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Udruga za promicanje kvalitete 
života starijih osoba Klub 60+ 
Otokara Keršovanija 33, Osijek 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE KLUB 60+ 

U 2020. GODINI 

 

2020. godina bila je najizazovnija u 15 godina djelovanja Kluba uslijed situacije s 

korona virusom i epidemioloških mjera koje su ograničile kao i onemogućile  susrete i 

neposredne kontakte unutar grupa. 

Prvo tromjesečje 2020. godine proteklo je u skladu s planiranim aktivnostima: 

• Grupe su redovito vježbale uz vodstvo fizioterapeuta (9 grupa, 2xtjedno)  

• Tečaj engleskog jezika vodila je prof. Nada Šalić (3 grupe, 1xtjedno). 

Na kraju prvog tromjesečja Civilni stožer je zabranio rad organizacija u kojima je 

prisutan bliski meñusobni kontakt te ujedno zbog bojazni da bi virus mogao zahvatiti 

najosjetljiviju populaciju starijih osoba Klub 60+ obustavio je svoje aktivnosti do 

daljnjeg. U lipnju su se stvorile okolnosti za nastavak djelovanja te su u tom mjesecu 

održavane tjelovježbe kao i učenje engleskog jezika sa smanjenim brojem članova 

po grupama, uz pridržavanje zdravstvenih preporuka (razmak, zračenje prostorija, 

dezinfekcija ruku i opreme). U srpnju i kolovozu napravljena je ljetna stanka da bi se 

aktivnosti ponovo nastavile u rujnu i listopadu.  

Nadalje, zbog ponovnog zaoštravanja mjera i drugog vala pandemije od studenog su 

obustavljeni izravni kontakti te je odlučeno da će se učenje engleskog jezika, 

tjelovježba kao i ostale aktivnosti provoditi on-line uz pomoć Facebooka, Zoom 

platforme i drugih informacijskih tehnologija. 

--- 

PROJEKTI 

U prvom kvartalu godine kao i prethodnih godina udruga se prijavila na natječaje za 
financiranje projekata raspisane od strane Ministarstva demografije, Grada Osijeka, 
Osječko-baranjske županije, Unikoma, Ukopa, HEP-a i Vodovoda, no nažalost 
gotovo svi natječaji su uslijed pandemije poništeni. U rujnu je prijavljen projekt 
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Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike čija procjena je u 
trenu pisanja ovog Izvješća još uvijek u tijeku.  

U srpnju je objavljen novi natječaj Grada Osijeka na koji je prijavljen projekt „Aktivno 
kroz treću dob“, a temeljem kojega je udruzi odobreno 18.000,00 kn. Projektne 
aktivnosti obuhvatile su angažman udruge tijekom cijele godine te je projektnim 
sredstvima sufinancirano provoñenje zdravstveno-sportsko-rekreativnih radionica, 
tečaja engleskog jezika, likovno-kreativnih radionica te informativno-edukativnih 
radionica 'Zdrava prehrana' i 'Zdravo starenje'. 

Projektne aktivnosti provedene su u suradnji s partnerskom udrugom Snaga kulture 
Osijek te udrugom Centar zdravlja VAGA, Centar prirodnog zdravlja ORGANICOS te 
Ustanovom za zdravstvenu njegu Jadranka Plužarić. 

--- 

Udruga je u drugom polugodištu sudjelovala u fokus grupi u sklopu izrade Socijalnog 
plana Grada Osijeka za razdoblje do 2027. godine. 

--- 

Tijekom godine održana su 2 radna sastanka Predsjedništva udruge (u veljači i 
rujnu). 

Aktivnosti udruge, iako reducirane, redovito su objavljivane u medijima i društvenim 
mrežama. 

 

 

U Osijeku, 12.12.2020. 
 

 

Predsjednica KLUBA 60+ 

        Slavica Vranješ 

 


