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IZVIJEŠĆE O RADU INVALIDSKOG ODBOJKAŠKOG KLUBA “ZAGREB„ 

ZA 2019. GODINU 
 

UVOD:  
 

Invalidski odbojkaški klub “Zagreb”  je neprofitna sportska udruga osnovana s ciljem promicanja, 

razvitka i unapređenja invalidskog odbojkaškog sporta (sjedeće odbojke). Klub broji 52 člana svih 
kategorija osoba s invaliditetom. Klub je član Zagrebačkog sportskog saveza osoba s invaliditetom i 
Hrvatskog paraodbojkaškog saveza. Članovi kluba svoje sportsko rekreativne potrebe ostvaruju kroz 

redovne treninge 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 2019. 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 tijekom godine održavao redovite i kvalitetne kontakte sa Zagrebačkim sportski savezom osoba 

s invaliditetom, Hrvatskim savezom sjedeće odbojke, Gradskim uredom za branitelje i Gradski uredom 

za sport i mlade.   
Sportsko rekreativne i edukativne aktivnosti provođene su kroz EU projekt „Škola sjedeće odbojke i 

adaptivnih sportova“, Program "Sjedeća odbojka pomoć u prevenciji daljnjeg razvoja bolesti i 
resocijalizaciji invalida Domovinskog rata i  hrvatskih branitelja", Program „E-inkluzija invalida 

Domovinskog rata i hrvatskih branitelja“ i program „Sport i rekreacija za mlade - stvaranje zdravije 

generacije“. 
Redoviti treninzi naših članova održavali su se četiri puta na tjedan na dvije lokacije u Sportskoj 

dvorani Centra Vinko Bek i klupskom sportskom centru (teretani) u ulici Kralja Držislava 6. 
U 2019. godini klub je nastupio na više natjecanja na kojima su postignuti odlični rezultati:  

- 1. mjesto - Hrvatska liga,  
- 1. mjesto - Hrvatski kup 

- 2. mjesto - Turnir „Prijateljstvo 2019“ – Zagreb 

- 3. mjesto - Turnir „Vukovar Open 2019“ – Vukovar 
- 5. mjesto – LE Cup 2019 – Leipzig, Njemačka 

 
Četvorica klupskih igrača i tri člana stručnog stožera sudjelovali su sa Hrvatskom reprezentacijom na 

Europskom prvenstvu u Mađarskoj i osvojili peto mjesto.  

 
Najvažniji klupski projekt u 2019. godini bio je EU projekt „Škola sjedeće odbojke i adaptivnih 

sportova“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a ima za 
cilj uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s 

teškoćama u razvoju u zajednicu kroz sport.  Ukupna vrijednost projekta je 1.484.246,58 kn. Projekt 
se provodi u suradnji sa DSR „Centar za sport i rekreaciju Zagreb“. Sukladno odluci Predsjedništva 

kluba od 1.8.2019. godine voditelj EU projekta Ivan Ćosić i koordinator aktivnosti EU projekta Damir 

Kasap su zamijenili uloge. Promjena je izvršena kako bi se izbjeglo povećanje nepriznatih troškova 
nastalih radi zapošljavanja putem ugovora o djelu.  Probleme oko nepriznavanja djela troškova 

rješavaju se u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u suradnji s još desetak udruga koje imaju isti 
problem. U 2019. godini ostvareni su sljedeći mjerljivi ishodi: 

- uključeno 23 sudionika s invaliditetom na treninge "sjedeće odbojke", 

- redizajnirana internet stranica kluba,  
 

 
 



 

 

 
- izrađeno i postavljeno 6 rollup bannera,  

- izrađeno i postavljeno 10 plakata,  
- nabavljen video zid i postavljen na izlogu klupskih prostorija,  

- izrađeno i podijeljeno 2000 letaka, 

- adaptiran ulaz u klupske prostorije (nabavljena i postavljena nova prilagođena vrata) 
- nabavljena i postavljena mobilna rampa kako bi se omogućio olakšan pristup sudionicima s 

  invaliditetom, 
- nabavljeno kombi vozilo kako bi se omogućio olakšan pristup treninzima sudionicima s invaliditetom, 

- održano 12 informativnih sastanaka s ciljem animiranja i informiranja mladih osoba s invaliditetom o  
  sjedećoj odbojci, 

- održan 1 sastanak na kojem je kroz aktivnosti interdisciplinarne suradnje (8 sudionika prezentiralo  

  svoj rad) 
- održane 4 radionice senzibilizacije, 

- održan 1. kamp „Škola sjedeće odbojke i adaptivnih sportova“ 
- održana dva partnerska sastanka, 

- predana 4 ZNS-a. 

 
Klub je u 2019. godini nastavio sa uređenjem i opremanjem klupskih prostorija „Centara za sport i 

rekreaciju hr. branitelja i osoba s invaliditetom“. Osim adaptacije ulaza i nabave rampe za osobe s 
invaliditetom nabavljen je i instaliran novi kondenzacijski plinski kotao za grijanje i saniran dimnjak.   

 
Klub je u prvoj polovici godine, u partnerstvu s Gradom Zagrebom, DSR „Centar za sport i rekreaciju 

Zagreb“ i HVIDRA Trešnjevka  pripremio i prijavio dva EU projekta na natječaj Europskog socijalnog 

fonda. Projekt s HVIDRA Trešnjevka u kojem je klub partner odabran je za financiranje dok je drugi 
projekt, u kojem je klub prijavitelj, u fazi procjene formalnih uvjeta. 

 
Klub je u 2019. godine bio korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 

društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruga iz Domovinskog rata u republici Hrvatskoj koje djeluju na 

lokalnoj razini. Tijekom godine predana su četiri financijska izvješća i četiri izvješća o radu i novi 
proračun za 2020. godinu. 

 
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 232544 posjeta web stranicama u 2019. 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 
2019. godini bili su državni proračun, preko kojeg su transferirana sredstva Europskog socijalnog 

fonda, Grada Zagreba, Ministarstva hrvatskih branitelja, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i 

dotacije ZŠSI. Drugi izvor financiranja bila su sredstva dobivena od obavljanja dozvoljenih aktivnosti. 
Ukupni prihodi kluba u 2019. godini su bili su 962.764,00 kn, a rashodi 775.020,00 kn.  

 
ZAKLJUČAK: 

 

Na kraju možemo zaključiti, da je 2019. godina bila vrlo uspješna godina, kako po ostvarenim 
rezultatima tako i u organizacijskom i financijskom smislu. 

 
                                                                                              
 
                                                                                             Predsjednik kluba, Damir Kasap 
                                                                     
                                                                                            _______________________________________ 
                                                                                                                     (potpis) 
 

 


