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Dnevni red 
Skupštine

1. Izvješće o radu Udruge u prošlom
razdoblju

2. Financijsko izvješće za prošlo razdoblje

3. Izbor tijela Udruge

4. Plan rada Udruge u narednom
razdoblju



Izvješće o radu 
OMEP 

Hrvatska
2017./2018.



Aktivnosti u Hrvatskoj



 Stručni skupovi za djelatnike ustanova RPOO 
 sudjelovalo 350 odgojitelja

 Socijalne kompetencije djece rane dobi 
(Zagreb)

 Suradnja vrtića, obitelji i škole (Zagreb)

 Odgoj za održivi razvoj (Zadar)

 Jačanje kompetencija odgajatelja za rad s 
djecom s razvojnim odstupanjima (Zagreb)

 Pričanje priča i lutkarske igre u ranom 
djetinjstvu (Zagreb)

 Moduli radionica iz Erasmus+ projekta „Developing
Teacher Competence for the Future (Zagreb, Zadar)

 Sudjelovalo 40 odgojitelja



Završna 
konferencija 
projekta
„Developing
Teacher
Competence for the
Future”
Split, 2.6.2018.

 200 sudionika 



Aktivnosti  na globalnom planu



• Uključivanje u projekte koji se provode u svijetu (Međunarodni 
dan mira, WASH from the start, ESD projekt, Play and
resilience day)

• Prijem u UNESCO-u, veljača 2018.

• Sudjelovanje na 70. svjetskoj skupštini i međunarodnoj 
konferenciji u Pragu

• 16 sudionika

• 7 studentica

• Osnovana radna skupina „OMEP’s youth and young
professionals”

• Neda Grbin (DV Radost, Zadar) – jedna od 5 dobitnica 
svjetske nagrade u području provedbe projekata za 
održivost

• OMEP Hrvatska zastupljena s ukupno 3 projekta



TRAP 
(Transition
practices) -
projekt o 
tranziciji iz 
obitelji u  
ustanovu RPOO i 
iz ustanove 
RPOO u školu
2018-1-HR01-KA201-047432 

 5 zemalja (Island, Švedska, Irska, Poljska, 
Hrvatska)

Prijava na natječaj Erasmus+ KA2 – Strateška 
partnerstva

 Istraživanje o postupcima prijelaza

Primjeri dobre prakse

Povezivanje odgojitelja i učitelja

Perspektiva djeteta, obitelji, odgojitelja i 
učitelja

Projekt vrijedan 140 000,00 eura



OMEP 
Hrvatska
i GDPR

 Eleonora Glavina 
 osoba zadužena za zaštitu podataka u OMEP Hrvatska



Financijski 
izvještaj
OMEP Hrvatska
2017.

PRIHODI
(69. svjetska konferencija, 
Erasmus projekt, stručna 
usavršavanja, donacije, članarine)

1.194 331, 00

RASHODI
(69. svjetska konferencija, 
Erasmus projekt, prijevodi, 
publikacije, troškovi organizacije 
stručnih usavršavanja)

1.073 075,00

Stanje računa na 31.12.2017. 124 657,00

Stanje računa na 31.8.2018.
18 025,00



Hvala 
dugogodišnjoj dopredsjednici 

prof. dr. sc. Slavici Bašić 

na doprinosu OMEP Hrvatska



Izbor tijela 
Udruge
(prijedlog UO)

 Izbor članova Upravnog odbora
 Eleonora Glavina

 Klara Bahtić

 Izbor tajnice
 Edita Rogulj

 Izbor dopredsjednice
 Matea Galinec

 Izbor predsjednice
 Adrijana Višnjić Jevtić



Planovi 
za 
nastavak 
djelovanja

 Stručna usavršavanja

 Međunarodna suradnja kroz različite projekte

 Publikacija – Pravo djeteta na održivi razvoj (suradnja OMEP 
Švedska i OMEP Hrvatska) – povodom 30. obljetnice donošenja 
Konvencije o pravima djeteta

 Obilježavanje Međunarodnog dana mira, Međunarodnog dana 
djeteta, Međunarodnog dana pranja ruku

 Aktivnosti vezane uz 30. obljetnicu donošenja Konvencije o 
pravima djeteta – stručni skup, okrugli stol

 Prijedlozi????


