Izvještaj o radu Udruge ZORA
za razdoblje od 01.01.2006. do 1.01.2007.
Pripremila: Marina Kolar
siječanj, 2007.
AKTIVNOSTI
S 1.1. 2006. godine udruga ZORA počela je provoditi svoj prvi projekt «Ženska prava su
ljudska prava!» koji je financijski podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
U projekt, tj. Trening za trenere/ice za pitanje ženskih prava i obiteljskog nasilja bilo je
uključeno 12 predstavnika/ca 4 udruga s područja RH: Udruga Zora, Grupa Čakovec
Amnesty International Hrvatske, Akcija za civilnu transparentnost i Nezavisna udruga mladih
Lepoglava. Iz udruge Zore, nakon treninga, i uz daljnju edukaciju, radionice su nastavile
voditi 3 predstavnice.
Također se održalo predavanje za javnost na temu «Prevencija nasilja u mladenačkim
vezama» koje je održala psih. Sanja Cesar (CESI, Zg)
Projekt je završio s 31.03.2006.
11. veljače je također organiziran benefit koncert u čakovečkom Starom hrastu.
Nakon sudjelovanja u natječaju Partnerstva za društveni razvoj iz Zagreba za sudjelovanje u
projektu „Razvoj civilnog društva kroz izgradnju kapaciteta na više razina» (financiran
od strane Europske komisije, regionalni CARDS program) u ožujku smo počeli sudjelovati na
treninzima. Predstavnica ZORE bila je Marina Kolar, a od ožujka do prosinca sudjelovala je
na ukupno 4 ciklusa treninga koji su uključivali slijedeće treninge: Organizacijska procjena i
samoprocjena; Strateško planiranje; Upravljanje projektnim ciklusom; Upravljanje
financijama; Prikupljanje financijskih sredstava, Dokumentiranje i praćenje slučajeva
korupcije; Pomoć žrtvama korupcije i trgovanja ljudima; Podizanje javne svijesti o borbi
protiv trgovanja ljudima; Zagovaranje i umrežavanje organizacija civilnog društva;
Prevencija trgovanja ljudima kroz edukaciju u školama.
U sklopu tog projekta sudjelovali smo i u Antikorupcijskoj informacijskoj kampanji koja
je uključivala dijeljenje letaka, u kojoj smo ostvarili zajedno s udrugom ACT iz Čakovca
suradnju s udrugama NUM Lepoglava i K.V.A.R.K iz Križevaca, te smo pokrili i susjedne
županije. Ostvarenju ove akcije značajno su pomogli volonteri/ke ACT-a, ZORE, NUM-a i
K.V.A.R.K-a.
Od 30.ožujka. – 2.travnja 2006. predstavnica ZORE Silvija Kolar – Fodor sudjelovala je na
treningu Mreže mladih Hrvatske «Osnivanje županijskih vijeća mladih».
Također smo sudjelovali u osnivanju Vijeća mladih Međimurske županije, kojeg je sada
udruga članica.
U lipnju i srpnju smo sudjelovali u provođenju istraživanja o znanjima i stavovima mladih
o trgovanju ljudima u Republici Hrvatskoj Ženske sobe, u kojoj je 5 volontera/ki pokrilo
Međimursku i Varaždinsku županiju.
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Također smo sudjelovali u istraživanju udruge B.a.B.e «Vrijednost vrednota, civilno
društvo i hrvatska demokratizacija».
Početka listopada počeli smo provoditi jednogodišnji projekt edukacije srednjoškolske
populacije «Ja biram!» kojem je financijski potporu dala Američko veleposlanstvo u
Zagrebu.
Škole partneri su nam Tehnička, industrijska i obrtnička škola Čakovec, Gospodarska škola
Čakovec, Graditeljska škola Čakovec i Ekonomska i trgovačka škola Čakovec u kojima su se
provela predavanja «Nasilje u mladenačkim vezama» (predavačica Sanja Cesar iz Centra za
edukaciju, savjetovanje i istraživanje Zagreb). Nakon toga provesti će se jednodnevne
radionice gdje će mladi uz interaktivne vježbe, diskusije i prezentacije učiti što je nasilje u
vezama, kako ga spriječiti, te vještine nenasilnog rješavanja sukoba (trenerica Marina Kolar,
co-trenerice Kristina Mlinarić i Silvija Kolar-Fodor).
Od listopada također je zaposlena Marina Kolar kao voditeljica projekta Ja biram! na puno
radno vrijeme, na godinu dana.
U sklopu projekta formirana je također biblioteka literature ljudsko-pravaške tematike koja
radi dvaput tjedno, četvrtkom i petkom 10.00 – 13.00 sati.
Svu literaturu uvela je, kao i bavila se bibliotekom, volonterka Vlatka Jakopović.
Ja biram! je dio Lokalnog programa Grada Čakovca za obilježavanje Nacionalne
kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama (Nacionalna strategija zaštite
od nasilja u obitelji (05.-07.)).
