“Volonterstvo ulazi u minijaturne pukotine društva
koje ne mogu obuhvatiti za to predviđene institucije.
Volonteri se, vjerujem, mnogo rjeđe od ostalih pitaju ono
klasično egzistencijalno pitanje: “Zašto sam ja tu?”
Osjećajem korisnosti dobijaš svrhu, dobijaš smisao.”
Ada Reić

Ovim vodičem želimo razotkriti kako bi se
saznalo više o vrijednostima volontiranja,
a i kako bi se izazvala znatiželja budućih
volontera.

Vijeće udruga Grada Omiša utemeljeno je 6. ožujka
2008.
Možete nam se obratiti na adresu:
Joke Kneževića 6
Tel. 021 862-353
• Cilj Vijeća je promocija vrijednosti i jačanje
uloge civilnog društva u djelatnostima socijalnih,
humanitarnih, zdravstvenih i sličnih usluga na
području Grada Omiša.
• Svrha Vijeća je poboljšanje suradnje između
organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti te
javnih institucija Grada Omiša, zatim promicanje
transparentnosti i društvene odgovornosti organizacija civilnog društva, lokalne vlasti i institucija
u Gradu Omišu.
• 18. travnja 2008. Vijeće udruga Grada Omiša
pristupilo je i potpisalo Sporazum o suradnji
Grada Omiša i nevladinog, neproﬁtnog sektora.

Udruge učlanjene u Vijeće su:
• KLUB ŽENA LIJEČENIH NA DOJCI OMIŠ
• „AGAPE” UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM OMIŠ
• PRIJATELJ - UDRUGA RODITELJA DJECE I ODRASLIH S
POSEBNIM POTREBAMA
• GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OMIŠ
• UDRUGA IZVIĐAČA OMIŠ
• DRUŠTVO “HRVATSKA ŽENA”
• UDRUGA UMIROVLJENIKA OMIŠ
• SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE – PODRUŽNICA
OMIŠ
• DRUŠTVO NAŠA DJECA OMIŠ
• DRUŠTVO ZA ZAŠTITU PRIRODE OMIŠ
• EKUMENSKA INICIJATIVA ŽENA
• PLANINARSKO DRUŠTVO “IMBER” OMIŠ

KLUB ŽENA LIJEČENIH
NA DOJCI “OMIŠ”
21310 OMIŠ • Joke Kneževića 6
Tel./fax: 021 862-353
e-mail: kzld-omis@st.htnet.hr
kontakt osoba: Zorica Fistanić,
predsjednica Kluba
Ivanka Pirović,
tajnica Kluba
KLUB ŽENA LIJEČENIH NA DOJCI „OMIŠ“ osnovan je 4. veljače
1999. kao dobrovoljna i humana udruga građana za pomoć ženama
oboljelim na dojci i za promicanje kvalitete života žena liječenih na dojci.
Godine 2002. za izniman i predan volonterski rad KŽLD dobio je
SKUPNU NAGRADU GRADA OMIŠA.
Klub broji 2946 članica i angažira 50 - 60 volontera tijekom godine,
koji ostvare preko 3100 sati volonterskog rada kroz redovne godišnje
aktivnosti:
- koncert „Suze ljubavi“
- Dan narcisa
- Dan Grada Omiša „Kruh naš svagdašnji“
- Susreti volontera Županije
- Ružičasta vrpca
- Međunarodni dan volontera.
Vizija
KŽLD svojim radom teži da žene u našoj zajednici imaju organizirane
sistematske preglede te zajedno s drugim srodnim klubovima pokušava
utjecati na promjene zakonodavstva u donošenju Zakona o prevenciji
i liječenju (Nacionalni program liječenja raka dojke u specijaliziranim
centrima s multidisciplinarnim pristupom sukladno kriterijima Europske
unije).

