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O udruzi  

 
Udruga udomitelja i posvojitelja djece Tobolac je upisana u Registar udruga Republike 

Hrvatske pod registarskim brojem 17005741 od 23.08.2017. kao Udruga udomitelja djece 

Splitsko-dalmatinske županije Tobolac, skraćeni naziv Udruga udomitelja djece Tobolac.  

Prema rješenju Ureda državne uprave od  17.8.2017. udrugu zastupaju Margarita Vržina 

(predsjednica) u razdoblju od 25.07.2017.-25.07.2021. prema davanju ovlaštenja za 

zastupanje predsjedniku te dopredsjednica Tihanu Dell'Orco kojoj mandat teče od 

30.07.2018.-25.07.2021.  Na izbornoj skupštini održanoj 28.06.2021. novi četverogodišnji 

mandat je jednoglasno potvrđen predsjednici Margariti Vržini i dopredsjednici Tihani 

Dell'Orco na razdoblje  do 28.06.2025. 

Prema novom Rješenju Ureda državne uprave o upisu promjena od 22.8.2019. mijenja  se 

Statut udruge, ciljevi i djelatnosti te naziv udruge. Novi naziv udruge je Udruga udomitelja i 

posvojitelja djece Tobolac, skraćeni naziv je Udruga Tobolac, ciljevi i djelatnosti udruge se 

nadopunjuju ciljevima i djelatnostima iz područja posvajanja djece. Osoba za provođenje 

likvidacijskog postupka ostaje  Lea Rajković prema Rješenju od 17.8.2017.  

Prema Novom Statutu udruge usvojenom prema Rješenju o upisu promjena od 22.08.2019. 

članovi Upravnog odbora udruge su: predsjednica, dopredsjednica i tajnica udruge. 

Predsjednica udruge: Margarita Vržina 

Dopredsjednica udruge: Tihana Dell'Orco 

 

Redovni članovi Skupštine su: 

1. Tihana Dell'Orco 

2. Marijana Kozina  

3. Danira Zanki 

4. Marija Franić 

5. Danijela Lulić  

6. Jelena Bokšić Franchini 
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7. Katarina Mikulić 

8. Zorana Letilović 

9. Margarita Vržina 

10. Silvija Vrgoč 

11. Mateo Dragun 

 

Na redovnoj Godišnjoj  skupštini  održanoj  28.06.2021.  prisustvovalo je 10 redovnih 

članova udruge, što čini potrebni kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.  

Aktivnosti i djelatnosti udruge su: 

- Promicanje udomiteljstva kao primarnog oblika zaštite djece bez odgovarajuće 

roditeljske skrbi kod tijela kod šireg pučanstva upoznavajući iste s činjenicom da i oni bez 

obzira mogu udomiti dijete, te se pridružiti toj grupi ljudi koji to već godinama rade,   

- Poboljšanje statusa  te pružanje podrške  udomiteljima i udomiteljskim obiteljima koji 

skrbe o djeci na način podizanja ugleda istih, edukacije, susreta, radionica, okruglih stolova i 

sl., 

- Poticanje i podrška razvoju i provođenju kvalitetnog udomiteljstva u Republici 

Hrvatskoj kao najpoželjniju alternativu biološkoj obitelji. 

- Promicanje prava djece da budu smješteni u udomiteljsku obitelj. 

- Poboljšanje statusa udomitelja i udomiteljskih obitelji koji skrbe o djeci  

- Povezivanje udomitelja kao i udomljenih mladih osoba da preuzmu aktivnu ulogu u 

(samo)-organiziranju, stjecanju potrebnih vještina i znanja te provođenju potrebnih aktivnosti 

za podizanje kvalitete udomiteljstva kao i skrbi za mlade iz udomiteljskih obitelji nakon 

punoljetnosti. 

- Uspostavljanje i poboljšanje suradnje sa stručnim djelatnicima u udomiteljstvu na 

svim razinama te drugim osobama, institucijama i organizacijama na području skrbi za djecu  

- Rad na predlaganju promjena zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na 

udomiteljstvo a sve u svrhu ostvarivanja kvalitetnijeg udomiteljstva, 

- pružanje informacija i savjetovanje s područja udomiteljske skrbi, ostvarivanja prava 

djece i udomitelja te rada udruge udomitelja putem e-maila, telefonskih i usmenih kontakata; 
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- prikupljanje i distribucija relevantnih informacija s područja djelovanja rada udruge 

putem Internet stranice i društvenih mreža; 

- organiziranje susreta udomiteljskih obitelji; 

- organiziranje posjeta i razmjena iskustava sa sličnim inicijativama, organizacijama i 

mrežama u zemlji i inozemstvu; 

- organiziranje konferencija i seminara s područja skrbi o djeci i mladima za udomitelje, 

stručne djelatnike s područja udomiteljstva i skrbi za djecu te druge zainteresirane osobe, uz 

sudjelovanje domaćih i stranih stručnjaka; 

- organiziranje radionica i treninga za udruge udomitelja i udomitelje djece s područja 

organiziranja i rada lokalnih inicijativa, udruga i mreža udruga, odnosa s javnošću i 

zagovaranja, prikupljanja sredstava, rada s volonterima i samo-organiziranja u svrhu podrške 

udomiteljima i poboljšanja kvalitete života djece i mladih; 

