
Godišnje izvješće o radu

Slavonski Brod, 2021. godina



O UDRUZI 

podrška, pomoć i senzibilizacija prema djeci i osobama s poteškoćama šireg autističnog spektra i
srodnih razvojnih poremećaja te njihovim obiteljima
promoviranje i zagovaranje načela jednakih mogućnosti i nediskriminacije u društvu
organiziranje i provođenje edukacijsko-rehabilitacijskih, sportskih, kulturnih, socijalizacijskih programa
prilagođenih djeci i osobama s poteškoćama šireg autističnog spektra i srodnih razvojnih poremećaja s
ciljem njihovog kvalitetnijeg uključivanja u redovne programe
organiziranje provođenja programa rada koji podrazumijeva rane intervencijske pristupe, kao i pristupe i
rad s djecom i osobama osnovnoškolske, srednjoškolske i rane odrasle dobi
osiguravanje podrške pomoćnika u nastavi i socijalizaciji u vrtićkoj, osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj i
odrasloj dobi
informiranje šire javnosti o problemima i specifičnostima djece i osoba s poteškoćama šireg autističnog
spektra i srodnih razvojnih poremećaja
integracija i inkluzija djece s poteškoćama šireg autističnog spektra u redovne odgojno-obrazovne
ustanove u skladu s njihovim mogućnostima te osiguranje kvalitetnije integracije i inkluzije osoba s
poteškoćama šireg autističnog spektra i srodnih razvojnih poremećaja u društvo
suradnja s fizičkim i pravnim osobama koje bi stručnim znanjem i doprinosom mogle utjecati na
poboljšanje kvalitete života djece i osoba s poteškoćama šireg autističnog spektra i srodnih razvojnih
poremećaja te njihovih obitelji
volonterstvo.

    
   Udruga „Plavi cvijet“ je dobrovoljna i neprofitna udruga roditelja i osoba s poteškoćama šireg autističnog
spektra te članova njihovih obitelji, skrbnika i ostalih zainteresiranih građana koji svojim radom i znanjem
žele pomoći unapređivanju kvalitete života osoba s poteškoćama šireg autističnog spektra i srodnih
razvojnih poremećaja. Udruga ima ukupno 105 članova, 45 nominalnih i 60 redovnih članova. Sjedište
Udruge je u Slavonskom Brodu. 

     Ciljevi udruge:

    Područje djelovanja udruge je socijalna djelatnost, obrazovanje, znanost i istraživanje, socijalna
djelatnost, zaštita zdravlja, ljudska prava i  volonterstvo.*

                                                                                                                (*prema Statutu Udruge "Plavi cvijet")
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    Pod pokroviteljstvom Sveučilišta u
Slavonskome Brodu naša je Udruga u suradnji s
Udrugom odgojitelja "Loris" organizirala 30.
siječnja znanstveno-stručni skup "Partnerstvo s
roditeljima u kriznim situacijama" na Zoom
aplikaciji. Predsjednica Udruge odgojitelja "Loris"
Andrea Lemajić otvorila je stručni skup, a teme
uvodnih izlaganja bile su suradnja i partnerstvo
odgojno-obrazovnih djelatnika s roditeljima,
roditeljstvo u kriznim situacijama, suradnja
roditelja i stručnjaka do kvalitetnih usluga rane
podrške i partnerski odnosi za dobrobit djeteta.
Nakon uvodnih izlaganja održane su radionice u
skupinama o partnerstvu i suradnji s roditeljima i
o uslugama rane podrške. Na stručnom skupu
uz odgojitelje i roditelje djece s teškoćama u
razvoju sudjelovali su i učitelji i profesori. 

 
         Predsjednica naše Udruge Iva Klarić istaknula
je kako su tijekom pandemije koronavirusa djeca s
teškoćama u razvoju provela jako malo vremena u
vrtiću što je poremetilo njihovu svakodnevnu rutinu i
utjecalo na njihovo ponašanje, a u anketi koju smo
proveli u našoj Udruzi roditelji su istaknuli da su
tijekom pandemije očekivali više individualnih
sastanaka s odgojiteljima, otvoreniji razgovor o
odnosu prema njihovom djetetu i češće uključivanje
stručne službe u partnerski odnos odgojitelja i
roditelja djece.  
        Na kraju skupa zaključeno je da je korona kriza
značajno utjecala na proces odgoja i obrazovanja
djece, a posebno na djecu s teškoćama u razvoju,
stoga je potrebna kvalitetna suradnja i partnerstvo
stručne službe i odgojno-obrazovnih djelatnika s
roditeljima, rad na usavršavanju digitalnih
kompetencija odgojitelja i digitalizaciji ustanova te
povećanje broja odgojitelja u vrtićkim skupinama s
naglaskom na nužnost trećeg odgojitelja.

