
Udruga slijepih Istarske županije: Projekcija filma za osobe oštećena vida i 

sluha 
 

Projekcija filma je održana kao dio promocije projekta 'Kad slijepi i gluhi rade zajedno 

onda svi razumiju', a u sklopu kampanje 'Želimo modernu televiziju' 

 
  

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije održana je projekcija filma 'Hakirani krug' s 

prilagodbom za osobe oštećena vida i osobe oštećena sluha. 

Osobe koje nemaju oštećenja vida ili sluha film su mogle pogledati s povezom na očima ili 

čepićima u ušima, a osobe koje imaju oštećenje vida ili sluha dobile su priliku pogledati i 

poslušati film prilagođen njihovim potrebama. 

Projekcija filma je održana kao dio promocije projekta 'Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda 

svi razumiju', a u sklopu kampanje 'Želimo modernu televiziju'. Prije samog prikazivanja 

filma, predsjednik Udruge Zlatko Kuftić prezentirao je nazočnima projekt kojeg financira 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a provode ga pet partnerskih udruga: Udruga 

slijepih Zagreb (nositelj projekta), Udruga slijepih Međimurske županije, Udruga slijepih 

Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije i Udruga gluhih i 

nagluhih Primorsko-goranske županije. 

Cilj je projekta prikazati trenutačnu razinu prilagođenosti televizijskog programa osobama s 

oštećenjima vida i sluha te primjerom pokazati što je adekvatna prilagođenost televizijskog 

programa za ovu populaciju. 

 

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/kultura/6945/udruga-slijepih-istarske-zupanije-

projekcija-filma-za-osobe-ostecena-vida-i-sluha 

 

In Portal, 22.12.2014. 
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http://www.regionalexpress.hr/site/more/predstavljen-film-hakirani-krug-za-osobe-oshteena-

vida-i-sluha 

Predstavljeni radovi Kluba slijepih žena Istre 

 

"STVARAJ LJEPOTU I OSJEĆAJ SREĆU" 
Povodom „Svete Lucije-13.12." zaštitnice slijepih osoba članice Udruge slijepih Istarske 

županije - Klub slijepih žena Istre - su na pulskoj tržnici imale postavljen promotivno prodajni 

štand svojih radova koji su nastali u kreativnoj radionici „Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću". 

Prikupljenja sredstva utrošit će se za daljnje održavanje radionica. 

Voditeljica Kluba slijepih žena Istre je Marjana Peitel, a Voditeljica kreativne radionice 

„Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću" je Tatjana Grgorović. 

Radionice se održavaju u sklopu provođenja programa „Zaštita i unapređenje kvalitete života 

slijepih osoba u Istarskoj županiji" koji je financiran od strane: Grada Pule, Istarske županije, 

Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Novigrada, Grada Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, 

Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane, Općine Ližnjana, Općine Medulin, Općine 

Vrsar, Općine Marčane, Općine Raše, Općine Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Žminj, 

Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine Brtonigla, Općine Kršan. ( 

Za vrijeme održavanje aktivnosti na pulskoj tržnici, u prostorijama Udruge slijepih Istarske 

županije, održana je sjednica Upravnog odbora, te jednoglasno donesena odluka da se osnuje 

Klub slijepih Istre – showdown, čiji je voditelj imenovan Milan Rojnić, a zamjenik Zlatko 

Sandrić. Showdown kao sport je u nomenklaturi sportova Hrvatskog paraolimpijskog odbora, 

a Udruzi slijepih Istarske županije je doniran prošli tjedan od Medobčinskog društva slepih in 

slabovidnih Koper. 

Ovom prilikom ujedno pozivaju se svi građani na projekciju filma „Hakirani krug“ s 

prilagodbom za gluhe i slijepe osobe 18. studenog 2014. godine s početkom u 11 sati u 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/predstavljen-film-hakirani-krug-za-osobe-oshteena-vida-i-sluha
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prostorijama Udruge slijepih Istarske županije, Zadarska 40. Osobe koje nemaju oštećenja 

sluha ili vida, film mogu pogledati sa povezom na očima ili čepovima u ušima, a osobe koje 

imaju oštećenje vida ili sluha dobit će priliku pogledati film prilagođenog njihovim 

potrebama. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/predstavljeni-radovi-kluba-slijepih-zhena-istre 

Regional express, 16.12.2014. 

 

Ekipni i pojedinačni turnir u pikadu za slijepe i slabovidne 

 

PULA : KOPER 9:3, KOPRANI BOLJI POJEDINAČNO 
U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije, Podružnica Poreč, 02. prosinca održan je 

Međunarodni ekipni i pojedinačni turnir u pikadu. Pikado turnir je održan između pikado 

ekipe Medobčinskog društva slepih in slabovidnih Koper i pikado ekipe Udruge slijepih 

Istarske županije povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (03.12.). 

   Ekipno je pikado ekipa USIŽ pobijedila Koprane sa 09:03. Pikado ekipa USIŽ je bila u 

sastavu: Željko Čižmešija, Radenko Družetić, Andrea Milotti i Dara Paris. Pikado ekipa 

MDSS Koper je bila u sastavu: Safet Baltić, Aleksandar Ninković, Toni Kambić i Željko 

Starc. 

Plasmani u pojedinačnoj kategoriji su sljedeći: 

U kategorija B1, natjecatelji bez ostatka vida, sudjelovalo je šest natjecatelja, a prvo mjesto je 

osvojio Safet Baltić, dok je u kategoriji B2, natjecatelji sa ostatkom vida, sudjelovalo pet 

natjecatelja a prvo mjesto je osvojio Željko Starc također iz Kopra. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/predstavljeni-radovi-kluba-slijepih-zhena-istre


   Suradnja između Medobčinskog društva slepih in slabovidnih Koper i Udruge slijepih 

Istarske županije započela je prije 44 godina sudjelovanjem i organiziranjem Sjeverno 

jadranskog kupa u šahu, pozivanjem i sudjelovanjem na Skupštinama, važnim 

manifestacijama, sportskim aktivnostima, te partnerstvu u projektu“ Learning mobilites for 

persons with disabilities“ koji je financiran putem sredstava Agencije za mobilnost i programe 

EU. Turnir u pikadu je finanicran putem provođenja programa „Zaštita i unapređenje kvaliteta 

života slijepih osoba u Istarskoj županiji“ kojeg financira: Grada Pule, Istarske županije, 

Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Novigrada, Grada Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, 

Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane, Općine Ližnjana, Općine Medulin, Općine 

Vrsar, Općine Marčane, Općine Raše, Općine Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Žminj, 

Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine Brtonigla, Općine Kršan. Putem programa „Zaštita 

i unapređenje kvaliteta života slijepih osoba u Istarskoj županiji“ se provode redovne 

aktivnosti Udruge, te je zaposlena jedna osoba. 

   Na kraju turnira predsjednik Udruge slijepih Istarske županije, je zahvalio svima na 

sudjelovanju, te dopredsjednici Udruge i predsjednici Podružnice Poreč, Olimpiji Meden, za 

uspješnu organizaciju turnira. Rex 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/ekipni-i-pojedinani-turnir-u-pikadu-za-slijepe-i-

slabovidne  

Regional express, 04.12.2014.                                                                                                                                              

Predstavljena Govorna turistička karta Istarske županije 
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JEDINSTVENI VODIČ ZA SLIJEPE PUTEM PAMETNIH TELEFONA 
 

Danas je u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije predstavljena govorna turistička 

karta Istre koja je realizirana u sklopu projekta „Boje inkluzivnog turizma“.   

Riječ je o zajedničkom projektu Udruge slijepih Istarske županije i Društva turističkih vodiča 

Pule putem kojeg se slijepim osobama Istre i posjetiteljima omogućava samostalno 



razgledavanje znamenitosti uz telefonski govorni vodič čime se ujedno jača i turistička 

ponuda destinacije. 

 

Kako je pojasnio predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić, slijepi, ali i sve druge osobe koje na ovaj 

jednostavni način odluče razgledati Pulu i ostale istarske gradove, moći će to učiniti pozivom 

na broj 060 890 898 gdje će uz vođene upute razgledati sve važnije znamenitosti. Uvjet za 

korištenje aplikacije je njezina instalacija na pametni telefon, a aplikacija se može preuzeti sa 

stranica Udruge. 

'Istarska županija je prva županija u Hrvatskoj s ovakvom Govornom turističkom kartom, a 

zanimljivo je i da će se prihod od poziva na govorni automat uplatiti u humanitarne svrhe – za 

'Boje inkluzivnog turizma', istaknuo je Kuftić i dodao da slijepe osobe ovim projektom 

dobivaju jako puno. 'Osobno se sada osjećam manje slijep', rekao je. Cijena poziva je 5 kuna. 

Sastavni dio projekta čini GPS tehnologija, govorni softver ugrađen u mobilne telefone koji 

sadržava ključne turističke točke Pule i Premanture. Kako nam je pojasnio predsjednik 

Udruge, Pula je dobila 25 turističkih lokacija jer ima najviše slijepih osoba, Premantura je 

odabrana jer je često posjećuju slijepe osobe u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu slijepih 

Premantura. Ostale destinacije, osim Pule dobile su po deset lokacija. 

 

Ministarstvo turizma je podržalo projekt u punom iznosu od 289.597,52 kuna, a kako je 

najavio Kuftić, u tijeku su pregovori s Istarskom županijom za prevođenje karte na strane 

jezike, ponajprije na talijanski i engleski. 

 

Voditeljica projekta Katja Meden, djelatnica Udruge podijelila je i prigodna priznanja 

osobama zaslužnim za pomoć u realizaciji projekta, a  više o  samoj aplikaciji je rekao njezin 

tvorac Davor Horvat iz Osijeka. Istaknuo je da je govorna usluga slijepima najvažnija, a da će 

se informacije u usluzi nadopunjavati sa dodatnim sadržajima. 

 

Rosana Matejčić iz pulskog Društva turističkih vodiča kazala je kako su turistički vodiči 

tijekom projekta imali priliku bolje upoznati slijepe osobe i njihove probleme, te kako im je 

ovo bila prilika za rad sa slijepim osobama po prvi puta. 

 

Na kraju konferencije za novinare, obišli smo i prvu točku Govorne karte – pulsku Arenu gdje 

smo imali priliku iz prve ruke saznati što će pametni telefoni putem Govorne karte predstaviti 

posjetiteljima u Areni. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/predstavljena-govorna-turistichka-karta-istarske-

zhupanije-video 

Regional express, 25.11.2014.  

Predstavljene govorne karte za slijepe turiste 
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U organizaciji Društva turističkih vodiča Pule i Udruge slijepih Istarske županije danas je 

promovirana govorna turistička karta Istre u sklopu projekta "Boje inkluzivnog turizma" koji 

je nastao zajedničkom suradnjom Društva turističkih vodiča Pule kao nositelja projekta i 

Udruge slijepih Istarske županije kao partnerske organizacije. Cilj mu je jačanje turističke 

ponude i kapaciteta obje udruge. 

Govorni softver u mobitelu 

Sastavni dio tog projekta kojeg financira Ministarstvo turizma s 290 tisuća kuna čini GPS 

tehnologija, govorni softver ugrađen u mobilne telefone, koji sadržava ključne turističke točke 

Pule i Premanture, dok su značajne turističke točke s područja cijele Istre utkane u turističke 

karte te govorno uklopljene na telefonskoj liniji 060/890-898. 

U sklopu projekta održana je i petodnevna teorijska i praktična obuka u Edukacijsko-

rehabilitacijskom kampu slijepih kojom je za desetak licenciranih turističkih vodiča i 14 

slijepih osoba omogućeno rukovanje GPS tehnologijom. Prilikom današnje promocije 

govorne karte, predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Zlatko Kuftić iznio je detalje 

projekta kojeg čine tri segmenta. 

- Prvi se odnosi na edukaciju turističkih vodiča za kontakt, odnosno pristup slijepim osobama, 

drugi segment čini izrada GPS zvučnog vodiča s ključnim turističkim točkama Pule i 

Premanture integriranog u pet pametnih telefona. Treći, vrlo značajan, je zvučna turistička 

karta Istarske županije koja obuhvaća deset gradova s više od stotinu turističkih točaka. Za 

šetnju Istrom, potrebno je tek nazvati telefonski broj 060/890-898. Projekt je humanitarnog 

karaktera, što znači da je dio prihoda od telefonskih poziva namijenjen radu Udruge slijepih 

Istarske županije, pojasnio je Kuftić. 

Tvorac govorne karte, Davor Horvat iz Osijeka pojasnio je da su pozicije kulturno-povijesnih 

znamenitosti tonski obrađene na temelju tekstova u suradnji s povjesničarima, a te su govorne 

informacije implementirane u telefonski uređaj. 



- Nekoliko mjeseci smo intenzivno pripremali ovaj projekt, a takav, dakle telefonski vodič 

postoji još i u Osijeku. U Puli je primjerice odrađeno 25 točaka, koja su govorno opisane u 

prosječnom trajanju od jedne minute. Isto je odrađeno za ostalih devet istarskih gradova. 

Nakon uspostave poziva, odabere se željeni grad, a potom pozicija ili znamenitost po 

brojevima. Cijena uspostave poziva iznosi četiri kune bez PDV-a za mobilnu i tri kune bez 

PDV-a za fiksnu mrežu, rekao je između ostalog Horvat koji je inače dobitnik zlatne medalje 

za ovu inovaciju. 

Osposobljena ekipa vodiča 

Rossana Matejčić Miljević, predsjednica Društva turističkih vodiča Pula, istaknula je da se 

radi o prvom projektu u koji su se turistički vodiči uključili sa željom da se educiraju za rad sa 

slijepim osobama. 

- Educirali smo se da što kvalitetnije, profesionalnije možemo pružati ovakvu uslugu uz 

senzibilniji pristup usklađen s potrebama osobama s takvim invaliditetom da bi im omogućili 

razgled, odnosno šetnju kroz grad opisujući i dočaravajući im sve zanimljivosti. Prvenstveno, 

učinili smo to za naše građane, no pozivamo i sve ostale jer sada imamo osposobljenu ekipu 

vodiča koja jer radila na prepoznavanju potreba, ali i savladavanja prvotnih strahova u 

pristupu slijepim i slabovidnim osobama. Velik je to doprinos za cijelu našu zajednicu, stoga 

smo zahvalni svim članovima, ali i volonterima koji su se nesebično uključili u ovaj projekt, 

rekla je između ostalog Matejčić Miljević. 

Promociji prisustvovao je i predsjednik Hrvatskog saveza slijepih Vojin Perić koji je istaknuo 

da je ovaj projekt Udruge slijepih Istarske županije od iznimne važnosti. 

- Osim što otvara i čini dostupnim neke nove stvari slijepim osobama, ali i svim drugim 

građanima, on nas ne getoizira. Naime, postignuta je naša ravnopravna integracija. Njime 

zapravo napuštamo onaj koncept inače uvriježen u našem društvu da su slijepe osobe 

isključivo konzumenti socijalnih usluga, jer radi se o osobama koje imaju talente, afinitete i 

sposobnosti. Stoga i ovom prilikom pozivam poslodavce da konačno iskoriste potencijal koji 

se krije u ovoj udruzi, rekao je Perić. 

Nakon što je voditeljica projekta Katja Meden u prostorijama Udruge slijepih Istarske 

županije predstavila projekt te podijelila uvjerenja, priznanja i zahvalnice članovima Društva 

turističkih vodiča Pula, Udruge slijepih Istarske županije i volonterima, svi su se zajedno 

uputili u razgled grada pod vodstvom Rossane Matejčić Miljević, Jadranke Vlaisavljević, 

Verice Opačak Raith, Branke Perković, Ane Golubić i Marine Šuran.  

http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/predstavljene-govorne-karte-za-slijepe-turiste-

482371  

Glas Istre, 25.11.2014. 

 

Predstavljena govorna turistička karta Istarske županije 
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U Puli je predstavljena govorna turistička karta Istarske županije namijenjena slijepim 

osobama. Pomoću nje mogu se dobiti govorne informacije pri obilasku kulturnih 

znamenitosti. Riječ je o prvoj takvoj karti u Hrvatskoj. 

Istarska županija, prva u Hrvatskoj, dobila je zvučnu turističku kartu za slijepe osobe. Dio je 

to projekta 'Boje inkluzivnog turizma' koji je s 290 tisuća kuna financiralo Ministarstvo 

turizma. Nositelj je priojekta Društvo turističkih vodiča Pule, a izrađen je uz pomoć Udruge 

slijepih Istarske županije. Projekt je, kaže predsjednik udruge Zlatko Kuftić, obuhvaćao 

edukaciju turističkih vodiča za pristup slijepoj osobi, edukaciju slijepih osoba za rukovanje 

pametnim telefonima, odnosno zvučnim vodičem Pule i Premanture te turističku kartu Istre 

napravljenu u zvučnoj tehnici. 

 

Pomoću karte slijepe osobe lakše će doći do svih turističkih informacija, a zahvaljujući 

edukaciji turističkih vodiča za pristup slijepim osobama, već sada im je omogućeno 

prilagođeno razgledavanje pulskih znamenitosti. 

 

Cijena poziva za korištenje zvučne turističke karte Istre je 5 kuna. Na web stranici Udruge 

slijepih moći će se skinuti i aplikacija zvučnog vodiča za slijepe osobe koji će ih voditi kroz 

Pulu i Premanturu. Ideja je, čulo se, da se karta prevede i na strane jezike kako bi bila 

dostupna slijepim i slabovidnim turistima koji posjećuju Istru. 

http://radio.hrt.hr/radio-pula/clanak/predstavljena-govorna-turisticka-karta-istarske-

zupanije/76106/  

 

Radio Pula, 25.11.2014. 
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Promocija govorne turističke karte Istre za slijepe osobe 

 

Danas je u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli održana promocija govorne 

turističke karte Istre. Riječ je o trećoj, ujedno i posljednjoj fazi realizacije projekta „Boje 

inkluzivnog turizma“ u sklopu kojega je provedena obuka turističkih vodiča za pratnju 

slijepih osoba, izrađena aplikacija GPS turističkih točaka za područja Pule i Premanture koja 

je integrirana u pametne telefone, te je na koncu izrađena i govorna turistička karta za 

područje čitave Istarske županije koja je osmišljena prvenstveno za slijepe, ali se njome mogu 

služiti i osobe koje nemaju poteškoća s vidom.  

Okupljene je pozdravila voditeljica projekta Katja Meden zahvalivši volonterima, novinarima 

i svima koji su pomogli u realizaciji govorne turističke karte za slijepe osobe, te je naglasila 

kako se trenutno radi i na prijevodima na engleski i talijanski jezik. Ovaj su hvalevrijedan 

projekt podržali u ime Grada Pule pročelnik Ureda Grada Aleksandar Matić te zamjenica 

župana Viviana Benussi.  

Kratku prezentaciju programa održao je Davor Horvat, autor zvučne turističke karte. Na taj se 

način moglo saznati da je Pula podijeljena na 25 točaka koje najvjernije oslikavaju pulsku 

povijest - od pulske Arene, preko parkova i muzeja pa sve do rive i Pulskog zaljeva.  

Govorna turistička karta Istre osmišljena je kao govorni automat putem kojeg slijepa osoba 

pozivom na broj 060 890 898  može dobiti informaciju o znamenitostima. Prihod od 

telefonskih poziva djelomično ide teleoperateru, a dio će se donirati Udruzi slijepih. „Veliki je 

to korak naprijed prema uključivanju slijepih osoba u svakodnevni život grada, ali i 

novootkriveni turistički potencijal“, zaključio je predsjednik Udruge slijepih Istarske županije 

Zlatko Kuftić. 

 
http://www.pula.hr/repozitorij-novosti/prikaz-novosti/article/promocija-govorne-turisticke-

karte-istre-za-slijepe-osobe/  

Grad Pula, 25.11.2014. 
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La voce del popolo, 20.11.2014. 

