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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 160 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, 

- profesionalnost i etičnost u radu. 

 



IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.GODINU 

 

Izvještaj o radu odnosi se na razdoblje od 1.1.2021. do 

31.12.2021. 

 

Udruga invalida rada Virovitica je u periodu od dvanaest mjeseci 

provodila svoje aktivnosti koje su utemeljene na osnovi 

strateškog trogodišnjeg programa i operativnog plana za 2021. 

godinu, u skladu s smjernicama statute udruge. 

 

 

2018. godine prijavili smo se na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 

društva, o financiranju institucionalne podrške udrugama u programskom području 

“Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje 

djeluju na lokalnoj  sredini (18_4_OSI)”. Sa početkom 2021., ušli smo u treću godinu 

provedbe. 

Udruga invalida rada Virovitica je partner sa Centrom za edukaciju, savjetovanje i 

humanitarno djelovanje “Krugovi” iz Zagreba u projektu “Otvorimo vrata zdravlja” 

kojeg financira Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa Učinkoviti 

ljudski potencijali 2014.-2020. 

Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije 

bolesti na području obuhvaćenom projektnim aktivnostima. Naglasak u prevenciji biti 

će na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva, pobolijevanja i smrtnosti 

povezanih s kroničnim nezaraznim bolestima, što se povezuje s nezdravim stilovima 

života. 

Projektom „Otvorimo vrata zdravlja“ utjecat će se na povećanje znanja i svijesti 

građana s područja četiri županije o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, a 

kroz aktivnosti na internetskom portalu „Vrata zdravlja“ i na području cijele RH. 

 

 



GOSTOVANJE PREDSJEDNICE UDRUGE INVALIDA RADA VIROVITICA, MARIJE 

KELEČIĆ U EMISIJI ICV RADIJA “JEDNI ZA DRUGE” 

5.siječnja 2021.godine 

 

 

Od utorka 5.siječnja 2012.godine u program ICV radija je krenula emisija”Jedni za 

druge” namjenjena osobama s invaliditetom i radu njihovih udruga s područja 

Virovitičko-podravske županije, kao i brojnim djelatnicima i volonterima koji svojim 

trudom i zalaganjem doprinose što kvalitetnijem životu osoba s invaliditetom. 

Glavni cilj je senzibilizirati javnost za probleme s kojima se ova naša skupina građana 

susreće, jer podrška svih nas je itekako važna za boljitak cjelokupne zajednice. 

Predsjednica udruge invalida rada Virovitica, Marije Kelečić je bila gošća u prvoj 

emisiji”Jedni za druge” koja je bila na rasporedu ICV radija u utorak, 5.siječnja 2021. 

godine u 18 sati.  

Predsjednica je u emisiji prestavila rad i aktvnosti udruge. 

 

 



ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA I ZAPOSLENIH UDRUGE INVALIDA RADA 

VIROVITICA 

7.siječanj 2021.godine 

 

Na sjednici predsjednica Marija Kelečić je predstavila novi projekt “Prijevoz za stare I 

nemoćne u ruralnom području”. U sklopu projekta biti će zaposlena jedna djelatnica 

koja će pružati socijalne usluge prijevoza i pomoći u kući na području prigradskih 

naselja Grada Virovitice. Projekat podržava financijskim sredstvima Ministarstva rada, 

mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.  

Predsjednica je govorila o planovima za novu 2021. Godinu, udruga će nastaviti 

prijavljivati za projekte i programe kojima je cilj pomoć i podrška starim I nemoćnim 

osobama, te invalidima. 

Udruga trenutno provodi dva programa u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog 

sustava, obitelji i socijalne politike, program Javnog rada u suradnji sa Zavodom za 

zapošljavanje i jedan program u suradnji sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog 

društva. 

U ovom trenutku, udruga zapošljava pet djelatnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESPLATNO MJERENJE TLAKA GRAĐANIMA VIROVITICE 

12.ožujak 2021.godine 

 

 

 

18. ožujka 2021. godine pred Gradskom knjižnicom i čitaonicom Virovitica održati će se javna 

akcija mjerenja tlaka u organizaciji Udruge invalida rada Virovitica i nositelja programa 

Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi iz Zagreba. 

