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UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU »MOJE DIJETE« SOLIN OBILJEŽILA 15. OBLJETNICU RADA

Primjer sebedarja i
plemenitoga rada
U

druga roditelja djece s
poteškoćama u razvoju »Moje dijete« Solin
prigodnom svečanošću održanom 15. prosinca obilježila
je 15. obljetnicu svoga rada.
Udruga je osnovana u prosincu
2003. te djeluje kao neprofitna
organizacija, a od osnivanja do
danas kroz nju je prošla 301
obitelj. Trenutačno u svom
članstvu ima 195 obitelji s područja Solina te okolnih gradova i općina. Ove podatke kao i
detaljne informacije o djelovanju Udruge iznijela je njezina
voditeljica Ljubica Milković, a
sve je popraćeno i video prezentacijom.
Milković je između ostaloga istaknula kako je Udruga
do sada uspjela realizirati 70
projekta i programa putem
kojih su pruženi deseci tisuća
sati terapijskih usluga članstvu kroz tretmane logopeda,
defektologa, psihologa, fizioterapeuta, učitelja, osmišljenoga
korištenja slobodnoga vremena i pomoćnika u nastavi, kao
i psihosocijalne pomoći te savjetovanja obiteljima.
Od rujna 2016. pružamo dijagnostiku i tretman logopeda
učenicima OŠ kraljice Jelene
i OŠ don Lovre Katića jer iste
nemaju zaposlenoga logopeda.
Uz to bih svakako naglasila da
su sve terapijske usluge za naše
korisnike besplatne, a stručno
osoblje plaćamo iz dobivenih
financijskih sredstava putem
javnih natječaja resornih ministarstava, jedinica lokalne
uprave, HZZ-a, Županije, tvrtki, humanitarnih akcija, donacije građana i članarina, a sve
zajedno do sada je dosegnulo
iznos od 6,929 milijuna kuna
- kazala je Milković dodajući
kako je osnovni cilj djelovanja
Udruge podizanje kvalitete i
kulture življenja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te njihovih obitelji.
Okupljene na proslavi obljetnice pozdravio je i Renato Prkić, predsjednik Gradskoga vijeća Solina i jedan od osnivača
Udruge. Prkić se prisjetio vremena osnivanja Udruge, a sve
su istaknuo je, potaknuli Matko Luetić i Ljubica Milković.
Prilika je ovo da zahvalimo
svim našim članovima i djelatnicima bez kojih Udruga ne
bi bila ovo što je danas, kao i
svima onima koji na bilo koji
način podupiru rad Udruge, a
posebno Gradu Solinu bez čije
potpore ne bi opstali – rekao je
Prkić.
Prema riječima gradonačelnika Dalibora Ninčevića, koji
je osobno nazočio proslavi jubileja, potpora Grada ubuduće
bi trebala biti još intenzivnija.
Na to nas obvezuje kvaliteta i transparentnost rada ove
Udruge koja je u 15 godina
svoga djelovanja iznjedrila
čitav niz vrijednih projekata.
Uputio bih stoga još jednom
zahvalu svim njezinim članovima, a posebno volonterima
na sebedarju i plemenitom

Udruga je do sada uspjela realizirati 70 projekta i programa putem
kojih su pruženi deseci tisuća sati terapijskih usluga članstvu kroz
tretmane logopeda, defektologa, psihologa, fizioterapeuta, učitelja,
osmišljenoga korištenja slobodnoga vremena i pomoćnika u nastavi,
kao i psihosocijalne pomoći te savjetovanja obiteljima

Snažna
zaštitnica
Udruge
Dan udruge »Moje dijete«
obilježava se 27. kolovoza
na dan rođenja sv. Majke
Terezije, koju štuju kao
svoju zaštitnicu, a Udruga od 2009. ima i svoju
službenu himnu pod
nazivom »Majci Terezi«
za koju je tekst napisala
Spomenka Štorga, glazbu
Darko Božanić, a aranžman Albert Limić.

