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IZVJEŠTAJ
O RADU HRVATSKOG SAVEZA SLIJEPIH
ZA 2017. GODINU

U skladu sa Statutom, radom Hrvatskog saveza slijepih tijekom 2017. godine upravljao je
Upravni odbor održavši 4 sjednice. Temeljem odluka upravljačkih tijela Hrvatskog saveza
slijepih provodile su se djelatnosti i aktivnosti, te predlagali dokumenti i provodile odluke
Skupštine kao najvišeg upravljačkog tijela Hrvatskog saveza slijepih.
Izvještajna godina obilježena je mnogim aktivnostima. One pokrivaju široki spektar koji uz
obavljanje tzv. redovne djelatnosti Savez ostvaruje kroz različite projekte i programe. Za njih
su potrebna sredstva osigurana u okviru razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj
civilnoga društva, odnosno Centra znanja za društveni razvoj, u području unaprjeđenja
kvalitete življenja osoba s invaliditetom. Sredstva su osigurana putem raspisanih natječaja
relevantnih ministarstava i drugih domaćih i stranih donatora, za pojedine projekte, i
obavljanjem gospodarske djelatnosti.
Financiranje aktivnosti redovne djelatnosti vršeno je manjim dijelom putem Nacionalne
zaklade za razvoj civilnoga društva, temeljem posebnog ugovora, te iz vlastitih sredstava
Hrvatskog saveza slijepih.
Sve aktivnosti Hrvatskog saveza slijepih u ovom izvještaju svrstane su u pet osnovnih cjelina,
u skladu s njihovom prirodom, te u tom kontekstu Izvještaj obuhvaća logičkim slijedom
grupirane i povezane aktivnosti:

1. Suradnja s temeljnim udrugama Članicama i članovima

Kontinuirano su tijekom godine upućivani mailovi s aktualnim informacijama i natječajima u
područjima u kojima djeluju Hrvatski savez slijepih i njegove temeljne udruge Članice, u želji
pravovremenog i ažurnog informiranja o mogućnostima apliciranja kvalitetnih projektnih
prijedloga;
Svim udrugama Članicama upućeni su ili proslijeđeni sljedeći dopisi:
-

dopis jedinicama lokalne odnosno regionalne samouprave vezano uz apel za uvažavanje i
davanje prednosti temeljnim udrugama Članicama Hrvatskog saveza slijepih u procesima
dodjele sredstava, odobravanja projektnih prijedloga i partnerstava na područjima na
kojima djeluju;

-

dopis s letkom izrađenim za zdravstvene ustanove koji sadrži osnovne informacije o
pomagalima koje propisuju liječnici primame zdravstvene zaštite i liječnici specijalisti;

-

dopis s informacijama o odgovom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, vezano
uz natječaj objavljen za institucionalnu podršku koji Zaklada planira objaviti tek 16.
kolovoza 2018. godine. Zaklada je poslala i link sa cjelokupnim godišnjim planom

natječaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2018. godinu, koji je
proslijeđen temeljnim udrugama Članicama;
-

Priopćenje 16. listopada 2017. godine o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji s
Hrvatskim željeznicama, vezano uz ostvarenje komercijalne povlastice za slijepe osobe u
željezničkom putničkom prometu;

-

dopis udrugama Članicama vezano uz novu regulaciju plaćanja pretplata za Časopise u
izdanju Hrvatskog saveza slijepih: Riječ slijepih i HSS Info;

-

dopis vezan uz obilježavanje Dana bijelog štapa, sa smjernicama odnosno sugestijama
strateških prioriteta i problema o kojima se razgovaralo i na sastancima u Ministarstvu za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstvu znanosti i obrazovanja;

Kontinuirano je pružana podrška temeljnim udrugama Članicama u procesu apliciranja
projekata videćih pratitelja u sklopu natječaja Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s
invaliditetom, koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda;
Sukladno dobivenoj donaciji tvrtke ,,Medilab“ kontinuirano su distribuirane trakice za
mjerenje šećera u krvi za aparatić Gluki plus slijepim dijabetičarima, članovima iz cijele RH,
koji su iskazali potrebu;
Za novi reproduktor EVO E10 i mobitel BlindShell izrađene su upute odnosno korisnički
priručnik za korisnike na hrvatskom jeziku (audio i elektronička verzija, tiskane na uvećanom
tisku) i informirani su članovi putem web stranice Hrvatskog saveza slijepih i emaila
upućenog temeljnim udrugama Članicama;
Održane su prezentacije novog reproduktora EVO E10 i mobilnog telefona Blindshell u svim
udrugama Članicama koje su iskazale interes, u svrhu bolje informiranosti članova i podizanja
kvalitete njihovog života;
Upućen je dopis/obavijest Udruzi slijepih Ogulin vezan uz zaključak Upravnog odbora o
postupku predstavnika Udruge u Skupštini Hrvatskog saveza slijepih Miljenica Vučića na
sjednici od 28. travnja 2017. godine, te je realiziran Zahtjev Miljenku Vučiću za povrat
financijskih sredstava isplaćenih na ime putnih troškova;
Održano je pet sastanaka Odbora za brajicu na kojima su sudjelovali: Vojin Perić, Josip
Hrvoj, Ivan Kolar, Liduška Salaba, Zoran Rogić, Kruno Drenski, povremeno gosti stručnjaci
u relevantnom području, te ispred službe Andreja Veljača, Mladena Funtek i Tomislav
Juzbašić. Na sastancima je utvrđeno daje potrebno pripremiti i definirati osnovno znakovlje
koje će se jedinstveno koristiti u Hrvatskoj, dogovoriti smjernice za izradu i prilagodbu
udžbenika za slijepe i slabovidne učenike, te kako na najbolji način navedenu inicijativu
pretočiti u zakonske okvire nacrta Zakona o hrvatskoj brajici;
Od 14. - 17. rujna 2017. godine u Hostelu ERKS Premantura, u sklopu trogodišnjeg programa
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku „Educirati, motivirati,
podržati", održana je edukacija za 24 slijepe ili slabovidne osobe koje su prošle ili će tek
krenuti u program psihosocijalne rehabilitacije u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek";
Ostvareno je partnerstvo na projektu ,,U starom tijelu zdrav duh" s Udrugom slijepih Grada.
Požege i Požeško-slavonske županije, te Udrugom slijepih Brodsko-posavske županije;
18. siječnja, 25. rujna i 28. studenog 2017. godine održane su edukacije za videće pratitelje,
voditelje i koordinatore aktivnosti na kojima je sudjelovalo ukupno 30 sudionika iz temeljnih
udruga članica. Na traženje sudionika, dio jedne edukacije bio je usmjeren i na stjecanje
znanja u području administrativnih poslova u provedbi i izvještavanju o projektima;

■ 7. lipnja 2017. godine održana je edukacija za predsjednike temeljnih udruga Članica, s ciljem
unapređenja kvalitete edukacija i radionica u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama koje
temeljne udruge Članice provode u lokalnim zajednicama;
■ U sklopu obilježavanja Dana bijelog štapa, 16. listopada 2017. godine održana je Javna tribina
s tri panela: Inkluzivni doplatak - zašto je potreban!, Udruge slijepih - što nam znače!,
Obrazovanje, Osnova pismenosti slijepih je Brailleovo pismo!. Na tribini je sudjelovalo 80
osoba, predstavnika temeljnih udruga Članica, resornih Ministarstava i relevantnih institucija,
Saborska zastupnica Ljubica Lukačić, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka
Slonjšak;
■ Održano je Povjerenstvo za slijepe žene vezano uz organizaciju programa i daljnjeg
usmjeravanja djelovanja Mreže slijepih žena. Na Povjerenstvu su sudjelovale: predsjednica
Marija Mustač, članice Antonija Hasan, Nevenka Jonjić, Marijana Peitel i Ana Klišanić, te
ispred Hrvatskog saveza slijepih Andreja Veljača i Vinka Hrgovčić-Cvetko;
■ Savjetovanje Mreže slijepih žena održano je od 24. do 26. studenoga 2017. godine u Hotelu
,,Laguna“ u Zagrebu, a sudjelovalo je 38 slijepih žena i videćih asistentica iz 21 temeljne
udruge Članice;
* Uoči Uskrsa i Božića najpotrebitijim članovima Hrvatskog saveza slijepih, na prijedlog
temeljnih udruga Članica, donirano je ukupno 61.000,00 HRK, s iznosom pojedinačne
pomoći od 1.000,00 HRK bruto.
* U kontinuitetu je pružana podrška temeljnim udrugama Članicama, u dijelu provedbe
europskih projekata, odnosno članstvu pri ostvarenju njihovih prava i mogućnosti vezano uz
postojeće oštećenje, ali i u drugim segmentima života; također je pružana podrška putem
besplatnog info telefona svakim radnim danom od 09.00 do 12.00 sati prema rasporedu.

