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1. Upoznavanje javnosti sa radom Udruge  

Rukovodstvo i članovi Udruge moraju pokazati veću inicijativu kako bi mogli 
očekivati pomoć od drugih. Moramo uključiti naročito mlade kako bi sudjelovali u  
radu udruge i shvatili na koji način djeluju i žive osobe s invaliditetom kako bi im 
pomogli da se lakše integriraju u društvo.  
Opremanje i uređenje postojećih prostora, pokretanje novih sadržaja, opremanje 
unutarnjeg prostora potrebnom opremom omogućilo bi nam lakšu komunikaciju sa 
svim ljudima dobre volje koji nam žele pomoći. 

2. Opremanje i održavanje prostorija, plaćanje režijskih i ostalih 
troškova 

Neophodno je osigurati redovito plaćanje režijskih troškova. Osigurati sredstva za 
održavanje vozila (registracija,osiguranje,gorivo,gume i sl.) 

3. Prijevoz za osobe sa invaliditetom 

Nastaviti program prijevoza osoba sa invaliditetom na području KZŽ u suradnji sa 
svim zainteresiranim  i potrebitim korisnicima. Ojačati incijativu uz pomoć 
županije, gradova i općina oko prijevoza osoba sa invaliditetom na području 
djelovanja Udruge.  
Udruga skrbi za članove s područja Krapinsko-zagorske županije. Zamoliti sve 
čimbenike u KZŽ da nam pomognu osigurati sredstva iz proračuna općina i 
gradova te županije da bi prijevoz mogao biti što kvalitetniji.  

      
4. ESF projekt „ZAŽELI“ 

U planu je nastavak projekta ZAŽELI, čeka se raspisivanje novog poziva za 
podnošenje projektnih prijedloga. Imamo tedenciju prijave za više 
gerontodomaćica za više korisnika, jer kroz ZAŽELI-OSTVARI uvidjeli smo 
kvalitetu samog programa, ali i kolika je potreba naše zajednice za pružanje 
usluge pomoći u kući. 

5. Projekt "Stariji nisu sami II"  

Projekt "Stariji nisu sami II" nastavlja se treća godina provedbe besplatnog 
prijevoza za starije stanovništvo naše lokane zajednice. Nakon početka 
pandemije, većina autobusnih linija kojih je ionako premalo je ukinuta, 
svakodnevno imamo sve više poziva zainteresiranih starijih članova naše 
zajednice. 
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Prijevoz vršimo s područja: grada Zlatara, općina Mače, Lobor, Mihovljan, Novi 
Golubovec, Zlatar Bistrica, Konjšćina, Hrašćina i Budinšćina. Prijevoz vršimo na 
području cijele KZŽ, najviše na liječničke preglede u (OB“ Zabok, SB Krapinske 
Toplice, Kliniku Magdalena, Dom zdravlja Zlatar), te banku, poštu, trgovinu….. 
Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. 

6. Projekt “Prilika za bolji život” ESF 

Projektom “ Prilika za bolji život” koji je financiran iz ESF-a  u 6/21.g. počeli smo 
provoditi uslugu osobne asistencije u partnerstvu s Društvom osoba s tjelesnim 
invaliditetom Međimurske  županije. Zaposleno je 8 OA za 8 KOA, te voditelj 
projekta i koordinator OA. 

7. Posjeti i kontakti s našim članovima 

Posjeti članstvu odvijaju se prema ukazanoj potrebi (zdravstveno stanje, socijalni 
problemi i sl.), a najmanje jednom godišnje te obavezno čestitati blagdane i uručiti 
prigodne darove prema mogućnostima. Tijekom posjeta pokušavamo članstvo 
upoznati sa svim novostima u smislu poboljšanja kvalitete života, te socijalnim i 
zakonskim promjenama, poglavito članstvu koje nije u mogućnosti samostalno 
doći u naše prostorije 

8. Poticanje akcija za uklanjanje arhitektonskih barijera 

Potrebno je poticati akcije za uklanjanje arhitektonskih barijera (izgradnja rampi/
kosina, obilježavanja parkirališta 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 pojedine općine ili grada u 
cilju što bolje socijalizacije osoba sa invaliditetom. 

9. Pomoć i savjeti kod nabave ortopedskih pomagala 

U zadnje vrijeme primjećuje se porast kuća  koje se bave izradom ortopedskih 
pomagala. Dobar dio tih kuća ima proizvode sumnjive kvalitete i raznoraznih 
cijena. Stoga je nužno upozoriti članstvo na kvalitetu pomagala, cijene i prava 
koja se mogu ostvariti putem HZZO-a. Također cilj nam je i pružiti svu moguću 
pravnu, socijalnu i zdravstvenu pomoć. 

10.Suradnja sa udrugama OSI i ostalim udrugama na području 
Republike Hrvatske i inozemstva 

Da bi rad udruge bio na što većem nivou potrebno je izmjenjivati iskustva sa 
srodnim i ostalim udrugama kako bi se na taj način ostvarila lakša integracija 
osoba s invaliditetom u društvo. 
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Također je ova suradnja nužna glede ostvarivanja zajedničkih projekata i 
programa. 
11.Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Zlatar Bistrica 

Nastaviti suradnju sa Centrom za socijalnu skrb prema potrebama i zahtjevima 
naših članova. Postojeću suradnju treba zadržati i što je moguće više unaprijediti. 

12.Seminari, druženja 

Kako su promjene u zakonskom pogledu gotovo svakodnevne, a za kvalitetan rad 
nužna je što veća edukacija odgovornih osoba u tijeku 2019. godine moramo 
nastojati pohađati što veći broj seminara, okruglih stolova i tribina 

13.Obilježavanje Međunarodnog dana OSI 

Obilježavanje povodom Međunarodnog dana invalida kao i dosada sa temom 
koja će u tom trenutku biti aktualna ili problematikom koja prati Udruge, pojedince 
ili skupinu 

14.Organizacija izleta  na skupove i natjecanja 

Pružiti potrebnu pomoć prilikom organizacije izleta za članstvo u okviru 
mogućnosti Udruge. Pružiti što je moguće većem broju članova priliku za odlazak 
na izlete prilikom organizacije  sportskih i društvenih natjecanja koje organiziraju 
ostale Udruge osoba s invaliditetom te na taj način uzvratiti njihov posjet na 
takmičenja i druženja u našoj organizaciji. 

15.Održavanje ribolovnog natjecanja  XVII. Kup Zagorja  
 VII Memorijal   „Davora Brlića“ 

Nadamo se da ćemo 2022.g. uspjeti održati tradicionalno ribolovno natjecanje, 
koje smo 2021.g. zbog pandemije preskočili. 

16. Pravna  klinika – besplatna pravna pomoć za naše članove 

U prostorijama Udruge nastavljena je praksa održavanja Besplatne pravne 
klinike. U suradnji sa javnim glasilima na području Grada,povećan je interes svih 
građana. Želja je i dalje ostvarivati suradnju sa Klinikom iz Zagreba. 

NAPOMENA:  
Plan rada je podložan promjenama zbog situacije s COVID – 19. 
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Zlatar, 20.10.2021.       
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