Partnerstvo s roditeljima u kriznim situacijama



       6. veljače završili smo s uređenjem prostora
koji smo dobili na korištenje zahvaljujući župniku
Andriji Djakoviću i župljanima Župe Bezgrešnog
Srca Marijinog na Budainci. Dio prostora uredili
smo kao senzornu sobu/igraonicu za održavanje
terapija i igraonica za djecu te druženje.
Opremu, materijale i novčana sredstva za
uređenje prostora donirali su nam naši sugrađani
i tvrtke donatori: Tokić d.o.o., Hobi centar Kožul,
Sitolor d.o.o., Vitafoam Croatia, Pinija d.o.o.,
Interijer Marko, Udruženje obrtnika Slavonski
Brod, Nanbudo klub "Slavonija" Okučani, Đuro
Đaković Montaža d.o.o. i Oriolik d.o.o. U
kolovozu 2020. godine organizirali smo i
humanitarnu akciju doniranja korištenih igračaka
(didaktičke igračke, sportska oprema, knjige i
slikovnice i igračke za imitativnu igru).
Zahvaljujući našim sugrađanima, a posebno
djeci, dobili smo jako puno igračaka koje smo
zatim razvrstali i pripremili za korištenje.
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Uređenje prostora Udruge



        27. ožujka, u 10 sati,  u Gradskoj
knjižnici Slavonski Brod otvorili smo
Tjedan svjesnosti o autizmu
predavanjima Jugoslava Gojkovića,
dr. med., o psihodinamskom viđenju
autizma te Monike Mitrović,
mag.psych., i Josipe Erdeši,
mag.psych., o roditeljima  djece s
teškoćama u razvoju – subjektivnoj
procjeni kvalitete života i postojećih
mehanizama podrške.

Godišnje izvješće - 2021.

 

Tjedan svjesnosti o autizmu



   28. ožujka nastavili smo s aktivnostima
Tjedna svjesnosti o autizmu. U suradnji s
ultramaratonskim klubom "Mazator"
organizirali smo humanitarnu utrku "5 km
podrške" s početkom u 12 sati u
Splavarskoj ulici u Slavonskom Brodu. Prvo
je mjesto osvojio Marino Kavka, drugo
mjesto Damir Šetka, a treće mjesto osvojio
je Domagoj Zmaić. Prvo mjesto u ženskoj
konkurenciji osvojila je devetogodišnja Maja
Mikić. 
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Humanitarna utrka "5 km podrške"



   31. ožujka, u 17 sati i službeno smo otvorili
novouređeni prostor za članove naše Udruge i
medije. U novouređenom prostoru, u senzornoj
sobi održavat će se igraonice, sportsko-
edukativne radionice za djecu, različite
aktivnosti, projekti, druženja i dr. 
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Otvorenje prostora Udruge



     2. travnja, od 10 do 13 sati, na brodskom Korzu obilježili smo Dan svjesnosti o autizmu akcijom "Dan
plavih balona". Članovi Udruge i volonteri dijelili su informativne letke o autizmu i našoj Udruzi te plave
balone. Policijska uprava Brodsko-posavska također je podržala našu akciju i tijekom Tjedna svjesnosti o
autizmu dijelila je naše promotivne letke tijekom obavljanja svakodnevnih aktivnosti. 
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Svjetski dan svjesnosti o autizmu
Dan plavih balona



    Pod pokroviteljstvom Grada Slavonskog Broda
nastavili smo dalje s projektom "Igraj se sa
mnom". Cilj projekta bio je održavanje 10
igraonica/radionica za djecu s poteškoćama u
razvoju predškolskog i školskog uzrasta.  U 
 radionicama je sudjelovalo ukupno 21 dijete - 10
predškolaca i 11 školaraca.
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Igraj se sa mnom!