- organiziranje radionica i treninga za udomitelje s područja kvalitetne skrbi i mlade u 

udomiteljskim obiteljima; 

- organiziranje radionica, treninga i savjetovanja za mlade iz udomiteljskih obitelji ( 

udomljenu djecu i biološku djecu udomitelja) s područja njihovih prava te podrška u 

samoorganiziranju i zagovaranju prava mladih; 

- priprema, izdavanje i distribuiranje priručnika i drugih edukativnih i promotivnih 

materijala s područja djelovanja udruge; 

- sudjelovanja mladih iz udomiteljskih obitelji na važnim sastancima i skupovima koji 

se bave problematikom skrbi za djecu i mlade izvan obitelji i samo-zastupanja mladih; 

- iniciranje aktivnosti i projekata za podršku punoljetnim mladima po prestanku 

smještaja u udomiteljskoj obitelji; 

- provođenje promotivnih i informativnih kampanja o udomiteljstvu djece kao i o 

udomiteljstvu starijih osoba; 

- prema potrebi i u skladu s iskazanim potrebama udruge, udomitelja djece i mladih u 

udomiteljstvu,  priprema prijedloga i zagovaranje promjena u zakonskoj regulativi i provedbi 

odredbi o skrbi za djecu i mlade izvan obiteljske skrbi u skladu s pozitivnim međunarodnim 

standardima;  

- razvoj suradnje s relevantnim državnim institucijama na ovom području te drugim 

organizacijama i udrugama; 

- sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i skupovima s područja djelatnosti 

udruge 
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-     pružanje informacija/obavijesti, potpore i savjetovanja, psiho-socijalnih usluga, 

terapijskog rada i drugih oblika edukacije i podrške svim članovima posvojiteljskih 

obitelji (djeci, mladima, roditeljima, obitelji). 

-     edukacija za potencijalne posvojitelje, posvojitelje, posvojenike, stručnjake i 

praktičare u javnoj upravi i ustanovama socijalne skrbi; odgojno-obrazovnim 

institucijama te ostalim tijelima i stručnjacima koji su vezani uz temu posvojenja; 

- organiziranje seminara, treninga, radionica, savjetovanja, konferencija i drugih 

oblika edukacije i potpore članovima, stručnoj i široj javnosti te sudjelovanje na 

seminarima, javnim tribinama, konferencijama, te stručnim i znanstvenim 

skupovima u zemlji i inozemstvu; 

-      istraživačka, izdavačka i knjižničarska djelatnost, publikacije, informiranje; 

-      rad s djecom i mladima; 

-      pružanje socijalnih usluga u zajednici (usluga savjetovanja i pomaganja, usluga 

obiteljske medijacije, usluga stručne pomoći u obitelji, usluga rane intervencije, 

usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija)) 

-     suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama i edukacija djelatnika odgojnoobrazovnih 

ustanova; 

-     zagovaračke aktivnosti u sljedećim područjima: području promjene pravnog 

okvira, procedura i sustavne potpore svih sudionika procesa posvojenja, prava 

djece, osobito pripadnika marginaliziranih skupina i onih sa smanjenim 

mogućnostima 

-     praćenje (monitoring) primjene pozitivnih propisa; 

-     promicanje vrijednosti civilnoga društva i različitosti, edukacija i provedba tih 

vrijednosti; 

-     organiziranje susreta i povezivanje članova udruge 

-     izvedba projekata iz djelatnosti udruge; 

-     prikupljanje sredstava za financiranje rada udruge i ostvarenja ciljeva udruge; 

-     suradnja i/ili udruživanje s ostalim srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu; 
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Udruga udomitelja i posvojitelja djece Tobolac je smještena na adresi Doverska 9, Split. 

Poslovni prostor se sastoji od 2 prostorije, 1 sanitarnog čvora ukupne površine 38,97 m2. 

Poslovni prostor je u zakupu Grada Splita temeljem zaključenog ugovora o zakupu poslovnog 

prostora broj 001947/01, za kojeg udruga plaća dogovoreni iznos najma 296,17 kn mjesečno, 

tj. iznos koji je uvećan za 25% PDV-a i ukupno iznosi 370, 21 kn, a koji se obračunava 

Odlukom Grada Splita od travnja 2021.godine. . Financijsko-knjigovodstvene usluge za 

udrugu obavlja tvrtka Natividad d.o.o. 

Udruga ima registriran žiro-račun u  Erste&Steiermärkische Bank d.d. 

HR1624020061100952359, otvoren 22.11.2019. Prije toga udruga je imala otvoren račun u 

istoj banci broj HR9524020061100840648, kojeg je zatvorila u istoj banci nakon što je 

Rješenjem državne uprave od 22.8.2019. zaveden novi naziv udruge-Udruga udomitelja i 

posvojitelja djece Tobolac. 

Udruga nema fiksnu telefonsku liniju ni službeni broj mobitela, za kontakte se koristi osobni 

broj mobitela predsjednice 098 134 50 75. 

Web stranica udruge je http://udomitelji-djece-tobolac.hr/, korištenje i godišnje plaćanje 

domene carnet.hr  

BROJ ČLANOVA U 2021.= 12 

Broj novih članova: 0 

 

Društveni angažman u 2021.: 

Inicijativa roditelja i roditeljskih udruga Kluba trudnica i roditelja Split i Udruge 

udomitelja i posvojitelja djece Tobolac, vođena od strane predsjednice Margarite Vržine 

JER DJECA ZASLUŽUJU BOLJE! 

