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                 UDRUGA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE „LUDBREŠKO SUNCE“ 

U 2019. GODINI 

 

 
DRUŠTVENI KAPITAL ZAJEDNICE 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je i u 2019. godini financirala rad 

„LUDBREŠKOG SUNCA“ putem projekta „Zajedno za bolje“ odobrenog u skopu 

projekta razvoja društvenog kapitala zajednice. Projektom su obuhvaćene aktivnosti 

koje udruga provodi na nivou lokalne zajednice i u suradnji sa institucijama na nivou 

Grada Ludbrega. Projektom se podiže kvaliteta života djece s poteškoćama u razvoju i 

osobama s invaliditetom uključivanjem u život lokalne zajednice, aktivnim 

angažmanom građanstva, suradnjom različitih dionika i međusektorske suradnje. 
 

JUBILARNI POSJET MEDICINSKE ŠKOLE „LUDBREŠKOM SUNCU“ 

15. veljače 2019. godine povodom Valentinova udrugu „LUDBREŠKO SUNCE“ su i 

ove godine posjetili učenici Medicisnke škole iz Varaždina sa svojim profesorima, u 

organizaciji profesorice Nataše Vuković. Tom prilikom korisnici udruge priredili su 

prigodan program te su organizirane zajedničke aktivnosti, domjenak, ples i igra 

korisnika udruge i učenika škole. Učenici su darivali korisnike prigodnim poklonima. 

Ove godine bio je jubilaran 10. posjet Medicinske škole udruzi „LUDBREŠKO 

SUNCE“.  
  

STAMBENA ZAJEDNICA „SUNČEV PUT“ 

LUDBREŠKO SUNCE“ kupilo je i opremilo treću kuću za pružanje usluga 

organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za odrasle osobe s invaliditetom. 

Ispunjeni su svi uvjeti za pružanje usluge te je od Ministarstva za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku dobiveno Rješenje o istom. Kuća je obiteljski uređena i 

namještena u potpunosti. U prizemlju kuće nalazi se hodnik, dvije trokrevetne 

spavaonice, sanitarni čvor i kuhinja sa boravkom. Na katu kuće nalazi se hodnik,  

kuhinja, dnevni boravak, jedna dvokrevetna spavaonica i kupaonica. Kuća ima veliko 

dvorište sa vrtom. 

 

 

http://ludbresko-sunce.hr/?p=6544


DRUŽENJE U KRIŽEVCIMA 

9. veljače 2019. godine u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci u 

organizaciji Udruge „Maslačak“ iz Križevaca održano je druženje udruga. Druženje je 

održano povodom Valentinova te je sve bilo u znaku ljubavi, sreće i prijateljstva. Uz 

domaćine prisustvovali su članovi udruge „LUDBREŠKO SUNCE“, udruge „Mali 

princ“ iz Đurđevca, udruge „Latice“ iz Koprivnice, udruge „Sunce“ iz Novog Marofa, 

udruge „Srce“ iz Svetog Ivana Zeline, OSIT iz Bjelovara te udruge „Korak dalje“ iz 

Daruvara. Predsjednica Udruge Tamara Premuš pozdravila je sve prisutne te su 

članovi udruge Maslačak za dobrodošlicu izveli plesnu točku. Svoje izvedbe u 

programu su imale i druge udruge. Uslijedilo je druženje uz svirku i pjesmu sastava 

Duo mix, te su zajednički provedeni veseli trenuci. 
 

BARTIMEJ 

04. ožujka 2019. godine  udrugu „LUDBREŠKO SUNCE“ posjetili su učenici Druge 

gimnazije iz Varaždina, članovi udruge „Kokotiček“ iz Varaždina te volonteri iz 

Dortmunda. Posjet je organiziran u sklopu projekta „Bartimej“. Nositelj ovog projekta 

je Pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Varaždinske biskupije na čelu s 

povjerenikom vlč. Leonardom Šardi te zaklada Sociomovens – Giving Europe a Soul, 

sastavnica Socijalnog instituta Kommende Dortmund nadbiskupije Paderborn. Riječ je 

o projektnom tjednu senzibilizacije mladih prema osobama s invaliditetom kojem je, 

već treći puta, domaćin Varaždinska biskupija, koji je trajao od  4. do 8. ožujka. Kroz 

pet dana trajanja projektnog tjedna sudionici su bili smješteni u Pastoralnom centru u 

