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AKTIVNOSTI 2017.
- spremanje i raskićivanje parka (3.1.)
- pohvala našeg rada na emisiji Pressing SBTV-a, načelnik općine Oriovac Antun Pavetić
(12.1.)
- izvanredna izborna skupština naše Udruge (15.1.)
- skupština KUD-a „Matija Gubec“ (28.1.)
- tajnik Robert Aksentić i bivši predsjednik Josip Jagodar sudjelovali su u Brodskom Stupniku
na proslavi rođendan Udruge za mlade „STUP“ (10.2.)
- Valentinovo party (11.2.)
- partnerstvo sa Savjetom mladih općine Oriovac za prikupljanje ankete o zadovoljstvu
mladih s područja općine Oriovac (21.2.)
- pokladna povorka za djecu (26.2.)
- skupština Kutljanske udruge mladih (4.3.)
- primili donaciju pletenih posuda od gosp. Ivice Marosavljevića iz Bečica za Markov trg
(14.3.)
- godišnja skupština LD „Orljava“ (25.3.)
- Info karavana PRONI centra iz Osijeka u općini Oriovac (27.3.)
- sadnja cvijeća u parku i Markovom trgu (28.3.)
- otvoren Instagram profil Udruge (5.4.)
- uskrsna radionica za djecu (8.4.)
- prodaja narukvica za Mali dom, afričko sirotište za napuštenu i bolesnu djecu (9.4.)
- uređivanje parka za Uskrs (12.4.)
- Easter party’s (15. i 16.4.)
- uskrsna igra za djecu u parku (17.4.)
- sadnja cvijeća na Markovom trgu (18.4.)
- Rock Fest u Brodskom Stupniku (22.4.)
- odlazak na susret Hrvatske katoličke mladeži u Vukovar (30.4.)
- Štikla party (17.5.)
- uređivanje parka (22.5.)
- 1000 lajkova na Facebook stranici (23.5.)
- uređivanje ureda Udruge i vijećnice (27.5.)
- radionica Europskog doma u Slavonskom Brodu – predsjednik Josip Jagodar i Kristina
Nikičić (27.5.)
- sudjelovanje u Oriovcu na predavanju vlč. Nikića o vjeri i duševnom zdravlju u organizaciji
udruge branitelja „Otrovi“ (2.6.)
- uređivanje kupališta i pripreme pravljenje drugog šanka (10., 19., 22. – 24. 6.)
- pomoć u realizaciji predstave "Rat i propast dvaju carstava u Kobašu" koju je napisao Josip
Jagodar, a izvelo 53 učenika PŠ Slavonski Kobaš (14.6.)
- After School Party (14.6.)
- 2. tijelovska biciklijada općine Oriovac (15.6.)
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- partnerstvo na projektu „Youth UP“ s Europskim domom iz Slavonskog Broda – ugostili 40
mladih iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Grčke, Hrvatske, Poljske,
Španjolske i Turske (20. i 21.6.)
- Kirvajska zabava (29.6.)
- uređivanje prostora za Sava Beach Party (5. – 8.7.)
- 6. Sava Beach Party (8.7.)
- sudjelovanje na 3. olimpijadi u Stupničkim Kutima (15.7.)
- uređivanje terena za igre mladih (22.7.)
- 3. igre mladih u Slavonskom Kobašu (23.7.)
- otvorenje sjenice Kutljanske udruge mladih (28.7.)
- poklon za župnika vlč. Miju Lasovića u Lovačkom domu (5.8.)
- 1. noćni turnir u odbojci u Slavonskom Kobašu (4.8.)
- Summer Party i taburaši „Veritas“ (14. i 15.8.)
- sudjelovanje na 2. turniru u odbojci na pijesku u Gundincima (15.8.)
- suorganizatori kulturno-sportske manifestacije „Razigrani lipicanci“ (25.8.)
- donacija bilježnica i radnih bilježnica PŠ Slavonski Kobaš (31.8.)
- izborna skupština (3.9.)
- humanitarna akcija za Dolores Josipović (18.9.)
- uređivanje ureda Udruge i vijećnice (6.10.)
- October Party (7.10.)
- uređivanje parka (14.10.)
- nabavka 10 kompleta za paintball i pokretanje Paintball kluba Limes unutar Udruge (24.10.)
- radionica za djecu (28.10.)
- uređivanje paintball terena u šumi kod Matije Kolundžića (28.10.)
- pokretanje Facebook stranice Paintball klub Limes (29.10.)
- tajnik Krunoslav Katanić i član Josip Jagodar sudjelovali na četverodnevnoj edukaciji
„Menadžment volontera“ u organizaciji udruge Eko Brezna iz Slavonskog Broda (6. – 10.11)
- obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Vukovara (17.11.)
- postavljanje adventske kućice u parku (28.11.)
- pravljenje adventskog vijenca u parku i malih adventskih vijenaca (1.12.)
- sudjelovanje na okruglom stolu „Izbjeglice – mogućnosti i izazovi“ u organizaciju
Europskog doma Slavonski Brod (1.12.)
- radionica za djecu (3.12.)
- doček svetog Nikole u parku (3.12.)
- partnerstvo na projektu „Aktivirajmo se“ s općinom Podcrkvalje i LAG-om Posavina
(uvodna konferencija 5.12.)
- Volonterska nagrada “Primjeri dobre prakse uključivanja volontera” za 2017. godinu pripala
našoj Udruzi (5.12.)
- Glow party (11.12.)
- humanitarnu turnir u PES-u (16.12.)
- radionica za djecu (17.12.)
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- kino za djecu (17.12.)
- pravljenje jaslica u crkvi (19.12.)
- humanitarna akcija podjele namirnica i higijenskih potrepština za 15 socijalno
najugroženijih obitelji (23.12.)
- Christmas party (25.i 26.12.)
- odigrana prva utakmica na paintball terenu (27.12.)
- New Year Party (31.12.)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017.

Prijenos iz 2016: 4.552,00 HRK
Prihodi: 57.925,00 HRK (priljev 58.975,00 HRK)
Rashodi: 51.464,00 HRK (odljev 56.350,00 HRK)
Prijenos u 2018: 7.177,00 HRK
Predsjednik:

Benjamin Klarić