  

Učenici, roditelji, škola, roditeljske udruge i lokalna zajednica u inicijativi " Za ùčionicu-

prijateljicu djece svi  zajedno!" 

 

 Dok je prije četiri  godine samo osam osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split provodilo 

program produženog boravka i cjelodnevne nastave, taj broj  je s početkom prošle školske 

godine  zbog sve veće potrebe zaposlenih roditelja  za organiziranom, cjelodnevnom brigom o 

djeci tijekom radnog vremena u Splitu, narastao na 16. 

Među njima je i Osnovna škola „Bol“ iz Splita, koja već drugu godinu zaredom pruža ovaj 

značajni oblik odgojno-obrazovnog rada  na čemu su zaposleni roditelji djece veoma zahvalni. 

http://udomitelji-djece-tobolac.hr/
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No istovremeno  roditelji djece iz 1.c razreda produženog boravka nažalost svjedoče i  

činjenici da učionica u kojoj njihova djeca borave  minimalno 8 sati dnevno,  ne ispunjava 

standarde opremljenosti i uređenja koja djeci takvom uslugom treba biti osigurana,   pritom 

vodeći računa ne samo o njihovim odgojno-obrazovnim potrebama, nego i osnovnim, 

biološkim i zdravstvenim,  itekako važnim za pravilan psiho-fizički razvoj djece. 

  

Učionica je to u kojoj djeca sjede na istrošenim i neodgovarajućim stolicama, nedostaju 

primjereni ormari za odlaganje nastavnog i didaktičkog pribora, ormarići  za odjeću i obuću 

djece, panoi za učeničke radove, klima uređaj, a željeni i potrebni opuštajući kutak za djecu u 

sivilu i zapuštenosti nepromijenjene  infrastrukture iz prošlog stoljeća  izgleda kao 

nedosanjani san.  

  

Razloga dovoljno za pokrenuti akciju opremanja i uređenja učionice "Za učionicu-prijateljicu 

djece svi zajedno" koju su započeli roditelji djece uz suradnju učiteljica, ravnatelja, lokalne 

zajednice  i splitskih roditeljskih udruga Kluba trudnica i roditelja Split i Udruge Tobolac. 

 Cilj ove volonterske akcije?  

Opremiti i urediti prostor zapuštene učionice po mjeri djece  i učiniti prostor vedrim i 

poticajnim za produženi boravak, učenje i ono najvažnije: psiho-fizičku ravnotežu naše djece.  

Prostor učionice uređujemo kroz dva segmenta: 

1.       infrastruktura učionice (zidovi, namještaj, podne obloge, tehnička oprema)  

2.       dječji kutak za odmor i čitanje priča  "PriČajanka" 

  

Tko u akciji  sudjeluje? 

1. Roditelji  su se udružili i već poduzeli  korake i radove kojima doprinose uređenju i 

opremanju učionice: prikupljaju donacije,  popravljaju i bojaju  zidove, doniraju materijal,  

rad i svoje dragocjeno vrijeme. 

2. Učiteljice i roditeljske udruge organiziraju igrokaznu priredbu "Genije“ kojom  djeca kroz 

10 pripremnih radionica druženja, interakcije, igranja pomalo zaboravljenih dječjih igara  

predstavljaju svoje vještine, osnažuju  samopouzdanje, kreativno i aktivno provode dio 

vremena u produženom boravku predviđenog za izvannastavne aktivnosti  i  stvaraju 

zajednički  konačni proizvod za trajnu uspomenu-priredbu za  nastup.  
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Udruge sadržajno,  tehnički i s rekvizitima  pomažu učiteljicama i djeci s radionicama,  

koordiniraju inicijativu zajedno s predstavnicom iz Vijeća roditelja,  komuniciraju sa svim 

dionicima i zajednicom uključenom u akciju.  

3. Škola   ulaže dodatni napor u opremanje učionice potrebnom opremom i materijalom. 

4. Zajednica: lokalna samouprava-osnivač škole, privatne i društvene tvrtke i obrtnici doniraju 

sredstva potrebna za opremanje i uređenje prostora.  

5. Djeca-učenici 1.c  svojim školskim radovima oplemenjuju prostor, marljivo uče, 

primjereno se ponašaju, kvalitetno provode vrijeme u produženom boravku, vole i vesele se 

školi i školskim aktivnostima. I da, pripremaju "Genija", kao šlag na torti ove pozitivne 

akcije! 

 

O ovoj pozitivnoj akciji prenosimo našu prvu objavu s društvenih mreža, nakon koje se u 

sljedećem ciklusu obraćamo lokalnim i nacionalnim medijima za pomoć.  

 „Nikada nemojte sumnjati u to da mala skupina građana može promijeniti svijet.“ 

,,Ili ono kada roditelji žele djeci primjerom pokazati da se  naš svijet i okolnosti u kojima 

živimo mogu mijenjati i da nisu i ne moraju biti crno-bijele…'' 

Da se ono što se danas čini kao crno, može  promijeniti u vedro žuto, a ono što izgleda kao 

bijelo, može biti i umirujuće plavo, vrijedni roditelji ukazali su djeci u samo nekoliko dana 

vlastitim angažmanom uz suradnju ravnatelja i djelatnika škole te donacije tvrtke Caparol 

Hrvatska koja je osigurala kvalitetne uljane boje i alat za bojanje, a rezultat  možete vidjeti na 

priloženim fotografijama.  