Misija
KŽLD je nevladina organizacija koja organizira edukaciju, prevenciju
i rehabilitaciju kroz:
• stručna predavanja
• palpatorne i ultrazvučne preglede
• mamografske preglede
• ﬁzikalnu terapiju – limfnu drenažu.
Ciljevi
Edukacija – predavanjima i edukativnim materijalima podizati razinu
svijesti o vlastitom zdravlju i važnosti samopregleda.
Prevencija – palpatornim, ultrazvučnim i mamografskim pregledima
omogućiti rano otkrivanje bolesti.
Rehabilitacija – ﬁzikalnom terapijom i limfnom drenažom poboljšati
kvalitetu života operiranima i smanjiti invalidnost.

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM “AGAPE”
Četvrt Ribnjak 11 • 21310 Omiš • Tel: 021 864 478 • Fax: 021 864 466

e-mail: agape@st.t-com.hr
kontakt osobe: Natali Stanić,
predsjednica
Danijela Karoglan,
tajnica
Danijel Čelan,
djelatnik
Vizija
Vizija Udruge je izgrađen društveno-gospodarski sustav u kojem će
se osobe s invaliditetom, kao subjekti s izjednačenim mogućnostima,
tretirati tako da će se i u radu i u socijalnoj skrbi uvažavati njihove potrebe
i poštovati njihovo ljudsko dostojanstvo.
Misija
Misija nam je razvijanje društvene svijesti o pravima, potrebama i
potencijalima osoba s invaliditetom, te izgradnja društva u kojem će one
biti punopravni članovi.
Aktivnosti:
– vođenje evidencije o osobama s invaliditetom, te prikupljanje i širenje
informacija o njihovim životnim prilikama i potrebama
– osiguravanje osobnih asistenata osobama s najtežim oblikom invaliditeta
do donošenja Zakona o osobnoj asistenciji
– kontinuirano provođenje radne terapije kroz Art i Rekreacijske
radionice
– kontinuirano provođenje hipoterapije za djecu i mlade
– humanitarna akcija “Moje svjetlo za moj Vukovar” - jednom godišnje u
suradnji s volonterima iz osnovne i srednje škole u Omišu
– organiziranje i poticanje zabavnih, kulturnih, rekreacijskih, sportskih i
drugih aktivnosti osoba s invaliditetom
– pokretanje i održavanje web stranice www.udruga-agape.hr

PRIJATELJ
UDRUGA RODITELJA DJECE
I ODRASLIH S POSEBNIM POTREBAMA

Obala gusara b.b. • 21310 Omiš
Tel./Fax:021/75 67 92
e-mail: udruga.prijatelj@st.t-com.hr

kontakt osoba: Ljiljana Tafra
Misija/ciljevi osnivanja Udruge sukladno statutu:
• otkrivanje i evidentiranje djece i odraslih s posebnim potrebama, te praćenje i proučavanje njihovih problema i davanje poticaja za rješavanje
istih
• suradnja sa stručnim službama, nadležnim organima i ostalim zainteresiranima za unapređenje sustava zaštite i rehabilitacije
• praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i upravnih propisa u
korist djece i odraslih s posebnim potrebama
• poticanje njihove društvene aktivnosti, razvoju rekreacije, kulturnozabavnog i športskog života.
• organiziranje seminara i stručnih skupova s ciljem što veće senzibilizacije javnosti i pomoći obiteljima.
Područje djelovanja Udruge:
Udruga djeluje na području Grada Omiša i općina: Dugi Rat, Šestanovac
i Zadvarje.
Aktivnosti i metode (koje se provode kroz Udrugu):
Program logopedskih vježbi:
• vježbe za poboljšanje orijentacije u prostoru
• vježbe za razvoj vidnog opažanja, razlikovanja i pamćenja
• vježbe za razvoj grafomotorike
• vježbe izgovora, govora i izražavanja.
Program radne terapije:
• aktivnosti kroz rad uz pomoć stručnjaka i volontera
• terapijsko jahanje, izleti do srodnih Udruga
• organiziranje rekreacijskih izleta.

Specifični ciljevi:
• kvalitetno osmišljeno slobodno vrijeme
• integracija u lokalnu zajednicu
Vizija:
• prihvaćanje osobne invalidnosti, mogućnosti i vrijednosti za život u
lokalnoj zajednici.