Ludbregu odakle su svakog dana odlazili u posjet raznim udrugama i centrima za 

osobe s invaliditetom. Na taj način upoznavali su se sa problematikom s kojom se 

suočavaju osobe s invaliditetom, te život različitih marginaliziranih skupina. U 

ovogodišnji projektni tjedan uz udrugu „LUDBREŠKO SUNCE“ bile su uključene 

udruga „Mali Princ“ iz Đurđevca, Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ iz 

Varaždina, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih 

invaliditeta Varaždinske županije, bolnica Gornja Bistra, Udruga slijepih Međimurske 

županije i Caritasov centar Varaždin.  
 

POTPORA GRADA LUDBREGA 

12. ožujka 2019. godine predsjednica udruge „LUDBREŠKO SUNCE“ gospođa Ruža 

Zlatar je u prostorima Grada Ludbrega potpisala Ugovor o dodjeli financijske potpore 

za sufinanciranje projektata/programa organizacija civilnog društva iz Proračuna 

Grada Ludbrega za 2019. godinu. 
 

SVJETSKI DAN SOCIJALNOG RADA 

Članovi folkorne skupine „LUDBREŠKO SUNCE“ nastupali su na V. regionalnom 

simpoziju „Promicanje važnosti ljudskih odnosa“ koji je održan u organizaciji Udruge 

socijalih radnika Varaždinske županije, a povodom obilježavanja Svjetskog dana 

socijalnog rada. Simpozij je održan 15. ožujka 2019. godine u Hotelu Turist u 



Varaždinu. Svjetski dan socijalnog rada  obilježava se svake godine trećeg utorka u 

ožujku. Tema obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada ove godine bila je 

„Promicanje važnosti ljudskih odnosa“  i u skladu je s Globalnim planom za socijalni 

rad i socijalni razvoj. Cilj održavanja regionalnog simpozija je poticanje na 

razmišljanje o kvaliteti suradnje među stručnjacima kao pretpostavci suradnje s 

građanima i korisnicima socijalnih usluga. 
 

SUSRET PREDSJEDNIKA PRIJATELJSKIH UDRUGA 

08. veljače 2019. godine, u prostorima Udruge Mali princ organiziran je susret 

predsjednika i predstavnika 7 prijateljskih Udruga osoba s intelektualnim teškoćama. 

Susret je organiziran na inicijativu predsjednice Udruge Mali princ Kristinke Štefan a 

nazočili su predsjednici i predstavnici Udruge Latica Koprivnica, Udruge Maslačak 

Križevci, Udruge Ludbreško sunce Ludbreg, Udruge Srce Sv. Ivan Zelina, Udruge 

Korak dalje Daruvar, Udruge OSIT Bjelovar i Udruge Mali princ Đurđevac. Tom 

prilikom predstavljena su djelovanja Udruga, projekata i aktivnosti koje 

provode,  načina financiranja i suradnje ali i razgovor o problemima s kojima se 

udruge susreću u svakodnevnom radu. S obzirom da udruge obuhvaćaju istu 

populaciju odnosno djecu s teškoćama i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama kroz 

razmjenu iskustava poboljšat će se rad Udruga. Bila je ovo prilika da se suradnja 

prijateljskih udruga još više ojača kao i da se udruge  povežu i uspostave suradnju i 

partnerstva u budućim projektima a sve u cilju poboljšanja kvalitete života osoba s 

intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji 
 

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA 

07. ožujka 2019. godine Hrvatski savez udruga za osobe s intelektualnim teškoćama 

održao je konferenciju “Zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama na otvorenom 

tržištu rada” na kojoj su se okupili predstavnici udruga članica Saveza iz cijele 

Republike Hrvatske i stručnjaci kako bi podignuli svijest javnosti i poslodavaca o 

važnosti zapošljavanja te skupine osoba s invaliditetom. Na istom je sudjelovala i 

udruga „LUDBREŠKO SUNCE“. 

