Извештај о раду Удружења МНРО Звездара за 2017. Год.
Програм реализованих активности имао је за циљ да на што бољи начин
припреми кориснике за самостални живот, као и становање уз подршку.
Програм је био намењен особама чији ментални и физички капацитети
дозвољавају да савладају неопходна знања и вештине потребене за радно
ангажовање, а они и поред расположивих капацитета нису обављају, или су их
обављали на неадекватан начин. Радили смо на непосредан и занимљив начин,
где су корисници врло радо прихватали активности. Оснажили смо их као
личности, поспешили међусобну комуникацију и побољшали њихову
самосталност.
Целодневне активности од 8 – 16 ч., спроводили смо у континуитету током целе
године, акценат је стављен на дневно збрињавање: дневне животне вештине,
социјална инклузија, едукативно.креативне и радионице радног ангажоваеа.
Свакодневно у трајању од 3 часа одржаване су радионице радног ангажовања и
радионице обуке за нове технологије.
Приметили смо:
– Већа заинтересованост корисника за радионице радног ангажовања,
за обуку и коришћење нових технологија на компјутеру и штампа на штампачима
за сублимацију на шољама, цегерима, пузлама, магнетима и на изради беџева,
штампачу за директну штампу на текстилу, рад на преси и изради других
мануфактурних производа (рад са глином, текстилом, декупаж и др.)
- Уз донацију ГИЗ-а – Пројекат подстицања запошљавања младих, купљен је
штампач за директну штампу на текстилу, од стране добављача робе одржана је
обука за рад коју су прошсли сви заинтересовани корисници.
- Удружење је регистровало привредну делатност – Остала штампа
- Потписан је протокол о сарадњи са Вишом политехничком школом
- Прихваћен је од стране ГИЗ-а пројекат Подстицање запошљавања младих где је
21 корисник прошао тренинг, одабраних 10 је прошло праксу у трајању од три
месеца. Очекивани резултати су: подстицање, овладаваље одговарајућим знањем
и вештинама, обезбеђивање радно ангажовање уз стручну квалификацију и
подршку, сертификаја полазника програма - подстрек младима за даљи рад, као и
помоћ Удружењу у даљем стицању прихода.

- Реализовали смо два кампа: један у период од 08. до 21. јуна на мору у Грчкој,
други камп је одржан од 27.августа до 2.септембра у етно селу Гостољубље
Током распуста и у периоду када нераде други боравци на свим радионицама,
посебно на радионицама радног ангажовања укључиииллло се више корисника од
планираног, поред корисника дневног боравка Звездара, укључили су се и наши
чланови који су обухваћени другим видом дневног збрињавања
-21 корисника је прошао теоретску обуку , сви су обладали процесом израде
мануфактурних производа, делимично се обучили за рад на сублимацији, а сви су
научили процес израде беџева.
- 10 корисника је било на пракси и практично радили на штампи
- 12 корисника је било на кампу
- 4 корисника самостално продаје часопис ЛицеУлице, 5 корисника уз подршку.
- Галерија на точковим којом презентујемо радове са радионица мењала је места ,
као и стална поставка радова у простору.
- Уз помоћ Фондације Ане и Владе Дивац добијена је одећа која је подељена
корисницима, а уједно и преправљана на кројачкој радионици.
- Видљивост и препознатљивост наших мануфактурних производа, радост и понос
корисника током излагања њихових радова, презентација на Фацебуку, сајту,
на манифестацијама и базарима.
- одржане су 4 инклузивне радоница на јавном месту.
- Презентовали смо у ГО Звездаа начин запошљавања особа са сметеама у развоју
и наше методе рада
- Урађен је промо материјал: штампане су шоље и беџеви за Теквондо клуб Кобра,
Плава шкољка, Волонтерски сервис Звездара, Друштво за односе са јаношћу,
Цристал Дерма, Удружење рома,штампане шоље, торбе и беџеви за конференције
као промо материјал за Мајклсофт, цегери за ГИЗ и поклони за донаторе:
Травелленд, ЦристалДерма,Секретаријат, Звездара.
- Организована је прослава обележавања 40 година рада удружења и за ту
прилику организован је пригодан програм, штампане су позивнице, захвалнице,
урађени беџеви и штампа на шољама и цегерима.

- Радионица глуме – учествује 8 корисника, представу Алиса у земљи чуда јавно
је изведена два пута: 26 септембра у Клубу Култ и 29. јануара на сцени позоришта
Пан Театар.
- Организовали смо новогодишње дружење за кориснике, родитеље, пријатеље,
донаторе и друге званице 26.децембра у клубу Карбон.
Део активности реализовали смо уз пројектну подршку:
1. Министарство за рад, запошљавања, борачка и социјална питања
2. ГИЗ – Пројекат запошљавања младих
Остала подршка:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кристал Дерма- финансијски за трошкове простора
Банка хране – производи за исхрану
Пекаре Виола и Пања - храна
Фотокопирница Војиновић – бесплатне услуге
Ротаракт Клуб Београд и Београд-Сава – намернице за исхрану
ГО Звездара – бесплатан комби превоз и термини у простору: радионице,
представе, презентација и др.
9. Донатор – Гирос плус и Моје кифлице
10. Дунав Осигурање – бесплатно осигурање за камп на мору
11. ГИЗ – донација штампача за директну штампу на текстилу
12. МБЛ – донација у ручној преси за штампу једне шоље
13. Предузеће Оттимо – храна
14. Појединци: слободни простор за организацију дешавања
15. УК Вук Караџић бесплатни термин за обележавање јубилеја (40 год.)
16. ХО Пријатељ у невољи, Адра, Црвени крст и Банка хране – пакетићи
17. Волонтери из Геодетске школе, Фаспераи појединци
18. Фондација Ане и Владе Дивца – одећа за све
19. Партицимација корисника