Volonterizam na
prvomu
mjestu

U prigodi obilježavanja obljetnice djelovanja Udruge članovi su pripremili prigodni recital

S dodjele zahvala dugogodišnjim suradnicima

Segment djelovanja na
kojega je Udruga roditelja djece s poteškoćama
u razvoju »Moje dijete«
Solin posebno ponosna
svakako je volonterizam o kojemu najbolje
svjedoče brojke. Udruga
je naime u posljednjih devet godina zabilježila 11
994 sati volonterskoga
rada zbog čega je u 2015.
dobila nagradu »Vinka Luković« ustanovljenu kao
priznanje pravnim osobama za iskazani doprinos
razvoju volonterstva i
volonterskih aktivnosti.
Članovi Udruge za svoj su
izniman rad nagrađeni i
Kolektivnom nagradom
Grada Solina koja im je
uručena 2016. Pri tom
svakako treba istaknuti
kako je Udruga uključena
u realizaciju projekta
»Grad Solin prijatelj djece«, u Partnersko vijeće
Urbane aglomeracije
Split te Partnersko vijeće
Grada Solina.

radu za djecu u potrebi – kazao je Ninčević.
Uslijedila je dodjela zahvalnica vrijednim volonterima,
dugogodišnjim suradnicima,
partnerima i podupirateljima
koji su pratili rad Udruge tijekom proteklih 15 godina. Zahvalnice su uručivale voditeljica Udruge Ljubica Milković i
dopredsjednica Nataša Sekulić
Zubanović.
U glazbenom dijelu programa nastupili su ženska klapa
KUD-a »Salona« te duo Josip i
Hrvoje, a svoj doprinos dali su
i članovi Udruge: Gita, Laura,
Petra, Nina i Bepo. U proslavu se uključio i Djed Božićnjak
koji je, na radost najmlađih, stigao s vrećom punom poklona.
Marijana BATARELO-JELAVIĆ

Sudionici tribine održane u Domu „Zvonimir”

TRIBINA UDRUGE DJECE POGINULIH
I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA
DOMOVINSKOGA RATA I UDRUGE
VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE
Braniteljima se gledano iz perspektive medija i politike često
tepa da su heroji, a s druge strane ih se proglašava problemima. U
svakomu slučaju riječ je o jednoj
nesređenoj situaciji velikim dijelom proizašloj iz činjenice da se
nakon rata ta silna energija i srčanost koja je iznijela pobjedu nije
na neki način mudro kanalizirala
nego se raspršila na bezbroj udruga i pojedinaca s potpuno različitim životnim pričama i sudbinama

Djecu i mlade
upoznavati s
temeljima
Domovine

U

druga djece poginulih
i nestalih hrvatskih
branitelja Domovinskoga rata u suradnji s Udrugom veterana 4. gardijske brigade organizirala je u Domu
»Zvonimir« tijekom druge
polovice prosinca tribinu pod
nazivom »Branitelji i stradalnici u Domovinskom ratu i 27
godina poslije«.
Na tribini kojoj su između
ostalih nazočili i solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević

te njegovi zamjenici Ivica Rakušić i Tihomir Bečko govorilo
se o ulozi branitelja Domovinskoga rata, o posljedicama koje
je rat ostavio na njih i na stradalnike te o položaju branitelja
u današnjemu društvu.
Na samomu početku tribine okupljene je pozdravio
umirovljeni pukovnik Marko
Vukasović član udruge veterana 4. gardijske brigade koji je
u svom izlaganju prezentirao
ulogu pripadnika 4. gardijske

