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Izvještaj o održanim Danima otvorenih vrata udruge Petkom u 5
Udruga Petkom u 5 po prvi puta je sudjelovala na Otvorenim vratima u
okviru Dana udruga koje su organizirali Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske,
TACSO - ured tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u Republici
Hrvatskoj i Nacionala zaklada za razvoj civilnog društva. Svoj rad smo predstavili
u prostoru Mjesnog odbora „Antun Mihanović“, Drenovačka 4 u Zagrebu. Ovo je
prostor koji udruga koristi u svom redovitom radu, a na korištenje nam je
ustupljen u određenim terminima odlukom Vijeća Trešnjevka - sjever (srijedom
od 17:00 do 19:00 za Grupu mladih – unapređenje komunikacije i petkom od 17:00
– 19:00 za naš stalni seminar). U skladu s programom koji su predvidjeli
organizatori, udruga je 16. lipnja 2012. u vremenu od 10,00 do 13,00 sati
otvorila svoja vrata, te predstavila svim zainteresiranima svoj rad.
Zabilježili smo mali broj zainteresiranih posjetitelja (potpisna lista u prilogu).
Ukupno je sudjelovalo 10 posjetitelja (8 sudionika je zabilježeno na potpisnoj
listi) te nas je još kratko došla pozdraviti predsjednica Mjesnog odbora »Antun
Mihanović«. Budući da se rad naše udruge bazira na poticanju komunikacije i
razmjeni mišljenja, tako smo i koncipirali program. Planirali smo organizirati
program kroz niz kraćih disusija o različitim temama u skladu s pitanjima i
interesom sudionika i naglasiti da je naš Petak SLOBODA govora, izražavanja,
misli, želja, snova, osjećaja…
Prilagodili smo se sudionicima te smo većinu vremena proveli u neformalnom
razgovoru, a jedna osoba se otvorila i pričala svoje poteškoće i svoj način života.
Među posjetiteljima je bio i jedan od predavača na Petku - Dražen Radaković koji
je licencirani hipnoterapeut.
Puštali smo glazbu i držali i doslovno vrata otvorena, a još u petak zalijepili
plakat kojeg smo i dobili, nažalost tek u petak. Osim toga, smatramo da nismo na
adekvatan način informirali javnost te ćemo stoga sljedeći put kontaktirati veći
broj novinara i obavjestiti širu javnost i putem WEB stranice i različitih medija. I
dalje planiramo unapređenje i širenje djelovanja udruge Petkom u 5 te želimo
prezentirati i pozvati sve zainteresirane na sudjelovanje u četiri vrste aktivnosti:
1. Komunikacijskim
2. Umjetničkim
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3. Praktičnim
4. Suradničkim
Glavni cilj našeg rada je Poticanje održivog sustava potpore i međusobne pomoći
kroz individualnu aktivnost u cilju socijalnog osnaživanja i unapređenje
obiteljskog života i života ljudi koji žive kao samci.
Udruga postoji 15 godina i naša su vrata zapravo uvijek otvorena. Jedan od
razloga koji smo prepoznali kao potencijalne razloge za slabu posjećenost je to
što smo tjedan dana prije ovog događaja sudjelovali na proslavi Mjesnog odbora
Antun Mihanović gdje smo zabilježili veći broj sudionika kojima smo predstavili
svoj rad.

Predsjednica Udruge
Ljubica Uvodić Vranić, prof. psihologije
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