Grupni posjet delegacija centru Luč Eduka
u Cukrićima
PREZENTIRANI PROJEKTI KOJE PROVODI UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE
ŽUPANIJE
Delegacije Udruge slijepih Pakrac - Lipik i Udruge slijepih Grada Požege i Požeškoslavonske županije 10. rujna posjetile se Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre –
regionalni centar inkluzivnog turizma – LUČ EDUKA – Cukrići. Tom su im prilikom
prezentirani programi i projekti koje provodi Udruga slijepih Istarske županije. Svi su prisutni
iskazali veliko zadovoljstvo sa postignutim rezultatima.
Inače, delegacije su boravile u Istri u sklopu 17. pojedinačnog prvenstva slijepih RH u pikadu
koje je održano u hostelu „Erks“ u Premanturi u organizaciji Hrvatskog športskog saveza
slijepih.
Josip Banović, predsjednik Udruge slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske Županije i
Stanko Kovačić, predsjednik Udruge slijepih Pakrac – Lipik, zahvalili su se domaćinima na
organiziranoj posjeti i upoznavanju sa Edukacijskim rehabilitacijskim centrom slijepih Istre –
regionalnim centrom inkluzivnog turizma – LUČ EDUKA - Cukrići.
(Rex)
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Delegacije Udruge slijepih Požeškoslavonske županije posjetile su prijatelje iz
Istre: DRUŽENJE SLIJEPIH U
EDUKACIJSKOM CENTRU
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Delegacije Udruge slijepih Pakrac - Lipik i Udruge slijepih Grada Požege i Požeškoslavonske županije posjetile su Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre - Regionalni
centar inkluzivnog turizma Luč Eduka Cukrići. Tom su im prilikom prezentirani programi i
projekti koje provodi Udruga slijepih Istarske županije. Tijekom susreta u Cukrićima, Josip
Banović, predsjednik Udruge slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske Županije i Stanko
Kovačić, predsjednik Udruge slijepih Pakrac - Lipik, zahvalili su se domaćinima na
organiziranoj posjeti i upoznavanju s radom Centra u Cukrićima.

Inače, delegacije su boravile u Istri u sklopu 17. pojedinačnog prvenstva slijepih RH u pikadu
koje je održano u hostelu "Erks" u Premanturi u organizaciji Hrvatskog športskog saveza
slijepih, na kojem je sudjelovalo više od 80 natjecatelja iz cijele Hrvatske. U ime Planinarsko-

rekreativnog kluba slijepih Istarske županije nastupilo je pet igrača (Ibrahim Huseini, Zlatko
Kuftić, Dara Paris, Zlatko Sandrić i Saša Stanković ) te isto toliko za Sportsku udrugu slijepih
"Učka" iz Pule (Radenko Družetić, Terezija Gajski, Marija Legović, Marjana Peitel i Milan
Rojnić). Radenko Družetić ("Učka") osvoji je prvo mjesto u kategoriji natjecatelja bez ostatka
vida u kojoj je snage odmjerio 31 natjecatelj. Njemu je ujedno ovo bila četvrta titula prvaka
na Pojedinačnom prvenstvu slijepih RH u pikadu.
Tereziji Gajski ("Učka"), u kategoriji žena, natjecateljica s ostatkom vida, pripalo je također
prvo mjesto od ukupno 20 sudionica. Za Gajski je ovo bila treća pobjeda na ovom natjecanju.
U kategoriji natjecateljica bez ostatka vida u kojoj je snage odmjerilo osam sudionica, treće
mjesto zauzela je Marjana Peitel ("Učka"), čime je ujedno potvrdila svoj prošlogodišnji
plasman.
Uz Pikado klub slijepih "Zvuk" iz Zagreba, Sportska udruga slijepih "Učka" osvojila je
najviše medalja.

