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Invalidi rada ne traže sažaljenje već ostvarivanje svojih prava
21 ožujak Nacionalni dan invalida rada Hrvatske i dalje s ružom

NAZIV : UDRUGA INVALIDA RADA I OSTALIH OSI VIROVITICA
Trg bana Josipa Jelačića 9.Virovitica

O NAMA

Udruga invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom je nestranačka, neprofitna, dragovoljna udruga sa
ciljem da okuplja invalide rada i ostale osobe sa invaliditetom radi njihovog udruživanja u zajednicu sa
ciljem zajedničkog ili pojedinačnog ostvarivanja i usklađivanja prava iz mirovinskog, socijalnog , radnog i
gospodarskog prava.
Udruga broji 165 članova na sedam općina; grad Virovitica, općina Suhopolje, Gradina, Voćin, Lukač,
Špišić Bukovica i Pitomača od kojih je na području od posebne državne skrbi tri i to su: Suhopolje, Gradina
i Voćin.
Najvažnije aktivnosti udruge invalida rada koje smo provodili su bile te;
- da smo se javljali na natječaje radi osiguravanja financijskih sredstava za materijalne i režijske troškove
udruge,
- pružali smo pomoć pri izradi normativnih akata pri osnivanju sekcija,
- surađivali smo sa inspektorima zaštite na radu radi primjene i poštivanja propisa,
-organizirali smo pravnu pomoć preko HSUIR-Zagreb i pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom,
-surađivali smo sa svim institucijama koje mogu pridonijeti poboljšanju radnog i materijalnog položaja
invalida rada,
-surađivali smo i zajednički nastupali sa ostalim udrugama koje se bave problemima invalida rada,
-poticali smo invalide rada i ostale osobe sa invaliditetom na bavljenje sportom,
- organizirali smo zajednički izlet radi druženja i boljeg razumijevanja među ljudima.
MISIJA - udruge invalida rada Virovitica je štititi prava osoba sa invaliditetom,unaprediti njihov položaj te
raditi na prevenciji nastanka ozljeda na radu na području na kojem djeluje.
VIZIJA - Udruge invalida rada Virovitica je društvo jednakih socijalnih mogućnosti i pružanje jednakih
uvjeta za invalide rada i ostale osobe sa invaliditetom.
VRIJEDNOSTI I PRINCIPI SVRHA I CILJ DJELOVANJA
- dostojanstvo i individualna autonomija,uključujući slobodu izbora i neovisnost osobe,
- nediskriminacija i sprečavanje nasilja,
- sudjelovanje i uključenost u društvo,
- poštivanje ljudskih prava i uvažavanje različitosti,

- jednake mogućnosti za sve,
- pristupačnost,
- jednakost između muškaraca i žena,
- međuovisnost i nedjeljivost svoh ljudskih prava,
- timski rad,
- profesionalnost i etičnost u radu.

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU
Izvještaj o radu odnosi se na razdoblje od 1.1.2015. do 31.12.2015.
Udruga invalida rada Virovitica je u istom periodu od dvanaest mjeseci provodila svoje aktivnosti koje su
utemeljene na osnovi strateškog trogodišnjeg programa i operativnog plana za 2015 godinu u skladu sa
smjernicama statuta udruge.
Kroz to vrijeme udruga je na čelu sa predsjednicom i članovima predsjedništva održala pet sjednica
upravnog odbora na kojima su planirane daljnje aktivnosti, ocjenjivani rezultati provedenih aktivnosti te
doneseni zaključci kako bi mogli što uspješnije djelovati na svim područjima našega planskog programa.
Početkom godine podneseni su pismeni izvještaji gradu Virovitici i općinama koje su sudjelovale na bilo koji
način u radu Udruge. Održan je sastanak projektnog tima početkom trećeg mjeseca da bi se utvrdilo da
se rad na projektu „Zajedno možemo uvijek više“Udruge odvija kako je planirano, te da se odredi točan
datum održavanja izborne skupštine. Predsjedništbo je jednoglasno izglasalo datum održavanja izvještajne
i izborne Skupštine.

