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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 usklañivanja 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, 

- surañivali smo sa inspektorima zaštite na radu radi primjene i poštivanja propisa, 

-organizirali smo pravnu pomoć preko HSUIR-Zagreb i pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, 

-surañivali smo sa svim institucijama koje mogu pridonijeti poboljšanju radnog i materijalnog položaja 
invalida rada, 

-surañivali 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 meñu 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 izmeñu muškaraca i žena, 

- meñuovisnost 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 2015. 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.  



                             

28.04.2015.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 takoñer 
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 odreñeno 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 izmeñu 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. 09.2015.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.                                                                                                                                                                

                               

                              



01.10.2015.udruga  invalida rada organizirala je kreativnu radionicu na kojoj su članovi udruge osoba 
invaliditetom pokazale veliku zainteresiranost za druženjem i kreativnim radom . U prilogu izmeñu ostalih slika 
koje smo snimili na druženju i kreativnim radionicama postavljamo i slike naših radova koje su izrañene 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 meñunarodnog dana osoba s invaliditetom i na taj način podsjetila svoje sugrañane na 
probleme sa kojima se susreću osobe s invaliditetom 

                                             



Povodom 03.prosinca 2015.meñunarodnog 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 2015.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.                                              

                                                        

    



 

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU 

 

Izvještaj o radu odnosi se na razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. 

Rad udruge zasnivao se na temelju operativnog  plana za 2016. I odlukama upravnog tijela i 

skupštine udruge.  

11.02.2016.Održali smo prvu proširenu sjednicu na kojoj smo dogovorili datum održavanja 

izvještajne skupštine i aktivnosti koje slijede povodom Nacionalnog dana invalida rada Hrvatske 

gdje smo dogovorili da će udruga izaći sa svim promotivnim materijalom na štand koji će biti 

postavljen ispred gradske knjižnice.  Svojim izlaskom želimo pokazati da Udruga invalida rada i 

ostalih osi zaslužuje mnogo više od društvene zajednice jer je to pokazala svojim dosadašnjim 

radom. 

                          

Već u trećem mjesecu 03.03.2016. organizirali smo izlet  u Đurđevac sa željom da naši članovi i 

članovi ostalih udruga iz razloga da su to starije i već bolesnije osobe ne putuju daleko . 

Izlet je bio organiziran za članove udruge invalida rada kao i za članove udruge gluhi i nagluhi te 

udruge slijepi i slabovidnih osoba. Izlet nije realiziran  bez obzira što je participacija članova bila 

samo 25,00 kuna. Zbog malog broja prijavljenih osoba morali smo  otkazati izlet i druženje 

članova naših  udruga. 

 

12.03.2016.održana je redovna izvještajna skupština na koju smo pozvali Pročelnika društvene 

djelatnost gospodina Bjelicu, predsjednika Hrvatskog saveza udruga invalida rada Gospodina 

Josipa Petraća i direktora HSUIR Leku Sokolaja. Pročelnik nam se nije očitovao dali je odsutan ili 

sprijčen i nije nazoćio izvještajnoj skupštini. 



                   

18.03.2016.Udruga invalida rada i ostalih osi  povodom 21.ožujka Nacionalnog dana invalida 

rada Hrvatske izložila je na štandu radove sa kreativnih radionica koje su izradile njene članice. 

Na štandu postavili smo sve promotivne materijale koje je udruga dala izraditi kroz razne 

projekte i programe udruge. 

                   

 

21.Ožujka 2016.obilježen nacionalni dan invalida rada u HSUIR uz nazočnost predstavnika 

Ministarstva rada i mirovinskog sustava,predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih,te 

predstavnika zaštite na radu pri ministarstvu i mnogih drugih uglednih gostiju. Održan je okrugli 

stol za sve predstavnike temeljnih udruga pod nazivom“Prevencija nastanka invaliditeta“ 

                                    

U petom mjesecu 2016.radili smo projekte prema Gradu Virovitica ,Flora ,i Županiji Virovitičko 

podravskoj. Sufinanciranje naših aktivnosti nam je odobreno od strane gradske uprave sa 

4.000,00 kn,Županija Virovitičko-podravska nam je odobrila 1.000,00 kn. i Flora d.d.o. 1.000,00 

kn. U sedmom mjesecu radili smo projekt prema Ministarstvu socijalne politike i mladih pod 



nazivom“Pružimo podršku sigurnosti starim i nemoćnim osobama“Partner u projektu nam je 

bio Grad Virovitica. 

