Susret slijepih za dan Sv. Lucije, zaštitnice vida
POREČ - U podružnici Udruge slijepih Poreč održan je susret slijepih iz Pule i
Poreča, a druženjem se ujedno proslavio blagdan Sv. Lucije, zaštitnice vida.
Dijelom susreta bio je turnir u pikadu, u kojem su sa 7:1 bili uspješniji gosti iz
Pule. U disciplini pojedinačno za osobe bez osjeta vida najbolji je bio Željko
Čižmešija iz Poreča, a iza njega plasirali su se Mišo Šupljikac i Ibrahim Huseini
iz Pule. U disciplini za natjecatelje s djelomičnim vidom pobijedio je Andrea
Milotti iz Poreča, druga je bila Terezija Gajski iz Pule a treći Anđelo Matošević
iz Poreča.
Glas Istre, 16.12.2011.
Obilježena 60. obljetnica postojanja Udruge slijepih Istarske
županije
Iduće godine privesti kraju projekt izletišta u Cukrićima.
Izdvojio bih problem nezapošljavanja, jer sedam slijepih čeka na posao deset
godina. Tu je i problem arhitektonskih barijera, gdje su Umag i Pula doista puno
učinili, rekao je Kufitć te pozvao županijske čelnike da se uključe u „Party u
mraku“ koji će vjerojato biti organiziran u Puli.

PULA – U povodu obilježavanja 60. Obljetnice postojanja Udruge slijepih
Istarske županije županijski čelnici primili su jučer predstavniek te Udruge na
čelu sa Zlatkom Kuftićem te Vojinom Perićm, predsjednikom Hrvatskog saveza
slijepih. Pritom je Kufitć posebno izdvojio program „Dobar dan“ – program
osobne asistencije za slijepe osobe koje žive same, a koji su kandidirali na
natječaju Ministarstva zdravstva. Time su zaposlili pet osoba i dobili 1,5
milijuna kuna. Pohvalio je suradnju s gradovima i općinama u Istri te sa
Županijom, a unatoč teškom ekonomskom trenutku, ustvrdio je da su lijepe

osobe optimisti i vjeruju da će sutra bili bolje.
Izdvojio bih problem nezapošljavanja, jer sadm slijepih čeka posao deset godina.
Potom, tu je i problem arhitektonskih barijera, gdje su Umag i Pula dosita puno
učnili. Željeli bismo u idućoj godini dovršiti Cukriće i zamoliti da Istarska
županija bude pokrovitelj donatorske konferencije na koju bismo pozvali osobe
svih struka k oje bi se mogle uključiti s radom, a ne samo financijski. To je
veliki projekt izgradnje izletišta i za slijepe i za sve ostale osobe s invaliditetom,
rekao je Kuftić te je pozvao županijske čelnike da se uključe u „Party u mraku“,
koji će vjerojatno biti organizran u Puli.
Od Istarske županije na poklon su dobili tandem bicikl i obećanje da će u idućoj
godini projekt u Cukrićima privesti kraju. Također, pozvani su da dostave
program koi bi mogli uobličiti u projekt i potom ga kandidirati za EU – fondove.
Vojin Perić izložio je tri problema s kojima se slijepi susreću te nabrojio da u
hrvatskoj kompenzacija troškova nastalih zbog sljepoće iznosi svega 50 do
najviše 70 eura po osobi, dok u Bosni i Hercegovini iznosi 200, a u Srbiji 170
eura. „Hrvatskoj nije mjesto na dnu“, zaključio je te dodao da je slijepima
poblem i zapošljavanje, iako ih ima i administraotra, telefonista, profesora i
pravnika. Smatra daje potrebno zakonski regulirati sustavno financiranje udruga
osoba s invaliditetom te definirati financiranje udruga koje su od interesa za
državu i lokalnu zajednicu.
U Hrvatskoj prije svega nije definirano što je to osoba s teškim invaliditetom.
Treba tek zatvoriti oči nekoliko puta na dan i vidjeti kako izgleda neki običan
posao slijepim osobama, zaključio je Perić. S. Zrinić Terlević
Glas Istre, 03.12.2011.

Svečana Skupština u Gradkoj knjižnici i čitaonici
Proslava obogaćena mongrafijom i dokumentarcem
Pula – Jubilarnih 60. Godina rada obilježila je jučer Svečanom skupštinom
održanom u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, Udruga slijepih Istarske
županije. Iako utemeljena 22. Veljače 1951. Službeni dio proslave prremješten
je za kraj godine kako bi njime bio zaključen niz aktivnosti organiziranih
tijekom proteklih devet mjeseci. Ujedno, na taj se način želio obilježiti
međunarodni osoba s invaliditetom, objasio je predsjednik Udruge, Zlatko
Kuftić.
Tijekom 2011,. Završena je prva faza izgradnje „Kuće svjetla – Cukrići“,
pokrenut je projekt „Mi smo tu“ u sklopu kojega u Udruzi gostuju osobe iz
javnog života te prgram „Dobar dan!“. Jesenas smo pak dobili gradski prostor za

smještaj tandem bicikala, ispričao je Kuftić na Skupštini koja je okupila
predstavnike srodnih udruga iz Hrvatske, Slovenije i italije.
U povodu rođendana tiskana je monografije „Go. Goidna orgniziranog rada
slijepih u Istri“ koju je predstavio autor Anutn Kovač. Šesta po redu publikacija
o Udruzi nadovezuje se na dosadašnje te sadrži rezime brojnih aktivnosti, ali i
osvrte na obrazovanje i zapošljavanje slijepih na poluotoku, sportskorekreativne aktivnosti...Pojedina poglavlja su posvećena vrijednim projektima
poput Edukacijsko rehabilitacijskog cetra Cukrićia.
Uslijedilo jeprikazivanje dokumentarnog filma „Slijepi u Istri“, čiju režiju
potpisuje Zoran milosavljević, dok je scenarij napisao Kufitć.
Dirljivi prikaz početka rada udruger posvećene borbi protvi nekoć dominantne
diskriminacije slijepih u društvu te obrazovanju i zapošljavanju mladih
zaključen je sadašnjim pozitivnim iskustvima člnova u potpunosti integriranih u
zajednicu. I monografija i film ostvareni su zahvaljujći finanijskog pomoći
Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Istarske županije, gradova Pula, Rovinj
i Umag te ostalih općina koje podupiru udrugu. Svečanost je privedena kraju
podijelom priznanja, a program su nastupom obogatile učenice Osnovne škole
Šijana. I.N. Turković
Glas Istre, 03.12.2011.

