
 

                  
 
 
             Godišnji izvještaj o radu i aktivnostima za 2018. godinu  
 

Početak godine obilježili smo zabavicom za naše članove i prijatelje.  

Ugostili smo kazališnu skupinu Bracera iz Supetra, koji su odigrali 

predstavu za našu djecu, Crveni križ Brač i dobri radnici iz Lidla  

donirali su poklončiće djeci, a  Brački rotari kolače i piće. 

 

U udruzi se cijelu zimu kontinuirano pružaju usluge šest terapeuta, organiziraju radionice i 

savjetovanja roditelja. 

U travnju vrijedne ruke naših mališana, njihovih vršnjaka i njihovih roditelja uz pomoć teta iz 

dječjeg vrtića “Mali Princ”, napravile niz prigodnih Uskrsnih ukrasa. Danas, u 

prijepodnevnim satima Breza i Tina zajedno s nekoliko mališana, iznjele su na rivu šarenu 

kolekciju dječjih rukotvorina i ponudile na humanitarnu prodaju Boljanima.  

I u našoj udruzi je živo, održavaju se uskrsne 

radionice za djecu i roditelje, na kojima se 

djeca zabavljaju, roditelji druže i razmjenjuju 

iskustva.Održan je i redovni sastanak terapeuta 

sa vodstvom udruge. 

U organizaciji Centra za socijalnu skrb- Brač, 

zamjenica i savjetnica pravobraniteljice za 

osobe s invaliditetom sudjelovale su na sastanku svih čelnika lokalne samouprave, ustanova 

predškolskog odgoja i obrazovanja, i predstavnika naše udruge. Na sastanku su izneseni 

glavni problemi sa kojima se suočavaju obitelji djece s teškoćama 

– nedostatan broj stručnjaka za rad sa djecom s teškoćama i nedovoljna suradnja različitih 

dionika u procesu podrške ranom razvoju djeteta, te su se razmatrale mogućnosti osiguravanja 

konkretne potpore uključivanju djece s teškoćama u predškolske ustanove. 

 I ovu godinu je prvog svibnja održan cross „ Đir oko Bola“ u 

organizaciji TZ Bol, općine Bol i Big Blue Sporta, na kojem su veliki i 

mali Boljani i njihovi gosti trčali za Bračke pupoljke. Pridružili su im se 

i naši članovi.  

Nazočili smo Nazorovim danima u 

Postirima , kulturno- prosvjetnoj manifestaciji, koja se ove  godine 

održala od 24.do 26. svibnja. Radosni smo da su u svoja vesela 

događanja uključili i našu udrugu.Turnir se održao u Boćarskom 

klubu Postira i zamišljen je kao susret četiri ekipe: učenici, 

nastavnici, roditelji i ekipa Bračkih pupoljaka. Na turniru su se prodavali kolači koje su 

ispekle vrijedne postirske mame, a sav prihod uplaćen je našim Pupoljcima. 

 



 

 

 

 

 

U lipnju se održao i  Kids Run u Povljima. Još jedna utrka za Bračke 

pupoljke sa malim Pupoljcima i njihovim vršnjacima. Raduju nas ove, 

već tradicionalne manifestacije koje imaju za cilj podizati svijest o 

potrebama i životu najranjivije skupine u društvu.   

Udruga je ugostila  senzornu terapeutkinju Vedranu Jerić Miloš 

kako bi roditeljima održala predavanje: "Važnost senzorne 

integracije na motoričke vještine i praksiju". Vrlo korisno 

predavanje, koje je roditeljima proširilo vidike i pomoglo da bolje 

razumiju svoju djecu . 

I ovu godinu je održana 6. humanitarna akcija ''Svaka kuna se 

računa'' koju Crveni križ Brač provodi sa ciljem prikupljanja 

novčanih sredstava za pomoć pri radu udruzi roditelja djece sa poteškoćama u razvoju ''Brački 

pupoljci''. Akcija je zamišljena na način da se na jedan dan u godini djelatnici ugostiteljskih 

objekata diljem otoka odreknu svojih napojnica u korist Pupoljaka. Kako bi akcija ove godine 

bila još uspješnija, podršku su joj dali i brojni poznati poput Marina Ivanovića ''Stoke'', 

''sinjskog dijamanta'' Ante Vukušića, kapetana košarkaške reprezentacije Roka Lenia Ukića, 

bivšeg igrača Hajduka, Lokomotive, Slaven Belupa Dinka Trebotića..Također, ovo je prva 

godina kako će u akciji sudjelovati i brojne udruge sa otoka – Maskalete iz Sutivana, Berekini 

iz Postira, Materinsko društvo iz Milne, CZK Bol, članovi Projekt:Općina Pučišća, 

humanitarci Keti Glasinović iz Nerežišća i brojni drugi! 

