
 
Udruga Depaul Hrvatska – operativni plan   
   
Siječanj – prosinac 2021. 

Redovan rad Udruge 

Cilj Vrijeme 
provedbe

Nositelj Komentar Strateški cilj

Redovito održavanje sastanaka 
upravljačkih tijela Udruge 
(sjednice Skupštine) 

tromjeseč
no

članovi 
upravnih 
tijela, 
stručni 
suradnici

veljača, lipanj, 
rujan, prosinac

3

Donošenje internih akata 
Udruge: regulacija troškova, 
autorizacija plaćanja, rezerve, 
sirurnost, protokol djelovanja 
u rizičnim situacijama, sukob 
interesa, financijsko 
upravljanje i monitoring

siječanj-
prosinac

članovi 
upravnih 
tijela, 
stručni 
suradnici

U suradnji s 
ostalim 
podružnicama 
Depaula

3

Održavanje redovitih 
sastanaka voditelja sa 
zaposlenicima i volonterima 

mjesečno predsjedni
ca, stručni 
suradnici

3

Praćenje natječaja, 
osmišljavanje i pisanje 
projekata i programa 

kontinuira
no

stručni 
suradnici,  
vanjski 
suradnici

4

Vođenje administrativnih 
poslova udruge, poslova 
knjigovodstvenog vođenja i 
izvještavanja 

kontinuira
no

stručni 
suradnici, 
vanjski 
suradnici 
suradnik 
za 
administr
ativne 
poslove

3

Izrada nacrta godišnjeg 
programa i financijskog plana 
za sljedeću godinu, i ostalih 
izvješća

prosinac predsjedni
ca, 
članovi 
upravnih 
tijela, 
stručni 
suradnici, 
suradnik 
za 
administr
ativne 
poslove

3
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Financijski aspekt 

Prikupljanje sredstava i javna promidžba  

Stručno osposobljavanje i 
edukacija zaposlenika 

povremen
o

vanjski 
suradnici

Tematske 
radionice 
(edukacija na 
područjima 
djelovanja 
Udruge, 
izgradnja tima i 
sl.)

3

Formacija članova Skupštine travanj predsjedni
ca, 
vanjski 
suradnici

Tečaj vinkovskih 
vrijednosti 
(Depaul skupina) 
Vikend duhovna 
obnova

3

Primiti nove redovne, 
podupiruće ili počasne članove 
udruge

kontinuira
no

predsjedni
ca

4

Poboljšati komunikaciju unutar 
upravljačke strukture Udruge 
te unutar timova zaposlenika i 
volontera

kontinuira
no

predsjedni
ca, 
voditelji

4

Cilj Vrijeme 
provedbe

Nositelj Drugi 
komentari 

Strateški cilj

Primijeniti interne financijske 
prinicipe djelovanje Depaul 
skupine (autorizacija isplate, 
odobrenje troškova)

veljača/
ožujak

predsjedni
ca, 
suradnik 
za 
administr
ativne 
poslove

Suradnja sa 
središnjicom 
Depaula

3

Primijeniti minimalne 
financijske standarde Depaul 
skupine

veljača/
ožujak

predsjedni
ca, 
suradnik 
za 
administr
ativne 
poslove

Suradnja sa 
središnjicom 
Depaula

3

Definirati strategiju 
prikupljanja sredstava na 
godišnjoj razini

siječanj/
veljača

predsjedni
ca, 
volonteri - 
stručni 
suradnici

4

Cilj Vrijeme 
provedbe

Nositelji Komentar Strateški cilj
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Volontarijat 

Medijska prisutnost (tiskovine, 
radio, televizija) 
senzibiliziranje javnosti za 
problem beskućništva i 
marginalizacije

kontinuira
no

predsjedni
ca, stručni 
suradnici, 
volonteri

Osobito tijekom 
provedbe 
humanitarnih 
akcija

4

Provesti humanitarne akcije i 
kontinuirano prikupljati 
sredstva na javnim mjestima, 
održati donacijsku večeru i 
slične događaje 

kontinuira
no

predsjedni
ca, stručni 
suradnici, 
vanjski 
suradnici

Povezano uz 
blagdane, Tjedan 
Vinka Paulskog, i 
prigode

4

Redovito ažurirati Facebook 
stranice i Twitter i Instagram 
račun, mrežnu stranicu Udruge

kontinuira
no 

predsjedni
ca, stručni 
suradnici, 
volonteri

4

Umrežavanje sa srodnim 
udrugama, institucijama, 
zakladama i prisutnost na 
relevantnim događajima na 
mjesnoj i nacionalnoj razini

kontinuira
no 

predsjedni
ca, stručni 
suradnici

Rijeka: 
Prihvatilište Ruže 
svetog Franje, 
Socijalna 
samoposluga, 
OAZA, Crveni 
križ