brigade u Domovinskom ratu
te predstavio vojne akcije u
kojima su sudjelovali. Potom
se dopredsjednik udruge veterana 4. gardijske brigade Miljenko Modrić osvrnuo na rad
Udruge koja ima za cilj pomoći
svojim pripadnicima, ali i svim
braniteljima iz Domovinskoga
rata u ostvarivanju njihovih
prava, olakšati im rješavanje
zdravstvenih tegoba te suradnju s civilnim strukturama
društva. Uslijedilo je izlaganje
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sociologa dr. sc. Renata Matića
na temu »Društveni položaj i
uloga branitelja u hrvatskom
društvu«. Matić je između
ostaloga istaknuo kako bi položaj branitelja prije svega trebalo bolje strukturirati te da
bi svi branitelji svoje interese
trebali ostvarivati po potpuno
istim procedurama i obrascima.
Braniteljima se gledano iz
perspektive medija i politike
često tepa da su heroji, a s druge strane ih se proglašava problemima. U svakomu slučaju
riječ je o jednoj nesređenoj situaciji velikim dijelom proizašloj iz činjenice da se nakon rata
ta silna energija i srčanost koja
je iznijela pobjedu nije na neki
način mudro kanalizirala nego
se raspršila na bezbroj udruga
i pojedinaca s potpuno različitim životnim pričama i sudbinama – upozorio je Matić.
Ispred Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata okupljenima se obratila predsjednica
udruge Sandra Rapčak koja je
u prvom dijelu svog izlaganja
prezentirala dva svjedočanstva
djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, a potom je
predstavila rezultate istraživanja kojeg je Udruga provodila
tijekom 2015. u sklopu projekta »Djeca rata – nečujni krik«.
Završnu riječ imala je predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja Katica Perković,
načelnica sektora za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć,
koja je predstavila programe i
mjere Ministarstva hrvatskih
branitelja usmjerene na poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja.
Nazočnima se na samomu
kraju tribine obratio gradonačelnik Dalibor Ninčević koji
je između ostaloga istaknuo
nužnost uključivanja većega
broja djece osnovnih i srednjih
škola u ovakva događanja kako
bi ih detaljnije upoznali s Domovinskim ratom te temeljima
stvaranja slobodne i neovisne
Republike Hrvatske. Tribinu
su svojim izvedbama uveličali
članovi klape »Spalatus«.
Marijana BATARELO-JELAVIĆ

PREDBLAGDANSKI SUSRET PREDSTAVNIKA GRADA S ČLANOVIMA UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA

Raste gorčina zbog omalovažavanja Žrtve

N

ama godina brzo
proleti, a vama je siguran sam svaki dan
kao vječnost - poručio je gradonačelnik Dalibor Ninčević
na početku tradicionalnoga
druženja s članovima Udruge
roditelja poginulih branitelja
održanom 20. prosinca.
Žalosti me kad vidim da
vas je iz godine u godinu sve
manje, ali obećajem vam kad
vas ne bude da ćemo preuzeti na sebe obvezu trajne skrbi
o preostalim članovima vaše
obitelji kao i o grobovima vaših najmilijih – kazao je gradonačelnik uz kojega su bili
njegovi zamjenici te gradski
pročelnici.
Susretu su nazočili i solinski
gradski vijećnici predvođeni
predsjednikom Renatom Prkićem koji je i ovom prilikom
uputio veliko hvala svim hrvatskim braniteljima kao i roditeljima poginulih junaka koji
su dali život za Domovinu.
Prema riječima predsjedni-

ka Udruge roditelja poginulih
branitelja Dalibora Celebića
vrijeme radi svoje i Udruga iz
godine u godinu ima sve manje članova.
U trenutku osnivanja 1997.
imali smo 150 članova, a danas nas je tek pedesetak. Naš
broj se smanjuje, ali gorčina
raste jer iz dana u dan gledamo kako se omalovažavaju
žrtve Domovinskoga rata, oni
koji su ostvarili višestoljetni
san o samostalnoj i neovisnoj
domovini Hrvatskoj, o slobodi koja se danas slabo cijeni
i čuva – poručio je Celebić
upućujući zahvalu Gradu Solinu koji može poslužiti kao
primjer ostalim lokalnim samoupravama kada je u pitanju
odnos prema braniteljskim
udrugama.
Marijana BATARELO-JELAVIĆ
S tradicionalnog prosinačkog
susreta predstavnika Grada
Solina i Udruge roditelja
poginulih branitelja