Regionalna razvojna agencija Međimurja REDEA dala je punu potporu projektu Ja biram!
«koji je temeljen je na stvarnim potrebama za edukacijom navedene tematike te je temeljen
na smjernicama Regionalnog operativnog programa Međimurske županije. Projekt pokriva
potrebe strateškog cilja pod nazivom; Jačanje ljudskih resursa i njihovo uključivanje u razvoj
i prioriteta; Poticanje razvoja civilnog društva.(Igor Lesar)»
U listopadu smo se, kao nastavak projekta PSD-a, umrezili u nacionalnu mrežu neprofitnih
organizacija «Bura» koja se bavi suzbijanjem korupcije, a u njoj djeluje 10 udruga s
područja cijele Republike Hrvatske.
U BURU su umrežene slijedeće udruge: ACT Čakovec, Dalmatinski odbor solidarnosti Split,
Partnerstvo za društveni razvoj Zagreb, Pokretač Korenica, Projekt građanskih prava Sisak,
Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje ženskih prava “Domine” Split, Udruga Zora
Čakovec, Udruga žena Vukovar, Ženska grupa Korak Karlovac, Ženska udruga Izvor Tenja.
Krajem 2006. Zora je provodila istraživanje stanja korupcije u regiji Sjever RH u sklopu
Nacionalnog istraživanja korupcije u RH koje je provodila mreža Bura.
Krajem studenog (29. i 30.) dvije predstavnice ZORE sudjelovale su na AED-ovoj
konferenciju o fundraisingu bez pisanje projektnih prijedloga «Vaš dio kolača», koja se
pokazala vrlo korisnom, te su doneseni planovi za fundraising Udruge u 2007.
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Zaključno s 15. studenog 2006. udruga Zora objavila je natječaj za radno mjesto Suradnik/ca
na PSD-ovom CARDS projektu «Odgovor civilnog društva na korupciju»/član/ica
istraživačkog tima. Na natječaj se prijavilo 9 osoba.
12.11., odlukom Upravnog odbora, odabrana je Kristina Mlinarić, koja će od 1.1.2007.
volontirati par sati tjedno i pohađati treninge, a od 1.lipnja 2007. biti će zaposlena na
određeno vrijeme od 9 mj.

USTROJ UDRUGE
Na redovnoj Skupštini 09. listopada usvojen je novi Statut, prema kojem se Udruga bavi
isključivo ljudskim pravima (Ciljevi i svrha osnivanja Udruge su: zaštita ljudskih prava i
razvoj ljudskih sloboda, odbacivanje nasilja i razvijanje nenasilnih metoda.).
U izvođenju različitih aktivnosti udruge ZORA u 2006. godini sudjelovalo je više od 30
volontera/ki. U 2007., odlukom Upravnog odbora, uvesti ćemo Volonterske knjižice, kao
dokaz o volontiranju.
Većinu članstva još uvijek čine žene.
U 2006. godini imala je jednu zaposlenu osobu na puno radno vrijeme, od 1.10.2006.

RAD S MEDIJIMA
Rad s medijima
ZORA se predstavila donatorima, partnerima i široj javnosti putem objavljivanja informacija
o njenim aktivnostima i projektima na svojoj web stranici, na portalima Zamirzine, ČK scena,
H-alter; županijskim tjednicima Međimurje, Međimurske novine, Regionalni tjednik
Varaždin; dnevnim novinama Večernji list, te na nekoliko radio stanica Sjeverozapadne
Hrvatske.
Također je izmijenjena web stranica Udruge, uz napomenu da se će se u prvom tromjesječju
2007. postaviti nova web stranica. Za web dizajn zadužen je Stjepan Mikec, član Upravnog
odbora.
OSTALO
Zora je potpomogla osnivanje Udruge za zaštitu životinja Meke šapice, kako u akcijama,
organiziranju press konferencije te pomoći u pisanju projektnih prijedloga.
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ZAKLJUČAK
2006. godina zasigurno je bila najaktivnija godina udruge ZORA.
Odobravanje prvog projekta, stalna edukacija, prva zaposlena osoba te ozbiljnost Upravnog
odbora i svih uključenih u rad udruge, definitivno su jaki temelji za daljnji rad.
Kao jedina udruga ljudsko-pravaškog edukacijskog karaktera u Međimurskoj županiji,
svijesni smo da ćemo se trebati dvostruko više potruditi za ostvarenje minimalnih rezultata u
zatvorenoj zajednici u kojoj su većina tema kojima se bavimo tabu (obiteljsko nasilje, nasilje
u vezama, korupcija, sukob interesa...)
Za 2007. planiramo raditi na daljnjoj i konstantnoj edukaciji svih zaintersiranih članova/ica i
volontera/ki, te već započetim projektima (Ja biram!) kao i novima (Odgovor civilnog društva
na korupciju, toleranciJA, Ženska učionica: suradnJA, te Mala škola nenasilja i dječjih prava).
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