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UDRUGA SLIJEPIH VARAŽDINSKE  

ŽUPANIJE – V A R A Ž D I N 
 

Broj: 4-2016 

Varaždin, 10. veljače 2016. 
 
 

                                                  

I Z V J E Š Ć E 

O REALIZACIJI PROGRAMA RADA ZA 2015. GODINU 
 
 
 

 

I.  ADMINISTRATIVNI I FINANCIJSKI POSLOVI 

 

1. U urudžbenom zapisniku evidentirano je 23 predmeta.  

Putem pošte odaslano je 1079 pisama. 
 

2. Tijekom godine primljeno je šest novih članova za koje je ustrojena evidencijska 

kartoteka, izdane članske iskaznice te ostali poslovi i upute novim članovima 

vezano za učlanjenje, njihova prava i mogućnosti. Iz evidencije je brisano 

sedamnaest članova. 

Na dan 31. prosinca 2015. Udruga broji ukupno 187 članova. 
 

Broj članova u gradovima i općinama Varaždinske županije je sljedeći: 
 

GRAD BROJ OPĆINA BROJ 

VARAŽDIN 61 JALŽABET 11 

NOVI MAROF 15 GORNJI KNEGINEC 10 

VARAŽDINSKE TOPLICE 12 VIDOVEC 8 

LEPOGLAVA 10 MARUŠEVEC 6 

IVANEC 7 TRNOVEC BARTOLOVEČKI 5 

LUDBREG 5 BREZNICA 4 

  CESTICA 4 

  DONJA VOĆA 4 

  SRAČINEC 4 

  VISOKO 4 

  BEDNJA 3 

  MALI BUKOVEC 3 

  BREZNIČKI HUM 2 

  DONJI MARTIJANEC 2 

  PETRIJANEC 2 

  SVETI ĐURĐ 2 

  VINICA 2 

  LJUBEŠĆICA 1 

 

Od ukupnog broja evidentiranih članova imamo osmero djece i to: dva učenika 

osnovne škole, tri učenika specijalne škole, jednog učenika srednje škole i dva 

studenta.  
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3. Tijekom godine evidentirano je i riješeno 16 zahtjeva za oslobađanje od plaćanja 

TV pretplate, a za povlasticu kod plaćanja telefonskih usluga, usluga kablovske 

televizije te nabavke pomagala evidentirana su i riješena 58 zahtjeva. 
 

4. Uslugu za ostvarivanje prava korištenja povlastica u javnom prijevozu zatražilo je 

četiri člana te su im izdane potrebne potvrde radi realizacije povlastice. 
 

5. Putem blagajne knjiženo je ukupno 336 stavki za: podizanje gotovine iz banke, 

naplatu članarine, isplate putnih troškova, polaganje gotovine u banku, isplate za 

gotovinske račune, isplate jednokratnih novčanih pomoći članovima, i dr. 

Ukupni promet blagajne: primitak 45.122,50 HRK + saldo od 2014. – 601,28 HRK, 

izdatak 42.587,31 HRK. Saldo na dan 31. prosinca 2015. iznosi 3.136,47 HRK. 
 

6. Tijekom 2015. godine izvršena je likvidatura i naplata 371 ulaznih računa te je 

ispostavljeno 153 virmanskih naloga za plaćanje putem žiro računa. 
 

7. Uredno je evidentirana i odložena sva administrativna i financijska dokumentacija u 

godišnje registre što je vidljivo iz izvješća Nadzornog odbora. 
 

8. U izvještajnom razdoblju Izvršni odbor, tajnica i stručna osoba sastavili su 

Operativni i Financijski plan za 2016. godinu. Udruga je aplicirala na sve objavljene 

natječaje za financijsku potporu, financiranje projekata i  programa u 2016. godini 

za Grad Varaždin te ostale gradove i općine na području županije. Rađena su i 

tromjesečna financijska izvješća te izvješća o radu, koja su dostavljena gradovima i 

općinama prema obvezi. 
 

