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OPERATIVNI PLAN PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

AKTIVNOSTI ROKOVI STRATEGIJE 
DJELOVANJA 

UVJETI I KRITERIJI ZA 
PROVEDBU 

SREDSTVA NOSITELJ CILJEVI 

1. NACIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 

1.1. Pristupačnosti 
građevina i sredstava 
javnog prijevoza, 
informacijama i 
komunikacijama 
osobama s 
invaliditetom 

Kontinuirano  Suradnja s lokalnom i 
regionalnom 
samoupravom  

Detektiranje 
prioriteta za 2017. 
godinu 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci, 
Koprivničko – 
križevačka 
županija, Grad 
Križevci  

Osiguravanje osobama s 
invaliditetom pristupačnost 
javnim građevinama, javnim 
površinama i prijevoznim 
sredstvima; Praćenje primjene 
Zakona o gradnji („Narodne 
novine“ , broj 153/13. i 
Pravilnika o osiguranju 
pristupačnosti građevina 
osobama s invaliditetom i 
smanjenom pokretljivosti 
(„Narodne novine“, broj 
78/13.)  

1.2. Suradnja i 
partnerstvo kroz: 
prijavu na EU 
fondove; zajednička 
studijska putovanja; 
organizaciju različitih 
događanja; razmjenu 
publikacija i sl.  

Kontinuirano Suradnja s 
organizacijama 
civilnog društva, 
jedinicama lokalne i 
regionalne 
samouprave i 
poslovnim sektorom 
na nacionalnoj i 
međunarodnoj razini 

Povezivanje na 
nacionalnoj i 
međunarodnoj razini 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Jačanje vlastitih kapaciteta, 
razmjena znanja i primjera 
dobre prakse  

2. PROVOĐENJE PROJEKATA I PROGRAMA 

2.1. Projekt školovanja 
djece s teškoćama u 
razvoju („Odgoj i 
obrazovanje učenika 
s invaliditetom, 
odnosno s teškoćama 
u razvoju u redovitoj 
školi – pomoćnik u 
nastavi“), školska 
godina 2016./2017. i 

siječanj – lipanj; 
rujan – prosinac   

Partnerstvo s 
osnovnim i srednjim 
školama na području 
grada Križevaca 

Osiguranje sredstava  
putem prijave na 
natječaj za nastavak 
financiranja, 
potpisivanje Ugovora 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Kvalitetniji razvoj fizičkog 
(motorika), psihičkog 
(samopouzdanje, motivacija) i 
socijalnog aspekta, 
savladavanje socijalno – 
psiholoških prepreka (druženje 
i stvaranje prijateljstva) 
učenika/ica s teškoćama, te 
ravnopravno sudjelovanje 
učenika/ica s teškoćama u 
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2017./2018. svim aspektima nastave, a 
samim time i poboljšanje 
kvalitete nastave za sve 
učenike/ice u razredu 

2.2. Projekt patronaže i 
dnevnog centra za 
djecu s teškoćama u 
razvoju i obitelji 
2017. –2018. 

siječanj - prosinac  Suradnja sa Centrom 
za odgoj, obrazovanje 
i rehabilitaciju 
Križevci  

Osiguranje sredstava  
putem prijave na 
natječaj, 
potpisivanje Ugovora 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Osiguravanje dostupnosti 
patronaže, psihosocijalnog 
osnaživanja obitelji i djece s 
teškoćama u razvoju, te 
osnivanje dnevnih centara 
pružanja odmora od skrbi kroz 
okupacijsku terapiju kao novih 
i integrativnih socijalnih usluga 
u zajednici  

2.3. EU projekt „Poticanje 
zapošljavanja mladih 
osoba s invaliditetom 
kroz senzibilizirano 
okruženje“ 

lipanj - prosinac Partnerstvo sa 
Hrvatskim zavodom 
za zapošljavanje – 
Područnim uredom 
Križevci 

Osiguranje sredstava 
– potpisivanje 
Ugovora 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Povećati razinu senzibilizacije 
poslodavaca za zapošljavanje 
mladih osoba s invaliditetom; 
Potaknuti mlade osobe s 
invaliditetom za aktivnije 
traženje posla   

2.4. Projekt „Danas mali, 
sutra veliki 
poduzetnici“ 

Prva polovica 2017.  Partnerstvo sa 
osnovnom školom 
„Ljudevita Modeca“ 
Križevci  

Osiguranje sredstava  
putem prijave na 
natječaj, potpisivanje 
Ugovora 
 
 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Potaknuti učenike/ice na 
aktivan pristup razvoju 
poduzetničkog duha i stjecanju 
poduzetničkih kompetencija, 
razvijanje kreativnosti i 
timskog rada 

2.5. Program osobne 
asistencije osobama s 
invaliditetom 
„Osobni asistent“, 
2016. – 2018.  

siječanj - prosinac  Suradnja sa 
Zajednicom saveza 
osoba s invaliditetom 
Hrvatske – SOIH  