09.08.2016 . održane su  u sportske aktivnosti u suradnji sa udrugom gluhi i udrugom slijepi i 

slabovidni. Sportske aktivnosti organizirala je udruga slijepi i slabovidni osoba. Naša udruga je 

zauzela treće mjesto u pikadu i visećoj kuglani.  

           

20.08.2016. javili smo se na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i izradili 

projekt „ Institucionalna podrška za razvoj i stabilizaciju udruga. 

07.09.2016.Udruga invalida rada i ostalih osi Virovitica  organizirala je zajednički izlet sa 

udrugama slijepih i slabovidni ,gluhi i civilnIm žrtvama rata. Na izlet se je odazvalo 9 osoba 

registriranih u udrugu invalida rada . Izlet je organiziran u Veliki Grđevac, posjetili smo spomen 

kuću Mate Lovraka,izložbu i poslije kupanje. Kući smo se vraćali puni dojmova o tako 

zanimljivom a blizom odredištu                                      

                                   

                          



13.10. 2016.održana je proširena sjednica upravnog odbora na kojemu smo donijeli strateški 

plan za četiri godine 2017 do 2020. Operativni plan za 2017 godinu i plan prihoda i rashoda za 

2017.godinu. Radili smo svota analizu za  razdoblje 2016. Godinu. 

 

     

17. I 18. 10. 2016.Prisustvovali smo XXI. Simpoziju osoba s invaliditetom. Glavni naglasak na 

simpoziju su zauzele teme; 

1.Sustavno financiranje organizacija osoba s invaliditetom – iskustvo Slovenije 

Predavač : iz Slovenije Boris Šuštarčić 

2.Inkluzivni dodatak-europske perspektive 

Predavač: iz Belgije  Pierre  Gyselinck 

3.Humanitarne situacije i krizna stanja – mjere za osobe s invaliditetom 

Predavač:  iz Italije Giampiero  Griffo 

4.Kvotni sustav zapošljavanja - uspjesi i perspektive i poticaji za zapošljavanje osoba s 

invaliditetom, ZSOS 

5.Iskustva implementacije profesionalne rehabilitacije  

Predavač: Damira Benc, centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb 

 



           

16. 11.2016.dobili smo obavijest od ministarstva za demografiju obitelj mlade i socijalnu 

politiku da projekt koji nam je odobren koristimo sredstva od 01.11. iako tada još nismo 

potpisali ugovor o financiranju. Ministarstvo za demografiju mlade obitelj i socijalnu politiku 

nam je odobrilo 103.000,00 kn za provedbu projekta gdje smo zaposlili jednu mladu osobu do 

30 godina, kako nam je Ministarstvo uvjetovalo i to na poslovima pružanja usluge pomoći u kući 

i prijevozu za stare i nemoćne osobe koje žive u području Županije i općina van prometne 

dostupnosti. Zatim smo odmah krenuli u izradu promotivnog materijala i ažurirali druge  

aktivnosti koje su u provedbi projekta. Održana je kreativna radionica,obišli smo korisnike 

pomoći u kući i napravili provedbeni  plan aktivnosti. 

               

17.11.2016.održana je još jedna kreativna radionica u sklopu projekta Ministarstva za 

demografiju obitelj i socijalnu politiku. 

                 

24.11.2016.Održana je treća po redu kreativna radionica gdje smo uspjeli okupiti naše ćlanice i 

ostale sugrađanke starije životne dobi gdje smo provodili ugodne trenutke druženja i opuštanja.  



                                

03.12. 2016.Obilježili smo Međunarodni dan osoba s invaliditetom tako da smo promotivnim 

materijalom koji smo izradili za taj dan podsjetili građane da osobe s invaliditetom nisu se 

udružile iz razonode nego iz potrebe kako bi uvijek i svugdje proklamirli svoja prava. Udruga je 

izložila i svoje radove koje smo izradili na kreativnim radionicama. 

 

    

 

05.12.2016.Prisustvovali smo na okruglom stolu u Zagrebu gdje je bila prisutna i saborska 

zastupnica za osobe s invaliditetom Ljubica Lukačić, zamjenik pravobraniteljice za osobe s 

invaliditetom Anke Slonšćak i predstavnik ureda za zaštitu na radu gdje smo obaviješteni o 

tijeku prijedloga zakona o sustavnom financiranju hladnog pogona udruga, Planu i programu 

pravobraniteljice u nadolazećem razdoblju i neke bitne teme na kojima moramo svi poraditi 

zajedno sa poslodavcima o zaštiti na radu. 

