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Solin, 27.02.2017. 



U 2016. godini smo imali ukupno 14 volontera za pomoć pri učenju i radionice koji su 

odradili 419 volonterskih sati. 

Udruga „DUGA“ je u sklopu djelatnosti propisanih Statutom udruge kroz 2016. godinu 

provela sljedeće programe i projekte: 

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

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

3. „Veseli praznici“ (tijekom školskih praznika) 

4. Organizirali koncert mladih demo bendova u Gradini u kolovozu 2016.- R.I.S.  

5. Sudjelovali smo na  „Sajmu mogućnosti“ u Solinu 

6. Trening socijalnih vještina. 

 

 

OPIS POJEDINAČNIH PROJEKTA 

 

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, Vijeće za prevenciju kriminaliteta). 

Centar je posjetilo u 2016.-toj godini oko šezdeset djece, koji dolaze povremeno, a 37 ih 

redovito posjećuje Centar.  

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 

 

 

1. S USPJEHOM KROZ ŠKOLU 

Proveli smo davanje instrukcija djeci osnovnoškolske dobi za predmete: matematika, hrvatski 

i engleski jezik te povremeno i za ostale predmete, u skladu s potreba i mogućnostima. 

Broj djece koji su koristili instrukcije za jedan ili više navedenih predmeta je 35. Prijavljene je 

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

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

održati instrukcije za sve. 

 

 

2. VESELI PRAZNICI 

Za božićne praznike smo organizirali zabavne radionice za djecu.  

U utorak smo imali večer društvenih igara, u srijedu smo pravili kolače, u četvrtak je bio 

karaoke show, te u petak je bila tombola.  

Tijekom cijelog tjedna posjetilo nas je oko 30-tak djece. 



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

U mjesecu kolovozu smo peti put zaredom u Gradini organizirali koncert mladih demo 

bendova: eto (Split), Mind Zoo (Split), Ultimatum (Split). Koncert je posjetilo oko četiristo 

posjetitelja.  

 

4. „SAJAM MOGUĆNOSTI“  

U gradskoj dvorani „Bilankuša“ smo sudjelovali na sajmu na kojem su se građanima 

predstavljale solinske udruge i klubovi treću godinu zaredom. 

 

5. TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA 

Tijekom sedam mjeseci 13 djece je sudjelovalo na radionicama koje su se održavale jednom 

tjedno, a na kojima smo obrađivali teme kao što su: razvijanje pozitivne slike o sebi, 

razvijanje razumijevanja vlastitih osjećaja, potreba i želja, razvijanje razumijevanje osjećaja, 

potreba i želja drugih, razvijanje socijalne kompetencije, razvijanje zajedništva i suradnje, 
timski rad, verbalna i neverbalna komunikacija, nenasilno rješavanje sukoba, tolerancija. 

Radionice su vodile Renata Buzdovačić, Ivana Teklić i Željana Andabak. 
  

           6. LIKOVNE RADIONICE 

Radionice je pohađalo sve ukupno 15 djece. Odvijale su se jedanput tjedno (2 sata). Likovne 

radionice vodila je volonterka Ana Krolo, uz pomoć voditeljice Centra. 

 

 

 

POTPIS PREDSJEDNICE UDRUGE                                                            M.P. 