DEMONI IM POKLONILI ŠALOVE, A KLUB BESPLATAN GODIŠNJI ULAZ

OTAC I SIN GODINAMA NE
PROPUŠTAJU DOMAĆE UTAKMICE
Franko Bakša slijepi je navijač NK Istre
1961. Sin Ivan njegove su oči na terenu, ocu
opisuje sve najvažnije trenutke s travnjaka
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Korak po korak, šut po šut. Gol po gol. Niti jedan krucijalan potez nogometaša Istre 1961
Ivan Bakša ne izostavi dok ocu Franku opisuje i prepričava tijek utakmica njihovog omiljenog
kluba. Jer 60-godišnji Franko je, naime, slijep od rođenja. Na tribinama pulskog stadiona
"Aldo Drosina" Frankov sin Ivan njegove su oči na terenu.
Nakon što je FIFA za navijače godine koncem prošlog mjeseca proglasila Silviju i njezinog slijepog sina
Nickollasa Grecca, inače fanove brazilskog Palmeirasa, navijačka skupina Demoni upoznala je pulskog

prvoligaša s njihovim pandanom, Ivanom i Frankom. S takvim se vjernim navijačima, napokon, ne
mogu pohvaliti svi klubovi. Tako su otac i sin od Demona dobili navijačke šalove, a od kluba besplatan
godišnji ulaz na Istrine utakmice i dva dresa. I to s njihovim prezimenom ispisanim na poleđini.

Ne prenosim mu nužno svaki detalj. Za početak, to je dosta naporno. Više prenosim
sve važnije informacije u trenutku kad igrači pređu centar. Taktika je otprilike takva da mu
prepričavam tko što radi, kako reagira i na kojoj poziciji. I, naravno, moram prenijeti
upečatljive trenutke kao što je to prije tjedan dana bio Lončarov gol protiv Hajduka, ali i sve
ono što se događalo poslije toga, recimo kad je skinuo dres i trčao. To upotpunjuje doživljaj,
pojašnjava Ivan.
Frankova ljubav prema nogometu, ubrzo saznajemo, traje od najranijih dana, gotovo
otkad zna za sebe. Oduvijek je, veli, volio šutirati loptu. Prisjeća se da su u zagrebačkoj školi
za slijepe i slabovidne "Vinko Bek" imali kožnu loptu opremljenu sa zvončićima. U slobodno
vrijeme nogomet je, dakle, bila nezaobilazna razonoda. Pratili su, prepričava, radijske
prijenose nogometnih utakmica jugoslavenske lige. Svatko je, veli, imao svoju simpatiju, svoj
omiljen klub. A Franko je u to vrijeme navijao za Hajduk, dok mu je najdraži igrač bio Jurica
Jerković.
U tinejdžerskoj se dobi već okrenuo drugim sportovima. Tako je čak 25 godina igrao
goalball, paraolimpijski sport namijenjen osobama oštećena vida, a kasnije se počeo baviti i
pikadom. Skromno govori da je 2003. bio prvi pojedinačni pikado pobjednik na prvenstvu
Hrvatske slijepih. Osim toga, obnašao je funkciju dugogodišnjeg predsjednika sportske
udruge slijepih Učka, u dva je mandata bio predsjednik Hrvatskog športskog saveza slijepih te
čak 12 godina član izvršnog odbora Hrvatskog paraolimpijskog odbora. Kako god okreneš,
cijeli mu je život obilježen sportom. No, Franko govori da mu je nogomet bio i ostao
najvažnija sporedna stvar, ali da su mu na prvom mjestu uvijek bili obitelj i posao. Što se pak
Istre tiče, domaći klub strastveno prati još od doba "stare Istre", prvog prvenstva 1992.
godine, otkad je ušla u prvu ligu.
- Sasvim je drugačije kad utakmicu doživiš na licu mjesta. Nije svejedno gledate li
kazališnu predstavu na televiziji ili u kazalištu. Na terenu ima puno više detalja, drugačije
osjetiš atmosferu, veli Franko.
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U SKLOPU MEĐUNARODNOG DANA BIJELOG ŠTAPA