Kad slijepi i gluhi rade zajedno, onda svi razumiju 



 

KAMPANJA ''ŽELIMO MODERNU TELEVIZIJU'' 
U prostorijama Čitaonice kluba umirovljenika Pula 19. studenog 2014. godine održana je 

promocija projekta „Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju“ – kampanja „Želimo 

modernu televiziju“. Svoj doprinos u organizaciji promocije projekta dao je i Sindikat 

umirovljenika Hrvatske – Podružnica Pula. 

   Projekt je financiran od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kojeg provode 5 

Udruga, partnera, Udruga slijepih Zagreb (nositelj projekta), Udruga slijepih Međimurske 

županije, Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske 

županije i Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije. Projekt su prezentirali 

voditelj projekta Goran Denis Tomašković (Udruga slijepih Zagreb), Damir Herega (Udruga 

gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije) i Zlatko Kufitć (Udruga slijepih Istarske 

županije). 

   Cilj projekta jest prikazati trenutnu razinu prilagođenosti televizijskog programa osobama s 

oštećenjima vida i sluha te primjerom pokazati što je adekvatna prilagođenost televizijskog 

programa za osobe s oštećenjima vida i sluha. 

Aktivnosti koje su se do sada provele u sklopu projekta: 

1. Održane su tri radionice za izvoditelje i djelantike Udruge uključenih u projekt, 

2. Snimljen je spot i tiskan letak putem kojeg se htjela upoznati javnost o prilagođenosti 

televizijskog programa osobama oštećena vida i sluha, 

3. Prilagođen je jedan kratki dokumentarni filma u trajanju do 10 minuta osoba s oštećenjima 

sluha i vida, 

4. Kampanja u razdoblju od Nacionalnog tjedna gluhih i nagluhih osoba (posljednji tjedan u 

rujnu) do Međunarodnog dana bijelog štapa (15. listopada) – upoznavanje javnosti s 

problemom prilagodbe tv programa za ove dvije skupine društva. 

   Ovim aktivnostima htjela se podići će razina svijesti javnog mnijenja o problemu 

nedovoljne prilagođenosti televizijskog programa osobama s oštećenjima vida i sluha. Rex 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/kad-slijepi-i-gluhi-rade-zajedno-onda-svi-razumiju2 

Regional express, 20.11.2014.  

http://www.regionalexpress.hr/site/more/kad-slijepi-i-gluhi-rade-zajedno-onda-svi-razumiju2


 

Glas Istre, 20.11.2014. 



 

Glas Istre, 20.11.2014. 

 

Studenti u posjetu Udruzi slijepih Istarske županije 

 

U SKLOPU KOLEGIJA "PEDAGOGIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU" 
U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije 18. studenog 2014. godine gostovali su 

studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, predškolski 

odgoj, sa profesoricom defektologinjom Rosannom Biasiol Babić. Gostovanje je organizirano 

u sklopu predmeta: Pedagogija djece s teškoćama u razvoju. 

Predsjednik Udruge slijepih Istarske županije, Zlatko Kufitć, i predsjednik Udruge 

slabovidnih osoba Istarske županije, Andrea Turcovich, su prezentirali studentima i 

profesorici rad i aktivnosti obiju Udruga, upoznavanja sa problematikom slijepih i slabovidnih 



osoba. Studenti su se upoznali sa govornim pomagalima za osobe oštećena koja ima pomažu u 

svakodnevnom životu kako bi imali što kvalitetniji i samostalniji život. 

Predsjednik Udruge slijepih Istarske županije, Zlatko Kuftić, je promovirao programe i 

projekte Udruge: 

1.    „Pausi – program aktivnog uključenja slijepih Istre“ – to je trogodišnji program koji 

financira Ministarstvo socijalne politike i mladih putem kojeg se pruža usluga osobne 

asistencije slijepim članovima Udruge koji žive sami ili obitelji gdje živi više slijepih osoba, u 

sklopu kojeg je zaposlena 4 osobe na puno radno vrijeme i jedna osoba na pola radnog 

vremena. Program je u prvoj godini provođenja. 

2.    „Spremni! – Idemo!“ – trogodišnji programa, zapošljavanje videćeg pratitelja za slijepe 

osobe, program je financiram putem sredstava Ministarstvo soscijalne politike i mladih, a u 

drugoj godini provedbe je. 

3.    „Zaštita i unapređenje kvaliteta života slijepih osoba u Istarskoj županiji“ koji je 

financiran od strane: Grada Pule, Istarske županije, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada 

Novigrada, Grada Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, 

Općine Funtane, Općine Ližnjana, Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine 

Raše, Općine Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, 

Općine Brtonigla, Općine Kršan – putem programa provode se redovne aktivnosti Udruge, te 

je zaposlena jedna osoba. 

4.    „Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju“ – projekt koji je financiran od 

Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a provode gda 5 Udruga, partnera, Udruga 

slijepih Zagreb (nositelj projekta), Udruga slijepih Međimurske županije, Udruga slijepih 

Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije i Udruga gluhih i 

nagluhih Primorsko-goranske županije. Cilj projekta jest prikazati trenutnu razinu 

prilagođenosti televizijskog programa osobama s oštećenjima vida i sluha te primjerom 

pokazati što je adekvatna prilagođenost televizijskog programa za osobe s oštećenjima vida i 

sluha. 

5.    „Boje inkluzivnog turizma“ – projekt koji se provodi u partnerstvu sa Društvom 

turističkih vodiča Pule (nositelj), a financiran je putem Ministarstva turizma. Projekt doprinosi 

razvoju ljudskih potencijala pružatelja usluga u turizmu – turističkih vodiča, podizanju 

kapaciteta strukovne udruge u turizmu, gradnji partnerstva s organizacijom civilnog društva 

osoba s invaliditetom u području inovativnog inkluzivnog turizma, proširenju turističke 

ponude kreiranjem inovativnih turističkih proizvoda te svime time podizanju konkurentnosti 

hrvatskog turizma i ostvarenju ciljeva 

Studenti su također imali priliku upoznati se sa taktilnim slikarstvom, radovima koji su nastali 

u likovnoj radionici „Slike u pijesku“ u Izoli u Sloveniji tijekom provođenja projekta 

„Learning mobilities for persons with disabilities“ koji je proveden u partnerstvu sa udrugom 

slijepih iz Slovenije  Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Koper  i udrugom slijepih 

iz Mađarske: Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj 

Budimpešte, program je financiran putem Agencija za mobilnost i programe EU/Program za 

cjeloživotno učenje. 



Andrea Turcovich, predsjednik Udruge slabovidnih osoba Istarske žuapnije, je predstavio 

redovni program koji provodi Udruga: 

„Slabovidne osobe Istarske županije – I mi imamo prava“ – redovni program koji provodi 

Udruga za svoje članove, a financiran je od strane Grada Pule i Grada Vodnjana, Općine 

Fažane, Općine Funtane, Općine Medulin. 

Nakon upoznavanja sa aktivnostima Udruge i pomagalima, gosti Udruge su se okušali u igri 

pikada. 

Ovom prilikom zahvaljujemo Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, studentima i profesorici na 

iskazanoj želji za gostovanjem u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije i Udruge 

slabovidnih osoba Istarske županije. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/studenti-u-posjetu-udruzi-slijepih-istarske-zhupanije 

Regional express, 20.11.2014. 

 

Kampanja 'Želimo modernu televiziju' 

 

U Puli je predstavljena kampanja 'Želimo modernu televiziju' prema projektu 'Kad slijepi i 

gluhi rade zajedno, onda svi razumiju'. 

Za bolji, razumljiviji i njima prihvatljiviji tv program zajednički se bore hrvatske udruge 

slijepih te gluhih i nagluhih osoba. Projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog 

društva a svrha je u razdoblju od narednih 5 do 10 godina značajno prilagoditi tv program 

slijepim i gluhim osobama. 

Primjerice, nekad je strani dokumentarni program javne televizije u potpunosti bio njima 

prilagođen, sada je sinhronizirano tek polovica njega. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/studenti-u-posjetu-udruzi-slijepih-istarske-zhupanije


http://radio.hrt.hr/radio-pula/clanak/kampanja-zelimo-modernu-televiziju/75640/  

 

Radio Pula, 19.11.2014.   

 

Projekt „Boje inkluzivnog turizma“ 

RUKOVANJE GPS-om I PRUŽENJE TURISTIČKIH USLUGA 

SLIJEPIM OSOBAMA  

 

 

 

Tridesetak osoba iz Udruge slijepih Istarske županije, Društva turističkih vodiča Pula te 

nekoliko volontera proteklog je tjedna (od 27. do 31. listopada 2014.) u Edukacijsko-

rehabilitacijskom centru slijepih Premantura te prostorijama Udruge slijepih Istarske županije 

sudjelovalo na ciklusu radionica: „Rukovanje GPS tehnologijom i pružanje turističkih usluga 

prilagođenih slijepim osobama“, u sklopu provedbe projekta „Boje inkluzivnog turizma“. 

   Spomenuti projekt čiji je nositelj Društvo turističkih vodiča Pula, a partner Udruga slijepih 

IŽ, u cijelosti financira Ministarstvo turizma s ukupno 289.597,52 kn, uključuje edukaciju 

turističkih vodiča za pratnju slijepih osoba te obuku korištenja pametnih telefona s 

integriranom GPS tehnologijom za obje populacije – turističkih vodiča te slijepih osoba. 

Ovim ciklusom radionica obuhvaćena su prva dva od ukupno tri segmenta projekta „Boje 

inkluzivnog turizma“. 

   Voditeljica projekta je Katja Meden, a koordinator Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge 

slijepih Istarske županije. Kulminacija projektnih aktivnosti očekuje se početkom prosinca, 

kada će uz primjenu GPS pametnih telefona turističkom turom po Puli ujedno biti 

predstavljena govorna turistička karta Istre. Rex 

 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/projekt-boje-inkluzivnog-turizma  

 

Regional express, 03.11.2014. 
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Udruga slijepih Istarske županije: GPS tehnologija prilagođena slijepim i 

slabovidnim osobama 

Ciklus radionica, koji će trajati pet dana, uključuje teoretski i praktični dio, a počiva na 

vrlo interaktivnim metodama s ciljem što vjerodostojnije percepcije svijeta slijepih 

osoba onim videćim, u ovom slučaju članovima Društva turističkih vodiča Pula 

 

  

Tridesetak osoba iz Udruge slijepih Istarske županije, Društva turističkih vodiča Pula te 

nekoliko volontera okupilo se 27. listopada u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru slijepih 

Premantura, kako bi obilježili početak ciklusa radionica "Rukovanje GPS tehnologijom i 

pružanje turističkih usluga prilagođenih slijepim osobama“, u sklopu provedbe projekta "Boje 

inkluzivnog turizma“. 

Okupljene su pozdravili voditeljica projekta Katja Meden, predsjednica Društva turističkih 

vodiča Pula Rossana Matejčić Milević i predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Zlatko 

Kuftić, a uvodni trening provodile su djelatnice Centra za socijalnu skrb, psihologinja Dunja 

Stepčić te defektologinja Vlatka Jenkač – Starčić. 

Spomenuti projekt čiji je nositelj Društvo turističkih vodiča Pula, a partner Udruga slijepih IŽ, 

u cijelosti financira Ministarstvo turizma s ukupno 289.597,52 kuna, a uključuje edukaciju 

turističkih vodiča za pratnju slijepih osoba te obuku korištenja pametnih telefona s 

integriranom GPS tehnologijom za obje populacije – turističkih vodiča te slijepih osoba. 



Ciklus radionica, koji će trajati ukupno pet dana, uključuje teoretski i praktični dio, a počiva 

na vrlo interaktivnim metodama s ciljem što vjerodostojnije percepcije svijeta slijepih osoba 

onim videćim, u ovom slučaju članovima Društva turističkih vodiča Pula. 

Kulminacija projektnih aktivnosti očekuje se početkom prosinca kada će uz primjenu GPS 

pametnih telefona turističkom turom po Puli ujedno biti predstavljena govorna turistička karta 

Istre. 

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/6392/udruga-slijepih-istarske-zupanije-gps-

tehnologija-prilagodjena-slijepim-i-slabovidnim-osobama  

In-portal, 28.10.2014 

Udruga slijepih u Bojama inkluzivnog turizma 

  

    

  

POČEO CIKLUS RADIONICA 
Tridesetak osoba iz Udruge slijepih Istarske županije, Društva turističkih vodiča Pula te 

nekoliko volontera okupilo se u ponedjeljak, 27. listopada 2014. u Edukacijsko-

rehabilitacijskom centru slijepih Premantura, kako bi obilježili početak ciklusa radionica: 

„Rukovanje GPS tehnologijom i pružanje turističkih usluga prilagođenih slijepim osobama“, 

u sklopu provedbe projekta „Boje inkluzivnog turizma“. 

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/6392/udruga-slijepih-istarske-zupanije-gps-tehnologija-prilagodjena-slijepim-i-slabovidnim-osobama
http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/6392/udruga-slijepih-istarske-zupanije-gps-tehnologija-prilagodjena-slijepim-i-slabovidnim-osobama


Okupljene su pozdravili voditeljica projekta Katja Meden, predsjednica Društva turističkih 

vodiča Pula Rossana Matejčić Milević i predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Zlatko 

Kuftić, a uvodni trening provodile su djelatnice Centra za socijalnu skrb, psihologinja Dunja 

Stepčić te defektologinja Vlatka Jenkač – Starčić.  

 

Spomenuti projekt čiji je nositelj Društvo turističkih vodiča Pula, a partner Udruga slijepih IŽ, 

u cijelosti financira Ministarstvo turizma s ukupno 289.597,52 kn, a uključuje edukaciju 

turističkih vodiča za pratnju slijepih osoba te obuku korištenja pametnih telefona s 

integriranom GPS tehnologijom za obje populacije – turističkih vodiča te slijepih osoba.  

Ciklus radionica koji će trajati ukupno pet dana uključuje teoretski i praktični dio, a počiva na 

vrlo interaktivnim metodama s ciljem što vjerodostojnije percepcije svijeta slijepih osoba 

onim videćim, u ovom slučaju članovima Društva turističkih vodiča Pula.  

Kulminacija projektnih aktivnosti očekuje se početkom prosinca, kada će uz primjenu GPS 

pametnih telefona turističkom turom po Puli ujedno biti predstavljena govorna turistička karta 

Istre.  (rex)   

http://regionalexpress.hr/site/more/udruga-slijepih-u-bojama-inkluzivnog-turizma/  

Regional express, 25.10.2014.  

Zlatko Sobočan posjetio Udrugu slijepih Istarske županije 

 

http://regionalexpress.hr/site/more/udruga-slijepih-u-bojama-inkluzivnog-turizma/


   

 

UPOZNAO ČLANOVE S NOVITETIMA NA TRŽIŠTU POMAGALA ZA SLIJEPE 
U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije 24. listopada 2014. godine održana je 

radionica „MI SMO TU“  u kojoj je gostovao predstavnik tvrtke Tifloglobus d.o.o. iz 

Čakovca, Zlatko Sobočan,  te upoznao je članove s novitetima na tržištu pomagala za slijepe 

kojima se bavi tvrtka. Zlatko Sobočan je i sam osoba oštećena vida. Predstavljena su 

pomagala koja osobi oštećena vida može olakšati svakodnevni život, kako u kućanstvu, 

zdravstvenom pogledu, ali i poslovnom svijetu.   

 

    Članovi su bili izuzetno zadovoljni iznesenim informacijama i prezentiranim pomagalima.  

Zlatko Sobočan također surađuje s Udrugom slijepih Istarske županije na projektu “Boje 

inkluzivnog turizma”, kojeg USIŽ provodi u suradnji s Društvom turističkih vodiča Pule, a u 

cijelosti ga financira Ministarstvo turizma. Sobočan će tom prilikom izraditi ključne GPS 

turističke točke Pule i Premanture te će provoditi tiflotehničku poduku.   

 

Radionica „MI SMO TU“ koja se održava treću godinu za redom održava se u sklopu 

provođenja redovnog programa Udruge slijepih Istarske županije „Zaštita i unapređenje 

kvaliteta života slijepih osoba u Istarkskoj županiji“ koji je financiran od strane: Grada Pule, 

Istarske županije, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Novigrada, Grada Buzeta, Grada 

Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane, Općine Ližnjana, 

Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine Raše, Općine Karojbe, Općine 

Kanfanar, Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine Brtonigla, Općine Kršan. 

Regional express, 25.10.2014.  

Velika humanitarna akcija u Puli ‘Kad bi svi’ 



 

ZA LIGU PROTIV RAKA I UDRUGU SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE 
Povodom realizacije projekta „Kad bi svi“, a s ciljem velike humanitarne akcije okupile su se 

danas na tiskovnoj konferenciji vodeće osobe Udruge „Kad bi svi“, Lige protiv raka Pula i 

Udruge slijepih Istarske županije radi potpisivanja ugovora o poslovnoj suradnji.  

 

Veliki humanitarni program pod pokroviteljstvom Grada Pule i Istarske županije, čije je 

trajanje predviđeno od 22. do 25. siječnja 2015. na nekoliko pulskih lokacija, podržat će 

brojni glazbeno-scenski izvođači s područja Istre i Kvarnera, a sav prihod namijenjen je Ligi 

protiv raka Pula i Udruzi slijepih Istarske županije. Tako će se uz otvaranje u Istarskom 

narodnom kazalištu, program nastaviti u Park plazi Histria, a njegova kulminacija održat će se 

u Domu sportova „Mate Parlov“.  

 

„Zadnji dan ove hvalevrijedne inicijative prigodno će završiti cjelodnevnom sportskom 

manifestacijom“, objasnio je Igor Mrkić, tajnik Udruge „Kad bi svi“.  

Predsjednik Udruge „Kad bi svi“ Aldo Vrtačić naglasio je kako je cilj ove akcije poticanje i 

stvaranje zdravih navika življenja mladih kroz bavljenje sportom, rekreacijom te glazbom. 

Predsjednica Lige protiv raka Pula Danica Kuzmanović te predsjednik Udruge slijepih 

Istarske županije Zlatko Kuftić nisu krili svoje oduševljenje spomenutom inicijativom Udruge 

„Kad bi svi“. 

 

„Uz niz projekata i programa kojima kontinuirano nastojimo poboljšati kvalitetu života 

slijepih osoba na području Istarske županije, završetak izgradnje „Kuće svjetla“ u 

Edukacijsko-rehabilitacijskom centru slijepih Istre Cukrići svakako je jedan od najvažnijih. 

Nadamo se da će ova akcija obilježiti i kraj radova u Cukrićima na zadovoljstvo svih članova 

USIŽ“, zaključio je Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih Istarske županije.   (rex) 

http://regionalexpress.hr/site/more/velika-humanitarna-akcija-u-puli-kad-bi-svi/ 

Regional express, 22.10.2014.  

 

http://regionalexpress.hr/site/more/velika-humanitarna-akcija-u-puli-kad-bi-svi/


Udruga slijepih IŽ obilježila Međunarodni dan bijelog štapa 

BOGAT PROGRAM TIJEKOM TRI DANA 
Povodom Međunarodnog dana bijelog štapa tijekom tjedna održale su se razne aktivnosti u 

prostorijama Udruge slijepih Istarske županije na području Istarske županije: 

 

1.    13. 10. - Pikado turnir u jutarnjjim satima za članove treće životne dobi, za umirovljenike 

slijepih Istre, 

2.    14.10. - Predsjednik USIŽ i dopredsjednik HSS-a, Zlatko Kuftić, je prisustvovao 

65.obljetnice osnutka Udruge slijepih Karlovačke županije i obilježavanju Međunarodnog 

dana bijelog štapa u Karlovcu, 

3.    14.10. – u prostorijama Podružnice Poreč, članovi Podružnice su se družili sa 

„vitezovima slijepih“ predstavnicima Lions Cluba Poreč,  

4.    15.10. - Održana je kreativna radionica „Stvaraj ljepotu i osjećaju sreću“ za članice  

Kluba slijepih žena Istre, te je tom prilikom Voditeljica Kluba slijepih žena Istre, Marjana 

Peitel, upoznala nazočne članice Kluba o radu Povjerenstva za slijepe žene koje je osnovano 

na nivou Hrvatskog saveza slijepih, a u kojem je izabrana kao jedna od članica, 

5.    16.10. – održan je pikado turnir za članove u sklopu radionice „Četvrtkom zajedno“.  