Udruga slijepih Istarske županije obilježava 60. obljetnice
postojanja
ŽUPAN IVAN JAKOVČIĆ ODRŽAO PRIJEM ZA IZASLANSTVO
UDRUGE
Obilježava se 60. obljetnica postojanja Udruge slijepih istarske županije. Tim je
povodom istarski župan Ivan Jakovčić u sjedištu Istarske županije u Puli održao
prigodno primanje za izaslanstvo Udruge. Župan je zajedno s Načelnikom
uprave Istarske županije Valeriom Drandićem predstavnicima Udruge slijepih
Istarske županije te predsjedniku Hrvatskog saveza slijepih Republike Hrvatske
Vojinu Periću čestitao obljetnicu postojanja i rada Udruge te saslušao njihove
probleme i razmotrio načine rješavanja.
Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih istarske županije izrazio je
zadovoljstvo projektom izgradnje Kuće slijepih u Cukrićima koji je skoro
dovršen, te naglasio da Udruga slijepih Istre jako dobro surađuje s Istarskom
županijom, Gradom Pula, kao i s drugim istarskim gradovima i općinama, te s
Hrvatskim savezom slijepih.

Dobru suradnju Udruge slijepih istarske županije i Hrvatskog saveza slijepih
potvrdio je i predsjednik saveza Vojin Perić koji se ujedno zahvalio županu
Jakovčiću na senzibilitetu prema slijepima Istre ali i nabrojao najveće probleme
s kojima se slijepi trenutno suočavaju. „Hrvatska je još uvijek na samome dnu
po uvažavanju slijepih osoba. Troškovi koje slijepi dobivaju kao nadoknadu radi
slijepoće iznose svega 60 – ak eura. Radi usporedbe, slijepi u BIH dobivaju 200
eura, a u Srbiji 170 eura. Mislim da Hrvatska unatoč krizi u gospodarstvu može
puno bolje“, zaključio je Perić.
Kao drugi veliki problem slijepih, Perić je naveo zapošljavanje, a treći problem
sufinanciranje osoba s invaliditetom kroz udruge. „U datim gabaritima, državni
aparat bi mogao učiniti nešto da se slijepe osobe zaposle jer među njima ima
informatičara, činovnika, masera i svih drugih profila zanimanja. Time bi država
ispunila kvotu o propisima za zapošljavanje invalidnih osoba. Događa se i da
zbog sve većeg broja razno raznih manje i više ozbiljnih udruga, istinski
potrebite udruge ostaju bez novca. Te udruge odrađuju poslove državnih
službenika i smatram da je nužno riješiti taj problem kako bi se udruge tretiralo
prema stvarnim zaslugama“, rekao je Perić.
Problem s udrugama priznao je župan jer je, kako navodi taj problem prisutan i
u Puli, a naglasio je da će županija i dalje pomagati slijepima koliko bude u
mogućnosti, no, napomenuo je i to da je trenutno u fokusu problem
gospodarstva i kriza. Povodom godišnjice, župan je obećao Udruzi darovati
jedan tandem bicikl, a osvrnuo se i na projekt Cukrići koji će se prema njegovim
riječima kroz projekt pogranične suradnje kandidirati za sredstva iz europskih
fondova, te će u skoro vrijeme biti i dovršen.
Udruga slijepih istarske županije trenutno broji 35 članova koji aktivno
sudjeluju u raznim projektima i sportskim aktivnostima. Kao posebno koristan,
izdvajaju projekt „Dobar dan“ kroz koji se pruža osobna asistencija slijepim
osobama koje žive same. U projektu koji vodi psihologinja Jasna Juričić,
zaposleno je pet osoba, a sredstva za projekt osiguralo je Ministarstvo zdravstva.
(D.F.)
Regional express, 02.12.2011.

Primanje izaslanstva Udruge slijepih Istarske županije u povodu
60. obljetnice njezina postojanja

Povodom obilježavanja 60. obljetnice postojanja Udruge slijepih Istarske
županije istarski župan Ivan Jakovčić i načelnik Uprave Valerio Drandić
priredili su u petak, 2. prosinca 2011. godine u sjedištu Istarske županije u Puli,
prigodno primanje za izaslanstvo Udruge. Uz predsjednika Udruge Zlatka
Kuftića na primanju su bili predsjednik Hrvatskog saveza slijepih Vojin Perić
i potpredsjednica Udruge Olimpija Meden.
Uz riječi dobrodošlice župan Jakovčić je čestitao Udruzi 60. rođendan i zaželio
da se obostrana suradnje nastavi jednakim intenzitetom. Pohvalio je nastojanja
Udruge što u ovakvim prigodama, kao i drugim svojim aktivnostima,
kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete života svojih članova.
Suradnju s Istarskom županijom i Gradom Pulom pohvalio je i gospodin Kuftić.
Uz primjereno obilježavanje 60. godina djelovanja Udruge, ostaje i dalje
obaveza za konačnim dovršenjem edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih
Istre – Cukrići i izgradnje «Kuće svjetla». Zatražio je od Istarske županije da
bude pokroviteljem donatorske konferencije, kako bi se u toj humanitarnoj
akciji angažirao što veći broj gospodarstvenika. Župan je podržao sve aktivnosti
i predložio da se zajednički osmisli jedan projekt koji bi se financirao
sredstvima Europske unije.
Predsjednik Hrvatskog saveza slijepih Vojin Perić se zahvalio na primanju i
pohvalio rad istarske Udruge slijepih, koja je najaktivnija u Hrvatskoj, gdje još
nisu dostignuti europski standardi. Istaknuo je mizerni doplatak, najniži u
okruženju, kojim članovi kompenziraju troškove nastale sljepoćom. Bilo je
govora o zapošljavanju te poboljšanju statusa slijepih osoba u Republici
Hrvatskoj.
Zlatko Kuftić je predao županu spomen knjigu, zahvalnicu, zlatnik i drugi
propagandni materijal tiskan u prigodi 60. godina života Udruge slijepih
Istarske županije.
Župan se zahvalio na darovima i obećao da će, tim povodom, Istarska županija
donirati Udruzi tandem bicikl.
Istarska županija, 02.12.2011.

Radionica u klubu slijepih žena

PULA - Voditeljica Kluba slijepih žena Istre Marjana Peitel, organizirala je u
prostorijama Udruge slijepih, uz
veliku podršku temeljne Udruge i Kluba žena liječenih od karcinoma dojke
“Gea”, radionicu za slijepe i slabovidne
žene o samokontroli i otkrivanju karcinoma dojke pod nazivom “Ja to mogu i ti
to možeš - sa jednakim mogućnostima”. Ciljevi ovog predavanja su bili
poboljšanje kvalitete življenja slijepih žena, bolja uklopljenost slijepih žena u
svakodnevni život, ali i omogućiti slijepim ženama – ćlanicama Udruge
slijepih Istarske županije dostupnost informacija te uključivanje što većeg broja
članica u projekte i programe Udruge.
Radionicu je pomogla doktorica Branka Mandelović Rajko iz “Gee”,
specijalistica opće medicine, s dugogodišnjim
iskustvom u obiteljskoj medicini, posebno educiranaza područje gerontologije i
senzibilizaciju društvaza rak dojke, a koja je ženama održala edukativno
predavanje.Inače, Marjana Peitel, ljetos je boravila u Edukacijsko
rehabilitacijskom kampu slijepih u Premanturii prisustvovala projektu “žene i
vođenje” u organizaciji CESI i Hrvatskog saveza slijepih Zagreb.
Glas Istre, 01.12.2011.
Knjiga i film "Slijepi u Istri"
PULA - U povodu obilje_avanja 60. Godišnjice rada Udruge slijepih Istarske
županije sutra će u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula s početkom u 10 sati biti
održana Svečana sjednica Skupštine. Tom će prilikom
biti predstavljena spomen knjiga i film “Slijepi u Istri”, dok će zaslužnim
članovima i suradnicima biti podijeljena
priznanja. Obilježavanje je organizirano pod pokroviteljstvom Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske te Istarske županije. I. N. T.