2.

Suradnja s institucijama

■ Održan je niz sastanaka u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(dalje MDOMSP) vezano uz pružanje socijalnih usluga i transformaciju Centra za odgoj i
obrazovanje „Vinko Bek“, na kojima su ispred Hrvatskog saveza slijepih sudjelovali Karmen
Nenadić, Vojin Perić, Andreja Veljača i Lovorka Horvačić, a bili su prisutni i predstavnici
Centra „Vinko Bek“ (Diana Kralj, Ivana Rotim i Valentina Nemet), Udruge slijepih Zagreb
(Goran Tomašković), predstavnici roditelja djece s dodatnim/ višestrukim oštećenjima;
Podržava se stav da se treba riješiti status djece i osoba s dodatnim/ višestrukim oštećenjima,
ali ne na štetu slijepih osoba jer je Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ jedina
ustanova za obrazovanje slijepih u RH, te za njih treba osigurati dodatne kapacitete. Istaknuto
je da je nužno sazvati sastanak triju resornih ministarstava (socijalne skrbi, zdravstva i odgoja
i obrazovanja) kako bi se iz različitih aspekata pronašle mogućnosti koje bi zadovoljile
potrebe korisnika Centra za odgoj i obrazovanje „Vinko Bck“, pri čemu treba isticati nužnost
transformacije i modernizacije zanimanja u kojima se školuju slijepi učenici;
■ 26. rujna 2017. godine održanje sastanak u MDOMSP vezano uz transformaciju Centra za
odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ na kojem su sudjelovali predstavnici Hrvatskog saveza
slijepih, Udruge slijepih Zagreb, Centra „Vinko Bek“, MDOMSP, Ministarstva znanosti i
obrazovanja, Agencije za strukovno obrazovanje, roditelji djece s dodatnim/ višestrukim
oštećenjima;
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Upućeno je pismo potpore Ministrici MDOMSP Nadi Murganić, odnosno upućena je zamolba
saborskim zastupnicima za izražavanje potpore Ministrici pri izglasavanju povjerenja u
Saboru;
2. listopada 2017. godine u suradnji sa SOIH-om održanje sastanak s Ministricom MDOMSP
Nadom Murganić, nastavno na dopis vezano uz hitne mjere koje treba poduzeti kako bi se
utvrdio hodogram i pokrenula pojedina goruća pitanja. Na sastanku se razgovaralo o
sljedećim temama: inkluzivni dodatak i trenutne izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, sustavno
financiranje Saveza i udruga osoba s invaliditetom kao reprezentativnih udruga od posebnog
značenja za RH, ranoj intervenciji i Uredbi kojom su smanjena sredstva putem Nacionalne
zaklade za razvoj civilnoga društva;
U suradnji sa SOIH-om upućen je dopis vezan uz postojeću Odluku o osnivanju i imenovanju
članova Radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o inkluzivnom dodatku temeljem
upita MDOMSP; Ispred Hrvatskog saveza slijepih kao član Radne skupine imenovanje Vojin
Perić a ispred Koalicije za život u zajednici Andreja Veljača. Predloženo je smanjivanje broja
članova Radne skupine, u svrhu bolje operativnosti i učinkovitosti rada;
14. studenog 2017. godine u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ predstavnici
Hrvatskog saveza slijepih, Vojin Perić i Andreja Veljača, te predstavnik Udruge slijepih
Zagreb Goran Denis Tomašković, održali su sastanak s V.d. Ravnateljice Ivanom Rotim i
djelatnicom Valentinom Nemet vezano uz transformaciju Centra za odgoj i obrazovanje
„Vinko Bek“. Posjećen je objekt Centra za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ u Filipovićevoj
ulici gdje se nalaze djeca osnovne škole, te su dogovoreni sljedeći zajednički koraci za
uspješnu transformaciju Centra, pri čemu kao krovna organizacija, ne odstupamo od mišljenja
da Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ mora prvenstveno biti obrazovna ustanova za
slijepe, i da sve što se radi ne smije biti na štetu slijepih osoba;

o

Održana je prva sjednica Povjerenstva za osobe s invaliditetom u Vladi RH na kojoj su
sudjelovali Predsjednik Vojin Perić ispred Hrvatskog saveza slijepih i Andreja Veljača ispred
Koalicije za život u zajednici. Osim usvajanja Poslovnika i Plana rada za 2017. godinu
izdvojena su sljedeća važna područja: praćenje provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, praćenje provedbe preuzetih
obveza temeljem UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, uspostavljanje i
osnaživanje partnerskih odnosa između tijela državne uprave i organizacija civilnog društva,
praćenje procesa deinstitucionalizacije s posebnim osvrtom na ulogu udruga osoba s
invaliditetom.
Predloženo je osnivanje Radne skupine u kojoj bi se razgovaralo o uvjetima za financiranje
institucionalne potpore (hladnog pogona) Hrvatskog saveza slijepih i udruga, te je predloženo
da dio članova Povjerenstva u sastavu Svjetlana Marijon, Andrija Halec, Dunja Skoko Poljak,
Marica Mirić, Marijana Gojčeta, Leke Sokolaj i Vojin Perić budu članovi Radne skupine koja
će biti osnovana u svrhu izrade nacrta prijedloga zakona o financiranju institucionalne potpore
udruga osoba s invaliditetom. Članovi Povjerenstva obavješteni su da je radna skupina za
donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku osnovana, te da je potrebno popis članova dostaviti
Ministarstvu u svrhu ažuriranja i eventualne potrebe dopune istog. Informirano je o procesu
ratifikacije Sporazuma iz Marrakecha na razini Europske unije i dane su smjernice za aktivno
sudjelovanje u ratifikaciji odnosno uklapanju iste u nacionalna zakonodavstva;
12. listopada 2017. godine u Vladi RH održana je druga sjednica Povjerenstva za osobe s
invaliditetom Vlade RH na kojoj su sudjelovali Predsjednik Vojin Perić ispred Hrvatskog
saveza slijepih i Andreja Veljača ispred Koalicije za život u zajednici. Dnevni red sjednice
obuhvatio je sljedeće teme: imenovanje nove Radne skupine za izradu nacrta prijedloga
Zakona o inkluzivnom dodatku-informiranje, Pilot projekt uvođenja 1. dijagnostičkog centra
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za djecu s poremećajem iz autističnog spektra u KBC Osijek, osiguravanje usluge rane
intervencije za djecu s poremećajem iz autističnog spektra i drugu djecu s teškoćama u
razvoju, Izmjene i dopune propisa na prijedlog Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
Anke Slonjšak i saborske zastupnice Ljubice Lukačić. Pročitan je sastav Radne skupine za
izradu Nacrta prijedloga zakona o inkluzivnom dodatku u koju su uključeni Vnjin Perić i
Andreja Veljača, te predstavnici resornih Ministarstava. Zaključeno je sljedeće: neophodno je
jasno definirati tko je osoba s invaliditetom sukladno metodologiji vještačenja i sukladno UN
Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, a posebno tko su osobe s teškim invaliditetom
(obzirom na mogućnost ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi primjerice prava na
osobnu invalidninu), potrebno je objediniti oba mjerna instrumenta, stupanj tjelesnog
oštećenja i stupanj funkcionalnih sposobnosti, što će zahtijevati izmjenu definicije invaliditeta
u Zakonu o socijalnoj skrbi; Zadržati individualni pristup u vještačenju po socijalnom modelu
odnosno modelu socijalne uključenosti sukladno UN Konvenciji, a ne medicinskom modelu
utemeljenom isključivo na dijagnozi osobe koja se vještači, a bez procjene preostalih
funkcionalnih sposobnosti i potrebnog stupnja podrške;
■ 1. prosinca 2017. godine održana je treća sjednica Povjerenstva za osobe s invaliditetom
Vlade RH na kojoj su sudjelovali Predsjednik Vojin Perić i V.d. Izvršne direktorice Andreja
Veljača. Dnevni red je obuhvatio Uvodnu riječ Predsjednice Povjerenstva Marije Pletikosa,
izmjene i dopune propisa na prijedlog Pravobranitelj ice Anke Slonjšak, Saborske zastupnice
Ljubice Lukačić i predstavnika udruga. Razgovaralo se o izmjenama Zakona o socijalnoj
skrbi i intervencijama u području ostvarenja prava na osobnu invalidninu i osnovica za
ostvarenje Doplatka za pomoć i njegu i Osobne invalidnine;
■ 4. prosinca 2017. godine u Saboru, u nazočnosti Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića,
Ministrice MDOMSP Nade Murganić i Saborske zastupnice Ljubice Lukačić održan okrugli
stol „Pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici“ na kojem je ispred Hrvatskog saveza
slijepih sudjelovao Predsjednik Vojin Perić;
■ Osnovan je Stručni savjet Pravobranitelj ice za osobe s invaliditetom, te je 11. rujna 2017.
godine održana prva sjednica Stručnog savjeta čiji djelokrug obuhvaća praćenje i promicanje
UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i nacionalnih strateških dokumenata. Član
Stručnog savjeta je Vojin Perić, a zamjenica člana Andreja Veljača;
U organizaciji Ureda pravobranitelj ice za osobe s invaliditetom organizirana je Edukacija za
koordinatore za nediskriminaciju, na kojoj se Hrvatski savez slijepih predstavio kao
nacionalna krovna organizacija, i na kojoj su predstavljeni elementi pristupačnosti intemeta i
ostalog okruženja za slijepe osobe, te potrebe slijepih osoba koje bi se mogle financirati iz EU
fondova;
■ Održavani su sastanci tematske radne skupine Savjeta za razvoj civilnoga društva za vidljivost
rada Savjeta - odabran je koordinator i definirane su ključne teme kojima će se baviti u
narednom razdoblju, kao i modalitet rada radne skupine;
■ Vezano uz stavljanje Uredbe o kriterijima financiranja koja je na javnom savjetovanju, prije
nego je prošla Savjet za razvoj civilnoga društva, upućena je predstavka Uredu za udruge
Vlade RH da bi, unatoč tome što ne postoji procedura, konzultiranje Savjeta u vezi ovakvih
političkih i za civilno društvo važnih odluka, bilo od koristi u duhu zadaće Savjeta i namjere
kojim gaje Vlada osnovala, te izgradnje suradnje. Uredba donosi novu dimenziju nesigurnosti
za civilno društvo u Hrvatskoj;
■ U suradnji sa SOIH-om upućen je dopis saborskoj zastupnici Ljubici Lukačić, vezano uz
vraćanje potpora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Centrima znanja, iz
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razdoblja prije smanjivanja potpora, te postavljanje pitanja vezano uz institucionalne podrške
udrugama osoba s invaliditetom;
■ 6. i 7. studenoga 2017. godine u Zadru je u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj
civilnoga društva održan zajednički sastanak Centara znanja u području razvojne suradnje,
vezano uz izvještajne i planske dokumente i aktivnosti te promjene i obveze Centara znanja u
sljedećem provedbenom razdoblju kroz tri prioritetna područja: istraživanje, edukacije i
društveni potencijali;
■ Održan je sastanak s Darkom Totom i Ksenijom Majcen iz Ministarstva znanosti i
obrazovanja u sklopu potpisivanja ugovora o financiranju projekata za izradu udžbenika za
slijepe i slabovidne učenike, a vezano uz postojeće nezadovoljstvo načinom financiranja
izrade udžbenika, kriterijima natječaja, rezultatima postupanja ocjenjivačkog povjerenstva i
njihovim obrazloženjima, te je predloženo održavanje sastanka s Ministarstvom znanosti i
obrazovanja te Uredom za udruge Vlade RH (izrada cjenika, standarda i uvjeta budućih
natječaja);