9. U izvještajnom razdoblju provodili smo projekte koji su nam ranije odobreni i to: 

 EU projekt „Snagom znanja, da razlika bude manja“ koji se provodi u 
razdoblju od 29.12.2014. do 28.2.2016. godine. Projekt vrijedan 746.579,25 
HRK financiran je od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Državnog 
proračuna RH. Nositelj projekta je Udruga slijepih Varaždinske županije, a 
partneri na projektu su Udruga slijepih Požeško-slavonske županije, 
Medicinska škola Varaždin, Srednja škola Pakrac i Hrvatski savez slijepih iz 
Zagreba. Ciljevi projekta su: unaprijediti upravljačke i operativne sposobnosti 
udruga slijepih za pružanje inovativnih i učinkovitih socijalnih usluga za slijepe 
osobe te povećati prepoznatljivost udruga slijepih kroz jačanje volonterskog 
angažmana i suradnje s relevantnim dionicima u području pružanja socijalnih 
usluga na području Varaždinske i Požeško-slavonske županije. Projekt je u 
završnoj fazi, završena su tri od šest elementa. 

 

 EU projekt „Čujmo glasove različitih: uključivanje organizacija osoba s 
invaliditetom u građanski dijalog“ sufinanciran od strane Europske Unije u 
sklopu IPA IV komponente. Ciljevi projekta bili su usmjereni jačanju i 
povezivanju organizacija osoba s invaliditetom kako bi mogle predstavljati sve 
osobe s invaliditetom na teritoriju na kojem djeluju i biti aktivne u civilnom 
društvu te uključivanje organizacija civilnog društva, osobito udruga osoba s 
invaliditetom u kooperativni dijalog – suradnju s regionalnim i lokalnim 
vlastima. Struktura financiranja obuhvaćala je ukupan iznos od 59.933,58 EUR 
potreban za provedbu projekta, od čega je od Ugovornog tijela Nacionalne 
zaklade za razvoj civilnoga društva odobreno 50.000,00 EUR, dok su ostala 
sredstva osigurana iz vlastitog doprinosa i doprinosa partnerskih organizacija. 
Provedba projekta trajala je sukladno predviđenoj dinamici u razdoblju 18 
mjeseci, od 10. prosinca 2013. godine do 9. lipnja 2015.  
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 Program „Gledam tvojim očima“ u sklopu trogodišnjeg programa “videći 
pratitelj” za razdoblje od 2013. do 2015. godine. Cilj programa jest pružanjem 
socijalnih usluga u lokalnoj zajednici povećati kvalitetu života slijepih osoba, 
na način da im se pruža podrška u zadovoljavanju njihovih potreba te da se 
osnaži njihova integracija u zajednicu u kojoj žive. Videći pratitelj pruža 
različite oblike socijalnih usluga i podrške, ovisno o potrebama korisnika 
programa, što uključuje pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima 
(odlazak liječniku, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku), obuku za obavljanje 
kućanskih poslova i pomoć pri obavljanju administrativnih poslova (čitanje 
dokumenata, pošte, recepata, uputa za korištenje te pisanje po potrebi) na 
području cijele Varaždinske županije. Program financira Ministarstvo socijalne 
politike i mladih u sklopu trogodišnjeg programa udruga koje pružaju 
asistenciju za osobe s invaliditetom. Ukupna sredstva za provedbu treće 
godine programa do 31.12.2015. dobivena su od Ministarstva socijalne politike 
i mladih u iznosu od 106.140,00 HRK. Program će se nastaviti i u 2016. 

 

 Projekt „Bez struje se ne može ni kad se sve brajeve točke slože“ 
financiran je od strane Hrvatske Elektroprivrede s iznosom od 5.000,00 HRK. 
Cilj projekta bio je organizacijom informatičkog opismenjavanja i edukacijom 
za rad na računalu uz pomoć asistivnih tehnologija, osigurati neovisnost 
članova Udruge te omogućiti pristupačnost i komunikativnost korištenjem 
dostupnih tehnologija koje u velikoj mjeri izjednačavaju mogućnosti slijepih 
osoba s videćima. Korisnici projekta bili su članovi Udruge, tri slijepe odnosno 
visokoslabovidne osobe koje su prošle individualnu edukaciju za korištenje 
računala prilagođenih potrebama slijepih osoba (čitač ekrana Jaws for 
Windows i govorna jedinica za hrvatski jezik Wintalker Voice). Projekt se 
provodio u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2015. godine.  

 

 Program „Zajedno smo jači“ financiran od Varaždinske županije u iznosu 
26.000,00 HRK za 2015. godinu. Specifični ciljevi projekta bili su: 1) 
osnaživanje vodstva Udruge usmjereno na ljudske i tehničke kapacitete 
(mobilnost, informatičko opismenjavanje, odnosi s javnošću, komunikacijske 
vještine, rad na projektima); 2) izrada strateškog plana Udruge (misija, vizija, 
analiza vlastitog stanja i utjecaja okoline, ciljevi, prednosti, mogućnosti); 3) 
izgradnja vlastitih kompetencija, poticanje aktivnosti unutar članstva Udruge te 
pristupačnošću i otvorenošću u što većoj mjeri potaknuti suradnju u lokalnoj 
zajednici. Program se provodio u 2015. godini. 

