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Izvješće o radu za 2021. Godinu
U 2021. godini ostvareni su ciljevi postavljeni Planom za 2021. godinu.
Broj radnika na dan 31.12.2020. je 5.
Broj EU projekata koji su trenutno u provedbi: Virtualni Čarobni svijet dok su Čarobni svijet
i Čarobni zaželi završeni.
Realizirani projekti sufinancirani sredstvima Šibensko-kninske županije ove godine je Tim
podrške za koji je odbreno 10.000,00 kuna.
Udruga koristi dva poslovna prostora – Vukovarska 8 i Maslenička 15.
Broj članova udruge je 85.
Broj volontera je 18 s 520 sati volonterskog rada.
Broj djece u redovnim aktivnostima u Kninu je u ovoj godini povećan i broji 45 i za njih
roditelji plaćaju mjesečne članarine, ostalim projektima i programima (Kistanje jutarnji
program 23, produženi boravak 15, kreativna radionica 19), u Biskupiji i Kijevu u prosjeku
radionice polazi do 30 djece. U project Virtualni Čarobni svijet je uključeno 29 djece.
Kontinuirani program “Korak bliže djetetu” uz određene prilagodbe uzrokovane epidemijom
Korona virusa te određenim mjerama koje su ograničavale održavanje radionica za djecu, se i
dalje provodi u Kninu, Kistanjama i Biskupiji, pri čemu je Općina Kistanje u cjelosti pokrila
troškove materijalne troškove radionica kao i plaću i honorare angažiranih osoba/stručnjaka
Od 12.7. u Kistanjama je zaposlena radnica na pola radnog vremena. U Biskupiji ove godine
aktivnosti se financiraju iz EU projekta Društveno-kulturni centar Biskupija udruge Scientia
Populo. U Kninu se program financira iz članarina roditelja.
U siječnju se aktivno razvijaju i jačaju javne usluge za djecu i roditelje u obliku psihosocijalnih radionica i pomoći u učenju kroz Tim podrške. Potpisani je ugovori o suradnji s
općinama Kistanje.
Održane su dvije donatorske akcije prikupljanja pomoći za stradale u pšotresu u Banovini. U
suradnji s Camping Peruča I Igana d.o.o. prikupljena sredstva su odvezena na dogovorene
lokacije.
Sudjelovanje na konferenciji POU Korak po korak s primjerima dobre prakse naše Udruge.
Organiziran izlčet u Split za djecu projekta Čarobni svijet.
Održan okrugli stol “Zajedničkim snagama za dobrobit djece”.
U veljači je potpisan ugovor za project Virtualni Čarobni svijet vrijednosti 492.799,97 kuna.
Organiziran izlet na OPG Branka Borović u Radučiću. Održana završna konferencija projekta
“Čarobni svijet”
U ožujku kolegica ide na porodiljni i angažiramo volontere da pokriju zamjenu za redovne
programe. Održana online početna konferencija projekta Virtualni Čarobni svijet.
Sudjelovanje s intervjuom na TV Šibenik.
Travanj i svibanj nastavljamo s projektnim aktivnostima i online radionicama. Potpisan
Ugovor s ŠKŽ za project Tim podrške. Održavamo roditeljske sastanke do 31. 12. 2021. I
individualna savjetovanja.
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U suradnji s zajednicom Mondo novo i općinom Kistanje organiziran je izlet za djecu u
Pećinski park Grabovača. Organiziran edukativnio roditeljski sastanak s mag Marinom Grbić.
U lipnju u potpunosti nastavljamo s radom u svim radionicama. Realizirane su trodnevne
radionice na tvrđavi za djecu na temu kninskih velikana pod vodstvom Gorana Mrnjavca.
Zapošljavamo 4 stručnjaka iz područja umjetnosti i kulture.
U srpnju članovi udruge angažirani su za provedbu radionica za djecu Udruge Krijesnica.
Odrađuju se aktivnosti predstava u Kistanjama. Sudjelujemo dječjim radionicama u Kijevu
povodom dana Općine.
U kolovozu su pisane projektne prijave za otvorene pozive Ministarstva, Rtl pomaže djeci..
U rujnu djeca s projekta Virtuaslni Čarobni svijet idu na izlet u Biskupiju. Odvijaju se upisi
nove djece. Knin ima 1 jutarnju grupu predškolske djece te 2 grupe produženog boiravka za
školsku djecu.
Udruga nastavlja suradnju s udrugom Scientia populo o suradnji na provedbi projekta
“Društveno-kulturni centar Biskupija” u sklopu kojeg će dvije izvršiteljice aktivnosti, ujedno
članovi udruge Čarobni svijet raditi na provedbi programa “Korak bliže djetetu” dok će
njihov biti financiran ugovorom o djelu iz sredstava Projekta.
Održan edukativni sastanak za roditelje i stručnjake s prof. Anitom Kovačević.
Organizirane radionice za djecu u Kijevu, u suradnju smo uključili NP Krka.
Listopad u Kistanjama počinjemo s programom Pomoć u učenju. Održana završna
konferencija Čarobni zaželi.
Studeni Zapošljavamo još jednu animatoricu za rad u jutarnjoj grupi. Dobivamo Odluku o
prolasku 1. Razine za institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga
društva.
Sudjelovali u humanitarnoj Akciji prikupljanja sredstava za djevojčicu Kiaru. Organiziran
sajam u te svrhe u Kistanjama.
Organizirane radionice za djecu u Kijevu s Udrugom Biom iz Zagreba.
Prosinac dobivamo Odluku o institucionalnoj podršci Udruge u iznosu od 241.000,00 kuna.
Sudjelujemo na dodjeli nagrada za volontere s 4 nominirana volontera.
Rezultati RTl pomaže djeci su pozitivni. Sudjelovnje na Božićnom sajmu u Kninu.
Sudjelujemo s predstavom u Šibenskom narodnom klazalištu za dobrotvorne svrhe u suradnji
s Kulturnom udrugom Tribunj.
Organizirane besplatne radionice za djecu u Kijevu i donacijski opremljena
igraonica/učionica za djecu. Redovito informiranje javnosti puitem radijskih emisija – Radio
Knin, Radio Ritam ten a portalima I web I facebook stranici.
Ovogodišnji rad Udruge Čarobni svijet je definitivno obilježen izmjenama zaposlenika kroz
projektne aktivnosti. Značajan je angažman novih volontera. Porast broja djece u redovnim
programima nadomješta manjak prihoda nastao u nedostatku projekata.
Realizirane su sve kategorije Operativnog plana za 202. godinu i to:
1. Pružanje usluga neposrednim korisnicima i članovima udruge
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2. Edukacija i jačanje ugleda udruge
3. Senzibilizacija i podizanje javne svijesti
4. Programi i projekti
5. Medijska aktivnost
6. Organizacijsko jačanje udruge

Daljni rad udruge predočen je u Planu rada i Operativnom planu za 2022. godinu.

Anita Ercegovac
Predsjednica udruge