     Djeca su se tijekom radionica družila sa svojim
vršnjacima što je pridonijelo razvoju socijalizacije i
komunikacije. Sva djeca koja su sudjelovala u
igraonicama/radionicama sa zadovoljstvom su
dolazila na igraonice, verbalna djeca svoje su
zadovoljstvo izražavala kroz komunikaciju s
roditeljima dok su neverbalna djeca svojim
gestama pokazivala osjećaje i zadovoljstvo.
Zahvaljujući igraonicama, djeci je dan bio
strukturiran i ispunjen, a roditelji su naveli kako su
uočili smanjenje frustracija i nezadovoljstva nakon
boravka u igraonicama jer je energija djece bila
usmjerena na igru i druženje s vršnjacima.

  

    Edukativne igraonice omogućile su djeci zabavu
i igru u prostoru Udruge, a roditeljima vrijeme za
sebe ili za aktivnosti koje ne mogu obaviti zajedno
s djecom. Igraonice su održavane u prostoru
Udruge subotama, od svibnja do sredine prosinca
2021. g. S obzirom da su korisnici projekta djeca s
poremećajem autističnog spektra, u jednoj
radionici/igraonici moglo je biti najviše 4 djece s
kojom su radili iskusni radni terapeuti. 

    Iako su predviđena sredstva bila dostatna za
održavanje navedenih 10 radionica koje su
odrađene do kraja srpnja, radni terapeuti koji su
sudjelovali u projektu odlučili su nastaviti
volontirati kako bi djeca imala igraonice tijekom
cijele godine. U projektu je bio zaposlen radni
terapeut Gabriel Mandić temeljem ugovora o
djelu, a  radni terapeuti Kristijan Šimić, Krešimir
Vlajnić i Stjepan Lovrić volontirali su tijekom
trajanja projekta.
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    Sredinom studenog radnim terapeutima su se
pridružili volonteri Srednje medicinske škole koji su
također volontirali u igraonicama te na taj način
stekli iskustvo kako raditi i pristupiti djeci s
poteškoćama u razvoju. 
 

    Tijekom provedbe projekta sudionici su izrazili
svoje zadovoljstvo organiziranjem ovakvih
igraonica/radionica te su istaknuli važnost za
nastavkom istih i u sljedećoj  godini. 



 

 
   Pod pokroviteljstvom Restorana i pizzerije "Uno"
te Piterije "Slasni zalogaj" naša je Udruga 24.
svibnja  objavila nagradni natječaj za sve
osnovnoškolce pod nazivom „Superjunak A“.
Zadatak je bio nacrtati strip u kojemu glavnu ulogu
ima superjunak s poremećajem autističnog
spektra, dječak ili curica koji je drugačiji, ali i
poseban. Tehniku, veličinu i sadržaj stripa učenici
su mogli birati sami, a u natječaju mogli su
sudjelovati individualno ili kao razred. Strip je
trebao sadržavati prihvaćanje različitosti i
individualnost. 
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Nagradni natječaj "Superjunak A"

      Zašto „Superjunak A“?
Poremećaj iz spektra autizma je neurorazvojno
stanje koje se očituje u teškoćama komunikacije,
socijalizacije i obrade informacija. Biti drugačiji je
teško, ali bitno je zapamtiti da smo svi mi različiti i
da svatko od nas može biti superheroj.
  Cilj natječaja bio je širenje svjesnosti o
poremećaju iz spektra autizma te poticanje
socijalne jednakosti i prava na prihvaćanje i
uključenost. 
      16. lipnja proglasili smo pobjednike nagradnog
natječaja "Superjunak A" i uručili smo im nagrade.
Budući da smo odlučili proglasiti dva pobjednika -
jednog od 1. do 4. razreda i drugog od 5. do 8.
razreda., pobjednici su bili 4.e razred OŠ "Hugo
Badalić" - područna škola Jelas i 5.c razred OŠ
"Ivana Brlić Mažuranić". 
     Čestitali smo pobjednicima i zahvalili svima
koji su sudjelovali. Radovi su bili prekrasni i u njih
je uloženo jako puno truda. 

https://www.facebook.com/restoranuno/?__cft__[0]=AZVEqqfxJLMq06mvaFkceytYuVB2_0jrhos0bMvzmlD8FayWRt7Pk4ob9LqLeoegf3973Ev8PaR_YBPJlRCdm9obD2n6MUMsamcex7Whv_43qibTsyd3z0ogNjZU6IBFa6GAtpLjl9riEbqpDdQXS4WS&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nezaboravanukus/?__cft__[0]=AZVEqqfxJLMq06mvaFkceytYuVB2_0jrhos0bMvzmlD8FayWRt7Pk4ob9LqLeoegf3973Ev8PaR_YBPJlRCdm9obD2n6MUMsamcex7Whv_43qibTsyd3z0ogNjZU6IBFa6GAtpLjl9riEbqpDdQXS4WS&__tn__=kK-R


