti će oslobođene svakodnevne i cjelodnevne brige za svog ovisnog člana,
radit će i baviti se obiteljskim poslovima te će se poboljšati kvaliteta života cijele obitelji
- 43 osobe s intelektualnim teškoćama biti će obuhvaćeno poludnevnim boravkom
tijekom trajanja programa svaki dan od 9-15 sati osim subote, nedjelje i praznika
- biti će osiguran svakodnevni prijevoz do Udruge i na različite aktivnosti za 43
korisnika
- 43 korisnika prema svojim mogućnostima svladat će aktivnosti svakodnevnog života,
svaki dan prema rasporedu
- osigurat će se podrška njegovatelja za 20 osoba s težim intelektualnim teškoćama
- održat će se radionice za razvoj socijalnih i emocionalnih vještima osoba s
intelektualnim teškoćama
- održat će se radionice razvijanja radnih navika
- održat će se radionice pakovanja spužvica za privatnike s kojima Udruga kontinuirano
surađuje
- održat će se sportske radionice kuglanja
- održat će se sportske radionice stolnog tenisa
- održat će se sportske radionice odbojke na pijesku
- održat će se likovno kreativne radionice na kojima će se izrađivati ukrasni i uporabni
predmeti
- održat će se kazališne radionice na kojima će se uvježbavati predstave
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- održat će se glazbene radionice na kojima će osobe s intelektualnim teškoćama
uvježbavati pjesme
- 2 osobe s intelektualnim teškoćama osnažit će se za zapošljavanje na otvorenom tržištu
rada
- radit će se u vrtu na imanju Udruge u Bukovlju.
4. U cilju poboljšanja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama organizirat će se
svakodnevno rad i aktivnosti, sukladno trenutnim potrebama i interesima korisnika.
5. Predsjednica Udruge koja je edukacijski rehabilitator i voditeljica poludnevnog boravka
posjetit će osobe s intelektualnim teškoćama u njihovom domu, sagledat će situaciju i
pomoći pri rješavanju obiteljskih problema (bolest, školovanje, korisno korištenje
slobodnog vremena, socijalna isključenost, nezaposlenost i sl.)

6. Pomagat će se roditeljima pri ostvarivanju prava koja pripadaju njima i osobama s
intelektualnim teškoćama (osobna invalidnina, njega i pomoć, produžen roditeljska skrb
i sl.)

7. Radi što bolje informiranosti osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih roditelja
organizirat će se okrugli stolovi na kojima će sudjelovati stručnjaci (defektolozi,
psiholozi, socijalni radnici, liječnici, medicinske sestre) radi prenošenja iskustava.

8. Organizirat će se posjete kazalištu i kinu te će se raditi na uključivanju osoba s
intelektualnim teškoćama u manifestacije u gradu i okolici (Dani kruha, Dani Ivane
Brlić Mažuranić, Dan grada, Katarinski sajam, Božićni sajam, Ajvarijada i sl.).
9. Tijekom godine organizirat će se susreti roditelja i djece (Božić, Uskrs, Dan grada,
zajednički jednodnevni izleti, zajedničko ljetovanje i sl.)

10. U cilju jačanja kapaciteta Udruge omogućit će se zaposlenicima Udruge sudjelovanje
na organiziranim stručnim edukacijama.

11. Udruga će se uključivati u akcije koje će provoditi drugi važni dionici iz lokalne
zajednice (Turistička zajednica grada Slavonskog Broda, Crveni križ, Gospodarska
komora, škole, mediji i sl.)
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12. Organizirat će se zajedničke aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama i ostale
zainteresirane osobe iz lokalne zajednice, u obliku otvorenih radionica, te će se na taj
način utjecati na senzibiliziranje zajednice i prihvaćanje osoba s intelektualnim
teškoćama kao ravnopravnih članova društva.
13. Udruga će aktivno surađivati s Hrvatskih savezom udruga osoba s intelektualnim
teškoćama uključujući se u sve akcije, kampanje, edukacije i organizirane aktivnosti
Saveza. Kroz tu suradnju radit će se i na utjecanju na javne politike koje bi išle u korist
osoba s intelektualnim teškoćama.
14. Kroz suradnju sa Športskim savezom invalida grada Slavonskog Broda omogućit će se
razne vrste vježbanja i rekreacije za osobe s intelektualnim teškoćama te sudjelovanje
na natjecanjima invalida radi postizanja što veće psihofizičke sposobnosti osoba s
intelektualnim teškoćama.
15. Udruga će sudjelovati na organiziranim međužupanijskim i drugim organiziranim
susretima udruga u Hrvatskoj.
16. Surađivati će se sa srodnim udrugama i drugim bitnim dionicima u lokalnoj zajednici.
17. Aktivno će se razvijati suradnički odnosi s Općinom Bukovlje, općino u ruralnom dijelu
Brodsko-posavske županije na čijem području se nalazi imanje Udruge. Prema popisu
stanovništva iz 2011. godine, u Općini Bukovlje živi 3108 stanovnika u pet naselja.
Partnerskim odnosom i zajedničkim provođenjem aktivnosti s Općinom Bukovlje
omogućit ćemo kvalitetniju implementaciju projekta Udruge „Osnaženi roditelj=sretna
obitelj“ te umrežavanjem civilnog i javnog sektora povećati međusobno povjerenje i
djelovanje u korist članova lokalne zajednice.