Povodom 21 ožujka nacionalnog dana invalida rada Hrvatske Udruga je prikazala na feicbok stranici
udruge,kao na internetskoj stranici udruge www invalidirada.org radove koje je izradila na svojim
kreativnim radionicama kako bi naši radovi bili što dostupniji svim našim članovima i širem dijelu javnosti.
U četvrtom mjesecu vezano za projekt Ministarstva socijalne politike i mladih pod nazivom „Zajedno
možemo uvijek više“održana je druga kreativna radionica u prostorima Udruge gdje su prisutni na radionici
radili uskrsna jaja,oslikavali staklo ,pojedini su radili slike sa suhim cvijećem,rad sa svilom.

28.04.Udruga invalida rada Virovitica održala je izvještajnu i izbornu Skupštinu . Za predsjednicu
udruge je razriješena i ponovo izabrana Kelečić Marija, a na mjestu podpredsjednika Ivanović Željko.
Članovi predsjedništva, nadzornog odbora, skupštine i stegovne komisije su također izabrani. Izvještajnoj
skupštini i izboru predsjedništva je nazočio i predsjednik Hrvatskog saveza udruga invalida rada, Josip
Petrač i direktor HSUIR-a Leke Sokolaj.

U sklopu projekta „Zajedno možemo uvijek više“ u trećem mjesecu održana je prva edukativna radionica za
članove udruge i ostale osobe starije životne dobi . Na edukativnom predavanju koji je obuhvaćao teme o
doživotnom i do smrtnom uzdržavanju i njegove pravne posljedice te pravu iz mirovinskog,zdravstvenog i
prava invalida. Predavanje je održao gospodin Leke Sokolaj diplomirani pravnik koji je zaposlen u
Hrvatskom savezu udruga invalida rada Zagreb. Uz veliko zanimanje posjetitelja skupa koji je posjetilo 28
osoba starije životne dobi postavljana su zanimljiva pitanja koji se odnose na sklapanje ugovora o
doživotnom i do smrtnom uzdržavanju i posljedice koje slijede ako se isti ne sklopi u korist davatelja svojih
nekretnina. Predsjednica i volonteri Udruge su obilazili članove i osobe starije životne dobi koji su
obuhvaćeni projektom kao korisnici da bi se utvrdilo da se sve odvija po programu i da su korisnici
zadovoljni pruženom uslugom pomoći u kući u sklopu projekta „Zajedno možemo uvijek više“.

U prilogu prikazujemo plakat i letak koji smo izradili za projekt „Zajedno možemo uvijek više“koji nam je
financiralo MSPM.

Prema planu i programu Udruga je radila projekte i programe na sve raspisane natječaje svih Ministarstava
i poslovnih subjekata koji su imali u svom natječaju mogućnost aktivnosti za osobe starije životne dobi,
osobe s invaliditetom, a posebno invalide rada.
Udruga se javila na ___5___ natječaja i to su:
Ministarstvo socijalne politike i mladih:
"BRIGA O ISKLJUČENOSTI ZA SVAKOG POJEDINCA"
„NE ŽELIM BITI SAM - A
Projekt grada Virovitice:
"USLUGE POMOĆI U KUĆI ZA STARIJE I NEMOĆNE"
Projekt općine Špišić Bukovice
„Nećemo moči dalje bez vas“
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Institucionalna podrška za udruge osoba s invaliditetom
U 2015 godini nismo imali niti jedan odobreni projekt kako bi mogli nesmetano raditi prema
operativnom programu koji je usvojen na sjednici predsjedništva udruge invalida rada.
U suradnji za Centrom za socijalnu skrb Virovitica i Zavodom za zapošljavanje, Udruga invalida rada
Virovitica u 2015. godini zaposlila je jedanaest osoba na određeno vrijeme. Svih jedanaest osoba
zaposleno je preko javnih radova. Osam žena je kroz šest mjeseci obavljalo poslove "Malih pomoćnica u
kući invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom", dok su dvoje zaposlenih muškaraca obavljali poslove
održavanja dvorišnog prostora te težih fizičkih poslova, a jedna osoba je radila na administrativnim
poslovima udruge. Zbog uštede na režijskim troškovima, udruga je prešla na novi način sustavnog grijanja
na inicijativu svih stanara zgrade u čijim se prostorima udruga i nalazi, te su zbog izgradnje vlastite
kotlovnice porasli troškovi pričuve na zgradu.