Početkom rujna, i ovu školsku godinu, već šestu za redom, putem projekta Ministarstva 

obrazovanja i znanosti osigurali smo pomoćnike u nastavi petorici naših školaraca, 

omogućivši im time bezbrižni povratak u školske klupe. 

U rujnu imali  smo čast zahvaliti se u ime svih roditelja i djece udruge 

"Brački pupoljci" na dodjeljenom priznanju Grba Grada Supetra. 

Vjerujemo da smo u ovom devetogodišnjem razdoblju postojanja i 

djelovanja Udruge na otoku Braču napravili veliki pomak u razvoju mreže 

podrške djeci s poteškoćama u razvoju.  

Teško da bi to mogli  ostvariti bez pomoći grada Supetra i plemenitih 

Bračana,  koji nas od samog početka bodre i pomažu i financijski i 

moralno.Ova nagrada nam je poticaj da i u buduće s još više srca i 

entuzijazma nastavimo s radom . 

Jedanaesti po redu KarnevalFEST, Međunarodni brački ljetni karneval, počeo je u Bolu, sa  

karnevalskim događanjima u još tri bračka mjesta, Supetru, Sutivanu i Sumartinu. 

U Bolu su karnevalske grupe i domaćini sudjelovali su u prikupljanju novaca za našu udrugu , 

prodajom suvenira i hrane koju su sami pripremili. Akciji su se pridružili i domaćini, a 

posebno bolski i supetarski sudionici KarnevalFEST-a, koji su uz naše članove prodavali 

majice, kolače, piće i hranu.  

 

 



 

 

 

 

 

U organizaciji Nike Ugrin i Anamarije Paradinović, od 24. do 28. 

rujna  u Kavanjinovim dvorima u Sutivanu, odvijala se radionica 

izrade biokugli koje su sposobne svojim biokemijskim procesima, 

sve štetne tvari iz mora pretvoriti u zdrave i korisne.  Zahvalni smo 

organizatorima što su mislili na Pupoljčiće i uključili ih u svoje 

planove. 

 

Hrvatski filmski savez, udruga neprofesijskih filmsklih i video udruga, od 04. do 07. 10. 

Organizirao je 56. Reviju filmskog stvaralaštva djece, u Bolu na Braču. Uz prikazivanje 

filmova, organiziraju i radionice za djecu. Tako su u suradnji sa općinom Nerežišća  održane 

dvije radionice. 

Jednu od njih organizatori su odlučili posvetiti našim Pupoljcima školarcima.  I djeci a i 

roditeljima bilo je zanimljivo i veselo. 

Nakon vrlo uspješnog predavanja roditeljima, u 

prostorijama  udruge organizirali smo predavanje iz 

područja senzorne integracije za vrtićke kolektive otoka 

Brača. Pozivu su se odazvali mnogi djelatnici bračkih vrtića 

a predavač je bila ponovno senzorna terapeutkinja Vedrana 

Jerić Miloš. Vjerujemo kako je ovo početak nečeg divnog na 

našem otoku gdje se stvaraju, odnosno jačaju, konkretne 

suradnje, a sve zbog dobrobiti djece o kojoj brinemo. 

 

 U studenom  je u Nerežišćima   na otoku Braču nastala 

INICIJATIVA od strane svih načelnika na otoku i 

gradonačelnice Grada Supetra, Crvenog križa i udruge 

Brački pupoljci,  za izmjenu članka 47. Zakona o 

prijevozu u linijskom i obalnom pomorskom 

prometu na način da isti u budućnosti regulira 

ostvarivanje prava na besplatan prijevoz u javnom 

prijevozu za djecu s teškoćama u razvoju sa 

prebivalištem na otoku koja zbog tjelesnih, senzoričkih, 

komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća trebaju dodatnu podršku za 

učenje i razvoj, kako bi ostvarili najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost, osobe  

s težim invaliditetom sa prebivalištem na otoku čija dugotrajna tjelesna, mentalna, 

intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu 

sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s 

osobama bez invaliditeta, a čiji je status reguliran nadležnim Centrom za socijalnu skrb. 

 

 

 



 

 

 

 

Početkom studenog počela je tradicionalna akcija ''Tjedan 

Bračkih pupoljaka'' u organizaciji udruge ''Svijet kao 

cvijet'', Turističke zajednice  Sutivan, općine Sutivan i 

Crvenog križa Brač, koju su i ovu godinu podržale sve 

bračke općine i grad Supetar. Kroz kreativne radionice, 

malonogometni turnir, trčanje, priredbe, prodaje kolača i 

pića, družili su se čineći dobro veliki i mali Bračani, 

zajedno sa našim članovima. Na završnom Sajmu u 

Sutivanu, uz pjesmu klapa i druženje uz jelo i piće, još 

jednom smo proslavili slogu u pomoći potrebitima. Sav novac od ove manifestacije uplaćen je 

za terapije Bračkim pupoljcima.   

 