Na konferenciji je prikazano sadašnje stanje zaposlenosti osoba s intelektualnim 

teškoćama, dosadašnji zakonodavni okvir, teškoće pri zapošljavanju i prikaz 

zapošljavanja na otvorenom tržištu rada. Prikazani su i alternativni oblici radnih 

aktivnosti u kooperaciji s gospodarskim subjektima u udrugama članicama Saveza, 

ostalim udrugama iz Hrvatske i susjednim zemljama koje se bave problematikom 

zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama. 
 

TKO DONOSI NAJLJEPŠI DAR – JAJE, ZEKO ILI DIMNJAČAR? 

05. travnja 2019. godine članovi udruge „LUDBREŠKO SUNCE“ prisustvovali su 

promociji dječje slikovnice „Tko donosi najljepši dar – jaje, zeko ili dimnjačar?“ 

autora Ivice Kolmara. Promocija je održana u Centru za kulturu i informiranje 

„Dragutin Novak“ u Ludbregu. Na istom su nastupali dječji vrtići sa ludbreškog 

područja te klaun Ludek koji je posebno razveselio mališane.   



10. SPORTSKI SUSRETI UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM 

TEŠKOĆAMA 

27. travnja 2019. godine Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama u 

suradnji s Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji ”Korak dalje” 

Daruvar, pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku organizirao je 10. Sportske susrete udruga osoba s intelektualnim teškoćama. 

Sportski susreti održani su u Daruvaru, financirani u sklopu trogodišnjeg programa 

(2017.-2020.) Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pod 

nazivom ”II-Kvalitetna edukacija udruga – put u nove izazove”. Manifestaciju je 

otvorila predsjednica Saveza Mirjana Jakovčev uz pozdrave domaćina i nastupe 

plesnih skupina grada Daruvara na glavnom gradskom trgu. Nakon pozdravnog govora 

krenuo je mimohod udruga s transparentima do stadiona gdje je započelo natjecanje u 

sportskim igrama. Ove godine na sportskim igrama sudjelovalo je 25 udruga članica 

Saveza s preko 200 sudionika među kojima su bili i članovi udruge „LUDBREŠKO 

SUNCE“. 
 

20. MEĐUNARODNE SPORTSKE IGRE ZA OSOBE S 

INVALIDITETOM 

03. svibnja 2019. godine održane su 20. Međunarodne sportske igre za osobe s 

invaliditetom u organizaciji Udruge tjelesnih invalida LIO Ludbreg. Na susretu su 

sudjelovale udruge iz Varaždina, Koprivnice, Čakovca, Ludbrega, Ivanca, Đurđevca, 

Bjelovara te Rogaške Slatine iz Slovenije. Na početku prijema predsjednik udruge 

Ivan Jagić zaželio je svima srdačnu dobrodošlicu te istaknuo kako je cilj sportskih 

igara bio okupiti mlade osobe kako bi ih barem na kratko odmaknuli od računala i 

mobitela. Prije početka samih igara, domaćine i goste pozdravio je i gradonačelnik 

Grada Ludbrega, Dubravko Bilić. Ekipe su se natjecale u visećoj kuglani za osobe s 

invaliditetom, stolnom tenisu, karikama i elektroničkom pikadu.  
 

PLESOM DO SREĆE 

05. svibnja 2019. godine povodom Svjetskog dana plesa, Kulturno – umjetničko 

društvo „Anka Ošpuh“ iz Ludbrega organiziralo je manifestaciju „PLESOM DO 

SREĆE“. Uz nastup djece iz vrtića, škola i udruga grada Ludbrega i susjednih općina 

nastupala je i folklorna skupina „LUDBREŠKO SUNCE“.  
 

DRUŽENJE SA PRIJATELJIMA 

08. svibnja 2019. godine Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji 

„Mali princ“ organizirala je druženje Udruga osoba s intelektualnim teškoćama. 

Druženje je održano u restoranu „Ribička hiža“ u Virju a započelo je sportskim igrama 

u dvorištu restorana a nastavljeno je u veselom raspoloženju uz pjesmu i ples u 

restoranu. Na druženju su uz članove domaćina sudjelovali članovi Udruge Latica 

Koprivnica, Udruge Maslačak Križevci, Udruge „LUDBREŠKO SUNCE“ Ludbreg, 

Udruge Sunce Novi Marof, Udruge Srce Sv. Ivan Zelina, Udruge Korak dalje Daruvar 

i Udruge OSIT Bjelovar. 