Glas Istre, 01.12.2011.
Predavanje o karcinomu dojke u Udruzi slijepih

Od 09. do 14. srpnja 2011. godine Voditeljica Kluba slijepih žena Istre, Marjana
Peitel, je boravila je u Edukacijsko rehabilitacijskom kampu slijepih u
Premanturi i prisustvovala projektu «Žene i Vođenje» u organizaciji CESI i
Hrvatskog saveza slijepih Zagreb.
U subotu 26. studenog 2011. godine Marjana Peitel je u prostorijama Udruge uz
veliku podršku temeljne Udruge, Udruge slijepih Istarske županije i Kluba žena
liječenih od karcinoma dojke «Gea» – Pula dogovorila sa dopredsjednicom
Udruge, dr. Brankom Mandelović Rajko, da slijepim i slabovidnim ženama
održi predavanje o samokontroli i otkrivanje karcinoma dojke. Naslov održane
radionice je «Ja to mogu i ti to možeš – sa jednakim mogućnostima».
Sljepoća je teška invalidnost bez obzira na uzrok i nastanak istoga. Jedna od
sposobnosti, koje su prijeko potrebne slijepoj osobi, je sposobnost nezavisnijeg i
sigurnijeg kretanja, dostupnost informacija, sloboda govora i izražavanja za
slijepu osobu to je i u socijalnom i u ekonomskom pogledu ključ prema slobodi i
nezavisnosti. Nije nužno da slijepi tumaraju posrćući; i oni se mogu osposobiti
da hodaju sami i to ne pognute glave, nego uzdignuta čela, ispunjeni
samopouzdanjem i s naprijed uprtim “pogledom“.
Ciljevi ovog predavanja jesu poboljšanje kvalitete življenja slijepe žene, bolja
uklopljenost slijepe žene u svakodnevni život, omogućiti slijepim ženama –
članicama Udruge slijepih Istarske županije dostupnost informacija te
uključivanje što većeg broja članica u projekte/programe Udruge, javljaju iz
Udruge slijepih IŽ.
Barkun, 29.11.2011.

Todor i Brkić - Stokić kod slijepih
PULA - Zoran Todorović - Todor i pjesnikinja Rita Brgić-Stokić posjetili su
Udrugu slijepih Istarske županije u sklopu nove sezone projekta "Mi smo tu",
pokrenutog s ciljem upoznavanja članova s osobama iz javnog života. Ovom
prilikom oni su se prvenstveno mogli nasmijati zahvaljujući doskočicama,

vicevima i pjesmama dvoje gostiju. Todor je prošle godine potpomogao
prikupljanju novca za izgradnju Kuće svjetla u Cukrićima, Anti stand up
komedijom održanom u Istarskom narodnom kazalištu - Gradskom kazalištu
Pula.
Za posljednju donaciju zaslužni su Daisy i Libero Soldatić iz Australije, koji su
prilikom obilježavanja 50. godišnjice braka umjesto poklona zatražili od bliskih
im osoba novac. Na taj način je prikupljeno tri tisuće australskih dolara
namijenjenih dovršetku izgradnje "Kuće svjetla" u Cukrićima.
Glas Istre, 04.11.2011.

Za Zlatni pir darovali Udrugu slijepih sa 3.000,00 austr alskih
dolara

HVALEVRIJEDNA GESTA DAISY I LIBERA SOLDATIĆA
Malo je parova koji u današnje vrijeme dočekaju zajedno pedesetu godišnjicu
braka takozvani „zlatni pir“, a još je manje onih koji to dočekaju i proslave na
originalan i nesebičan način kao što su to učinili Daisy i Libero Soldatić. Naime,
ovaj bračni par je prilikom obilježavanja 50 godišnjice braka svojim uzvanicima
rekao da im ne kupuju poklone nego daruju novce te su na taj način prikupili tri
tisuće australskih dolara. Prikupljena financijska sredstva u cijelosti su uplatili
na žiro račun Udruge slijepih Istarske županije za završetak izgradnje «Kuće
svjetla» u Cukrićima.
„Ovom prilikom bi se htjeli zahvaliti Daisy i Liberu Soldatiću na svojoj
bezuvjetnoj dobroti i na razumijevanju za potrebe slijepih osoba. Zahvaljujemo
se i svim uzvanicima koji su prisustvovali obilježavanju «zlatnog pira» bračnog
para Soldatić“ istaknuli su iz Udruge koje je primila donaciju. Ovom prilikom
pozivaju naše iseljenike da i oni pripomognu u završetku izgradnje «Kuće
svjetla – Cukrići» sličnim manifestacijama.
Regionall express, 03.11.2011.
Rita Brgić - Stokić i Zoran Todorović u Udruzi slijepih IŽ

U četvrtak, 27. listopada 2011. godine u prostorijama Udruge slijepih Istarske
županije u sklopu radionice ‘Mi smo tu’, gostovali su Rita Brgić – Stokić,

pjesnikinja koja piše na čakavštini, i Zoran Todorović – Todor. Todor i Rita su
zabavili i nasmijali članove Udruge uz pjesme i viceve. Rita je predsjedniku
Udruge, Zlatku Kuftiću, uručila CD sa pjesmama ‘Dokle budu gori Zvizde’,
ujedno je ostavila jednu knjigu i cd s pjesmama sa posvetom, ‘Dokle budu gori
Zvizde’, za gospodina Libera Soldatića iz Australije.
Zoran Todorović – Todor je prošle godine u Istarskom narodnom kazalištu
održao Anti stand up komediju, a prikupljena sredstva su bila namijenjena za
izgradnju kuće svjetla – Cukrići, javljaju iz Udruge.
Barkun, 28.10.2011.