Inicijativa Za učionicu-prijateljicu djece svi zajedno, ima za cilj opremiti i urediti prostor 

učionice po mjeri djece, učiniti prostor vedrim i poticajnim za produženi boravak, učenje i 

ono najvažnije: psiho-fizičku ravnotežu naše djece. 

   

Ova volonterska akcija je ujedno i  pilot projekt splitskih roditeljskih udruga Kluba trudnica i 

roditelja Split i Udruge udomitelja i posvojitelja djece Tobolac, kojeg  bi, ovisno o uspjehu 

akcije, svake naredne školske godine udruge ponavljale za 1 zapuštenu učionicu produženog 

boravka splitskih škola. 

Udruge, predstavnica roditelja u Vijeću roditelja i mediji prate akciju i kontinuirano objavljuju 

pozitivne priče o sinergiji svih uključenih i zahvaljuju se donatorima javnim objavama  putem 

medija i društvenih mreža (facebook i instagram stranice udruga prati više od 6000 pratitelja). 
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REZULTAT:  

-tvrtka Caparol Hrvatska je donirala visoko kvalitetne boje za zidove učionice koje su 

prebojali roditelji učenika 

- tvrtka Deltron d.o.o. Split je donirala klima uređaj za učionicu 

-tvrtka AD Plastik je donriala iznos od 5.000,00 kn za nabavu i izradu 21 drvenog ormarića za 

odlaganje dječje opreme, obuće i odjeće  

- anonimni donator je donirao 3 vreće za sjedenje za kutak PriČajanka 

- roditelji i obitelj učenika su donirali spužve i navlake za spužve za sjedenje te uslugu šivanja 

navlaka 

-roditelji su donirali 3 nova regala-biblioteke za odlaganje opreme 

 

Učenici su za zahvalu izradili velike božićne čestitke i pjesmicu koje smo online podijelili 

donatorima: 

 

Kad smo bili mali  

Škole smo se malo bojali 

 

A kad smo u školu krenuli  

Veelikom Prvom Ce smo se veselili! 

 

Puno prijatelja smo odmah stekli 

a odrasli su nam još i rekli 

 

Da nam najbolja prijateljica 

Treba prvo biti: učionica! 

 

Oko sebe smo se ogledali 

Uzdahnuli i tužno  pogledali  

 

"Ma nije naša prija ružna, 
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Ona je samo malo tužna  

 

A kad se u tužnoj kući uči 

Djecu puno toga muči  

 

Al ipak brinuli se nismo  

Već zamolili roditelje da za nas pišu pismo  

 

Svim ljudima dobre volje 

Da učionici pomognu da bude bolje  

 

Da učionica ne bude tužna lica 

Nego Prvom Ce vesela prijateljica  

 

Pa doveli mame, tate svoje 

Da zidove nam oboje  

 

U vesele i vedre boje 

Uz poklone Caparolove!  

 

A druga naša školska briga 

Uz torbu punu knjiga 

Jaknu, patike i još svašta nešto 

Što nikad nema svoje mjesto 

 

Pa pobacano s poda tužnog lica 
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Čeka da dođe Maca Papučarica  

 

Svoj red i mjesto sada ima 

Uz imena na ormarićima 

 

Lijepo i uredno kao slika 

Uz poklon Ad plastika! 

 

A da u učionici ne bude ni vruće ni zima 

Za to se brine Gree klima 

Jer veliko srce ima 

 

Šjor Barba od poklona 

Iz splitskog Deltrona ! 

 

I na kraju, zar to nije bajka  

U učionici da postoji PriČajanka?  

 

Gdje djeca  predstavu vole gledati 

Priče čitati i redati, 

Za odmor, igru i priču-kutak 

Gdje u mini kazalištu možeš bit i lutak  

 

Jer jedni vole glumiti  

Drugi više pjevati  

Treći samo pljeskati  
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Iz šarenih  sjedećih vreća  

Kultura je i učenje i sreća 

 

A kulturna su dica koja žive uz more 

Zahvaljuju se i  Barbi iz malog mista-Podgore 

 

I sve se tu može odjednom 

 

Učiti, igrati, odmarati i čitati 

I u učionici PriČajanku imati 

 

Kad su mame i tate sa školom i gradom kao jedno 

Za učionicu-prijateljicu djece svi zajedno!  
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DOPRINOS UDRUGE U UKLJUČIVANJU ZAJEDNICE U POMOĆI ČLANICI 

UDRUGE U HUMANITARNOJ AKCIJI PRIKUPLJANJA SREDSTAVA ZA 

TERAPIJE ROBOTIKOM 

Djevojčica Bistra je zajedno sa svojom udomiteljskom obitelji redovni član udruge kojoj, kao 

i svim  svojim članovima udruga pomaže maksimalno u okviru svojih mogućnosti i 

kapaciteta.  Tako je na odluku članice-udomiteljice o pokretanju humanitarne akcije, udruga 

dala svoj doprinos na način da je predsjednica udruge pripremila tekst namijenjen motiviranju 

i animiranju šire lokalne zajednice na uključivanje davanjem doprinosa novčanih sredstava 
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potrebnih za realizaciju terapija robotikom koji će pomoći malenoj Bistri koja boluje od 

cerebralne paralize da se uspravi i prohoda uz pomoć ili čak samostalno. Osim toga Udruga je 

aktivno doprinosila uključivanju važnih dionika zajednice kao što je Grad Solin (prebivalište 

Bistrine udomiteljske obitelji) i druge javne ustanove kao što su vrtići, škole, ali i udruge.  