 

POSJETA MINISTRICE NADE MURGANIĆ „LUDBREŠKOM SUNCU“ 

Prilikom svog radnog posjeta Ludbregu, 13. svibnja 2019. godine „LUDBREŠKO 

SUNCE“ posjetila je ministrica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku Nada Murganić. U pratnji ministrice bila je državna tajnica Margareta 

Mađerić, tajnica kabineta ministrice Kristina Gerber Sertić te saborski zastupnik 

Anđelko Stričak. Predsjednica udruge Ruža Zlatar ukratko je upoznala prisutne sa 

aktivnostima „Kuće Sunca“. Nakon razgledavanja dnevnog centra te upoznavanja sa 

korisnicima, roditeljima korisnika te zaposlenicima udruge, uvaženi gosti krenuli su do 

stambene zajednice „Sunčev sjaj“ gdje su se upoznali sa načinom života korisnika u 

stambenim zajednicama udruge. Ponjela je vrlo pozitivne utiske o radu udruge i brizi 

koja se pruža za korisnike u dnevnom centru i organiziranom stanovanju. 
 

VOLONTERI U „LUDBREŠKOM SUNCU“ 

Udruga „LUDBREŠKO SUNCE“ nastavlja uspješnu suradnju sa međunarodnom 

studentskom organizacijom AIESEC te se u rad udruge uključuju volonteri putem 

projekta Global mentors. Tijekom svibnja u udruzi volontirale tri volonterke, jedna iz 

Kanade a dvije iz Indije. Suradnja udruge i AIESEC-a se nastavalj te je već potpisan 

Ugovor o suradnji na slijedećem projektu te se sredinom lipnja očekuju novi volonteri.   
 

HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE 

21. i 22. svibnja 2019. godine korisnici, njihovi roditelji i zaposlenici udruge 

“LUDBREŠKO SUNCE” bili su na svojem tradicionalnom hodočašću u Međugorje. 

Kao i prijašnjih godina krenulo se u 6 sati ujutro sa autobusnog kolodvora u Ludbregu, 

te u Međugorje stigli oko 15 sati. Nakon dolaska i smještaja u hotel kod naših dragih 

domaćina obitelji Miličević, prisustvovali smo Svetoj misi da bi primili poruku mira i 

ljubavi, te našu nadu i vjeru ojačali molitvom. Idućeg dana u 7,30 sati isto tako 

prisustvovali smo Svetoj misi, a nakon mise oni koji su mogli krenuli su na Podbrdo, 

vrh gdje se prvi put ukazala Gospa. Po povratku iz Međugorja posjetili smo Župu 

Uznesenja Blažene Djevice Marije u Vrpolju kod Šibenika. Puni dojmova sretno smo 

se vratili u kasnim večernjim satima. 
 

LIKOVNA KOLONIJA „SUNCE 2019“ 

25. svibnja 2019. godine pod pokroviteljstvom Grada Ludbrega održana je 14. likovna 

kolonija „SUNCE 2019“ na kojoj je sudjelovalo 30-ak umjetnika. Nastala su prekrasna 

djela rađena u razvim tehnikama i stilovima. Likovnu koloniju otvorio je 

gradonačelnik Grada Ludbrega gospodin Dubravko Bilić.  

 

DANI OTVORENIH VRATA 

Od 16. do 18. svibnja 2019. godine održani su Dani otvorenih vrata udruga koje je 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao osmu godinu zaredom. Tako su 

i ove godine udruge širom Hrvatske otvorile vrata građanima kako bi im približile 

svoje programe i aktivnosti. Istom se kao i prethodnih godina pridružila udruga 



„LUDBREŠKO SUNCE“ te otvorila svoja vrata svim zainteresiranim. U četvrtak 16. 

svibnja u „Kući Sunca“ organizirane zajedničke kreativne radionice za posjetitelje i 

korisnike udruge. U petak 10. svibnja udrugu su posjetili učenici i učitelji posebnih 

razrednih odjela Osnovne škole Ludbreg te su organizirane  zajedničke aktivnosti 

učenika i korisnika udruge. U subotu 18. svibnja otvorena su vrata stambenih 

zajednica „Sunčev sjaj“ i „Sunčeve zrake“. 
 

