PROGRAM RADA UDRUGE „NA DRUGI NAČIN“ ZA 2020. GODINU
RED.
BR.
1.

PODRUČJA RADA / RAD
TIJELA

CILJEVI:

ZADACI:

REDOVNI RAD UREDA UDRUGE Vođenje evidencije članstva, Web upis članova,
baze podataka i drugih pomoćnih Ažurno vođenje knjige članstva u
evidencija
elektronskom obliku,
Vođenje ureda Hrvatske udruge
socijalnih radnika

izrada dopisa, vođenje zapisnika, slanje
pošte, komunikacija s članovima,
organiziranje sastanaka, suradnja s
drugim udrugama, resornim
ministarstvom itd,
izrada i podnošenje periodičnih i
godišnjih izvješća o radu

NOSITELJ
ZADATAKA:
Tajnik, članovi udruge

kontinuirano

Tajnik,
Predsjednica,
UO, članovi udruge,
volonteri

kontinuirano

vođenje financijske dokumentacije,
Vođenje financijskog poslovanja suradnja s knjigovodstvenim servisom, Tajnik, knjigovodstveni
priprema i podnošenje financijskog
servis,
izvještaja ,
predsjednica
Suradnja s bankom, poreznom upravom
itd

2.

PRIORITETNE AKTIVNOSTI

Javna dostupnost rada
informiranje: mediji i javnost

Unapređivanje znanja i
kompetencija stručnjaka koji rade
s potencijalnim posvojiteljima i
posvojiteljskim obiteljima

ROK
PROVEDBE:

kontinuirano

uređivanje i održavanje web stranice, i fb Tajnik,
profila, izrada promotivnih materijala,
Predsjednica
obavještavanje članstva i ažuriranje
Članovi Udruge i UO
informacija
suradnja s medijima

kontinuirano

1.organizacija najmanje 1 stručnoznanstvenog skupa
2.Edukacija stručnjaka sustava socijalne
skrbi koji rade s potencijalnim
posvojiteljima i posvojiteljskim obiteljima
kroz višednevne seminare
3. Edukacija stručnjaka sustava

kontinuirano
siječanj- prosinac
2020

Tajnik,predsjednica
Upravni odbor, voditelji
projekta, izvoditelji
programa, stručni
suradnici

odgoja i obrazovanja, pravosuđa i
zdravstva koji rade s posvojiteljskim
obiteljima i svim članovima posvojiteljske
trijade kroz višednevne seminare
4. Edukacija stručnih radnika zaposlenih
u bolnicama za rad s biološkim majkama
koje su u riziku za napuštanje
djeteta/koje nisu spremne na roditeljstvo
te senzibilizacija liječnika za rad s
posvojiteljskim obiteljima
5. Edukacija voditelja programa stručne
pripreme za posvojenje „ Roditelji na
drugi način - Škola za posvojitelje“
6.Supervizija voditelja programa Roditelji
na drugi način- Škola za posvojitelje
Širenje djelatnosti Udruge kroz
projektne aktivnosti

Provođenje projekata odobrenih od
strane Grada Zagreba :

Tajnik, Predsjednica,
voditelji projekata,
izvoditelji projekata,
Partneri

kontinuirano

Osnivanje
Savjetovališta
za pružanje podrške svim članovima
Tajnik, Predsjednica,
djecu, mlade i obitelj i pružanje posvojiteljskih obitelji i stručnjacima koji voditeljica projekta,
rade s djecom bez adekvatne roditeljske stručni suradnici
novih usluga
skrbi kroz individualno, osobno,

kontinuirano

1.Edukacija i priprema (potencijalnih)
posvojitelja
Provođenje projekata odobrenih od
strane MDOMSP
1. „Roditeljstvo na drugi način – podrška
posvojiteljskim obiteljima“
Priprema nove projektne dokumentacije,
pisanje projekata, praćenje i izvođenje
odobrenih projekata, pisanje izvještaja
donatoru i vođenje financijske
dokumentacije , angažiranje i dogovor s
partnerima , sudjelovanje u partnerskim
projektima drugih nositelja