 

 Program „Zajedno za kvalitetniji život slijepih osoba u lokalnoj zajednici“ 
financiran od Grada Lepoglave s iznosom od 10.000,00 HRK. Cilj programa 
bio je podići kvalitetu života slijepih osoba koje žive na području Lepoglave i 
unaprijediti razvoj šire društvene zajednice, kroz podršku slijepim osobama za 
život u zajednici na ravnopravnoj osnovi s drugim ljudima i podizanje razine 
svijesti zajednice o važnosti tolerancije i prihvaćanja različitosti kao bogatstva 
društva. Program se provodio u razdoblju siječanj – prosinac 2015. 

 

 Program „Kad se male i velike ruke slože, sve se može“ financiran od 
Grada Ludbrega s iznosom od 11.004,00 HRK. Ciljevi programa su: 1. 
podrška i osnaživanje slijepih osoba za život u lokalnoj zajednici, podizanje 
kvalitete njihovog života, poticanje neovisnosti i aktivna integracija u sva 
područja života zajednice; 2. kroz senzibilizaciju poticati aktivno građanstvo 
odgojno-obrazovnih djelatnika, povećati informiranost i razumijevanje kod 
videće djece koja nisu upoznata sa sljepoćom te ih senzibilizirati za potrebu 
uključivanja u društveno korisne aktivnosti. Program se provodio u razdoblju 
svibanj – prosinac 2015. 
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 Program „Operativni plan za 2015. godinu“ financiran od Grada Varaždina 
s iznosom od 47.000,00 HRK. Ovim se programom financiraju redovne 
djelatnosti Udruge kroz godinu. Neke od aktivnosti su: članove upućivati na 
ostvarenje zajamčenih prava prema postojećim zakonskim propisima, mlađe 
članove upućivati na školovanje, doškolovanje ili prekvalifikaciju, pomoći kod 
zapošljavanja, educirati ih prema afinitetima i sposobnostima (informatički 
tečajevi, tečaj hodanja uz pomoć bijelog štapa i ostalo prema programu). 
Program se provodio kroz čitavu 2015. godinu. 

 

U izvještajnom razdoblju aplicirali smo na sve objavljene natječaje iz područja  
djelovanja naše Udruge, za financijsku potporu.   

 

Il.  UPRAVLJANJE 

 

1. Održana je jedna sjednica Skupštine (izvještajno-programska) s devet točaka 

dnevnog reda. Na izvještajno-programskoj Skupštini raspravljano je o Izvješću o 

realizaciji programa rada i Financijskom izvješću za 2014. godinu, o Programu rada 

i Financijskom planu za 2015. godinu, usvajanju novog Statuta Udruge,  

problematici vezanoj za slijepe osobe te ostalim važnim temama vezanim uz 

Udrugu i članstvo. Članovi Skupštine informirani su o suradnji s Hrvatskim 

savezom slijepih, o radu HSS-a u vezi poboljšanja općeg standarda slijepih osoba 

te ostvarivanju prava i povlastica koja su im u ranijim razdobljima bila priznata. 

Tema rasprave bila je i organizacija izleta u Premanturu od 11. do 14. lipnja 2015. 
 

2. Upravni odbor održao je četiri redovne sjednice. Na redovnim sjednicama 

Upravnog odbora vođena je rasprava o materijalima sa sjednice Skupštine 

(Izvješće o radu i Završni račun te Program rada i Financijski plan) te o 

tromjesečnim obračunima i izvješćima. Raspravljalo se o tekućem poslovanju iz 

programa Kluba žena, financiranju Udruge i o ostalim zadacima iz nadležnosti 

Upravnog odbora predviđenih Operativnim planom. Članovi Upravnog odbora 

redovno su izvještavani o provođenju projekata/programa te su u određenim 

dijelovima provedbe i osobno sudjelovali. Također su redovito izvještavani o radu 

HSS-a Zagreb i ostalim aktivnostima koje nisu bile predviđene Programom rada.  
 

3. Nadzorni odbor održao je jednu sjednicu na kojoj je izvršen pregled i kontrola 

financijsko-materijalnog poslovanja Udruge (završni račun za 2014. godinu). 