“Ne pokušavaj mi biti prijateljem,
ja zaslužujem više od toga.
Upoznaj me,
možda postanemo prijatelji!”

UDRUGA IZVIĐAČA “OMIŠ”
Put mostine b.b. • 21310 Omiš • Telefon: 021/862-600
kontakt osobe: Ines Kadić,
načelnica Udruge
(095/836 70 65)
Petar Križanac,
predsjednik Udruge
(021 /862-215)
Goran Matajčić,
član Upravnog odbora
(095/850 66 57)

Udrugu izviđača “OMIŠ” osnovao je Mirjam Tecilazić 27. siječnja
1954. na prvom tečaju izviđača od 20 polaznika. Od tada do danas Udruga
je imala uspona i padova, a danas broji 70 aktivnih članova. Kroz igru
i zabavu upoznali smo mnoge današnje djedove, bake, očeve i majke sa
izazovima koji ih čekaju u životu i kako ih savladati. Cilj nam je i njihovu
djecu naučiti kvalitetno živjeti i udaljiti od poroka koje donosi današnje
društvo.
Razlozi našeg postojanja:
Odgoj za život
Izviđaštvo dopunjuje školu i obitelj u različitim spoznajama. Izviđaštvo
otkriva svijet izvan zidova učionice, potiče želju za istraživanjem i znanjem.
Izviđač aktivno primjenjuje svoje znanje i nesebično ga dijeli s drugima.
Pokret za mlade
Izviđaštvo je pokret... uvijek u pokretu. Prilagođava se uvjetima, mjestu
i potrebama. Izviđaštvo je način života.
Izazov i za odrasle
Izviđaštvo pruža starijima mogućnost da pomognu mladima. To je put k
boljem razumijevanju među generacijama. U radu s mladima odrasli stječu
iskustva i znanja koja im pomažu u osobnom razvoju.

Svrhovita zabava
Pomoć mladim ljudima u izgradnji vlastitoga i skladnog ﬁzičkoga,
intelektualnoga, društvenoga i duhovnog života kroz zabavu i razonodu.
Otvoreno za svakoga
Izviđaštvo ne poznaje granice rase, svjetonazora ili vjere.
Nepolitičan i nevladin pokret
Izviđači ne predstavljaju niti jednu političku stranku ili organizaciju.
Ipak, izviđači se aktivno uključuju u rad za dobrobit zajednice, društva i
domovine.
Pokret koji raste
Od svoga osnutka 1907., izviđaštvo nikada nije prestalo rasti. Danas
ima više od 25 milijuna članova – dječaka i djevojčica, djevojaka i mladića.
U posljednjih 20 godina izviđački pokret je udvostručio svoje članstvo.
Veliki broj novih članova nalazi se u tranzicijskim zemljama. Izviđački
pokret pridonosi razvoju demokracije i civilnoga društva.

“JEDNOM IZVIĐAČ,
UVIJEK IZVIĐAČ”

DRUŠTVO “HRVATSKA ŽENA” OMIŠ
Omiš • Punta b.b.

kontakt osobe: Katija Popović
098 177-14-35
Dragica Pivčević
021 861-097

Društvo “Hrvatska žena” Omiš je dobrovoljna, nestranačka, humanitarna
udruga domoljubne i katoličke orijentacije otvorena svim ženama dobre
volje koje prihvaćaju ciljeve i zadaće njezina djelovanja.
Društvo nastavlja tradiciju Društva “Hrvatska žena” osnovanog 1921.,
a obnovljenog 1990. godine.
Zadaća Društva je poticati i razvijati duhovne vrijednosti, čovječnost i
društvenost hrvatskih žena, a napose ljubav prema Domovini, te promicati
kulturni, gospodarski i svaki drugi probitak hrvatskog pučanstva, a posebno
hrvatske žene.
Svoju zadaću Društvo ostvaruje kroz:
• humanitarno-karitativnu djelatnost
• prosvjetno-kulturnu djelatnost
• socijalno-gospodarsku djelatnost
• brigu o mladeži i obitelji
• njegovanje kulture i običaja
• njegovanje moralnih i etičkih načela katoličke vjere.
Društvo “Hrvatska
žena” Omiš broji
30 članica. Ima svoj
barjak, grb, himnu
i pečat, djeluje kao
samostalna
udruga
na području grada
Omiša, a udružena je
u Savez udruga matica
“Hrvatska žena”.