             

22.12,2016 održali smo promociju projekta pod nazivom“Pružimo podršku sigurnosti starim i 

nemoćnim osobama“. Pozvali smo sve osobe koje će biti uključene u provedbu projekta, 

izvoditelje ,suradnike,pročelnika za društvenu djelatnost, medije kako bi nas popratili i objavili 

na lokalnom radiju Virovitica gdje je emitirano u vijestima više dana nekoliko puta.  



    

Radili smo izvješća za sredstva koja nam je odobrila Županija i izvještaj za projekt grada 

Virovitice koja smo morali predati do kraja 2016 godine  . Radili smo i druge poslove koji su 

vezani statutom i operativnim planom tekuće godine, zaključili smo listu volonterskog rada, 

odredili smjernice za sljedeće razdoblje kako bi nam swot analiza i daljnji rad i razvoj udruge   

bio što uspješniji. 

                                                                  

 

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU 

 

Izvještaj o radu odnosi se na razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. 

 U 2017 godini udruga invalida rada Virovitica imala je brojne aktivnosti ,možemo reći da je bila 

vrlo uspješna s obzorom na loše  gospodarsko i ekonomsko  razdoblje . Udruga invalida rada je poduzela 

niz aktivnosti kroz koje smo nastojali poboljšati kvalitetu života naših članova. Ukratko ćemo vam 

predstaviti sve naše aktivnosti u 2017.godini koje su doprinijele pozitivnim društvenim promjenama za 

članove invalida rada i ostale osobe sa invaliditetom. 

Udruga je zaposlila dvije osobe ,jedna je bila zaposlena u projektu Ministarstva demografije obitelji 

mlade i socijalnu politiku a jedna je zaposlena preko javnih radova. 

Udruga invalida rada Virovitica izradila je tri programa i pet projekata: 

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva trogodišnji program 

- Ministarstvo demografije obitelj mlade i socijalnu politiku trogodišnji program 

- Grad Virovitica projekt 

- Županija Virovitičko-podravska projekt 

- Općina Lukać projekt 

- Flora d.o.o. projekt 

- Virkom d.o.o.projekt  

 

 

 

U 2017 godini provodili smo projekt „Pružimo podršku sigurnosti starim i nemoćnim osobama“ 

Ministarstva za demografiju obitelj i socijalnu politiku u partnerstvu sa Gradom Virovitica koji nam je 



odobren u 2016 godini ,projekt je završio 31.10.2017.godine i kroz projekt smo zaposlili jednu osobu do 

30 godina starosti po naputku Ministarstva. Aktivnosti iz projekta provodili smo u skladu sa propisanim 

uvjetima i obuhvatili smo preko 270 izravnih korisnika i barem još toliko neizravnih osoba starije životne 

dobi naših članova i građana sa područja Virovitičko-podravske županije. Najvažnije aktivnosti koje smo 

provodili su usluge pomoći u kući za stare i nemoćne, radno terapijske aktivnosti, pravna i psihosocijalna 

podrška,pravna predavanja o do smrtnom i doživotnom uzdržavanju,  organizirali smo zajednički izlet, 

pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku,i održali smo okrugli 

stol sa naglaskom briga o starijim osobama u zajednici.  

         

Kroz naše aktivnosti razvili smo mrežu socijalnih usluga gdje smo pružili usluge pomoći u kući za  

12 osoba starije životne dobi iznad sedamdeset godina kojima je pomoć bila najpotrebnija. Od toga su, 

osam muškaraca koji žive sami i četiri ženskih osoba koje su ili same ili su potpuno zdravstveno 

nesposobne da se brinu o sebi. Takve  aktivnosti smo usmjerili na područja od posebne državne skrbi 

zbog svoje prometne izoliranosti i same daljine  svih institucija koje su potrebne za život svakog čovjeka. 

Kroz cijelu godinu radili smo za članove udruge invalida rada i ostale osobe sa invaliditetom razne 

dopise,zamolbe za oslobađanje participacija za telefon,televiziju,za oslobađanje cestarina kopirali 

dokumente i bili  na raspolaganju svim našim članovima i njihovim obiteljima. 

Radi pravnih savjeta upućivali smo naše članove na Hrvatski savez udruga invalida rada u Zagrebu i na 
pravo braniteljicu za osobe sa invaliditetom. 

25.02.2017.udruga je održala jednu u nizu vježbe uz muziku, gdje su se prisutni dobro zabavili plešući  uz 
lagane vježbe i ples koje su organizirane u sklopu projekta „Pružimo podršku sigurnosti starim i 
nemoćnim osobama“ 

   

 

 

 



   

09.03.2017.Udruga invalida rada održala je redovnu godišnju izvještajnu skupštinu . 