Održan tradicionalni „Susret slijepih Istre 2019.“
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Na Edukacijsko- rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Regionalnom centru inkluzivnog
turizma - Luč Eduka - Cukrići u subotu, 19. listopada 2019., održan je tradicionalni Susret
slijepih Istre 2019. koji je okupio 70-ak uzvanika među kojima su bili i predstavnici Udruge

slijepih Primorsko-goranske županije. Zbog ranije preuzetih obveza izostali su pak članovi
Medobčinskog društva slepih in slabovidnih Koper koji su inače redoviti gosti ovog druženja.
U sklopu Susreta koji se održava u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa,
organizirana je bogata tombola zahvaljujući mnogobrojnim donatorima, a održan je i Pojedinačni
turnir u pikadu za redovne članove Udruge slijepih Istarske županije i njezine volontere.

U kategoriji B1, u kojoj je snage odmjerilo 5 igrača, prvo mjesto zauzeo je Tomica Lilić iz
Rijeke, drugo Marija Legović iz Pule te treće Đina Tončić Fonović, također iz Pule.
U kategoriji B2 koja je okupila 12 natjecatelja prvo mjesto pripalo je Mirti Alilović (Rijeka),
drugo Vilmi Ćop (Rijeka) te treće Nenadu Markoviću (Rijeka).
Kod volontera u kategoriji B3 od ukupno 8 igrača, prvo mjesto osvojio je Steven Kavan,
drugo Danijela Marijeta Topler, a treće Nives Stepčić.
Dodajmo, kako je Susret slijepih Istre organizirao Planinarsko rekreativni klub slijepih
Istarske županije u suradnji s Udrugom slijepih, a financirali istarski gradovi i općine.

Obilježen Međunarodni dan osoba s
invaliditetom
ODRŽAN "ČAJ S GRADONAČELNIKOM" U GRADSKOJ KNJIŽNICI
Pulski gradonačelnik Boris Miletić sudjelovao je na obilježavanju Međunarodnog dana osoba
s invaliditetom koji je održan u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice, a sam program
održan je pod nazivom "Čaj s gradonačelnikom".
Tom je prigodom pulski gradonačelnik istaknuo kako je ponosan na rad svih udruga,
pojedinaca i brojnih programa koje se provode za dobrobit osoba s invaliditetom u Puli.
„Zbilja mi je zadovoljstvo biti danas sa vama i što imamo priliku, sad već tradicionalno, da

današnji dan iskoristimo za predstavljanje sve ono što naše udruge rade, da čujemo koje su
vaše potrebe, ali i da javnosti prikažete brojne uspjehe, potrebe i dostignuća. Grad Pula
podržava rad udruga na razne načine, od značajnih izdvajanja novčanih sredstava za programe
i potrebe osoba s invaliditetom do uklanjanja fizičkih barijera na prometnicama i općenito
povećanja dostupnosti svih sadržaja osobama smanjene pokretljivosti te oslobađanja plaćanja
naknade za uporabu Gradskih prostora. Budite uvjereni da ćemo to činiti i ubuduće,“ kazao je
gradonačelnik Miletić te poželio uspješan rad i puno aktivnosti u nadolazećem razdoblju.
Predsjednik Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom Zlatko Kuftić zahvalio je
gradonačelniku i Gradu Puli na dugogodišnjoj potpori radu te je potom dao riječ
predstavnicima Udruga članica kako bi predstavili svoj rad.
Istarski Forum udruga osoba s invaliditetom je dobrovoljna inicijativa udruga civilnoga
društva, nestranačka, nevladina, neprofitna, socijalna zajednica udruga osoba s invaliditetom,
osnovana u Puli, 12. travnja 2011. godine, koja okuplja, brine i skrbi o osobama s
invaliditetom sa područja Istarske Županije radi ostvarivanja i usklađivanja svojih zajedničkih
interesa. Udrugu čine: Društvo distrofičara Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije,
Udruga cerebralne paralize Istarske županije, Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre,
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije, Udruga slijepih Istarske županije,
Udruga za autizam Istre i Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije.
(REX)

