Rad poludnevnog boravka kroz 2017. godinu
-redovna izvještajna Skupština, 14.travnja 2018.voditeljica poludnevnog boravka Jasenka Jocić

Godinu koja je iza nas obilježile su promjene i novosti među djelatnicima. Tim poludnevnog
boravka pojačan je još jednom asistenticom na pola radnog vremena, Karmen Halabarec, čime
je Udruga ispunila i zakonski uvjet zapošljavanja osobe s invaliditetom. Prema ugovoru o djelu,
u srpnju 2017. na mjesto još jednog vozača dolazi Josip Lesjak. Osim priključivanja osoba u
naš tim, bilo je i negativnih promjena: odlazak dugogodišnje djelatnice Marije Plantić,
asistentice u boravku, te nakon nje još jedne djelatnice na tom radnom mjestu (listopad 2017.).
U studenom 2017 u naš tim dolazi odgojiteljica Mateja Zadravec.

Bez obzira na navedene događaje i promjene, aktivnosti su se nesmetano provodile i nije ih
nedostajalo.

Sudjelovali smo na svim važnim događanjima u gradu (koncerti, sportske aktivnosti), otišli na
poneki kraći izlet, uređivali interijer i dvorište boravka, sudjelovali na raznim sajmovima na
kojima smo prezentirali rad Udruge i poludnevnog boravka (Porcijunkulovo, Advent u gradu
Zrinskih, štand povodom Uskrsa, štand na Jugu kod crkve, Dani zahvalnosti u Nedelišću) te
poboljšavali naše vještine u kuhinji. Trudimo se obilježiti sve važnije datume i događaje, a
posebno se veselimo proslavi Valentinova. I ove godine su korisnici boravka izradili ulaznice
za navedeni događaj.
Također, ponosni smo na sudjelovanje u građanskoj akciji Ping-Pong-Ping, čija je voditeljica
bila Maja Vidrač, stručna suradnica Udruge. Akcija je financirana od Regionalne zaklade za
lokalni razvoj ZAMAH, a provedena je u mreži s Gradom Čakovcem i Gradskim komunalnim
poduzećem ČAKOM. Svojim volonterskim radom i angažmanom, osobe s intelektualnim
teškoćama, djelatnici Udruge i volonteri uredili su i obnovili eksterijer STK Putjane, odnosno
igrala dječjeg igrališta i klupice, ogradu i travnjak.

Polaznica boravka Ana Lovrenčić odvaja svoje slobodno vrijeme i volontira u Socijalnoj
zadruzi Humana Nova. Svi korisnici, ovisno o njihovim sposobnostima i interesima, uključeni
su u aktivnosti boravka - kreativne radionice, održavanje prostora i pripremu obroka.

Novost u boravku je klimatizacijski uređaj koji nam olakšava vruće ljetne dane, a pomaže i da
prebrodimo zimske te brže zagrijemo prostor kako bi nam bilo što ugodnije boraviti u njemu i
izvršavati zadatke koji su pred nama.

Izgradili smo, njegujemo i održavamo dobru suradnju sa srodnim udrugama iz Hrvatske i
susjedne Slovenije i ustanovama (COO Čakovec, CZSS Čakovec) te s ostalim socijalno
osjetljivim tvrtkama u Međimurju.
Vrlo često primamo posjete i rado smo domaćini prijateljima iz srodnih udruga. Ove smo
godine ugostili članove udruga iz Ivanca i Lendave, gospođe iz Kluba za starije osobe Nedelišće
te djelatnike i učenike Tehničke škole Čakovec.
Gošće iz Lendave održale su u našim prostorima radionicu izrade ukrasnih kutijica od starog,
novinskog papira.
Iz svakog posjeta izrodi se nova suradnja, a posebno, hvalevrijedno druženje bilo je s učenicima
Tehničke škole Čakovec koji su ponudili pomoć oko popločavanja dvorišta boravka betonskim
opločnicima (tlakovcima) i to isto i napravili u rekordnom roku.

Prijevoz korisnika i dalje je važna stavka i aktivnost boravka. Zbog ''raštrkanosti'' naselja iz
kojih korisnici dolaze, prijevoz korisnika vozilima Udruge vrše dvije osobe i tek sada dolazak
korisnika na radionice teče bez poteškoća.

Ne smijemo zaboraviti ni kontakte i savjetodavni rad s obiteljima korisnika. Drago nam je što
nam se sve više roditelja obraća za pomoć u rješavanju nekih situacija s njihovim članovima
obitelji, a tim boravka uvijek je spreman saslušati i pomoći u najvećoj mogućoj mjeri.