DUHOVSKO BDIJENJE 

08. lipnja 2019. godine članovi i djelatnici udruge „LUDBREŠKO SUNCE“ su uz 

članove udruge “Kokotiček” iz Varaždina, “Mali princ” iz Đurđevca, “Ivanečko 

sunce” iz Ivanca te članove zajednica “Vjera i svjetlo” iz Koprivnice, Čakovca i 

Đurđevca prisustvovali  na Duhovskom bdjenju u varaždinskoj crkvi Sv. Josipa. 

Duhovni program bdijenja započeo je nagovorom vlč. Leonarda Šardija, povjerenika 

za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Vlč. Šardi je vrlo jednostavno i 

pristupačno kroz video prezentaciju govorio prisutnima o tome kako je Bog zajedno sa 

Duhom Svetim stvarao svijet. Spomenuo je i biblijsku priču o Noi te kroz pjesmu 

“Rise and shine”, a u prijevodu na kajkavsko narječje “Diž se i svetli ” objasnio goluba 

koji je jedan od simbola Duha Svetoga. Duh Sveti prikazan u obliku goluba je poznat u 

cijelom svijetu i kao simbol mira. On je taj koji daje mir i koji nam ga u svakom 

trenutku želi dati, napomenuo je vlč. Šardi. Prije samog početka euharistijskog slavlja, 

župnik župe sv. Josipa Ivan Žmegač zaželio je svima dobrodošlicu te ukratko 

predstavio župu. U samom slavlju mise osobe s intelektualnim poteškoćama su 

ministrirale, čitale molitvu vjernika i “oživile” evanđeoski ulomak. Na taj način su one 

bile u središtu rođendanske proslave Duhova, odnosno osnivanja Crkve, koja kao 

zajednica vjernika postoji već više od dvije tisuće godina. Povjerenik je u propovijedi 

naglasio kako je važno da Isus bude u središtu naših života. Cijeli duhovni nagovor i 

euharistijsko slavlje animirao je dječji zbor župe svetog Josipa. Druženje se nastavilo 

nakon mise u prostorijama Caritasovog centra Varaždinske biskupije na Banfici uz 

ručak te radost zajedništva i pjesmu. 
 

VESELE I LUDE ZGODE – VUKA, ZECA I MALE RODE 

Povodom Dana udruge „LUDBREŠKO SUNCE“ u „Kući Sunca“ 30. srpnja 2019. 

godine održana je priredba pod nazivom „Vesele i lude zgode – vuka, zeca i male 

rode“ skupine „Šareni svijet“ iz Zagreba. Na priredbi su se članovima udruge 

pridružila i djeca iz dječjeg vrtića „Radost“ iz Ludbrega. nakon zajedničkog uživanja u 

veseloj priredbi, uslijedilo je druženje uz domjenak i igru.  

 

OBILJEŽEN DAN UDRUGE I 15 GODINA RADA „KUĆE SUNCA“ 

02. kolovoza 2019. godine održana je svečana sjednica povodom Dana udruge 05. 08. 

i 15 godina rada „Kuće Sunca“. Svečana sjednica je održana u „Kući Sunca“ u 

Globočecu pod pokroviteljstvom Grada Ludbrega. Predsjednica udruge gospođa Ruža 

Zlatar prezentirala je rad udruge u proteklih godinu dana, te sve značajnije projekte 



koji su se provodili tijekom posljednjih 15 godina, od samog otvaranja „Kuće Sunca“. 

Svečanoj sjednici nazočila je predsjednica Nadzornog odbora udruge gospođa Vera 

Jadanić, predstavnice Centra za socijalnu skrb Ludbreg, predstavnici Policijske postaje 

Ludbreg, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg, predstavnice Društva 

žena Selnik, predstavnice udruge Narcisa, predstavnici mjesnog odbora, predstavnici 

medija, donatori udruge, prijatelji, članovi udruge i njihovi roditelji. Nakog svečanog 

dijela Sjednice korisnici „Kuće Sunca“ izveli su prigodan program. Medijski 

pokrovitelj Dana udruge bio je Radio Ludbreg. 
 