Udruzi slijepih prostor za tandem bike

Gradski prostor od 42 kvadrata u Flavijevskoj ulici 14 u Puli u srijedu je na
deset godina dodijeljen Udruzi slijepih Istarske županije za smještaj tandembicikala kupljenih u sklopu programa "Dobar dan! usluga osobne asistencije
slijepim osobama koje žive u samačkim kućanstvima na području Istarske
županije".
Ključeve su predsjedniku Zlatku Kuftiću svečano uručili gradonačelnik Boris
Miletić i pročelnik Damir Prhat, čiji je trud nagrađen zahvalnicom i priznanjem.
Udruga trenutno ima na raspolaganju četiri tandem-bicikla te bi u roku od tri
godine trebala nabaviti još osam. Cilj je pak osigurati po jedan svakom
zainteresiranom članu, kojih je trenutno 25. Dio novca bit će vjerojatno dobiven
od nizozemske zaklade putem projekta Kolibri, budući da je hrvatsko
predstavništvo već dalo dobru ocjenu, kazao je Kuftić.
- Organizirali smo biciklijadu do Cukrići, a sudjelovali smo i na ovogodišnjoj
Parenzani na kojoj je nekoliko članova odvezlo cijelu stazu. Osim bicikala, u
prostor planiramo postaviti i umjetnu stijenu za penjanje. Prostor je izuzetno
kvalitetan, no svejedno ćemo ga morati renovirati, rekao je predsjednik udruge
te se osvrnuo na projekt "Dobar dan" za koji je Ministarstvo zdravstva i

socijalne skrbi izdvojilo nešto više od milijun i pol kuna da bi se pomoglo
slijepim osobama koje žive same.
Njih je u Istri 48, s time da postoji sedam obitelji koje imaju po dva slijepa
člana. Pet osoba je u sklopu projekta zaposleno kao osobne asistentice i
asistentice programa te su od početka rujna na raspolaganju potrebitima za
pomoć u kući ili izlaske.
- Do najviše osam sati tjedno 36 osoba moći će koristiti usluge osobnih
asistentica koje se nalaze u Puli, Labinu i Poreču, pa će moći pokriti cijeli
Poluotok. Neki i po 20 godina nisu bili na moru jer ih nije imao tko odvesti. Ovo
je prvi takav program među slijepima u Hrvatskoj te ga je Ministarstvo
prepoznalo kao dodatak aktivnostima, iako bi se time trebao baviti Centar za
socijalnu skrb, objasnio je Kuftić. Dodao je da su tom prilikom u radni odnos
uzete osobe koje su teže zapošljive, a da je među njima i jedna s invaliditetom.
Najavio je i skorašnje obilježavanje 60. godišnjice postojanja udruge, a
svečanost bi trebala biti održana na Međunarodni dan osoba s invaliditetom 2.
prosinca.
Glas Istre, 13.10.2011.
Četiri slijepa biciklista sudjelovala na Parenzani

Udruga slijepih Istarske županije – Pula u nedjelju je, 25. rujna, sudjelovala sa
svoja četiri tandem bicikla i osam biciklista na 6. rekreativnoj biciklijadi
Parenzana koju je organizirala Turistička zajednica Općine Vižinada. Općina
Vižinada podržala je njihovo sudjelovanje doniranjem startnine i besplatnoj
logistici vezano uz smještaj tandem bicikla.
Na drugoj poziciji vozile su slijepe osobe Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge,
Zlatko Sandrić, Ferucio Lazarić i Saša Stanković, a na prvim pozicijama
obučeni videći vozači volonteri Rajka Ivković, Biljana Bekić, Mihael Žmavc te
Samuel Kuftić. Nakon svega mjesec dana treninga te demonstracijske vožnje
pred predsjednikom RH Ivom Josipovićem na Carinskom gatu u Puli 20.
kolovoza, slijepe osobe na tandem biciklima pokazale su da su spremne aktivno
i ravnopravno sudjelovati i u najmasovnijom i najzahtjevnijoj „kraljici“ svih
rekreativnih utrka u Hrvatskoj – Parenzani.

Utrku je u cijelosti prošao u njezinoj ukupnoj dužini od 46,7 km tandem KuftićStanković u vremenu nešto manjem od tri sata, dok su ostali, s nešto gubljenja
na stazi zbog zavođenja od strane njemačkih turista biciklista, propustili provesti
jedan kraći dio staze i došli na cilj neznatno kasnije. Udruga slijepih Istarske
županije Pula izuzetno je ponosna na ove rezultate i nastavit će ovaj inovativni
oblik rekreativne aktivnosti za slijepe i u budućnosti.
Prvu seriju od 4 tandem bicikla Udruga slijepih Istarske županije nabavila je ove
godine u sklopu programa „Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepih
osobama koje žive u samačkim kućanstvima na području Istarske županije“
financiranog od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, a uskoro se
očekuje i nabavka još 8 tandem bicikla, obuka novih videćih osoba kao vozača
volontera te organiziranje niza rekreativnih biciklističkih tura po označenim
stazama širom Istre, javljaju iz Udruge slijepih.
Ipress, 27.09.2011.
Udruga slijepih IŽ u obilježavanju dana posvećenog volontiranju
Udruga slijepih Istarske županije Pula aktivno se jučer uključila organiziranjem
prigodne biciklijade s tandem biciklima i pod sloganom „Zajedno prema cilju“ u
obilježavanje nacionalnog dana posvećenog volontiranju koji se pod nazivom
„Hrvatska volontira“ obilježavao u čitavoj zemlji.
Partneri Udruzi slijepih u ovoj akciji bili su Crveni križ Pula i Inicijativa
Volonterskog centra Istre. Biciklijada tandem bicikla pod policijskom pratnjom
startala je ispred Portarate u 17 sati na koju se, nakon 30 tak minuta kružne
vožnje gradom, i vratila a priključili su joj se volonteri Crvenog križa te građani
dobre volje. Na prigodnom info-pultu moglo se dobiti više informacija o
volonterskim programima na području Istre i načinima na koji se građani mogu
u njih uključiti kao i promidžbeni materijali vezani uz volontiranje u Udruzi
slijepih Istarske županije kao i u ostalim udrugama u Istri, priopćili su iz
Udruge.

Barkun, 23.09.2011.

