Hrvatska udruga grupa za potporu dojenja
Croatian breastfeeding support group

ZAPISNIK SA SJEDNICE GODIŠNJE SKUPŠTINE
HRVATSKE UDRUGE GRUPA ZA POTPORU DOJENJU
Dana 24.03.2017.godine, u prostoru DZ „Zagreb-centar“ u Zagrebu, Av.Večeslava Holjevca
22, održana je Godišnja Skupština HUGPD-a. Skupština je započela s radom u 14.15. sati.
Sjednici su prisustvovala 73 člana Udruge. Utvrđeno je da sukladno Statutu prisustvuje više
od petine članova Udruge i da prisutni čine kvorum.
Dnevni red
1. USVAJANJE DNEVNOG REDA
2. IZABRATI DVA OVJEROVATELJA ZAPISNIKA
3. IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE ZA 2016.
4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016.
5. FINANCIRANJE UDRUGE – ZA 2017. GODINU – financijski plan
6. RAZNO
Ad.1.
Sve točke dnevnog reda su jednoglasno prihvaćene.
Ad.2.
Za ovjerovatelje Zapisnika su izabrane Željka Vidović i Marina Kroflin.
Ad.3.
Projekt sa Ministrstvom zdravstva “Jedna patronažna sestra = jedna grupa” proveden ju
predviđenom roku. Na dan 10. listopada 2016. predano je financijsko i opisno izvješće o
provedenim aktivnostima u sklopu projekta (do sada nije dobivena povratna informacija iz
MiZ–a), i vraćena predana zadužnica u iznosu od 100.000,00 kn.
HUGPD je aktivno sudjelovala u sklopu obilježavanja Svjetskog tjedna dojenja od 01. - 07.
kolovoza 2016. kroz televizijska i radijska gostovanja predsjednice udruge kao i aktivnosti
ostalih članova udruge u svojoj lokalnoj zajednici.
U rujnu 2016.g. prihvaćeni su predloženi programi aktivnosti HUGPD-a te se HUGPD prijavila
na Javni poziv za udruge Grada Zagreba s Projektom izrade brošure “Mali savjetnik za
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uspješno dojenje” i provedbe edukacija ljekarnika i trudnica u sklopu obilježavanja
Nacionalnog tjedna dojenja od 01. – 07. listopada 2016.g. u Gradu Zagrebu.
Nije prihvaćen program za sufinanciranje tekućih troškova udruge – računovodstveni servis,
poštanske troškove, trošak mj. naknada banci jer je traženi iznos bio manji od iznosa koji je
naveden u Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja i javnog poziva iz Proračuna Grada
Zagreba za 2016.
HUGPD aktivno je sudjelovala u obilježavanju Nacionalnog tjedna dojenja, zaprimljena su
izvješća o aktivnostima na više lokacija u RH (Zagreb, Vinkovci, Pula, Rijeka, Bjelovar). U ZG
su organizirana besplatna predavanja za trudnice u Knjižnicama Grada ZG na više lokacija i
edukacija za ljekarnike Grada Zagreba.
Započelo se sa pripremom brošure za trudnice i dojilje “Mali savjetnik za uspješno dojenje”
koju je financijski omogućio Grad Zagreb, a recenziralo Povjerenstvo za zaštitu i promicanje
dojenja pri MiZ-u RH. Brošura je izdana krajem 2016.g.
Predsjednica HUGPD-a Dinka Barić, u ime HUGPD-a, pokrenula je te 03. studenog u
Ministarstvu zdravstva na sastanku Povjerenstva za promicanje i potporu dojenju,
predstavila Inicijativu za osnivanje prve banke humanog mlijeka u RH.
Do tada je za pokretanje ove Inicijative HUGPD dobila podršku UNICEF-a, Predsjednice RH, a
nakon toga i Povjerenstva za dojenje ispred MiZ-a. To je još jedan izazov i projekt kroz koji
HUGPD želi svoju postojeću “mreža” grupa uključiti i na ovaj način u pružanje podrške
dojenju u zajednici. U očekivanju smo formiranja radne skupine ispred Ministarstva
zdravstva koja će sudjelovati u razvoju cijelog projekta. U prosincu 2016.g., nakon razgovora
s predsjednicom HUGPD-a, jedan veliki korporativni partner UNICEF-a iskazao je interes za
financijsku podršku budućeg projekta koju je moguće realizirati tek nakon izrade projektne
dokumentacije i donošenja prostornog rješenje. Zato nam je važno i dalje raditi na kvaliteti
rada postojećih grupa, ali i kvantiteti posebno na prostorima gdje je njihovo prisustvo u
zajednici neprepoznato.
U cilju najave predstavljene Inicijative HUGPD-a, ali i potrebe da se ojača rad same udruge
panirano je i tijekom studenog 2016. se krenulo u organiziranje I Simpozija HUGPD-a po
nazivom „Majčino mlijeko- najdragocjeniji resurs za novorođenčad i malu djecu“ koji je
danas, 24.03.2017. god i uspješno održan. Želimo da se ova aktivnost održi i u budućim
godinama djelovanja naše udruge.
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Prikupljanje podataka o radu grupa za potporu dojenju ( broj aktivnih grupa, broj članica u
radu svake grupe i broj grupa sa majkom voditeljicom) potreban je i moguć na način kako
smo to činili i do sada. Trenutni broj grupa za potporu dojenju prema popisu na na web-u je
214 grupa. Izvještaj koji je predan do kraja 10. mj. 2016. pokazao je da je u prvih 8 mjeseci