     Pod pokroviteljstvom Zaklade ICF Udruga "Plavi
cvijet" organizirala je u suradnji s dr. sc. Ksenijom
Romstein, prof. rehab. spec., radionice za roditelje -
članove Udruge i za stručnjake različitih odgojno-
obrazovnih profila. Svrha ovog projekta bilo je
osnaživanje roditelja u radu sa svojom djecom
educiranjem o sprečavanju nepoželjnih ponašanja,
poticanju komunikacije, razvoju socijalnih vještina i
pružanju podrške djeci tijekom procesa učenja.
Tijekom projekta planirane su 4 edukacije u trajanju
od 2 sata (120 min). Svaka edukacija bila je ujedno i
radionica, što je pružilo roditeljima ne samo teorijsko,
već i praktično znanje vezano uz određeni problem.
      Ciljevi prve edukacije „Nepoželjna ponašanja u
predškolskoj dobi“ bio je upoznati roditelje s mogućim
načinima analize i praćenjima nepoželjnih ponašanja,
upoznati roditelje s načinima interpretacije
nepoželjnih ponašanja s kojima se suočavaju te na
kraju pokazati primjerene strategije prevencije
nepoželjnih ponašanja.
  Ciljevi druge edukacije „Poticanje komunikacije kod
djece s teškoćama u razvoju“ bili su razvoj
komunikacije, komunikacijske funkcije i vještine,
načini kvalitetne procjene komunikacije te
upoznavanje s načinima poticanja komunikacije u
obiteljskom i institucionalnom okruženju.

Edukacija obojena u plavo 
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        Ciljevi treće edukacije „Poticanje socijalnih
vještina kod djece s teškoćama u razvoju“ bili
su upoznavanje roditelja s fazama socijalnog
razvoja i načinima jačanja socijalnih vještina
djece, kao i poticanja vršnjačke interakcije.
      Ciljevi  četvrte edukacije  „Pružanje podrške
učenju“ bili su upoznavanje roditelja s temeljnim
procesima učenja, tipovima učenja i općim
didaktičko-metodičkim principima. Tijekom
edukacije roditelji su dobili praktične savjete
kako pružiti djeci podršku u učenju te ojačati
dječje učeničke kompetencije.
        Voditeljica edukacija bila je dr. sc. Ksenija
Romstein, prof. rehab. spec. rane intervencije,
docentica na Fakultetu za odgojne i obrazovne
znanosti u Osijeku i osnivačica Menona, obrta
za savjetovanje i edukacijsku podršku. 
 Profesorica je  osmislila i provela edukacije
kao radionice jer je osim teorijskog znanja
pokazala  i praktične materijale, primjere iz
prakse, direktne upute za roditelje i stručnjake
te kvalitetne primjere iz vlastitog iskustva.  
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      Materijali koje je prof. Romstein pripremila i
podijelila roditeljima bili su konkretni i praktični jer
su objedinili  moguća ponašanja i izazove koji se
javljaju kod djece s poremećajem iz spektra
autizma te strategije pomoću kojih bi roditelji
mogli bolje shvatiti djecu i mlade osobe.
Profesorica je educirala roditelje i druge
stručnjake na koji je način moguće sustavno
pratiti ponašanje djeteta kako bi se deduktivnom
analizom podataka mogao pronaći uzrok/izvor
ponašanja. Sva moguća rješenja i strategije prof.
Romstein sažela je u najosnovnije i
najjednostavnije crtice kako bi roditelji mogli što
jasnije pratiti upute. 

 

       Roditelji su bili izrazito aktivni u radionicama
te su tijekom predavanja analizirani mnogi
problemi koje su roditelji imali potrebu iznijeti.
Tijekom dvodnevne edukacije sudionici su se
složili kako je neophodno ostvariti partnerstvo
roditelja i stručnjaka temeljem dostupnosti,
kontinuirane povratne informacije, otvorenosti za
zajedničko planiranje, dosljednosti u radu s
djetetom te izrade plana i programa za svako
dijete. Svi materijali koji su korišteni u
edukacijama dostupni su i ostalim članovima
naše Udruge koji nisu bili u mogućnosti nazočiti
edukacijama, a suočavaju se s navedenim
izazovima kod svoje djece.