Biciklijada tandem bicikala
PULA - Udruga slijepih Istarske županije prekjučer se, organiziranjem prigodne
biciklijade s tandem biciklima, pod sloganom “Zajedno prema cilju”, aktivno
uključila u obilježavanje nacionalnog dana posvećenog volontiranju koji se
održavao pod sloganom “Hrvatska volontira”. Partneri Udruzi slijepih bili su
volonteri pulskog Crvenog križa
i Inicijativa Volonterskog centra Istre. Biciklijada tandem bicikla pod
policijskom pratnjom startala je ispred Portarate, a nakon 30-ak minuta kružne
vožnje gradom, vratila se do trga gdje je bio postavljen prigodan info-pult. Na
njemu su zainteresirani mogli dobiti informacije o volonterskim programima na
području Istre i načinima na koji se građani mogu u njih uključiti kao i
promidžbeni materijali vezani uz volontiranje u Udruzi slijepih i ostalim
udrugama u Istri.
Glas Istre, 23.09.2011.
Udruga slijepih ugostila prijatelje iz Mađarske i potom ih posjetila
u Mađarskoj
UPOZNAVANJE ZA MEĐUSOBNO
KVALITETNIJE PRIJATELJSTVO –
Udruga slijepih Istarske županije – Pula prošli
je tjedan u Istri ugostila Udrugu slijepih
Buda-környéki Látássérültek Közhasznú
Egyesülete (kraćenica Bulake, više na
www.bulake.hu) iz mađarskog grad Budaörs-a,
a neposredno po njihovom posjetu Istri,
predstavnici Udruge slijepih Istarske županije –Pula uzvratili su posjet
Mađarima. Za vrijeme boravka u Hrvatskoj predstavnicima udruge Bulake
detaljnije je predstavljen dosadašnji rad Udruge slijepih Istarske županije-Pula te
planovi budućeg razvoja.Posjetili su i Edukacijsko-rehabilitacijski kamp slijepih
u Premanturi, budući edukacijsko-rehabilitacijski centar u Cukrićima, a upoznati
su i s znamenitostima grada Pule, njezinom turističkom ponudom te
posebnostima rta Kamenjaka. Demonstrirana im je vožnja na tandem biciklima i
omogućeno aktivno sudjelovanje u njoj. Jednako tako, demonstrirana im je i igra
pikada za slijepe. Niti jedna niti druga aktivnost ne postoje u Mađarskoj stoga je
gostima iz Mađarske bilo izuzetno zanimljivo upoznavanje i sudjelovanje u
istim a otvorene su i mogućnosti buduće suradnje na tom području.
U uzvratnom posjetu Mađarskoj, gostima iz Hrvatske detaljno je predstavljen
dosadašnji rad udruge Bulake, turističke mogućnosti grada Budaörs, sjedišta
udruge i grada Budimpešte, od koje je Budaörs udaljen svega 12 km.

Zanimljivo jest da je grad Budaörs najbogatiji grad u Mađarskoj koji je izuzetno
dobro iskoristio svoj položaj i blizinu Budimpešte te je snižavanjem doprinosa i
davanja, poput općine Stupnik u Hrvatskoj, privukao veliki broj
multinacionalnih kompanija koje su upravo tu otvorile svoja predstavništva.
Gostima iz Hrvatske omogućen je i posjet stalnoj postavi Nevidljive izložbe Láthatatlan u Budimpešti, jedinstvenom putovanju kretanja u potpunom mraku
kroz različite svakodnevne situacije u kući, na ulici, u kafiću, oslanjajući se
samo na osjetila dodira, zvuka i mirisa. Izložba je namijenjena videćim osobama
i široj javnosti u cilju njihove senzibilizacije prema svijetu i potrebama slijepih
osoba i izuzetno je dobro posjećena tijekom cijele godine.
Do susreta je došlo na inicijativu Petra Palađija, predstavnika mađarske
nacionalne manjine u Istarskoj županiji koji je, poznavajući jednu i drugu
organizaciju, vidio prostor za i prepoznao mogućnosti uspješne buduće suradnje.
Želja je predstavnika i jedne i druge udruge da razmjenom iskustva, znanja i
vještina pomognu poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom sljepoće u
Hrvatskoj i Mađarskoj te doprinesu njihovoj boljoj i potpunijoj socijalnoj
integraciji.Jednako tako dogovoreni su zajednički nastupi prema fondovima
Europske unije koji upravo potiču i traže međunarodno prekogranično
partnerstvo, a na prvi natječaj Agencije za mobilnost s zajedničkim projektom
javit će se već krajem rujna.
Regional express, 20.09.2011.

Udruga slijepih Karlovačke županije na sportkim susretima u Puli
Članovi Udruge slijepih Karlovačke županije gostovali su u Puli kod prijateljske
Udruge slijepih Istarske županije. Održana su natjecanja članova dvije udruge u
elektronskom pikadu i visećoj kuglani. Domaćin je ekipno bio bolji u
elektronskom pikadu, a u pojedinačkoj konkurenciji od Karlovčana Milan Đurić
bio je prvi u kategoriji bez ostatka vida. a Izet Hasanagić drugi u kategoriji s
ostatkom vida. Natjecanje u visećoj kuglani održano je u pojedinačnoj
konkurenciji. Članovi karlovačke udruge osvojili su jedno prvo i dva treća
mjesta. Vlatko Golać bio je treći u kategoriji bez ostatka vida, a u kategoriji s
ostatkom vida Izet Hasanagić bio je prvi, a Nedjeljko Popović treći, (b.o.)
Karlovački tjednik, 15.09.2011.

Biciklom u tandemu
Josipović s članovima Udruge slijepih

U sklopu posjeta Puli predsjednik Republike Hrvatske, dr. Ivo Josipović, na
Carinskom je gatu prisustvovao prezentaciji programa "Dobar dan!", kojom se
pružaju usluge osobne asistencije slijepim osobama koje žive u samačkim
kućanstvima na području Istarske županije, osmišljenog i razvijenog unutar
Udruge slijepih Istarske županije - Pula, te demonstraciji vožnje na biciklima u
tandemu.
- Zadovoljstvo je, ne samo kao predsjednik udruge, nego kao i građanin Istre,
pozdraviti predsjednika koji je podržao početak značajnog programa za slijepe
osobe kojim se želi doprinijeti njihovom osamostaljenju, rekao je Zlatko Kuftić,
predsjednik Udruge slijepih osoba Istarske županije, kojeg je predsjednik
Josipović ove godine odlikovao za dugogodišnji humanitarni rad.
Predsjednik Udruge slijepih osoba ovog puta se "revanširao" uručivši
predsjedniku u znak zahvalnosti na podršci programu zlatnik Louisa Braillea,
stvoritelja pisma za slijepe osobe. S detaljima programa je predsjednika
upoznala Biljana Bekić, autorica programa, naglasivši da se njime želi povećati
mobilnost slijepih osoba, te najavila da udruga namjerava osigurati oko 20-tak
bicikala za tandemsku vožnju.

Predsjednik se, prepoznavši važnost ovog programa i nužnost njegove promocije
u cilju senzibiliziranja šire javnosti za potrebe slijepih osoba, rado zadržao s
članovima udruge i raspitivao o programu. Osim što je prenio svoja iskustva iz
ranijih susreta i posjeta udrugama slijepih osoba, te čak inozemnom muzeju u
kojem je u zamračenom prostoru spoznao na koji način slijepe osobe
doživljavaju svijet, Josipović je često upućivao podršku članovima udruge

prilikom prezentacije programa i djelovanja.
Akciju programa Udruge slijepih osoba službeno je otvorio doprativši
predsjednika udruge Zlatka Kuftića do bicikla, a prilikom demonstracije vožnje
koja se odvijala na Carinskom gatu predsjednik je srdačnim pljeskom bodrio
bicikliste, kako voditelje tako i suvozače slijepe osobe. Kod proslavljenog
biciklista Martina Čotara, nekadašnjeg mladog europskog prvaka na kronometar,
koji je jedan od sudionika u akciji, Josipović se raspitivao o programu i načinu
vožnje, te čak članove udruge pozvao da za tandemsku vožnju biciklom koriste
Brijune.
Glas Istre, 21.08.2011.
Predsjednik Josipović susreo se sa članovima Udruge slijepih