Nastavak financiranja 
u 2017. 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Unaprjeđenje života osoba s 
najtežom vrstom i stupnjem 
invaliditeta 

2.6. EU projekt „Usluge 
osobne asistencije“, 
2017. – 2019. 

siječanj – prosinac   Suradnja sa 
Zajednicom saveza 
osoba s invaliditetom 
Hrvatske – SOIH 

Osiguranje sredstava  
putem prijave na 
natječaj, potpisivanje 
Ugovora 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Proširiti pružanje usluge 
osobne asistencije osobama s 
najtežom vrstom i stupnjem 
invaliditeta te osobama s 
mentalnim i intelektualnim 
oštećenjima na području 
Koprivničko-križevačke 
županije zapošljavanjem osoba 
u nepovoljnom položaju 
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2.7. Trogodišnji program 
pomoći i njege u kući 
osobama s težim 
stupnjem invaliditeta 
„Mobilnim timom do 
pomoći i njege u kući 
osobama s težim 
stupnjem 
invaliditeta“ 2014.-
2017. 

siječanj - svibanj Partnerstvo s 
Centrom za socijalnu 
skrb Križevci 

Nastavak financiranja 
u 2017. 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Nastojati da se osobe kojima 
je ovaj program namijenjen, uz 
pomoć članova mobilnog tima, 
osamostale za izvršavanje 
svakodnevnih radnji i samo 
zastupanje u svim područjima 
svakodnevnog života, u 
najvećoj mogućoj mjeri koliko 
im to dopuštaju njihove 
preostale sposobnosti; 
Povećati broj članova obitelji 
ciljane skupine korisnika, ali i 
ostalih članova zajednice koje 
će biti informirane o pravima 
osoba s težim stupnjem 
invaliditeta. 

2.8. Program „Mobilnim 
timom do pomoći i 
njege u kući osobama 
s težim stupnjem 
invaliditeta“ – novi 
ciklus 2017. – 2020.  

lipanj - prosinac  Partnerstvo s 
Centrom za socijalnu 
skrb Križevci 

Osiguranje sredstava  
putem prijave na 
natječaj, potpisivanje 
Ugovora 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Nastojati da se osobe kojima 
je ovaj program namijenjen, uz 
pomoć članova mobilnog tima, 
osamostale za izvršavanje 
svakodnevnih radnji i samo 
zastupanje u svim područjima 
svakodnevnog života, u 
najvećoj mogućoj mjeri koliko 
im to dopuštaju njihove 
preostale sposobnosti; 
Povećati broj članova obitelji 
ciljane skupine korisnika, ali i 
ostalih članova zajednice koje 
će biti informirane o pravima 
osoba s težim stupnjem 
invaliditeta. 
 
 
 

2.9. Projekt “Zajedno do 
poboljšanja kvalitete 
života osoba s 
invaliditetom“ 

travanj - prosinac  Suradnja sa Gradom 
Križevci i Koprivničko-
križevačkom 
županijom  

Osiguranje sredstava  
putem prijave na 
natječaj 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Podizanje razine mobilnosti 
osoba s invaliditetom 
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2.10. Program „Susret 
osoba s 
invaliditetom uz 
obilježavanje dana 
sv. Marka 
Križevčanina“ 

kolovoz - rujan  Suradnja sa Gradom 
Križevci i Koprivničko-
križevačkom 
županijom  

Osiguranje sredstava  
putem prijave na 
natječaj 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Razmjena iskustva između 
udruga i pojedinaca; 
Senzibiliziranje javnosti za 
potrebe i prava osoba s 
invaliditetom u svakodnevnom 
životu 
 

2.11. Daljnji razvoj 
socijalnog 
poduzetništva u 
lokalnoj zajednici 
 

 
 
 

 

siječanj - prosinac  Partnerstvo s Gradom 
Križevci, Hrvatskim 
zavodom za 
zapošljavanje – 
Područnim uredom 
Križevci 

Osiguranje sredstava  
putem prijave na 
natječaje EU, 
razvojna suradnja 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Osnaživanje osoba s 
invaliditetom kroz socijalnu 
integraciju i zapošljavanje; 
Osnivanje novih oblika 
socijalnih poduzeća 

2.12. Projekt 
„Chocolateria Cris“ 

siječanj - prosinac Suradnja s Gradom 
Križevci, Koprivničko-
križevačkom 
županijom, 
Ministarstvom rada i 
mirovinskog sustava, 
Ministarstvom 
poduzetništva i obrta,  
Prehrambeno 
biotehnološkim 
fakultetom u Zagrebu 

Osiguranje sredstava  
putem prijave na 
natječaje EU, 
razvojna suradnja 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Sudjelovanje zaposlenika u 
osmišljavanju novih proizvoda 
i usluga; obrazovanje; 
stvaranje novih radnih mjesta;  
primjena inovacija u 
tehnološkom razvoju; 
financiranje razvoja iz vlastitih 
sredstava. 