o

29. rujna 2017. godine održan je sastanak u Uredu za udruge Vlade RH s predstavnicima
Ministarstva znanosti i obrazovanja (Darko Tot i Ksenija Majcen), te predstavnicima udruga
koje su uključene odnosno zainteresirane za problematiku izrade i osiguranja udžbenika za
slijepe i slabovidne učenike. S obzirom na nerealan i diskriminirajući stav prema potrebama
učenika s oštećenjem vida, te neprimjeren način komunikacije i izražavanja, odlučeno je kako
će se u sklopu obilježavanja Dana bijelog štapa odnosno organizacije Javne tribine, svakako
problematizirati navedena tema Dodatno je ostvaren kontakt u Ministarstvu znanosti i
obrazovanja za sudjelovanje predstavnika na Javnoj tribini;
■ Održan sastanak sa Zoranom Rogićem i Ivom Balaban iz Udruženja za unapređivanje
obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba (UOSSO), vezano uz objavljene rezultate natječaja
za financiranje izrade udžbenika za slijepe učenike od strane Ministarstva znanosti i
obrazovanja. Dogovoreno je da će se pisati prigovor na objavljene rezultate zbog
netransparentnog procesa ocjenjivanja i vrednovanja projektnih prijedloga, te objavljivanja
rezultata, te zbog specifičnosti natječajnih kriterija koji ne udovoljavaju stvarnim potrebama
slijepih i slabovidnih učenika. Upućen je dopis Ministrici Blaženki Divjak sa zamolbom za
održavanje zajedničkog sastanka vezano uz financiranje i izradu udžbenika za slijepe i
slabovidne učenike;

o ■

Temeljem ostvarenih kontakata upućen je mail Saborskoj zastupnici Ljubici Lukačić koja je
iskazala podršku za posredovanje u organizaciji sastanka s Ministricom Blaženkom Divjak u
Ministarstvu znanosti i obrazovanja, vezano uz dopis upućen 14. kolovoza 2017. godine za
održavanje sastanka u području izrade udžbenika za slijepe i slabovidne učenike. Sastanak je
održan 31. listopada 2017. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a sudjelovali su
Ljubica Lukačić, Vojin Perić i Lovorka Horvačić, te je dogovoreno da će Hrvatski savez
slijepih dostaviti Ministarstvu standarde za izradu udžbenika te pripremiti Zakon o brajici;
Upućen je dopis Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja vezano uz izmjene
Pravilnika o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom čije odredbe nisu u skladu s
europskim standardima, što je otežavajuća okolnost u mogućnosti kvalitetne distribucije
odnosno osiguranja pristupačnosti, i navedeno je dano na znanje Saborskoj zastupnici Ljubici
Lukačić i Povjerenstvu za osobe s invaliditetom Vlade RH.

■ Upućen je dopis Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje vezano uz Usklađivanje
doplatka za pomoć i njegu ostvarenog do 31. prosinca 1998. godine;
■ 11. rujna 2017. godine u Ministarstvu zdravstva obilježen je Nacionalni dan ambliopije i
predstavljanje prvog Nacionalnog registra ranog otkrivanja slabovidnosti u svijetu. Tijekom
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šestogodišnjeg praćenja populacije djece ukazala se potreba za stvaranjem registra koji
provodi HZJZ, te je predstavljen kao prvi Nacionalni registar ranog otkrivanja slabovidnosti;
14. rujna 2017. godine održan je sastanak s dr. Jukićem, Pročelnikom Klinike za
oftalmologiju KBC Rebro i predsjednikom Hrvatskog oftalmološkog društva vezano uz
intenziviranje suradnje u području edukacije zdravstvenih djelatnika, uključivanja
specijalizanata i praktikanata u volonterski rad i usmjeravanja osoba u potrebi na
savjetovanje, pomagala i proteze u Hrvatski savez slijepih, oslobađanje od plaćanja kotizacija
za sudjelovanje na oftalmološkim konferencijama, te apliciranja zajedničkog projektnog
prijedloga na EU natječaj Ministarstva zdravstva, te inicijativa za pokretanje kabineta/ centra
za zdravstvenu rehabilitaciju slijepih osoba. Predstavljene su usluge koje Savez nudi, kao što
su: pomagala za slijepe osobe, očna protetika, oprema za slabovidne osobe. Vezano uz
Oftalmološke kongrese skrenuta je pozornost na sve dobrobiti i važnosti suradnje koje
omogućava bolju informiranost liječnika, a time i kvalitetniji pristup slijepim osobama;

