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AKTIVNOSTI 2016.
-

čišćenje parka i centra od snijega (3.1.)
osnovan odbor za organizaciju (3.1.)
vuča po selu i sanjkanje (4.1.)
odlazak na osnivačku skupštinu Sibinjske udruge mladih (7.1.)
čišćenje parka i skidanje jaslica (7.11.)
spremanje božićnih ukrasa iz parka (11.1.)
uređivanje ormara (11.i 14.1.)
izrada internetske stranice – Ex Dizajn iz Belišća (14.1.)
opremanje teretane namještajem (19.1.)
radionica pisanja projekata za Erasmus Plus u suradnji s Europskim domom Slavonski
Brod (20.1.)
intervju predsjednika Josipa Jagodara za Radio Slavoniju i Radio 92 FM (23.1.)
humanitarna akcija za Anitu Herceg (25.1.)
skupština KKK „Oriolik“ (29.1.)
skupština KUD „Matija Gubec“ (30.1.)
odlazak u Stupničke Kute na turnir u beli i stolnom tenisu (30.1.)
aktivacija internetske stranice (1.2.)
izrada kostima za pokladnu zabavu (4.2.)
promijenili adresu sjedišta Udruge na Ante Starčevića 3 (5.2.)
pokladna povorka za djecu (6.2.)
skupština DVD-a Slavonski Kobaš (7.2.)
pokladna zabava u Sičama (7.2.)
Minionsi za pokladnu zabavu (9.2.)
ukapanje Rgana (10.2.)
radionica za djecu (13.2.)
Valentinovo pred crkvom (14.2.)
akcija čišćenja ureda i vijećnice (16.2.)
otvorenje i blagoslov ureda Udruge (17.2.)
humanitarna akcija za Katu i Filipa Nikičić (21. i 22.2.)
intervju predsjednika Josipa Jagodara za Večernji list i SBTV (22.2.)
sastanak predsjednika svih udruga općine Oriovac
prijavljeni u Registar neprofitnih organizacija (23.2.)
radionica „Neformalno obrazovanje-moja prilika“ BUM i ENAS u Bebrini (25.2.)
upisani u Registar neprofitnih organizacija (25.2.)
akcija čišćenja stare škole (27.2.)
rušenje bora u parku i prijevoz dasaka iz stare škole (27.2.)
skupština NK „Slavonac“ (27.2.)
prijavili se na DM-ov natječaj za uređenje Markovog parka (28.2.)
početak rada Ureda za javnost (1.3.)
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„LokoVez“, predstavljanje natječaja u Oriovcu (1.3.)
krečenje teretane (4.3.)
skupština DVD-a Lužani (5.3.)
skupština Kutljanske udruge mladih (5.3.)
radne akcije u teretani (11., 12., 14. – 16.3.)
uređivanje ormara za Katu Nikičić (14.3.)
uređivanje teretane (11., 14. i 15.3.)
krečenje kod Nikičića (18.3.)
akcija uređenja parka (18.3.)
igraonica za djecu (19.3.)
humanitarno kino za djecu (20.3.)
završena humanitarna akcija kod bake Kate Nikičić (22.3.)
bojanje stepenica u teretani (24.3.)
LOCORUM počeo voditi računovodstvo (24.3.)
uskrsna igra za djecu "Pronađi jaja koja je zeko postavio u parku" (27.3.)
Uskrsni partyji (26. i 27.3.)
skupno fotografiranje članova udruge (28.3.)
skupština LAG-a Posavina (30.3.)
druženje udruga mladih u Orubici (2.4.)
trening „Biti aktivan znači uspjeh“, PRONI centar za socijalno podučavanje Osijek,
LAG „Posavina“ u Brodskom Stupniku (9.4.)
uređivanje parka (11. i 12.4.)
sastanak s predsjedništvom DVD Slavonski Kobaš (12.4.)
sastanak s predsjedništvom KKK „Oriolik“ (14.4.)
sastanak s predsjedništvom KUD „Matija Gubec“ (15.4.)
svečana sjednica vijeća općine Oriovac (17.4.)
sastanak s predsjedništvom LD „Orljava“ (17.4.)
sastanak s predsjedništvom PKURS (18.4.)
odobren projekt „Uređivanje Markovog trga“ u sklopu projekta LOKOVEZ (20.4.)
sastanak s predsjedništvom NK „Slavonac“ (21.4.)
sastanak s mjesnim odborom Slavonski Kobaš (22.4.)
rođendanski party KUM, Stupnički Kuti (22.4.)
radionica za „LokoVez“ u Stupničkim dvorima u Brodskom Stupniku (28.4.)
roštilj za članove udruge (30.4.)
štikla party (14.5.)
