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Udruga roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Lipika i Pakraca "Latica",
osnovana je 2006. godine i broji tridesetak članova. Udruga prikuplja i obrađuje podatke o
osobama s invaliditetom, te poboljšava kvalitetu društvenog života osoba sa posebnim
potrebama kao i njihovu integraciju u društvo kroz provođenje različitih programa i projekta. U
prostoru kompleksa 
Janković
u 
Pakracu
svakodnevno se održavaju radionice sa stručno medicinskim sadržajem za roditelje djece s
invaliditetom te osobe s invaliditetom.

      

Udruga redovito obilježava međunarodni dan smijeha obilježili su 13. siječnja, te su 2008.g.
članovi i volonteri Udruge roditelja i djece s posebnim potrebama "Latica" iz Pakraca, za tu
prigodu pripremili u vijećnici Grada Pakraca prigodni zabavno-edukativni program. "Neka djeca,
pa i ljudi mogu biti stvarno stidljivi ili im je neugodno govoriti. To ne znači da ne mogu imati
udjela u svakodnevnom životu. Netko s ozbiljnim poteškoćama još uvijek može dobro
funkcionirati u zajednici, iako se ne može dobro izraziti ili jasno reći svoje želje" rekla je
otvarajući priredbu Rada Zerdin, predsjednica Udruge "Latica", osvrnuvši se osim toga na
nešto više od godinu dana rada Udruge i zahvalivši na potpori gradskim upravama Pakraca i
Lipika i donatorima.

  

Doktorica Marica Topić Sinjaković, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Lipik, istaknula je da je potrebno učiniti napor da se djeca s posebnim potrebama što više
socijaliziraju i integriraju u društveni život te da ona među svojim vršnjacima sigurno ne
izgledaju kao djeca s posebnim potrebama. 

  

Skromnim prostorijama udruge prijeko je potrebna malena kuhinjica od 3 kvadrata i maleni
hladnjak, pa djelatnici i djeca mole ukoliko ste u mogućnosti ili znate netkoga tko želi pomoći,
može donirati na žiro-račun
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2340009-1110244263

  

Kontakt

  

Latica, Udruga roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika
Adresa: Braće Radića 13., 34550 Pakrac
Telefon: + 385 (0)34 411 933  | + 385 (0)950 90 92
Fax: + 385 (0)34 411 933
Predsjednica: Radmila Relić-Zerdin

        

Posjet Veselih Djed Božičnjaka

Skupina prijatelja iz Zaprešića samoinicijativno već niz godina obilazi i daruje bolesnu i napuštenu djecu u dječjim domovima i bolnicama. Nisu nikakva udruga, niti sponzorirani od bilo kakve tvrtke, stranke ili nekog trećeg, već samo prijatelji koji žele pokazati da i malo truda i dobre volje može uljepšati božićne blagdane svoj toj djeci.

Poklone financiraju sami uz pomoć dobrih prijatelja koji su uvijek spremni donirati jednu čokoladu, igračku, loptu ili knjigu, a za blagdane su, između ostalih, posjetili i darovali i djecu udruge "Latica" u Pakracu koji borave u vrlo jednostavnim uvjetima.

  
      

Zahvaljujemo svima na donacijama.

  

Pakrac.hr
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http://www.pakrac.hr/pakracki_list.aspx?IDMaterijala=5335
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Vezani sadržaji
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