Humanitarna akcija je registrirana i  pokrenuta tijekom listopada 2021. s rokom 3 mjeseca do 

ispunjenja cilja-prikupljanja potrebnog iznosa od 150.000,00 kn, cilja koji je uspješno i 

ispunjen, a Bistra je sretno započela svoje terapije u Poliklinici Glavić u Zagrebu.  

O humanitarnoj akciji:  

BISTRA ŽELI HODATI 

 

Bistra je veselo i razigrano dijete, djevojčica od 5 godina. 

Ide u vrtić i druži se s prijateljima u parku. 

Bistra je "bistra". 

Voli slikovnice i puzzle. 

Obožava linoladu i palačinke sa šlagom. 

Voli haljine i špangice za kosu 

i želi malenog psića i papigu.  

Mnogo toga Bistra jest, mnogo toga voli, mnogo toga želi i bira. 

Ali neke stvari Bistra nažalost nije mogla birati. 

Nije mogla birati svoje zdravlje, nije mogla birati dijagnozu.  

Nije mogla birati okolnosti u kojima će se roditi. 

Ali, Bistra je ipak dobila šansu da odrasta u toploj i brižnoj obitelji, dobila je udomitelje. 

Koji ju vide srcem, koji znaju što Bistra jest, što nije, što voli, što želi. 

Jer Bistra nije svoja socijalno-birokratska definicija, nije svoja dijagnoza. 

Ne želi provesti život u kolicima, u instituciji. 

Bistra želi hodati. 

Bistra može hodati, ako joj mi pomognemo da ostvari svoje prve korake.  

 

"ZA BISTRIN PRVI KORAK"  

 

Bistrina dijagnoza je spastistična cerebralna paraliza. 

Iza nje je uspješna privatna operacija  -fibrotomija po Ulzibatu, na koju su je vodili udomitelji 

početkom 2021.godine- točno na vrijeme kada je za to fizički-zdravstveno bila spremna. Za 

daljnji napredak njenog motoričkog  stanja potrebne su terapije robotikom u poliklinici 

Glavić. 

S obzirom na velike troškove liječenja,  u suradnji sa CZSS Split pokrenuta je akcija 

prikupljanja sredstava za Bistrin prvi korak. 

Terapija u poliklinici traje 14 tjedana i u ukupno  iznosi 150 000 kn, od čega sama poliklinika 

poklanja besplatno 2 tjedna u vrijednosti 24 000 kn. 

Za što bolji učinak već provedene operacije, Bistra bi trebala krenuti na terapije krajem 

2021.godine. 
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Pružimo podršku našoj Bistri i učinimo iskorak srcem i simboličnim doprinosom  za Bistrin 

najvažniji- PRVI KORAK, jer nakon prvog, drugi sigurno dolaze  

 

Za uplate " Za Bistrin prvi korak" otvoren je poseban IBAN račun u Otp banci, uz suglasnost 

Czss-a Split. 

Navesti sve podatke potrebne za uplatu 

 

 

 

 

Zaposleni u 2021. godini 

Udruga nije imala  zaposlenih osoba po ugovoru o radu, ali je provela nekoliko suradnji 

prema ugovora o djelu i autorskom djelu i to s:  
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Tihana Dell'Orco-ugovor o djelu za provođenje aktivnosti aktivnosti asistencije 4 fokus grupe 

u okviru partnerstva s Klubom Trudnica i roditelja Split u projektu SEEN-Sigurnom 

Edukacijom Eliminirajmo Nasilje, uz potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji 

i socijalne politike   

Maja Jakšić; autorski ugovor za provođenje aktivnosti radionica stručne grupne podrške za 

rodiotelje u okviru partnerstva s Klubom Trudnica i roditelja Split u projektu SEEN-Sigurnom 

Edukacijom Eliminirajmo Nasilje, uz potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji 

i socijalne politike  te radionica stručne grupne podrške za udomitelje i posvojitelje djece u 

okviru partnerstva s Klubom Trudnica i roditelja Split u projektu Male tajne roditeljstva uz 

potporu Grada Splita.  

 

 

Stručni suradnici i volonteri 

Na osnovu sklopljenih ugovora o volontiranju i izvještaju o volontiranju u 2021. godini  u 

udruzi je aktivno 4 volontera koji su realizirali ukupno 152 sata. 