UDRUGA UMIROVLJENIKA OMIŠ
OMIŠ • Fošal 6 • Tel.: 021/861-820 • e-mail: udruga.umirovljenika.omis@st.t-com.hr

Predsjednik Udruge: Žarko Belošević
091/515-99-23
Počasni predsjednik Udruge: Ante Crnković
Ujedno je i član Izvršnog odbora
Matice umirovljenika Hrvatske
za Splitsko-dalmatinsku županiju.

Udruga umirovljenika Omiš osnovana je 1954. i djeluje pri Matici
umirovljenika Hrvatske. Članica je Koordinacije Splitsko-dalmatinske
županije koju čine udruge iz Sinja, Brača, Hvara, Podstrane, Trogira,
Imotskoga, Brela i Makarske.
Udruga broji 550 članova.
Djeluje kao socijalno-humanitarna, neproﬁtabilna, nestranačka i apolitična udruga.
U svome radu Udruga se zalaže za brigu o umirovljenicima, posebno
onim starijima i nemoćnima. Djelujući kroz Maticu umirovljenika
Hrvatske pokušava utjecati na donošenje zakonskih odredbi od interesa za
umirovljenike i društvo u cjelini.
Provodeći svoje zadane ciljeve Udruga:
- posjećuje stare i nemoćne umirovljenike u domovima, kućama i bolnicama dajući im podršku i prigodne poklone
- organizira božićna obilježavanja i poklone potrebnima
- organizira jednodnevne izlete i druženja
- organizira u dogovoru s DZ svake srijede kontrolu tlaka i šećera u svojim
prostorima
- pruža informacije iz oblasti zdravstvenih i mirovinskih pitanja.
Uz nekoliko dobivenih priznanja za rad naše Udruge spomenut ćemo
Plaketu Grada Omiša kao jedno od najdražih priznanja.
Jedan od najvećih problema s kojim se susreće Udruga je nedostatak
adekvatnog prostora za druženje naših umirovljenika, koji bi rado svoje
slobodno vrijeme, kojega imaju u izobilju, proveli kreativno koristeći
svoje stečene vještine i rekreativno igrajući šah, karte, pikado, čitajući
novine, gledajući televiziju ...

SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE
PODRUŽNICA OMIŠ
Federika Benkovića br. 2 • OMIŠ • Tel.:021 861 401
Radno vrijeme: pon.-ut.-pet. od 9 do 11 h
Predsjednik ANDRIJA VUČKOVIĆ
1. OPĆE ODREDBE
Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) je dobrovoljna, nestranačka, interesna
i humanitarna udruga od širega društvenog interesa koja okuplja umirovljenike
Republike Hrvatske i zalaže se u okviru Ustava i zakona za ostvarivanje svih
njihovih prava iz mirovinskoga i zdravstvenog osiguranja stečenih na temelju
rada i uplaćenih doprinosa osiguranja te drugih njihovih socijalnih prava i
interesa. SUH svojim djelovanjem promiče načela civilnoga društva. SUH je
udružen u Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH). SUH - podružnica
Omiš, je osnovana 22. srpnja 1997. na Osnivačkoj skupštini u Omišu.
2. CILJEVI PODRUŽNICE OMIŠ
SUH je posvećen demokratskom razvitku društva koje je zasnovano na
solidarnosti među generacijama materijalnih, a osobito se zalaže i bori za
sljedeće ciljeve:
– da umirovljenici i starije osobe imaju aktivnu ulogu u kreiranju politike
i donošenju odluka na svim razinama društva, a osobito za sudjelovanje
predstavnika umirovljeničkih udruga u tijelima koja odlučuju o pitanjima
od interesa za umirovljenike odnosno raspravama koje prethode takvom
odlučivanju
– za jednakost prava za žene i muškarce, te s tim ciljem donosi odluku da u
tijelima odlučivanja SUH-a ne može biti manje od 30% predstavnika jednoga
od spolova
– za dobrobit umirovljenika i starijih osoba i kroz unapređivanje javnog sustava
zdravstvene skrbi
– za unapređivanje i poboljšanje mirovinskog sustava kako bi se temeljem
generacijske solidarnosti zajamčio standard života dostojan čovjeka za sve
umirovljenike bez diskriminacije
– za zajamčenu pomoć ljudima koji ne mogu samostalno funkcionirati, kako bi
u potpunosti sudjelovali u društvenom životu
– za zajamčeni pristup lokalnim socijalnim servisima, servisima od općeg
interesa, tj. doživotno učenje i sigurno stanovanje, a osobito za povećanje