HODOČAŠĆE U SVETIŠTE MAJKE BOŽJE TRSATSKE 

Udruga „LUDBREŠKO SUNCE“ tijekom ljeta organizirala je još jedno u nizu 

hodočašće članova udruge i njihovih roditelja. Tako je 16. kolovoza 2019. godine 

realizirano hodočašće u Svetište Majke Božje Trsatske. U prijepodnevnim satima 

prisustvovalo se Svetoj misi te se prema želji i mogućnostima korisnika obišlo 

Svetište. Nakon razgledavanja Svetišta krenulo se prema Novom Vinodolskom na 

kupanje. Na prekrasnoj plaži Novog Vinodolskog zadržali smo se do večernjih sati, 

osvježavajući se u moru i uživajući u ljetnim radostima. 
 

I MI TO MOŽEMO – POKAŽI ŠTO ZNAŠ 

25. kolovoza 2019. godine u organizaciji „LUDBREŠKOG SUNCA“ održan je susret 

udruga „I MI TO MOŽEMO – POKAŽI ŠTO ZNAŠ“. Susret je održan pod 

pokroviteljstvom Grada Ludbrega povodom obilježavanja Dana ludbreške Svete 

Nedjelje. Uz članove i djelatnike „LUDBREŠKOG SUNCA“ prisutni su bili i članovi 

i predstavnici iz udruge „Sunce“ iz Novog Marofa, udruge „Srce“ iz Svetog Ivana 

Zeline, udruge „Ivanečko Sunce“ iz Ivanca, udruge „Mali princ“ iz Đurđevca, udruge 

„Maslačak“ iz Križevaca, udruge „Latice“ iz Koprivnice, udruge za osobe s 

intelektualnim teškoćama Međimurske županije. U 10,30 sati prisustvovali smo Svetoj 

misi za bolesne i osobe s invaliditetom na Svetištu Predragocjene Krvi Kristove u 

Ludbregu. U 13 sati poslužen je zajednički ručak u „Kući Sunca“ te je organiziran 

program pod nazivom „I MI TO MOŽEMO – POKAŽI ŠTO ZNAŠ“ u kojem su se 

prisutne udruge predstavile svojim programom. Svi prisutni imali su prilike uživati u 

zanimljivim recitacijama, pjesmama te plesu koje su članovi udruga uvježbali za ovu 

prigodu. Druženje je nastavljeno uz ples i pjesmu. 
 

HODOČAŠĆE U SVETIŠTE MAJKE BOŽJE BISTRIČKE 

20. rujna 2019. godine „LUDBREŠKO SUNCE“ organiziralo je obiteljsko hodočašće 

za korisnike, njihove roditelje te zaposlenike udruge u Hrvatsko nacionalno svetište 

Majke Božje Bistričke. Već godinama u Marija Bistricu odlazimo sa vjerom, nadom i 

molitvom Majci Božjoj da nam udjeli utjehu, snagu, oplemeni nas nesebičnom 

ljubavlju i dobrotom za one koji su u potrebi, za našu djecu. Nakon Svete mise 

organizran je ručak u restoranu „Villa Vladimir“ u Lazu Bistričkom. Put smo nastavili 

prema Krapini do Trškog vrha gdje smo posjetili i razgledali crkvu Majke Božje 

Jeruzalemske gdje smo upoznali povijest i znamenitostima crkve. 



 

 

8. ZELINSKA PJEŠADIJADA 

27. rujna 2019. godine održana je tradicionalna 8. Zelinska pješadijada u organizaciji 

Udruge „Srce“ iz Svetog Ivana Zeline. Cilj pješadijade je potaknuti građane na fizičku 

aktivnost i kretanje te ukazati na arhitektonske barijere s kojima se svakodnevno 

susreću osobe s invaliditetom u Svetom Ivanu Zelini. Na pješadijadi su sudjelovali 

članovi udruga „Ludbreško sunce“, „Sunce“- Novi Marof,  „Mali princ“- Đurđevac, 

„Latice“- Koprivnica, „Sveta Ana“- Lobor, OSIT – Bjelovar, Udruga tjelesnih invalida 

