Održana 1. Izvještajna sjednica Skupštine u Udruzi slijepih

PRISUSTVOVALI ZASTUPNICI SPORTSKE UDRUGE SLIJEPIH 'UČKA' I
PLANINARSKO REKREATIVNOG KLUBA SLIJEPIH IŽ
Nakon odgode zbog epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid-19, zastupnici Skupštine
Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije, okupili su se 23. rujna na 1. Izvještajnoj
sjednici Skupštine PRKSIŽ, u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli.
Nakon usvajanja financijskog izvještaja i Izvještaja o radu za 2019. te Financijskog i Operativnog
plana za 2020. godinu, predsjednik Zlatko Kuftić sa zadovoljstvom je izvjestio zastupnike o
dosadašnjem angažmanu da se sredstvima Europskog socijalnog fonda slijepima u Istri osigura videći
pratitelj i asistent prilikom obavljanja sportsko rekreativnih aktivnosti u partnerstvu sa Sportskom
udrugom slijepih Učka.
Također je naglasio važnost o što većem angažmanu mladih slijepih osoba Istarske županije u
djelokrugu rada i programskih aktivnosti Kluba.
Zastupnici Skupštine Sportske Udruge slijepih 'Učka' okupili su se istog dana 1. Izvještajnoj sjednici
Skupštine SUS Učka.
Uz Financijski izvještaj i Izvještaj o radu za 2019., zastupnici su usvojili Operativni i Financijski plan
za 2020., a ujedno izrazili i nadanje za što skorijim povratkom SUS Učke u 1. Pikado ligu Hrvatskog
športskog saveza slijepih, kao i za videćim pratiteljem slijepim osobama tijekom odvijanja sportsko
rekreativnih aktivnosti.
Također su najavili skoro organiziranje Sportskih igara slijepih Istre i ostalih aktivnosti, na
zadovoljstvo svih članova.
(Rex)Objavljeno:23.09.2020.-Regional Express
http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhana-1.-izvjeshtajna-sjednica-skupshtine-u-udruzislijepih

Puljani osvojili dvije medalje na 18. pojedinačnom prvenstvu
slijepih RH u pikadu

U Hostelu „Erks“ u Premanturi proteklog je tjedna, od 3. do 6. rujna održano 18. pojedinačno
prvenstvo Hrvatske u pikadu za slijepe Hrvatskog športskog saveza slijepih na kojem je sudjelovao
71. natjecatelj iz Hrvatske, odnosno iz Bjelovara, Lipika, Osijeka, Pakraca, Požege, Pule, Rijeke,
Vukovara, Zadra i Zagreba.
U ime Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije nastupilo je četvero igrača (Željko
Čižmešija, Zlatko Kuftić, Momčilo Nikolić i Dara Paris) dok su Sportsku udrugu slijepih „Učka“ iz
Pule predstavljali Radenko Družetić, Terezija Gajski, Milan Rojnić, Zlatko Sandrić i Saša Stanković.
Radenko Družetić („Učka“) osvojio je prvo mjesto u kategoriji B1muški natjecatelji bez ostatka vida u
kojoj je snage odmjerilo 26 natjecatelja. Družetić je ujedno da sada pet puta bio prvak Hrvatske u
pikadu za slijepe te je time stao rame uz rame sa Kristijanom Dodigom iz Zagreba.
Tereziji Gajski („Učka“), u kategoriji B2 žene, natjecateljice s ostatkom vida koja je okupila 16
natjecateljica, pripalo je drugo mjesto. Gajski je do sada osvojila 1 brončanu, 3 srebrne i 3 zlatne
medalje.
Troškove sudjelovanja Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije i Sportske udruge
slijepih „Učka“ na 18. pojedinačnom prvenstvu slijepih RH u pikadu, sufinancirala je Sportska
zajednica Grada Pule i Grad Poreč.
Organizaciju Prvenstva potpomogle su i Turistička zajednica Grada Pule, Umaga i Vodnjana te
Turističke zajednice Općine Medulin, Oprtalj i Vižinada.
Voditelj pikada bio je Villiam Jelušić, a suci Prvenstva Goran Ričko i Anica Todorović.
Tradicionalno, Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u pikadu za slijepe organizira Hrvatski športski savez
slijepih.

(Radio MedulinFM)Objavljeno 08.09.2020.-Radio MedulinFM
http://medulinfm.com/2020/09/08/puljani-osvojili-dvije-medalje-na-18-pojedinacnom-prvenstvuslijepih-rh-u-pikadu/
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"Rekreacija Učka 2019." rekreativnog kluba slijepih

U organizaciji Planinarsko-rekreativnog kluba slijepih Istarske županije u suradnji sa Stanicom
planinarskih vodiča Istra organizirana je aktivnost pod nazivom "Rekreacija Učka 2019.".
U sklopu ove aktivnosti održane su dvije edukativne radionice. Prva, namijenjena članovima Stanice
planinarskih vodiča, bila je posvećena temi o tome kako pristupiti slijepoj osobi o čemu je govorio
predsjednik Kluba Zlatko Kuftić, dok je u sklopu druge radionice Saša Kardinar iz Stanice
planinarskih vodiča Istre članove Planinarsko-rekreativnog kluba slijepih upoznao s opremom
potrebnom za planinarenje.
Istoga dana organiziran je i odlazak na rekreaciju na Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre regionalni centar inkluzivnog turizma Luč Eduka - Cukrići u Cukrićima te Rekreacija Dvigrad 2019.
gdje su sudionici imali priliku stečeno znanje iskusiti i u praksi.
U aktivnostima, koje su financirali Hrvatski športski savez slijepih i Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku, sudjelovalo je desetak osoba. "Rekreacija Učka 2019." Bila je i
svojevrsni završetak projekta "Natura Eduka" kojeg je u 2019. provodio Planinarsko rekreativni klub
slijepih Istarske županije.
(Sandra Zrinić Terlević)Objavljeno:12.01.2020.-Glas Istre
https://www.glasistre.hr/istra/rekreacija-ucka-2019-rekreativnog-kluba-slijepih-615256