 

Obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa se provodi u sklopu redovnog programa 

Udruge slijepih Istarske županije „Zaštita i unapređenje kvaliteta života slijepih osoba“ koji je 

financiran od strane: Grada Pule, Istarske županije, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada 

Novigrada, Grada Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, 

Općine Funtane, Općine Ližnjana, Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine 

Raše, Općine Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, 

Općine Brtonigla, Općine Kršan. 

http://regionalexpress.hr/site/more/udruga-slijepih-izh-obiljezhila-meunarodni-dan-bijelog-

shtapa/  

Regional express, 20.10.2014. 

 

65 godina Udruge slijepih Karlovačke županije 

 

 

 

Udruga slijepih Karlovačke 

županije obilježila je u 

Knjižnici za mlade 15. 

listopada Međunarodni dan 

bijelog štapa i 65 godina 

djelovanja Udruge. 

  

Na svečanosti je predstavljen rad Udruge u proteklih 65 godina, te je istaknuto da 

slijepe osobe traže priliku da pokažu što sve mogu i koliko su jake kada se bore za 

http://regionalexpress.hr/site/more/udruga-slijepih-izh-obiljezhila-meunarodni-dan-bijelog-shtapa/
http://regionalexpress.hr/site/more/udruga-slijepih-izh-obiljezhila-meunarodni-dan-bijelog-shtapa/


bolju sadašnjost, ali i budućnost. Predsjednik Udruge Vlatko Golac istaknuo je da 

je karlovačka udruga jedna od najstarijih u Hrvatskoj.  

 

-Udruga ove godine obilježava 65 godina rada, najstarija je u Karlovačkoj županiji 

i jedna od najstarijih u Hrvatskoj. Kroz udrugu je od 1949. godine prošlo više od 

petsto članova, 105 članova je radilo, šest članova sada radi, a dva su bez posla. 

Cilj nam je da i njih zaposlimo. Svi članovi Udruge stambeno su zbrinuti. 

Međunarodni dan bijelog štapa u Hrvatskoj se obilježava od 1996. godine. 

Posebno mi je drago da smo tada uspjeli dogovoriti obilježavanje tog dana, jer 

sam u to vrijeme bio predsjednik Hrvatskog saveza slijepih, istaknuo je 

predsjednik Udruge slijepih Karlovačke županije Vlatko Golac.  

 

Međunarodni dan bijelog štapa obilježava se svake godine od 1964. godine, kada 

je tadašnji američki predsjednik Lyndon Johnson proglasio 15. listopada Danom 

bijelog štapa.  

 

U sklopu svečanosti uručene su zahvalnice i priznanja dugogodišnjim donatorima, 

sponzorima, suradnicima i članovima Udruge, te je promoviran novi broj časopisa 

"Život slijepih". Između ostalih, proslavi su prisustvovali zamjenik karlovačkog 

gradonačelnika Dubravko Delić i dopredsjednik Hrvatskog saveza slijepih Zlatko 

Kuftić.  

 
http://www.hrk.hr/clanak.asp?VijestiId=12607 

Hrvatski Radio Karlovac, 14.10.2014. 

http://www.hrk.hr/clanak.asp?VijestiId=12607


 

Obilježeno 65 godina Udruge slijepih Karlovačke županije 

 

Udruga slijepih Karlovačke županije obilježila je u Knjižnici za mlade 15. listopada 

Međunarodni dan bijelog štapa i 65 godina djelovanja Udruge. 

Na svečanosti je predstavljen rad Udruge u proteklih 65 godina, te je istaknuto da slijepe 

osobe traže priliku da pokažu što sve mogu i koliko su jake kada se bore za bolju sadašnjost, 

ali i budućnost. Predsjednik Udruge Vlatko Golac istaknuo je da je karlovačka udruga jedna 

od najstarijih u Hrvatskoj. 

 

 

-Udruga ove godine obilježava 65 godina rada, najstarija je u Karlovačkoj županiji i jedna od 

najstarijih u Hrvatskoj. Kroz udrugu je od 1949. godine prošlo više od petsto članova, 105 

članova je radilo, šest članova sada radi, a dva su bez posla. Cilj nam je da i njih zaposlimo. 

http://www.karlovacki-tjednik.hr/wp-content/uploads/2014/10/slijepi-1-800x600.jpg
http://www.karlovacki-tjednik.hr/wp-content/uploads/2014/10/slijepi-2-800x600.jpg


Svi članovi Udruge stambeno su zbrinuti. Međunarodni dan bijelog štapa u Hrvatskoj se 

obilježava od 1996. godine. Posebno mi je drago da smo tada uspjeli dogovoriti obilježavanje 

tog dana, jer sam u to vrijeme bio predsjednik Hrvatskog saveza slijepih, istaknuo je 

predsjednik Udruge slijepih Karlovačke županije Vlatko Golac. 

Međunarodni dan bijelog štapa obilježava se svake godine od 1964. godine, kada je tadašnji 

američki predsjednik Lyndon Johnson proglasio 15. listopada Danom bijelog štapa. U sklopu 

svečanosti uručene su zahvalnice i priznanja dugogodišnjim donatorima, sponzorima, 

suradnicima i članovima Udruge, te je promoviran novi broj časopisa “Život slijepih”. Između 

ostalih, proslavi su prisustvovali zamjenik karlovačkog gradonačelnika Dubravko Delić i 

dopredsjednik Hrvatskog saveza slijepih Zlatko Kuftić. (b.o.) 

http://www.karlovacki-tjednik.hr/?p=18151 

Karlovački tjednik, 14.10.2014. 

IZLOŽBA SLIKE U PIJESKU 

U Hrvatskoj knjižnici za slijepe 09. rujna, postavljena je izložba „Slike u pijesku“, Udruge 

slijepih istarske županije, Pula. 

Pod mentorstvom slikarice Stanke Golob u travnju 2013. održan je vrlo poticajan projekt, " 

pješčanog slikarstva" slijepih i slabovidnih osoba, kao dobra prilika za otkrivanje posebnog 

fenomena vezanog za slikarstvo i slikarski prikaz. 

Slike su vezane uz određeni osjećaj koji je uglavnom racionalno neopredijeljen, a  svojom  

tematikom slijede jednostavne prizore i događaje kao što su krajobraz, zgode ili predmeti. 

Motivi su pretežno vezani uz obalu, morsko okruženje, podvodni svijet, te područje gdje su 

slike nastajale, a to je gradić Izola. 

Odabrana je reljefna tehnika slikanja tj. pješčanih prikaza, vrlo prikladna za sudionike, jer se 

temelji na opipu i osjetu. 

Slikarica i voditeljica projekta Stanka Golob, naglasila je ipak u katalogu, kako su u izradi 

radova gotovo odlučujuću ulogu imali asistenti, premda su glavni protagonisti bili slijepe i 

slabovidne osobe, njihove želje i istraživalački duh. 

Radionica je trajala četiri dana, a sve naslikano je u tijesnoj vezi osobom stvaraoca slike. 

Na slikama se mogu vidjeti, barke, križ, ribice, brda, more, zemaljska kugla, konji u galopu, 

rijeka. 

U Hrvatskoj knjižnici za slijepe izložene su slike slijedećih autora; Terezija Gajski, Tatjana 

Grgorović, Nevija Kuftić, Zlatko Kuftić, Marija Legović, Marijana Peitel, Marina Radošić, 

Danijela Stoković, Marija Šimičević i Antonija Uka. 

Izložba dokazuje da su slijepe i slabovidne osobe sposobne stvoriti likovno djelo i da njihova 

pravila predstavljaju posebnu kategoriju. 

Njihove slike moguće je ne samo vidjeti, nego i osjetiti na poseban način, zato -  stvaralaštvu i 

trudu iskazujemo poštovanje. 

http://www.karlovacki-tjednik.hr/?p=18151


Izložba će biti postavljena do 15. 11. tj. završetka Mjeseca knjige u sklopu kojeg ćemo održati 

nekoliko događanja, što je ujedno i dobra prigoda da se sa slikama upozna publika koja će 

posjetiti književnu večer i pjesničko poslijepodne te večer evergreena. 

Ljerka Dinjar 

http://www.savez-slijepih.hr/hr/clanak/a-izlozba-slike-u-pijesku-1913/ 

HSS INFO, BROJ 9./2014. godine 

 

Obilježavanje Nacionalnog tjedna gluhih osoba i Međunarodni dan bijelog 

štapa 

 

Udruga slijepih Zagreb, Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, Udruga 

slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije i Udruga 

slijepih Međimurske županije provode projekt uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj 

civilnoga društva kojim zagovaraju pravo na prilagodbu televizijskog programa za gluhe, 

nagluhe, slijepe i slabovidne osobe u Republici Hrvatskoj. Projektom se želi ukazati na 

trenutno stanje prilagođenosti televizijskog programa kako bi televizijski program trebao biti 

prilagođen za ove skupine osoba s invaliditetom. Nadalje, želi se kroz javnost utjecati na 

poštivanje zakonske regulative u ovom području i pokrenuti javnu raspravu za zakonsko 

utvrđivanje etapa prilagodbe televizijskih i filmskih sadržaja za ove dvije skupine u RH.  

U sklopu kampanje "Želimo modernu televiziju", obilježit će se i Nacionalni tjedan gluhih 

osoba i Međunarodni dan bijelog štapa prigodnim lecima i promidžbenim video spotom 

kampanje snimatelja i redatelja Damira Čučića. kojeg možete pogledati ovdje. 

http://www.youtube.com/watch?v=h71WMtJwWwo . 

http://www.pula.hr/repozitorij-novosti/prikaz-novosti/article/obiljezavanje-nacionalnog-

tjedna-gluhih-osoba-i-medunarodni-dan-bijelog-stapa/, 09.10.2014. 

 

 

Udruga slijepih Istarske županije o problemima 

http://www.savez-slijepih.hr/hr/clanak/a-izlozba-slike-u-pijesku-1913/
http://www.pula.hr/typo3temp/pics/43d570d4a8.png
http://www.youtube.com/watch?v=5M2WiREYBXE
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http://www.pula.hr/repozitorij-novosti/prikaz-novosti/article/obiljezavanje-nacionalnog-tjedna-gluhih-osoba-i-medunarodni-dan-bijelog-stapa/
http://www.pula.hr/repozitorij-novosti/prikaz-novosti/article/obiljezavanje-nacionalnog-tjedna-gluhih-osoba-i-medunarodni-dan-bijelog-stapa/


 
USUSRET MEĐUNARODNOM DANU BIJELOG ŠTAPA 
Povodom skorašnjeg Međunarodnog dana bijelog štapa, predstavit ćemo neke od problema 

koji uokviruju svakodnevicu slijepih osoba, te teškoće sa kojima se susreću njihove udruge u 

smislu sustavnog financiranja svojeg rada:  

 

INKLUZIVNI DODATAK 

Već dvadeset godina, Hrvatski Savez slijepih bori se za državnu potporu kojom bi slijepe 

osobe podmirile troškove prouzročene sljepoćom, no u posljednjih nekoliko godina svi su 

dogovori pali u vodu, a prijedlozi bagatelizirani, pa je inkluzivni dodatak ostao tek plan za x-

godina. Ministarstvo socijalne politike i mladih je osnovalo radnu grupu koja bi trebala dati 

prijedlog zakona o inkluzivnom dodatku, no ista se do danas nije sastala, pa se očito radi o 

kozmetičkim preparatima za javnost i čistom neradu u praksi.  

 

I dalje je Hrvatska na dnu ljestvice po iznosu Doplatka za tuđu njegu i pomoć, s tom razlikom 

da su nas pretekli Kosovo i Republika Srpska, pa smo sada doista „sirotinja koja prima 

milostinju“ 

Stav je udruga, da bi zakon o inkluzivnom dodatku trebao biti donesen najkasnije do lipnja 

2015. A primijenjen od 01. 01. 2016. Potrebna je bolja suradnja svih saveza, koja bi iz 

deklarativne morala prijeći u stvarnu i učinkovitu, jer, za udruge postoje barem projekti i 

programi, a za pojedinca ništa. 

Slijepi Hrvatske odlučni su dobiti ovu „bitku“, makar se borili sami i ponovno aktualizirali 

„doplatak na sljepoću“. Kroz aktivnosti u Balkanskom konsultativnom komitetu, te kroz 

EBU, ovaj problem će se internacionalizirati, odnosno pokušati ishoditi barem upozorenja sa 

različitih međunarodnih skupova našoj Vladi.  

 

SUSTAVNO FINANCIRANJE UDRUGA 

Ovaj problem udruge muči već dugi niz godina, no sve je akutniji, a gašenje nekih udruga sve 

izvjesnije. Prema mišljenju Udruge slijepih IŽ, udruge se ne može ostaviti na milost i 

nemilost projektima, jer kroz njih članovi ostvaruju pojedina prava, a vrlo često ovise o nekim 

socijalnim uslugama koje se provode kroz te iste udruge, što znači da udruge odrađuju posao 

države. Sustavno financiranje udruga je jedan od problema koji država mora riješiti, 

ozakonivši rad udruga osoba sa invaliditetom kao rad od posebnog državnog interesa. 

 

Komisija koju su predložili svi savezi izradila je prijedlog takvog zakona, ali suradnje sa 

ministarstvom i drugim instancama vlasti nema. Kako se primiče izborna godina te politička 

volja postaje fleksibilnija, trebalo bi se pod hitno kroz neke saborske odbore pokušati 

progurati ovaj prijedlog zakona i dati ga u proceduru. 

 

ZAPOŠLJAVANJE 

Jedan od osnovnih uvjeta da se čovjek osjeća čovjekom, jest zapošljavanje, odnosno situacija 



u kojoj će sam privređivati i osigurati egzistenciju svojoj obitelji. Slijepoj osobi je 

zapošljavanje sam smisao života, status u kojem prestaje biti puki konzument socijalnih 

usluga i postaje koristan, djelatan, postaje Osoba.  

 

Nažalost, zapošljavanja slijepih u Hrvatskoj praktično nema, o čemu najbolje govore česti 

otkazi koji su vjerni pratitelji restruktuiranja i privatizacije različitih poduzeća i institucija. 

Nedavno je u Croatiji-osiguranje podijeljeno nekoliko otkaza slijepim osobama (doduše uz 

otpremnine), jer ih više ne trebaju. Kod restruktuiranja Gospodarske komore, otkaz je dobila 

jedina slijepa osoba tamo zaposlena, jer im više ne treba! U Hrvatskom Saboru je radio jedan 

naš član, a nakon njegovog odlaska u mirovinu, nisu uzeli nikoga, iako telefonska centrala još 

uvijek najnormalnije radi. 

 

Sve ovo je sustavna ne-briga o slijepima, sve ovo je dokaz da je Zakon o profesionalnoj 

rehabilitaciji i zapošljavanju samo mrtvo slovo na papiru, jer ga ponajviše krše baš državne 

institucije u kojima slijepih praktično nema.Slijepe osobe imaju svoje potencijale, svoja 

znanja i svoja prava da uživaju sva prava, ali i da participiraju u napretku i funkcioniranju 

društva.  

 

Treba intenzivirati kontaktee sa državnim institucijama i upozoriti na nedopustivo stanje 

nepoštivanja kvotnog sustava, te zatražiti izuzeće slijepih osoba od odredbe o ne 

zapošljavanju u institucijama države. Svjetao primjer zapošljavanja slijepih jest Grad Zagreb i 

njegov Gradonačelnik, jer u gradu i Holdingu radi preko 20 slijepih, što je dokaz da se može, 

odnosno da su slijepi dobri i uspješni na svojim radnim mjestima. 

 

ZAKLJUČAK 

Ono na čemu slijepi u Hrvatskoj mogu biti zahvalni resornom ministarstvu, jest uvođenje 

videćeg pratitelja, te veći broj natječaja, zahvaljujući europskim fondovima. Sve drugo je 

ispod svakog nivoa i traži hitne promjene. 

 

Podvalu inkluzivnog dodatka sa imovinskim ili dohodovnim cenzusom slijepi Hrvatske 

nikada neće prihvatiti, jer ona degradira smisao dodatka, a slijepe koji žele raditi i aktivno 

živjeti destimulira. 

 

Za boljitak svih osoba sa invaliditetom, treba više sloge i suradnje krovnih udruga, te 

odlučnosti da se dogovorene akcije provedu, bez ulagivanja vlasti i zakulisnih igara. 

http://regionalexpress.hr/site/more/udruga-slijepih-istarske-zhupanije-o-problemima/ 

 

Regional express, 02.10.2014. 

Članovi Udruge slijepih Istarske županije sudjelovali na maratonu 

Parenzana – Vižinada Istra 

http://regionalexpress.hr/site/more/udruga-slijepih-istarske-zhupanije-o-problemima/


Članovima i volonterima USIŽ-a trebalo je tri sata prosječnog hoda da prevale put od 
dvanaestak kilometra, koji je, kako kažu, bio prožet brdašcima, šarolikim terenom i 
prekrasnom prirodom 

 

Desetak članova Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije, u suradnji s 

Biciklističkim klubom slijepih Istarske županije – Tandem i Udrugom slijepih Istarske 

županije sudjelovalo je u Vižinadi na 19. Biciklističkom maratonu Parenzana – Vižinada 

Istra, u kategoriji rekreativna šetnja. Udruge su se u rekreativne aktivnosti uključile u sklopu 

redovnog programa koje provode, a koji se financiraju putem lokalne samouprave. 

Članovi Udruge slijepih Istarske županije aktivno sudjeluju na Parenzani od 2011. godine, od 

čega je ovo prva godina da članovi ne sudjeluju na tandem biciklima prilagođenim osobama 

sa smetnjama vida, već su se odlučili okušati u nešto drugačijoj disciplini. 

Oduševljenim članovima i volonterima USIŽ-a trebalo je tri sata prosječnog hoda da prevale 

put od dvanaestak kilometra, koji je, kako kažu, bio prožet brdašcima, šarolikim terenom i 

prekrasnom prirodom. 

"Ovim putem zahvaljujemo organizatoru na stručnosti i pažnji koja je pružena slijepim 

osobama“, jednoglasno su izjavili članovi i volonteri USIŽ. 

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/6127/clanovi-udruge-slijepih-istarske-

zupanije-sudjelovali-na-19-biciklistickom-maratonu-parenzana-vizinada-istra 

In portali, 30.092014. 

http://regionalexpress.hr/site/more/udruga-slijepih-izh-na-planinarenju-u-vizhinadi/ , Regional 

express, 30.09.2014. 

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/6127/clanovi-udruge-slijepih-istarske-zupanije-sudjelovali-na-19-biciklistickom-maratonu-parenzana-vizinada-istra
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Želimo modernu televiziju: Hoće li rukovodstvo HRT-a konačno čuti 

zahtjev slijepih, slabovidnih i gluhih osoba!? 

U Zagrebu je predstavljena kampanja 'Želimo modernu televiziju' prema projektu 'Kad 

slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju', financiranom od Nacionalne zaklade za 

razvoj civilnoga društva. Projekta čiju dodanu vrijednost predstavlja upravo 

zajedništvo udruga koje ga provode. 