Izvješće iz kojeg je vidljivo da nisu nađene nikakve nepravilnosti u poslovanju 

podnijeto je na sjednici Izvršnog odbora i sjednici Skupštine gdje je jednoglasno 

usvojeno. 

 

IlI.  ŠKOLOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE 

 

1. Na školovanju u osnovnom obrazovanju nalaze se dva učenika, tri učenika su u 

specijalnoj školi, jedan učenik u srednjoj školi u Varaždinu te dva studenta na 

redovnom studiju u Zagrebu. Surađivali smo sa svim školama koje pohađaju naši 

učenici. 
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2. Zaklada za školovanje slijepih „Marko Brkić“ iz Zagreba i Lions klub Varaždin 

putem stipendija novčano su pomogli školovanje naše slijepe djece. 
 

3. Kontinuirano je vođena suradnja sa Zavodom za zapošljavanje te Hrvatskim 

savezom slijepih Zagreb vezano za mogućnosti zapošljavanja naših nezaposlenih 

članova. S HZZ-om vođene su partnerske konzultacije i popunjavani upitnici. 
 

4. U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje putem javnih radova zaposlen je naš član 

Stanislav Brlenić koji obavlja lakše administrativne poslove u Udruzi i jednostavnije 

poslove za druge slijepe osobe. U suradnji s Gradom Varaždinom također putem 

javnih radova HZZ-a na šest mjeseci zaposlena je Davorka Oblaković koja je 

obavljala poslove asistencije članovima i pomoći u kućanskim poslovima. 
 

5. U izvještajnom razdoblju u radnom odnosu nalazi se šest naših članova i to: 1 

telefonist, 1 fizioterapeut, 1 prosvjetni radnik i 3 radnika u privredi. 
 

6. U razdoblju od rujna do prosinca 2015. godine Zlatko Sobočan iz Čakovca, 

stručnjak educiran za provođenje informatičkog tečaja sa slijepim osobama, 

pripremao je naše članove Nadu Krčmar, Božidara Levanića i Sinišu Horvata za 

polaganje ECDL ispita po programu prilagođenom slijepima. 

 

IV.  AKTIVNOSTI KLUBA ŽENA 

 

1. Održana su tri sastanka Kluba žena na kojima se uglavnom raspravljalo o 

aktivnostima tijekom godine, o realizaciji pojedinih dijelova programa kao i o 

akcijama HSS-a Zagreb i drugih Udruga slijepih vezano uz aktivnosti slijepih žena 

Hrvatske. 
 

2. Prema Operativnom planu i zaključku odbora Kluba žena održan je izlet članstva u 

odmaralište HSS-a (ERKS Premantura) od 11. do 14. lipnja 2015. Na izlet se 

odazvalo 44 člana uz pratitelje. Troškove prijevoza podmirila je Udruga, a pansione 

su snosili sudionici izleta. Na izletu je proveden program edukacije snalaženja u 

prostoru te pravilno korištenje bijelog štapa. Ovaj program polazilo je dvoje starijih 

članova Udruge koji su prošli obuku u centru za mobilitet „Silver“. U organizaciji i 

provedbi ovog edukativnog izleta aktivno su pomagale članice Kluba žena. 
 

3. Naša predstavnica Marina Poropat sudjelovala je u radu Mreže slijepih žena 

Hrvatske. 
 

4. Članica kluba žena Biserka Herceg-Žutki sudjelovala je na ljetnoj akademiji  Mreže 

slijepih žena Hrvatske. Akademija je održana u Premanturi od 18. do  25. srpnja. 
 

5. Članice kluba žena posjetile su nekolicinu socijalno ugroženih i teže bolesnih 

članova Udruge, pružile im svoju potporu i uručile prigodne poklon pakete koje su 

same izradile. 
 

6. 22. prosinca 2015. godine održano je predblagdansko druženje članica Kluba žena 

na kojem su žene rezimirale dosadašnji rad, iznijele svoje planove za rad u 

narednoj godini te su im uručeni simbolični darovi. 
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V.  SPORT I REKREACIJA 

 

 KUGLANJE 
 

1. Tijekom 2015. godine kuglačka ekipa održala je 42 redovna treninga na kuglani 

"Željezničar" i kuglani „Arena“ svaki utorak u trajanju od 2 sata. Treninzima je 

redovno prisustvovalo 8-10 naših članova.  
 