Tijekom akcije dijeliti će se jabuke kao simbol zdravlja, a sama akcije je dio projekta 

„Otvorimo vrata zdravlja“  koji ima za cilj potaknuti građane na aktivnu brigu o svom 

zdravlju, posebno kad su u pitanju zdravi životni izbori- prehrambeni izbori, tjelovježba i 

kretanje, kontrola stresa, njegovanje bliskih odnosa, redovite samokontrole i kontrole kod 

obiteljskih liječnika.  

Projekt financijski podupire Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa 

Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

 

 



ODRŽANA JAVNA AKCIJA MJERENJA TLAKA I ŠEĆERA 

18. ožujak 2021. godine  

 

 

 

Ispred gradske knjižnice i čitaonice u Virovitici ovaj četvrtak, 18.03.2021. održana je 

javna akcija mjerenja tlaka i šećera u organizaciji Udruge invalida rada  Virovitica i 

nositelja programa Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje 

Krugovi iz Zagreba. 

Zainteresiranim građanima dijeljene su jabuke i brošure sa receptima za zdrave 

poslastice. Cilj akcije je bio potaknuti građane na aktivnu brigu o svom zdravlju. Bolja 

informiranost i samostalna briga o  zdravlju uz promicanje zdravih navika, pridonijeti 

će poboljšanju pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva pogotovo ranjivih 

skupina – starijih osoba, djece i osoba s invaliditetom. 

Projekt financijski podupire Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa 

Učinkoviti  ljudski potencijali 2014.-2020 

 

 



 

 

 



U VIROVITICI OBILJEŽEN NACIONALNI DAN INVALIDA RADA 

18. ožujak 2021. godine  

 

 

 

U četvrtak 18.03.2021. Udruga invalida rada Virovitica građanima je  predstavila svoj 

rad i aktivnosti na otvorenom štandu ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica. 

Predsjednica Marija Kelečić, članovi i volonteri su odgovarali na upite zainteresiranih 

prolaznika i dijelili letke i brošure s informacijama o udruzi. 

Povod druženju bilo je obilježavanje Nacionalnog dana invalida rada. Tom prigodom 

se želi dodatno skrenuti pozornost šire javnosti na probleme s kojima se susreću 

invalidi rada, a posebno se želi ukazati na potrebu provođenja aktivnosti prevencije 

nastanka novih invalida rada. U Republici Hrvatskoj se svake godine 21.ožujka 

obilježava Nacionalni dan invalida rada. Prema podacima Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje, invalida rada u Hrvatskoj ima 107357 korisnika invalidskih 

mirovina i naknada s naslova ozljede na radu i profesionalne bolesti. Organiziranim 

aktivnostima povodom obilježavanja Nacionalnog dana invalida rada Hrvatski Savez 

udruga invalida rada i udruge invalida rada diljem Hrvatske žele ukazati na važnost 

prevencije nastanka invaliditeta upravo provedbom propisanih mjera zaštite na radu. 

Jedna od važnih djelatnosti Udruge invalida rada Virovitica je i provođenje projekata i 

programa kojima se doprinosi boljem položaju invalida rada i osoba s invaliditetom, 

te starijih i nemoćnih osoba u Virovitičko-podravskoj županiji. 

 



 

 

 



ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA I PREDAVANJE 

25. ožujka 2021.godine 

 

Na redovnoj izvještajnoj sjednici predsjednica Marija Kelečić je predstavila rad udruge 

u protekloj 2020. godini i izvijestila o postignutim rezultatima . 

Predsjednica je govorila i o planovima za tekuću godinu. Udruga će nastaviti aplicirati 

na natječaje za programe i projekte kojima je cilj pomoć i podrška starim i nemoćnim 

osobama, te invalidima. 

Predavačica, dipl.psih, Nevena Glumbić je održala predavanje na temu:“Kako se nositi 

sa stresom u svakodnevnom životu“.  U okolnostima pandemije, razine stresa kojeg 

doživljavamo svi mi su dodatno porasle. Zato je važno naučiti se pravlino nositi s 

tjeskobom koju donosi stres, a predavačica je prisutne upoznala s učinkovitim 

mehanizmima suočavanja sa stresom. Vještina pravilnog nošenja sa stresom ima 

pozitivno djelovanje na naše mentalno i fizičko zdravlje. 

