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IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. GODINU 

 
 

 
 Aktivno je bilo 415 volontera 

 Poklonjeno je 19.690 volonterskih sati 

 
U 2021. godini sukladno ograničenim uvjetima uzrokovanih pandemijom koronavirusa nastojali 
smo se prilagođavati situaciji te smo ostvarili sljedeće aktivnosti:  

 

 ŽENA ZNA – 15. i 16.11.2021. održan je dvodnevni tečaj prirodnog planiranja obitelji u 
suradnji s Centrom za prirodno planiranje obitelji. Tečaj se održavao u dvorani don Petra 
Šimića . Sudjelovalo je 76 sudionika. 

 TERAPIJSKA GRUPA AA – Terapijska grupa anonimnih alkoholičara kroz 2021. godinu 
okupljala se svakog tjedna ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 19-20h u 
prostorijama Udruge. Organizirane su dvije grupe, jedna za hrvatsko i jedna za englesko 
govorno područje. 

 STUDENTSKO LJETOVANJE – od 25.7. – 21.8.2021. održano je studentsko ljetovanje 
(kamp) u mjestu Postira na Braču. Organizirana su 4 termina u trajanju od po tjedan dana. 
Na ljetovanju je sudjelovalo ukupno 208 studenata koje je animiralo 35 mladih animatora.  

 KAMP ZA SREDNJOŠKOLCE – od 11. – 17.7.2021. održan je kamp za srednjoškolce u 
mjestu Postira na Braču. Sudjelovala su 52 srednjoškolca i 10 animatora.  

 KAMP ZA 8. RAZRED – od 22. – 28.8.2021. na Plitvicama je održan kamp za 8. razrede 
OŠ. Sudjelovalo je 45 krizmanika i 8 animatora.  

 DJEČJI ORATORIJ – salezijanski oratorij (mjesto koje djeci i mladima pruža igru, odgoj i 
obrazovanje, a za cilj ima od djece izgraditi uspješne, odgovorne  i poštene građane) na 
Jarunu kroz 2021. godinu bio je aktivan i otvoren svakoga dana od 19:30-22h kako bi djeca 
i mladi mogli doći i kvalitetno uz animatore provesti svoje vrijeme. Osim toga, održani su i 
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zimski i ljetni oratorij (cjelodnevni odgojno-rekreativni-vjerski kamp u trajanju od tjedan 
dana).  

ZIMSKI ORATORIJ održan je od 11. – 15.1.2021. na njemu je sudjelovalo je 75 djece koje 
je animiralo 25 animatora.  

LJETNI ORATORIJ održan je u dva termina: prvi od 27.6. – 2.7.2021. na kojem je 
sudjelovalo 260 djece koje je animiralo 75 animatora i drugi od 29.8. – 3.9. na kojem je 
sudjelovalo 280 djece koje je animiralo 75 animatora. 

 INSTRUKCIJE ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U UČENJU – kroz čitavu 2021.  godinu 
naši volonteri (najčešće studenti) nudili su pomoć u učenju osnovnoškolcima i 
srednjoškolcima kojima je to potrebno. Volonteri su bili na raspolaganju tijekom školske 
godine, od ponedjeljka – četvrtka od 19:45 – 21.30h. Kroz 2021. ukupno je volontiralo oko 
120 instruktora, a instrukcije je pohađalo 120 djece. 

 CAFFE BAR JEDRO – kroz 2021. godinu caffe bar je svakog dana nudio tople napitke u 
jutarnjim i večernjim satima. Kroz 2021. godinu u Jedru je volontiralo 45 mladih. 
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