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PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU

OPIS PROGRAMA/PROJEKTA:

 Isticanje kreativnost i maštovitost na Loborskom fašniku (veljača)
 - organizacija radionica za Uskrs – ( ožujak i travanj)
 obilježavanje Međunarodnog dana žena  i Godišnja skupština (ožujak)
 obilježavanje Dana obitelji  i Dana majki (svibanj) 
 uređenje mjesta (lipanj)

u suradnji s Općinom Lobor i Župom sudjelovanje  na Danu Općine i Župe „Janine“ i  hodočasnič-
kih prošćenja.- (Loborski lopar, kolači iz bakine bilježnice), ( srpanj)

 posjet domu za starije i nemoćne u Lobor gradu (kolovoz, rujan)
 obilježavanje Dani kruha – Dani zahvalnosti za plodove zemlje (listopad)
 sudjelovanje na Zahvalnici (zadnja nedjelja u listopadu)
 organizacija izleta i druženja za članice (listopad i lipanj)
 održavanje sportskih aktivnosti dva puta tjedno (medicinska gimnastika, aerobik) s početkom od 

listopada
  Održavanje radionice za božićne svetkovine s pripremom prigodnog programa za naše mališane

te organizacijom božićnog programa u kojem će sudjelovali mališani uz doček Djeda Mraza te po-
djelom darova (studeni i prosinac)

 U prijedlogu plana rada i financijskog plana za 2015. godinu u plan rada Udruge žena Lobor za 
2015. godinu uvrštene su aktivnosti koje prate potrebe u Općini Lobor
s ciljem obogaćivanja društvenog i kulturnog života mještana, a posebice žena i djece.
Naglasak djelovanja je da u suradnji s ostalim udrugama u mjestu udruga poboljša kvalitetu življe-
nja i provođenja slobodnog vremena žena i djece.

Naravno, za ostvarenje   plana potrebna  je suradnja s udrugama s područja cijele Općine Lobor  



UDRUGA  Ž E N A

LOBOR
MB

Registarski broj 02000762
Trg Svete Ane 30, Lobor

    www.lobor.hr

Red. br.
FINANCIJSKI PLAN IZVRŠENJA-REALIZACIJE

PROGRAMA/PROJEKTA U 2015. GODINI IZNOS / kn

A IZVORI SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE-REALIZACIJU

1. Vlastita sredstva
4.500,00

2. Sredstva iz državnog proračuna
0,00

3. Sredstva sponzora i donatora
                 2.500,00

5. Sredstva iz ostalih izvora
1.500,00

7. Sredstva Općine Lobor
7.000,00

UKUPNO:
15.500,00

B NAMJENA SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE-REALIZACIJU

1. Troškovi nabave osnovnih sredstava i opreme 
2.000,00

2. Troškovi edukacije, seminara, predavanja o zdravlju
1.000,00

3. Troškovi uredskog poslovanja 
100,00

4. Troškovi prijevoza 
5.000,00

5.

Ostali troškovi (nabrojiti):
- godišnja skupština
- posjet kazalištu
-organizacija izleta
-održavanje radionice za božićne svetkovine – program za mališane

2.500,00
1.500,00
3.000,00

400,00

UKUPNO:
              

              15.500,00

 Predsjednica Udruge žena:
Silvija Adanić