 Prilog iz Virovitičkog lista 

   

 

Udruga invalida rada Virovitica održala je u svojim prostorima u Virovitici redovnu godišnju skupštinu 
kojoj je prisutan bio, među ostalima i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti  Grada 
Virovitice gospodin  Alen Bjelica. Predsjednica Udruge Marija Kelečić tom je prigodom podnijela  

 

izvješće o radu za proteklu godinu koju su obilježili brojni projekti usmjereni podizanju kvalitete života 
ove skupine. Trenutno je u tijeku provedba projekta “Pružimo podršku sigurnosti starim i nemoćnim 
osobama”, a aktivnosti obuhvaćaju pomoć u obavljanju kućanskih poslova, posredovanje između starijih 
osoba i institucija, pravne informacije s kojima se susreću starije osobe, psihološku pomoć te radno-
terapijske aktivnosti, odnosno kreativne radionice koje se održavaju svakoga tjedna. 

 

Predsjednica udruge je ujedno predstavila i operativni strateški plan za četiri godine. Najznačajniji 

zadatak ovog četverogodišnjeg plana je raditi na izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom i 

starijih osoba. Također, važan dio plana je i briga o djeci s teškoćama u razvoju, odnosno kako ih 

zaposliti i postaviti na vlastite noge nakon školovanja 

 

 

 

 

 



09.03.2017.Udruga je održala prvo predavanje  po projektu „Pružimo podršku sigurnosti starim i 

nemoćnim osobama u prilogu izvještaj ICV 

Održana predavanja u sklopu projekta 

“Pružimo podršku sigurnosti starim i 

nemoćnim osobama” 

9. ožujka 2017.  

 

U sklopu projekta “Pružimo podršku sigurnosti starim i nemoćnim osobama”, u prostorijama 
Udruge invalida rada Virovitica održano je prvo u nizu predavanja. Prisutne je na samom 
početku pozdravio pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Virovitice Alen 
Bjelica.Leke Sokolaj iz Hrvatskog saveza udruga invalida rada prisutnima je govorio o 
dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju te kako napisati oporuku, dok je psihologinja Dijana 
Šloger iz Zagreba održala predavanje o tome kako rad utječe na življenje starijih osoba”. 

Projekt “Pružimo podršku sigurnosti starim i nemoćnim osobama” vrijedan je 103 tisuće kuna, 
odobren je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi ga 
Udruga invalida rada Virovitica u partnerstvu s Gradom Viroviticom. Prema riječima 
predsjednice Udruge Marije Kelečić, u projekt je uključeno preko 110 osoba s područja županije. 
(www.icv.hr, mb; foto: M. Lukačić) 

 

 

 

16.03. 2017.udruga je održala jednu u nizu kreativnih radionica ,gdje su se okupljale naše članice 
i osobe starije životne dobi sa područja Virovitice i okolnih prigradskih naselja. Kreativne 
radionice održavali smo jedno u tjednu u prilogu imamo samo nekoliko fotografija radova 
izrađenih na kreativnim radionicama udruge invalida rada i ostalih osi Virovitica. 

 

 

 



                                     

    

 

21 ožujka 2017.udruga je obilježila Nacionalni dan  invalida rada Hrvatske, gdje smo postavili 
štand na kojima smo prolaznicima dijelili pripremljene materijale koje je udruga dala izraditi u 
smislu osvješćivanja javnosti o potrebama i pravima invalida rada kao i starijih osoba. 

   

 

 

 

 

 

 



31.ožujka 2017.obišli starije korisnike invalida rada kao i korisnike usluga pomoći u kući kako bi vidjeli 

pravo stanje i potrebu pojedinaca koliko i kakva im je podrška najpotrebnija. 

                  

29.travnja 2017.organizirali smo  izlet pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju obitelj 

mlade i socijalnu politiku. Pozvali smo udrugu slijepih i slabovidnih, udrugu gluhi i nagluhi, 

udrugom civilnih žrtava rata i  ostale građane starije životne dobi koji su bili spremni na 

putovanje na izlet. Izlet je organiziran na Plitvička jezera . Uz pjesmu i šale članovi naših udruga 

su se zabavljali i opustili.  

    

 

    

 

 

 

 

 



25.svibnja ,Organizirali smo dane otvorenih vrata prilog ICV 

Virovitička Udruga invalida rada otvorila 

svoja vrata  

     

 

 

Ove godine Dan otvorenih vrata udruga 2017. u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH održava 
se od 25. do 27. svibnja. Obilježavanju manifestacije pridružila se i virovitička Udruga invalida 
rada, koja je zainteresiranima omogućila uvid u svoj rad i aktivnosti koje poduzimaju u vidu 
olakšavanja svakodnevnog života svojih članova i korisnika. Ova Udruga najviše pažnje 
posvećuje brzi za starije i nemoćne gdje im kroz različite projekte pruža pomoć, a osim toga 
redovno provode i neformalna druženja i kreativne radionice .  

