
Održana Skupština Udruge slijepih Istarske županije 

 

Unatoč odgodi zbog epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid 19, 2. Izvještajna sjednica 

Skupštine USIŽ održana je u srijedu, 30. rujna 2020. godine u prostorijama Udruge slijepih Istarske 

županije, u Zadarskoj 40 u Puli. 

Prisutnih 12 od ukupno 17 zastupnika usvojilo je Izvješće o radu i Financijsko izvješće USIŽ za 2019. 

godinu te Operativni i Financijski plan USIŽ za 2020. godinu.  

Ivan Kombol, tajnik Udruge slijepih Primorsko goranske županije, sa kojim USIŽ surađuje već 

šezdeset godina, izrazio je zadovoljstvo intenzivnom međusobnom suradnjom kada je u pitanju sport 

te ostale aktivnosti, a ujedno iskoristio priliku čestitati članovima na ostvarenom financijskom 

rezultatu u 2019. godini.  

Zastupnik Zlatko Močenić postavio je pitanje realizacije postojećih i budućih projekata Udruge 

slijepih Istarske županije.  

Iako pozvani, Skupštini, nažalost, nisu prisustvovali predstavnici Medobčinskog društva slepih in 

slabovidnih Koper, Udruge slijepih Karlovačke županije te Hrvatskog saveza slijepih. 

(Glas Istre)Objavljeno:01.10.2020.-Glas Istre 

https://www.glasistre.hr/pula/odrzana-skupstina-udruge-slijepih-istarske-zupanije-669993 

 

 

 

 

 

https://www.glasistre.hr/pula/odrzana-skupstina-udruge-slijepih-istarske-zupanije-669993


EU-projekt Videći pratitelji za 30-ak slijepih osoba u Istri 

 

Jučer je u sjedištu Udruge slijepih Istarske županije u Zadarskoj ulici predstavljen projekt "Gledajte 

svijet našim očima 2", kojim će se uz 485.600 kuna pristiglih iz Europskog socijalnog fonda slijepim 

osobama u Istri osigurati usluga videćeg pratitelja. Projekt se provodi od 1. travnja ove godine i trajat 

će 24 mjeseca. 

Iako obuhvaća skupinu od 30 korisnika, njihov će se broj povećati do kraja implementacije budući da 

dva videća pratitelja s područja Istarske županije pružaju uslugu i članovima ostalih udruga Hrvatskog 

saveza slijepih prilikom dolaska u Hostel ERKS u Premanturi, pojasnio je predsjednik Udruge Zlatko 

Kuftić. 

Korištenjem vlastitog osobnog automobila, videći pratitelji prate slijepe osobe prilikom odlaska 

liječniku, u kupovinu i različite institucije, kao što su pošta, banka i slično. 

Hrvatski savez slijepih intenzivno radi na standardiziranju kontinuirane održive usluge videćeg 

pratitelja, neovisno o projektnim idejama pojedinih temeljnih udruga, istaknuo je Kuftić. Voditeljica 

projekta Katja Meden predstavila je ideju razvijanja socijalne usluge u pravcu zapošljavanja videćeg 

pratitelja slijepim osobama prilikom obavljanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u Istri te ostalim 

županijama. 

(Duška Palibrk)Objavljeno:29.09.2020.-Glas Istre 

https://www.glasistre.hr/pula/eu-projekt-videci-pratitelji-za-30-ak-slijepih-osoba-u-istri-669633 

 

 

 

 

https://www.glasistre.hr/pula/eu-projekt-videci-pratitelji-za-30-ak-slijepih-osoba-u-istri-669633


U Udruzi slijepih predstavljen projekt ‘Gledajte svijet našim 

očima 2’ 

 

PROJEKT ĆE SLIJEPIM OSOBAMA OMOGUĆITI USLUGE VIDEĆIH PRATITELJA 

U Udruzi slijepih Istarske županije danas je predstavljen projekt „Gledajte svijet našim očima 2“ koji 

slijepim osobama na području Istarske županije omogućava usluge videćeg pratitelja. 

Vrijednost projekta je 485.600,00 kuna, u cijelosti ga financira Europski socijalni fond a traje ukupno 

24 mjeseca, odnosno od 1.4.2020. do 31.3.2022. godine. 

