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IZVJEŠTAJ RADA ZA 2016. 

 

SIJEČANJ 

✓ Udomitelji iz 5 udruga članica Foruma sudjelovali su na edukaciji iz društvenog poduzetništva 

u sklopu projekta „Osnaživanje udruga udomitelja za djecu“ 

✓ Djelatnice Foruma sudjelovale su na završnom sastanku u sklopu projekta „Osnaživanje 

udruga udomitelja za djecu“ 

✓ Sastanak projektnog tima u sklopu projekta „Info centra za udomiteljstvo“ 

✓ Sastanak s predstavnicima FSCI 

✓ Djelatnice Foruma sudjelovale na sastanku radne skupine u Savezu Društava naša djeca 

Hrvatske 

✓ Sudjelovanje na edukaciji „Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s mladima iz sustava 

alternativne skrbi“ 

✓ Prijava prijedloga projekta na natječaj ERASMUS plus razmijene mladih 

 

VELJAČA 

✓ Klub mladih obilježio „Dan ružičastih majica“ 

✓ Djelatnik Info centra za udomiteljstvo sudjelovao u volonterskoj akciji „Zebice-ptičeki se ženiju“ 

✓ Izdan 10. Broj časopisa „Sretno dijete“ 

 

OŽUJAK 

✓ Sastanak projektnog tima u sklopu projekta „Info centar za udomiteljstvo“ 

✓ Predstavnice Foruma sudjelovale su na radionici koju je organizirao grad Zagreb vezano za 

prijavu projekata i programa na natječaj grada Zagreba 

✓ Raspisan natječaj za zapošljavanje djelatnika u Info centar za udomiteljstvo 

✓ Promocija udomiteljstva u Gospiću 

✓ Sastanak predstavnika Foruma s predstavnicima MSPM 

✓ Sudjelovanje na predstavljanju Electrolux-ove kampanje „Male stvari čine obitelj sretnom“ 

✓ Prijava prijedloga projekta na natječaj grada Zagreba 

✓ Prijava prijedloga projekta na natječaj Zagrebačke županije 

 

TRAVANJ 

✓ Priprema programa za zapošljavanje djelatnika Info centra za udomiteljstvo preko poticajnih 

mjera zapošljavanja HZZ-a 
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✓ Sastanak radne skupine Saveza Društava naša djeca Hrvatske 

 

SVIBANJ 

✓ Promocija udomiteljstva u Trakošćanu 

✓ Promocija udomiteljstva u Kninu 

✓ Sastanak projektnog tima 

✓ Obilježavanje Dana otvorenih vrata udruga 

✓ Izlaganje na tribini „Izazovi udomiteljstva i podrška lokalne zajednice“ 

✓ Sastanak radne skupine Saveza Društava naša djeca Hrvatske 

✓ Promocija projekta „YOUTH4WORK“ 

 

LIPANJ 

✓ Sudjelovanje na edukaciji o pripremi projekata u organizaciji UNICEF-a 

✓ Izlaganje na godišnjem savjetovanju akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ 

✓ Priprema i prijava programa „Poticajno okruženje za razvoj udomiteljstva“ na natječaj MSPM 

✓ Sudjelovanje na sastanku Stručne radne skupine za izradu Plana razvoja udomiteljstva u 

MSPM 

✓ Promocija projekta „YOUTH4WORK“ 

✓ Promocija udomiteljstva povodom Dana grada Ivanca 

✓ Zaposlena nova djelatnica u Info centru preko mjera za zapošljavanje HZZ-a na 6 mjeseci 

SRPANJ 

✓ Razmjena mladih u Rogoznici u sklopu Erasmus+ projekta „Youth4Work“ 

✓ Sastanak sa upraviteljicom Zaklade Vaša pošta, Senkom Klarić, za uključivanje udomljene 

djece u financiranje Zaklade 

✓ Promocija udomiteljstva u parku Maksimir u Zagrebu (Jednokratna pomoć Grada Zagreba) 

✓ Promocija Erasmus+ projekta u parku Maksimir, izvedba kluba mladih performansa „Kaj sad s 

nama“ 

✓ Izrađeni letci i plakati za promociju udomiteljstva 

 

KOLOVOZ 

✓ Pripreme i organizacija za konferenciju „Profesionalizacija udomiteljstva“ 

✓ Priprema časopisa „Sretno dijete“ 

✓ Primanje u punopravno članstvo Foruma Udruga udomitelja djece i odraslih osoba “Skrb” 

Koprivnica i Udruga udomitelja djece, starijih i nemoćnih osoba Osječko-Baranjske županije 

