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 1. Redovni rad i aktivnosti Udruge 

ZADACI OČEKIVANI REZULTATI NOSITELJ ZADATAKA 

1. Administrativni poslovi Vođenje dokumentacije vezano uz administrativno-računovodstvene obveze N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

 

2. 

 

Praćenje promjena u zakonskim i podzakonskim normativima 

Priprema dopisa, odluka, sudjelovanja na e-savjetovanjima i u nacrtima 

prijedloga Zakona kao članica radne skupine.  Redovita komunikacija s 

resornim Ministarstvima, ali i ostalim tijelima i ustanovama 

 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

3. Poslovi knjigovodstvenog vođenja i izvještavanja Ugovor sa knjigovodstvenim servisom i redovna dostava računa i podataka te 

prijava financijskih izvještaja 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

4. Tekuća korespondencija Komunikacija s članovima, donatorima, suradnicima, partnerima i sl. L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

5. Cash flow Vođenje mjesečne evidencije troškova, prihoda i rashoda po financijskim 

izvorima,  plaćanje tekućih obveza 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

6. Izrada nacrta godišnjeg programa i financijskog plana za tekuću 

godinu 

Poštivanje zakonskih regulativa u izradi i donošenju obveznih godišnjih 

izvješća i planova Udruge 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

7. Organiziranje redovne godišnje skupštine Bolja i kvalitetnija komunikacija članova Udruge L. Penko – Predsjednica Udruge 

8. Organiziranje redovnih sastanaka svaki drugi utorak u mjesecu 

9. Izrada nacrta projekata  

Prijava planiranih programa i projekata 

 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

10. Praćenje objava natječaja za prijavu projektnih prijedloga 

11. Traženje alternativnih izvora financiranja za zadržavanje broja 

zaposlenih  

 

12. 

 

Organiziranje predavanja i savjetovanja od strane struke 

 

Savjetovanje i potpora roditeljima, zakonskim skrbnicima i članovima Udruge 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

I. Pejić - voditeljica Programa rane 

intervencije 



 

 

 

 

 

 

 

13. Redovna komunikacija sa suradničkim i partnerskim 

organizacijama 

Centar za autizam Rijeka, Centar za rehabilitaciju Rijeka, Centar za socijalnu 

skrb Rijeka, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade PGŽ-a, Odjel gradske 

uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, Dječji vrtići Rijeka, KBC 

Rijeka i sl. 

 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

14. Organiziranje radionica šivanja pod voditeljstvom Biljane Čučak Nastavak provedbe uspješnih radionica šivanja i izrada torbi,  krpenih 

rukotvorina, uporabnih predmeta i krpanaca, tj. životinja, punjenih eko-

spužvom, ali i izrada aplikacija crteža  koje nastaju na likovnim radionicama 

djece s autizmom, a potom se apliciraju na materijale koji se koriste za izradu 

navedenih predmeta. Također, nastavak provedbe kreativnih radionica i 

radionica drvom unutar kojih nastaju ukrasni predmeti koje izrađuju odrasle 

osobe s autizmom, a služe za promociju rada Udruge. 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

B. Čučak – voditeljica radionica šivanja 

S. Host - voditeljica kreativnih likovnih 

radionica 

M. Vrabec – voditelj radionica drvom 

15. Organiziranje kreativnih likovnih radionica  

16. Organiziranje radionice drvom za izradu satova, ukrasnih kutija, 

slika i ostalih rukotvorina , te izrada predmeta od recikliranog 

materijala 

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI 216.654,84 kn / 28.753,45 € 

2. Obilježavanja i manifestacije 

ZADACI OČEKIVANI REZULTATI NOSITELJ ZADATAKA 

 

1. 

 

Svjetski dan svijesti o autizmu 

Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu koje se tradicionalno 

održava svake godine na gradskom Korzu 02.04. uz prisustvo predstavnika 

područne i regionalne samouprave. 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

I. Pejić - voditeljica Programa rane 

intervencije 

2. Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i 

osoba s invaliditetom 

Sudjelovanje Udruge na Festivalu stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama 

u razvoju i osoba s invaliditetom u prosincu 2023. godine 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI 5.000,00 kn / 663,62 €  



 

 

 

 

 
 

 

3. Promidžba i vidljivost usluga i aktivnosti 

ZADACI OČEKIVANI REZULTATI NOSITELJ ZADATAKA 

1. Izrada i tisak novog promidžbenog materijala Izrada info letaka, tiskanje i umnožavanje materijala L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

2. Tiskanje/objavljivanje edukativnih brošura/vodiča za osobe s 

invaliditetom 

Tiskanje i distribucija edukativnih brošura/vodiča za osobe s invaliditetom u 

svrhu informiranja javnosti o rezultatima i važnosti sustavnog provođenja 

programa rane intervencije kod osoba s PSA 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

I. Pejić - voditeljica Programa rane 

intervencije 

 

3. 

 

Izrada i tiskanje komunikacijskih ploča i komunikacijskih 

priručnika za zdravstvene djelatnike 

Izrada i tisak komunikacijskih ploča za postavljanje na javnim površinama, te 

izrada i tisak komunikacijskih priručnika za zdravstvene djelatnika u vidu 

smjernica za rad s djecom i osobama s autizmom prilikom zdravstvenih 

pregleda i opservacija 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

I. Pejić - voditeljica Programa rane 

intervencije 

 

4.  