i namjensko korištenje domova umirovljenika, racionalno upravljanje
domovima i uvećanje broja i kapaciteta domova za starije i nemoćne osobe.
3. TEMELJNA NAČELA
U ostvarivanje svojih ciljeva SUH polazi, osim od posebno istaknutih
načela uzajamnosti i solidarnosti, i od slijedećih temeljnih načela:
– ustroj i očuvanje socijalne i demokratske pravne države i njezina slobodnog i demokratskog društvenog uređenja
– ostvarenje i očuvanje temeljnih ljudskih i sindikalnih prava i sloboda, te
neovisnosti sindikalnog pokreta
– zastupanje i zaštita interesa radnika i umirovljenika u nacionalnoj,
međunarodnoj, gospodarskoj, socijalnoj i zdravstvenoj politici, uključujući zaštitu čovjekove okoline
– prava radnika i umirovljenika na sindikalno organiziranje
– pripadnost hrvatskom, europskom i globalnom sindikalnom pokretu
kroz članstvo u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, te članstvo u
FERPA/Europskoj federaciji umirovljenika i starijih osoba
– dobrovoljnosti učlanjenja i istupanja iz sindikata
– dobrovoljnosti pristupanja i istupanja iz Saveza i FERPA
– samostalnog utvrđivanja i donošenja programa, biranja kadrova i metoda sindikalne borbe te ﬁnancijske samostalnosti
– radničke solidarnosti
– javnosti rada tijela SUH-a i odgovornosti dužnosnika prema tijelima
izgrađivanja stajališta temeljem izraženih interesa članova i donesenih
odluka većinskim odlučivanjem uz uvažavanje manjinskih interesa
– demokratičnosti izbora te odgovornosti tijela, dužnosnika i svih članova
– mirnog rješavanja nesuglasja dogovaranjem, mirenjem i posredovanjem
– suradnja hrvatskih umirovljeničkih udruga.
4. PODRUŽNICA OMIŠ
Za svoj rad, u znak priznanja za sudjelovanje u ostvarivanju programskih
zadaća SUH-a, te za postizanje zapaženih uspjeha u promicanju i zaštiti
hrvatskih umirovljenika, a posebno umirovljenika Podružnice Omiš,
od SUH-a Splitsko-dalmatinske županije i središnjice SUH-a Zagreb,
višestruko su pohvaljivani članovi Predsjedništva Podružnice Omiš:
Andrija Vučković, Ante Glavinić, Ljubica Radović, Irena Zečić i Vjekoslava Vilović.

DRUŠTVO NAŠA DJECA OMIŠ (DND OMIŠ)
Put mostine bb • 21310 Omiš • 098 542 388 • e-mail: dndomis@net.hr
kontakt osobe: Đurđica Rogošić,
predsjednica
Sandra Mitrović Nikšić,
tajnica
Vizija
Svijet dostojan djece.
Misija
Društvo je dragovoljna, edukativna i humanitarna udruga u kojoj građani,
roditelji i prijatelji djece promiču aktivnosti s djecom u njihovom slobodnom
vremenu i u skladu s njihovim željama i interesima, a radi ostvarivanja
svekolikih prava djece utvrđene međunarodnim konvencijama, nacionalnim
strategijama i dobrim običajima.
Ciljevi:
•
•
•
•

