PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.
2022. godina bit će, kao i 2020. i 2021. u znaku pandemije vrirusa COVID-19 za
koju se nadamo da neće ozbiljnije ugroziti sport i održavanje sportskih aktivnosti. Sjena
pandemije će još neko vrijeme visjeti nad čakovečkim sportom, ali se nadam kako će
cjepivo i odgovorno ponaše pomoći da zajednički uspješno prebrodimo i ovu krizu.
S obzirom da će Međimurska županija u 2022. biti Europska regija sporta neke
aktivnosti bit će zajednički organizirane sa Županijskom sportskom zajednicom i
regionalnom samoupravom. U tu svrhu u brojnim ćemo aktivnostima nastupati zajednički a
poveznica će biti naš tajnik koji obavlja tajničko-administrativne poslove u županijskoj
zajednici.
Zajednica će i u 2022. održati tradicionalni Izbor najsportaša Čakovca za 2021.
Izbor će biti održan u pet kategorija za najsportaša (najbolji sportaš, najbolja sportašica,
najbolja ženska ekipa, najbolja momčad i najbolji par/štafeta/posada). Podijelit će se
nagrade za ostvarne rezulate, priznanja za obljetnice rada, proglasit će se perspektivni
sportaši, a Izvršni odbor će dodijeliti i priznanja za maksimalno troje mladih sportaša.
Nadamo se kako će epidemiološki uvjeti dozvoliti dolazak gostiju pa da ćemo moći umjesto
video prijenosa imati svečanost u živo sa sudionicima. Već sada možemo reći kako ćemo
godinu na izmaku pamtiti po nekim izvanserijskim rezultatima na svjetskoj i kontinentalnoj
razini
Suradnja s Gradskim drušvom Crvenog križa i akcije dobrovoljnog davanja krvi
sportaša bit će nastavljena i u 2022. Nakon odličnog odaziva na prvu akciju iz 2018. koju
su organizirali Zajednica sportskih udruga Čakovca, Gradsko društvo Crvenog križa
Čakovec i GP Ekom pod nazivom "Čakovečki sportaši daruju krv" odlučeno je da se
akcija održava i dalje. Akcija će barem jednom, a možda i dva puta godišnje biti održana u
restoranu Međimurska hiža u Čakovcu.
Zajednica sportskih udruga Čakovca i u 2022. će biti partner na projektu "Živjeti
zdravo" kojeg provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Zajednica je angažirana na
provođenju akcije "Volonteri u parku". Cilj aktivnosti je organizirati slobodno vrijeme za
djecu i obitelj u parku, poticati usvajanje zdravih stilova života, razvijati prosocijalno
ponašenje, njegovati međugeneracijsku suradnju, omogućiti socijalnu integraciju djece s
poteškoćama u razvoju, očuvati životnu okolinu. Aktivnosti organizira Zavod za javno
zdravstvo Međimurske županije u suradnji s ustanovama, institucijama i udrugama s

čakovečkog područja koje se žele uključiti u realizicaiju projekta. Koordinator aktivnosti
"Volonteri u parku" je tajnik Zajednice sportskih udruga Čakovca Tomica Jakopec koji je
najaviokako će kroz godinu biti održano 12 takvih aktivnosti. Kasnije je održana aktivnost
povodom Dana planeta Zemlje i dana Međimurske županije. Na aktivnost su organizirano
dolazila djeca iz dječjih vrtića jer su upravo djeca vrtićke dobi ciljana skupina ove
aktivnosti. Zbog uspješne suradnje i provođenja projekta "Volonteri u parku" Hrvatski
zavod za javno zdravstvo financirao je nabavku šest dječjih igrala koja su postavljena na
prostor u Perivoju Zrinski. Grad Čakovec je financirao pripremu terena i postavljanje igrala.
Ukupna vrijednost projekta bila je 300.000 kuna.
U suradnji sa Zajednicom športskih udruga i saveza Međimurske županije, Zavodom
za javno zdravsto, Ministarstvom turizma i sporta bit će održani i projekti kojima će se
obilježiti Europski tjedan sporta, kao i zajednička prijava na projekt organizacije za
sport i kulturu ISCA sa sjedištem u Kopenhagenu.
Zajednica sportskih udruga Čakovca proteklih godina ulaže velike napore kako bi
riješila jedan od većih problema gradskog sporta – sportske liječničke preglede.
Zajednica je poduzela nekoliko koraka kako bi olakšala situaciju velikom broju klubova i
sportaša. Tijekom razgovora s nekoliko ovlaštenih osoba za obavljanje sportskih liječničkih
pregleda uspješno su dogovoreni i odrađeni pregledi na koje su klubovi mogli poslati svoje
sportaše. Iako je bilo nekih poteškoća Zajednica ih je u dogovoru s lijeečnikom koji je
izabran putem javnog poziva te poteškoće uspješno preskočila. Zbog financijski
prihvatljivog iznosa na ovaj način još jednom je umnogome olakšano poslovanje, a pritom
su zadovoljene sve zakonske odredbe. Zajednica će zbog svega toga i u 2021. aktivno
raditi da sportaši s gradskog područja imaju priliku obaviti preglede po prihvatiljvoj cijeni,
kao što to imaju i druge sredine.
Zajednica sportskih udruga i sljedeće će godine sudjelovati u obilježavanju Dana
Grada Čakovca na način da jedan dan oko 29. svibnja bude dan posvećen sportu kroz
manifestaciju Festival sporta "Čakovec živi sport". Zamišljeno je da se manifestacija
sastoji od prezentacije sportova i predstavljanja klubova na štandovima. Na tim
štandovima koji bi se nalazili na Trgu republike (ispred Doma Sindikata i na potezu prema
Perivoju Zrinski) klubovi bi imali prilike dijeliti letke, promo materijale, predstaviti sportske
rekvizite ili na lcd televizorima ili prijenosnim računalima vrtjeti promo spotove ili isječke s
natjecanja. Klubovi koji izraze želju imat će mogućnost prezentirati svoje sportove. U
suradnji s klubovima koji su bila na dosadašnje dvije manifestacije napravit će se detaljnija