– Sisak, te iz Križevaca – UIK i „Maslačak“. Svi sudionici ovogodišnje pješadijade 

okupili su se u  jutarnjim satima ispred Doma za odrasle osobe Skupnjak u Šulincu. Na 

početku sve okupljene su pozdravili predsjednica Udruge Srce Đurđa Penava i 

gradonačelnik Svetog Ivana Zeline Hrvoje Koščec. Uz pratnju djelatnika policijske 

uprave Sveti Ivan Zelina svi sudionici pješadijade  krenuli su rutom od doma Skupnjak 

do Novog Mjesta gdje je u domu DVD-a održano tradicionalno druženje udruga. Po 

dolasku u Novo Mjesto uslijedilo je uzbudljivo natjecanje u raznim igrama. Nakon 

zajedničkog ručka uživali smo u prekrasnoj prirodi te pjesmi i plesu. 
 

POSJET GRADONAČELNIKU 

Povodom Dječjeg tjedna koji se obilježava prvi puni tjedan u mjesecu listopadu, 09. 

listopada 2019. godine članovi udruge „LUDBREŠKO SUNCE“ posjetili su 

gradonačelnika Grada Ludbrega gospodina Dubravka Bilića. Uz članove udruge, 

gradonačelnika su posjetila i djeca ludbreških dječjih vrtića. Bila je to prilika za 

iskazivanje želja i potreba za obogaćivanjem programa i aktivnosti u lokalnoj 

zajednici.  

 

OBILJEŽENI DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE I DANI 

KRUHA 

11. listopada 2019. godine u „Kući Sunca“ obilježeni su Dani zahvalnosti za plodove 

zemlje i Dani kruha. Tom prilikom zahvaljujemo našim donatorima na podršci koju 

pružaju našem radu. Predsjednica udruge gospođa Ruža Zlatar zahvalila je svim 

donatorima na podršci koju pružaju predanom radu udruge za poboljšanje kvalitete 

života djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. U znak zahvalnosti 

prisutnima su podijeljene zahvalnice i prigodni pokloni. Velečasni Leonardo Šardi 

blagoslovio je izložene plodove zemlje i blagodati prirode kao i razne vrste kruha, 

klipića, peciva i kolača koje su ispekle vrijedne ruke djelatnika udruge, mama i baka 

korisnika udruge kao i samih korisnika koji su sudjelovali u pekarskim radionicama 

organiziranim u udruzi. Korisnici udruge su za sve prisutne održali priredbu i time na 

svoj način zahvalili donatorima. Nakon priredbe uslijedio je domjenak i druženje s 

gostima. 
 

 

 

 



 

TIKVIJADA 2019. 

U ogranizaciji udruge “Žene iz Centra svijeta” 18. i 19. listopada 2019. godine održana 

je manifestacija “Tikvijada 2019”. Oba dana u 10 sati održan je “Tikvin zajutrek”. 

Događaju su u petak nazočili korisnici udruge „LUDBREŠKO SUNCE“, a tom 

prilikom je pročitana i prigodna priča u organizaciji Gradske knjižnice i čitaonice 

“Mladen Kerstner”. U pripremi hrane članicama udruge „Žene iz centra svijeta“ 

pomogli su i učenici Srednje škole Ludbreg. 
 

ČITAJMO GROFOVSKI 

I ove godine članovi „LUDBREŠKOG SUNCA“ sudjelovali su projektu „Čitajmo 

grofovski“ koji je održan u dvorcu grofa Batthyany u Ludbregu. Isto već unatrag 

sedam godina organizira Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ iz 

Ludbrega. Ove godine program je trajao pet dana. Članovi udruge sudjelovali su 08. 

studenog 2019. godine kada je dvorski pripovjedač Željko Hajsok ispričao priču o 

„Strašno dobrom vuku“. Priča je ispričana uz izvanrednu koreografiju i ritam glazbe 

na različitim udaraljkaškim instrumentima. Na istom su sudjelovali i učenici prvog i 

drugog razreda Osnovne škole Ludbreg. 
 