4

Organizirati Tjedan Vinka 
Paulskog (21. do 27. rujna 
2021.)

rujan  predsjedni
ca, stručni 
suradnici, 
volonteri

4

Aplicirati na dostupne 
natječaje:  
Europski socijalni fond,  
Europski strukturni fond,  
Ministarstvo rada, mirovinskog 
sustava, obitelji i socijalne 
politike, Ministarstvo 
pravosuđa i uprave, razne 
zaklade i sl. 

kontinuira
no 

predsjedni
ca, stručni 
suradnici, 
vanjski 
suradnici

4

Zaključak inicijative “Mjesto 
koje zovemo dom”, 
promoviranje inicijative “13 
kuća”

kontinuira
no

predsjedni
ca, stručni 
suradnici

suradnja s 
ostalim 
potpisnicima, 
kao i članovima 
Vinkovske 
obitelji

5

Cilj Vrijeme 
provedbe

Nositelji Komentar Strateški cilj

Promovirati volontarijat trajno koordinat
or 
volontera, 
mentori 
volontera

Suradnja - 
Volonterski 
centar Rijeka 
(SMART), udruge 
mladih

4
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Razvoj djelatnosti 

Održati formaciju za volontere lipanj koordinat
or 
volontera, 
mentori 
volontera

Nužno uključuje 
vinkovsku 
formaciju, kao i 
razvoj vještina

3

Poticati volontarijat i suradnju 
s ograncima Vinkovske obitelji

kontinuira
no

predsjedni
ca, stručni 
suradnici

na razini RH i 
izvan

5

Nastaviti nacionalnu i 
međunarodnu razmjenu 
volontera 

kontinuira
no

predsjedni
ca, stručni 
koordinat
or 
volontera, 
mentori 
volontera

na razini RH i 
izvan

5

Cilj Vrijeme 
provedbe

Nositelji Komentar Strateški cilj

“Depaul naselje” - razvoj 
smještajnih kapaciteta u Rijeci

siječanj predsjedni
ca

Uključuje 
suradnju s 
hrvatskim i 
inozemnim 
donatorima

1

Prevenirati beskućništvo kroz 
postpenalni prihvat

siječanj-
prosinac

stručni 
suradnici, 
voditelji, 
volonteri

Započeti 
suradnju s 
Ministarstvom 
pravosuđa i 
uprave, definirati 
suradnju s 
ostalim 
organizacijama

1

Rad na samofinanciranju - 
projekt plastenika i 
zapošljavanja/edukacije 
korisnika; društvenog 
poduzetništva

ovisno o 
odobrenju 
EU, i 
suradnji s 
ostalim 
dionicima

stručni 
suradnici

EU fond, PGŽ, 
USCCB

1

Povećati stručnost u 
provođenju vanjskog rada 

siječanj-
prosinac

Depaul 
Hrvatska, 
IGH

Očekuje se 
angažman 
stručnjaka iz 
Velike Britanije, 
sudjelovanje u 
edukacijama, 
MRMSOSP

3

Razvoj programa za 
beskućnike - ovisnike 
(program “Ozdravljeni za 
slobodu”)

siječanj-
prosinac

stručni 
suradnici, 
voditelji

Nastavak 
započetog 
programa,  
MRMSOSP

1
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Operativni plan donesen je 18. prosinca 2020. 

dr. sc. s. Veronika Mila Popić, 
predsjednica

Utvrditi mogućnost proširenja 
djelovanja udruge regionalno/
nacionalno

siječanj-
prosinac

predsjedni
ca

Suradnja s PGŽ, 
Riječka 
nadbiskupija, 
dijelom ovisi o 
rezultatima 
natječaja

4

Ostvarivanje redovitih 
programa edukacije korisnika 
u dnevnom centru

kontinuira
no

stručni 
suradnici,  
vanjski 
suradnici, 
volonteri

Suradnja s 
ustanovama, 
udrugama u vezi 
relevantne 
problematike

1

Angažirati osobu za PR i 
medijsku prezentaciju

siječanj-
prosinac

predsjedni
ca

Ovisno o 
sredstvima, 
moguće i 
volonterska 
pozicija

4

Zapošljavanje korisnika putem 
poticajnih mjera za 
zapošljavanje

kontinuira
no 

stručni 
suradnici

Upit: Hrvatski 
zavod za 
zapošljavanje - 
mjera “Javni rad”

1

Edukacija u konceptu sustavne 
promjene

lipanj predsjedni
ca

Suradnja sa 
središnjicom 
Depaula

2

Evaluacija djelatnosti lipanj, 
prosinac

stručni 
suradnici

Uključuje 
implementiranje 
jasnih okvira 
standarda 
djelovanja

3
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