o

Održan je sastanak u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (dalje HZZO) vezano uz
dobivanje dozvola za distribuciju očnih proteza i tiflotehničkih pomagala za Hrvatski savez
slijepih kao ugovorno tijelo u sljedećem razdoblju. Dogovoreno je da će se uputiti dva
odvojena zahtjeva prema HZZO-u i da će se razgovarati o potrebi podizanja cijene za staklene
očne proteze i o povećanju količine trakica za mjerenje šećera u krvi za slijepe dijabetičare.
Upućen je dopis i popratna dokumentacija HZZO-u vezano uz vraćanje distribucije očnih
pomagala u Hrvatski savez slijepih od 1. siječnja 2018. godine; Kako je do 1. prosinca 2018.
godine otvoren natječaj HZZO za sklapanje Ugovora za distribuciju ortopedskih pomagala,
zahtjev za ugovorno isporučivanje uputila je Tiflotehna. Obzirom na prihvaćen operativni i
financijski plan Hrvatskog saveza slijepih daljnje odluke koje se odnose na distribuciju
pomagala u skladu s interesima slijepih osoba dogovarat će uprava Tiflotehne i Upravni odbor
Hrvatskog saveza slijepih;
Sukladno inicijativi s Vladinog Povjerenstva za osobe s invaliditetom, s Dunjom Skoko,
prema Ministarstvu zdravstva upućen je dopis, vezano uz održavanje sastanka s Ministrom
zdravstva Milanom Kujundžićem, za pokretanje Centra za medicinsku rehabilitaciju slijepih
osoba pri Kliničkim bolničkim centrima. Temeljem inicijative Ministarstva zdravstva održan
je sastanak u KBC Zagreb vezano uz pristupačnost Klinike kao nultog zdravstvenog centra;

o

U Ministarstvu zdravstva uz sudjelovanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje održan
je sastanak vezano uz inicijativu Hrvatskog saveza slijepih za pokretanje Centra/ kabineta za
zdravstvenu rehabilitaciju slijepih, te je sukladno zaključcima dostavljeno opširno pisano
obrazloženje potreba i mogućnosti za ostvarenje ove važne inicijative koja bi doprinijela
ukupnom društvenom razvoju i kvaliteti pruženih usluga u području nedostatne odnosno
nepostojeće zdravstvene rehabilitacije slijepih osoba;
Poslan je dopis Agenciji za lijekove, Hrvatskoj ljekarničkoj komori, te Hrvatskom
farmaceutskom društvu s upitom vezanim uz prilagodbu uputa lijekova za slijepe; Također je
upućen dopis na mjerodavne udruge koje se bave izradom uputa lijekova uz zamolbu za
suradnju u tom području;
Povodom svjetskog dana vida i Međunarodnog dana bijelog štapa predstavnici Hrvatskog
saveza slijepih s Izvršnom direktoricom Andrejom Veljača uručili su Zahvalnice prof.dr.se
Zoranu Vatavuku, spec. oftalmologije i prof.dr.se. Renati Iveković, spec. oftalmologije za
doprinos u promicanju zdravlja i boljeg položaja slijepih osoba u društvu, te promicanju
kvalitete njihovog života, te održali razgovore za inicijative usmjerene otvaranju Centra za
zdravstvenu rehabilitaciju slijepih osoba u Kliničkom bolničkom centru „Sestre milosrdnice”;
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Na zahtjev Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kreirane su i proslijeđene informacije o
glasovanju za slijepe u RH na engleskom jeziku;
5. prosinca 2017. godine u KBC Rijeka u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
održan je stručni skup pod nazivom „ Kako ostvariti primjereni kontakt s osobama s
invaliditetom te specifičnosti zdravstvenih potreba i skrbi za ovu izrazito vulnerabilnu
populaciju“ na kojem su sudjelovali predstavnici Hrvatskog saveza slijepih;
Izrađene su Odluke o razrješenju/ imenovanju predstavnika Hrvatskog saveza slijepih u
Upravnom vijeću Hrvatske knjižnice za slijepe, odnosno Skupštinu koalicije za život u
zajednici, te temeljem odluka i dopisi navedenim naslovima;
S Hrvatskom knjižnicom za slijepe postignut dogovor oko izdavanja časopisa Saveza HSSInfo i Riječ slijepih, te je Hrvatski savez slijepih sa svim urednicima i vanjskim suradnicima
na predmetnim časopisima potpisao ugovore, a od 2018. godine će pretplata isto biti
uplaćivana preko Hrvatskog saveza slijepih;
Održani su sastanci Upravnog vijeća Hrvatske knjižnice za slijepe s usvajanjem tekućih
planskih i izvještajnih dokumenata, te je dogovorena suradnja Hrvatskog saveza slijepih i
Hrvatske knjižnice za slijepe vezano uz implementaciju glasa govorne sinteze Lane koja bi se
koristila za povećanje knjižničnog fonda.
Održan je sastanak u Hrvatskoj knjižnici za slijepe, vezano uz organizaciju međunarodne
konferencije 2018. godine u Hrvatskoj, a vezano uz Sporazum iz Marrakecha, te definiranje
uloge Hrvatskog saveza slijepih. Sukladno Sporazumu iz Marrakecha (stupio na snagu 11.
listopada 2017. godine, s rokom za primjenu u zemljama članicama EU do 11. listopada 2018.
godine), u kojem je propisano da se knjige za slijepe mogu slobodno razmjenjivati i dijeliti, ne
samo unutar Europske unije nego i između Europske unije i zemalja u razvoju. Zalažemo se
za oslobađanje od plaćanja poreza na navedene knjige, odnosno od plaćanja kompenzacijske
naknade izdavačima. Održana je Skype konferencija na kojoj je sudjelovalo 30 predstavnika
Članica Europske unije slijepih, uključujući Hrvatski savez slijepih i Hrvatsku knjižnicu za
slijepe;
Upućen dopis/email predstavnicima HRT-a vezan uz problem uvođenja obveze plaćanja
pretplate za HRT i za slijepe osobe s kojima se radi u dijelu programskih obveza HRT-a za
prilagodbu programskih sadržaja do 2022. godine, zakonsko reguliranje oslobađanja od
plaćanja pristojbe za slijepe i obveza stvaranja pristupačnog programa HRT-a za slijepe, te
imena slijepih osoba kojima je zahtjev za oslobođenje od plaćanja RTV pristojbe bio odbijen.
Poslana je dokumentacija s definicijom sljepoće Svjetske zdravstvene organizacije i Lista
oštećenja u kojoj su kategorizirane slijepe i slabo vi dne osobe, te je dogovoren kontakt vezano
uz vraćanje prava za slijepe članove (do 5% ostatka vida). O istom su obaviještene temeljne
udruge Članice s prijedlogom za ponavljanje zahtjeva za članove koji su u međuvremenu bili
odbijeni;
Održanje sastanak na HRT-u vezano uz prilagodbu radij skog sportskog programa za slijepe
osobe;
Predsjednik Hrvatskog saveza slijepih Vojin Perić, predsjednik Povjerenstva za pravne
poslove Mladen Turkalj i član istog Povjerenstva Vlado Sirotić sudjelovali su na sastanku kod
ravnateljice Zavoda za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom, vezano uz vještačenje slijepih te ostvarivanje prava na radnog asistenta za
slijepog radnika. Poslani su komentari na prijedlog Uredbe o metodologijama vještačenja;
U Centar za profesionalnu rehabilitaciju poslani su zahtjevi, odnosno narudžbenice i popratna
dokumentacija potrebna za izradu Nalaza i mišljenja, odnosno izradu plana prilagodbe radnog
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mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te prilagodbe opreme i sredstava za rad
(tehnička prilagodba), kako bi se pripremila dokumentacija potrebna za mogućnost korištenja
sufinanciranja troškova plaća za šest radnika, osoba s invaliditetom i od toga i za dva radnika
za prilagodbu uvjeta rada (lelmička prilagodba);
■ U Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
poslana je cjelokupna dokumentacija s izrađenim nalazom i mišljenjem Centra za
profesionalnu rehabilitaciju za opremanje radnih mjesta za Tomislava Juzbašića i Andreju
Veljača;
■ U suradnji s Udrugom slijepih Zagreb upućen je dopis Zavodu za vještačenje, profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom vezano uz mogućnost zapošljavanja,
odnosno stručnog osposobljavanja visokoobrazovane mlade slijepe osobe u Zavodu kao
instituciji visoke razine društvene odgovornosti i iznimnog senzibiliteta;
■ Uključivanje u javnu raspravu, odnosno pisanje prigovora na sadržaj nacrta Pravilnika o
standardima za pružanje socijalnih usluga kroz registraciju i uključivanje na portalu esavjetovanje;
■ Uključivanje u javnu raspravu odnosno pisanje prigovora na sadržaj nacrta Zakona o
socijalnoj skrbi kroz registraciju i uključivanje na portalu e- savjetovanje i upućivanje dopisa
Ministarstvu;
■ Upućen je dopis/zamolba Hrvatskim željeznicama, te je 21. rujna 2017. godine održan
sastanak na temu povlastica i pogodnosti za slijepe osobe u željezničkom putničkom
prijevozu na kojem su ispred HZ Putničkog prijevoza prisustvovali predstavnici Uprave direktor Željko Ukić i direktorica Prodaje i marketinga Snježana Malinović, te ispred
Hrvatskog saveza slijepih Andreja Veljača. Sklopljen je Ugovor o poslovnoj suradnji na
godinu dana s mogućnošću produženja te je dogovorena komercijalna povlastica za slijepe
osobe i videćeg pratitelja slijepe osobe u redovnim vlakovima unutarnjeg prometa od 50%.
Popust članovi ostvaruju kupnjom pametne kartice s profilom „Hrvatski savez slijepih" po
cijeni od 50,00 kn na putničkim blagajnama HŽPP-a uz predočenje članske iskaznice;
■ Temeljem upita Ministarstva mora, prometa i infrastrukture upućen je dopis vezano uz
sugestije o prijevozu slijepih i slabovidnih osoba željeznicom u svrhu izrade nacionalnog
plana provedbe Uredbe Komisije EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s
pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom;
■ Upućen je dopis/molba za uvođenje nove kategorije povlastica za slijepe osobe u autobusnom
putničkom prijevozu svim autobusnim prijevoznicima u RH, vezano uz uvođenje nove
kategorije povlastice od 30% za slijepe osobe članove Hrvatskog saveza slijepih;
■ Javorka Milković iz OŠ Pećine odazvala se na poziv za sudjelovanje u radu Povjerenstva za
izbor taktilnih slikovnica za slijepu i slabovidnu djecu u organizaciji ovogodišnjeg hrvatskog
prednatjecanja (29. lipnja 2017. godine) međunarodnom Typhlo&Tactus natjecanju na
području taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu djecu;
■ Održani su sastanci s Udrugom „Inicijativa" i Udrugom „Idem" vezano uz moguća
partnerstva na EU projektima. Ostvarena je načelna suradnja za zajednički rad na europskom
projektu uključivanja marginaliziranih skupina na tržište rada uz verifikaciju provedenih
edukativnih programa. U tom je kontekstu apliciran projektni prijedlog na Europski socijalni
fond „Korak koji nedostaje";
■ Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), na inicijativu
Fakulteta i Hrvatske regulatome agencije za mrežne djelatnosti održanje prvi sastanak udruga
osoba s invaliditetom i teleoperatora. Ispred Hrvatskog saveza slijepih na sastanku gdje se
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govorilo o barijerama s kojima se susreću slijepe osobe sudjelovali su Mladena Funtek i
Tomislav Juzbašić;
■ U organizaciji Hrvatske regulatome agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Fakulteta
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) 29. studenoga 2017. godine održan
je Okrugli stol „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“, te je dan osvrt na položaj osoba
s invaliditetom kao korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga i smjernice za daljnja
poboljšanja, a tijekom skupa predstavljene su aktivnosti u sklopu suradnje FER -a i HAKOMa, odnosno rezultati istraživanja tržišta o zadovoljstvu korisnika. Također su predstavljene
specifičnosti slijepih osoba vezano uz osiguranje pristupačnosti;
■ 6. prosinca 2017. održana edukacija/ predavanje u suradnji s Magdalenom Magličić iz tvrtke
Adriatic rose, voditeljicom sastanaka programera web stranica u Zagrebu, koji obrađuju sve
aktualne teme vezane uz razvijanje web- a, osobito u dijelu pristupačnosti web stranica
slijepim i slabovidnim osobama; Na poziv iz tvrtke za web dizajn i razvoj Five Tomislav
Juzbašić je prezentirao pristup i korištenje intemeta od strane osoba s oštećenjem vida i
pokazao metode i tehnike koje mogu pomoći kod razvoja web stranica kako bi ih čitači ekrana
bolje interpretirali;
■ U suradnji s URIHO Luka Tovomik je u Hrvatskom savezu slijepih od 12. lipnja do 12.
srpnja 2017. godine odradio praksu za zanimanje administrativnog djelatnika u
računovodstvu;
■ Održanje sastanak Koalicije za život u zajednici vezano uz djelovanje u sljedećem razdoblju,
te su definirani predstavnici pojedinih udruga članica u Skupštini;
■ U suradnji s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom i Studijskim Centrom za socijalni rad
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu studenti su odrađivali dio studentske prakse u
Hrvatskom savezu slijepih;
■ U suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ učenici osnovne škole izradili su
12 taktilnih slika na temu godišnjih doba.