                



 

 

 



Ljetno šarenilo u Udruzi invalida rada 

Virovitica 

8. lipnja 2017.  

     

U prostorijama Udruge invalida rada Virovitica održana je kreativna radionica. Korisnice 
Udruge, zajedno s predsjednicom Marijom Kelečić, izrađivale su nakit nizajući prekrasne 
koloritne perlice te time najavile pravo ljetno šarenilo. Radionice raznih tematika u Udruzi se 
kontinuirano održavaju svakog četvrtka, a dobrodošli su svi članovi ove i drugih udruga, kao i 
građanstvo.(www.icv.hr, žđ; Foto: Ž. Đaković)                       

    

29.06..2017.mj.održano je još jedno predavanje o do smrtnom i doživotnom uzdržavanju i 
pravne posljedice . Predavanje je održano u sklopu projekta Ministarstva za demografiju mlade 
obitelj i socijalnu politiku. Predavanju o doživotnom i do smrtnom uzdržavanju i pravne 
posljedice sudjelovali su osim članova udruge i članovi ostalih udruga i građani sa šireg područja 
Virovitičko-podravske županije. 

           

 

 

 

 



 

 

 

08.08. 2017.Udruga invalida rada održala je sportsko takmičenje sa udrugom gluhi , te udrugom 
slijepi i slabovidni. Članovi udruge invalida rada osvojili su drugo mjesto u kuglanju. 

      

    

 

 

11.09 2017.udruga invalida rada organizirala je okrugli stol. Tema je bila kako rješavati 
probleme starijih osoba na području Virovitičko podravske županije. Na okrugli stol su bili 
pozvani svi pročelnici općina na kojima djeluje udruga invalida rada, djelatnici centra socijalne 
skrbi koji su svojim savjetima i iskustvima dogovarali i sudjelovali u provedbi projekta 

 „Pružimo  podršku sigurnosti starim i nemoćnim osobama“ 

 

         

 

 

 

 



 

 

10.10.2017.Obilježena je 50 obljetnica Hrvatskog saveza udruga invalida rada u Zagrebu. 
Udruga invalida rada je za svoj doprinos u radu i aktivnosti za unapređenje i kvalitetu života 
invalida rada i starijih osoba primila srebrenu plaketu .Za svoj doprinos u radu udruge 
predsjednica udruge primila je priznanje i zlatnu plaketu za svoj rad i zalaganje za 
izjednačavanje mogućnosti kvalitete života članova udruge. 

.    

12.10.2017.Udruga invalida rada svake godine obilježi dan starijih osoba. S obzirom da je 
udruga svoj rad pored osoba s invaliditetom usmjerila i na rješavanje problema starijih osoba 
kroz svoje projekte i programe, udruga je dala tiskati prigodne  letke koje smo podijelili 
posjetiteljima štanda i prolaznicima koji su sa velikim zanimanjem pitali koliko i kako udruga 
skrbi o starijim i nemoćnim članovima i starijim osobama. 

    

 16.10. 2017.Udruga invalida rada prisustvovala je XXII –GOM Simpoziju osoba s 
invaliditetom. Simpozij je održan u Zagrebu pod pokroviteljstvom grada Zagrebe i predsjednice 
Republike Hrvatske. Simpozij je bio organiziran od strane Zajednice saveza osoba s 
invaliditetom na naglasak „kako se nositi sa problemima koje donosi invaliditet i kako nastaviti 
tražiti riješenja u financiranju udruga koje se zalažu za zapošljavanje os i samostalno življenje 
istih.   

     

 

 



 

 

09.11.2017 Udruga invalida rada i ostalih osi održala je evaluaciju projekta, gdje su bili pozvani 
svi izvoditelji projekta ,djelatnik i centra socijalne skrbi, partner i upravni odbor. Prilikom 
procijene kvalitete izvodljivosti projekta priložili smo svu prateću dokumentaciju koju smo 
koristili za praćenje i vidljivost kvalitete provedbe projekta .Na sjednici je donesen zaključak da 
je projekt proveden u skladu sa zadanim ciljevima i aktivnostima projekta.  

     

 

14.11.2017. Udruga je prisustvovala kao članica delegacije prijemu kod Predsjednice Republike Hrvatske 
na Pantovčaku, gdje su svi predstavnici udruga iznijeli svoje probleme sa kojima se susreću u radu u 
udrugama, i koje probleme bi trebalo rješavati po hitnosti radi opstojnosti udruga koje broje 38  članica 
saveza i 54.000 invalida rada u Hrvatskoj koji na bilo kakav način ovise o udrugama radi ispunjenja njihovih 
prava. 

