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Solin, 15.04.2013. 



Udruga trenutno ima 186 prijavljenih korisnika te 60 članova. Članovi su volonteri Udruge, 

članovi Upravnog i Nadzornog odbora te građani grada Solina. Korisnici Udruge su djeca 

osnovnoškolske dobi te roditelji. 

Volonteri udruge su osobe različitih profila što unaprijeđuje naš rad, jer njegujemo 

interdisciplinarni pristup radu, kojeg smatramo vrlo bitnim. Različita zanimanja nam 

omogućuju potpuniji i kompleksniji način rada, zahvaljujući kojem i korisnici udruge dobiju 

adekvatne usluge. 

U 2012. godini smo imali ukupno 15 volontera za pomoć pri učenju i radionice. 

Udruga „DUGA“ je u sklopu djelatnosti propisanih Statutom udruge kroz 2012. godinu 

provela sljedeće programe i projekte: 

1. Centar za djecu, mlade i obitelj u sklopu kojega je i rad savjetovališta 

2. Likovne radionice (redovno, jednom tjedno) 

3. „S uspjehom kroz školu“ (redovito tijekom cijele godine) 

4. „Veseli praznici“  

5. Završili međunarodni projekt „Jednake mogućnosti za sve mlade“, zajedno s Gradom 

Solinom, kao partneri u projektu s podprojektom „Think different“ 

6. Uključili se u organizaciju proslave Međunarodnog dana obitelji zajedno sa Savjetom 

mladih grada Solina 

7. Organizirali koncert mladih demo bendova u Gradini- R.I.S. 

8. Uključili se kao partneri u projekt „Empowerment towards equal opportunities, 

Croatia“ financiran sa strane Grassroots-a. 

9. Sudjelovali u razmjeni mladih 

10. Sudjelovali u organizaciji „Sajma mogućnosti“ zajedno s PU Splitsko- dalmatinskom, 

Vijećem za prevenciju kriminaliteta i Gradom Solinom. 

11. Organizirali ljetne  kreativne radionice 

12. Organizirali kozmetičko- frizersku radionicu za djevojčice. 

 

 

 

 

OPIS POJEDINAČNIH PROJEKTA 

 

1. CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ 

Programe Centra provode stručnjaci koje rade s djecom, mladima i obiteljima, studenti 

pomagačkih profesija, educirani volonteri.  

Kako bi se programi što uspješnije provodili, surađivali smo s institucijama lokalne zajednice 

(osnovne škole, Grad Solin, Centar za socijalnu skrb, Savjet mladih, Vijeće za prevenciju 

kriminaliteta). 

Centar je posjetilo preko 200 djece, koji dolaze povremeno, a 20-tak ih redovito posjećuje 

Centar.  

Redovito dolaze ona djeca koja žive u blizini Centra.  

Djelokrug rada Centra obuhvaća prevenciju na svim razinama: primarnoj, sekundarnoj i 

tercijarnoj. Riječ je o modelu ulaganja u pozitivan razvoj djece, mladih i obitelji, podizanjem 

kvalitete njihovog svakodnevnog života u lokalnoj zajednici koja prepoznaje njihove potrebe 



te njihovu vrijednost i korisnost za samu zajednicu. Generalne strategije u prevenciji očituju 

se kroz: 

1. jačanje snaga (unutarnjih prednosti) djece, mladih i obitelji 

2. jačanje zaštitnih te smanjivanje rizičnih čimbenika u lokalnoj zajednici 

 

 

2. LIKOVNE RADIONICE 

Radionice je pohađalo sve ukupno 50 djece. Odvijale su se jedanput tjedno (2 sata). Likovne 

radionice vodila je volonterka Sandra Pajić, uz pomoć voditeljice Centra. 

 

3. S USPJEHOM KROZ ŠKOLU 

Provodimo davanje instrukcija djeci osnovnoškolske dobi za predmete: matematika, hrvatski i 

engleski jezik. 

Broj djece koji su koristili instrukcije za jedan ili više navedenih predmeta je 68. Prijavljene je 

bilo 150 djece za instrukcije, ali zbog nemogućnosti vremenskog usklađivanja, zbog 

ograničenog rada Centra, slobodnog vremena volonterki te obaveza djece nismo uspjeli 

održati instrukcije za sve. 

 

4. VESELI PRAZNICI 

Za božićne i uskršnje praznike smo organizirali zabavne radionice za djecu.  

U ponedjeljak smo imali večer društvenih igara, u utorak glazbenu radionicu, u srijedu 

karaoke show, u četvrtak palačinka party te u petak tombolu.  

Tijekom cijelog tjedna posjetilo nas je oko 50-tak djece i par roditelja. 

 

5. „JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE MLADE“ 

Zajedno s Gradom Solinom smo uključeni u međunarodni projekt za povećano socijalno 

uključivanje mladih kroz institucionalnu suradnju između vlasti i organizacija civilnog 

društva. Projekt traje od 01. 04.2011. do 01.09.2012. u projektu sudjeluje po 12 udruga i 

gradova iz tri države: Hrvatska, BiH te Srbija. 

Cilj projekta je osnažiti mlade da preuzmu vodstvo u zaštiti svojih prava, da utječu na 

donosioce odluka i poboljšaju kvalitetu života te približavanje politike EU prema 

organizacijama civilnog društva u naše krajeve. 

U sklopu projekta smo proveli podprojekt „Think different“ u kojem smo održavali radionice 

za mlade koje su bile na temu aktivnog građanstva,  pisanja projekata i suradnje s lokalnom 

vlasti. 

6. MEĐUNARODNI DAN OBITELJI   

Zajedno sa Gradom Solinom organizirali smo obilježavanje spomenutog dana. Organizirani 

su bili nastupi djece iz raznih organizacija i predavanje na temu obitelji. 

 

 



7. KONCERT MLADIH DEMO BENDOVA U GRADINI- R.I.S. 

 

U mjesecu kolovozu smo organizirali koncert mladih demo bendova: Free Fall, Fraktira 

pupka, Mjau, Prevail i L'kok. Koncert je posjetilo oko tristo posjetitelja. 

 

8. „EMPOWERMENT TOWARDS EQUAL OPPORTUNITIES“  

U sklopu projekta smo prošli edukaciju o održavanju i razvijanju Info točke u našoj udruzi, 

koju smo potom i pokrenuli. 

 

9. RAZMJENA MLADIH 

Dvije volonterke Udruge su sudjelovale u razmjeni mladih u sklopu projekta Info zone u 

Pirovcu u mjesecu srpnju. 

 

10.  „SAJAM MOGUĆNOSTI“  

U gradskoj dvorani „Bilankuša“ smo sudjelovali pri organizaciji sajma na kojem su se 

građanima predstavljale solinske udruge i klubovi. 

 

 

11. LJETNE  KREATIVNE RADIONICE 

Kroz mjesec srpanj i kolovoz su se u prostoriji Centra održavale kreativne radionice na 

kojima su djeca izrađivali nakit, okvire i suvenire. Voditeljica radionica je bila Nives 

Gotovac. 

 

12. KOZMETIČKO- FRIZERSKA RADIONICA ZA DJEVOJČICE 

Radionica se održavala u mjesecu svibnju, vodile su je dvije srednješkolke, učenice za 

kozmetičarku i frizerku. 

 

 

 

 

POTPIS ODGOVORNE OSOBE                                     M.P. 