Radionice Udruge slijepih u Umagu
U SKLOPU PROGRAMA "ZAŠTITA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA
SLIJEPIH OSOBA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI"
U sklopu programa „Zaštite i unapređenja kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji“
kojeg provodi Udruga slijepih Istarske županije protekle je subote u Umagu, u tamošnjoj
Gradskoj knjižnici, održana prigodna edukacijska radionica. Predsjednik Udruge, Zlatko

Kuftić tom je prilikom, polaznicima radionice približio svakodnevni život slijepih osoba i
poteškoće s kojima se one susreću. Svi zainteresirani mogli su među ostalim isprobati
pomagala kojima se slijepe osobe koriste u svakodnevnom životu kao što su: govorni mobitel,
govorni prepoznavač boja, govorni toplomjer, šah, domino, Brailleov pisaći stroj, kutija za
lijekove, govorni sat, uvođač konca i bijeli štap. Radionici su prisustvovali i članovi
podružnice Udruge slijepih iz Umaga, a svi su se prisutni aktivno uključili u tijek radionice
postavljajući razna pitanja.
Istoga je dana u Umagu održana i kreativna radionica „Stvaraj ljepotu, osjećaj sreću“ za čiju
je realizaciju bila zadužena kreativna voditeljica radionice, Tatjana Grgorović, a u kojoj su uz
slijepe članice umaške podružnice Udruge slijepih Istarske županije, sudjelovali i članovi
Udruge „Pružam ti ruku – Ti porgo la mia mano“ iz Umaga.
Radionica je protekla u ugodnoj atmosferi, a nastali radovi prigodnog su, odnosno
blagdanskog karaktera. Valja istaknuti kako je nakon radionica načelno dogovorena buduća
suradnja dviju Udruga, a koja će najvjerojatnije rezultirati održavanjem radionica u Puli i
Umagu. Dodajmo kako će Udruga slijepih Istarske županije do kraja godine u sklopu
programa „Zaštite i unapređenja kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji“ održati
još jednu edukativnu radionicu u Osnovnoj školi „Marije i Line“ Umag.
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Održana edukacijska radionica Udruge
slijepih IŽ pod nazivom „Od malih nogu“

RADIONICA JE ODRŽANA U OŠ VLADIMIRA NAZORA
U OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru u petak, 13.prosinca 2019., za učenike trećeg razreda,
održana je još jedna u nizu edukacijskih radionica koje provodi Udruga slijepih Istarske
županije pod nazivom „Od malih nogu“ organizirana u sklopu projekta „Zaštita i unapređenje
kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji“.
Predavanje je održano u tri dijela. U prvom dijelu učenicima trećeg razreda predsjednik
Udruge slijepih Istarske županije, Zlatko Kuftić, govorio je o tome kako pristupiti slijepoj
osobi. Uslijedila su potom učenička pitanja, nakon kojih su učenici imali priliku upoznati se
sa pomagalima koje slijepe osobe koriste u svakodnevnom životu, poput bijelog štapa,
govorne vage, ali i primjerice šaha te igraćih karata prilagođenih slijepim osobama.
Uz predsjednika Udruge, radionici je prisustvovala i Olimpija Meden, dopredsjednica Udruge
te predsjednica porečke podružnice Udruge slijepih Istarske županije. Dodajmo, ujedno kako
je školi ovom prigodom uručena i zahvalnica za organizaciju ove edukacijske radionice.
Održavanje radionice financirale su Općina Funtana i Općina Vrsar.
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Održan ekipni božićni turnir i IX. Maraton
slijepih Istre u pikadu
DONOSIMO REZULTATE
U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije, u četvrtak 19. prosinca 2019. održao se
Ekipni božićni turnir slijepih u pikadu i IX. Maraton slijepih Istre u pikadu.