U sklopu posjeta Puli hrvatski predsjednik Ivo Josipović nazočio je na
Carinskom gatu predstavljanju programa "Dobar dan!", kojim se pružaju usluge
osobne asistencije slijepim osobama, koje žive u samačkim kućanstvima na
području Istarske županije.
Program je osmišljen i razvijen unutar Udruge slijepih Istarske županije te u
demonstraciji vožnje na biciklima u tandemu.
Predsjednik Udruge slijepih osoba Istarske županije Zlatko Kuftić izrazio je
zadovoljstvo što je predsjednik Josipović podupro početak ovoga važnog
programa za slijepe osobe, kojim se želi doprinijeti njihovu osamostaljenju.
Kuftić je u znak zahvalnosti predsjedniku Josipoviću uručio zlatnik Louisa
Braillea, stvoritelja pisma za slijepe osobe.
S potaknostima programa predsjednika je izvijestila Biljana Bekić, autorica
programa, naglasivši da se njime želi povećati mobilnost slijepih osoba, te
najavila da udruga namjerava osigurati dvadesetak bicikala za tandemsku
vožnju.
Prepoznavši važnost ovog programa i nužnost njegove promocije predsjednik
Josipović zadržao se s članovima udruge i razgovarao s njima o programu.
Ured predsjednika RH, 20.08.2011.

Josipović u tandem - vožnji biciklom
Predsjednik Republike Hrvatske, dr. Ivo Josipović iskoristit će današnji boravak
u Puli da prisustvuje prezentaciji programa «Dobar dan!» što ga provodi Udruga
slijepih Istarske županije. Radi se o programu koji uključuje uslugu osobne
asistencije slijepim osobama koje žive same u kućanstvu. Tom će prigodom
predsjednik sudjelovati i u demonstraciji vožnje na tandem – biciklu zajedno sa
slijepom osobom što je predviđeno za 15.20 sati na Carinskom gatu.
Glas Istre, 20.08.2011.
Program "Dobar dan!"
Slijepi i slabovidni dobivaju osobne asistente

Udruga slijepih Istarske županije predstavila je u ponedjeljak na konferenciji za
novinare program "Dobar dan! - usluga osobne asistencije slijepim osobama
koje žive u samačkim kućanstvima na području Istarske županije".
Potencijale, inovativnost i nadasve korisnost ovog programa koji je osmislila
Biljana Bekić, magistra sociologije i članica Kluba prijatelja slijepih Istre,
prepoznalo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi te osiguralo 1,9 milijuna
kuna za njegovu trogodišnju provedbu.
- Ovaj program ima nekoliko ključnih elemenata, a jedan od najvažnijih je što se
u Hrvatskoj prvi put osobni asistenti dodjeljuju slijepim i slabovidnim osobama.
U tu je svrhu Udruga slijepih zaposlila pet osoba sa Zavoda za zapošljavanje na
određeno vrijeme koje će nakon završene edukacije biti na usluzi našim slijepim
sugrađanima, posebice onima koji žive sami.
Pomagat će im od dva do osam sati tjedno na način koji će njima najviše
odgovarati, primjerice kupiti nešto u dućanu ili im pomoći da u gradu obave
administrativne i druge poslove. Trudit ćemo se dobiti dodatni novac da bismo

mogli zaposliti još nekoliko osoba jer smatramo da će itekako biti potrebe za
osobnim asistentima, rekla je Bekić.

Uvođenje osobnih asistenata slijepim osobama predstavlja i značajan korak
naprijed u socijalizaciji, a samim time i podizanju kvalitete života budući da su
te osobe često usamljene.
Program je osobno podržao i poznati hrvatski biciklist Martin Čotar koji je
osmislio novu aktivnost u sklopu spomenutog programa, koja će zasigurno
oduševiti sve slijepe i slabovidne osobe. Naime, planirana je nabava 12 tandem
bicikala tijekom iduće tri godine, prva četiri već su stigla, a obuka vozača
počinje već ovog vikenda u Premanturi, najavio je Čotar.
- I vozač i suvozač morat će proći obuku za vožnju tandem bicikla, a na meni i
mojoj ekipi je da ovu fantastičnu ideju provedemo u djelo. Nakon obuke
korisnici će se po želji moći dogovoriti s jednim od vodiča kada bi i kamo išli na
vožnju, a vjerujem da će im ova nova vrsta mobilnosti biti od višestruke koristi,
rekao je Čotar.
Bekić je istaknula da tandem bicikli imaju snažnu simboličku poruku
povjerenja, suradnje i timskog rada budući da dvije osobe udruženim snagama
postižu zajednički cilj, što je poruka koju bi ova ekipa svojim programom željela
poslati široj javnosti i time ubrzati promjenu percepcije slijepih osoba.
Glas Istre, 09.08.2011.
Program "Dobar dan!" za asistente slijepim osobama
PULA - Prezentacija programa «Dobar dan!», odnosno usluge osobe asistencije
slijepim osobama koje žive u samačkim kućanstvima bit će održana danas u
prostoru udruge slijepih Istarske županije s početkom u 10 i 30 sati. Njegovu
trogodišnju provedbu financijski omogućava Ministarstvo zdravstva i socijalne
skrbi, dok ga kao partneri podržavaju županijski Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb, Centar za socijalnu skrb Pula, udruga suncokret, Volonterski
centar Istre te biciklist Martin Ćotar.

U sklopu programa čiji je cilj povećati socijalnu uključenost osoba s
invaliditetom pet osoba bit će zaposleno na temelju Ugovora o radu. Također,
bit će uveden inovativni socijalni servis sigurne i održive mobilnosti osoba s
invaliditetom putem tandem bicikla te za tu priliku posebno obučenih vozača –
volontera.
Glas Istre, 08.08.2011.
Australci donirali izgradnju Kuće svjetla
PULA - Australski bračni par, Libero i Daisy Soldatić, u ime Istra social&sports
Club Sydney Inc. uručili su u
prostorijama društva Udruzi slijepih Istarske županije donaciju za pomoć pri
izgradnji Kuće svjetla u Cukrićima.
Australci su putem kluba u ime više istarskih iseljenika Udruzi donirali tisuću
australskih dolara, odnosno, oko
5.500 tisuća kuna.
Glas Istre, 07.07.2011.

Predsjednik odlikovao Zlatka Kuftića
PULA - Predsjednik županijske Udruge slijepih Zlatko Kuftić odlikovan je
“Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske”, nagradom koju dodjeljuje
predsjednik Republike Hrvatske. Odlikovanje je primio 1. srpnja, i to
za svoj predan rad, beskompromisnu borbu za ostvarenje svojih ideja i planova,
a sve u cilju poboljšanja položaja
osoba oštećenog vida. Kuftića je za odlikovanje predlo io Upravni odbor
Udruge.
Glas Istre, 05.07.2011.
Osnovan Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske župani je
PULA - Jučer je u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije održana
Osnivačka Skupština Planinarsko rekreativnog kluba slijepih IŽ. Za
predsjednika je izabran Ferucio Lazarić, a dopredsjednik je Saša Stanković.
Klub je osnovan u cilju promicanja razvoja i unaprjeđenja sportsko rekreativnih
aktivnosti slijepih u IŽ, a bavit će se među ostalim privikavanjem slijepih na
samostalno kretanje, pripremom članova za obilazak planinarskih putova te
privikavanjem članova na život i snalaženje u prirodi. N. S.
Glas Istre, 02.06.2011.