„Info karavana“ PRONI Centra za socijalno podučavanje udruga u Oriovcu (21.5.)
sastanak predsjednika udruga mladih u Slavonskom Kobašu (22.5.)
sastanak s predstavnicima Paintball kluba „Frikovi“ iz Nove Kapele (24.5.)
akcija uređivanje parka (25.5.)
Prva biciklijada općine Oriovac (26.5.)
pomoć pri organizaciji regate Kobaš 2016. (5.6.)
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akcija „Protiv vandalizma“ u Slavonskom Kobašu (5.6.)
gostovanje Josipa Jagodar u emisiji Klopka SBTV-a (7.6.)
predstavljanje građanske akcije „Navijanje, druženje, uživanje“ u Zbjegu (9.6.)
2. olimpijada mladih KUM-a u Stupničkim Kutima (10.6.)
početak uređivanja kupališta na kraju sela te pravljenje stolova (15. i 16.6.)
prijenos nogometne utakmice Hrvatska-Češka u teretani (17.6.)
početak prikupljanja sredstava za projekt LokoVez (17.6.)
posjet Savjetu mladih Duge Rese i Vrbovsko s UZM „STUP“ i LAG „POSAVINA“,
(18. i 19.6.)
dovezen pijesak za odbojkaško igralište i uređivanje odbojkaškog igrališta (20. i 21.6.)
prijenos utakmice Hrvatska-Španjolska u parku (21.6.)
Krizma Party (24.6.)
igraonica za djecu (25.6.)
pravljenje stolova za teretanu (28.6.)
Kirvajski party (29.6.)
Izvanredna skupština LAG „Posavina“ u Starom Slatniku (29.6.)
učlanjen 50. član udruge (1.7.)
pravljenje stolova za teretanu (1. i 2.7.)
skupština LD „Orljava“ u Stupničkim Kutima (3.7.)
uređivanje za Sava Beach Party (4. – 8.7.)
Sava Beach Party (9.7.)
Rock Fest u Brodskom Stupniku (16.7.)
pripreme za 2. sportske igre mladih (21. i 22.7.)
2. sportske igre mladih u Slavonskom Kobašu (23.7.)
Party za Veliku Gospu (14. i 15.8.)
stavljanje čepova na stolice u društvenom domu (26.8.)
redovna izborna skupština Udruge (28.8.)
rušenje borova na Markovom trgu (3.9.)
uređivanje vijećnice i ureda Udruge (12.9.)
posjet Europskog doma i 9 gostiju iz Azije i Sjeverne Amerike (13.9.)
kino na otvorenom u Brodskom Stupniku (7.10.)
October party (22.10.)
predstavnice zaklade Slagalica u Slavonskom Kobašu (26.10.)
stigli koševi i klupe za Markov trg (26.10.)
putovanje u Vukovar sa Savjetom mladih općine Oriovac (29.10.)
početak skupljanja donacija za sv. Nikolu i božićnu humanitarnu akciju (8.11.)
jesensko uređivanje parka (8.11.)
radovi na Markovom trgu ( 7. – 11., 21.-25.11.)
projekt izgradnje „Vatrogasni bunar“ (15. – 28.11.)
obilježavanje Dana sjećanje na žrtve Vukovara (17.11.)
igraonica za djecu (19.11.)
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pravljenje malih adventskih vijenaca za prodaju (21.11.)
pravljenje adventskog vijenca u parku (25.11.)
prodaja adventskih vijenaca pred crkvom (27.11.)
sklapanje božićne kućice u parku (28.11.)
radovi na bunaru (23. – 28.11.)
završetak projekta i otvorenje Markovog trga (30.11.)
pravljenje adventske kućice i kićenje parka (3.12.)
doček svetog Nikole u parku (4.12.)
volonterska nagrada za volonterski angažman pojedinca predsjedniku Josipu Jagodar,
Osijek (5.12.)
prodaja bonova za Crveni križ (6.12.)
skupština LAG-a „Posavina“ u Brodskom Stupniku (8.12.)
božićna radionica i igraonica za djecu (17.12.)
pravljenje jaslica u crkvi (18.12.)
humanitarni vikend (18. i 19.12.)
podjela poklona za 8 socijalno ugroženih obitelji na području Slavonskog Kobaš
(24.12.)
božićni partyji (24. i 26.12.)
božićna zabava (27.12.)
redovna godišnja izvještajna skupština (28.12.)
doček Nove godine u teretani (31.12.)
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Prihodi: 97.751,00 HRK (priljev: 103.676,00 HRK)
Rashodi: 83.890,00 HRK (odljev: 99.124,00 HRK)
Prijenos u 2016.: 4.552,00 HRK

Predsjednik
Josip Jagodar, mag. edu.