Organizacija
predavanja i radionica

telefonsko i e-mail savjetovanje
kontinuirano savjetovanje od strane
jedne educirane i stručne osobe koja
poznaje tematiku posvojenja, obiteljsko
psihoterapijsko savjetovanje, play
terapija te obiteljska medijacija.
tematskih Pružanje
podrške
potencijalnim UO, voditeljica projekta,
posvojiteljima,
posvojiteljima
te stručni suradnici
stručnjacima koji se u svom radu
susreću s posvojiteljskim obiteljima na
različite teme

novim Tajnik, Predsjednica,
voditeljica projekta i
aktivnosti

kontinuirano

izdavanje slikovnice za djecu pod Tajnik, predsjednica,
stručni suradnici,
radnim naslovom Zauvijek zajedno
tiskanje brošura, letaka i promotivnih izvoditelji aktivnosti,
volonteri
materijala
tiskanje priručnika i radnih materijala za
stručnjake
SURADNJA I PARTNERSTVO, suradnja sa srodnim udrugama, HUSR, ZUSR, Dječja posla, FSO, Tajnik, Predsjednica,
VOLONTERSKI RAD
ustanovama
koje
se
bave Centar za socijalnu skrb Sisak, Rijeka, Upravni odbor,
Čakovec…, Centar za kulturu I Članovi udruge
problematikom djece i obitelji
informacije Maksimir, Gradska četvrt
Maksimir,
Rastimo
zajedno
kroz
zajedničke aktivnosti i partnerstva na
unapređenju posvojenja
poticanje volonterskog rada u
provođenje
aktivnosti
uključiti Tajnik, Predsjednica,
volontere prema jasno razrađenom Upravni odbor,
planu rada volontera: članica i članova Članovi udruge
udruge te bivših korisnika – polaznika
programa pripreme za posvojenje kao i
studenata socijalnog rada, psihologije i
pedagogije.
suradnja sa:
1.suradnja u nastavi- predavanja za Tajnik, Predsjednica,
Upravni odbor,
studente – pozvani predavači,
Studijskim centrom socijalnog

kontinuirano

Opremanje knjižnice

Izdavaštvo

Obnavljanje knjižnog
izdanjima i naslovima

fonda

Ožujka do lipanj,
Rujan do
prosinac 2020.

kontinuirano

kontinuirano

kontinuirano

rada,
2.terenski nastavnici studentima 2. Članovi udruge
Filozofskim fakultetom u Zagreb, godine socijalnog rada,
Odsjek pedagogije i Odsjek 3.mentori u izradi diplomskih radova na
psihologije
temu posvojenja
Agencijom za odgoj i obrazovanje 4.sudjelovanje i provođenje znanstvenih
i stručnih istraživanja iz područja
posvojenja
5.sudjelovanje u stručnom usavršavanju
odgajatelja, učitelja stručnih suradnika
3.

UPRAVNI ODBOR

Sazivanje sjednica

Donošenje Programa rada

priprema sjednice,
dogovor o dnevnom redu,
koordiniranje članova UO,
priprema dokumentacije
Priprema dokumenata, analiza,
Definiranje ciljeva, prioriteta, nositelja
aktivnosti i načina provedbe i praćenja
rada

Predsjednica
Tajnik
Članovi UO

Predsjednica
Tajnik
Upravni odbor

Sjednice min. 2
puta godišnje

Prosinac 2020.

Suradnja s medijima

Promotivni materijali, Press release
strategija

Predsjednica, tajnik , UO kontinuirano

Priprema godišnje skupštine

priprema sjednice i dokumentacije

Tajnik, Predsjednica i
Upravni odbor

Svibanj-lipanj
2020.

