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Izvješće rada Udruge osoba
s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije
u razdoblju od 01.01.2020.-31.12.2020.

Zlatar, 20.10.2021.

Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije je nasljednica Udruge invalida Zlatar

Upoznavanje javnosti sa radom Udruge
Rukovodstvo je preko medija i prilikom osobnog dolaska članova u Udrugu
informiralo ih stanju i radu iste.
Održavanje prostorija, plaćanje režijskih i ostalih troškova
Sredstva kojima raspolažemo koristili smo za redovita plaćanja režijskih troškova,
kao i sredstva za održavanje vozila (registracija, osiguranje, gorivo, gume i sl.)
Zahvaljujemo svima koji su pomagali novčanim sredstvima oko registracije i
održavanja naših vozila.
Prijevoz za osobe sa invaliditetom
Početkom nove školske godine 2019/2020.g. nastavlja se projekt prijevoza djece s
teškoćama u razvoju u srednju školu Bedekovčina, te se nastavlja prijevoz petero
učenika s teškoćama u razvoju u š.godini 19/20. Projekt je financiran od strane
ministarstva obrazovanja.
Nastavljen je program prijevoza osoba sa invaliditetom na području KZŽ u suradnji
sa svim zainteresiranim i potrebitim korisnicima. Ojačana je inicijativa za pomoć
županije, gradova i općina oko prijevoza osoba sa invaliditetom na području
djelovanja Udruge. Zahvaljujemo Gradovima i Općinama u KZŽ što su nam dosada
pomagali u realiziranju prijevoza te se nadamo da će to činiti i dalje prema svojim
mogućnostima.
Projektom „Stariji nisu sami“ koji je financiran MDOMSP i grada Zlatara od
01.09.2019-30.11.2020 krenuli smo s prijevozom osoba starije životne dobi, s
područja grada Zlatara, općina: Mače, Lobor, Mihovljan, Novi Golubovec, Zlatar
Bistrica, Konjšćina, Hrašćina, Budinšćina. Prijevoz je za korisnike usluge besplatan na
području čitave KZŽ. Najčešće smo vozili na liječničke preglede(OB“ Zabok“, SB
Krapinske Toplice, Dom zdravlja Zlatar), u banku, poštu, finu, trgovinu….
Projekt „ZAŽELI-OSTVARI“
ZAŽELI-OSTVARI je prvi EU projekt koji je udruga potpisala i financiran je iz ESF-A u
iznosu od 557.000,00 kn.
Kroz projekt koji je započeo 19.06.20.g. zaposleno je 6 gerontodomaćica za 36
korisnika s područja grada Zlatara, općina: Mače, Lobor, Zlatar Bistrica i Konjšćina.
Samim projektom je omogućeno zapošljavanje teško zaposljivih žena na tržištu rada,
te su sve prošle školovanje za gerontodomaćice koje je provela Piramida znanja iz
Zaboka.
Poticanje akcija za uklanjanje arhitektonskih barijera
Aktivno smo sudjelovali u obnovi prometnica i uređenja grada Zlatara u kontekstu
poticanja akcije za uklanjanje arhitektonskih barijera (izgradnja rampi/kosina,
obilježavanja parkirališta,spuštanja rubnika
itd.)u suradnji sa organima lokalne
uprave i samouprave, privatnim i pravnim osobama, kako bi se omogućio nesmetani
pristup osoba sa invaliditetom svim javnim sadržajima.
Suradnja sa udrugama
Kroz razmjenu iskustava ostalih Udruga radilo se na poboljšanju rada Udruge.
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Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Zlatar Bistrica
Suradnja sa centrom je na jako dobrom nivou. Postojeću suradnju treba zadržati i što
je moguće više unaprijediti.
Seminari, druženja
Kako su promjene u zakonskom pogledu gotovo svakodnevne, a za kvalitetan rad
nužna je što veća edukacija osoba. U 2020. nažalost zbog pandemije nismo
sudjelovali na seminarima, okruglim stolovima i sl., nešto se održalo on-line, to smo
odslušali.
Organizacija izleta i druženja
U 2020.g. nastavljena je praksa odlazaka na druženja i izlete i razna druga
događanja, koliko je bilo moguće zbog pandemije korona virusa.

Održavanje ribolovnog natjecanja – XVI. Kup Zagorja «VI.Memorijal
Davora Brlića»
Održano je ribolovno natjecanje za osobe sa invaliditetom u suradnji sa ŠRS KZŽ na
bajerima u Vinipotoku pod nadležnošću saveza u čast Davora Brlića koji se i održava
kao Memorijal. Do sada je udruga sudjelovala na svim natjecanjima koja su prerasla
u tradicionalno druženje.
Održavanje Pravne klinike – besplatna pravna pomoć za naše članove
Nastavljeno je sa dosadašnjom praksom rada Pravne klinike koja je do sada polučila
lijepe rezultate.
Predsjednica UOIKZŽ
Zdenka Valjak
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