   

od strane Ministarstva za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku. Udruga je registrirana u Županiji Virovitičko-
podravskoj kao pružatelj socijalnih usluga gdje posjedujemo i rješenje Županijskog ureda  za socijalnu skrb. 

Udruga invalida rada Virovitica zatražila je da joj se izda rješenje o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga 
Udruga je zajedno sa administratorom udruge , predsjednicom i tajnicom radila sve poslove koji su bili u interesu za 
unapreñenje rada udruge ,radili smo izvješća prema donatorima, prema Ministarstvu,razne dopise, vodili registar 
članova kao i sve poslove koji su bili potrebni da se rad  udruge ažurira i bude u skladu sa statutom udruge i 
operativnom planu za 2017.godinu. 

                                                                

 

 

 

 



IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2018.GODINU 

 U prvoj polovici siječnja mjeseca udruga je aplicirala na natječaje Grada Virovitice, Virkom d..d.o., Flore 
d.o.o.Općine Lukać i radila na izvješćima za proteklu godinu prema  Gradu Virovitica ,općinama i 
poslovnim subjektima koji su nam u protekloj godini odobrili financijska sredstva. 02.veljaće Ministarstvo za 
demografiju obitelji mlade i socijalnu politiku raspisalo je natječaj za jednokratnu podršku osoba s 
invaliditetom. Udruga invalida rada i ostalih osi Virovitica izradila je projekt za financiranje troškova osnovne 
djelatnosti. Putem projekta zatražili smo 80.000 kn. gdje bi zaposlili jednu osobu za rad na administrativnim 
poslovima. 

06.02.2018. Predstavnica Udruge invalida rada i ostalih osi Virovitica prisustvovala je na edukativnoj 
radionici o pravilima za izradu projekata iz Europskog socijalnog fonda koje je organiziralo Ministarstvo 
demografije obitelji mladih i socijalne politike.       

                      

06.03.2018.godine udruga je održala redovnu izvještajnu skupštinu. Na skupštini je bio nazočan i gospodin 
Alen Bjelica pročelnik za društvene djelatnosti. 

                                                      

19.03.2018.Predstavnica udruge i predsjednica Marija Kelečić prisustvovala je sa ostalim predstavnicima 
temeljnih udruga i predstavnicima HSUIR – Zagreb na radnom sastanku zavoda za vještačenje osoba s 
invaliditetom. Detaljnije izvješće slijedi u prilogu. 



                                

Prvog dana kampanje održan je radni sastanak Hrvatskog saveza udruga invalida rada i Zavoda za 
vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 

 

  

Povodom Nacionalnog dana invalida rada hrvatski je savez udruga invalida rada organizirao Nacionalnu 
kampanju "Tjedan dana s invalidima rada". Prvog dana kampanje, u ponedjeljak 19.03.2018., predstavnici 
HSUIR-a održali su radni sastanak u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje 
osoba s invaliditetom. Kampanja "Tjedan dana s invalidima rada" ima za cilj informirati javnost o općim i 
posebnim problemima invalida rada, te u tom smislu predložiti rješenja.   
Sastanku su nazočili ravnateljica zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba 
s invaliditetom Damira Benc, pomoćnica ravnateljice za vještačenje u ZOSI ðurñica Blažinkov Živković, a 
ispred HDUIR-a predsjednik Josip Petrač, izvršni direktor Leke Sokolaj, dopredsjednica Marica Mirić, 
predsjednica UIR Zagreba Nada Vorkapić i predsjednica UIR Virovitica Marija Kelečić. 
Tijekom ovog radnog sastanka istaknuto je da je jedan od najvećih problema još uvijek taj što ne postoji 
sustavno financiranje udruga. Naglašeno je i da je ključno unaprijediti sustave vještačenja i profesionalne 
rehabilitacije, a ono što je veliki problem je i limitiran broj vještaka. 
Ranije su se invalidi rada mahom odlučivali za invalidske mirovine, jer nakon profesionalne rehabilitacije 
izlaze na tržište rada koje je uvijek nesigurno, stoga je potrebno profesionalnu rehabilitaciju podići na još 
viši nivo i znati vrlo precizno prepoznati nečije preostale radne sposobnosti. 
Ono što se takoñer želi postići je jedinstveno tijelo vještačenja, tj. jedan nalaz i mišljenje za sve.  Potrebno 
je da sustav takav jedinstveni nalaz prepozna. 
Od velike je važnosti ići prema involviranju Hrvatskog registra osoba s invaliditetom, kao temeljnog registra 
koji vodi evidenciju o osobama s invaliditetom i mogućnosti da se kroz njihov zakon izdaju odreñena 
uvjerenja o statusu osoba s invaliditetom. Putem registra dobili bi se jasni dokumenti iz kojih će biti vidljivo 
da se radi o osobi s invaliditetom. 
Što se tiče subvencije plaće za osobu s invliditetom, procjena o visini poticaja je vrlo složen proces i težište 
bi trebalo biti samo na tome da se za veći invaliditet dobiva veći poticaj. 
Namjera ove kampanje je unaprijediti položaj invalida rada u društvu. 
Anita Blažinović 
Objavljeno: 20.03.2018 