 Raspodjela prema dobi volontera :  

31 god -45 god-  3 osoba   

46 god-65 god-1 osoba  

Volonteri su uključeni u slijedeće aktivnosti :  

➢ savjetovanje i psihosocijalna podrška 

➢ edukcija i  provedba radionica i predavanja  

➢  administrativni poslovi  

➢ osposobljavanje volontera 

➢ promidžba i marketing  

➢  osvještavanje šire javnosti o važnosti tema kojim se udruga bavi prema Strateškim 

planovima   

➢ održavanje prostora i nabava potrepština 
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Maja Jakšić, licencirani psihoterapeut, petogodišnja specijalizacija iz Realitetne 

psihoterapije, spec. poslijediplomski studij iz Pastorala kriznih situacija-vanjski suradnik;u 

sklopu Centra za edukaciju i savjetovanje Hippocampus i kao stručna suradnica Bračnog i 

obiteljskog savjetovališta pri Splitsko-makarskoj nadbiskupiji i Obiteljskog savjetovališta pri 

Dubrovačkoj biskupiji; dugi niz godina radi individualnu i grupnu psihoterapiju, vodi fokus 

grupe i grupe za samopomoć. Održala brojna predavanja, edukacije i radionice u Hrvatskoj, 

Bosni i Hercegovini, ltaliji, Njemačkoj vezane uz teme gubitka i tugovanja, stresa, izgaranja 

na poslu, trauma, komunikacije u kriznim situacijama, zlostavljanja, odgoja, rastave, 

roditeljstva, braka itd. Autorica knjige Sindrom izgaranja na radnome mjestu kao i niza 

stručnih radova o navedenim temama. Udana, majka četiri djevojčice 

Tihana Dell'Orco; dopredsjednica udruge, odgojiteljica djece predškolske dobi- udomiteljica 

dječaka od 6 g i posvojiteljica.; stručna osposobljenost za rad s djecom predškolske dobi, 

zaposlena u ustanovi predškolskog odgoja, razvijena empatija i iskustvo u udomiteljstvu djece 

volonterskim radom u udruzi; održavanje tematskih kreativnih radionica i 

igraonica/pričaonica s djecom, asistiranje u informativnim i  promotivnim aktivnostima 

udruge. .Udana, majka 1 biološkog sina. 

Lea Rajković; dipl.ekonomist, administratorica udruge, udomiteljica dvoje djece Natividad 

d.o.o. za računovodstvo i savjetovanje 

Margarita Vržina; voditeljica projekata; predsjednica  i voditeljica udruge , udomiteljica i 

posvojiteljica djevojčice od 8 g.; dipl. prof. franc, jezika i filozofije, voditeljica udruge Klub 

trudnica i roditelja Split, asistentica u nastavi djetetu s posebnim potrebama,  iskustvo vođenja 

udruge od osnivanja volonterskim radom i kratkoročnim ugovorom o radu na pola radnog 

vremena te projektnim angažmanima putem ugovora o djelu,  ostvarenim značajnim 

rezultatima u prvoj godini aktivnosti udruge, sudjelovanjem na edukacijama i radionicama o 

vođenju udruge, organizacija i provođenje volonterskih aktivnosti, samostalno osmišljavanje, 

provođenje, ugovaranje i izvještavanje  4 projekta i 2 partnerstva , vođenje aktivnosti projekta 

„Za djecu zajedno“ (4 javne tribine i 4 kreativne radionice/druženja s udomiteljima djece) i 

projekt „Učinimo korak više“-jednokratna financijska pomoć radu udruge., projekt Podrška 

dalmatinskom udomkiteljstvu i Podržimo dalmatinsko udomiteljstvo; partnerstvo na projektu 

SEEN ✅ Sigurnom Edukacijom Eliminirajmo Nasilje i partnerstvo na projektu Male tajne 

roditeljstva. 

 

Edukacije zaposlenih i volontera u 2021. godini  

Margarita Vržina; predsjednica udruge   



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ  2021. 

 

 

Udruga  udomitelja i posvojitelja djece Tobolac 

~SRETNO DJETINJSTVO ZA SVAKO DIJETE~ 

 

 

 

 

EuroMed Academy; pilot program obrazovanja lokalnih kreatora promjena kroz IMPACT: 

Euro-mediteransku ustanovu za obrazovanje u području filantropije i društvenog razvoja pod 

vodstvom međunarodnih profesora - stručnjaka za društveno-ekonomski razvoj i razvoj 

lokalnih zajednica.1 sudionik iz organizacije : 

18.1-29.1.2021 

18.1. Community Building 

20.1. Social Economy 

22.1. Marketing 

25.1. Impact Management 

27.1. Innovation for Impact 

29.1. Resource Mobilisation 

12.-16.4.2021. Social (Media) Inclusion - Uključenost u društvene mreže (seminar) 

Udruga Mi:  

7.7.2021. Modeli zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama 

25.11.2021. (projekt Pro-NGO Kvalitetnijim upravljanjem do društvenih promjena 

 

Projekti, programi i partnerstva 

PRIJAVLJENI I UGOVORENI PROJEKTI I PARTNERSVA FINANCIRANI IZ 

SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA/LOKALNE SAMOUPRAVE U 2021. 

 

 Red. 

br.  
Naziv projekta/programa 

Naziv 

donatora 
Iznos 

Razdoblje 

provedbe 

 

Napomena 

1.  

Partnerstvo s Klubom 
trudnica i roditelja Split na 

projektu SEEN ✅ 
Sigurnom Edukacijom 
Eliminirajmo Nasilje. 