satnica događanja. Točka na i cijelog festivala sporta je tradicionalna Trka grada Čakovca,
na koju su pozvani svi sudionici manifestacije Čakovec živi sport. Trka nije bilo odražana u
2021. ali se nadamo kako će se u 2022. opet vratiti u kalendar.
Još jedne ljetne praznike bit će organizirani ljetni sportski kampovi "Svaki tjedan
sport jedan". Očekuje se uključivanje još većeg broja klubova, a nakon nakon odličnog
interesa bit će održani i u naseljima Dravskog bazena. Proširivanjem kampova i njihovim
približavanjem djeci u njihovim naseljima povećan je broj dolazak i još više djece je
upoznato sa sportom. I za 19. izdanje ljetnih sportskih kampova bit će traženi drugi izvori
financiranja. Do sada su kampovi u tri izdanja uspješno aplicirani na natječaj Središnjeg
državnog ureda za šport.
Tribina "Čakovečke sportske legende" u 2021. preimneovana je u tribinu
"Međimurske sportske legende" te će doživjeti šestugodinu održavanja. Nakon što je
dogovorena suradnja s Međimurskim veleučilištem, tribina se održava u sklopu kolegija
Povijest sporta. Stupljeno je u kontakt s nekoliko sportaša i sportskih djelatnika koji su
obećali, ukoliko se to uskladi s njihovim rasporedom, dolazak na tribinu. Da bi osoba
mogla biti predstavljena na tribini , uz to što je napravila neki nacionalni rezultat, morala
bi zadovoljiti jedan od dva uvjeta – živjela je (ili još živi) na područja Međimurja ili je član
sportskog kolektiva iz našeg kraja.
Zajednica će i u 2022. koordinirati obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana
na razini Grada Čakovca. U obilježavanje će biti uključeni dječji vrtići i osnovne škole s
gradskog područja. Dan se svake godine obilježava 10. rujna. Obilježavanja ovog dana
započelo je prije 15 godina s ciljem razvijanja svijesti o ulozi sporta u društvu, masovnijem
uključivanjem građana u sportske aktivnosti, podizanja svijesti o važnosti redovitog
bavljenja tjelesnim aktivnostima i edukacija mladih o olimpijskom pokretu i njegovom
značaju.
Zajednica će se priljučiti obilježavanju Međunarodnog olimpijskog dana kojeg
provodi županijska sportska zajednica.
Zajednica će i u 2022. klubovima, a temeljem Pravilnika, omogućiti korištenja
kombi vozila u svrhe odlaska na natjecanja. Dva kombi vozila koja su vlasništvu
Zajednice time će
smanjiti troškove klubovima za odlazaka na natjecanja.
ZSU Čakovec će u 2022. zajedno sa PU međimurskom sudjelovati na organizaciji
Sajma prevencije. Jedinstveni takav sajam održava se krajem ljeta ili u ranu jesen,

obično u Čakovcu.
Nakon izrazito pozitivnih povratnih informacija u vezi Sportskog Adventa u
Čakovcu, koji je ove godine održan po prvi put, odlučeno je zajedno sa Turisitčkom
zajednicom Grada Čakovca da će manifestacija postati tradicionalna. I u 2022. svaka
adventska subota bit će namijenjena jednoj aktivnosti. Započet će se s dječjom
biciklijadom, nastaviti nordijskim hodanjem i orijentacijskim kretanje sa zadacimo da bi
vrhunac bila utrka, Advent run koja je u 2021. okupila preko 230 sudionika.
Planom rada za 2022. definirane su osnovne zadaće na kojima Zajednica radi, a
odnose se na: Financiranje klubova na osnovu postojećih pravilnika i kriterija ZSU
Čakovca. ZSU Čakovca raspisuje Javni poziv na koji će se javljati klubovi, a sve temeljm
Javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. kojeg je donio Izvršni odbor na sjednici
15. studenoga 2021. i kasnije usvojilo i Gradsko vijeće Čakovca. Prema tom dokumentu u
Proračunu su za Zajednicu predviđene sljedeće stavke:
Financiranje redovne djelatnosti 380.000,00 kn
Financiranje stručnog rada 600.000,00 kn
Financiranje korištenja dvorana 320.000,00 kn
Financiranje aktivnosti mlađih kategorija (sportski kampovi) 150.000,00 kn
Sufinanciranje vrhunskih sportaša 36.000,00 kn
Troškovi poslovanja 175.000,00 kn
Korištenje sportskih objekata u vlasništvu Grada 2.000.000,00 kn
Sport u mjesnoj samoupravi 687.200,00 kn
Vrhunski sport i masovnost 500.000,00 kn
Sportske manifestacije 200.000,00 kn
Posebni programi u sportu 142.000,00 kn
UKUPNO: 5.190.200,00
Zajednica je zadužena za raspisivanje Javnog poziva, za formiranje komisija, za
ocjenjivanje pristiglih projekata, odabir projekata koji će biti finacirati, za sklapanje
ugovora s klubovima, kao i za kontrolu utroška sredstava i pratećih izvještaja.
U 2022. bit će održana redovna sjednica Skupštine Zajednice, kao i sjednice
Izvršnog i Nadzornog odbora koje će biti sazivane prema potrebi.
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