Kampanja 'Tjedan dana s invalidima rada' imala je za cilj informirati javnost o općim i posebnim 
problemima invalida rada te u tom smislu predložiti rješenja, uz unapreñenje njihova položaja u 
društvu 

 

Posljednji dan u sklopu Nacionalne kampanje 'Tjedan dana s invalidima rada', koju je organizirao Hrvatski 
savez udruga invalida rada (HSUIR) povodom Nacionalnog dana invalida rada, obilježen je prijemom 
delegacije HSUIR-a te predsjednica dviju udruga u Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje 
osoba s invaliditetom URIHO, na Kajzerici u Novom Zagrebu.  

Od strane HSUIR-a prisustvovali su predsjednik Saveza Josip Petrač, predsjednik, Leke Sokolaj, izvršni 
direktor, Ivica Lazić, predsjednik Nadzornog odbora, Ivana Znaor i Nataša Franić, suradnice HSUIR-a, te 
Valentina Hojsak, poslovna tajnica. Ustanovu URIHO predstavili su ravnatelj Josip Držaić, Vesna Ivetić, 
voditeljica URIHO-ve galerije 'Sunce', Goran Folnegović, pomoćnik ravnatelja i rukovoditelj RJ Konfekcija i 
Ivančica, kao i ostali rukovoditelji proizvodnih jedinica: GAM, Ortopedija, Obuća, Odjel pomoći u radu. Od 
udruga sudjelovali su predsjednica Udruge invalida rada Zagreba Nada Vorkapić te predsjednica Udruge 
invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Virovitica Marija Kelečić. 

Nakon jednosatnog radnog sastanka, na kojemu su predstavljeni djelatnost i organizacija rada Ustanove, 
predstavnici HSUIR-a podijelili su crvene ruže djelatnicima u Urihovim proizvodnim jedinicama. 

Nakon sastanka u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 
19. ožujka, drugog dana Kampanje HSUIR je održao radni sastanak u Ministarstvu uprave koji je bio 
zatvoren za medije, dok su 21. ožujka, na Nacionalni dan invalida rada, u Hrvatskom saboru 
posjetili zastupnicu Ljubicu Lukačić te Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. 

Kampanja 'Tjedan dana s invalidima rada' imala je za cilj informirati javnost o općim i posebnim problemima 
invalida rada te u tom smislu predložiti rješenja, uz unapreñenje njihova položaja u društvu. Stoga je 
održavanje radnih sastanaka s institucijama koje vode brigu o osobama s invaliditetom završilo 23. ožujka, 
i to u Ustanovi URIHO, koja zapošljava više od 500 djelatnika, od kojih je više od 300 osoba s invaliditetom. 

09.svibnja udruga je potpisala partnerstvo na dva projekta iz ESF sa udrugom Krugovi iz Zagreba. 
Projektom kao partneri zaposlili bi jednu osobu koja bi bila u službi mobilnog tima za obilazak i potrebe 
starijih osoba na području Virovitičko-podravske županije 

IX. PROŠIRENA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA I NADZORNOG ODBORA 
HSUIR-a 

Dana 29. svibnja 2018. godine održana je sjednica proširena sjednica Predsjedništva i nadzornog odbora 
HSUIR-a 



 

Temeljem članka 28. i 29. Statuta Hrvatskog saveza udruga invalida rada održana je 9. proširena 
sjednica Predsjedništva i Nadzornog odbora. Na sjednici se raspravljalo o provoñenju Nacionalnog 
dana invalida rada - 21. ožujak – Kampanja „Tjedan dana s invalidima rada“, Radu temeljnih udruga 
HSUIR-a, te o terminu održavanja Redovne skupština HSUIR-a. Takoñer Predsjedništvo je iscrpno 
izvješteno o provedbi projekata i programa koje provodi HSUIR.  