18. Organizirat će se uvodna konferencija projekta Udruge „Osnaženi roditelji= sretna
obitelj“ na kojoj će se predstaviti projekt i aktivnosti projekta.
19. Organizirat će se sastanci projektnog tima u svrhu osiguranja dobrog upravljanja,
unapređenja provedbe projekta, rješavanje mogućih problema te kako bi se pripremila
provedba aktivnosti.
20. U sklopu projekta „Osnaženi roditelji=sretna obitelj“ održat će se edukacije o zaštiti i
ostvarivanju prava djece, zaposlenih roditelja i obitelji. Zaposleni roditelji razviti će
svijest o svojim pravima i pravima djece sukladno pozitivnim pravnim propisima
Republike Hrvatske i Europske Unije te će se osnažiti za lakše usklađivanje
profesionalnog i privatnog života.
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21. U sklopu projekta „Osnaženi roditelji=sretna obitelj“ održat će se edukacije za
psihosocijalnu podršku i osnaživanje roditelja. Psihosocijalnim edukacijama osnažit
ćemo aktivnu participaciju djece, zaposlenih roditelja i cijelih obitelji.
22. U sklopu projekta „Osnaženi roditelji=sretna obitelj“ održat će se kreativne radionice
za cijele obitelji. Kroz kreativne radionice potaknut će se zajedničko kreativno druženje
cijele obitelji. Radionice će dati djeci i roditeljima mogućnost zajedničke kreacije i
oslobađanje od tradicionalno definiranih uloga unutar obitelji kroz likovni i plesni
izričaj te izradu uporabnih ukrasnih predmeta.
23. Udruga će kontinuirano predstavljati aktivnosti u medijima- ostvarene aktivnosti,
rezultate, zadovoljstvo sudionika. Promidžba i vidljivost ostvarit će se i kroz dijeljenje
letaka o radu i aktivnostima Udruge.
24. U sklopu projekta „I ja radim i doprinosim“ organizirat će se studijsko putovanje na
kojem će nezaposlene osobe s intelektualnim teškoćama, njihovi roditelji, volonteri i
zaposlenici Udruge posjetiti Zagreb, Čakovec i Križevce. Obići će se ustanove URIHO,
socijalna zadruga Humana Nova te socijalno poduzeće Hedona d.o.o. kako bi se
upoznali s primjerima dobre prakse funkcioniranja društvenih poduzeća u Republici
Hrvatskoj.
25. U sklopu projekta „I ja radim i doprinosim“ održat će se radionice za izradu tepiha od
vune s ciljem unapređenja stručnih znanja i vještina te kako bi se poboljšala situacija na
tržištu rada polaznika radionice.
26. U sklopu projekta „I ja radim i doprinosim“ održat će se radionice za izradu aranžmana
od umjetnog cvijeća s ciljem unapređenja stručnih znanja i vještina te kako bi se
poboljšala situacija na tržištu rada polaznika radionice.
27. U sklopu projekta „I ja radim i doprinosim“ održat će se radionice za izradu predmeta
fuzijom.
28. U sklopu projekta „I ja radim i doprinosim“ Udruga će izraditi brošuru o društvenom
poduzetništvu u cilju predstavljanja osnova i prednosti društvenog poduzetništva.
29. U sklopu projekta „I ja radim i doprinosim“ održat će se Dan društvenog poduzeća
Regoč na imanju Udruge u Bukovlju. Udruga će predstaviti brošuru o društvenom
poduzetništvu, svoje proizvode i koncept poslovanja društvenih poduzeća s ciljem
podizanja svijesti stanovništva Brodsko-posavske županije.