 

Goran Denis Tomašković (prvi slijeva), voditelj projekta 

"Do suradnje je došlo jer su već postojali kontakti između naše Udruge slijepih Zagreb i 

Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, iz kojeg nas je Mirjana Juriša, koordinatorica u 

projektu za gluhe, predložila za partnere Udruzi gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije 

te Udruzi gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije. Obzirom da su parteneri trebali biti 

s različitih područja Republike Hrvatske ranije smo surađivali s Udrugom slijepih 

Međimurske županije i Udrugom slijepih Istarske županije i tako je stvorena naša mala 

mreža", rekao nam je mr. sc. Goran Denis Tomašković, voditelj projekta. 

"Cilj je projekta doprinijeti povećanju kvalitete življenja slijepih i gluhih osoba kroz bolju 

implementaciju zakonskih propisa. Mi imamo zakonski propis koji postavlja da je obveza 

Hrvatske televizije postupno prilagoditi televizijski program osobama oštećena vida i sluha. 

Kroz projekt želimo potaknuti provođenje te regulative, dakle utjecati na javne politike i na 

državnoj razini - na Ministarstvo kulture, Hrvatsku televiziju, ali i na lokalne televizije. 

Lokalne televizije imaju utjecaj u zajednici, naime predstavnici lokalne vlasti mogu 

poduprijeti naše inicijative. Kampanju će popratiti Kanal RI u Rijeci na kojem Udruga gluhih 

i nagluhih Primorsko-goranske županije ima svoju emisiju. Udruga Cenzura plus iz Splita vrlo 

je utjecajna u području ljudskih prava i emitirat će spot svakoga petka te na taj način u 

lokalnoj zajednici otvoriti pitanje kakva je trenutno prilagođenost programa, a kakva bi 

trebala biti.  



 

Nismo zadovoljni trenutnim stanjem prilagodbe programa, dapače, kod nas je napravljen 

korak unatrag zadnjih godina. Primjer je dokumentarni program Hrvatske televizije koji je 

prije desetak godina bio cijeli sinkroniziran. Trenutno je tek pola programa sinkronizirano. To 

ne odgovara ni slijepim ni slabovidnim osobama. U ožujku smo se prvi put obratili Hrvatskoj 

televiziji i u lipnju, kada je imenovan novi ravnatelj programa Saša Runjić, dobili smo 

obavijest da će nas uskoro primiti na razgovor. Mirjana Juriša, Vojin Perić i ja trebali bi 

predstaviti projekt i čuti što se na televiziji radi po tom pitanju te pokušati dogovoriti moguću 

zajedničku suradnju utvrđivanjem etapa prilagodbe televizijskih i filmskih sadržaja slijepim i 

gluhim osobama", kaže Goran Denis Tomašković. 

Snimljen je i promidžbeni spot u kojem je prikazana trenutna razina prilagođenosti 

televizijskog programa, koji će, uz tiskani materijal, ukazati na teškoće osoba s oštećenjima 

vida i oštećenjima sluha u praćenju sadašnjeg televizijskog programa. 

Marinka Bakula-Anđelić, pomoćnica pročelnice za zaštitu osoba s invaliditetom, kaže da 

Grad Zagreb stoji iza ovog projekta te napominje da nikada nije kasno izvršiti pritisak na one 

koji trebaju provesti tehničku podršku i vjeruje da će se televizije otvoriti za provedbu ciljeva 

kampanje u djelo.  

 

Otvaranju kampanje prisustvovala je i članica programskog vijeća HRT-a Neda Ritz, koja je 

navela da će na prvoj sjednici programskog vijeća izvijestiti o kampanji za televiziju 

prilagođenu, slijepim, slabovidnim, gluhimi nagluhim osobama. 

Darko Matić, također slijepa osoba, pozdravio je kampanju, no istakao da je žalosno što se 

moli za elementarna ljudska prava koja pripadaju slijepima i gluhima po slovu zakona. HRT 



je javni, nacionalni servis, pa kao i privatne televizije imaju obvezu, prema Vijeću za 

elektroničke medije, poštivati hrvatske zakone. 

"Jesmo li mi demokratsko društvo kad moramo raditi nacionalnu kampanju da osvijestimo 

rukovodeće ljude HRT-a!?", pita Matić. 

Tekst i foto: Božica Ravlić 

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/kultura/6078/zelimo-modernu-televiziju-hoce-li-

rukovodstvo-hrt-a-konacno-cuti-zahtjev-slijepi-slabovidnih-i-gluhih-osoba  

In portali, 26.09.2014. 

Vođenje slijepih osoba po turističkim atrakcijama 

 
 

Društvo turističkih vodiča Pule nositelj je projekta pod nazivom "Boje inkluzivnog turizma" 

kojeg provodi u suradnji s Udrugom slijepih Istarske županije, a sve u cilju jačanja turističke 

ponude i kapaciteta. 

- Inicijalna ideja ovog projekta je stručna obuka vodiča, članova Društva turističkih vodiča 

Pule za uspješno vođenje turističkih atrakcija na način prilagođen slijepim osobama. Cilj 

projekta je i razvijanje edukativnih radionica radi boljeg poznavanja i komuniciranja s tom 

skupinom osoba s invaliditetom. Najvažnija je stoga edukacija i senzibilizacija vodiča, ali i 

cijelog društva radi omogućavanja slabovidnim osobama da primjerice mogu razgledati grad, 

općenito da budu bolje uključeni te da im se pruži mogućnost doživljavanja svog grada kroz 

nečiju priču, kaže predsjednica Društva turističkih vodiča Rossana Matejčić - Miljević. 

GPS tehnologija, govorni softver ugrađen u mobilne telefone koji sadržava ključne turističke 

točke Pule i Premanture sastavni su dio ovog projekta kojeg je u potpunosti prihvatilo 

Ministarstvo turizma, te ga financira s 289 tisuća kuna. U sklopu projekta koji je započeo 15. 

kolovoza, a trajat će do 15. prosinca, nabavit će se i nekoliko "pametnih" mobitela za 

nekoliko stopostotno slijepih osoba. Ključne turističke točke s područja cijelog istarskog 

poluotoka bit će utkane u turističke karte te govorno uklopljene na telefonskoj liniji. 

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/kultura/6078/zelimo-modernu-televiziju-hoce-li-rukovodstvo-hrt-a-konacno-cuti-zahtjev-slijepi-slabovidnih-i-gluhih-osoba
http://www.in-portal.hr/in-portal-news/kultura/6078/zelimo-modernu-televiziju-hoce-li-rukovodstvo-hrt-a-konacno-cuti-zahtjev-slijepi-slabovidnih-i-gluhih-osoba


Predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Zlatko Kuftić najavio je već za listopad 

održavanje petodnevne teoretske i praktične obuke u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu 

slijepih u Premanturi. 

- Na taj će se način omogućiti za desetak licenciranih turističkih vodiča te 15 slijepih osoba 

rukovanje s GPS tehnologijom, u vođenju i pristupu turističkim turama. Kvalificirane osobe 

educirat će ih o pristupu, komunikaciji i pratnji osoba s invaliditetom, rekao je Kuftić. 

Voditeljica projekta je Katja Meden, a provest će se uz pomoć inovatora govornih turističkih 

karata Davora Horvata te njegova suradnika Fabijana Marinovića. (S. ROJNIĆ SINKOVIĆ) 

 

http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/vodjenje-slijepih-osoba-po-turistickim-atrakcijama-

465350 

Glas istre, 28.08.2014. 

 

Predstavljen projekt “Boje inkluzivnog turizma” 

GOVORNI PROGRAM ZA NAVIGACIJU SLABOVIDEĆIH OSOBA 
 

 

 

Zajedničkom suradnjom Društva turističkih vodiča Pule kao nositelja i Udruge slijepih 

Istarske županije kao partnerske organizacije, a s ciljem jačanja turističke ponude i kapaciteta 

obje udruge izrodio se projekt „Boje inkluzivnog turizma“. Daljnje smjernice u njegovoj 

implementaciji usvojene su na današnjem sastanku: Rossane Matejčić – Miljević, 

predsjednice Društva turističkih vodiča, predsjednika Udruge slijepih Istarske županije Zlatka 

Kuftića, voditeljice projekta Katje Meden, inovatora govornih turističkih karata Davora 

Horvata te njegova suradnika Fabijana Marinovića.   

 

Financiran od strane Ministarstva turizma s 289.597,52 kn, projekt je krenuo s realizacijom 

15. kolovoza, a njegovo trajanje predviđeno je sve do 15. prosinca 2014. 

Sastavni dio projekta čini GPS tehnologija, govorni softver ugrađen u mobilne telefone koji 

sadržava ključne turističke točke Pule i Premanture, dok će ključne turističke točke s područja 

cijelog istarskog poluotoka biti utkane u turističke karte te govorno uklopljene na telefonskoj 

http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/vodjenje-slijepih-osoba-po-turistickim-atrakcijama-465350
http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/vodjenje-slijepih-osoba-po-turistickim-atrakcijama-465350
http://cdn.regionalexpress.hr/images/uploads/boje_inkluzivnog_turizma.jpg


liniji. Jesenska petodnevna teoretska i praktična obuka u Edukacijsko-rehabilitacijskom 

kampu slijepih Premantura skupini će od 10-ak licenciranih turističkih vodiča i najviše 15 

slijepih osoba omogućiti rukovanje s GPS tehnologijom te prvonavedene educirati o pristupu, 

komunikaciji i pratnji osoba s invaliditetom od strane kvalificiranih osoba. 

      

Ovaj projekt razvija inicijalnu ideju u smjeru stručne obuke videćih vodiča, članova Društva 

turističkih vodiča Pule za uspješno vođenje turističkih atrakcija na način prilagođen slijepim 

osobama, razvijajući serijal edukativnih radionica njihovo bolje poznavanje i komunikaciju sa 

tom skupinom osoba s invaliditetom. 

Regional express, 25.08.2014. 

 

Zajednički projekt „Boje inkluzivnog turizma“ 

 

SURADNJA TURISTIČKIH VODIČA I UDRUGE SLIJEPIH IŽ 
Zajedničkom suradnjom Društva turističkih vodiča Pule kao nositelja i Udruge slijepih 

Istarske županije kao partnerske organizacije, a s ciljem jačanja turističke ponude i kapaciteta 

obje udruge izrodio se projekt „Boje inkluzivnog turizma“.  

 

   Financiran od strane Ministarstva turizma s 289.597,52 kn, projekt kreće s realizacijom 15. 

kolovoza, a njegovo trajanje predviđeno je sve do 15. prosinca 2014. Sastavni dio projekta 

čini GPS tehnologija, govorni softver ugrađen u mobilne telefone koji sadržava ključne 

turističke točke Pule i Premanture, dok će ključne turističke točke s područja cijelog istarskog 

poluotoka biti utkane u turističke karte A3 formata te govorno uklopljene na telefonskoj liniji.  

 

   Jesenska petodnevna teoretska i praktična obuka u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu 

slijepih Premantura skupini će od 10-ak licenciranih turističkih vodiča i najviše 15 slijepih 

osoba omogućiti rukovanje s GPS tehnologijom te prvonavedene educirati o pristupu, 

komunikaciji i pratnji osoba s invaliditetom od strane kvalificiranih osoba. 

 

   Ovaj projekt razvija inicijalnu ideju u smjeru stručne obuke videćih vodiča, članova Društva 

turističkih vodiča Pule za uspješno vođenje turističkih atrakcija na način prilagođen slijepim 



osobama, razvijajući serijal edukativnih radionica njihovo bolje poznavanje i komunikaciju sa 

tom skupinom osoba s invaliditetom. Rex 

http://regionalexpress.hr/site/more/zajedniki-projekt-boje-inkluzivnog-turizma/ 

 

Regional express, 31.07.2014. 

 

http://www.24sata.hr/regionalne-vijesti/vijest/zajednicki-projekt-boje-inkluzivnog-turizma 

 

http://www.poslovni.hr/hrvatska/mint-sa-34-milijuna-kuna-sufinancira-projekte-strukovnih-

udruga-najvise-hotelijerske-273095 

 

Gluhe i slijepe osobe traže prilagođen televizijski program 

Projektom se uz ostalo želi, kroz zagovaranje u javnosti, utjecati na poštivanje zakonske 

obveze HRT-a i pokrenuti javnu raspravu za zakonsku regulativu etapa prilagodbe 

televizijskih i filmskih sadržaja za ove dvije skupine 

 

U okviru provedbe projekta "Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju“, financiranog 

od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, predstavnici pet partnerskih udruga iz 

Republike Hrvatske i suradnici na projektu sastali su se na trećem organizacijskom sastanku i 

radionici u sjedištu Udruge slijepih Zagreb. 

Projekt za cilj ima doprinijeti povećanju kvalitete življenja kroz bolju implementaciju 

zakonskih propisa u području prilagodbe televizijskog programa za ove dvije skupine osoba s 

osjetilnim invaliditetom. Zagovaranje ovog prava kroz ovaj projekt provode Udruga slijepih 

Zagreb, koordinatorica projekta, te partneri Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske 

županije, Udruga slijepih Istarske županije - Pula, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-

baranjske županije i Udruga slijepih Međimurske županije. 

Provedbom aktivnosti projekta želi se prikazati postojeće stanje prilagođenosti televizijskog 

programa i pokazati adekvatnu prilagođenost TV sadržaja. Nadalje, projektom se želi, kroz 

zagovaranje u javnosti, utjecati na poštivanje zakonske obveze HRT-a i pokrenuti javnu 

http://regionalexpress.hr/site/more/zajedniki-projekt-boje-inkluzivnog-turizma/
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raspravu za zakonsku regulativu etapa prilagodbe televizijskih i filmskih sadržaja za ove dvije 

skupine u RH. Značajan dio aktivnosti projekta odnosi se na prijenos i dobivanje novih znanja 

i vještina kojima bi se udruge ojačale za zagovaranje i zajedničko djelovanje. 

Na početku sastanka snimatelj i redatelj Damir Čučić predstavio je radnu verziju spota koji će 

se koristiti u kampanji projekta. Uz volontere članove iz udruga gluhih i slijepih u spotu, 

također kao volonterka sudjeluje i ugledna hrvatska glumica Biserka Ipša. Svi nazočni na 

sastanku spot su pozitivno ocijenili te će uz manje dodatke vezane uz označivanje financijera i 

provoditelja projekta biti uskoro pripremljena konačna verzija. 

Spot će biti promoviran u jesen, u razdoblju između Nacionalnog tjedna gluhih osoba 

(posljednji tjedan rujna) i Međunarodnog dana bijelog štapa 15. listopada 2014. 

U nastavku sastanka, koji je vodio voditelj projekta Goran Denis Tomašković, sudionici su se 

osvrnuli na dosadašnji dio provedbe projekta i završeno polugodišnje izvješćivanje prema 

Nacionalnoj zakladi. Nadalje, razrađen je plan aktivnosti za razdoblje do kraja listopada uz 

dogovor o podjeli poslova vezanih za povećanje vidljivosti projekta. Dogovoreni su rokovi za 

interno izvješćivanje i završno godišnje izvješćivanje prema financijeru. 

Po završetku sastanka održana je treća radionica projekta, namijenjena djelatnicima i 

članovima udruga, pod nazivom Prilagodba televizijskog programa za slijepe i gluhe osobe – 

zakonski okvir i praksa. Na radionici je sudjelovalo 12 sudionika. 

U prvom dijelu ove trosatne radionice Goran Denis Tomašković iznio je zakonski okvir koji 

proizlazi od poštivanja temeljnih ljudskih prava svakog pojedinca kao što su pravo na pristup 

informacijama, sudjelovanje u kulturnom životu i uživanje u umjetnosti. Ova prava 

proklamirana su u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Konvenciji UN-a o pravima osoba s 

invaliditetom, čija je potpisnica i naša zemlja, te u Nacionalnoj strategiji izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine. Iako, u Zakonu o HRT-u (NN 

137/10, 76/12) u članku 6. piše da "HRT je dužan postupno učiniti dostupnim svoje 

audiovizualne medijske usluge osobama s oštećenjem sluha i vida“, na našoj javnoj televiziji 

nije postignuta adekvatna razina prilagođenosti programa za ove dvije skupine našeg društva. 

Na koji će se način, kako i u kojem razdoblju televizijski program početi prilagođavati nije 

utvrđeno nikakvim drugim aktom. 

Na radionici je prikazano stanje prilagođenosti televizijskog programa u europskim zemljama 

i SAD-u. Zanimljivo je bilo čuti da osim zemalja kao što su Velika Britanija, Njemačka i 

Norveška, koje su u razvoju prilagođenosti programa na javnim televizijama postigle zavidnu 

razinu, u posljednje vrijeme značajne korake u tom području rade i zemlje poput Poljske, 

Slovačke i Slovenije. Tako je primjerice u Slovačkoj tijekom protekle godine dostignuta 

razina od 20 posto prilagođenosti tv programa audio deskripcijom (zvučnim opisom scena za 

slijepe) na javnoj televiziji. 

U drugom dijelu radionice način prilagodbe za gluhe i nagluhe osobe iznio je Damir Herega, 

predstavnik Udruge gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije. On je ukratko iznio 

početke prilagođavanja nekih sadržaja na HTV-u gluhim osobama i trenutno stanje. Kao 

adekvatnu prilagodbu za sve osobe oštećena sluha iznio je da bi uz tv sadržaj trebao biti 

prijevod na hrvatski znakovni jezik, dodatni titl te označavanje različitim bojama govornika. 



Način na koji se filmski ili tv sadržaj prilagođava za slijepe osobe iznijela je Otilija Sobočan, 

predstavnica Udruge slijepih Međimurske županije. Ona je ujedno i iznijela svoje iskustvo 

koje je stekla u udruzi Zamisli gdje je u okviru projekta "Slušam, dakle vidim“ od 2006. 

sudjelovala u prilagođavanju 12 filmova za slijepe osobe. Adekvatna prilagodba tv sadržaja za 

slijepe, ukoliko se radi o sadržaju strane produkcije, bila bi potpuna sinkronizacija i audio 

deskripcija (zvučni opis scena) glasom jednog naratora. 

Za sadržaje domaće produkcije dovoljna je samo audio deskripcija. Ova izlaganja bila su 

pojašnjena i na dobrim primjerima prakse. Sudionici radionice na kraju su pogledali i 

prokomentirali radnu verziju filma o aktivnostima Udruge slijepih Zagreb koji je svojim 

glasom, kao volonterka, prilagodila za slijepe spikerica Mirela Matković. 

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/5431/gluhe-i-slijepe-osobe-traze-prilagodjen-

televizijski-program, 16.07.2014. 

 

Projekti saveza slijepih ‘‘Jer, ja sam žena’’ i ‘‘Visal’’ 

 

  

PJESMA ZA SLIJEPE ŽENE 
Hrvatski savez slijepih u Edukacijsko rehabilitacijskom kampu slijepih – Premantura od 07. 

do 14. srpnja 2014. godine provodi projekte „Jer, ja sam žena“ I „Visal“ za slijepe žene 

Hrvatske povodom ljetne akademije slijepih žena. Na ljetnoj akademiji slijepih žena sudjeluje 

i predstavnica Udruge slijepih Istarske županije iz Podružnice Poreč, Zora Dujmović. 

Sudjelovanje na ljetnoj akademiji Udruga svojoj članici financira putem programa „Zaštita i 

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/5431/gluhe-i-slijepe-osobe-traze-prilagodjen-televizijski-program
http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/5431/gluhe-i-slijepe-osobe-traze-prilagodjen-televizijski-program


unapređenje kvalitete života slijepih osoba“ iz lokalne samouprave Istarske županije.  