 

  Navedenim dvodnevnim edukacijama
nazočilo je 19 roditelja prvi dan te 21 roditelj
drugi dan edukacije i svi su se složili kako su
ovakve edukacije/radionice potrebne jer osim
što roditelj na jednom mjestu od stručnjaka
dobije povratnu informaciju o tome kako
pristupiti problemu može primijeniti i iskustva
drugih roditelja koji su se našli u sličnoj
situaciji.



      Pod pokroviteljstvom Grada Slavonskog Broda 2.
srpnja održano je prvenstvo grada u kuhanju fiša te
prodaja i predstavljanje asortimana proizvoda
sudionika sajma. Članovi Udruge za promicanje
športskog ribolova "Ulovi i pusti" skuhali su 150 L fiša
i  organizirali humanitarnu prodaju fiša s ciljem
prikupljanja sredstava za pomoć našoj Udruzi. 

Otvoreno prvenstvo grada Slavonskog Broda u kuhanju fiša
sajam "Slavonija na Savi"
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Odlazak u Cinestar - Psići u ophodnji

      4. rujna uživali smo i zabavili se u
Cinestaru u Slavonskom Brodu uz
kokice i sokove gledajući animirani film
"Psići u ophodnji" koji nas je podsjetio
zašto je važan timski rad i pozitivno je
utjecao na društveni razvoj naše djece.
Bilo je izvrsno!

Misa u Franjevačkom samostanu

      Tijekom godine u crkvi Presvetog Trojstva
u Franjevačkom samostanu u Slavonskom
Brodu održavale su se mise za članove naše
Udruge i njihove obitelji.
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Ususret novoj pedagoškoj godini

        5. rujna dočekali smo novu pedagošku
godinu i otpratili ljetne radosti uz veselo druženje
i napuhanca koji je posebno oduševio klince.
Uživali su i mali i veliki! 
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Plavi cvijet na gradskom keju

      15. rujna na zidiću na gradskom keju nastale su
nove pozitivne i vesele slike te grafiti kojima su mladi
umjetnici ispisali poruke ljubavi i sreće. Među novim
slikama nalazi se i jedan veseli nasmiješeni plavi cvijet
koji je naslikala umjetnica Maja Jagodić, a pomogli su
joj najmanji članovi naše Udruge. 
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Tjedan podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima
Znanje za odgoj i obrazovanje

 

     Svjesni velike potrebe za dodatnom edukacijom odgojno-obrazovnih djelatnika, učitelja, asistenata,
svih koji su dio odgojno-obrazovnog procesa kao i naših sugrađana o pravilnom i smislenom ophođenju
prema djeci s teškoćama u razvoju Udruga "Plavi cvijet" i Udruga "Loris" organizirale su od 20. do 25.
rujna u prostorima Sveučilišta u Slavonskome Brodu Tjedan podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima,
roditeljima i djeci pod nazivom "Znanje za odgoj i obrazovanje". Cilj Tjedna podrške odgojno-obrazovnim
djelatnicima bio je stjecanje novih znanja u radu s djecom s teškoćama u razvoju te upoznavanje  s
alternativnim pristupima i metodama u radu.
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Igraonice (edukativno-terapijske radionice)

Učimo i rastemo kroz igru

 

           Pod pokroviteljstvom Brodsko-posavske
županije Udruga "Plavi cvijet" je u suradnji s
Udrugom "Točkica"  organizirala  edukativne
radionice za djecu s poremećajem autističnog
spektra. Opći cilj projekta bio je pridonijeti
socijalnoj uključenosti i inkluziji djece s
poremećajem iz spektra autizma te omogućiti
dostupnost terapijskih radionica svoj djeci s
poteškoćama autističnog spektra s područja
Brodsko-posavske županije. 
  Tijekom radionica provodio se sportsko-
rekreativni i socijalizacijski program rada koji
pridonosi razvoju senzoričko-motoričkih,
psihosocijalnih, komunikacijskih i funkcionalnih
sposobnosti djece. Zbog specifičnosti teškoća i
različite funkcionalnosti djece, program projekta
bio je podijeljen u 3 funkcionalno-dobne skupine:
predškolska, rana školska i školska dob.
Sveukupan broj djece korisnika ovog projekta bio
je 25. Djeca  su sudjelovala u grupnim
radionicama pod vodstvom 2 stručnjaka
edukacijsko-rehabilitacijskog profila koji rade u
Udruzi "Točkica". Program su osmislili  edukacijski
rehabilitatori i sa svakom su grupom proveli 5
radionica (2 predškolske grupe – 10 radionica, 2
rane školske grupe – 10 radionica, 1 školska
grupa - 5 radionica). Programi su biti osmišljeni u
skladu s dobi i stupnjem razvoja djece:  s djecom
predškolske dobi provodile su se senzomotoričke
aktivnosti, s djecom rane školske dobi
komunikacijsko-rehabilitacijske aktivnosti, a s
djecom školske dobi radno-kreativne aktivnosti.
         Ovim programom planirala se potaknuti veća
samostalnost i neovisnost djece, savladavanje
osnovnih funkcionalnih vještina i općih
sposobnosti kao i poticanje i razvitak
socijalizacijskih vještina djece.
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Učimo i rastemo kroz igru!
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Godišnje izvješće - 2021.