3.

Međunarodna suradnja

O
■ Od 10. do 12. svibnja 2017. godine u okviru EBU aktivnosti treninga za buduće moderatore
VISAL radionica, djelatnica Ana Vrbanić održala je međunarodnu edukaciju u Poljskoj
(Varšava); Na edukaciji je prisustvovalo 7 budućih moderatora VISAL radionica iz Poljske,
Grčke i Islanda;
■ Od 15. do 17. rujna 2017. godine u Estoniji (Tallin) održanje redoviti godišnji sastanak EBU
Komisije za veze s EU kojem su prisustvovali Predsjednik Vojin Perić i djelatnica Ana
Vrbanić; Naglasak je bio na transpoziciji i primjeni EU direktive i pristupačnosti web stranica
i mobilnih aplikacija u tijelima javne uprave, na aktivnostima lobiranja u okviru aktualnih
kampanja: Europski zakon o pristupačnosti; Kampanja za tihe aute (zastupanje obaveznog
zvučnog signala do 40 km/h bez mogućnosti isključenja); Revizija AVMS direetive (audio
vizualni medija servisi); Kampanja za pristupačne liftove (zastupanje pozicije protiv
smanjenja kontrasta na gumbima u liftovima); Održana je sesija o procesu ratifikacije
Sporazuma iz Marakeša s gostujućim stručnjakom za kampanje EBU David Hammersteinom, u kojoj je pojašnjena pozicija EBU i potreba zagovaranja na nacionalnoj razini unutar
svake zemlje članice EU, kako bi se spriječio pritisak industrije i izdavača na uvođenje
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ekonomske naknade za izdavanje pristupačnih knjiga. Ana Pelaez Narvaez predstavila je
inicijativu Španjolskog saveza slijepih ONCE o bilateralnom sporazumu između članica EBU
vezano uz aktivnosti studenata u Erasmus programima mobilnosti;
■ Ostvarena je redovita komunikacija s uredom EBU i ostalim nacionalnim organizacijama
slijepih, članicama EBU, s ciljem razmjene informacija, sudjelovanja u aktualnim
kampanjama zagovaranja (pristupačnost liftova, AVMS direktiva, Sporazum iz Marrakecha,
web pristupačnost, Europski zakon o pristupačnosti), dogovora o sudjelovanju u budućim
projektima i područjima djelovanja (aktivnost AGEBU koja se nastavlja na prethodno
partnerstvu na projektu VISAL), redovitog ispunjavanja upitnika za EBU bazu podataka
vezano uz članke UNCRPD odnosno njihovu primjenu i monitoring u zemljama članicama
EBU; sudjelovanje u EBU webinarima; ispunjavanje evaluacijskog upitnika EBU o proteklom
razdoblju provedbe programa REC (Rights, Equality, Citizenship).

