Zapisnik s prvog timskog sastanka partnera na projektu
«Invalidnost je problem društva a ne osobe»
održanog 05. prosinca 2014. u prostoru Centra za socijalnu skrb, grad Krk,
Vršanska 21 a, s početkom u 13,00 sati.
Nazočni:
1. Nositelj projekta - Udruga invalida kvarnerskih otoka (UIKO) Punat:
Miranda Šebelja-predsjednica, Rezika Janković-tajnica;
2. Prvi partner - Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) Zagreb:
Mr.med.sc. Mirjana Dobranović – dopredsjednica;
3. Drugi partner – Centar za socijalnu skrb (CZSS) Krk: Sanja Žderić

U ime CZSS gđa Sanja Žderić izjavljuje da joj je iznimno zadovoljstvo što zbog odsutnosti
ravnateljice Centra gđe dipl.soc.rad. Vesne Juzbašić može ugostiti sudionike i sudjelovati u
provedbi projekta.
R. Janković – formalizacija projekta kasni više od mjesec dana, odobrena sredstva još nisu
uplaćena, kraj je polugodišta tako da će realizacija krenuti početkom drugog polugodišta.
M. Dobranović – uz postojećih 280 pravnih propisa o osobama s invaliditetom, publikacija
BONTON koja je već podijeljena u 8.000 primjeraka u osnovnim, srednjim školama i
fakultetima, biti će podijeljena u 8 područnih osnovnih i srednjoj školi u gradu Krku, 450
primjeraka ukupno. Uz BONTON i pravila ponašanja biti će izvršena i po jedna pp prezentacija.
Vanjsku stručnu suradnicu mr.sc. Gordanu Ramač (koordinacija) zamijeniti će dr. Kurent.
R. Janković – biti će podijeljeno 250 primjeraka BONTONA, shodno korekciji tj. umanjenju
dodijeljenih proračunskih sredstava.
M. Šebelja – radionice je najbolje organizirati u Krku i Malinskoj gdje živi najveći broj otočana,
a s obzirom da će obje biti u siječnju i/ili veljači, rad na otvorenom ne dolazi u obzir. Predlažem
da se radionica u Krku održi u «Maškaranom šatoru» koji je u centru grada otvoren do kraja
maškara, 17. veljače i za što ću se osobno pobrinuti.
R. Janković – radionica u Malinskoj u tom slučaju dolazi u obzir ili u Osnovnoj školi ili u
općinskoj maloj dvorani, za što ću se osobno pobrinuti.
S. Žderić -CZSS će sastaviti spisak članova za radionice, uključivo i članove UIKO u evidenciji.
Zaduženja do idućeg sastanka:
1. UIKO – dogovoriti termine predavanja s ravnateljima škola.
2. UIKO- organizirati zajednički sastanak ravnatelja škola, gradonačelnika, svih partnera i
Radio Otok Krk.
3. Organizirati drugi operativni sastanak partnera u veljači.
4. Organizirati treći sastanak partnera – evaluacija projekta.
U Krku, 05. prosinca 2014.
Zabilježila: Rezika Janković - UIKO