poticanje i vođenje aktivnosti s djecom i za djecu u slobodno vrijeme
promicanje i ostvarivanje prava djece
pružanje podrške roditeljima u razvoju i odgoju djece
iskazivanje dječjih mišljenja o svim pitanjima koji ih se tiču u životu i
razvoju lokalne i šire zajednice
• organiziranje društvenih akcija.
Aktivnosti:
• Dječji tjedan 2007.
• Prvi dječji advent
u Omišu 2007.
• Rolo-biciklijada
• Potraga za blagom
• Dan igara
• Dječji tjedan 2008.
Projekti:
• Grad – prijatelj djece
• Dječje gradsko vijeće

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU PRIRODE-OMIŠ
Četvrt Vrilo 5 • 21 310 Omiš • e-mail adresa: dzzp-omis@net.hr
kontakt osobe: Vicenco Bartulin,
predsjednik
095/8197063
Andrea Baljkas,
tajnica
098/689790
Društvo za zaštitu prirode je udruženje koje se bavi edukacijom o
ekologiji te zaštiti prirode i okoliša.
Djelatnosti Društva su:
• edukacija mladih u oblasti zaštite životne sredine i širenje ekološke
svijesti i ekološkog morala
• aktivan rad na zaštiti, obnovi i unapređenju čovjekove životne sredine
• pokretanje ekoloških akcija čišćenja.
Nastanak Društva
Društvo je nastalo kao plod inicijative nekolicine Hrvatskih branitelja
koji su pred kraj Domovinskog rata zaključili kako nije dovoljno samo
braniti Hrvatsku već je i izgrađivati i čuvati njezine ljepote. Tako su krajem
1996. osnovali društvo za zaštitu prirode koje od tada neprestano djeluje.
Dosadašnji rad
Među mnogobrojnim akcijama Društvo se u proteklih 12 godina
najviše brinulo o zaštićenom krajoliku s osobitim prirodnim vrijednostima
od Planova do Tisnih stina. Bila su to redovita proljetna čišćenja naplavina
zimi nabujale Cetine, sređivanje livada i ceste nakon prvosvibanjskih
zabava, otklanjanje i uništavanje nedopuštenih ribolovnih sredstava kao
što su vrše, mreže…
Članovi Društva su natpisima u prirodi upozoravali nesavjesne građane
i svojim ponašanjem bili primjer ekološke osviještenosti, a nekoliko puta i
javno reagirali putem medija.
Prepoznavši rad lokalnih ekologa, Centar za socijalnu skrb u Omišu
prije 6 godina sklapa ugovor sa Društvom u vezi odrađivanja prijestupničkih kazni društveno korisnim radom starijih punoljetnika i mlađih

maloljetnika. Kroz protekle godine tako je više desetaka mladih osoba
odradilo svoje kazne čisteći okoliš.
Prošle godine Ministarstvo pravosuđa, tj. njegov Odjel za zatvorski
sustav sklapa ugovor s Društvom o postojanju zajedničkog interesa
za izvršavanje rada za opće dobro osuđenika na slobodi. U toj akciji se
osposobio i stari Ilirski put od Podašpilja do Imbera što je zahtijevalo dosta
volje i rada.
Vizija daljnjeg rada:
• angažirati što veći broj osoba, posebice mladih, osoba na aktivnosti u
svrhu zaštite i obnove prirode koja nas okružuje
• osvijestiti u građanima odnos prema prirodnom skladu i upoznati ih sa
iznimnim ljepotama kraja u kojemu žive.