4. Imovinsko-pravni poslovi Hrvatskog saveza slijepih
U
Tvrtka Trikoder u najmu 4. kata zgrade Saveza u Draškovićevoj 80, iselila se iz prostora
zgrade jer je sklopila Ugovor o podzakupu s tvrtkom Nivas i njima ustupila taj prostor na
korištenje uz izmjenu Ugovora koji reguliraju zakup odnosno podzakup;
Postavljen je sigurnosni sustav zaključavanja na ulazu u zgradu Hrvatskog saveza slijepih u
Draškovićevoj 80 i Šenoinoj 32;
Održani su sastanci s predstavnicima Udruge slijepih Zagreb, Tiflološkog muzeja, Hrvatske
knjižnice za slijepe i drugih udruga koje su korisnici poslovnog prostora, vezano uz odluku
Upravnog odbora o povećanju iznosa minimalne naknade za korištenje poslovnog prostora u
vlasništvu Hrvatskog saveza slijepih, i potpisani su ugovori, čime je ostvaren dogovor i
suradnja u području kvalitetnijeg održavanja i podmirenja tekućih troškova zgrade u
Draškovićevoj 80 i Šenoinoj 32;

u

Odobren je zahtjev za promjenu Statuta temeljem Statutame odluke, vezano uz dopunu
djelatnosti Hrvatskog saveza slijepih (temeljem Zapisnika sa sjednice Skupštine od 28. travnja
2017.) i osobe ovlaštene za zastupanje (temeljem Zapisnika sa sjednice Upravnog odbora od
9. lipnja 2017.) odnosno 8. prosinca 2017. godine;
Sukladno zaključku Upravnog odbora izrađen je poseban dokument postojećih Izmjena i
dopuna Pravilnika o radu Hrvatskog saveza slijepih kako bi se olakšalo praćenje istih
članovima Upravnog odbora s obzirom na opseg i sadržaj cjelokupnog teksta Pravilnika;
Sukladno odluci Upravnog odbora 9. lipnja 2017. godine, Karmen Nenadić je razriješena
dužnosti Izvršne direktorice i raspoređena na radno mjesto Voditelja projekta. Kao v.d.
Izvršne direktorice izabrana je Andreja Veljača;
Sukladno odluci Upravnog odbora dana 18. rujna 2017. godine donesena je Odluka o otkazu
Ugovora o radu djelatnici Karmen Nenadić koja je stupila na snagu istoga dana;
Dana 8. prosinca 2018. godine Upravni odbor je izabrao Andreju Veljača na radno mjesto
Izvršne direktorice na mandatno razdoblje od četiri godine;
Izrađen je dio nacrta prijedloga teksta Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji
radnih mjesta Hrvatskog saveza slijepih kao temelja organizacijskih promjena u Stručnoj
službi;
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■ Izrađeni je i usvojen godišnji program rada i Financijski plan Hrvatskog saveza slijepih za
2018. godinu;
■ Upućeni su dopisi na Grad Zagreb, na Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet uz zahtjev za izdavanje Znaka pristupačnosti za
pravnu osobu Hrvatski savez slijepih i Zahtjev za rezervaciju, odnosno označavanje dodatnih
parkirnih mjesta označenih za parkiranje za osobe s invaliditetom. 31. srpnja 2017. godine
zaprimljeno je rješenje kojim se odobrava zahtjev, te je dostavljen Znak pristupačnosti za
Hrvatski savez slijepih. 10. kolovoza 2017. godine primljeno je rješenje kojim se odobrava
iscrtavanje i prilagodba jednog rezerviranog parkirnog mjesta za Hrvatski savez slijepih.
Označeno je rezervirano mjesto za parkiranje vozila Hrvatskog saveza slijepih u Šenoinoj 32;
■ Temeljem Aplicirane prijave potrebe za radnikom za ostvarenje mjera aktivne politike
zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa - pravnik; proveden selekcijski postupak i odabrana kandidatkinja Petra Egić s
kojom je potpisan Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa od 13.
studenoga 2017. godine;
■ U suradnji s odvjetnikom Dejanom Pavlovičem i suradnicima, s obitelji nasljednika Zovko
postignut je sporazum kojim je Hrvatski savez slijepih u vlasništvo dobio nekretninu u
Jesenicama, te je istu prodao;
■ Održan je niz sastanaka s odvjetnikom Deanom Pavlovićem vezano uz postojeći Ugovor o
poslovnoj suradnji, stanju spisa koji se vode od strane odvjetnika i daljnjim postupcima za
rješavanje imovinsko- pravnog statusa predmetnih nekretnina:
■ Drašnice - Riječ je o kompleksu odmarališta nekadašnjeg Medicinskog centra iz Sremske
Kamenice (spominje se i naziv Institut za TBC Sremska Mitrovica), Srbija, kojeg je Vlada
Republike Hrvatske 1996. godine predala u posjed Hrvatskom savezu slijepih. Međutim, na
Hrvatski savez slijepih je zemljišno-knjižno preneseno samo cca. pola cjelokupnog
odmarališta, koliko je tada i bilo u vlasništvu RH, dok je za drugu polovicu dogovoreno da će
se prenijeti nakon što se RH uknjiži kao vlasnik iste. RH se uknjižila 2003. godine, no
prijenos na Hrvatski savez slijepih, unatoč stalnim nastojanjima, nije realiziran.
U međuvremenu su održani brojni sastanci, a jedan od značajnijih bio je u Ministarstvu
pravosuđa, 19. prosinca 2005. godine, na kojem je izvjesni g. Koketi (pomoćnik ministrice
Pravosuđa u Upravi za građansko pravo) izjavio, da bi donošenje odluke o prijenosu
preostalog dijela nekretnine u vlasništvo Saveza moglo prouzročiti trajne posljedice za RH, te
da bi RH bila dužna platiti ranijem vlasniku naknadu prema tržišnoj vrijednosti nekretnine pa
da bi zbog toga bilo pravilnije da se Savezu daruje druga nekretnina ili da se iz proračuna
izdvoje sredstva za prodane nekretnine radi namirenja kupca, no da će u konačnici odluka o
tome pitanju biti politička odluka Vlade RH.
Najrecentniji dokument je očitovanje Agencije za upravljanje državnom imovinom od 27.
lipnja 2011. godine upućen Vladi RH, a u kojem nabrajaju činjenice, te iz kojeg se može
zaključiti negativan stav Agencije glede prijenosa preostalog dijela odmarališta u vlasništvo
Hrvatskog saveza slijepih.
Hrvatski savez slijepih je krajem ožujka 2017. godine uputio dopis ministru Mariću radi
pomoći u rješavanju toga pitanja (Ur. br. 01-267/1-KN), no nije zaprimljen nikakav odgovor.
Za sada nema mogućnosti da se pokrene postupak radi stjecanja vlasništva nekretnina
temeljem tzv. dosjelosti, te se sve svodi na čekanje, odnosno na donošenje političke odluke. S
obzirom na navedeno, upućeni su dopisi Državnom odvjetništvu RH i Ministarstvu
pravosuđa, odnosno Ministarstvu državne imovine vezano uz stanje i intervencije koje bi bilo
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potrebno učiniti vezano uz nekretninu u Drašnicama. Temeljem upita Ministarstva državne
imovine vezano uz zahtjev Hrvatskog saveza slijepih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
u Drašnicama dostavljena je dodatna dokumentacija i obrazloženja u svrhu rješavanja
navedenog pitanja;
•

Šenoina 32 - nekretnine koje je Hrvatski savez slijepih dobio zaključkom tadašnje
Skupštine općine Centar Zagreb, 1982. godine, „na korištenje i upravljanje” s time da
je bio obvezan riješiti statuse vlasnika izuzetih stanova i korisnika stanova u zgradama
na navedenoj adresi. Nema daljnjih dokumenata i nije jasno koji je status dvorišne
zgrade u odnosu na Hrvatski savez slijepih. Za jedan od stanova uknjiženo je pravo
vlasništva u korist Hrvatskog saveza slijepih dok preostali stanovi uopće nisu upisani
u zemljišne knjige.

Izvršeno jc određeno lobiranje radi rješavanja toga pitanja (s obzirom da postoji i izjava
Grada Zagreba od 26. svibnja 1997. godine kojom se potvrđuje gore spomenuti zaključak) te
se Hrvatski savez slijepih obratio uredu Gradonačelnika, no daljnji koraci u smjeru lješavanja
zemljišnoknjižnog stanja su „na čekanju” jer je u tijeku postupak povrata oduzete imovine (s
obzirom da su predmetne zgrade ranije bile u suvlasništvu izvjesne obitelji Kiršner kojoj su
oduzete). U postupku povrata imovine bivši vlasnici traže da im se fizički vrate stanovi koje
posjeduje Hrvatski savez slijepih, a čemu smo se protivili s obzirom daje pravo korištenja iz
bivšeg sustava izjednačeno s pravom vlasništva danas, te je Hrvatski savez slijepih ispoštovao
zaključak temeljem kojeg je stekao iste stanove i u zamjenu predao druge stanove. Sam
postupak vodi se još od 1997. godine. Na zadnjem je ročištu pročitan podnesak stručne službe
Gradonačelnika koji čine nespomim gore spomenut zaključak. Daljnje korake koje bi po
okončanju toga postupka, naravno u nadi da će država isplatiti naknadu Kiršnerima, a
Hrvatskom savezu slijepih ostati isti stanovi, trebalo provesti je složeni postupak upisa u
zemljišne knjige, no u ovom trenutku teško je reći koliko će postupak za povrat još trajati;
■ Gornje Vrapče - Proveden je uvid u predmetne nekretnine u svrhu izrade elaborata
vještačenja nekretnina u Gornjem Vrapču s vještakinjom Sanjom Loina Matančević, te
zaključeno kako bi trebalo angažirati vještaka šumarske struke s obzirom da je velik dio
zemljišta šumska površina;