Turnir slijepih i slabovidnih osoba
Poreč – Lokalna Udruga slijepih i slabovidnih osoba organizirala je tradicionalni
prijateljski susret u pikadu u povodu Dana grada. Natjecale su se ekipe Pule i
Poreča, a rezultatom od 6:2 pobijedili su gosti. A u kategoriji osoba bez ostatka
vida prvi je Porečan Željko Čižmešija, a na drugom i trećem mjestu su Puležani
Radenko Družetić i Edi Žufić. U B kategoriji osoba s ostatkom vida najbolja je
Puležanka Terezija Gajski, a za njom Porečani Anđelo Matošević i Regina
Musizza.
Glas Istre, 02.05.2011.

Zlatko Kuftić predsjednik Udruge slijepih Istarske županije o 60.
godišnjici rada
Poznati u gostima Udruge slijepih
Svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu Udruga slijepih Istarske županije
ugošćavat će poznate osobe, a prvi susret zakazan je za sutra u 17 sati, kada će u
prostor Udruge doći članovi Dua Mangolia.
PULA – Svakog posljednjeg četvrtak u mjesecu Udruga slijepih Istarske
županije održavat će manifestaciju pod nazivom «Mi smo tu» u sklopu koje će
organizirati gostovanje poznatih osoba. Prvi susret zakazan je za sutra, 31.
ožujka u 17 sati kada ću u prostor Udruge doći lanovi Dua Magnola. Nakon njih
pozvane će biti i druge ličnosti koje slijepe osobe jako puno slušaju, poput
Budimira Žižovića, Vesne Nežioć – Ružić, Serđa Valića , Vesne Petrović, Lidije
Percan te političara koji bi se posebno trebali predstaviti s obzirom na to da se
bliži datum izbora.
Rješavanje inkluzivnog dodatka
Budući da slijepe osobe nemaju često priliku susresti s njima, to će im biti
prilika da ih upoznaju i postavljaju pitanja. Na ovaj način želim obogatiti
proslavu 60. godišnjice rada Udruge. Glavna proslava trebala bi biti održana u
lipnju ili 15. listopada, na Dan bijelog štapa, ovisno o tome hoće li spomen –
knjiga koju za tu prigodu namjeravamo tiskati biti gotova. Voljeli bismo snimiti
i dokumentarni film pod nazivom «Šezdeset godina rada za slijepe u Istri» ili
kraće «Slijepi u Istri», no prvo trebamo vidjeti hoćemo li za njega imati novca,
najavio je predsjednik Udruge Zlatko Kuftić, dodajući da ovog puta dva člana
Udruge – Buzečanin Damir Ugrin i Puljanin Franko Bakša – otići u Zagreb na
natjecanju u čitanju Braillovog pisma, dok će u svibnju Udruga biti domaćin
tradicionalnog susreta slijepih Istarske, Karlovačke i Primorsko – goranske
županije.

Kao jednu od važnijih aktivnosti Udruge, Kuftić je naveo njezin angažman na
donošenju inkluzivnog dodatka, pitanju pokrenutom još 1997. a o kojem je s
predsjednikom Ivo Josipovićem razgovarao na prijemu.
Iz pouzdanih izvora znamo da će inkluzivni dodatak ići u saborsku proceduru u
sklopu izmjena Zakona o socijalnoj skrbi, no ne znamo kako će to izgledati te
hoće li biti zadovoljni rezultatom. Činjenica je da na području bivše Jugoslavije
imamo najniži dodatak za pomoć i njegu, koji kod nas iznosi 350 kuna, a
primjerice u Srbiji te Bosni i Hercegovini 175 eura. Problem je također što
doplatak nije jednak za sve slijepe osobe, odnosno ne gleda se na invalidnost
kako takvu nego na njezin uzrok, objasnio je Kuftić od kojeg doznajemo u da će
u vrijeme proslave osnivanja Udrugu posebnu pažnju posvetiti otklanjanju
arhitektonskih barijera.
Problemi u javnom prijevozu
S tim ciljem je povjerenstvo za njihovo otklanjanje, s Bakšom na čelu,
razgovaralo s direktorom Pulaprometa, Igorom Škatarom, kojemu su izneseni
problemi putnika koji ne vide, kao što su poteškoće u dobivanju informacija o
smjeru u kojem linija ide. Zato su zamolili da se djelatnici obrate slijepoj osobi
te umjessto0 nje ponište kartu, uvođenje govornih najava na autobusnim
stajalištima, s kojih bi pak trebalo ukloniti željezne stupiće. Rasprave su vodili i
sa zaposlenicima u Gradu, od koji su za tri člana zatražili povlašteni status za
korištenje autobusa, ali i postavljanje taktilnih staza, zvučnih semafora te
usklađenje rampa i zebra ondje gdje oni nisu na istoj razini.
Kuftića smo pitali i o novostima vezanim za izgradnju «kuće svjetla – Cukrići».
Prema njegovim riječima, radovi na objektu miruju jer je u tijeku priprema
projekta koji će kandidirati za sredstva Europske unije. Da bi Edukacijsko –
rehabilitacijski centar bio dovršen potrebno je sakupiti još 500-tinjak tisuća kuna
te su s tim ciljem poslane zamolbe tvrtkama u Istarskoj županiji. One su do sada
donirale otprilike 20000 tisuća kuna, s time da se s 10 tisuća besplatnih kuverti u
akciju uključila i Hrvatska pošta.
Željan nam je zaštititi i zatvoriti objekt, odnosno postaviti
vanjsku fasadu i aluminijsku stolariju, dok ćemo unutrašnjoj
rješavati kada budemo mogli. U međuvremenu uređujemo
zelene površine te čekamo odgovor udruge RTL pomaže
djeci, kojoj smo kandidirali projekt igraonice za slijepu
djecu na otvorenome, rekao je Kuftić koji je lani obilježio
30 godina aktivnog rada u Udruzi zbog čega je predložen za
Nagradu Grada Pule, nagradu 16. lipanj za životno djelo Hrvatskog saveza
slijepih te odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića. (I. N.
TURKOVIĆ)
Glas Istre, 30.03.2011.