2. Tijekom 2015. sudjelovali smo na kuglačkim turnirima u organizaciji drugih udruga 

slijepih (Karlovac, Zabok, Virovitica, Koprivnica). 
 

3. Dana 7. veljače 2015. godine naša ekipa sudjelovala je na natjecanju u Zaboku te 

je u II. kuglačkoj ligi slijepih za sezonu 2014. - 2015. osvojila treće mjesto. 
 

4. Dana 28. ožujka 2015. godine bili smo domaćini 5. kola II. kuglačke lige slijepih, a 

natjecanje je održano na kuglani sportske dvorane „Arena Varaždin“. Ugostili smo 

30 natjecatelja, 15 pratitelja i vozača, osigurali doručak, ručak, osvježenje, kuglanu, 

suce, i ostalo što ide uz organizaciju natjecanja. Troškove smo pokrili iz donacija te 

iz vlastitih sredstava namijenjenih za sportske aktivnosti prema programu. 
 

5. 18. i 19. travnja 2015. održano je državno prvenstvo u kuglanju za slijepe u 

Koprivnici, na kojem je sudjelovalo troje naših natjecatelja koji su se dobrim 

plasmanom u II. kuglačkoj ligi plasirali na završnicu. Naša članica Biserka Kliček 

osvojila je drugo mjesto u kategoriji B-1 za žene (100% slijepa osoba), dok je 

Benković Ivan osvojio peto mjesto u kategoriji B-3 (ostatak vida do 5%). 
 

6. Dana 26. rujna sudjelovali smo na turniru u Karlovcu gdje je naša ekipa ostvarila 

plasman na treće mjesto ekipno, a u pojedinačnim natjecanjima Božidar Levanić u 

kategoriji B-1 drugo mjesto, Stanislav Brlenić u kategoriji B-2 treće mjesto i Ivan 

Benković u kategoriji B-3 drugo mjesto. 
 

7. Dana 24. listopada naša ekipa sudjelovala je na turniru u Koprivnici i osvojila treće 

mjesto. 
 

8. 7. studenog naša ekipa sudjelovala je na turniru u Virovitici i osvojila drugo mjesto. 

 
 PIKADO 
 

1. Tijekom 2015. godine pikado ekipa održavala je redovne treninge svakog utorka u 

trajanju od 3 sata na kojima je prisustvovalo prosječno 7-8 naših članova. 
 

2. Dana 23. svibnja 2015. bili smo domaćini pikado turnira na kojem su sudjelovale 

ekipe iz Pule, Rijeke, Zagreba, Karlovca, Virovitice i Varaždina. Naša ekipa 

zauzela je četvrto mjesto. Troškove organizacije natjecanja pokrili smo iz vlastitih 

sredstava namijenjenih za sportske aktivnosti prema programu. 
 

3. Dana 11. srpnja 2015. naša pikado ekipa sudjelovala je na turniru u Karlovcu. 
 

4. U razdoblju od 3. do 6. rujna 2015. pikado ekipa sudjelovala je na državnom 

prvenstvu u Premanturi. Naši natjecatelji postigli su odlične rezultate,  
 

5. Dana 17. listopada 2015. naša pikado ekipa sudjelovala je na turniru slijepih 

Hrvatske u Zagrebu. 
 

6. Dana 28. studenog 2015. naša pikado ekipa sudjelovala je na turniru slijepih 

održanom u Karlovcu. 
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VI.  OSTALE AKTIVNOSTI 

 

1. Vođeni su kontakti i suradnja sa srodnim udrugama civilnog društva na području 

grada i županije u cilju obostranog informiranja i razmjene iskustava. 
 

2. U izvještajnom razdoblju nastavljena je suradnja s Centrima za socijalnu skrb   

Varaždin, Ivanec, Novi Marof i Ludbreg vezano za rješavanje pojedinih socijalnih 

problema naših članova.  
 

3. U odmaralištu HSS-a ERKS Premantura od 11. do 14. lipnja 2015. organiziran je 

izlet za članove Udruge na kojem je sudjelovalo 44 člana uz pratnju. 
 

4. U sklopu programa koje smo provodili na području Grada Ludbrega i Lepoglave, 

članovima naše Udruge s tog područja sredstvima iz programa osigurana su 

pomagala i to: govorni toplomjer, rezač tableta, kutija za tablete na brajevu pismu i 

trakice za označavanje predmeta. 
 