Projekt zapošljava 4 osobe, 2 preko socijalnog fonda koje rade na pola radnog vremena. Jedna pokriva 

područje Pule s još jednom videćom pratiteljicom koja je zaposlena na puno radno vrijeme, a jedna 

pokriva područje Poreča i Umaga. 

Prema riječima Zlatka Kuftića, predsjednika Udruge slijepih Istarske županije, radi se o vrlo 

kvalitetnom projektu jer videći pratitelji pomažu slijepim osobama kako bi one obavljale svakodnevne 

potrebe poput odlaska u trgovinu ili primjerice liječniku, te ono što je značajno, odlazak na druženja 

koja su vrlo bitna slijepim osobama kako bi imale aktivnu svakodnevicu. „Videći pratitelj radi sve što 

je potrebno i opravdano te je slijepim osobama itekako potreban, a ono što mene raduje je činjenica da 

pratitelj omogućava slijepim osobama da duže ostanu aktivni, ne samo u domaćinstvu nego i u raznim 

aktivnostima Udruge. Nadam se da će se uz njega više moći posvetiti i rekreativnim aktivnostima kao 



što su primjerice šetnje u prirodi što je iznimno bitno za slijepe osobe koje inače vrlo često borave u 

četiri zida“ istaknuo je Kuftić. 

Iako je projektnom prijavom predviđena skupina od 30 osoba, iz Udruge vjeruju da će daleko 

premašiti taj broj i da će videći pratitelji pokušati pružiti uslugu svima koji se jave s tom potrebom, a 

pri tom se misli na velik broj korisnika o čemu govori i podatak kako je u 2019. godini pruženo 654 

usluga broju od 40-ak osoba. 

(Rex)Objavljeno:28.09.2020.-Regional Express 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/u-udruzi-slijepih-predstavljen-projekt-gledajte-svijet-nashim-

ochima-2 

 

 

Održan 15. susret članica Udruge slijepih Istarske županije 

 

ČLANICE POSJETILE OPĆINU SVETVINČENAT 

Udruga slijepih Istarske županije u subotu, 19. rujna, organizirala je 15. susret članica Udruge slijepih 

Istarske županije, Udruge slijepih Karlovačke županije te Udruge slijepih Primorsko-goranske 

županije. Susret su financirali Općina Medulin i Grad Poreč. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/u-udruzi-slijepih-predstavljen-projekt-gledajte-svijet-nashim-ochima-2
http://www.regionalexpress.hr/site/more/u-udruzi-slijepih-predstavljen-projekt-gledajte-svijet-nashim-ochima-2


Članice Udruga ponajprije su se okupile u Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre - 

Regionalnom centru inkluzivnog turizma - LUČ Eduka Cukrići gdje su prisutne članice pozdravljene 

od strane Danijele Stoković, voditeljice Kluba slijepih žena Istre, te Zlatka Kuftića, predsjednika 

Udruge slijepih Istarske županije. Također, svima prisutnima obratila se i Sanja Vergaš, voditeljica 

sekcije žena Udruge slijepih Karlovačke županije te Ljiljana Tić, voditeljica sekcije žena Udruge 

slijepih Primorsko-goranske županije. Prije polaska u Općinu Svetvinčenat Tatjana Grgorević je, u 

ime Udruge slijepih Istarske županije uručila skromne poklone članicama Udruga te njihovim 

pratnjama. 

Dolaskom u općinu Svetvinčenat, na trgu ih je dočekao direktor turističke zajednice Dean Pustijanac, 

koji ih je upoznao s prošlošću samog trga i kaštele Morosini-Grimani. Također, posjetili su i župnu 

crkvu Navještenja Marijina gdje je vlč. Darko Zgrablić pozornost pridao Blaženom Miroslavu 

Bulešiću i spomenutoj župnoj crkvi. Po završetku obilaska Općine Svetvinčenat, svratili su u Gržine u 

Agroturizam familije Ferlin, čije im je osoblje uljepšalo susret. 

Sljedeće godine, na 16. susretu članica Udruga slijepih, domaćin će biti Udruga slijepih Primorsko-

goranske županije. 