2.13. Proširenje usluge 
mobilnog tima za 
pomoć i njegu u 
kući  

lipanj - prosinac Partnerstvo sa 
Centrom za socijalnu 
skrb Križevci 

Osiguranje sredstava  
putem prijave na 
natječaje EU 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 
 

Proširenje usluge za uključenje 
većeg broja korisnika/ica  

2.14. EU projekt 
„Aktivnim 
sudjelovanjem do 
integracije osoba s 
invaliditetom na 
tržište rada u gradu 
Križevcima i 
okolici“, 2017. – 
2018. 

lipanj - prosinac  Partnerstvo sa 
Hedona d.o.o. – 
Križevačkom 
čokolaterijom 

Osiguranje sredstava  
putem prijave na 
natječaje EU 

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Senzibilizacija poslodavaca za 
zapošljavanje osoba s 
invaliditetom; Potpora 
osobama s invaliditetom za 
aktiviranje na tržištu rada  
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3. SENZIBILIZACIJA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI  

3.1. Zaštita i promicanje 
prava  osoba s 
invaliditetom i djece 
s teškoćama u 
razvoju u lokalnoj i 
široj zajednici 

Kontinuirano  Tribine, radionice, 
okrugli stolovi 

Angažiranje 
stručnjaka prema 
područjima 
ekspertize; web 
stranica  

Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Senzibiliziranje  javnosti za 
potrebe i prava osoba s 
invaliditetom 

4. PRUŽANJE USLUGA NEPOSREDNIM KORISNICIMA – ČLANOVIMA/ICAMA 

4.1. Pružanje pomoći 
članovima/icama u 
rješavanju povlastica, 
nabavci pomagala, 
pisanje raznih 
podnesaka, besplatna 
pravna pomoć 
 

Kontinuirano Suradnja s Pravnom 
klinikom pravnog 
fakulteta u Zagrebu 
 

Organizacijski resursi - Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Osiguranje pravne zaštite i 
ostvarivanja prava osobama s 
invaliditetom 

4.2. Organizacija 
kreativnih radionica, 
sportskih druženja i 
druženja mladih s 
invaliditetom 

Kontinuirano Uključivanje 
članova/ica prema 
njihovim sklonostima 
i željama 
 
 
 
 

Organizacijski resursi Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Kvalitetno provođenje 
slobodnog vremena za osobe s 
invaliditetom i mlade s 
invaliditetom 
 
 
 
 
 

5. EDUKACIJA I JAČANJE UGLEDA UDRUGE 

5.1. Sudjelovanje na 
raznim edukacijskim 
seminarima, 
radionicama, 
tribinama i okruglim 
stolovima u 
organizaciji tijela 
javnih vlasti – 
nevladinih 
organizacija, Saveza 
osoba s invaliditetom 

 
 
 

Kontinuirano Razvojna suradnja Organizacijski resursi Prema 
financijskom 
planu za 2017. 

Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Jačanje operativnih kapaciteta 
Udruge; Razvoj znanja i 
vještina   
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5.2. Čuvanje i podizanje 
ugleda Udruge u 
javnosti i među 
njenim 
članovima/icama 

Kontinuirano Etički kodeks Udruge, 
sud časti, 
konferencije za 
medije 

Provedba Etičkog 
kodeksa Udruge 

- Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Prepoznatljivost Udruge u 
lokalnoj i široj zajednici 

6. MEDIJSKA SURADNJA 

6.1. Suradnja s medijima 
u aktivnostima 
Udruge 

Kontinuirano Radijske emisije, 
novinski članci, 
priopćenja za medije   

Održavanje kontakata 
s medijima 

- Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Povećanje vidljivosti Udruge  

6.2. Obilježavanje 
značajnih datuma za 
osobe s invaliditetom  

siječanj - prosinac Radijske emisije, 
novinski članci, 
priopćenja za medije, 
web stranica   

Organizacijski resursi; 
sektorska suradnja 

- Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci,  savezi 
osoba s 
invaliditetom 

Senzibiliziranje  javnosti za 
specifičnosti vezane uz 
pojedinu vrstu invaliditeta 

6.3. Redovito ažuriranje 
internetske stranice 
Udruge 

Kontinuirano Web stranica Organizacijski resursi - Udruga osoba s 
invaliditetom 
Križevci 

Informiranje šireg spektra ljudi 
o radu Udruge, ostvarivanju 
prava na osnovi invaliditeta, 
davanje korisnih informacija  

 

 

Broj: 166/13-2016 

Križevci, 13.12.2016. 
PREDSJEDNIK 

 
SKUPŠTINA UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI                                                Petar Gatarić 