08.lipnja dobili smo obavijest Ministarstva za demografiju mlade obitelj i socijalnu politiku da smo prošli na 
natječaju za financijska sredstva jednokratne pomoći. U sklopu projekta imali smo od aktivnosti kreativne 
radionice a za zapošljavanje su sredstva odbijena od strane Ministarstva za demografiju obitelj mlade i 
socijalnu politiku, te nam je odobreno 30.000,00kn jednokratne podrške koja počinje sa 01.06.2018.i traje 
do 31.05.2019. godine. 

09.kolovoza.2018.godine predstavnici udruge invalida rada su kao partneri u projektu Općine Suhopolje 
prisustvovali konferenciji za novinare i pritom i sami javno prezentirali i iznijeli aktivnosti Udruge invalida 
rada i ostalih osi Virovitica. 

29.kolovoza održan je sportski turnir izmeñu Udruge invalida rada i ostalih osi Virovitica sa udrugom slijepi i 
slabovidni te gluhi i nagluhi osoba. Naši sudionici osvojili su treće mjesto u kuglanju i treće mjesto u pikadu. 
Druženje starijih osoba organizirano je u sklopu projekta jednokratne podrške okupljanja i druženje starijih 
osoba te povodom dana grada Virovitice. Druženje je trajalo dugo poslije podne a članovi udruge i ostale 
osobe starije životne dobi su se zabavljali i družili uz smijeh i šale . 

   

02.rujna objavljen je natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za dodjelu 
financijskih sredstava za institucionalnu podršku osoba s invaliditetom za tri godine. Udruga invalida rada i 
ostalih osi Virovitica izradila je projekt za institucionalnu podršku. S obzirom na mali promet financijskih 
sredstava u proteklom razdoblju mogli smo samo aplicirati na najnižu financijsku podršku  od 75.000,00 kn. 

Povodom obilježavanja dana starijih osoba 01.listopada udruga je organizirala izlazak u javnost sa svojim 
proizvodima koje su izradile članice naše udruge,tom prigodom smo lecima i plakatima te direktnim 
kontaktima komunikacije upućivali na važnost brige za starije i nemoćne osobe, te osobe s invaliditetom 
naše članove . Prodajom naših proizvoda, svilenih šalova i ukrasnih uporabnih predmeta donacijom skupili 
smo jedan dio sredstava koje koristimo da daljnji rada i materijale za kreativne radionice. 



   

18.listopada udruga je održala jednu u nizu kreativnu radionicu gdje smo izrađivali ukrase , 
jedna je grupa radila na svili, a jedna je oslikavala staklene bočice.  

Radionice su organizirane u sklopu projekta ˇ“Isključeni ali ne i sami“ kojega financijski 
podupire Ministarstvo za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku. Projekt smo  započeli 
provoditi 01. Lipnja 2018. I provedba traje do 31.svibnja 219 godine. 

                

 

12.i 13. Studenoga održan je XXIII Simpozij osoba s invaliditetom u Zagrebu. 

                

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske dana 12. i 13. studenog 2018. godine održala je u 
Zagrebu XXIII. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s meñunarodnim sudjelovanjem. Teme Simpozija 
bile su inkluzivno obrazovanje, mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom te neovisno življenje. Cilj 
Simpozija bio je istaknuti probleme i potrebe osoba s invaliditetom te donijeti zaključke o daljnjem 
djelovanju. Na Simpoziju su sudjelovali predstavnici udruga i saveza osoba s invaliditetom iz cijele 
Hrvatske. Na simpoziju je ujedno obilježeno 10 godina od stupanja na snagu UN-ove Konvencije o pravima 
osoba s invaliditetom.                                                                                        



16.studenoga posjetila nas je služba za financijsku kontrolu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga 
društva. Kontrola nad korištenjem sredstava udruge je izvršena i nije bilo nikakve primjedbe o  utrošku 
sredstava, a početkom dvanaestog mjeseca su nas obavijestili da smo dobili financijsku podršku od 
65.822,00kn koja počinje od 01.siječnja. 2019 . godine, gdje planiramo zaposliti jednu osobu na šest sati 
dnevno.  

S obzirom na vrlo mala sredstva koja smo primili u 2018. Godini smatram da smo godinu završili sa dobrim 
uspjehom što potkrepljuje činjenica da smo imali jednu zaposlenu osobu preko javnih radova, da smo 
podmirili sve tekuće troškove, sa pozitivnim ostatkom financija za sljedeću godinu. 

.                                                

                                                                    

 

                                                           Predsjednica udruge:                                

                                                                                                                           Marija Kelečić 

Virovitica, 26.02.2019. 