(Rex)Objavljeno:22.09.2020.-Regional Express 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-15.-susret-chlanica-udruge-slijepih-istarske-

zhupanije 

 

 

U Udruzi slijepih Istarske županije održana radionica “Mi smo 

tu” 

 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-15.-susret-chlanica-udruge-slijepih-istarske-zhupanije
http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-15.-susret-chlanica-udruge-slijepih-istarske-zhupanije


RADIONICA U SKLOPU KOJE UDRUGA UGOŠĆUJE OSOBE RAZNIH PROFILA 

U prostorima Udruge slijepih Istarske županije u Puli, u četvrtak 10. rujna, održana je, u organizaciji 

voditeljice Kluba slijepih žena Istarske županije Danijele Stoković, tradicionalna radionica pod 

nazivom "Mi smo tu". Riječ je radionici u sklopu koje Udruga ugošćuje osobe raznih profila, pa je 

tako ovoga puta gošća bila Kristina Višković, a koja je prisutnima predstavila proizvode tvrtke Just. 

 

Prema njezinim riječima tvrtka Just osnovana je prije 90 godina u Švicarskoj, a jedna je od vodećih 

međunarodnih tvrtki u proizvodnji kozmetičkih proizvoda na bazi esencijalnih ulja i biljnih ekstrakata. 

Svi proizvodi istaknula je imaju garanciju, a testiralo ih je švicarsko Ministarstvo zdravstva. 

Prvi proizvod kojeg je tvrtka proizvela, a koji se proizvodi i danas jest Ulje 31, proizvod od 31 biljke, 

kojeg Višković naziva "doktorom u kući" budući da pomaže kod primjerice zubobolje, upale sinusa, a 

služi i za opuštanje. 

 

Među ostalim mnogobrojnim proizvodima Justa je i krema od nevena koju se može koristiti i direktno 

na otvorenim ranama, a koja među ostalim hrani, obnavlja i regenerira kožu, potom krema od čajevca, 

najprodavanija krema ovog proizvođača koja slovi za prirodni antibiotik te se koristi kod raznih upala. 

Tu su potom i krema od majčine dušice, lavande, esencije, sprej za nos s 96 vrsta minerala i soli iz 

Bretanje, gel za tuširanje od meda, mlijeka i riže te mnogi drugi proizvodi. 

 

Dodajmo kako je u ime Udruge slijepih Istarske županije dobrodošlicu gošći poželio predsjednik 

Udruge, Zlatko Kuftić uručivši joj prigodan poklon i zahvalnicu za sudjelovanje u radionici "Mi smo 

tu". Ovakve radionice su za slijepe osobe izrazito bitne jer putem njih one dobivaju potpunije 

informacije o određenim proizvodima. 

(Rex)Objavljeno:11.09.2020.-Regional Express 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/u-udruzi-slijepih-istarske-zhupanije-odrzhana-radionica-mi-

smo-tu 

 

 

Delegacija Udruge slijepih Pakrac-Lipik posjetila prostore 

Udruge slijepih Istarske županije 

  

http://www.regionalexpress.hr/site/more/u-udruzi-slijepih-istarske-zhupanije-odrzhana-radionica-mi-smo-tu
http://www.regionalexpress.hr/site/more/u-udruzi-slijepih-istarske-zhupanije-odrzhana-radionica-mi-smo-tu


UDRUGE SU RAZMIJENILE SVOJA ISKUSTVA 

Nakon što je u Hostelu Erks Premantura okončano 18. pojedinačno prvenstvo Hrvatske u pikadu za 

slijepe Hrvatskog športskog saveza slijepih za 2020. godinu, prostore Udruge slijepih Istarske županije 

u Puli (Zadarska 40) posjetila je jučer delegacija Udruge slijepih Pakrac-Lipik. 

Naime, već tradicionalno Udruge su osim igranja pikada, razmijenile i svoja iskustva na području 

apliciranja projekata. Gostima su tako predstavljeni  projekti koje Udruga slijepih Istarske županije 

provodi, poput projekata "Gledajte svijet našim očima 2", PAUSI - Program aktivnog uključenja 

slijepih Istre te projekta Spremni?!-Idemo, a koji članovima Udruge omogućavaju korištenje usluga 

videćih pratitelja i osobnih asistenata. 

(Rex)Objavljeno:08.09.2020.-Regional Express 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/delegacija-udruge-slijepih-pakrac-lipik-posjetila-prostore-

udruge-slijepih 

 

 

 

Počela provedba programa aktivnog uključenja slijepih Istre 

U SKLOPU PROGRAMA ZAPOSLENE SU 4 ASISTENTICE KOJE ĆE SVOJIM RADOM 

POKRITI PROSTOR GOTOVO CIJELE ISTRE 

Udruga slijepih Istarske županije započela je danas (1. srpnja 2020.) provedbu trogodišnjeg programa 

iz područja socijalne skrbi za razdoblje od 1. srpnja 2020. do 31. svibnja 2023. godine pod nazivom 

"PAUSI - program aktivnog uključenja slijepih Istre". 