 

Izrada i tisak vokabulara PSC-a simboličnog jezika  za 

komunikacijske ploče i priručnike 

Stručni suradnici Udruge izraditi će vokabulare PSC-a simboličnog jezika koji 

će biti implementiran na komunikacijske ploče i unutar priručnika za 

zdravstvene djelatnike 

I. Pejić - voditeljica Programa rane 

intervencije 

stručni suradnici – djelatnici Centra 

za autizam Rijeka 

5. Redovno održavanje web stranice i društvenih mreža Udruge Osiguravanje relevantnih informacija, održavanje stranica N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

 

6. 

Ciljana promidžba u medijima – tematski i povodom 

obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu te 

sudjelovanja na Festivalu stvaralaštva i postignuća djece s 

teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom 

 

Distribucija informativnih letaka kod obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti 

o autizmu i roditeljima na mjesečnim sastancima 

 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

 

7. 

 

Održavanje okruglih stolova/konferencija i sl. 

Održavanje okruglih stolova, press konferencija i konferencija za javnost i 

stručne djelatnike, vezanim za značaj rada i života djece i osoba s autizmom 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

I. Pejić - voditeljica Programa rane 

intervencije 

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI 78.500,00 kn /10.418,74 € 



 

 4. Upravljanje programima i projektima 

ZADACI OČEKIVANI REZULTATI NOSITELJ ZADATAKA 

1. Ministarstvo rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne 

politike 

Provedba treće godine Programa rane intervencije, te prijava na 

novootvorene natječaje za nastavak iste, ali i apliciranje na Javne pozive za 

pružanje psihosocijalne podrške roditeljima/skrbnicima osoba s autizmom 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

I. Pejić - voditeljica Programa rane 

intervencije 

stručni suradnici – djelatnici Centra 

za autizam Rijeka 

 

2. 

 

Ministarstvo zdravstva 

Provedba prve godine Programa „I ja želim reći gdje me boli“ unutar kojega 

su predviđene aktivnosti za poboljšanje dostupnosti zdravstvenih usluga i 

osiguravanju stručne pomoći i dostupnosti stručnih materijala i opreme, te 

edukacija zdravstvenih djelatnika u radu s djecom i osobama s autizmom 

 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

 

3. 

 

ESF – fondovi U.P.04.2.1.11.0453 

Provedba aktivnosti projekta koje objedinjuju edukacije za djelatnike i 

edukativne radionice za volontere, te osmišljavanje i izvedbe predstava i 

slikovnica za djecu s autizmom i lokalnu zajednicu u svrhu senzibilizacije 

javnosti, te destigmatizacije  i socijalne integracije djece iz autističnog 

spektra 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

I. Pejić - voditeljica Programa rane 

intervencije 

 

4.  

 

ACF – Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj  

Provedba aktivnosti projekta koje objedinjuju edukacije djece iz redovnog 

školskog programa u svrhu senzibilizacije i integracije svojih vršnjaka s 

razvojnim teškoćama, te javna zagovaranja za socijalnu pravdu i inkluziju 

ranjivih skupina od strane djece 

 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

 

 

5. 

 

 

Primorsko – goranska županija 

Upravni odjel za zdravstvo – nastavak provedbe aktivnosti iz područja rane 

intervencije 

Upravni odjel za socijalnu skrb – nastavak provedbe aktivnosti iz područja 

rada s obiteljima osoba s autizmom 

Održavanje manifestacija – nastavak provedbe aktivnosti održavanja 

manifestacija 

 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

I. Pejić - voditeljica Programa rane 

intervencije 



 

 
 

 
 

Predsjednica Udruge 
Lidija Penko 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prosinac 2022. godine 

6. Općina Kostrena – Dječji vrtić Kostrena, Osnovna škola 

Kostrena 

Nastavak provedbe aktivnosti iz područja stručnog rada i provedbe 

edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka s djecom vrtićke i školske dobi 

I. Pejić - voditeljica Programa rane 

intervencije 

D. Toljanić  - stručna suradnica 

Udruge 

7. Grad Rijeka Nastavak provedbe aktivnosti iz područja  rada s obiteljima osoba s 

autizmom 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

8. Grad Krk Nastavak provedbe aktivnosti iz područja stručnog rada i provedbe 

edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka s djecom školske dobi 

D. Toljanić  - stručna suradnica 

Udruge 

9. Apliciranje na natječaje koji svojom strukturom odgovaraju 

potrebama osoba s autizmom i članovima njihove obitelji 

Razrada i priprema projektnih prijedloga, te apliciranje na javne pozive za 

dodjelu financijskih sredstava u svrhu održivosti rada Udruge i kontinuiteta 

u pružanju usluga korisnicima, ali i širenja područja rada, te stjecanja novih 

partnerstva, kao i održavanje kvalitetnih odnosa s postojećim partnerskim i 

suradničkim organizacijama 

L. Penko – Predsjednica Udruge 

N. Krupljanin – Tajnica Udruge 

I. Pejić - voditeljica Programa rane 

intervencije 

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI 561.344,99 kn/74.503,28 € 