DANI MLADENA KERSTNERA 

Od 21. do 24. studenog 2019. godine „LUDBREŠKO SUNCE“ uključilo se u Festival 

kajkavske komedije – Dani Mladena Kerstnera koji se održavaju svake godine u 

Centru za kulturu i informiranje u Ludbregu. Udruga je tom prigodom predstavila svoj 

rad donacijskom izložbog radova članova udruge nastalih u kreativnim radionicama 

povodom božićnih blagdana.  
 

MOTORISTI U „KUĆI SUNCA“ 

07. prosinca 2019. godine „Kuću Sunca“ u Globočecu posjetili su motoristi. 

Organizatorica posjete bila je Martina Balaško. Odaziv je bio iznimno velik i iznad 

očekivanja, te su opet dokazali da imaju veliko srce i da su spremni pomoći onima u 

potrebi. Ovaj put fokus je bio na hrani jer tu su potrebe zaista velike. Predsjednica 

udruge sve sudionike pozdravila je i zahvalila se na ovom velikom djelu i napomenula: 

„dobra se djela djelima čine“ što je ovaj put i dokazano. Korisnici „Kuće Sunca“ 

priredili su prekrasan program u kome su svi uživali. Na kraju Martina Balaško kao 

organizatorica zahvalila se i pozvala sve sudionike da to postane tradicija. Susret je 

završio zajedničkim domjenkom i druženjem i na kraju svi su otišli veselih i 

razdraganih lica sa osmijehom. 
 

OBILJEŽAVANJE DANA OSOBA S INVALIDITETOM U ĐURĐEVCU 

08. prosinca 2019. godine članovi Udruge „LUDBREŠKO SUNCE“ sudjelovali su u 

obilježavanju Međunarodnog dana osoba s invaliditetom  u organizaciji Povjerenstva 

za pastoral osoba s invaliditetom Varaždinske biskupije. Tom prigodom održana je 

sveta misa u dvorani Župnog dvora u Đurđevcu. Misu je predvodio povjerenik za 



pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji vlč. Leonardo Šardi iz Varaždina. 

Osim članova naše Udruge, obilježavanju su se pridružili članovi Udruge „Mali princ“ 

iz Đurđevca, Udruge „Bolje sutra“ iz Koprivnice te zajednica „Vjera i svjetlo“ iz 

Đurđevca i Koprivnice. Nakon svete mise uslijedilo  je zajedničko druženje svih 

prisutnih. 
 

„TKO SE PENJE UZ NAŠ BRIJEG, KADA VANI PADA SNIJEG“ 

11. prosinca 2019. godine u „Kući Sunca“ održana je božićna priredba „Tko se penje 

uz naš brijeg, kada vani pada snijeg“ koju je i ove godine održao Ivica Kolmar. Na 

priredbi su prisustvovali korisnici udruge, djeca djelatnika udruge te donatora. 

Kako i priliči predbožićnom raspoloženju, Djed Mraz je nakon priredbe svim 

korisnicima i djeci podijelio poklone koje je, kao i unatrag proteklih godina, donirala 

obitelj Orlović.  
 

ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE 

15. prosinca 2019. godine održana je redovna godišnja izvještajna Skupština udruge 

„LUDBREŠKO SUNCE“. Na Skupštini je predsjednica udruge gospođa Ruža Zlatar 

podnjela izvještaj o radu udruge te financijski izvještaj u protekloj godini. Ujedno je 

predstavila Plan i program rada te financijski plan za narednu godinu. Predsjednica 

Nadzornog odbora gospođa Vera Jadanić iznijela je Izvještaj Nadzornog odbora za 

2018. godinu. Svi izvještaji i planovi jednoglasno su prihvaćeni. Skupštini su uz 

članove udruge nazočile predstavnice Centra za socijalnu skrb Ludbreg, predstavnici 

društva Crvenog križa Ludbreg, predstavice udruga žena, predstavici Radio Ludbrega 

te donatori i prijatelji. Nakon službenog dijela, članovi udruge održali su božićnu 

priredbu koju su marljivo uvježbali. Svi članovi udruge darivani su prigodnim 

poklonima za nadolazeće božićne i novogodišnje blagdane. 

 

 
 

 

                                                                                PREDSJEDNICA UDRUGE 

                                                                                             Ruža Zlatar 