Riječ je o programu kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 

sklopu programa "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju Udruge", ukupno vrijednom 

660.000,00 kuna. 

U sklopu programa zaposlene su četiri osobne asistentice, tri na pola radnog vremena, te jedna na puno 

radno vrijeme, a koje će svojim radom pokriti prostor gotovo cijele Istre. Njihove će usluge koristi 30-

ak članova Udruge slijepih Istarske županije. Valja istaknuti kako osobne asistentice korisnicima 

pomažu kod obavljanja kućnih poslova, ali i pri zadovoljavanju njihovih socijalizacijskih, vjerskih, 

rekreacijskih i sličnih potreba. 

Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Pula te Istarska županija. 

(Rex)Objavljeno:01.07.2020.-Regional Express 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/pochela-provedba-programa 

 

 

 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/delegacija-udruge-slijepih-pakrac-lipik-posjetila-prostore-udruge-slijepih
http://www.regionalexpress.hr/site/more/delegacija-udruge-slijepih-pakrac-lipik-posjetila-prostore-udruge-slijepih
http://www.regionalexpress.hr/site/more/pochela-provedba-programa


Okončan trogodišnji program ‘PAUSI - program aktivnog 

uključenja slijepih Istre’ 

ZA VEĆINU JE KORISNIKA OVAJ PROGRAM PROMIJENIO ŽIVOT NA BOLJE 

Udruga slijepih Istarske županije ovih dana privodi kraju provedbu trogodišnjeg programa iz područja 

socijalne skrbi za razdoblje od 1. lipnja 2017. do 31. svibnja 2020. godine pod nazivom "PAUSI - 

program aktivnog uključenja slijepih Istre". 

Riječ je o programu kojeg je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku u sklopu programa "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju Udruge", ukupno 

vrijednom 690.000,00 kuna. 

U sklopu programa zaposlene su četiri osobne asistentice, tri na pola radnog vremena, te jedna na puno 

radno vrijeme, a koje su svojim radom pokrile prostor gotovo cijele Istarske županije. 

Njihove je usluge koristilo ukupno 23 člana Udruge slijepih Istarske županije. 

Iz provedene završne ankete proizlazi da je za veliku većinu korisnika program promijenio njihov 

život značajno na bolje. 

Veliki postotak ispitanika kao uslugu koja im je bila od najveće koristi, odnosno pomoći, izdvojilo je 

šetnju, odnosno izlazak iz kuće i razgovor, a slijede zatim održavanje čistoće kuće, nabavka namirnica 

te plaćanje računa i preuzimanje lijekova. 

Partneri na projektu bili su Centar za socijalnu skrb Pula te Istarska županija. 

Dodajmo kako je Udruga kandidirala nastavak ovog programa na natječaj Ministarstva demografije, 

obitelji, mladih i socijalne politike, a rezultati se očekuju narednih dana. 

(Rex)Objavljeno:30.05.2020.-Regional Express 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/okonchan-trogodishnji-program-pausi-program-aktivnog-

ukljuchenja-slijepih-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/okonchan-trogodishnji-program-pausi-program-aktivnog-ukljuchenja-slijepih-i
http://www.regionalexpress.hr/site/more/okonchan-trogodishnji-program-pausi-program-aktivnog-ukljuchenja-slijepih-i


POTPORE I AKTIVNOSTI UDRUGE SLIJEPIH POD 

UPITNIKOM "Udruga je za ovu kategoriju stanovništva od 

velike važnosti, posebice u ova krizna vremena. U PROTIVNOM 

ĆEMO MORATI RAZMIŠLJATI O ZATVARANJU" 

 

Nakon dvomjesečne stanke radi sprečavanja epidemije koronavirusa, nastavljene su aktivnosti u 

Udruzi slijepih Istarske županije u skladu, naravno s preporukama nacionalnog Stožera i Zavoda za 

javno zdravstvo. Idućih dana s aktivnostima nastavljaju i članovi Planinarsko-rekreativnog kluba 

slijepih Istarske županije te Sportske udruge slijepih "Učka". 