Na oba turnira bilo je sveukupno 17 učesnika iz cijele Istarske županije.
Na ekipnom božićnom turniru u pikadu sudjelovalo je 5 ekipa, te je 3. mjesto zauzela
Pikado ekipa Podružnice Novigrad koju su sačinjavali Dara Paris, Zlatko Sandrić i Đina
Tončić Fonović. Drugo mjesto zauzela je pikado ekipa Podružnice Buzet koju su sačinjavali
Zlatko Kuftić, Marijana Peitel i Anica Todorović; dok je prvo mjesto zauzela Pikado ekipa
podružnice Buje čiji je sastav činio Željko Čižmešija, Subhija Družetić i Marija Legović.
U IX. Maratonu slijepih Istre u pikadu, učesnici su se natjecali pojedinačno u tri kategorije
i u parovima. Maraton je trajao ukupno 10 sati.
U pojedinačnom natjecanju u kategoriji B1-natjecatelji bez ostatka vida, sudjelovalo je
ukupno 9 natjecatelja od kojih je 3. mjesto zauzeo Ibrahim Huseini iz Pule, 2. mjesto Željko
Čižmešija iz Poreča te 1. mjesto Radenko Družetić iz Pule.
U kategoriji B2-natjecatelji sa ostatkom vida, sudjelovalo je ukupno 5 natjecatelja od kojih
je 3. mjesto zauzeo Ivan Fonović- Pula, 2. mjesto Davor Besadić- Pula te 1. mjesto Milan
Rojnić- Pula.
Kao i članovi Udruge slijepih Istarske županije, tako su se natjecale i tri volonterke Udruge.
Medalju za treće mjesto odnijela je Anica Todorović iz Pule, 2. mjesto išao je Subhiji
Družetić, također iz Pule, dok je prvo mjesto zauzela Laura Kauzlarić iz Banjola.
Na turniru parova sudjelovalo je ukupno 8 parova (svaki par čine jedan natjecatelj bez
ostatka vida i jedan sa ostatkom vida) te su tako 3. mjesto zauzeli Zlatko Močenić i Marijana
Peitel, 2. mjesto Dara Paris i Zlatko Sandrić te 1. mjesto Radenko Družetić i Subhija Družetić.
Glavni sudac u natjecanjima u pikadu bila ja Anica Todorović.
U sklopu IX. Maratona slijepih Istre u pikadu održan je i 1. Susret rekreativaca i sportaša
Udruge slijepih Istarske županije na kojem su dobili priznaje, te su im uručene plakete,
Radenko Družetić za osvojeno 1. mjesto na 17. Pojedinačnom prvenstvu RH u pikadu za
slijepe u organizaciji Hrvatskog športskog saveza slijepih za kategoriju B1 u muškoj skupini,
Terezija Gajski za osvojeno 1. mjesto na 17. Pojedinačnom prvenstvu RH u pikadu za slijepe
u organizaciji Hrvatskog športskog saveza slijepih za kategoriju B2 u skupini žena, te
Marijana Peitel za osvojeno 3. mjesto na 17. Pojedinačnom prvenstvu RH u pikadu za slijepe
u organizaciji Hrvatskog športskog saveza slijepih u kategoriji B1 u skupini žena.
Ovom prigodom, predsjednik Udruge slijepih Istarske županije, Zlatko Kuftić, uručio je i
zahvalnicu članu Udruge i učeniku OŠ Kaštanjer, Deniju Brščiću za nastup na klaviru na
susretu „Čaj s gradonačelnikom“ u sklopu članica Istarskog foruma udruga osoba s
invaliditetom, te Izidoru Žugaju za podršku u organizaciji info pulta Udruge slijepih IŽ na 25.
sajmu knjige u Puli.
Organizator ovog događanja je Udruga slijepih Istarske županije u suradnji sa Planinarsko
rekreativnim klubom slijepih Istarske županije, dok su sam događaj financirali gradovi i
općine Istarske županije.
(Rex)
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