2016 god bilo 190 aktivnih grupa (ostale su bile privremeno neaktivne) sa 2382 majki članica,
a 38 grupa je imalo majku voditeljicu. Prema dobivenom izvješću u Požeško slavonskoj
županiji nemamo trenutno aktivnih GPD-a!
Ad.4.
U listopadu 2015. uplaćen je ukupni iznos od 55.000,00 kn iz državnog proračuna RH, za
realizaciju projekta sa MiZ-om. Do 24. rujna 2016. utrošena su sva dobivena sredstva prema
projektnom financijskom planu, a iznos od 957,36 kn koji je ostao neutrošen je vraćen u
državni proračun RH.
Grad Zagreb je u listopadu 2016.g. uplatio 7.700,00 kn za realizaciju projekta “Ljekarneprijatelji dojenja”, edukaciju ljekarnika i trudnica, a u studenom 2016.g. 15.000,00 kn
izdavanje brošure “Mali savjetnik za uspješno dojenje” čiji su ukupni iznosi utrošeni na
realizaciju ovih projekata, ali i na plaćanje tekućih troškova udruge koji su pokriveni do 31.
prosinca 2016.g.
Stanje računa sa 31.12.2016. iznosilo je 3.926,12 kn.
Mjesečni troškovi hladnog pogona rada udruge i dalje iznose između 700,00 – 750,00 kn
ovisno o trošku naknade banci za vođenje računa, dok je mjesečna naknada za
računovodstveni servis 625,00 kn.
Web hostig do sada smo plaćali 1,00 kn, tvrtka InfoNET d.o.o. nam je sponzorirala najam web
prostora – tržišna cijena je oko 450,00 kn godišnje. Održavanje web stranice je isključivo
volonterski rad.
U ožujku 2017.g. prijavili smo se na Javni poziv Grada Zagreba za udruge kako bi i ove godine
ostvarili financijsku podršku za institucionalni rad udruge i sa programima za projektne
aktivnosti – nastavak “Ljekarne-prijatelji dojenja” i obilježavanje Nacinalnog tjedna dojenja u
listopadu 2016. Rješenje još nismo dobili.
Udruga pozitivno financijski posluje, ali je važno imati daljnji financijski plan poslovanja.
Predsjednica Dinka Barić je pozvala članstvo HUGPD-a na proaktivno djelovanje kako bi se
uključili u planiranje i realizaciju projektnih aktivnosti. O tome ovisi daljnja održivost rada
udruge!
Ad.5.
Predsjednica je upoznala prisutne da HUGPD, prema Zakonu o financijskom poslovanju i
računovodstvu neprofitnih organizacija, podliježe zakonskoj obvezi izrade godišnjeg
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financijskog plana. Prema Statutu HUGPD-a, Skupština udruge usvaja plan rada i financijski
plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, a
Upravni odbor izrađuje prijedlog godišnjeg financijskog plana.
Ad.6.
Dopredsjednica HUGPD Željana Tomić i članica Zorica Kovač predložile su, a većina kolegica
se složile da bi slijedeći Simpozij HUGPD-a trebalo organizirati s početkom u 10.00.h.
Željana Tomić je potaknula raspravu o odgovornosti i teretu koji je stavljen na patronažne
sestre da educiraju roditelje novorođene djece o suplementaciji s pripravkom K1 i D3 vit.
Primjećeno da se roditelji učestalo žale da pri otpustu iz rodilišta najčešće ne dobiju nikakve
informacije o takvoj preporuci te traže opširno oblazloženje od patronažnih sestara. Tijekom
rasprave postavilo se i pitanje zašto nije omogućeno dobivanje spomenutog suplementa na
recept, a također i pitanje, u najmanju ruku „nespretne“ fomulacije rečnice kojom se u
otpusnom pismu iznosi preporuka potrebe suplementacije isključivo dojene djece kojom se
posredno šalje poruka roditeljima da je isključivo dojenje manjkav način prehrane u odnosu
na hranjenje zamjenskim mlijekom uz koje nije potrebna ovakva suplementaciju! Ova izjava
bi trebala sadržavati izjavu o superiornosti isključivog dojenja kao najboljeg načina prehrane
novorođenčeta i dojenčeta. Prof.Josip Grgurić je predložio, a prisutni su podržali prijedlog, te
je donesena odluka da HUGPD o navedenim problemima i zapažanjima pismenim putem
izvjesti Hrvatsko pedijatrijsko društvo.
Željana Tomić je istaknula i jednoglasno je podržana da je potrebno da se HUGPD očituje i
uputi pismo MiZ-u, HZJZ-o, HZZO-o o kompetencijama i značaju rada patronažnih sestara na
zaštiti i promicanju dojenja u R.Hrvatskoj, kao i nužnosti da se njihov rad na tom polju i
vrednuje kroz implementaciju takovih DT-postupaka u sestrinsku dokumentaciju kao i panela
za praćenje trajanja isključivog i ukupnog dojenja za svako novorođeno dijete u RH. Tako bi
se i na jednostavan način dobili podaci o dojenju u RH i stekao uvid u važnost i jedinstven
doprinos rada patronažnih sestara na promicanju i zaštiti dojenja.
Skupština je završila s radom u 15.55. sati.
ZAPISNIČAR:
Marjana Jakčin
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OVJEROVATELJI POTPISA:

Marina Kroflin

Željka Vidović

Predsjednica HUGPD-a
Dinka Barić