Predsjednik Udruge Zlatko Kuftić apelira na istarske gradove i općine te Županiju da razmotre daljnje 

financiranje rada županijske Udruge slijepih. "Udruga je za ovu kategoriju stanovništva od velike 

važnosti, posebice u ova krizna vremena, i u protivnom ćemo morati razmišljati o zatvaranju udruge", 

poručio je Kuftić. Članovi se za sve potrebe mogu obratiti na telefone 052/543-494 te 091/5077-999. 

(Duška Palibrk)Objavljeno:26.05.2020.-Glas Istre 

https://www.glasistre.hr/pula/potpore-i-aktivnosti-udruge-slijepih-pod-upitnikom-udruga-je-za-ovu-

kategoriju-stanovnistva-od-velike-vaznosti-posebice-u-ova-krizna-vremena-u-protivnom-cemo-

morati-razmisljati-o-zatvaranju-645053 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.glasistre.hr/pula/potpore-i-aktivnosti-udruge-slijepih-pod-upitnikom-udruga-je-za-ovu-kategoriju-stanovnistva-od-velike-vaznosti-posebice-u-ova-krizna-vremena-u-protivnom-cemo-morati-razmisljati-o-zatvaranju-645053
https://www.glasistre.hr/pula/potpore-i-aktivnosti-udruge-slijepih-pod-upitnikom-udruga-je-za-ovu-kategoriju-stanovnistva-od-velike-vaznosti-posebice-u-ova-krizna-vremena-u-protivnom-cemo-morati-razmisljati-o-zatvaranju-645053
https://www.glasistre.hr/pula/potpore-i-aktivnosti-udruge-slijepih-pod-upitnikom-udruga-je-za-ovu-kategoriju-stanovnistva-od-velike-vaznosti-posebice-u-ova-krizna-vremena-u-protivnom-cemo-morati-razmisljati-o-zatvaranju-645053


Započele aktivnosti u Udruzi slijepih Istarske županije 

 

TEŠKO STANJE U UDRUZI, TRAŽE POMOĆ OD GRADA I ŽUPANIJE 

Danas su, nakon dvomjesečne stanke izazvane epidemijom korona virusa, započele aktivnosti u 

Udruzi slijepih Istarske županije, a koje se odvijaju u skladu sa uputama Nacionalnog stožera te 

Zavoda za javno zdravstvo. 

Idućih dana s aktivnostima nastavljaju i članovi Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske 

županije kao i oni Sportske udruge slijepih "Učka". 

Ovim putem u Udruzi slijepih Istarske županije, apeliraju na sve njihove članove da u slučaju potrebe, 

i dalje ih kontaktiraju putem telefona, na broj 052/543-494 te 091 5077 999. 

Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić, ujedno upućuje apel istarskim gradovima i općinama te Istarskoj 

županiji, da razmotre daljnje financiranje rada Udruge slijepih Istarske županije, budući da je ona za 

ovu kategoriju stanovništva od velike važnosti, posebice u ova krizna vremena, u protivnom će morati 

razmišljati o zatvaranju Udruge, poručio je predsjednik Kuftić.  

(Rex)Objavljeno:25.05.2020.-Regional Express 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/zapoele-aktivnosti-u-udruzi-slijepih-istarske-upanije 

 

 

 

 

 

 

 

tel:052/543-494
tel:091%205077%20999
http://www.regionalexpress.hr/site/more/zapoele-aktivnosti-u-udruzi-slijepih-istarske-upanije


Članice Kluba slijepih žena obilježile Međunarodni dan žena 

  

U PETAK, 6. OŽUJAK ODRŽAN JE MEĐUNARODNI DAN ŽENA U UDRUZI SLIJEPIH IŽ 

U organizaciji Kluba slijepih žena Istarske županije koji djeluje pri Udruzi slijepih Istarske županije 

jučer je obilježen Međunarodni dan žena. Riječ je o tradicionalnom druženju koje se svake godine 

organizira u sklopu kreativne radionice „Stvaraj ljepotu, osjećaj sreću“, a koji je ove godine okupio 

30-ak sudionika, mahom pripadnica ljepšeg spola. 