 

  

 

 

 



SVOJIM PROJEKTOM UDRUGA INVALIDA RADA POMAŽE OSOBAMA KOJE SU 

GOTOVO IZOLIRANE OD CIVILIZACIJE 

24. lipnja 2021.godine 

U virovitičkoj udruzi invalida rada osvrnuli su se, nakon šest mjeseci, na projekt 

“Prijevoz za stare I nemoćne osobe u ruralnim područjima”, koji Udruga provodi 

preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade I socijalnu politiku.Sredstvima koja 

su osigurana projektom, a iznose 97.000 kuna po godini, zaposlena je jedna osoba 

koja automobilom obilazi stare i nemoćne osobe. U troškove, uz plaću zaposlene 

osobe, uključeni su troškovi goriva i održavanja automobile. Zaposlena osoba prevozi 

krajnje korisnike do pošte, banke, liječnika i trgovine, a po potrebi im pomaže i u 

kućanskim poslovima, Projekt “Prijevoz za stare i nemoćne u ruralnim područjima 

krenuo je  1. siječnja 2021. i trajat će do 31. prosinca 2022.godine.-Ovo nije jedini 

projekt koji provodi naša Udruga, ali ima izuzetno značenke, jer olakšavamo život 

ljudi- naglasila je Marija Kelečić, predsjednica Udruge invalida rada 

Virovitica.Projektom je trenutno obuhvaćeno 12 kranjih korisnika, koji žive na 

području općine Suhopolje, čime su popunjeni svi kapaciteti, ali u Udruzi invalida rada 

pripravni su za javljanje i na natječaje za druge projekte, kako bi pomogli još više 

starih I nemoćnih osoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODRŽANA KREATIVNA RADONICA 

17. lipnja 2021.godine 

Udruga invalida rada je održala kreativnu radionicu. Članovi su bojama ukrašavali 

platnene vrečice koje će se iskoristiti za izlaganje na štandu. Lijepo druženje je 

završeno uz šalicu čaja. Cilj kreativnih radionica je stvaranje uvjeta za dostojanstveno, 

kvalitetno i aktivno življenje prilagođeno potrebama i sposobnostima starijih osoba 

invalida. Usmjeravanjem svoje energije u kreativni rad lakše se opuštamo, imamo 

veći osjećaj kontrole i smisla u životu, te razvijamo čvršće samopouzdanje. 

 

 

 

 



 

 

 

 



ODRŽANO NATJECANJE U ELEKTRONSKOM PIKADU 

18. kolovoza 2021.godine 

Svoj obol proslavi Dana Grada Virovitice svake godine daju i tri virovitičke udruge, Udruga 

slijepih i slabovidnih osoba, Udruga invalida rada i Udruga gluhih i nagluhih osoba. Tako je 

bilo i ovaj put, a tim povodom Udruga slijepih i slabovidnih je u svojim prostorijama 

organizirala natjecanje u elektronskom pikadu. Prvo mjesto osvojila je Đurđa Rohtek, druga 

je bila Srebrenka Martinčević, dok je treće mjesto osvojila Minka Virovac. Medalje 

najuspješnijima uručila je predsjednica udruge Valentina Markovinović. U zajedničkim je 

prostorijama u Virovitici održano prigodno druženje ove tri bratske udruge. B.S. 

 

 

 



 

 

 



 

OBILJEŽAVANJE DANA STARIJIH OSOBA 

30.rujna 2021.godine 

Međunarodni dan starijih osoba je poseban dan za starije osobe širom svijeta i obilježava se 

s ciljem da se naglasi koliko je važno osigurati životnu sredinu koja se može prilagoditi 

potrebama i sposobnostimastanovnika starije dobi. 

Starenje populacije danas predstavlja javnozdravstveni prioritet jer je starijim osobama 

potrebno omogućiti što duži vijek u dobrom zdravlju. 

Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Virovitica već dugi niz godina svojim 

aktivnostima sudjeluje u povećanju kvalitete života stanovnika treće dobi. Trenutno provodi 

dva programa izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe koje financira Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

 

 

 

 



 

 

 

            



 



UDRUGA INVALIDA RADA VIROVITICA ODRŽALA GODIŠNJU SKUPŠTINU: U PLANU 

NASTAVAK PROVEDBE VAŽNIH PROJEKATA I PROGRAMA 

9. prosinca 2021. 