Ministarstvo 

za 

demografiju, 

obitelj, mlade 

i socijalnu 

politiku 

8196,00 kn 6.2020.-5.2021. Projekt 
završen 

2. 

Partnerstvo s Klubom 

trudnica i roditelja Split na 

projektu Male tajne 

roditeljstva 

Grad Split 10.380,17 

kn 

1.2021.-12.2021. Projekt 

završen  
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 PARTNERSTVO S KLUBOM TRUDNICA I RODITELJA SPLIT NA PROJEKTU  

 SEEN ✅ SIGURNOM EDUKACIJOM ELIMINIRAJMO NASILJE 

 

 ( kvalitativna i kvantitativna istraživanja o pojavnosti problema eleketroničkog nasilja nad i 

među djecom i mladima-on line upitnik i  fokus grupe, radionice grupne podrške, radionice 

poboljšanja komunikacije, analiza istraživanja)  

 

Projekt se počeo provoditi 01.06.2020. s razdobljem provedbe do 31.05.2021. U razdoblju od 

01.06.2020.-31.12.2020. je u suradnji s vanjskom stručnom suradnicom-sociologinjom 

izrađen priručnik sa smjernicama za provedbu on-line upitnika i fokus grupa kao dva sastavna 

dijela istraživanja, nakon čije provedbe će se izraditi stručna analiza, infografika, vanjska 

evaluacija projekta  i rezultati će se podijeliti s javnosti.  Proveden je on line upitnik u kojem 

je sudjelovalo 259 roditelja školske djece. Upitnik je dostupan na sljedećoj poveznici: 

https://docs.google.com/forms/d/1O9Y06_h3ld5WhAb21vqRqlvlEgtzFCsMnv6VIpVS4-

Y/prefill  

 

              

                  

Izrađeni su vizuali i informativni  plakati o aktivnostima projekta. S obzirom na 

epidemiološke mjere i ograničenja uzrokovana pandemijom Covida-19 , provedena je 1 

radionica grupne podrške on line putem Zoom platforme i 1 uživo. Iz istih razloga su 

dogovorene fokus grupe i radionice dramatizacije bajke provedene u udruzi Tobolac  sa 

suradnicima i sudionicima za provedbu online  na proljeće 2021.  

 

Stručni suradnici na projektu: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1O9Y06_h3ld5WhAb21vqRqlvlEgtzFCsMnv6VIpVS4-Y/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1O9Y06_h3ld5WhAb21vqRqlvlEgtzFCsMnv6VIpVS4-Y/prefill
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Jelena Budlimić- sociolog moderator i analitičar istraživanja putem fokus grupa i on-line 

ankete 

 

Siniša Novković- glumac i režiser; Gradskog kazališta mladih;  voditelj edukativnih radionica 

Dramatizacija bajke  

Maja Jakšić- licencirani psihoterapeut ; voditeljica radionica grupne podrške za roditelje djece 

koja su proživjela elektroničko nasilje 

Prof.dr. Ina Reić Ercegovac-psiholog -vanjski evaluator projekta, voditelj Katedre za 

psihologiju pri Filozofskom fakultetu u Splitu , profesor u izvarednom zvanju na Kolegiju 

Razvojne psihologije i Statistike u sociologiji .   
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MALE TAJNE RODITELJSTVA (radionice i predavanja za roditelje, stručne suradnike i 

odgojitelje te udomitelje i posvojitelje djece ): ukupno sudjelovalo 1617  osoba.  

➢ Projekt se provodio  od 01.01.2021. do 31.12.2021.  Ukupno 16 stručnjaka (pedagozi, 

psiholozi,  psihoterapeuti, odgajatelji, socijalni radnici, liječnici, doktori znanosti, glumci, 

radni terapeut ) sudjeluje , a u navedenom razdoblju njih 16 je održalo 36 predavanja i 

radionice, te je posjećenost bila prosječno 48 osoba po predavanju. Predavanja su se održavala 

dijelom u partnerskoj Gradskoj knjižnici Marka Marulića , dijelom on line putem Zoom 

aplikacije, dijelom u partnerskoj udruzi Tobolac,  zbog obveze poštivanja epidemioloških 

mjera, uzrokovane pandemijom Covid  -19.  
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➢ U našoj partnerskoj udruzi Tobolac provedeno  planiranih  5 radionica međusobne grupne 

podrške pod vodstvom posvojiteljice i predsjednice udruge Tobolac Margarite Vržine  za 

udomitelje i posvojitelje u udruzi Tobolac 5 uživo +2 dodatne online za sudionike iz cijele 

RH 

23.2.2021..1 uživo (6 osoba) i 20.4.2021. 1 on line preko Zooma Razumjeti stanje (20 osoba) 

10.3.2021. Što trebamo znati o traumatskim iskustvima (djece)? (5 osoba)  

29.4.2021. 1 uživo (6 osoba) i 10.5.2021. on line preko Zooma 

 Kratkoročni i dugoročni učinci 3 modela obrambenih mehanizama (18 osoba) 

27.5.2021. Mogući pozitivni i negativni scenarij; što kažu istraživanja? (6 osoba)  

28.6.2021..Postavke i učinci primjene  pristupa terapijskog roditeljstva; Kako terapijski 

roditelj pomaže djetetu kroz ljutnju i tugovanje (7 osoba) 