“Ljubav” 
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RUJAN 

✓ Priprema časopisa „Sretno dijete“ 

✓ Susret udomiteljskih obitelji na Ključić brdu (Velika Gorica) 

✓ Donacija školskog pribora za udomljenu djecu u suradnji sa Savezom nezaposlenih Hrvatske 

✓ Sudjelovanje na edukaciji „Od ideje do projekta“ u organizaciji udruge CCI 

✓ Sudjelovanje na konzultaciji Zaklade Zamah za natječaj „Naš doprinos zajednici“ 

✓ Konferencija „Profesionalizacija udomiteljstva“ u Zagrebu 

 

LISTOPAD 

✓ Izdan i poslan časopisa „Sretno dijete“ br. 11 

✓ Primljena u punopravno članstvo Udruga udomitelja "Osmijeh djeteta" 

✓ Sudjelovanje na promociji slikovnice „Mama za Koka“ Udruge Adopta 

✓ Sudjelovanje na Festivalu dječjih prava, promocija filma „Početak života“ u organizaciji Udruge 

Alternator, UNICEF-a i ostalih 

✓ Prijava na natječaj „Naš doprinos zajednici“, Zaklada Zamah 

✓ Sudjelovanje na sastanku Stručne radne skupine za izradu Plana razvoja udomiteljstva u 

MSPM 

✓ Sudjelovanje na Prvom treningu za razvoj udomiteljstva u BiH, Jahorina 

✓ Izabrana nova predsjednica Foruma gđa Marina Hoblaj 

 

STUDENI 

✓ Predaja izvještaja za projekt „Info centar za udomiteljstvo“ 

✓ Sudjelovanje na Drugom treningu za razvoj udomiteljstva u BiH, Jahorina 

✓ Sudjelovanje na treningu „Non formal education in action -Training for new youth trainers“ u 

Italiji 

✓ Posjet studenata socijalnog rada iz Belgije Forumu 

✓ Poslan dopis ministrici Nadi Murganić s pozivom za sastanak predstavnika udomitelja iz 

Foruma s ministricom 

✓ Sudjelovanje na konferenciji SOS Dječjeg sela “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s 

djecom u alternativnoj skrbi” 

✓ Sudjelovanje na Godišnjoj Erasmus+ konferenciji za područje mladih u organizaciji Agencije 

za mobilnost i programe Europske unije 

✓ Potpisivanje ugovora za trogodišnji program „Poticajno okruženje za razvoj udomiteljstva“ 
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PROSINAC 

✓ Zaposlena asistentica na projektu „Poticajno okruženje za razvoj udomiteljstva“ 

✓ Sudjelovanje na Godišnjoj Erasmus+ konferenciji za područje odgoja i općeg obrazovanja, 

strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih u organizaciji Agencije za 

mobilnost i programe Europske unije 

✓ Facebook inicijativa darivanja udomljene djece „Božićna čarolija-za radost udomljene djece“ 

✓ Sastanak projektnog tima oko početka provedbe projekta „Poticajno okruženje za razvoj 

udomiteljstva“ 

✓ Odbijena prijava na natječaj "Naš doprinos zajednici" - Zaklada Zamah 

✓ Druženje sa zagrebačkim udomiteljicama i kreativna radionica izrade božićnih ukrasa 

✓ Započeta komunikacija s potencijalnim donatorom za stipendiranje udomljene djece, Colliers 

International 

✓ Zaprimljen zahtjev Udruge udomitelja „Drvo života“ za ulazak u pridruženo članstvo Foruma 

✓ Sudjelovanje na obilježavanju UNICEF-ovog 70. rođendana 

✓ Sudjelovanje na predstavljanju novoosnovane organizacije FICE Hrvatska 

✓ Sudjelovanje na godišnjem sastanku Vlade Republike Hrvatske i UNICEF-a povodom 

završetka programskog razdoblja 2012. - 2016.  i svečanog obilježavanja 70 godina djelovanja 

UNICEF-a 

✓ Sastanak u MDOMSP sa predstavnicama Ministarstva 

 

 

KONTINUIRANE AKTIVNOSTI KROZ CIJELU GODINU 

✓ Vođenje administrativnih poslova u udruzi 

✓ Uređenje arhive 

✓ Uređenje web i facebook stranice 

✓ Promocije udomiteljstva u lokalnoj zajednici te putem medija 

✓ Slanje dopisa s ciljem na ukazivanje problema u udomiteljstvu 

✓ Praćenje natječaja za projekte 

 

 