 

   U okviru projekata organizirane su razne radionice, gimnastika te brain gym. Za druženje uz 

glazbu i ples angažiran je sastav Duo Magnolija, Mladen i Klaudio Radolović, koji su 

nastupili potpuno besplatno. Uz Duo Magnoliju nastupila je Sara Salvi. Duo Magnolija več 

dugi niz godina nastupa besplatno prilikom provođenja raznih projekta i programa Udruge 

slijepih Istarske županije i Hrvatskog saveza slijepih te im se ovim putem u Udruzi zahvaljuju 

na razumijevanju za potrebe za glazbom slijepih osoba. Rex 

http://regionalexpress.hr/site/more/projekti-saveza-slijepih-jer-ja-sam-ena-i-visal/ 

Regional express, 11.07.2014. 

 

Udruga slijepih Istarske županije u Karlovcu 

 

DRUŽENJE I TURNIR U PIKADU 
Pikado ekipa Udruge slijepih Istarske županije je 05. srpnja 2014. godine otputovala u 

Karlovac i sudjelovala na prijateljskom druženju članova udruge slijepih Istarske, Karlovačke 

i Pirmorsko goranske županije. Organizator susreta je bila Udruga slijepih Karlovačke 

županije.  

 

Susret je održan u prostorijama Udruge slijepih Karlovačke županije, Strossmayerov trg 2 u 

Karlovcu. Održan je ekipni turnir u elektronskom govornom pikadu.  

 

Od šest ekipa Udruga slijepih Istarske županije se plaisrala na četvrtom mjestu. Sastav pikado 

ekipe: Davor Besedić, Ivan Fonović, Zlatko Kuftić i Zlatko Sandrić. 

 

Susret je organiziran povodom Dana Grada Karlovca.  

 

Nakon natjecanja u pikadu, domaćini i njihovi gosti posjetili su Gradski muzej Karlovac te im 

je darovan vodič za slijepe i slabovidne osobe „Karlovačka zvijezda“ koji je za slijepe i 

slabovidne osobe besplatan, a za ostale iznosi 15,00 kn. Kupnjom vodiča potpomaže se izrada 

muzeografskih pomagala za osobe s invaliditetom. 

http://regionalexpress.hr/site/more/udruga-slijepih-istarske-zhupanije-u-karlovcu/ 

http://regionalexpress.hr/site/more/projekti-saveza-slijepih-jer-ja-sam-ena-i-visal/
http://regionalexpress.hr/site/more/udruga-slijepih-istarske-zhupanije-u-karlovcu/


Regional express, 09.07.2014. 

Udruga slijepih Istarske županije: Program osobne asistencije slijepima na 

istarskom poluotoku 

 

 

Potpisivanjem Ugovora o radu obilježen je u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije 

novi trogodišnji ciklus programa osobne asistencije slijepim osobama na području čitavog 

istarskog poluotoka pod nazivom PAUSI – program aktivnog uključenja slijepih Istre. 

Financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih sa 300.000 kuna na godišnjoj 

razini, program obuhvaća direktnu pomoć u kućanstvu onim slijepim osobama koje stanuju 

same, sa slijepim bračnim parom, ili pak onima čiji su videći ukućani teškog zdravstvenog 

stanja, pa nisu u stanju brinuti se za slijepu osobu. 

Program, čija je voditeljica Katja Meden, a koordinator Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge 

slijepih Istarske županije zapošljava četiri osobne asistentice: dvije za Pulu i okolicu, treću za 

zapadni i četvrti za za istočni dio te unutrašnjost Istre, od kojih je jedna ujedno i osoba s 

invaliditetom. 

Osim direktne pomoći u kućanstvu, program ima za cilj sprečavanje izolacije i 

deinstitucionalizacije slijepih, mahom starijih osoba na području Istarske županije. 

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/5296/udruga-slijepih-istarske-zupanije-

program-osobne-asistencije-slijepima-na-istarskom-poluotoku, 03.07.2014. 

http://regionalexpress.hr/site/more/potpisan-program-osobne-asistencije-slijepima-u-istri/, 

Regional  express, 02.07.2014. 

 

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/5296/udruga-slijepih-istarske-zupanije-program-osobne-asistencije-slijepima-na-istarskom-poluotoku
http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/5296/udruga-slijepih-istarske-zupanije-program-osobne-asistencije-slijepima-na-istarskom-poluotoku
http://regionalexpress.hr/site/more/potpisan-program-osobne-asistencije-slijepima-u-istri/


Pula: Predstavljen projekt "Drugo lice invalidnosti" 

 

 

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli predstavljen je projekt "Drugo lice 

invalidnosti" rovinjske udruge "Visoki jablani", Mreže udruga osoba invaliditetom Dalmacije 

(M.U.O.S.I.D), Udruge slijepih Istarske županije, Grada Pule i Istarske županije, koji se 

financira sredstvima Europske unije putem programa IPA. Vrijednost mu je 130 tisuća eura, 

od čega EU financira 76,5 posto. 

- Riječ je o projektu kojem je osnovni cilj motiviranje svih subjekata u društvu, od obitelji 

osoba s invaliditetom, prijatelja i susjeda do lokalne zajednice i u konačnici poslodavaca da 

preuzmu aktivniju ulogu i aktivnije se založe na zapošljavanju osoba s invaliditetom, rekla je 

uvodno Mihaela Jović Karešin, predsjednica udruge "Visoki jablani". 

U periodu od rujna do prosinca 2014. godine bit će tako organizirana široka zagovaračka 

kampanja za podizanje javne i institucionalne svijesti, a posebice svijesti poslodavaca. U Puli 

će se cjelodnevna kampanja održati 26. studenog. Jović Karešin je dodala da je i zakonska 

obveza zaposliti jednu osobu s invaliditetom na svakih 20 radnika do 2015., dok će do 2020. 

to biti dvije osobe s invaliditetom na svakih 20 zaposlenih. 

Ante Raos, predsjednik M.U.O.S.I.D.-a, rekao je da je ovo temelj stvaranja svojevrsne burze 

rada za osobe s invaliditetom u budućnosti, da se vidi koje poslove oni mogu obavljati i da se 

u tom pravcu usmjeravaju pri školovanju. Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih, rekao je 

da su se rado uključili u ovaj projekt koji za cilj ima zapošljavanje osoba s invaliditetom, jer 

se tu ne radi samo o egzistenciji, već je u pitanju i kvaliteta života tih osoba. 

Naglasio je da Istarska županija jedina u Hrvatskoj daje novčanu naknadu slijepim osoba zbog 

nezaposlenosti i da to nije iznos koji rješava sve probleme, ali upućuje na razumijevanje 

problematike. 



Gradska pročelnica za društvene djelatnosti Elvira Krizmanić Marjanović rekla je da je u 

ovom projektu važno srušiti predrasude o osobama s invaliditetom i dokazati da su 

jednakovrijedni i sposobni radnici koji mogu obavljati širok spektar poslova, jer imaju razne 

talente. Zamjenik istarskog župana Miodrag Čerina osobno se obvezao animirati poslodavce, 

velike i male gospodarske subjekte, da do 26. studenog prihvate ideju o zapošljavanju osoba s 

invaliditetom te da dođu na zagovaračku kampanju i dobiju informacije. (S. ZRINIĆ 

TERLEVIĆ) 

        Glas Istre, 19.06.2014. 

Udruga slijepih otvorila svoja vrata građanima 

 

   

 



ZAVRŠILI DANI OTVORENIH VRATA 
U sklopu obilježavanja Europske godine građana, na inicijativu Ureda za udruge. Vlade 

Republike Hrvatske, treću godine za redom u cijeloj Hrvatskoj su obilježeni dani otvorenih 

vrata udruga. Udruga slijepih Istarske županije uključila se u manifestaciju u partnerstvu s 

Hrvatskim savezom za rijetke bolesti i Udrugom slabovidnih osoba Istarske županije.  

 

Dani otvorenih vrata u cijeloj Hrvatskoj su održane od 5. lipnja do 7. lipnja. Predstavnici 

Udruga su upoznali građane grada Pule o njihovim aktivnostima, programima i projektima, 

potrebama za volonterima Istarske županije. U sklopu radionice „MI SMO TU“ gostovao je 

Davor Marović, istarski pjevač koji je članovima Udruge zapjevao nekoliko svojih pjesama, a 

nakon pjesme i fotografiranja, okušao se i u igri pikada. 

 

 

Za prva tri mjesta sudionicima je uručena diploma:  

 

3. mjesto je osvojio Danilo Piutti 

2. mjesto je osvojila Slađana Šupljikac 

1. mjesto je osvojila Anica Todorović 

 

 

Tih je dana Udruga otvorila svoja vrata i na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre 

– Regionalnom centru inkluzivnog turizma – Cukrići. Kako su na Centru nazočili i članovi 

Udruge slijepih Istarske županije, održan je pikado turnir povodom Dana otvorenih vrata. 

Turnir je održan za sve tri kategorije članova, B1 (potpuno slijepe osobe), B2 (članovi Udruge 

s ostatkom vida) i B3 (videće osobe – volonteri Udruge), te turnir parova.  

http://regionalexpress.hr/site/more/udruga-slijepih-otvorila-svoja-vrata-graanima/  

Regional exspress, 10.06.2014. 

Na Brijunima održana obuka vozača tandem bicikala 

 

http://regionalexpress.hr/site/more/udruga-slijepih-otvorila-svoja-vrata-graanima/


    

     

 

 

LEARNING MOBILITY FOR PERSONS WITH DISABILITIES 
U Nacionalnom parku Brijuni u trajanju od 22. do 27. svibnja održana je zadnja projektna 

aktivnost projekta „Learning Mobility for Persons with Disabilities“ , dvogodišnjeg projekta 

razvoja obrazovnih partnerstva koje je Udruga slijepih Istarske županije uspješno prijavila 

2012.godine na natječaj za bespovratna sredstva Europske unije, a preko Agencije za 

mobilnost  i programe EU, u sklopu programa Cjeloživotno učenje. Projekt  je prijavljen u 

partnerstvu s organizacijama slijepih i slabovidnih iz Slovenije i Mađarske: Medobčinskog 

društva slepih in slabovidnih  iz Kopra te Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete 

– Bulake iz Budaörsa kraj Budimpešte, a ukupna vrijednost projekta je 70.000 EUR-a.  

Autorica i voditeljica cjelokupnog projekta je magistra sociologije Biljana Bekić. 

 

Brijuni kao mjesto održavanja zadnje aktivnosti ovog projekta - obuke vozača tandem bicikla: 

slijepih i slabovidnih vozača i videćih volontera izabrano je kako zbog svojih prirodnih 

ljepota koje aktiviraju sva ljudska osjetila, posebice osjetilo mirisa - zbog velikog broja 

aromatičnog bilja te osjetilo sluha-   zbog  250  vrsta ptica koje žive na tom otočju i čiji pijev 

je posebice glasan tijekom jutarnjih sati, tako i zbog mogućnosti sigurnog tandem bicikliranja 



na više od 200 km staza bez prometa. U obuci je sudjelovalo ukupno osam slijepih i 

slabovidnih iz Slovenije te pet slijepih i slabovidnih iz Mađarske, koji su na Brijune došli 

zajedno s pratećim osobljem – osobnim asistentima i ostalim članovima projektnog tima. 

Obuka je provedena po autorskom programu Biljane Bekić, a osim nje, u provedbi programa 

su kao instruktori sudjelovali i bračni par Michael i Marijana Strechow iz Momjana, veliki 

ljubitelji tandem biciklizma, sudionici brojnih međunarodnih utrka i provoditelji obuke 

slijepih i slabovidnih osoba za vožnju na tandem biciklu u široj regiji te Michele Fabro, 

biciklistički vodič iz Vodnjana. Upravo zahvaljujući bračnom paru Strechow, polaznici su 

imali priliku upoznati najvećeg proizvođača bicikla na svijetu Billa McCready-a i njegovu 

suprugu Jan, vlasnike tvornice bicikla Santana, koji su na proputovanju kroz Hrvatsku u 

pripremi dolaska 400 tandem biciklista iz Amerike u listopadu, došli na Brijune  kao gosti 

predavači na ovom edukacijskom programu kako bi polaznicima održali motivacijsko 

predavanje i podijelili s njima  svoja iskustva iz  višegodišnje vožnje tandem bicikla, koji su u 

Americi izuzetno popularni među bračnim parovima. Osim bračnog para  McCready,  

polaznici su imali priliku upoznati i gospodina  Eduarda Kolića, pomoćnika ravnatelja 

Nacionalnog parka Brijuni, koji im je osobno došao poželjeti dobrodošlicu i ugodan boravak 

na Brijunima te tom prigodom istaknuo da se među brojnim događanjima koja se tijekom 

godine organiziraju na Brijunima upravo ovaj prepoznaje kao jedan od najvažnijih, budući da 

je to prvo iskustvo djelatnicima Nacionalnog parka s višednevnim boravkom slijepih i 

slabovidnih gostiju i dobar početak za  bolje međusobno upoznavanje te razvoj inkluzivnog 

turizma.  

 

U ponedjeljak, 27. svibnja i sam ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni,  Sandro Dujmović 

došao je na Brijune kako bi upoznao sudionike događanja i predstavnike partnerskim 

organizacija kao i predstavnika domaćinske organizacije koordinatora – Udruge slijepih 

Istarske županije Zlatka Kuftića. Tom je prilikom izrazio spremnost i otvorenost Nacionalnog 

parka za suradnju na mogućim budućim zajedničkim projektima u stvaranju preduvjeta za 

daljnji razvoj inkluzivnog  turizma. Isti dan, u poslijepodnevnim satima na Brijune su došli i 

članovi biciklističkog kluba Udruge slijepih Istarske županije „Tandem“  koji djeluje već 

dvije godine te je zajedno s novoobučenim vozačima upriličena zajednička vožnja na 

tandemima. 

 

Tandem bike oblik cikloturizma, koji je kao pilot projekt za slijepe osobe pokrenut u Istri 

2011. godine, kao autorski projekt magistre Bekić,  ima snažnu simboličku poruku suradnje i 

zajedništva: dvije osobe, udruženim naporima, postižu zajednički cilj  i značajno doprinosi 

socijalnoj inkluziji slijepih osoba. Boravak na svježem zraku uz aktivnosti vožnje bicikla ima 

multipli pozitivni učinak na tjelesno, emotivno i psihičko zdravlje vozača bicikla, omogućuje  

obilaske novih krajeva i upoznavanje novih ljudi i kultura na prirodi prijateljski i održiv način 

i time potiče razvoj novog oblika selektivnog oblika - inkluzivnog turizma. Pravo na slobodno 

kretanje i mobilnost jedno je od temeljnih ljudskih prava, a ovim tandem bike vožnjama  bit 

će omogućeno na inovativan način i slijepim osobama iz Mađarske i Slovenije, ističe autorica 

projekta. Prvi ciklus obuke za 18 tandem bike vozača, od kojih 9 videćih volontera i 9 slijepih 

i slabovidnih vozača održan je u rujnu 2013.godine u Prematuri, a u njemu su sudjelovali, 

osim polaznika iz Slovenije i Mađarske, i polaznici iz Hrvatske. Kako je istaknuo bračni par  

McCready, vlasnici tvornice Santana, gosti predavači na programu edukacije na Brijunima,  u 

Americi je tandem bicikliranje izuzetno popularno među videćim osobama, posebice bračnim 

parovima. 

 

Ostale, jednako uspješno odrađene aktivnosti projekta, tijekom posljednje dvije godine, koje 

su prethodile obuci vozača tandem bicikla uključivale su podizanje digitalnih kompetencija, 



radionice taktilnog slikarstva  slijepih i slabovidnih te izložbe radova nastalih tom prigodom 

uz izdavanje kataloga, prijenos iskustva pozitivne prakse mađarskih partnera u socijalnom 

poduzetništvu te programima u lokalnoj zajednici i u školama. Iako, primjerice ima samo 100 

članova, partnerska udruga iz Mađarske Bulake zapošljava 30 osoba, među kojima 18 slijepih 

i slabovidnih, a partnerska udruga iz Kopra  jedna je od najaktivnijih u Sloveniji  samo  je u 

2013.godini provela , osim aktivnosti ovog projekta, i šest drugih velikih programa u koje je 

bilo ukupno uključeno više od 800 osoba, slijepih i slabovidnih članova udruge, a članovima 

te Udruge korištenje Ipadova prilagođenima slijepim osobama svakodnevna je navika i 

nezaobilazan alat u dnevnim aktivnostima o čemu su podučavali slijepe iz Istre. Udruga 

slijepih Istarske županije je u posljednjih nekoliko godina značajno ojačala svoje kapacitete, 

zaposlila šest novih osoba i stvorila dobre uvjete za pripremu i provedbu zahtjevnijih 

programa koji bi bili financirani sredstvima Europske unije. 

http://regionalexpress.hr/site/more/na-brijunima-odrzhana-obuka-vozacha-tandem-bicikala/ 

Regional express, 04.06.2014. 

Udruga slijepih se pridružila Danima otvorenih vrata 

 

DONOSIMO PROGRAM UDRUGE SLIJEPIH IŽ 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i ove godine poziva Udruge diljem Hrvatske da se 

uključe u manifestaciju Dana otvorenih vrata koja se održava u sklopu obilježavanja Europske 

godine građana. Udruga slijepih Istarske županije se i ove godine uključila u manifestaciju 

Dana otvorenih vrata u partnerstvu sa Hrvatskim savezom za rijetke bolesti i Udrugom 

slabovidnih osoba Istarske županije.  

 

   Cilj im je prezentirati široj javnosti, medijima i svim zainteresiranima; programe i projekte 

udruga, upoznavanje sa problematikom osoba s invaliditetom, uključivanje budućih volontera 

u rad udruga. 

 

Program manifestacije: 
 

05. lipnja 2014. god: 9–12h – Pulska tržnica Pula - predstavljanje programa i projekata udruga 

05. lipnja 2014. god: 17h – Radionica „MI SMO TU“, gost Davor Marović 

05. lipnja 2014. god: 18 h turnir u pikadu 

06. lipnja 2014. god: – početak 9–13h -Zadarska 40, Pula - dolazak medija, budućih volontera 

i svih zainteresiranih  

07. lipnja 2014. god: – 16-19h razgledavanje Edukacijsko rehabilitiacijskog centra slijepih 

Istre – Regionalni centar inkluzivnog turizma – Cukrići. Rex 

http://regionalexpress.hr/site/more/na-brijunima-odrzhana-obuka-vozacha-tandem-bicikala/


Regional exspress, 03.06.2014. 

Udruga: slijepih Istarske županije: Uspješno okončan projekt 'Dobar dan' 

Većina slijepih članova Udruge slijepih Istarske županije osobe su starije životne dobi i 

kao takve manje sklone upotrebi modernih komunikacijskih multimedijalnih pomagala. 

Osobni kontakt i osobna pomoć jedini su učinkoviti oblik moguće pomoći takvim 

osobama i značajno doprinosi podizanju kvalitete njihova života 

 

Program 'Dobar dan!' – usluga osobne asistencije slijepim osobama u samačkim kućanstvima 

na području Istarske županije uspješno je priveden kraju, zaključeno je na radnom sastanku 

sudionika programskog tima u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije. 

Trogodišnji projekt započet u 2011. godini čija je autorica Biljana Bekić, a financijer 

Ministarstvo socijalne politike i mladih, Udruga slijepih Istarske županije provodila je u 

partnerstvu s Istarskom županijom i Centrom za socijalnu skrb. U protekle tri godine program 

"Dobar dan!“ pokazao je izniman doprinos u resocijalizaciji i deinstitucionalizaciji nešto više 

od 40-ak slijepih osoba na području čitave Istarske županije. 

Tom su prigodom okupljeni korisnici, djelatnici te partneri programskog tima upoznati s 

novim programom osobne asistencije pod nazivom PAUSI – program aktivnog uključenja 

slijepih Istre koji počinje s implementacijom 1. lipnja 2014. godine. Autorica spomenutog 

trogodišnjeg programa koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih je Katja Meden, 

djelatnica Udruge koja se radom na dosadašnjem programu osposobila za samostalno pisanje 

projekata. Partneri na spomenutom programu i u novom ciklusu biti će Istarska županija i 

Centar za socijalnu skrb. 