Ukupno: 68 sudionika 

Proveden   ciklus  4 planirane radionice osnaživanja + 1 dodatna radionica uživo  „Usidreni 

kroz nevere“ pod vodstvom stručnjaka -psihoterapeutkinje Maje Jakšić;  

Dodatna 7.7.2021. Razvoj osobnih snaga( 6 osoba)  

15.9. „Smirenost u teškim vremenima“ – Nad čim u životu imam, a nad čime nemam kontrolu  

(6 osoba)  

14.10...„Previše gubitaka na početku života“ – Što treba znati o tugovanju djece? (7 osoba)  

3..11. „Ne shvaćaj to osobno“ – Nitko ne radi ništa protiv tebe, svatko radi nešto za sebe. (10 

osoba)   

 4. „Zaboravljena potreba: potreba za zabavom“ – Smijeh kao lijek  (6 osoba) 

 Ukupno : 35 osoba 
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OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA  OBITELJI 15.5.2021.  I 

MEĐUNARODNOG DANA DJEČJIH PRAVA 20.11.2021. – ON LINE IZVEDBE 

KAZALIŠNIH  PREDSTAVA „LARA U SVIJETU ŽIVOTINJA“ I „KRALJEVIĆ 

ČUPERKO“-U OKVIRU PARTNERSTVA S KLUBOM TRUDNICA I RODITELJA 

SPLIT NA PROJEKTU MALE TAJNE RODITELJSTVA 

➢ U okviru projekta je obilježen i Međunarodni dan obitelji 15.05. on line izvedbom 

kazališne predstave „Lara u svijetu životinja“ - u suradnji s Dječjim kazalištem „Smješko“ iz 

Zagreba. “ te  s Osnovnom školom don Lovre Katića (86 učenika 3.razreda)  i Osnovnom 

školom kraljice Jelene u Solinu i područne škole Kučine i Mravince (119 učenika 3.razreda). 

S  ovom ekološkom predstavom KD Smješko i autor Hrvoje Zalar svraćaju pozornost na 

prirodu i zaštićene autohtone vrste kojima prijeti nestanak. Predstava je namijenjena mlađoj 

publici  kako bi kroz zaigrani pristup djevojčice Lare upoznali i naučili nešto o našim 

autohtonim i zaštićenim divljim životinjskim vrstama 

Izrađen  video film s radovima i dojmovima djece nakon predstave. 

Suradnja se provela na on line način zbog epidemioloških mjera na snazi, na način da je u 

suradnji s učiteljicama iz više osnovnih škola omogućeno gledanje kazališne predstave putem 

linka na You tube kanal u samoj učionici te dostupnošću istog linka onim učenicima koji su 

bili kod kuće u samoizolaciji.  
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➢ Nekima su bili najsmješniji hrčak i lisica, nekima Larina mama i tata jer su stalno pjevali, 

nekima su draže životinje koje pjevaju, a neki posebno cijene „Larine roditelje i kako se 

odnose prema Lari i kada je napokon sretna!“ 

➢ Neki su se posebno povezali s Larom, jer „Lara voli životinje kao i ja. Upoznala je mnogo 

različitih životinja i ja sam se osjećala kao da ih ja poznajem.“ 

➢ A neki baš ne vole pjevanje i plesanje iz sredine i kraja filma i više bi im „se svidjela neka 

druga tema i neki drugi likovi“. 

 

➢  Obilježili smo i Međunarodni dan dječjih prava 20.11. u suradnji s DK Smješko izcedbom 

online kazališne predstave „Kraljević Čuperko“ u suradnji s Osnovnom školom Bol iz Splita i 

Dječjim vrtićem Brat Sunce iz Podstrane.  

Prikazivanjem on line predstave „Kraljević Čuperko“ i dijeljenjem šarenih balona i 

silikonskih narukvica s porukom Svako dijete treba obitelj u suradnji s Osnovnom školom Bol 

iz Splita (198 djece od 1.-4.razreda) i Dječjim vrtićem Brat Sunce iz Podstrane (  60  

predškolaca); izrađen video film s radovima i dojmovima djece nakon predstave. 

➢ „Predstava nas uči da učimo i veselimo se tome, a ne da smo ljuti dok učimo ili tužni“-

Matej, 4.b 
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➢ „Predstava mi se jako svidjela, jer nas uči da budemo uspješni i strpljivi. Ja volim kada 

netko ide dalje i ne odustaje.“ Bruno, 4.b 

➢ „Naučila me kako se ne treba rugati tuđim manama, a vidjela sam i svojke.“Nina, 4.b 

➢ „Vanjski izgled nije ono najvažnije što nas može privući nekome, nego sjajne osobine 

nečije duše.“ 3.b 

➢ Pouka: Nikad ne odustaj 3.b 

➢ „Ne sviđa mi se što su djeca u školi omalovažavala klraljevića.“Josip, 2.a 

➢ „Jako mi se svidjelo gdje su svi plesali i pomirili se. Bila sam sretna tijekom cijele 

predstave.“ Klara, 2.a 

Djeca, a posebno-učenici prvog razreda  su svoje dojmove o predstavi iznijeli i putem crteža, 

koje smo ukomponirali i zajedno s pisanim dojmovima izradili 2 kratka videa nakon 2 

predstave. 

 

 

 

 

 

HVALA NA PAŽNJI! 