 

Njihovo druženje popraćeno je nastupom dua „Magnolije“ koji je za ovu prigodu pripremio 

raznovrstan glazbeni program, od tradicionalne istarske glazbe pa do onih skladbi bez kojih ne može 

proći niti jedna prava proslava, a koje naravno pozivaju na ples kojega na jučerašnjem druženju 

dakako nije izostalo. 

 

Osim prigodne zakuske i zabave, svakoj ženi uručena je i ruža, a sretan Dan žena svima njima poželio 

je predsjednik Udruge slijepih Istarske županije, Zlatko Kuftić i predsjednica Kluba slijepih žena 

Istarske županije, Danijela Stoković. 

(Rex)Objavljeno:07.03.2020.-Regional Express 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/chlanice-kluba-slijepih-zhena-obiljezhile-meunarodni-dan-

zhena 
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"MI SMO TU" 

 

ZANIMLJIVA RADIONICA ZA OSNOVCE: ČLANOVI UDRUGE SLIJEPIH OBJASNILI 

SU IM KAKO SLIJEPI SANJAJU I MOGU LI VOZITI BICIKL 

Udrugu slijepih Istarske županije u Puli u sklopu radionice "Mi smo tu" posjetili su učenici 4.a razreda 

Talijanske osnovne škole "Giuseppina Martinuzzi" u pratnji učiteljice Rosanne Biasiol-Babić i 

nastavnice Petre Rajh. Cilj je približiti mladima svijet slijepih osoba, a predsjednik udruge Zlatko 

Kuftić upoznao ih je i s načinom pristupa slijepima te objasnio da se najčešće po gradu kreću uz 

pomoć bijelog štapa, a mogli bi i uz pomoć psa vodiča, ali ih u Istri trenutno nema. 

Djecu je pak zanimalo kako slijepe osobe sanjaju, mogu li voziti bicikl, gdje se nalazi Kuća svjetla te 

mogu li se baviti sportom. Na to su doznali da postoje govorni pikado, košarka prilagođena slijepima i 

kuglanje. Svi su se redom okušali u pikadu za slijepe. 

Škola je dobila zahvalnicu za sudjelovanje u radionici "Mi smo tu", a Udruga slijepih dječje radove na 

dar. Udruga 22. veljače obilježava 69. godinu djelovanja. 

(Duška Palibrk)Objavljeno:13.02.2020.-Glas Istre 

https://www.glasistre.hr/pula/potpore-i-aktivnosti-udruge-slijepih-pod-upitnikom-udruga-je-za-ovu-

kategoriju-stanovnistva-od-velike-vaznosti-posebice-u-ova-krizna-vremena-u-protivnom-cemo-

morati-razmisljati-o-zatvaranju-645053 
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Učenici Talijanske osnovne škole posjetili Udrugu slijepih IŽ 

  

U SKLOPU RADIONICE "MI SMO TU" 

Prošlog su tjedna Udrugu slijepih Istarske županije u Puli u sklopu radionice „Mi smo tu“ posjetili 

učenici 4.a razreda talijanske Osnovne škole „Giuseppine Martinuzzi“ u pratnji učiteljice razredne 

nastave Rosanne Biasiol-Babić i nastavnice hrvatskog jezika, Petre Rajh. 

Primio ih je predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić koji je istaknuo kako Udruga, osim radionice Mi smo 

tu, provodi i razne druge edukacije, među kojima i ona pod nazivom „Od malih nogu“, a cilj svih 

aktivnosti je, dodao je, upoznati sve zainteresirane, o poteškoćama i problemima s kojima se slijepe 

osobe susreću u svakodnevnom životu. 

U kratkim crticama Kuftić je mališane upoznao i s načinom pristupa slijepim osobama. Kazao je kako 

se slijepe osobe gradom najčešće kreću uz pomoć bijelog štapa, a mogu to činiti i uz pomoć psa vodiča 

kojih u Istri trenutno nema. 

Djecu je pak zanimalo kako slijepe osobe sanjaju, mogu li voziti bicikl, gdje se nalazi Kuća svijetla te 

mogu li se slijepi baviti sportom. Kuftić ih je stoga upoznao s raznim sportskim disciplinama 

prilagođenim slijepim osobama, kao što je govorni pikado, košarka prilagođena slijepim osobama i 

kuglanje. 

  

Ono što je privuklo najveću pozornost učenika bio je upravo govorni pikado u kojem su se svi redom 

okušali. 