Ekumenska inicijativa žena (EIŽ)
Poljički trg 2a, 21310 Omiš • Tel: 021 862 599 • Fax: 021 757 085
e-mail: ewsf@ewsf.hr
kontakt osobe: Carolyn Boyd,
izvršna direktorica
Jelena Tafra,
programska voditeljica
Danica Tomasović,
ﬁnancijska voditeljica
Vizija
EIŽ teži ka pravednom i mirotvornom društvu u kojemu je različitost
izvor snage i kreativnosti, u kojemu žene imaju dostojan položaj i ulogu u
privatnomu i javnom životu u skladu sa svojim sposobnostima i osobnim
izborom i u kojemu vjera potiče i promiče ostvarivanje pune jednakosti
između žena i muškaraca.
Misija
EIŽ je nevladina i neproﬁtna organizacija koja promiče žene kao
inicijatore i subjekte promjene u vjerskim zajednicama i društvu pružanjem
potpore i povezivanjem pojedinaca i skupina koje djeluju na polju rodne
ravnopravnosti, izgradnje mira i pomirenja, ekumenske i međuvjerske
suradnje. EIŽ djeluje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji,
Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji, s ciljem poticanja međusobnog povezivanja i
prekogranične suradnje.
Strateški ciljevi:
• mir i pomirenje
• promicanje rodne ravnopravnosti
• ekumenska i međuvjerska suradnja.
EIŽ namjerava usmjeriti svoje djelovanje na ova tri područja, te preko
njih doprinositi sljedećim strateškim ciljevima:
• da sve žene mogu slobodno razvijati svoje vlastite sposobnosti, donositi
izbore bez ograničenja postavljenih strogim rodnim ulogama te aktivno
sudjelovati u procesima donošenja odluka u svojoj zajednici;
• uključujući i održiv proces prema mirotvornom i društvu pomirenja,
putem punog doprinosa žena u zemljama u kojima djeluje EIŽ;

• šire razumijevanje i poštivanje vjerske različitosti kao pozitivne
dimenzije razvoja građanskog društva u zemljama u kojima djeluje
EIŽ;
• EIŽ kao jaka i održiva regionalna organizacija.

EIŽ osoblje i neki od regionalnih partnera na Međuvjerskoj
mirovnoj konferenciji u Mostaru, listopad 2008.

EIŽ radionica na temu: “Izgradnja kapaciteta omiških NVO-a”
– u studenom 2008. sa trenericom Željanon Buntić-Pejaković
održana u EIŽ uredu, Poljički trg 2a, Omiš.

VIZIJA
PD «IMBER» OMIŠ okuplja osnovnoškolsku mladež (planinarski
podmladak), školuje mlade planinare (Opća planinarska škola) te preko
svojih sekcija (markacijska, speleološka, čuvari planinske prirode, očuvanje kulturne baštine i penjači) odgaja zdravo i humano članstvo koje
je nakon obuke sposobno nastaviti svoj rad za dobrobit kako planinarstva
tako i društvene zajednice u cjelini (Hrvatska gorska služba spašavanja,
Vodička služba, Crveni križ).
MISIJA
PD «IMBER» OMIŠ je nevladina, neproﬁtna, sportska, ekološka i
humanitarna udruga koja promiče zdrav i aktivan način života, želi što
više građanima, a naročito mladeži, približiti planinu i planinarenje kao
hobi. U svrhu toga odgaja i školuje mladež koja radom u sekcijama
sudjeluje u probijanju i obilježavanju puteva, izradi i održavanju svih
penjačkih smjerova u okolici grada, istraživanju jama i podzemnog svijeta,
organiziranju manifestacija, u slučaju nesreće u planini aktivno učestvuje
u pomoći unesrećenima a sve za dobrobit grada, građana, planinara i
turista.
STRATEŠKI CILJEVI:
• ŠKOLOVANJE MLADIH PLANINARA
• OMIŠKA DINARA KAO SIGURNA OAZA MIRA I LJEPOTE
• IZGRADNJA PLANINARSKOG DOMA NA IMBERU
PD «IMBER» u slijedećih pet godina namjerava usmjeriti svoj rad u
ova tri strateška cilja da bi u roku od pet godina na OMIŠKOJ DINARI
imali jedan moderan i kvalitetan PLANINARSKI DOM koji će služiti
kao edukacijski centar i prihvatilište gostiju - planinara iz Hrvatske i
inozemstva.

Odlazak u noć

Mount Blanc

Svim volonterima s područja
Grada Omiša i podupirateljima
volonterskog rada te svima koji su im
pomogli realizirati brojna plemenita djela
čestitamo
5. prosinca
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Koordinator
Vijeća udruga Grada Omiša
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