U
■ Pokrenut je postupak prikupljanja potrebne dokumentacije i rješavanja statusa zgrade u
Draškovićevoj 80 za ostvarenje upisa u zemljišne knjige i katastar, kako bi se bez problema
mogle ostvariti poticajne mjere energetske učinkovitosti i drugi projektni prijedlozi vezani uz
tekuće i investicijsko održavanje zgrade;
■ Temeljem Zapisnika sa sjednice Skupštine Hrvatskog saveza slijepih, donesena je Odluka o
prodaji nekretnine na Šolti. Izrađen je energetski certifikat i upućen je dopis suvlasniku dijela
temeljem zemljišno - knjižnog izvatka, kao uvjet za prodaju predmetne nekretnine. Sukladno
odluci Skupštine definirani su uvjeti, odnosno prava i obveze ponuditelja i prodavatelja.
Ugovor o prodaji sklopljen s Jerinom Kalebić, te je Savez preuzeo obvezu izrade Ugovora o
kupoprodaji predmetne nekretnine;
■ Upućeni su dopisi prema osam potencijalnih banaka za postavljanje bankomata u prostoru
Hrvatskog saveza slijepih u Draškovićevoj 80. Održan sastanak s predstavnikom Privredne
banke Zagreb, te je dogovoreno postavljanje bankomata u novom izlogu u prostoru Saveza u
Draškovićevoj 80 početkom 2018. godine;
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Upućen je dopis Gradu Zagrebu, Gradonačelniku Milanu Bandiću i Uredu za prostorno
uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, za sufinanciranje
troškova izrade nove kotlovnice u zgradi Hrvatskog saveza slijepih, no isti je nažalost
odbijen;
Vezano uz natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetsku obnovu i
korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, utvrđeno je da je svrha
Poziva poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koja će
rezultirati smanjenjem potrošnje energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju
energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora
energije. U skladu s navedenim ostaje otvorena mogućnost apliciranja nakon rješavanja
dokumentacije potrebne za ispunjenje formalnih uvjeta;
■

o

■

Obzirom na nedostatak skladišnog prostora u kojem bi se odložila arhiva odnosno osiguralo
skladištenje robe, s Hrvatskom knjižnicom za slijepe dogovorena je zamjena podrumskog
prostora (80 m2Savez, i 40m2 Knjižnica) te će svaki imati svoj zasebni prostor s ključem;
čišćenje i zamjena izvršeni su do 1. listopada 2017.
Zaprimljeno je Rješenje za komunalne naknade za nekretnine u vlasništvu Hrvatskog
saveza slijepih; ispunjeni obrasci i poslana dokumentacija (informacije o nekretnini)
temeljem koje će se od 1. siječnja 2018. obračunavati umjesto komunalne naknade
porez na nekretnine;

5.

Organizacija posla i projekti Hrvatskog saveza slijepih

■ Održane su dvije redovne Skupštine, izvještajna 28. travnja 2017. godine i planska 27.
listopada 2017. godine;
■ Upravni odbor održao je četiri sjednice: 31. ožujka, 9. lipnja, 8. rujna i 8. prosinca 2017.
godine; Osim toga, predsjednik i članovi Upravnog odbora redovno su međusobno
kontaktirali telefonskim putem konzultirajući se i prateći rad Hrvatskog saveza slijepih;
■ U kontinuitetu su održavani redovni sastanci/kolegiji službe vezano uz delegiranje zadataka,
koordinaciju rada, provedbu aktivnosti, određivanja rokova, upućivanja dopisa, suradnje s
državnim institucijama i udrugama Članicama, te aktivne participacije u radnim tijelima i
povjerenstvima;
* Održano je sedam sastanaka svih zaposlenika službe vezano uz organizaciju posla,
odgovornosti svakog pojedinog radnika, poštivanja prava i dužnosti iz radnog odnosa, te
poboljšanja učinkovitosti svakog pojedinog radnog mjesta;
■ U svrhu unaprjeđenja učinkovitosti rada i otklanjanja tehničkih zapreka za obavljanje posla, te
poboljšanje sigurnosti podataka, zamijenjena je i unaprijeđena postojeća infrastruktura,
obavljeno je usklađivanje operativnih sustava i konfiguriranje računala sukladno
djelatnostima Saveza;
■ Sukladno promjenama u organizacijskom dijelu posla Hrvatskog saveza slijepih i organizacije
Mreže slijepih žena tražena su odobrenja za prenamjenu sredstava u okviru Centra znanja.
Odobrene su prenamjene i plan promjena s odobrenim stavkama postavljeni su online;
■ Upućeni su zahtjevi i prikupljena potrebna dokumentacija i materijali na ISSN ured za
Hrvatsku, pri Nacionalnoj i Sveučilišnoj knjižnici, te dobiveni ISSN brojevi za časopise „HSS
Info“ i „Riječ slijepih" u elektronskom, audio i tiskanom obliku;
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■

Temeljem podnesene Prijave protiv Hrvatskog saveza slijepih Inspektorici rada
podneseno izvješće, dana cjelokupna dokumentacija i predočena struktura radnika i
regulacije radnih odnosa u Hrvatskom savezu slijepih; temeljem izrađenog Zapisnika i
dane popratne dokumentacije utvrđeno je da ne postoje nepravilnosti u radu;

■ Održan je sastanak direktora Tiflotehne, djelatnika Caffe bara ,,Vidra“, Predsjednika i V.d.
Izvršne direktorice Hrvatskog saveza slijepih vezano uz unaprjeđenje rada ugostiteljske
djelatnosti. Održan je sastanak s voditeljicom Hostela ERKS Premantura Mihaelom
Zlateskom i direktorom Ivanom Bjelčićem, vezano uz rezultate rada Hostela ERKS
Premantura i planove za sljedeću turističku sezonu. Održanje sastanak Ivana Bjelčića, Vojina
Perića i Andreje Veljača vezano uz poboljšanje suradnje između Tiflotehne i Hrvatskog
saveza slijepih, te je postignut dogovor oko obveza, mogućnosti i planova u budućem
razdoblju. Održan je sastanak direktora i djelatnika Tiflotehne, te dijela radnika Hrvatskog
saveza slijepih, te V.d. Izvršne direktorice Hrvatskog saveza slijepih, vezano uz definiranje
odgovornosti i rješavanja tekućih problema za unaprjeđenje posla.
■ Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog saveza slijepih, u svrhu unaprjeđenja poslovanja
Tiflotehne, osnovana je Uprava Tiflotehne koju čine direktor Tiflotehne, Predsjednik
Hrvatskog saveza slijepih i Izvršni direktor Hrvatskog saveza slijepih.
5.1.

Predani izvještaji:

■ Predan je konačan izvještaj za trogodišnji program „Kad čujemo SOS“ financiran od strane
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku;
■ Predani su konačni izvještaji za projekte „Taktilna matematika“ i „Dodirni zavičaf ‘ koji su
financirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja;
■ Predan je konačan izvještaj za projekt „Odglumi-nauči-promijenK koji je financiran od strane
Ministarstva znanosti i obrazovanja;
■ Predan konačan izvještaj za projekt „U starom tijelu zdrav duh',‘ financiran od strane
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku;
■ Predan je konačan izvještaj za projekt „ (Ne)vidljiva strana ovisnosti“ financiran od strane
Ministarstva zdravstva;
■ Predan je konačan izvještaj za projekt „Bijeli štap u mojoj obitelji“ financiran od strane Grada
Zagreba;
■ Predani su izvještaji odnosno Zahtjevi za nadoknadu sredstava za prvo i drugo tromjesečno
razdoblje za europski projekt ,Jšigurno u nepoznatom^ sukladno provedenim aktivnostima i
broju uključenih korisnika;
■ Predan je polugodišnji izvještaj za trogodišnji program „Educirati, motivirati, podržati!“
financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku;
■ Predana su kvartalna odnosno godišnje izvješće s popratnom dokumentacijom za Centar
znanja. Sukladno traženju, opisane su aktivnosti usmjerene zadržavanju postojećih i
povećanju broja zaposlenih radnika, unaprjeđenje organizacijskog razvoja, (ostvarene
organizacijske promjene u svrhu unapređenja organizacijske učinkovitosti kroz planirane
intervencije u organizacijske procese), unaprjeđenje financijske održivosti, utjecaj na
društveni razvoj i podsektor (provedene aktivnosti prepoznavanja i podrške društvenih
potencijala i zagovaranje pozitivnih društvenih promjena), Provedba analiza javnih politika i
istraživanja u području djelovanja Hrvatskog saveza slijepih kao Centra znanja.
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5.2.