 

 
 

Bliži nam se kraj godine pa tako i brojne udruge održavaju završne skupštine te se osvrću na 

svoj rad tokom godine. Tako je tako danas (četvrtak) u svojim prostorijama Udruga invalida 

rada Virovitica održala skupštinu i osvrnula se na projekte i programe koje provode te su 

donijeli plan i program za sljedeću 2022. godinu. 

 

– Godina nam završava tako da moramo donijeti plani i program za sljedeću godinu. Imamo 

razne projekte i programe, a ono na što smo najviše ponosni je program „Prijevoz za stare i 

nemoćne osobe u ruralnim područjima“ – rekla je Marija Kelečić predsjednica Udruge 

invalida rada Virovitica. 

 

 

 

 

 

 

 



Program „Prijevoz za stare i nemoćne osobe u ruralnim područjima“ Udruga u 

partnerstvu s gradom Viroviticom provodi sredstvima Ministarstva za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sredstvima koja su osigurana projektom i koja 

iznose 97 tisuća kuna po godini, zaposlena je jedna osoba koja automobilom obilazi 

stare i nemoćne osobe. 

 

 

 

– Mislim da ljudi nisu ni svjesni koliko je važna ta mobilnost za starije osobe koje si 

same ne mogu ništa obaviti, niti otići u kupovinu, kod liječnika, u poštu i slično, vezani 

su samo uz svoj dom i zato je taj program stvarno od velike važnosti jer stvarno ima 

potrebitih ljudi – ističe Kelečić te dodaje kako provode razne projekte i programe, ali 

su se najviše bazirali na potrebe starijih. 

 

– Već dugo godina radimo projekte i programe za starije osobe. Mi smo se bazirali 

baš na to zato što smo mi Udruga invalida rada gdje su manje-više sve starije osobe. 

Tako da nam je od velike važnosti da se takvi programi provode – dodaje 



Program koji provode trajat će do 31. prosinca 2022. godine, a ove godine pomoć je 

dobilo 40 korisnika, dok će sljedeće godine pomoć dobiti njih 15. Također se nadaju 

da će se program moći nastaviti i narednih godina. 

 

 

– Sljedeće godine nastavljamo programe pa tako imamo jedan trogodišnji program i 

ovaj dvogodišnji, ali ćemo raditi i nove programe. Također smo partneri na dva 

programa sa Udrugom „Krugovi“ iz Zagreba. Ako će biti i sljedeću godinu raspisan 

natječaj gledat ćemo da se produži ovaj program koji trenutno provodimo – rekla je 

za kraj predsjednica Marija K. te se zahvalila Ministarstvu i Gradu Virovitici na odličnoj 

suradnji te svima koji doprinose radu Udruge. 

 

 

 

 

 

 



ODRŽANA KREATIVNA RADIONICA 

16.12.2021. 

 

Održali smo Kreativne radionice u prostorijama udruge, u Virovitici. 
Cilj nam je bio potaknuti i razviti kreativnost sudionika, zabaviti se i naučiti nove 
zanimljive vještine. Program smo uskladili sa pokazanim interesom i željama 
polaznica. 
Voditeljica Đurđa Marić je sašila platnene vrećice za božićne i novogodišnje poklone. 
Platno od kojega su sašivene vrećice je bilo bijelo, pa smo nabavile raznovrsne boje za 
tkanine. Imale smo dvije vrste vrećica: veće i manje. Tkaninu smo ukrašavale 
božićnim motivima kao što su: božikovina, djed mraz, snjegovići, grančice bora sa 
kuglicama, i slično. Kupile smo i naljepnice koje smo pomoću pegle aplicirale na 
vrećice. 
Na ovaj način smo zadovoljile potrebu naših članica da svoj svakodnevni život učine 
sadržajnijim, potpunijim i humanijim. 
Kroz vrijeme provedeno u Kreativnoj radionici, polaznicama se omogućilo da osvijeste 
kreativnost, obogate svoj život i da se međusobno druže, jednom riječju podigli smo 
kvalitetu života socijalno ranjive skupine. 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 



Predsjednica: 

Marija Kelečić 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




