
 

STRUKTURA UDRUGE 

DIP je udruga, neprofitna i nevladina organizacija koja okuplja stručnjake i entuzijaste koji 

žele unaprijediti život različitih skupina u marginaliziranom položaju u odnosu na skupine 

vršnjaka. Okuplja stručnjake različitih profila, koji imaju iskustva u različitim organizacijama, 

od javnih ustanova, poput škola, do gradskih uprava ili bolnica. Isto tako snažno uporište 

tražimo u inovativnim metodama rada, ali i objektivnom i znanstvenom pristupu rješavanju 

problema, od planiranja projekta do istraživanja za druge. Uvijek nam je cilj da svojim 

djelovanjem stvaramo “zajednice koje brinu” i utječemo na pozitivne promjene u zajednici te 

mobiliziramo zajednicu za aktivno sudjelovanje u promjenama. 

Struktura DIP-a temelji djelovanje na demokratskim i etičkim principima, visoko uvažavajući 

svakog člana, na timskom radu i uključivanju velikog broja volontera. 

1. Skupština, svi redovni članovi imaju pravo glasa. Nominalni članovi aktivno sudjeluju u 

kreiranju programa, a tko su takvi članovi definirano je u Statutu.  

2. Glavni odbor, predsjednik, zamjenik, članovi - operativno tijelo, odlučuje o onim 

predmetima za koje nije potrebna većina jer su u skladu sa Statutom 

Sastav Glavnog odbora: Predsjednik - od osnutka do danas predsjednica je Marta Berčić, 

jedna od 5 osnivačica DIP-a, zamjenica je Karmen Vučetić, a tajnica je u ovom mandatu Nela 

Bralić, dok je likvidatorica Barbara Fistonić. Ovlaštene osobe za zastupanje su predsjednica, 

zamjenica i tajnica. Članovi Glavnog odbora su još Bernard Šešo i Sanja Crnković. 

Glavni odbor sastaje se svaki tjedan, a najmanje 1 mjesečno kako bi evaluirao i planirao 

aktivnosti za svaki novi mjesec i/ili tjedan te odlučivao o tekućim predmetima. 

Operativno/izvršno tijelo je “Programski/projektni  tim”   sastavljen od voditelja programa i 

voditelja aktivnosti te povremeno vanjskih članova koji su partneri i uključeni u 

program.  Programski tim se sastaje uglavnom jednom tjedno ili jednom u dva tjedna kako bi 

evaluirao provedbu tekućih programa, planirao nove programe i sl. Kada programski tim 

donosi važnije odluke,  o njima odlučuje Glavni odbor, poput promjena sjedišta, zapošljavanja 

i sl. 