 

Godišnje izvješće - 2021.

Paraplivački klub "Marsonia" - Halliwick terapija

      Na Gradskim bazenima u Slavonskom Brodu
Paraplivački klub "Marsonia" provodi dvaput tjedno
Halliwick koncept rehabilitacijskog plivanja -
rehabilitaciju i terapiju u vodi za osobe s
invaliditetom. Zahvaljujući upornosti Davora  Lulića,
trenera s licencom za Halliwick terapiju, i Upravi
Gradskih bazena, Paraplivački klub "Marsonia"
trenutno ima više od 35 članova, među kojima su i 
 članovi naše Udruge koja se Klubu priključila 2019.
godine. Uz trenere Davora Lulića, Ivana Bilića i
Ivana Holika te Maju Mišić, u Klubu djeluju i
volonteri koji nesebično daruju svoje vrijeme kako bi
pomogli djeci s teškoćama i njihovim obiteljima. 
           Za djecu s poremećajem autističnog spektra
plivanje je sastavni dio rehabilitacije, a boravak u
vodi, aktivnosti provedene kroz igru i fizička
aktivnost pozitivno utječu na fizičko i psihičko stanje
djece, njihovo osnaživanje i socijalizaciju.  
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Biram sport - Gimnastika

         U suradnji sa Sportskim savezom invalida
Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog
Broda održavali su se tijekom godine tjedni sportski
treninzi za djecu s poremećajem autističnog spektra
u prostoru Udruge, a zatim u dvorani Vijuš. Treneri
Zrinka Banovčić i Kristijan Šimić izvodili su s djecom
gimnastičke vježbe što je pridonijelo razvoju
motoričkih vještina kod djece, podizanju
samopouzdanja, jačanju koncentracije i pažnje te
smanjenju hiperaktivnosti. Projekt je nastavljen i u
2022. godini.



     Na kraju izuzetno aktivne radne godine ispunjene
brojnim održanim radionicama za roditelje,
igraonicama za djecu i različitim aktivnostima, 19.
prosinca Udruga je organizirala božićno druženje za
sve članove i prijatelje Udruge. Tijekom druženja
profesionalna je fotografkinja fotografirala članove
Udruge i njihove obitelji, a svako je dijete uz
fotografiju dobilo i prigodan poklon. 

Božićno druženje

    Na božićnom druženju uz članove Udruge i
njihove obitelji bili su i volonteri - stručna voditeljica
fizioterapije Irena Jurić i učenice Srednje medicinske
škole, smjer fizioterapeutski tehničar, koje svojim
stručnim znanjem zajedno s terapeutima u slobodno
vrijeme pomažu u rehabilitaciji djece s teškoćama u
razvoju. 
   Zahvaljujući svojim nesebičnim volonterskim
radom u Udruzi, fizioterapeut Krešimir Vlajnić
nagrađen je nagradom "Volonter godine", a uz
Krešimira volontirali su i terapeuti Stjepan Lovrić,
Kristijan Šimić i Gabriel Mandić koji su s djecom u
Udruzi radili vježbe motorike i poligone s
preprekama kroz igru.
  Velečasni Tomislav Ćorluka, župnik Župe
Bezgrešnog Srca Marijina, podijelio je članovima
Udruge poklone koje su za njih pripremila djeca iz
Župe.
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        Adresa: Slavonska 71, Budainka
                      35 000 Slavonski Brod

        E-adresa: www.plavicvijet.hr
          
        E-pošta: udruga@plavicvijet.hr

 

U Slavonskome Brodu 15. veljače 2022.

Godišnje izvješće pripremila:  Udruga "Plavi cvijet"                                       Predsjednica Udruge: Iva Klarić


