Kreativna udruga mladih „Limes“
Ante Starčevića 1
35255 Slavonski Kobaš
OIB: 49237602897
e-pošta: kum.limes@gmail.com
IBAN: HR4824020061100765931
url: www.udrugalimes.hr
AKTIVNOSTI 2018.
- čišćenje parka i odvoz božićne kućice (9.1.)
- odlazak na skupštinu KKK „Oriolik“ (19.1.)
- odlazak na skupštinu DVD-a Slavonski Kobaš (4.2.)
- odlazak na skupštinu DVD-a Lužani (3.3.)
- Valentine's Party (10.2.)
- pokladna povorka za djecu (11.2.)
- sudjelovanje člana udruge Josipa Jagodar u emisiji Klopka SBTV-a (13.3.)
- uskrsna radionica za djecu (29.3.)
- uređivanje parka za Uskrs (31.3.)
- uskrsna igra za djecu u parku (1.4.)
- Easter Party (1.4.)
- druženje s članovima Udruge za mlade „Stup“ i Udrugom mladih Oriovac (2.4.)
- izvanredna godišnja skupština Udruge (2.4.)
- humanitarna akcija dijeljenja vode zbog nestašice vode (6.4.)
- čišćenje parka nakon nevremena (5.5.)
- sudjelovanje na 1. brodskim amaterskim igrama (26.5.)
- pripreme za biciklijadu (30.5.)
- 3. tijelovska biciklijada općine Oriovac (31.5.)
- radna akcija na kraju sela (11.6.)
- promjena adrese sjedišta Udruge na adresu Ante Starčevića 1 (14.6.)
- postavljanje zavjesa u ured (14.6.)
- prijenos utakmica sa svjetskog prvenstva (16., 21. 6. i 1.7.)
- Krizma Party (24.6.)
- Summer Party (29. i 30.6.)
- dovoz nove splavi na kupalište na kraj sela (30.6.)
- dio članova pohađao edukaciju za korištenje Automatskog vanjskog defibrilatora
postavljenog na Vatrogasnom domu (4.7.)
- uređivanje kupališta i terena za Sava Beach Party (2. – 14.7.)
- predsjednik Josip Jagodar sudjelovao je na edukaciji „Strukturiranim dijalogom do snažnijeg
angažmana mladih o lokalnoj politici“ u Vrpolju (4.7.)
- uređivanje odbojkaškog igrališta pokraj kupališta (5.7.)
- 7. Sava Beach Party (14.7.)
- spremanje nakon Sava Beach Partyja (15.7.)
- odobrena sredstva za projekt „Učionica na otvorenom za sve“ koji sufinancira Nacionalna
zaklada za razvoj civilnog društva (19.7.)
- postavljanje splavi na Savu (10.8.)
- Summer Party i tamburaši „Veritas“ (14. i 15.8.)
- suorganizacija kulturno-sportske manifestacije „Razigrani lipicanci“ (26.8.)
- donacija radnih bilježnica i bilježnica PŠ Slavonski Kobaš (30.8.)
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- predsjednik Josip Jagodar i dopredsjednica Ana Delić izabrani u Županijski savjet mladih
Brodsko-posavske županije kao članovi, a blagajnica Ana Galović i član Krunoslav Katanić
kao zamjenici (30.8.)
- započeli radovi na izgradnju sjednice kod škole za projekt „Učionica na otvorenom za sve“
(13.9.)
- prevezene klupe i stolovi za sjenicu (3.10.)
- popravak prepreka na paintball terenu (10.10.)
- završetak projekta „Učionica na otvorenom za sve“ i otvorenje sjenice (17.10.)
- završna konferencija projekta „Aktivirajmo se“ gdje je naša udruga bila partner općini
Podcrkavlje zajedno s LAG-om Posavina (22.10.)
- predsjednik Josip Jagodar održao prezentaciju o našoj Udruzi i Savjetu mladih općine
Oriovac u općini Velika Kopanica na poziv načelnika Ivana Meteša (25.10.)
- betoniranje i postavljanje info-ploče kod sjenice (26. i 30.10.)
- prijevoz šanka s bajera (29.10.)
- October Party (31.10.)
- obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara (17.11.)
- pravljenje adventskog vijenca u parku i dovoz borova (30.11.)
- pravljenje nove adventske kućice – majstor Franjo Kovačević (4.12.)
- postavljanje adventske kućice u parku (5.12.)
- kićenje šiba za krampusa (5.12.)
- doček svetog Nikole u parku (6.12.)
- dobili smo lampice za park od Tihomira Terzića (16.12.)
- kićenje crkve i postavljanje jaslica u crkvi (22.12.)
- humanitarna akcija podjele namirnica i higijenskih potrepština za 15 socijalno
najugroženijih obitelji (24.12.)
- donacija Marinu Jankoviću (24.12.)
- Christmas Party i Glow Party (25.12.)
- redovna godišnja izvještajna skupština (27.12.)
- New Year Party (31.12.)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.
Prijenos iz 2017: 7.177,00 HRK
Prihodi: 87.740,00 HRK (priljev 99.188,00 HRK)
Rashodi: 85.053,00 HRK (odljev 100.948,00 HRK)
Prijenos u 2019: 5.417,00 HRK
Predsjednik:

Josip Jagodar, mag. edu.