5. U tradicionalnoj suradnji s Lions klubom Varaždin koji je darovao 1.000,00 HRK 

pomogli smo kupiti knjige i potreban školski pribor našem članu Šimunčić Mariu čija 

se obitelj nalazi u vrlo teškoj financijskoj situaciji.   
 

6. Povodom Svete Lucije 13. prosinca, biskup Josip Mrzljak upriličio je 12. prosinca 

(subota) druženje slijepih Varaždinske biskupije (Udruge slijepih iz Čakovca, 

Koprivnice i Varaždina) na kojem je prisustvovalo 56 članova naše Udruge. 

Održana je sveta misa za članove i njihove pratnja, a zatim ručak s biskupom u 

Svećeničkom domu.  
 

7. S Hrvatskim savezom slijepih Zagreb kroz cijelo izvještajno razdoblje održavana je 

aktivna suradnja s ciljem što bolje zaštite i poboljšanja kvalitete života naših 

članova.  
 

8. Naš zastupnik Davor Janjušević, aktivno je sudjelovao u radu Skupštine i 

Upravnog odbora HSS-a Zagreb. 
 

9. Putem sredstava javnog priopćavanja i naše web stranice, članovi Udruge i ostali 

građani redovno su obavještavani o našim aktivnostima. Kroz mjesec listopad 

Udruga je organizirala Dane otvorenih vrata Udruge gdje su posjetitelji dobili 

informacije o radu Udruge, problematici vezanoj uz sljepoću i upoznali se sa svim 

pravima i mogućnostima slijepih osoba. Razgledali su razne vrste pomagala koje 

olakšavaju svakodnevni život osobama oštećenoga vida. Svim zainteresiranim 

posjetiteljima omogućili smo „ulazak u cipele“ osobe s invaliditetom gdje su na par 

minuta mogli isprobati kako se slijepe osobe kreću (hodanje uz pomoć bijelog 

štapa i poveza na očima). 
 

10. U prosincu, za vrijeme zimskih školskih praznika, održano je tradicionalno druženje 

s učenicima i njihovim roditeljima te našim socijalno ugroženim članovima. Tom su 

prigodom učenicima uručene jednokratne novčane pomoći u iznosu 500,00 HRK. 

Socijalno ugroženim članovima dodijeljena je pomoć od 400,00 HRK te im je 

uručen poklon paket u vrijednosti 300,00 HRK.  
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Na spomenutom druženju bili su prisutni:  

Djeca – osnovnoškolci, srednjoškolci i studenti: 

1. CANJUGA NIKO – Grad Varaždin, centar T. Špoljar – višestruka oštećenja 

2. GERIĆ MARKO – Grad Ludbreg, student 2. godine edukacijsko-

rehabilitacijskog fakulteta  

3. KNEZEK MATIJA – Općina Mali Bukovec, učenik specijalne škole Čakovec 

– višestruka oštećenja 

4. KUČINA IVAN – Grad Varaždinske Toplice, OŠ 7. razred 

5. MALTARSKI ANJA – Grad Varaždin, studentica 2. godine filozofskog 

fakulteta 

6. OREŠKI ALEN – Općina Bednja, učenik centra Tomislav Špoljar – 

višestruka oštećenja 

7. PAVIČIĆ PATRIK – Grad Varaždin, OŠ 6. razred 

8. ŠIMUNČIĆ MARIO – Općina Visoko, SŠ 1. razred – prilagođen program 
 
 

Socijalno ugroženi članovi Udruge: 

1. BRLENIĆ STANISLAV 

2. BENKO KATICA 

3. ĐURAN BRANKO 

4. HERCEG-ŽUTKI BISERKA 

5. HLADNIĆ ANKICA 

6. KLIČEK BISERKA 

7. KOKOTEC STJEPAN 

8. KOVAČIĆ DRAGICA 

9. KUĆA MATO 

10. LEVANIĆ BOŽIDAR 

11. MEDENJAK STJEPAN 

12. NJEGOVEC SREĆKO 

13. NOVAK MARIJA 

14. POKOS DANIJELA 

15. POLJAK ELIZABETA 

16. SLIVAR FRANJO 

 
Dio potrebnih sredstava za provedbu ovog programa pribavili smo donacijama od 

biskupa, Varaždinske županije, Grada Varaždina i ostalih donatora, a ostatak je 

podmirila Udruga.     

 

                                                                                                
 

                                                                                                            Predsjednik: 

                                                                                                            Davor Janjušević 