Osobna asistencija iznimno je doprinijela podizanju kvalitete života slijepih osoba koje žive u 

izvaninstitucionalnom smještaju - samostalnim kućanstvima u lokalnoj zajednici te pridonijela 



njihovom aktivnijem uključivanju u razne sfere života. Ta je usluga od posebne važnosti za 

slijepe osobe koje žive same i ne mogu se osloniti niti računati na svakodnevnu pomoć 

obitelji, a financijske im mogućnosti ne dozvoljavaju da za istu uslugu sami snose troškove. 

Usluga je u cijelosti bila pokrivena iz sredstava ovog programa i za krajnje korisnike bila je 

besplatna. Svako je domaćinstvo samo odredilo broj sati tjedne pomoći osobnog asistenta kao 

i intenzitet njegovog dolaska u kućanstvo: u rasponu od min 2 sata do maksimalno 8 sati 

pomoći tjedno, odnosno minimalno 1 do maksimalno 4 dolaska. Isto tako, svako kućanstvo 

samostalno je odlučivalo o sadržaju pružene pomoći: u rasponu od pomoći pri održavanju 

kućanstva i obavljanju svakodnevnih poslova i nabave namirnica do pratnje pri kretanju 

gradom u cilju zadovoljavanja rekreativnih, kulturnih, vjerskih, administrativnih, 

zdravstvenih, socijalizacijskih, komunikacijskih i drugih potreba. 

Većina slijepih članova osobe su starije životne dobi i kao takve manje sklone upotrebi 

modernih komunikacijskih multimedijalnih pomagala. Osobni kontakt i osobna pomoć jedini 

su učinkoviti oblik moguće pomoći takvim osobama i značajno doprinosi podizanju kvalitete 

njihova života, kao i povećanje intenziteta njihove komunikacije s ostalim društvenim 

skupinama i lokalnom zajednicom te povećanjem njihove sigurne mobilnosti. 

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/4884/udruga-slijepih-istarske-zupanije-

uspjesno-okoncan-projekt-dobar-dan 

In portal, 30.05.2014 

Održana radionica ‘‘Mi smo tu’’ u Udruzi slijepih IŽ 

 

NOVITETI NA TRŽIŠTU POMAGALA ZA SLIJEPE 
U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije 29. svibnja 2014. godine održana je 

radionica „MI SMO TU“ u kojoj je gostovao član Udruge iz Podružnice Pula Dragan 

Stoković te upoznao je članove s novitetima na tržištu pomagala za slijepe. Posebice sa 

Aplikacijama za pametne telefone i androide, instaliranje govornih programa koji su 

namijenjeni osobama oštećena vida kako bi i slijepe osobe unatoč svom hendikepu bile 

ukorak sa modernom tehnologijom.  

 

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/4884/udruga-slijepih-istarske-zupanije-uspjesno-okoncan-projekt-dobar-dan
http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/4884/udruga-slijepih-istarske-zupanije-uspjesno-okoncan-projekt-dobar-dan


   Članovi su bili izuzetno zadovoljni iznesenim informacijama. Osim članova Udruge slijepih 

Istarske županije radionici „MI SMO TU“ nazočili su i članovi Udruge slijepih Primorsko 

goranske županije, Mirta Alilović, Tomislav Lilić. Radionica „MI SMO TU“ koja se održava 

treću godinu za redom održava se u sklopu provođenja redovnog programa Udruge slijepih 

Istarske županije „Zaštita i unapređenje kvaliteta života slijepih osoba“ koji je financiran od 

strane: Grada Pule, Istarske županije, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Novigrada, Grada 

Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane, 

Općine Ližnjana, Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine Raše, Općine 

Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine 

Brtonigla, Općine Kršan. 

 

   Nakon održane radionice „MI SMO TU“ održan je sastanak sa upraviteljicom Socijalne 

zadruge Contus, gospođom Božicom Peruško i predstavnicima udruga osoba s invaliditetom 

(Društvo za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije, Udruga cerebralne 

paralize Istarske županije, Udruga djece i mladih oštećena sluha i Udrugom slijepih Istarske 

županije). Cilj sastanka je zajednička suradnja u traženju štandova za prodaju ručnih radova 

osoba s invaliditetom. Rex 

http://regionalexpress.hr/site/more/odrana-radionica-mi-smo-tu-u-udruzi-slijepih-i/ 

Regional exspress, 30.05.2014. 

Susrele se žene Slijepih Istarske, Karlovačke i Primorsko goranske županije 
UZ PREDAVANJA O AROMATIČNOM BILJU I PILINZIMA 

 

http://regionalexpress.hr/site/more/odrana-radionica-mi-smo-tu-u-udruzi-slijepih-i/


   

  

 

Već je na daleko poznata i priznata suradnja Udruge slijepih Istarske županije, Udruge 

slijepih Karlovačke županije i Udruge slijepih Primorsko goranske županije. U prostorijama 

Udruge slijepih Istarske županije 17. svibnja 2014. godine s početkom u 9,30 sati susrele su se 

članice triju Udruga. 2014. godine je obilježen deveti susret slijepih žena, svake godine susret 

održava druga Udruga. Susret je otvorila voditeljica Kluba slijepih žena Istre, Marjana Peitel, 

koja je i pripremila program.  

 

U prostorijama Udruge održane su dva predavanja: „Aromatično bilje – prijatelj žena“ i 

„Pilinzi“ koje je održala Ivna Škoro, kozmetičar-majstor uz asistenciju pet učenica iz 

Strukovne škole Pula.   

Članice Kluba slijepih žena Istre su upoznale svoje gošće iz Karlovačke i Primorsko goranske 

županije sa radovima koji su nastali u kreativnoj radionici „Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću“ 

koju vodi Tatjana Grgorović koja je također nazočila susretu.  

 

Nakon predavanja, razmjeni informacija i darova druženje je nastavljeno u Premanturi, gdje je 

posjećena poučna šetnica za slijepe i slabovidne osobe na Gornjem Kamenjak i Edukacijsko 

rehabilitacijski kamp slijepih – Premantura. 

 

Susret članica Kluba slijepih žena Istre sa članicama Udruge slijepih Karlovačke i Primorsko 

goranske županije je održan u sklopu provođenja redovnog programa Udruge slijepih Istarske 

županije „Zaštita i unapređenje kvaliteta života slijepih osoba“ koji je financiran od strane: 

Grada Pule, Istarske županije, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Novigrada, Grada Buzeta, 

Grada Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane, Općine 

Ližnjana, Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine Raše, Općine Karojbe, 

Općine Kanfanar, Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine Brtonigla, 

Općine Kršan. 

 

Na druženju se okupilo oko tridesetak članica, a iz Istarske županije zastupljene bile su 

članice iz pet od sedam podružnica; Podružnica Pazin, Podružnica Poreč, Podružnica Pula, 



Podružnica Rovinj, Podružnica Umag.  

Organizator susreta: Udruga slijepih Istarske županije 

http://regionalexpress.hr/site/more/susrele-se-zhene-slijepih-istarske-karlovachke-i-

primorsko-goranske-zhupani/  

Regional express, 20.05.2014. 

Istrani na međunarodnom ekipnom turniru u pikadu u Kopru 

 

PIKADO EKIPA „USIŽ“ - ZLATNA 
U prostorijama Medobčinskog društva slepih in slabovidnih Koper, 15. svibnja 2014. godine 

povodom Dana grada Kopra održan je međunarodni ekipni turnir u elektronskom govornom 

pikadu za slijepe pod nazivom „II. odprti turnir za „POKAL KOPRA“ v govorečem pikadu“   

(II. otvoreni turnir za „Pokal Kopra“ u govornom pikadu). 

    Ukupno je sudjelovalo 7. pikado ekipa, a rezultati su slijedeći: 

3. mjesto – pikado ekipa iz Izole  

2. mjesto – pikado ekipa iz Rijeke (Športsko – Rekreativni klub slijepih „Rijeka“) 

1. mjesto – pikado ekipa USIŽ (Udruga slijepih Istarske županije) i to u sastavu: Ibrahim 

Čaušević, Radenko Družetić i Terezija Gajski. 

    U sklopu turnira održana je i prezentacija govonih pikada od strane tvrtke Magic Games iz 

Maribora.  

    Zahvaljujemo Medobčinskom društvu slepih in slabovidnih Koper na dobro organiziranom 

turniru i na gostoprimstvu, a pobjednicima čestitamo na osvojenom prvom, zlatnom mjestu, te 

im želimo još puno osvojenih medalja i pehara, istaknuli su iz Udruge slijepih Istarske 

županije. 

http://regionalexpress.hr/site/more/istrani-na-meunarodnom-ekipnom-turniru-u-pikadu-u-

kopru/  

http://regionalexpress.hr/site/more/susrele-se-zhene-slijepih-istarske-karlovachke-i-primorsko-goranske-zhupani/
http://regionalexpress.hr/site/more/susrele-se-zhene-slijepih-istarske-karlovachke-i-primorsko-goranske-zhupani/
http://regionalexpress.hr/site/more/istrani-na-meunarodnom-ekipnom-turniru-u-pikadu-u-kopru/
http://regionalexpress.hr/site/more/istrani-na-meunarodnom-ekipnom-turniru-u-pikadu-u-kopru/


Regional express, 17.05.2014. 

Održan 3. Međunarodni maraton slijepih Istre u pikadu 

 

     

SUDJELOVAO 31 NATJECATELJ 
U prostorijama Udruge u Zadarskoj 40 u Puli održan je Međunarodni 3. maraton slijepih Istre 

u pikadu. Maraton je trajao 16 sati, započeo je 10. svibnja s početkom u 9 i trajao do 11. 

svibnja do 1 sat.   

 

Ukupno je sudjelovalo 31 natjecatelj, od toga po kategorijama:  

-    B1 natjecatelji bez ostatka vida – 11 natjecatelja 

-    B2 natjecatelji sa ostatkom vida –12 natjecatelja 

-    B3 videći natjecatelji, podupiruči članovi i volonteri Udruge – 8 natjecatelja. 

 

Na ovogodišnjem maratonu u pikadu pikadistima Udruge slijepih Istarske županije pridružili 

su se i članovi Medobčinskog društva slepih in slabovidnih Koper i članovi Udruge slijepih 

Primorsko goranske županije - Rijeka.  

 

Od 31. natjecatelja, 14 ih je bilo najupornijih i maraton su odigrali do kraja: 

 

1. Radenko Družetić 

2. Subhija Družetić 

3. Ivan Fonović 

4. Zlatko Kuftić 

5. Marija Legović 

6. Dara Paris 

7. Marjana Peitel 



8. Danilo Piutti 

9. Zlatko Sandrić 

10. Denis Serblin 

11. Šefika Suljić 

12. Jovo Šupljikac 

13. Slađana Šupljikac 

14. Tončić Fonović Đina 

 

 

1.    U ekipnom međunarodnom turniru sudjelovalo je 6. ekipa, a rezultati su slijedeći:  

3. mjesto „Pikado ekipa Udruge slijepih Primorskog goranske županije“ u sastavu: Zlatko 

Kuftić, Tomislav Lilić, Nenad Marković, Milutin Topić. 

2. mjesto „Pikado ekipa Pazin“ u sastavu: AldoKaleibć, Miliborka Kalebić, Šefika Suljić, 

Đina Tončić – Fonović.   

1. mjesto „Pikado ekipa Sportska udruga slijepih „Učka“ Pula“  u sastavu: Ibrahim Čaušević, 

Radenko Družetić, Terezija Gajski, Jovo Šupljikac.  

 

2.    Organiziran turnir u mraku sa povezom – ukupno je sudjelovalo – 7 natjecatelja: 

3. mjesto – Subhija Družetić,  

2. mjesto – Denis Serblin,  

1. mjesto – Slađana Šupljikac. 

 

3.    Turnir parova – ukupno je sudjelovalo 9 – parova:  

3. mjesto – Terezija Gajski i Miliborka Kalebić 

2. mjesto – Zlatko Sandrić i Šefika Suljić,  

1. mjesto – Subhija Družetić i Đina Tončić - Fonović.  

 

 

4.    Pojedinačni turnir – kategorija B3, podupiruči članovi, videće osobe- ukupno je 

sudjelovalo 8 natjecatelja:  

 

3. mjesto – Denis Serblin, Pula, 

2. mjesto – Mark Omar, Koper, 

1. mjesto – Danilo Piutti, Pula.  

 

5.    Pojedinačni turnir kategorija B 2 – natjecatelji sa ostatkom vida – ukupno je sudjelovalo 

12 natjecatelja: 

 

3. mjesto – Željko Starc,  Koper, 

2. mjesto – Milutin Topić, Rijeka,  

1. mjesto – Terezija Gajski, Pula.    

 

6.    Pojedinačni turnir u kategoriji B1 – natjecatelji bez ostatka vida – ukupno je sudjelovalo 

1 natjecatelja:  

 

3. mjesto – Radenko Družetić, Pula,  

2. mjesto – Zlatko Sandrić, Pula,  

1. mjesto – Tomislav Lilić, Rijeka.  

 

Ogranizator: Udruga slijepih Istarske županije.  



 

Natjecateljski dio Trećeg maratona slijepih Istre u pikadu je uspješno organizirao Jovo 

Šupljikac, a vjerni volonteri i podupiruči članovi Udruge uspješno su odradili tehnički dio 

maratona.  

 

Logistika: Subhija Družetić, Zlatko Kuftić, Danilo Piutti, Šefika Suljić i Slađana Šupljikac. 

http://regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-3.-meunarodni-maraton-slijepih-istre-u-pikadu/ 

Regional express, 14.05.2014. 

Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju 

 

I UDRUGA SLIJEPI IŽ U PROVEDBENOM TIMU RADIONICE 
U Zagrebu, 30. travnja 2014. godine održan je drugi organizacijski sastanak provedbenog 

tima i druga radionicu projekta „Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju“ 

financiranog od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Projekt provodi 5. Partnera, 

Udruga slijepih Zagreb (nositelj projekta), Udruga slijepih Međimurske županije, Udruga 

slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije i Udruga 

gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, provodi projekt „Kad slijepih i gluhi rade 

zajedno onda svi razumije“ koji je financiran od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 

društva.  

 

   Cilj projekta jest prikazati trenutnu razinu prilagođenosti televizijskog programa osobama s 

oštećenjima vida i sluha te primjerom pokazati što je adekvatna prilagođenost televizijskog 

programa za osobe s oštećenjima vida i sluha. 

 

   U prvom dijelu sastanka voditelj projekta Goran Denis Tomašković pozvao je sve sudionike 

naosvrt proteklih aktivnosti projekta od 1.1 do 30.4.2014. i tromjesečno narativno izvješće 

koje je sastavljeno na osnovi izvješća svih partnera. Raspravljalo se o osmišljavanju letka, o 

http://regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-3.-meunarodni-maraton-slijepih-istre-u-pikadu/


scenariju spota te njegovom prikazivanju u medijskoj kampanji i o izboru dokumentarnog 

filma za prilagodbu slijepim i gluhim osobama. Dogovoren je koncept letka i prihvaćen 

prijedlog scenarija za snimanje spota redatelja Damira Čučića.  

 

   Na početku radionice na temu «Zagovaranje za promjenu javnih politika u lokalnoj 

zajednici iskustva i primjere dobre prakse iznijele su prof. defektologije Mirjana Juriša, 

izvršna direktorica Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba, i dipl. oec Marija Mustač, 

načelnica u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. 

Marija Mustač se posebno osvrnula na dokumente koje je Skupština Grada Zagreba usvojila 

(tri strategije od 2003.) temeljem kojih se kvalitetnije provodi strategija za osobe s 

invaliditetom i provode lokalne javne politike. Mirjana Juriša je u svom izlaganju stavila 

naglasak na utjecaj udruga osoba s invaliditetom na nastanak i provedbu tih politika u Gradu 

Zagrebu.  

 

   U nastavku radionice sudjelovali su i predstavnici partnerskih udruga svojim iskustvom i 

vještinama zagovaranja za provođenje javnih politika u njihovoj lokalnoj sredini. U završnom 

dijelu radionice, sa svrhom što kvalitetnije provedbe aktivnosti kampanje prema našem 

projektu, sudionici radionice izrađivali su SWOT analizu kampanje i razrađivali dio aktivnosti 

projekta na lokalnoj razini (kampanja u vrijeme Nacionalnog tjedna gluhih osoba i 

Međunarodnog dana bijelog štapa). Ovim aktivnostima podići će se razina svijesti javnog 

mnijenja o problemu nedovoljne prilagođenosti televizijskog programa osobama s 

oštećenjima vida i sluha.  

http://regionalexpress.hr/site/more/kad-slijepi-i-gluhi-rade-zajedno-onda-svi-razumiju1/ 

Regional express, 10.05.2014. 

Pikado slijepih povodom Dana Grada Pule i Poreča 

 

       

SUSRELI SE PULJANI I POREČANI 
U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije, Podružnice Poreč, u Balotinoj ulici 29. 

http://regionalexpress.hr/site/more/kad-slijepi-i-gluhi-rade-zajedno-onda-svi-razumiju1/


travnja 2014. godine održan je ekipni i pojedinačni turnir u pikadu za natjecatelje podružnica 

Poreča i Pule povodom Dana Grada Poreča i Dana Grada Pule. 

 

Turnir se održava u sklopu provođenja redovnog programa Udruge slijepih Istarske županije 

„Zaštita i unapređenje kvaliteta života slijepih osoba“ koji je financiran od strane: Grada Pule, 

Istarske županije, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Novigrada, Grada Buzeta, Grada 

Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane, Općine Ližnjana, 

Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine Raše, Općine Karojbe, Općine 

Kanfanar, Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine Brtonigla, Općine Kršan 

 

U ekipnoj kategoriji pobijedili su Porečani Puljane sa rezultatom 5:3. 

 

U pojedinačnoj kategoriji B1, osobe bez ostatka vida, ukupno je sudjelovalo 4 natjecatelja, a 

plasmani su slijedeći: 

3. Jovo Šupljikac, Pula 

2. Radenko Družetić, Pula 

1. Željko Čižmešija, Poreč 

 

U pojedinačnoj kategoriji B2, osobe sa ostatkom vida, ukupno je sudjelovalo 4 natjecatelja, a 

plasmani su slijedeći: 

3. Ibrahim Čaušević, Pula, 

2. Saša Stanković, Pula  

1. Terezija Gajski, Pula  

 

Organizator turnira: Udruga slijepih Istarske županije. 

http://regionalexpress.hr/site/more/pikado-slijepih-povodom-dana-grada-pule-i-porecha/ 

Regional express, 06.05.2014. 

Slijepi Istre održali memorijalni turnir ‘Eduard Žufić’ 

 

http://regionalexpress.hr/site/more/pikado-slijepih-povodom-dana-grada-pule-i-porecha/


 

 

U SPOMEN NA JEDNOG OD OSNIVAČA UDRUGE I VELIKOG PIKADISTU 
U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije, u subotu, 12. travnja održan je II. 

pojedinačni memorijalni turnir u pikadu „Eduard Žufić“ koji se održava druge godine 

zaredom u spomen na dugogodišnjeg člana, jednog od osnivača Udruge te velikog pikadistu, 

pokojnog Eduarda Žufića.  

 

Memorijalni turnir se održava u sklopu provođenja redovnog programa Udruge slijepih 

Istarske županije „Zaštita i unapređenje kvaliteta života slijepih osoba“ koji je financiran od 

strane: Grada Pule, Istarske županije, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Novigrada, Grada 

Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane, 

Općine Ližnjana, Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine Raše, Općine 

Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine 

Brtonigla, Općine Kršan 

 

Turnir je održan za sve tri kategorije članstva. U kategoriji B1, osobe bez ostatka vida, 

ukupno je sudjelovalo 9 članova, a plasmani su slijedeći: 

3. mjesto – Marija Legović, 

2. mjesto – Jovo Šupljikac, 

1. mjesto – Zlatko Sandrić. 