Tijekom susreta predsjednik Udruge školi je uručio zahvalnicu za sudjelovanje u radionici „Mi smo 

tu“, dok su djeca Kuftiću poklonila prigodne radove koje su sama izradila. 

Kuftić je među ostalim prisutne upoznao i sa nadolazećom godišnjicom. Udruga naime 22. veljače 

obilježava 69. godinu postojanja. 

(Rex)Objavljeno:10.02.2020.-Regional Express 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/uenici-talijanske-osnovne-kole-posjetili-udrugu-slijepih-i 

 

 

 

 

 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/uenici-talijanske-osnovne-kole-posjetili-udrugu-slijepih-i


Edukacijska radionica “Od malih nogu” Udruge slijepih IŽ 

  

ZA UČENIKE PAZINSKOG KOLEGIJA KLASIČNE GIMNAZIJE 

U sklopu edukacijskih radionica koje već godinama provodi Udrugu slijepih Istarske županije, 

predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić, proteklog je tjedna posjetio Pazinski kolegij-klasičnu gimnaziju 

gdje je održao dvije radionice pod nazivom „Od malih nogu“, jednu za učenike 1. i 2. razreda te jednu 

za učenike 3. i 4. razreda. 

Kuftić je pritom učenicima govorio o tome kako pristupiti slijepoj osobi, upoznao ih je sa problemima 

i poteškoćama s kojima se slijepe osobe susreću u svakodnevnom životu te ukratko predstavio rad 

Udruge slijepih Istarske županije, a koja je osnovana 1951. Osim teorijskog djela u sklopu radionica 

učenicima su prezentirana i razna pomagala s kojima se slijepe osobe koriste u svakodnevnom životu, 

kao što su bijeli štap, govorni sat, govorna vaga i tlakomjer, brajlova pisaća mašina, ali i primjerice 

razne društvene igre prilagođene slijepim osobama, poput šaha, zvučne lopte, domina ili popularnog 

„Čovječe ne ljuti se“. 

Dodajmo, kako su provedbu radionica omogućili istarski gradovi i općine. 

(Rex)Objavljeno:04.02.2020.-Regional Express 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/edukacijska-radionica-od-malih-nogu-udruge-slijepih-i 
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Edukacijski posjet učenika Medicinske škole 

  

UČENICI MEDICINSKE ŠKOLE POSJETILI UDRUGU SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE 

Udrugu slijepih Istarske županije proteklog je tjedna, u dva dana, posjetilo 80-ak učenika trećih i 

četvrtih razreda Medicinske škole Pula u pratnji svojih nastavnica strukovnih predmeta, Monike 

Buršić, Anje Dević, Klare Ibrišagić, Kristine Majer Čekada, Ivane Popović, Sanje Sobol i Snježane 

Svitlić Buisavljević. 

Riječ je o posjetu edukativnog karaktera koji se već nekoliko godina održava tradicionalno u sklopu 

edukativnih vježbi ove pulske srednje škole. Učenike i njihove nastavnice s radom Udruge upoznao je 

njezin predsjednik, Zlatko Kuftić koji je pritom istaknuo kako je Udruga osnovana 1951. godine. 

Ovakve su nam edukacije izuzetno važne, napomenuo je, budući da putem njih možemo ljude, 

posebice mlade, buduće medicinske djelatnike, poučiti načinu pristupa slijepim osobama. Kada 

susretnete slijepu osobu važno je ponajprije dati joj znak da se obraćate upravo njoj, dodao je Kuftić 

naglasivši kako se slijepu osobu nikada ne smije gurati ispred sebe.   

 

Učenici su upoznati i s problemima s kojima se slijepe osobe susreću u svakodnevnom životu poput 

teškog pronalaženja posla ili pak nemogućnosti samostalnog obavljanja raznih obaveza. 

Ono što ih najviše zanimalo bila su pomagala kojima se slijepe osobe koriste, a koja su za ovu prigodu 

bila izložena, poput govorne vage i tlakomjera, Brailleove knjige i pisaće mašine, dok im je 

predsjednik Udruge pokazao i mobitel prilagođen slijepim osobama. 

Za kraj susreta budućim pulskim medicinarima Udruga je omogućila i da se okušaju u igranju 

govornog pikada što je kod njih izazvalo veliki interes. 

(Rex)Objavljeno:03.02.2020.-Regional Express 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/edukacijski-posjet-uchenika-medicinske-shkole 
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