Savez udruga invalida
Razlaz zbog mobinga i nepravilnosti

Nezadovoljstvo radom Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije te
nemogućnost ostvarenja zacrtanih i neophodnih ciljeva i zadataka razlozi su
zbog kojih su 1. ožujka iz organizacije službeno istupili Društvo distrofičara
Istre (DDI), Udruga slijepih Istarske županije (USIŽ) te Udruga cerebralne
paralize Istarske županije (UCPIŽ). Prethodno su savez napustili Civilni invalidi
rata pa je broj članica trenutno sveden na tri, što je još uvijek dovoljno za njegov
opstanak.
- Slijepi su članovi saveza od njegova osnutka. I prije je bilo određenih
problema, ali nakon dolaska nove garniture s Gvidom Radolovićem na čelu
blokiran je kompletan rad. Da nepravilnosti u radu predsjedništva postoje,
dokazuje i kazna inspekcije rada od 33 tisuće kuna, koju će savez morati platiti
zbog povrede propisa iz Zakona o radu. Jedan od razloga ogorčenosti je i taj što
je smjena bivše predsjednice Mirsade Budije zatražena nekorektno, kazao je
predsjednik USIŽ-a Zlatko Kuftić na konferenciji za novinare održanoj u
prostoru DDI-ja.
Njegov predsjednik, Davor Komar, objasnio je da odluke o razrješenju Budije
te imenovanju Radolovića na mjesto predsjednika, a Borisa Jurevinija
dopredsjednika, nisu pravovaljane zbog toga što je u tom periodu istekao mandat
Civilnih invalida rata, odnosno nisu imali pravo glasa, što se prikrivalo.
Također, naknadno je Jureviniju bilo izglasano nepovjerenje, ali on nije htio
odstupiti.
Ostavku predsjednika su tražile i djelatnice saveza koje su kao razlog zahtjeva
navodile mobing. Osim toga, Radolovića udruge terete i zbog grubog vrijeđanja
i prijetnji upućenih članovima Upravnog odbora. Komar je dodao da je, iz
nepoznatih razloga uništeno nešto što je bilo prekrasno i što je svoj procvat
doživjelo upravo za vrijeme Budije.
Udruge planiraju oformiti novu organizaciju budući da na taj način mogu lakše
postići određene ciljeve. Za sada pozivaju Grad Pulu, Istarsku županiju i Grad

Vodnjan da dio sredstava namijenjenih savezu usmjere njima i tako podrže
daljnje funkcioniranje. "Dosta je bilo bavljenja nama samima, jer mi smo tu da
pomognemo našem članstvu", jednoglasno su zaključili predstavnici udruga. (I.
N. TURKOVIĆ)
Glas Istre, 24.03.2011.

Obilježeno šest desetljeća Udruge slijepih
Slijepi imaju pravo na inkluzivni dodata k
PULA – Manifestacijom pod nazivom «Dani otvorenih vrata» u sklopu koje je
održano natjecanje u elektronskom pikadu, počelo je jučer obilježavanje 60.
godišnjice postojanja Udruge slijepih Istarske županije, koja bi prema riječima
predsjednika Zlatka Kuftića trebala biti obilježena tiskanjem spomen knjige,
predstavom Dramskog studija slijepih i slabovidnih «Novi život», snimanjem
dokumentarnog filma «Slijepi u Istri» te nekolicinom susreta.
Udruga ima trenutno 319 članova, a od osnutka kroz nju je prodefiliralo 1613
član. Njezin je cilj poboljšati kvalitetu života i integraciju slijepih osoba kroz
edukaciju te poticanje školovanja i zapošljavanja, ali i ostvarenje prava. Do sada
je otvoreno sedam podružnica, od kojih je ona pulska sa 152 člana najbrojnija.
Osim toga, udruga je osnovala Luč d.o.o. i LUČ-EDUKA Centar slijepih Istre,
Sportsku udrugu slijepih »Učka«, klubove prijatelja, umirovljenika, slijepih žena
i mladeži te knjižnicu, čitaonicu i teretanu. Također, utemeljen je Edukacijskorehabilitacijski centar slijepih Istre - Cukrići, a pokrenuti su i drugi značajni
projekti poput »Bijeli štap - moj prijatelj«, »Požuri, polako - usvajanje
svakodnevnih vještina«, Komunikacijskim štapom do jednakosti i otvorenje
priručne ambulante, kazao je Kuftić te se potom osvrnuo na probleme koje
udruga pokušava riješiti.
To su prije svega oni vezani za zapošljavanje, naknadu za tešku invalidnost,
odnosno inkluzivni dodatak, arhitektonske barijere te nepostojanju zakona o
obaveznom financiranju udruga, zaključio je Kuftić.
Glas Istre, 23.02.2011.

Godišnji sastanak Porečke podružnice Udruge slijepih
Dan otvorenih vrata za 60. obljetnicu
POREČ - Šezdesetu obljetnicu Udruga slijepih Istarske županije proslavit će
danom otvorenih vrata u sjedištu u Puli i podružnicama diljem Istre. Godišnjica
će se obilježiti 22. veljače, a najavljeni su turniri u pikadu i druženja, rečeno je
na godišnjem sastanku porečke podružnice ove udruge, kojemu su uz
predsjednika udruge Zlatka Kuftića i predsjednicu porečke podružnice Olimpiju
Meden prisustvovali porečki članovi. U podružnici je 31 član, a redovito se
okupljaju u prostorijama u Naselju Mate Balote koje im je prije nekoliko godina
na korištenje dodijelio Grad Poreč.
Usvojeno je izvješće predsjednika Kuftića o radu udruge tijekom prošle godine.
Posredovala je pri nabavi specijalnih pomagala za članove (bijelih štapova,
govornih satova, pisaćih mašina za brajicu, diktafona, govornih mobitela i
slično), ostvarivanju prava na sniženje telefonske pretplate, oslobađanju plaćanja
RTV pretplate, participacije te drugih zakonskih ili posebnih prava slijepih
osoba. Upriličena su sportska nadmetanja i edukacije te su isplaćene jednokratne
pomoći članovima u skladu s financijskim mogućnostima. Pripremljen je
financijski plan za završetak izgradnje Kuće svjetla u Cukrićima, budućeg
edukacijsko-rehabilitacijskog centra slijepih Istre. Ovaj je objekt površine 300
kvadrata lani izgrađen i stavljen pod krov, a sada su prioriteti dovršetak fasade i
postavljanje stolarije. Kuftić je izrazio nadu da će objekt biti završen ove godine.
Da bi se prikupio novac za dovršetak Kuće svjetla, poslani su leci za pomoć na
adrese istarskih gospodarstvenika, a više o napretku projekta i načinu doniranja
može se pronaći na adresi na www.usiz-donacije.herobo.com.
Na pitanje jedne sudionice sastanka u kojoj je fazi izrada projekta županijskog
doma za slijepe Kuftić je odgovorio da se trenutno u fondu za taj projekt nalazi
1,1 milijun kuna, ali prikupljena sredstva još nisu dovoljna za konkretne korake
u realizaciji te je izrazio nadu da će se ulaskom u Europsku uniju za tu svrhu
omogućiti povlačenje sredstva iz EU-fondova. Kuftić je istaknuo i najavljeno
zakonsko reguliranje doplataka za pomoć i njegu, kao i za oslobađanje plaćanja
cestarine i tunelarine za članove udruge.
Glas Istre, 14.02.2011.