 

U kategoriji B2, osobe sa ostatkom vida, ukupno je sudjelovalo 7 članova, a plasmani su 

slijedeći: 

3. mjesto – Miliborka Kalebić, 

2. mjesto – Zlatko Močenić, 

1. mjesto – Saša Stanković. 

 

U kategoriji B3 sudjelovale su videće osobe, volonteri Udruge, ukupno je sudjelovalo 11 

članova, a plasmani su slijedeći:  

3. mjesto – Ivan Žufić, 

2. mjesto – Subhija Družetić, 

1. mjesto – Anica Todorović 

 

Organizator turnira: Udruga slijepih Istarske županije. 

http://regionalexpress.hr/site/more/slijepi-istre-odrzhali-memorijalni-turnir-eduard-zhufi/  

http://regionalexpress.hr/site/more/slijepi-istre-odrzhali-memorijalni-turnir-eduard-zhufi/


http://www.24sata.hr/regionalne-vijesti/vijest/slijepi-istre-odrzali-memorijalni-turnir-eduard-

zufic 

Regional express, 15.04.2014. 

 

La voce del popolo, 29.03.2014. 

Održan XXII. Memorijalni šahovski turnir „Silvano Družeta“ 

 

http://www.24sata.hr/regionalne-vijesti/vijest/slijepi-istre-odrzali-memorijalni-turnir-eduard-zufic
http://www.24sata.hr/regionalne-vijesti/vijest/slijepi-istre-odrzali-memorijalni-turnir-eduard-zufic


SUDJELOVALI ŠAHISTI UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE 

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije, 22. ožujka održan je XXII. Memorijalni 

šahovski turnir Silvano Družeta koji se održava svake godine u spomen na dugogodišnjeg 

člana i šahistu pokojnog Silvana Družetu. 

 

Memorijalni turnir se održava u sklopu provođenja redovnog programa Udruge slijepih 

Istarske županije „Zaštita i unapređenje kvaliteta života slijepih osoba“ koji je financiran od 

strane: Grada Pule, Istarske županije, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Novigrada, Grada 

Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane, 

Općine Ližnjana, Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine Raše, Općine 

Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine 

Brtonigla, Općine Kršan 

 

Ukupno je sudjelovalo 6 šahista članova Udruge slijepih Istarske županije, a plasmani su 

slijedeći: 

3. Saša Stanković 

2. Milan Milanović, podupirući član Udruge 

1. Milan Rojnić 

Ostali Učesnici: 6. Zlatko Kuftić, 5. Marčelo Jeromela, 4. Davor Banović 

Organizator turnira: Udruga slijepih Istarske županije, sudac: Davor Besedić 

http://regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-xxii.-memorijalni-shahovski-turnir-silvano-

druzheta/ 

Regional express, 24.03.2014. 

http://www.in-portal.hr/clanak/udruga-slijepih-istarske-zupanije-memorijalni-sahovski-turnir-

silvano-druzeta, 25.03.2014. 

 

 ‘‘Budi uvijek lijepa’’ povodom Dana žena 

      

SUSRET ČLANICA KLUBA SLIJEPIH ŽENA ISTRE 
U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije 08. ožujka 2014. godine održan je susret 

članica Kluba slijepih žena Istre i radionica „Budi uvijek lijepa“ koju je održala kozmetičarka 

Ivana Škoro. Uz pjesmu, prigodan cvijet i pregršt informacija koje su članice Kluba dobile od 

gospođe Škoro obilježile su Međunarodni dan žena. Prisustvovalo je tridesetak članica iz 

četiri od sedam Podružnica Udruge; Labin, Pazin, Pula i Rovinj. Radionici je prisustvovala i 

voditeljica kreativnih radionica „Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću“ Tatjana Grgorović.  

http://regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-xxii.-memorijalni-shahovski-turnir-silvano-druzheta/
http://regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-xxii.-memorijalni-shahovski-turnir-silvano-druzheta/
http://www.in-portal.hr/clanak/udruga-slijepih-istarske-zupanije-memorijalni-sahovski-turnir-silvano-druzeta
http://www.in-portal.hr/clanak/udruga-slijepih-istarske-zupanije-memorijalni-sahovski-turnir-silvano-druzeta


 

   Voditeljica Kluba slijepih žena Istre, je promovirala, projekt „Vi ste naše svjetlo“ – 

završetak izgradnje „Kuće svjetla“ i uređenje Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih 

Istre – Regionalnog centra inkluzivnog turizma – Cukrići. Pozivom na broj 060 988 988 čija 

cijena iznosi 6,25 ukjučujući PDV (cijena se odnosi i na fiksne i na mobilne mreže) pomaže 

se u realizaciji projekta. Broj je dobiven putem tvrtek IT1. 

 

   Aktivnosti članica Kluba slijepih žena Istre se održavaju u sklopu provođenja programa 

„Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji“ koji je financiran od 

strane: Grada Pule, Istarske županije, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Novigrada, Grada 

Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane, 

Općine Ližnjana, Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine Raše, Općine 

Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine 

Brtonigla, Općine Kršan. Rex 

http://regionalexpress.hr/site/more/budi-uvijek-lijepa-povodom-dana-ena/ 

Regional express, 10.03.2014. 

Udruga slijepih Istarske županije: Trnovit put do većih prava 

"Prioritet u poboljšanju položaja slijepih te svih osoba s invaliditetom 
trebao bi biti povećani inkluzivni dodatak, zapošljavanje slijepih i OSI, 
osiguravanje udžbenika prilagođenih slijepim osobama te financiranje 
hladnog pogona udruga", kaže predsjednik udruge Zlatko Kuftić 

 
Briga o svakom slijepom čovjeku glavna je orijentacija Udruge slijepih Istarske 

županije. Nastojanje da doprinese poboljšanju uvjeta života slijepih osoba i njihovih 

obitelji u svim segmentima života te iskazana potreba velikog broja članova za 

organizacijom rekreativnih izleta i boravka u prirodi, potaknula je Udrugu slijepih 

Istarske županije da poduzme sve kako bi to svojim članovima i omogućila. 

Programi za sve generacije 

http://regionalexpress.hr/site/more/budi-uvijek-lijepa-povodom-dana-ena/


Udruga je kupila zemljište površine 31.000 četvornih metara u mjestu Cukrići, Općina 

Svetvinčenat. Zbog specifičnosti invaliditeta postojeći sportski i rekreativni objekti i sadržaji  

nisu primjereni slijepim osobama, što znači da je ova populacija uskraćena za sadržaje koji su 

pretpostavka zdravog i kvalitetnog načina života svake osobe. Manjak kretanja i fizičke 

aktivnosti dovodi do sekundarnog invaliditeta, a upravo je sprječavanje nastanka sekundarne 

invalidnosti cilj izgradnje Edukacijsko-rehabilitacijskog centra slijepih Istre. Centar bi bio 

prilagođen osnovnim potrebama slijepih osoba svih životnih dobi, a posebno mlađima i 

članovima u 'trećoj mladosti', kako bi što kvalitetnije organizirali svoje slobodno vrijeme. 

Sportsko-rekreativni objekt 'Kuća svjetla' u Cukrićima nije namijenjen samo slijepim 

osobama nego svim osobama s invaliditetom, kako onih s područja Istarske županije tako i 

područja cijele Republike Hrvatske i šire. 

 

"Ovaj projekt uvelike će utjecati na razvoj civilnog društva na ovom području. To, među 

ostalim,  podrazumijeva postizanje veće mobilnosti slijepih osoba, mogućnost samostalnog 

snalaženja u svakodnevnom životu, postizanje većeg senzibiliteta sredine prema rješavanju 

problema slijepih osoba, rješava se problem potrebne pratnje za rješavanje svakodnevnih 

životnih potreba slijepih osoba, omogućit će kvalitetnije provođenje programa Udruge. Uvjeti 

života slijepih osoba i njihovih obitelji podignut će se na jedan viši nivo", rekao nam je  

Zlatko Kuftić,  predsjednik Udruga slijepih Istarske županije. 

Kako osigurati egzistenciju? 

Udruga slijepih Istarske županije osnovana je 1951. godine i djeluje na području cijele 

Istarske županije kroz sedam podružnica koje nemaju svojstvo pravne osobe:  Buzet,  Labin,  

Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Umag. Članovi USIŽ aktivni su kroz Biciklistički klub slijepih 

Istarske županije Tandem', Čitaonicu za slijepe i slabovidne Istre, Klub prijatelja slijepih Istre, 

Klub slijepe mladeži Istre, Klub slijepih žena Istre,  Klub umirovljenika slijepih Istre, 

Knjižnicu slijepih Istre, Teretanu za slijepe Istre, Planinarsko-rekreativni klub slijepih Istarske 

županije te Sportsku udrugu slijepih 'Učka'. 

Predsjednik USIŽ ističe da građani Istarske županije prepoznaje rad i aktivnosti Udruge, 

javljaju se sa željom za volontiranjem i pomoć slijepim osobama. Po pitanju lokalne vlasti, još 

uvijek je zapošljavanje gorući problem Udruge slijepih Istarske županije kako bi mlade osobe 

osigurale svoju egzistenciju bez obzira na svoj invaliditet, uklanjanje arhitektonskih barijera, 

uvođenje zvučnih semafora na prometnijim raskrižjima, uvođenje zvučne najave u 

autobusima i drugo. U proteklih osam godina u Istarskoj županiji se zaposlilo samo dvije 

slijepe osobe, jedna na neodređeno vrijeme, a druga na određeno vrijeme na telefonskoj 

centrali. 



Tijekom 2013. godine proveli su program 'Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba 

u Istarskoj županiji. Međunarodni projekt 'Learning Mobilities for Persons with Disabilities', 

financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU  u sklopu programa 'Cjeloživotno 

učenje' koji se provodi u partnerstvu sa Udrugom slijepih iz Mađarske, Buda-környéki 

Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa, Medobčinskog društva slepih in 

slabovidnih Koper i Udruge slijepih Istarske županije. 

Nezainteresiranost mlađe populacije 

Trogodišnji program 'Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje žive u 

samačkim kućanstvima na području Istarske županije' financiran je putem sredstava 

Ministarstva socijalne politike i mladih. Također, tu je i trogodišnji program 'Spremni! – 

Idemo!', osmišljen za zapošljavanje videće pratiteljice slijepih osoba, financiran od 

Ministarstva socijalne politike i mladih. Udruga je osmislila i projekt 'Hoćemo i mi', 

namijenjen nabavi laptopa s govornim programima za slijepe (financiran od Hrvatske 

elektroprivrede). 

"Po pitanju ostvarivanja određenih prava, Udruga nastoji svojim članovima pomoći u svakom 

smislu a tu je i direktna pomoć slijepim osobama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. 

Članovi su redovito informirani svojim pravima, kroz godišnje zborove članstva, putem 

medija, sastanaka i druženja u prostorijama Udruge, pismenim i zvučnim putem. Problem je 

nezainteresiranost mlađe populacije za uključivanje u aktivnosti Udruge. Prioritet u 

poboljšanju položaja slijepih te svih osoba s invaliditetom trebao bi biti povećani inkluzivni 

dodatak, zapošljavanje slijepih i OSI, osiguravanje udžbenika prilagođenih slijepim osobama 

te financiranje hladnog pogona udruga", zaključio je Zlatko Kuftić. 

Više o USIŽ možete pročitati na stranici www.usiz-pula.hr. 

http://www.in-portal.hr/clanak/udruga-slijepih-istarske-zupanije-trnovit-put-do-vecih-prava, 

03.03.2014. 

 

Potpisana povelja o suradnji Udruge slijepih Istarske županije i Mađarskog 

kulturnog društva "Moricz Zsigmond“ 

http://www.usiz-pula.hr/
http://www.in-portal.hr/clanak/udruga-slijepih-istarske-zupanije-trnovit-put-do-vecih-prava


Potpisivanje povelje je rezultat usuglašenih stavova i zajedničkih dosadašnjih aktivnosti, u 

skrbi i pomoći zajedničkim članovima 

 

 

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije povodom utemeljenja Udruga potpisana je 

povelja o suradnji između Mađarskog kulturnog društva "Moricz Zsigmond“ i Udruge slijepih 

Istarske županije. Potpisivanje povelje je rezultat usuglašenih stavova i zajedničkih 

dosadašnjih aktivnosti, u skrbi i pomoći zajedničkih članova. 

Povelja o suradnji i partnerstvu rezultat je dosadašnjeg partnerskog odnosa i prijateljske 

suradnje između potpisnika Povelje, te spremnost na međusobno djelovanje. 

Potpisivanju je nazočilo sedam od osam članova Upravnog odbora Udruge i desetak članova 

Društva. 

Nakon potpisane povelje organiziran je skroman domjenak za prisutne. 

Zlatko Kuftić, predsjednik udruge 

http://www.in-portal.hr/clanak/potpisana-povelja-o-suradnji-udruge-slijepih-istarske-

zupanije-i-madarskog-kulturnog-drustva-moricz-zsigmond 

In portal, 24.02.2014 

 

Pojedinačni kup slijepih Istre u pikadu 

 

http://www.in-portal.hr/clanak/potpisana-povelja-o-suradnji-udruge-slijepih-istarske-zupanije-i-madarskog-kulturnog-drustva-moricz-zsigmond
http://www.in-portal.hr/clanak/potpisana-povelja-o-suradnji-udruge-slijepih-istarske-zupanije-i-madarskog-kulturnog-drustva-moricz-zsigmond


             

            

 

KUP ODRŽAN POVODOM UTEMELJENJA UDRUGE 
U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u petak 21. Veljače, održan je pojedinačni 

KUP SLIJEPIH ISTRE U PIKADU koji je održan povodom utemeljenja Udruge (22.02.). 

Pikado KUP je održan u tri kategorije: B1 (bez ostatka vida), B2 (sa ostatkom vida) i B3 

(videći-podupirući članovi Udruge). 

 

U kategoriji B1 je je sudjelovalo 10. natjecatelja, a plasmani su: 

3. Zlatko Kufitć, Pula, 

2. Radenko Družetić, Pula, 

1. Željko Čižmešija, Poreč 

 

U kategoriji B2 je je sudjelovalo 8. natjecatelja, a plasmani su: 

3. Terezija Gajski, Pula, 

2. Davor Besedić, Pula, 

1. Dara Paris, Pazin, 

 

U kategoriji B3 je je sudjelovalo 8. natjecatelja, a plasmani su: 

3. Josip Gajski, Pula, 

2. Jasmina Selimović, Pula, 

1. Marino Modrušan, Pula. 

 

Sudci i logistika : Subhija Družetić, Denis Serblin, Slađana Šupljikac. 

http://regionalexpress.hr/site/more/pojedinachni-kup-slijepih-istre-u-pikadu/ 

regional express, 24.02.2014. 

http://www.sportistra.hr/pojedinacni-kup-slijepih-istre-u-pikadu/ 

http://regionalexpress.hr/site/more/pojedinachni-kup-slijepih-istre-u-pikadu/
http://www.sportistra.hr/pojedinacni-kup-slijepih-istre-u-pikadu/


Franko Bakša ide na državno prvenstvo u čitanju brailleovog pisma 

 
NATJECANJE U ČITANJU BRAILLEOVOG PISMA 
Udruga slijepih Istarske županije je 20. veljače 2014. godine povodom utemeljenja Udruge 

(22.02.) u prostorijama Udruge u Puli organizirala natjecanje u čitanju brailleovog pisma.  

Prisustvovalo je četiri natjecatelja. Nažalost to dragocjeno psimo kao da pomalo izumire 

među osobama oštećenog vida, sve se više oslanjaju na zvučnu tehniku čitanja; zvučni 

časopisi, zvučne knjige, zvučne brošure.  

 

   Prvoplasirani Franko Bakša će 05. travnja 2014. godine sudjelovati u Zagrebu na državnom 

natjecanju u čitanju brailleovog pisma koji će biti organiziran od strane Hrvatske knjižnice za 

slijepe. 

 

Rezultati su slijedeći:  
1. Franko Bakša 

2. Marija Legović 

3. Marčelo Jeromela 

4. Soka Bakša  

(REX) 

http://regionalexpress.hr/site/more/franko-baka-ide-na-dravno-prvenstvo-u-itanju-brailleovog-

pisma/ 

Regional express, 21.02.2014 

Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju 

http://regionalexpress.hr/site/more/franko-baka-ide-na-dravno-prvenstvo-u-itanju-brailleovog-pisma/
http://regionalexpress.hr/site/more/franko-baka-ide-na-dravno-prvenstvo-u-itanju-brailleovog-pisma/


     

 

 

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije, u srijedu, 19. veljače s početkom u 17 sati, 

održan je radni sastanak predstavnika udruga osoba oštećenog sluha i vida: 

1. Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre, predsjednik Aleks Tanković 

2. Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, predsjednica Svetlana Cukerić i tumač 

znakovnog jezika David Laginja 

3. Udruga slabovidnih osoba Istarske županije, predsjednik Andrea Turcovich 

4. Udruge slijepih Istarske županije, predsjednik Zlatko Kuftić. 

 

Dnevni red sastanka je bio:  

1. Informacija o projektu 

2. Zagovaranje kampanje 

3. Razno 

Sastanak se održao u sklopu realizacije projekta „Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi 

razumiju“ koji je financiran od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. 

Projekt provode 5 Udruga, partnera, Udruga slijepih Zagreb (nositelj projekta), Udruga 

slijepih Međimurske županije, Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih 

Osječko-baranjske županije i Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije. 

Cilj projekta jest prikazati trenutnu razinu prilagođenosti televizijskog programa osobama s 

oštećenjima vida i sluha te primjerom pokazati što je adekvatna prilagođenost televizijskog 

programa za osobe s oštećenjima vida i sluha. 

 

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta: 

1. Snimanje spota i izrada tiskanih materijala u kojima će se prikazati kako televizijski 

program, koji se trenutno prikazuje, teško pratiti osobama s oštećenjima vida i osobama s 

oštećenjima sluha, te kako bi se taj program trebao prikazivati da bi ga ista populacija mogla u 

potpunosti pratiti.   

2. Prilagodba praćenja jednog dokumentarnog filma strane produkcije osobama s oštećenjima 

vida i osobama s oštećenjima sluha.  



3. Upoznavanje javnosti s problemom otežanog praćenja televizijskog programa od strane 

slijepih i gluhih osoba. Tiskani materijali i promidžbeni spot bit će upućeni na tijela vlasti od 

lokalne do državne razine.  

Ovim aktivnostima podići će se razina svijesti javnog mnijenja o problemu nedovoljne 

prilagođenosti televizijskog programa osobama s oštećenjima vida i sluha. 

http://regionalexpress.hr/site/more/kad-slijepi-i-gluhi-rade-zajedno-onda-svi-razumiju/ 

Regional express, 21.02.2014 

 

Izborni zbor članstva - podružnice Umaga, Poreča i Labina 

     

     

PRIOPĆENJE UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE 
Udruga slijepih Istarske županije je u 11. i 12. veljače održala 3 zbora članstva za članove 

Udruge i to: 

Izborni zbor članstva Podružnice Umag je održan 11. veljače 2014. godine u Pučkom 

otvorenom učilišti „Ante Babić“ u Umagu. Članovi Podružnice Umag jednoglasno su izabrali 

zastupnike za Skupštinu Podružnice Umag; Vandu Božić i Mariju Kosanović, a Vandu Božić 

za predsjednicu Podružnice Umag za mandatno razdoblje od 2014. do 2018. godine. 