Služba naše udruge bila je na raspolaganju našim članovima i članovima njihove obitelji u svrhu kopiranja
dokumenata, pisanju raznih zamolbi, žalbi, te izradi raznih upita prema udruzi invalida rada i našoj pravnoj
službi u Zagrebu.
Dana12.08.2015.godine održan je turnir u kuglanju pikadu i šahu između ekipa Udruge invalida rada
Virovitica , zajedno sa udrugom slijepi i slabovidni,sa udrugom gluhi i nagluhi te udrugom civilni žrtava rata.
Domaćin organizacije turnira povodom dana grada Virovitica je Udruga gluhi i nagluhi Virovitica . Zajednica
sportskih udruga grada Virovitice osigurala je medalje za kuglanje pikado i šah. Medalje za pojedinačne
rezultate dodijelila je Predsjednica udruge invalida rada Marija Kelečić . Domaćin organizacije turnira
osigurao je prigodne poklone za prva mjesta.Za prvo mjesto vikend stolica,za drugo mjesto tronožac a za
treće mjesto stalak za noževe. Udruga invalida rada osvojila je treće mjesto.

24. 09.održano je drugo edukativno predavanje o temi doživotnog i do smrtnog uzdržavanja koje je udruga
invalida rada organizirala u sklopu projekta „Zajedno možemo uvijek više“Na skupu su prisustvovali i članovi
drugih udruga osoba s invaliditetom . Ovim projektom udruga je obuhvatila 90 osoba starije životne dobi iznad 60
godina.

01.10.udruga invalida rada organizirala je kreativnu radionicu na kojoj su članovi udruge osoba invaliditetom
pokazale veliku zainteresiranost za druženjem i kreativnim radom . U prilogu između ostalih slika koje smo snimili
na druženju i kreativnim radionicama postavljamo i slike naših radova koje su izrađene na našim kreativnim

14.05. i 16.10. 2015 godine udruga invalida rada zajedno sa suradnicima i zaposlenima na projektu „Zajedno
možemo uvijek više „ radila je evaluacijsko izvješće projekta.

Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom je 03. 12. 2015 godine održala svečanu sjednicu
povodom obilježavanja međunarodnog dana osoba s invaliditetom i na taj način podsjetila svoje sugrađane na
probleme sa kojima se susreću osobe s invaliditetom

Povodom 03.prosinca međunarodnog dana osoba s invaliditetom udruga je izradila u suradnji sa HSUIR
letak ,rad na siguran način kojega u prilogu prikazujemo.

Predsjednica udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica prisustvovala je 16 prosinca na zadnjoj
proširenoj sjednici HSUIR- Zagreb na kojoj su iznesene i prihvaćene sve aktivnosti HSUIR. Kao što su
projekti i programi da bi se održao savez financirajući se iz aktivnosti projekata kao što čine i temeljne
udruge HSUIR.
Predsjedništvo je iscrpno izvješteno o provedbi projekata i programa koje provodi HSUIR:
- Klubovi podrška kvaliteti življenja invalida rada,
- Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta,
- Vlastitim sposobnostima do pune afirmacije II,
- Širenje mreže usluga asistencije za osobe invaliditetom. Na sjednici su
izneseni svi problemi temeljnih
Udruga kao što su; financiranje temeljnih udruga, rad na volonterskoj
bazi ,održavanje hladnog pogona,rad udruga bez profesionalca u uredu.

Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom je 17 .12 2015 godine održala svoju posljednju
proširenu sjednicu predsjedništva na kojoj su dogovorene daljnje aktivnosti,potpisivanje inventurne liste,te
druge aktivnosti koje se poduzimaju u nadolazećem razdoblju.

OPERATIVNI PLAN DJELOVANJA UDRUGE INVALIDA RADA ZA 2016 GODINU USVOJEN JE NA TEMELJU
STATUTA UDRUGE INVALIDA RADA I OSTALIH OSOBA S INVALIDITETOM NA PROŠIRENOJ SJEDNICI
PREDSJEDNIŠTVA 18 PROSINCA 2015.GODINE
OPIS AKTIVNOSTI

1.

REDOVNI RAD UDRUGE

- Administrativni poslovi (uvođenje
pošte,blagajne,urudžbeni,putni
nalozi,registar članova udruge,

NOSITELJ

VRIJEME
PROVEDBE

- Predsjednica
Marija Kelečić

12 mjeseci

. Tajnica

- korespodencija sa institucijama i
drugim udrugama,izobrazba i
usavršavanje zaposlenika,

Đurđica Marić

- praćenje socijalne politike

- Skupština

- pripremanje za održavanje upravnog
tijela sjednica i komisije

. stručna služba

- Predsjedništvo

- tiskanje promotivnog materijala
- ,ažuriranje web stranice,
- praćenje raspisanih natječaja i
rezultate natječaja
- evidencija rada zaposlenika ako ih
ima
- praćenje i provođenje aktivnosti po
projektima,
- informiranje članova korisnika
udruge i javnosti,
- rad sa korisnicima,članovima svaki
dan od 7-15 sati

2.

