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IZVIJEŠĆE O RADU INVALIDSKOG ODBOJKAŠKOG KLUBA “ZAGREB„ 
ZA 2018. GODINU 

 
UVOD: 
 

Invalidski odbojkaški klub “Zagreb”  je neprofitna sportska udruga osnovana s ciljem promicanja, 
razvitka i unapređenja invalidskog odbojkaškog športa (sjedeće odbojke). Klub broji 30 aktivnih 
članova svih kategorija osoba s invaliditetom. Klub je član Zagrebačkog sportskog saveza osoba s 
invaliditetom i Hrvatskog saveza sjedeće odbojke. Članovi kluba svoje sportsko rekreativne potrebe 
ostvaruju kroz redovan i organiziran trening i sportska natjecanja (gradska, državna i međunarodna). 
Realizaciju programa vrši Predsjedništvo kluba, tajnik kluba i  trener.  
 

REALIZACIJA PROGRAMSKIH ZADATAKA:  
 

Na temelju usvojenog plana i programa Invalidski odbojkaški kluba „Zagreb“ je u 2018. godini proveo 
više programa i aktivnosti. Za provedbu programa bila je potrebna dobra organiziranost i zalaganje 
svih članova kluba. Tijekom godine Predsjedništvo je održalo dvanaest sjednica na kojima su 
rješavana vitalna pitanja vezana za neposredne programske aktivnosti kluba i donosile odluke koje su 
omogućile nesmetano financiranje kluba. Klub je konstantno održavao kontakt sa Hrvatskim savezom 
sjedeće odbojke, Zagrebačkim sportskim savezom osoba s invaliditetom, Gradskim uredom branitelje i 
Gradskim uredom za sport i mlade.  
 
Redoviti treninzi su se odvijali tri do pet puta tjedno na tri lokacije dva puta u sportskoj dvorani  
„Vinko Bek“, jednom u sportskoj dvorani OŠ Vladimir Nazor i dva puta u klupskoj teretani (Centar za 
sport i rekreaciju Zagreb).   
 

U 2018. godini klub je nastupio na više natjecanja na kojima su postignuti odlični rezultati:  
 
- 3. mjesto - Hrvatska liga,  
- 1. mjesto - Hrvatski kup 
-         1. mjesto - Turnir „Zagreb Open 2018 – Zagreb 
- 1. mjesto - Turnir „Mediteran 2018“ – Split 
- 1. mjesto - Turnir „Leipzig Cup“ – Leipzig, Njemačka 
- 2. mjesto - Turnir „Lukavac 2018“ – Lukavac BiH 
- 3. mjesto - Turnir „Vukovar Open 2018“ – Vukovar 
 
Sedmorica klupskih igrača i četiri člana stručnog stožera sudjelovali su sa Hrvatskom 

reprezentacijom na kvalifikacijskom turniru za plasman na Svjetsko prvenstvo u Koreji i na Svjetskom 
prvenstvo u Nizozemskoj gdje su osvojili trinaesto mjesto. Klub je u sklopu obilježavanja Dana 
branitelja Grada Zagreba 26. svibnja 2018. godine u SD Dom odbojke Bojan Stranić organizirao turnir 
u sjedećoj odbojci „Zagreb Open 2018". Na turnir je  nastupilo osam ekipa, Reprezentacija Slovenije, 
SC Tatabanya HU, Sinovi Bosne – Lukavac BiH, KSO Knin 95, KSO Vukovar,  OKI Split, OKI Marsonia i 
IOK Zagreb. 

Najvažniji klupski projekt u 2018. godini bio je „Škola sjedeće odbojke i adaptivnih sportova“. 
Projekt je u prvoj polovici godine financiran vlastitim sredstvima kluba. Projekt je početkom srpnja, u 
suradnji sa DSR „Centar za sport i rekreaciju Zagreb“, pripremljen na natječaj Europskog socijalnog 
fonda „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s 
teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“.  Projekt je na natječaju pozitivno ocijenjen te je krajem 
rujna potpisan ugovor o financiranju.   

 
 
 



 
 
 
 
Ukupna vrijednost projekta je 1.484.246,58 kn. Početkom listopada započela je provedba 

projekta koji će se tijekom tri godine provodi na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-
moslavačke i Karlovačke županije kroz organizaciju pokaznih treninga i utakmica sjedeće odbojke, 
sustavnih treninga, edukativnih radionica i predavanja.  

U 2018. godini klub je nastavio sa uređenjem i opremanjem Centara za sport i rekreaciju 
hrvatskih branitelja i osoba s invaliditetom. Sredinom srpnja uređena je prostorija za grupne programe 
vježbanja i druga svlačionica u kojoj je postavljena  tuš kabina i ogledala. Iz podrumskih prostorija je 
iznesen stari šank i obavljeni vodoinstalaterski radovi.  

Klub je u 2018. provodio i niz drugih programa od kojih treba izdvojiti programe "Zajedno za 
hrvatsku bez mina",  Sjedeća odbojka pomoć u prevenciji daljnjeg razvoja bolesti i resocijalizaciji 
invalida Domovinskog rata i hrvatskih branitelja" i E-inkluzija hrvatskih branitelja.  

Za realizaciju sportskog djela programa, u prvoj polovici godine,  bili su zaduženi treneri Goran 
Leko i Mato Dragičević, a u drugom djelu Ante Mihaljević, Mato Dragičević i Iva Zlomislić. Na realizaciji 
EU projekta „Škola sjedeće odbojke i adaptivnih sportova“ radili su Ivan Ćosić kao voditelj projekta, 
Damir Kasap kao koordinator svih aktivnosti, a u radu su im pomagali Ante Mihaljević trener i Anto 
Krišto kao vozač/asistent. Partnerska organizacija DSR „Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ je za rad 
na projektu angažirala dva člana  društva Sinišu Miličevića i Nenada Ilibašića. 

Klub je u drugoj polovici godine, u suradnji sa partnerskim organizacijama DSR „Centar za sport 
i rekreaciju Zagreb“ i Body building klub veterana specijalne policije „Orcinus“ iz Šibenika,  pripremio i 
prijavio još dva EU projekta na natječaj Europskog socijalnog fonda. Rezultati natječaja se očekuju 
početkom 2019. godine.  

Krajem 2018. godine klubu je od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva odobrena 
trogodišnja institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata u republici 
Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini. 

Na klupskim internetskim  stranicama  (www.iok-zagreb.hr) nastavili smo izvještavati  o svim 
bitnim događajima i aktivnostima vezanim za sjedeću odbojku u Hrvatskoj i svijetu što je rezultiralo sa 
ukupan 524255 posjeta web stranicama u 2018. godini. Aktivnostima kluba bile su vrlo dobro 
popraćene u medijima što je pridonijelo većoj popularnosti kluba i lakšem iznalaženju financijskih 
sredstava.  Za provedbu svih programa potrebna su bila značajna financijska sredstva. Glavni izvori 
financiranja u 2018. godini bili su proračun Europskog socijalnog fonda, Grada Zagreba, Ministarstva 
branitelja i dotacije ZŠSI. Drugi izvor financiranja bila su sredstva dobivena od obavljanja dozvoljenih 
aktivnosti. Ukupni prihodi bili su 243.032,00 kn, a rashodi 220.065,00 kn.  
 
 

ZAKLJUČAK: 
 

Na kraju možemo zaključiti, da je 2018. godina bila vrlo uspješna godina, kako po ostvarenim 
rezultatima tako i u organizacijskom i financijskom smislu. 

 
 

 
 

Predsjednik 
Invalidskog odbojkaškog kluba "Zagreb"  

 
Damir Kasap 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