Odobreni projekti koji se provode:

U tijeku je provedba trogodišnjeg programa „Educirati, motivirati, podržati" na kojem je
partner Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“; od 14. do 17. rujna 2017. godine održane
edukativne radionice za ukupno 37 sudionika (korisnika, volontera i izvoditelja);
U tijeku je provedba projekta videći pratitelj Sigurno u nepoznatom“ financiranog iz
Europskog socijalnog fonda, te se kontinuirano provodi videća asistencija slijepim članovima
s područja cijele RH na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (do predaje izvještaja
za drugo tromjesečno razdoblje evidentirano je 35 korisnika);
U sklopu projekta „U starom tijelu zdrav duh", u suradnji s Udrugom slijepih Požeško
slavonske županije i Udrugom slijepih Brodsko- posavske županije održanje ciklus radionica
za starije slijepe i slabovidne osobe s ciljem povećanja vještina i motivacije za aktivno
sudjelovanje u životu lokalne zajednice te informiranosti o pravima i mogućnostima osobito u
dijelu ostvarenja prava iz socijalne skrbi;
Provedba aktivnosti na dva projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja za prilagodbu
udžbenika za slijepe i slabovidne učenike. Projektom ,JPrstima kroz gradivo“ izrađuju se
udžbenici na brajici, a projektom „Tisak uvećaj ocjene povećaf" izrađuju se udžbenici na
uvećanom tisku; na oba projekta partner je Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“. Po
posebnom traženju Ministarstva dostavljen je izvještaj o izrađenim odnosno dostavljenim
udžbenicima u proteklom razdoblju;
Odobren je projekt „Toleranciju prakticiraj, nasilje preveniraf" od strane Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt se provodi od 15. listopada 2017.
godine. Cilj projekta je prevencija vršnjačkog nasilja među djecom, uključujući učenike s
oštećenjem vida u osnovnim školama na području Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije,
putem ciklusa radionica s temom suzbijanja nasilja;
Odobrenje projekt „Sebe pokreni, društvo promijeni“ od strane Ministarstva za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt se provodi od 1. studenoga 2017. godine s ciljem
informiranja i osnaživanja mladih osoba s oštećenjem vida kako bi postali aktivni građani koji
participiraju u donošenju odluka i poboljšanju kvalitete vlastitog života u lokalnoj zajednici,
te da otvoreno progovore o svojim problemima, potrebama i mogućnostima;
Odobrenje projekt „Tata od formata“ od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku. Projekt se provodi od 1. studenog 2017. godine s ciljem jačanja roditeljskih
kompetencija roditelja djece s oštećenjem vida, s posebnim naglaskom na očeve, radi
poticanja njihove uključenosti u obiteljski život i aktivniju roditeljsku ulogu, kako bi se u
konačnici poboljšala integracija slijepe djece u društvenu zajednicu te osigurao ravnopravni
razvoj njih i videće djece;
Proveden je projekt „Bijeli štap u mojoj obitelji“ od strane Grada Zagreba, s ciljem jačanja
kompetencija roditelja djece s oštećenjem vida i samih roditelja s oštećenjem vida, kako bi se
postigla veća integracija slijepe djece u društvenu zajednicu;
Odobren je projekt „Kad je želja snažna, dob je manje važna"' od strane Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Opći cilj projekta je pridonijeti socijalnom
uključivanju, sudjelovanju i zastupljenosti starijih osoba s oštećenjem vida u društvu u kojem
žive na razini koja odgovara njihovim željama i potrebama. Ciljane skupine na projektu su
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starije osobe s oštećenjem vida, članovi udruga slijepih na području tri ciljane županije
(Bjelovarsko-bilogorska; Sisačko-moslavačka i Ličko-senjska županija).

5.3.

Aplicirani projekti za koje se čekaju rezultati:

■ EU projekt „Korak koji nedostaje44apliciran je na području Podrške socijalnom uključivanju i
zapošljavanju marginaliziranih skupina44 (UP.02.1.1.06). Cilj projekta je povećati socijalnu
uključenost osoba s oštećenjem vida kroz izgradnju potrebnih kompetencija i vještina za
aktivno i konkurentno uključivanje na tržište rada. Predviđene projektne aktivnosti su:
osposobljavanje nezaposlenih osoba s oštećenjem vida za tržište rada kroz uključivanje u
verificirane programe obrazovanja odraslih, jačanje vještina i kompetencija nezaposlenih
osoba s oštećenjem vida za tržište rada kroz informiranje i komunikacijsko-rehabilitacijski
trening, edukacija stručnjaka o pravilnom pristupu i komunikaciji sa slijepom osobom,
studijski posjet organizaciji Berufsforderungswerk Mainz u Njemačkoj, koja u programe
obrazovanja za masera i fizioterapeuta uključuje osobe s oštećenjem vida. Partneri na projektu
su Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek" i Centar inkluzivne potpore (IDEM);
■ EU projekt „Snage mlade bolje društvo grade“ apliciran je na Europski socijalni fond putem
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, na području Podrške programima usmjerenim
mladima (UP.02.1.1.04). Opći cilj projekta je povećati socijalnu uključenost mladih kroz
kvalitetno provođenje slobodnog vremena, informiranje mladih i pružanje usluge savjetovanja
o relevantnim temama, prevenciju nasilja, unaprjeđenje razvoja socijalnih vještina i
kompetencija koje pridonose njihovoj konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom
uključivanju. Partner na projektu je Mreža mladih Hrvatske;
■ Apliciran je projekt na Javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog
zapošljavanja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom u sklopu kojeg je izrađen Poslovni plan Hrvatskog saveza slijepih za
poduzetnički pothvat tiskanja različitih sadržaja na Brailleovom pismu;
■ Apliciran je projekt na natječaj Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Natječaj za prijavu
projekata iz područja informiranja EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini, s
ciljem davanja potpore projektima koji će informirati i upoznati što veći broj građana s
različitim aspektima članstva u EU, pri čemu je potrebno usmjeriti aktivnosti na djecu i
mlade, te što bolju informiranost o različitim mogućnostima prednosti članstva za građane.

5.4.

Aplicirani projekti koji nisu odobreni:

■ Projekt Nevidljiva snaga ženeu u okviru natječaja Grada Zagreba;
■ Časopisi Hrvatskog saveza slijepih „Riječ slijepili44 i „HSS Info“ u okviru Poziva za
predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture;
■ Projekt „Glumom do znanja, tolerancije i samopouzdanja44u području izvaninstitucionalnoga
odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. godini - područje,
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva;
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■ Projekt „Strengthening Advocacy Efforts o f the Blind in Croatia“ za osnaživanje kapaciteta
Hrvatskog saveza slijepih i temeljnih udruga u okviru natječaja Američkog Veleposlanstva;
■ Projekt ,JVe izazivaj, toleriraj!“ s ciljem prevencije vršnjačkog nasilja među djecom i
mladima s oštećenjem vida u okviru natječaja Grada Zagreba;
■ Projekt „Neovisan sa stavom44s ciljem prevencije ovisnosti mladih s oštećenjem vida u okviru
objedinjenog natječaja Ministarstva zdravstva i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku.
5.5.

Projekti u izradi:

Projekt zapošljavanja žena prijavit će se na natječaj Europski socijalni fond, Operativni
program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. „Zaželi - Program zapošljavanja žena44,
čiji je nositelj Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Opći cilj je zapošljavanje
nezaposlenih žena na otocima ili ruralnim područjima, čime se omogućava veća
konkurentnost na tržištu rada i zapošljavanje na 24 mjeseca za 6 žena koje će pružati podršku
za minimalno 24 korisnika - članova koji su osobe treće životne dobi koji imaju oštećenje
vida, te su članovi temeljnih udruga slijepih u ciljanim županijama, žive na otocima ili u
ruralnim područjima i prijeko im je potrebna podrška u svakodnevnom životu za što će
zaposlene žene završiti odgovarajuću edukaciju. Obzirom da je natječaj privremeno
obustavljen, čeka se otvaranje natječaja pri čemu su definirani svi važni elementi projekta.

O
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