- Priprema i održavanje redovne
godišnje skupštine
- Priprema i održavanje četiri proširene
sjednice

RAD UPRAVLJAČKOG
TIJELA UDRUGE

- Monitoring i evaluacija projekata i
programa
- Aktivnosti na provođenju konvencije
o pravima osoba s invaliditetom
- Rad na provođenju Nacionalne

- Predsjednica
udruge invalida
rada
Marija Kelečić
- Predsjedništvo
Udruge invalida
rada
- Nadzorni odbor
Udruge invalida

- veljača
- ožujak
- travanj
- lipanj
-kolovoz
-listopad
- prosinac

3.

strategije za izjednačavanje
mogućnosti osoba s invaliditetom
2007-2015

rada

- Obilježavanje Nacionalnog dana
invalida rada

-Predsjednica
Udruge invalida
rada

- Organizirati nastupe na radiju
JAVNA DJELATNOST

- Organizirati tiskovne konferencije u
smislu promocije Udruge i njenih
programa i projekata
- Organizirati okrugle stolove u smislu
jačanja kapaciteta udruge

- Skupština
Udruge invalida
rada

Marija Kelečić

- ožujak
- travanj
- svibanj

-Tajnica Udruge
invalida rada
Đurđica Marić

- srpanj
- rujan
- studeni

4.

SURADNJA SA
LOKALNOM UPRAVOM
I SAMOUPRAVOM I
INSTITUCIJAMA NA
RAZINI ŽUPANIJE

- Sudjelovanje u radu povjerenstva za
osobe s invaliditetom u Gradu
Virovitica

- Predsjednica
Udruge invalida
rada

- Sudjelovanje u radu povjerenstva
osoba s invaliditetom pri županiji

Marija Kelečić

- Suradnja sa centrom za socijalnu skrb
- Suradnja sa Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje

12 mjeseci

-Tajnica udruge
Invalida rada
Đurđica Marić

- Suradnja sa županijskim uredom
zaštite na radu
- Suradnja sa županijskim
povjerenstvom za ravnopravnost
spolova
- Suradnja sa školom za odgoj i
obrazovanje djece s teškoćama u
razvoju
- Razvijanje partnerstva
5.

- Predsjednica
udruge invalida
rada
Marija Kelečić

12 mjeseci

SURADNJA SA
ORGANIZACIJAMA
CIVILNOGA DRUŠTVA

-Tajnica Udruge
invalida rada
Đurđica Marić
- Predsjedništvo

6.

PROJEKTI I PROGRAMI
UDRUGE INVALIDA
RADA

-Nastavak projekata i programa
pružanje socijalnih usluga za stare i
nemoćne

- Predsjednica
udruge invalida
rada

- Aktivno sudjelovanje u pripremama

Marija Kelečić

12.mjeseci

Oko pisanja novih programa i projekata - Tajnica udruge
invalida rada
- Razvijanje i promoviranje
Đurđica Marić
volonterstva za rad udruge
- Razvijanje programa novih socijalnih
usluga

- Predsjedništvo

- Rekreativne aktivnosti,sport,radionice

7.

ORGANIZACIJSKO
JAČANJE UDRUGE

- Sudjelovanje na savjetovanjima i
manifestacijama na kojima se stječu
znanja iz područja vođena
udruge,financiranja i javnog
zagovaranja
- Doživotno učenje i stalna edukacija

- Predsjednica
udruge invalida
rada

12.mmjeseci

Marija Kelečić
- Članovi
predsjedništva

- Sustavni rad na poboljšanju standarda
kvalitete socijalnih usluga i sustava
osiguranja kvalitete za neprofitne
organizacije (SOKNO)

8.

MEĐUNARODNA
SURADNJA

- Razvijati suradnju sa udrugama izvan
Republike Hrvatske radi razmjene
iskustva

- Predsjednica
udruge invalida
rada

-Uključiti se kao partnerska zemlja na
sličnim projektima

Marija Kelečić
Predsjedništvo

Predsjednica udruge:
Marija Kelećić

12.mjeseci