Izborni zbor članstva Podružnice Poreč je održan 11. veljače 2014. godine u Porostorijama 

Podružnice Poreč u Balotinoj ulici. Članovi Podružnice Poreč jednoglasno su izabrali dva 

zastupnika u Skupštinu Udruge za mandatno razdoblje od 2014. do 2018. godine, Olimpiju 

Meden i Marinu Radošić, a Olimpija Meden je izabrana za predsjednika Poduržnice Poreč. 

Izborni zbor članstva Podružnice Labin je održan 12. Veljače 2014. Godine u prostorijama 

Velike Vijećnice Grada Labina. Članovi Poduržnice Labin jednoglasno su izabrali dva 

zastupnika u Skupštinu Udruge za mandatno razdoblje od 2014. do 2018. Godine, Sonju 

Belušić i Darka Švića, a Sonja Belušć  je izabrana za predsjednicu Podružnice Labin. 

http://regionalexpress.hr/site/more/kad-slijepi-i-gluhi-rade-zajedno-onda-svi-razumiju/


Na početku godišnjeg sastanka, prije samog čitanja dnevnog reda, koji je jednoglasno 

usvojen, nazočni su minutom šutnje odali počast preminulim članovima Udruge u proteklom 

razdoblju. 

Pročitano je Izvješće o radu Udruge slijepih Istarske županije za period od 01.01.2013. do 

31.12.2013. godine, te je jednoglasno usvojen na sva tri Izborna zbora. 

Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić, prezentirao je programe i projekte koje je Udruga 

provodila tijekom 2013. Godine i koje nastavlja provoditi u 2014. godini: 

Program Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji – program 

financiran od strane: Grada Pule, Istarske županije, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada 

Novigrada, Grada Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, 

Općine Funtane, Općine Ližnjana, Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine 

Raše, Općine Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, 

Općine Brtonigla, Općine Kršan, Općine Bale, Općine Višnjan. 

Međunarodni projekt „Learning Mobilities for Persons with Disabilities“, financiranog od 

strane Agencije za mobilnost i programe EU  u sklopu programa Cjeloživotno 

učenje/Grundtvig/Obrazovna partnerstva koji se provodi u partnerstvu sa Udrugom slijepih iz 

Mađarske, Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa, Medobčinskog 

društva slepih in slabovidnih Koper i Udruge slijepih Istarske županije 

Trogodišnji program „Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje žive u 

samačkim kućanstvima na području Istarske županije“ program koji je financiran putem 

sredstava Ministarstvo socijalne politike i mladih 

Trogodišnji program „Spremni! – Idemo!“ – zapošljavanje videće pratiteljice slijepih osoba - 

financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih 

Projekt „Hoćemo i mi“ – kupovina laptopa sa govornim programima za slijepe – financiran 

od Hrvatske elektroprivred dd 

Projekt „Kad slijepih i gluhi rade zajedno onda svi razumije“ financiran od Nacionalne 

zaklade za razvoj civilnog društva koji se provodi u partnerstvu sa: Udrugom slijepih Zagreb 

(nositelj projekta), Udrugom slijepih Međimurske županije, Udrugom slijepih Istarske 

županije, Udrugom gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije i Udrugom gluhih i 

nagluhih Primorsko-goranske županije. 

Nakon održanih zborova članstva tijekom mjeseca ožujka održat će se Radna i Izborna 

sjednica Skupštine kada će se izabrati predsjednik Udruge slijepih Istarske županije, 

dopredsjednici Udruge i ostala Tijela Udruge. 

Članovi Podružnice Poreč su predložili da se pravo na dobivanje SMART kartice ostvaruje 

kao i znak pristupačnosti da se ne veže uz automobil, nego uz slijepu osobu, osobu s 

invaliditetom, kao što je i regulirano pravo za dobivanje znaka pristupačnosti. 

Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić je informirao nazočne o pravima na koje slijepe osobe 

imaju, a koje mogu ostvariti putem Udruge slijepih Istarske županije. (REX) 

Regional express, 14.02.2014. 

http://regionalexpress.hr/site/more/izborni-zbor-chlanstva-podruzhnice-umaga-porecha-i-

labina/ 

http://regionalexpress.hr/site/more/izborni-zbor-chlanstva-podruzhnice-umaga-porecha-i-labina/
http://regionalexpress.hr/site/more/izborni-zbor-chlanstva-podruzhnice-umaga-porecha-i-labina/


 

14.2.2014. Društvo - SONJA BELUŠIĆ PREDSJEDNICA LABINSKE 

PODRUŽNICE UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE 

Sonja Belušić izabrana je na Izbornom zboru labinske podružnice Udruge 

slijepih Istarske županije za njezinu predsjednicu. Za zastupnike u Skupštini Udruge za 

mandatno razdoblje 2014. do 2018. godine birani su Sonja Belušić i Darko Švić.  Na 

Izbornom zboru predsjednik Udruge slijepih istarske županije Zlatko Kuftić predstavio je 

programe i projekte koje je udruga provodila prošle godine i s kojima će nastaviti i u ovoj 

godini.  

http://www.labin.com/web/vijest.asp?id=23400, 15.02.2014. 
Slijepi Istarske županije nastavljaju s radionicom ‘Mi smo tu’ 

 

POSJETILI IH PREDSTAVNICI TVRTKE ‘ČRNJA TOURS’ 

Udruga slijepih Istarske županije nastavlja provoditi radionicu „MI SMO TU“. U 

prostorijama Udruge slijepih Istarske županije 3. veljače 2014. godine održana je prva 

radionica za 2014. godinu u kojoj su gostovali predstavnici tvrtke Črnja-tours čije je sjedište u 

Rovinju. Predstavnica tvrtke Jasenka Jurić, je prezentirala nazočnim članovima putovanja 

koja nude iz svoje Agencije te posteljinu. 

Prisustvovalo je petnaestak članova. 

Radionice MI SMO TU se provode treću godinu zaredom. 

Radionice se provode u sklopu redovnog programa Udruge „Zaštita i unapređenje kvalitete 

života slijepih osoba u Istarskoj županiji“ koji je financiran od strane: Grada Pule, Istarske 

županije, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Novigrada, Grada Buzeta, Grada Umaga, 

Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane, Općine Ližnjana, Općine 

Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine Raše, Općine Karojbe, Općine Kanfanar, 

Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine Brtonigla, Općine Kršan. 

Regional express, 15.02.2014. 

http://regionalexpress.hr/site/more/slijepi-istarske-zhupanije-nastavljaju-s-radionicom-mi-

smo-tu/ 

 

 

 

http://www.labin.com/web/vijest.asp?id=23400
http://regionalexpress.hr/site/more/slijepi-istarske-zhupanije-nastavljaju-s-radionicom-mi-smo-tu/
http://regionalexpress.hr/site/more/slijepi-istarske-zhupanije-nastavljaju-s-radionicom-mi-smo-tu/


Projekt "Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju“ 

U okviru projekta pet udruga osoba s invaliditetom žele zajedničkim djelovanjem kroz 

snimanje spota, javnu raspravu i prilagodbu dokumentarnog filma ukazati na nemogućnost 

praćenja televizijskog programa od strane slijepih i gluhih osoba te predložiti način rješavanja 

tog problema 

 

U prostorijama Udruge slijepih Zagreb (Draškovićeva 80/III u Zagrebu) održavanjem prvog 

sastanka projektnog tima i radionice započela je provedba projekta "Kad slijepi i gluhi rade 

zajedno onda svi razumiju“, financiranog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 

društva. U okviru projekta pet udruga osoba s invaliditetom žele zajedničkim djelovanjem 

kroz snimanje spota, javnu raspravu i prilagodbu dokumentarnog filma ukazati na 

nemogućnost praćenja televizijskog programa od strane slijepih i gluhih osoba te predložiti 

način rješavanja tog problema. Projekt provode sljedeće udruge: Udruga slijepih Zagreb – 

koordinatorica, Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, Udruga slijepih 

Međimurske županije, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije i Udruga slijepih 

Istarske županije. Voditelj projekta je Goran Denis Tomašković iz Udruge slijepih Zagreb. 

Na prvoj radionici, predviđenoj ovim projektom, predstavnici partnerskih partnerskih udruga 

učili su o zagovaranju za promjenu javne politike. Posebna pozornost na ovoj radionici 

posvećena je značenju kampanje u zagovaranju za promjenu javne politike i njezinom 

planiranju. Radionicu je vodio Teodor Petričević. 

http://www.in-portal.hr/clanak/projekt-kad-slijepi-i-gluhi-rade-zajedno-onda-svi-

razumiju 09.02.2014. 

 

3 podružnice slijepih Istarske županije održale izborne zborove 

 

http://www.in-portal.hr/clanak/projekt-kad-slijepi-i-gluhi-rade-zajedno-onda-svi-razumiju
http://www.in-portal.hr/clanak/projekt-kad-slijepi-i-gluhi-rade-zajedno-onda-svi-razumiju


 

IZBORNI ZBOR ČLANSTVA PODRUŽNICA BUZETA, PAZINA I ROVINJA 

Udruga slijepih Istarske županije je 4. i 5. veljače održala 3 zbora članstva za članove Udruge 

i to izborne zborove u članstva podružnica Buzet, Pazin i Rovinj. 

Izborni zbor članstva Podružnice Buzet je održan 04. veljače 2014. godine u Domu 

umirovljenika Buzet gdje su članove Udruge prigodno ugostili djelatnice doma kao i svake 

godine do sada. Članovi Podružnice Buzet jednoglasno su izabrali zastupnika za Skupštinu i 

Predsjednika Podružnice, Sanju Milotić za mandatno razdoblje od 2014. do 2018. godine. 

Izborni zbor članstva Podružnice Pazin je održan 04. veljače 2014. godine u Spomen domu u 

Pazinu. Članovi Podružnice Pazin jednoglasno su izabrali dva zastupnika u Skupštinu Udruge 

za mandatno razdoblje od 2014. do 2018. godine, Branislava Jurčića i Daru Paris, a Dara Paris 

je izabrana za predsjednika Podružnice Pazin. 

Izborni zbor članstva Podružnice Rovinj je održan 05. Veljače 2014. Godine u prostorijama 

Doma Kulture. Članovi Podružnice Rovinj jednoglasno su izabrali dva zastupnika u 

Skupštinu Udruge za mandatno razdoblje od 2014. do 2018. Godine. Gracijelu Ljoljić i Idiliu 

Šimetić, a Gracijela Ljoljić je izabrana za predsjednicu Podružnice Rovinj. 

Na početku godišnjeg sastanka, prije samog čitanja dnevnog reda, koji je jednoglasno 

usvojen, nazočni su minutom šutnje odali počast preminulim članovima Udruge u proteklom 

razdoblju.Pročitano je Izvješće o radu Udruge slijepih Istarske županije za period od 

01.01.2013. do 31.12.2013. godine, te je jednoglasno usvojen na sva tri Izborna zbora. 

 

Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić, prezentirao je programe i projekte koje je Udruga 

provodila tijekom 2013. godini: 

1. Program Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji – program 

financiran od strane: Grada Pule, Istarske županije, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada 

Novigrada, Grada Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, 

Općine Funtane, Općine Ližnjana, Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine 

Raše, Općine Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, 

Općine Brtonigla, Općine Kršan. 

2. Međunarodni projekt „Learning Mobilities for Persons with Disabilities“, financiranog od 

strane Agencije za mobilnost i programe EU  u sklopu programa Cijeloživotno 

učenje/Grundtvig/Obrazovna partnerstva koji se provodi u partnerstvu sa Udrugom slijepih iz 

Mađarske, Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa, Medobčinskog 

društva slepih in slabovidnih Koper i Udruge slijepih Istarske županije 



3. Trogodišnji program „Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje žive u 

samačkim kućanstvima na području Istarske županije“ program koji je financiran putem 

sredstava Ministarstvo socijalne politike i mladih 

4. Trogodišnji program „Spremni! – Idemo!“ – zapošljavanje videće pratiteljice slijepih osoba 

- financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih 

5. Projekt „Hoćemo i mi“ – kupovina laptopa sa govornim programima za slijepe – financiran 

od Hrvatske elektroprivred dd 

6. Projekt „Kad slijepih i gluhi rade zajedno onda svi razumije“ financiran od Nacionalne 

zaklade za razvoj civilnog društva koji se provodi u partnerstvu sa: Udrugom slijepih Zagreb 

(nositelj projekta), Udrugom slijepih Međimurske županije, Udrugom slijepih Istarske 

županije, Udrugom gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije i Udrugom gluhih i 

nagluhih Primorsko-goranske županije. 

 

Preostalo je za održat još 3 Izborna zbora članstva, po preostalim podružnicama; Labin, Poreč 

i Umag, a tijekom mjeseca ožujka održat će se Radna i Izborna sjednica Skupštine kada će se 

izabrati predsjednik Udruge slijepih Istarske županije, dopredsjednici Udruge i ostala Tijela 

Udruge. 

Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić je informirao nazočne o pravima na koje slijepe osobe 

imaju, a koje mogu ostvariti putem USIŽ. 

Regional express, 07.02.2014. 

Programi unaprjeđenja života slijepih osoba 

Udruga slijepih Istarske županije prošle je godine provela nekoliko programa zaštite i 

unaprjeđenja kvalitete života slijepih osoba u Istri. 

Na godišnjoj skupštini udruge izdvojeni su programi; 'Dobar dan' - usluga osobne asistencije 

slijepim osobama koje žive u samačkim kućanstvima, 'Spremni! - Idemo!' program za 

zapošljavanje videćih pratitelja slijepih osoba i 'Hoćemo i mi' namijenjen kupnji prijenosnih 

 računala za slijepe. 

Predsjednik županijske Udruge slijepih Zlatko Kuftić na skupštini je najavio da će se ove 

godine provesti projekt 'Kad slijepi i gluhi rade zajedno, onda svi razumiju' čija je svrha 

prikazati razinu prilagođenosti televizijskih programa osobama s oštećenjima vida i sluha, te 

pokazati kakva bi ona trebala biti.  

http://radio.hrt.hr/radio-pula/clanak/programi-unaprjeenja-zivota-slijepih-osoba/37691/, 

21.01.2014. 

Televizijski programi za osobe oštećena vida i sluha 

Udruga slijepih Istarske županije, uz još četiri hrvatske udruge osoba s oštećenjima vida i 

sluha, provodi projekt 'Kad slijepi i gluhi rade zajedno, onda svi razumiju', koji financira 

nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. 

Svrha je prikazati trenutačnu, nedovoljnu prilagođenost televizijskih programa osobama s 

oštećenjima vida i sluha, te istaknuti primjere dobre prakse. 

http://radio.hrt.hr/radio-pula/clanak/programi-unaprjeenja-zivota-slijepih-osoba/37691/


U sklopu projekta bit će snimljen i video spot, a tiskat će se i materijali iz kojih će se vidjeti 

kako je televizijski program nedovoljno prilagođen osobama s oštećenjima vida i sluha, te što 

bi trebalo učiniti da bi ga ta populacija mogla pratiti. 

Kao primjer dobre prakse takvim će se osobama prilagoditi jedan dokumentarni film, a radi 

senzibiliziranja javnosti o problemu otežanog praćenja televizijskog programa slijepih i 

gluhih osoba, izradit će se promidžbeni spot te tiskati materijali koji će biti poslani tijelima 

lokalne i državne vlasti. 

http://radio.hrt.hr/radio-pula/clanak/lokalne/televizijski-programi-za-osobe-ostecena-vida-i-

sluha/40032/, 02.02.2014. 

Pulska podružnica udruge slijepih broji preko 150 članova 

 

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije 18. siječnja održan je Izborni zbor članstva 

za sve članove Udruge slijepih Istarske županije, Podružnice Pula. Ukupno je nazočilo 

dvadesetak članova. 

 

Na početku godišnjeg sastanka, prije samog čitanja dnevnog reda, koji je jednoglasno 

usvojen, nazočni su minutom šutnje odali počast preminulim članovima Udruge u proteklom 

razdoblju. 

 

Pročitano je Izvješće o radu Udruge slijepih Istarske županije za period od  1. siječnja 2013. 

do 31. prosinca 2013. godine te je jednoglasno usvojeno. Predsjednik Udruge Zlatko Kuftić, 

prezentirao je programe i projekte koje je Udruga provodila tijekom 2013. godini. 

 

Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju 
 

Kuftić je također upoznao prisutne da će tijekom 2014. godine 5 partnera, Udruga slijepih 

http://radio.hrt.hr/radio-pula/clanak/lokalne/televizijski-programi-za-osobe-ostecena-vida-i-sluha/40032/
http://radio.hrt.hr/radio-pula/clanak/lokalne/televizijski-programi-za-osobe-ostecena-vida-i-sluha/40032/


Zagreb (nositelj projekta), Udruga slijepih Međimurske županije, Udruga slijepih Istarske 

županije, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije i Udruga gluhih i nagluhih 

Primorsko-goranske županije, provoditi projekt „Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi 

razumiju“ koji je financiran od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. 

 

Cilj projekta jest prikazati trenutnu razinu prilagođenosti televizijskog programa osobama s 

oštećenjima vida i sluha te primjerom pokazati što je adekvatna prilagođenost televizijskog 

programa za osobe s oštećenjima vida i sluha. 

 

Članovi Podružnice Pula jednoglasno su izabrali zastupnike za Skupštinu za Podružnicu Pula 

za mandatno razdoblje od 2014. do 2018. godine, ukupno njih 8 (Davor Besedić, Terezija 

Gajski, Zlatko Kuftić, Marjana Peitel, Zlatko Sandrić, Saša Stanković, Jovo Šupljikac, Đina 

Tončić Fonović), te predsjednika Podružnice Pula, Sašu Stankovića, za mandatno razdoblje 

od 2014. do 2018. godine. 

 

Nakon Pule održat će se još 6 Izbornih zborova članstva, po preostalim podružnicama, Buzet, 

Labin, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag, a tijekom mjeseca ožujka održat će se Radna i Izborna 

sjednica Skupštine kada će se izabrati predsjednik Udruge slijepih Istarske županije, 

dopredsjednici Udruge i ostala Tijela Udruge. Podružnica Pula trenutno broji 156. članova. 

http://www.istarski.hr/node/12088, 21.01.2014. 

 

UDRUGA SLIJEPIH IŽ ODRŽALA IZBORNI ZBOR ČLANSTVA 

    

SAŠA STANKOVIĆ PREDSJEDNIK PODRUŽNICE PULA 
U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije 18. siječnja 2014. godine održan je Izborni 

zbor članstva za sve članove Udruge slijepih Istarske županije, Podružnice Pula. Ukupno je 

nazočilo dvadesetak članova. 

 

   Na početku godišnjeg sastanka, prije samog čitanja dnevnog reda, koji je jednoglasno 

usvojen,  

nazočni su minutom šutnje odali počast preminulim članovima Udruge u proteklom razdoblju.  

Pročitano je Izvješće o radu Udruge slijepih Istarske županije za period od 01.01.2013. do  

31.12.2013. godine, te je jednoglasno usvojeno.  

 

   Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić, prezentirao je programe i projekte koje je Udruga 

provodila tijekom 2013. godini: 

 

http://www.istarski.hr/node/12088


1. Program Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji – program  

financiran od strane: Grada Pule, Istarske županije, Grada Rovinja, Grada Poreča,Grada 

Novigrada, Grada Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, 

Općine Funtane, Općine Ližnjana, Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine 

Raše, Općine Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, 

Općine Brtonigla, Općine Kršan. 

 

2. Međunarodni projekt „Learning Mobilities for Persons with Disability“, financiranog od  

strane Agencije za mobilnost i programe EU u sklopu programa Cjeloživotno 

učenje/Grundtvig/ 

Obrazovna partnerstva koji se provodi u partnerstvu sa Udrugom slijepih iz Mađarske, Buda-

környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa, Medobčinskog društva slepih in 

slabovidnih Koper i Udruge slijepih Istarske županije 

 

3. Trogodišnji program „Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje žive u  

samačkim kućanstvima na području Istarske županije“ program koji je financiran putem 

sredstava 

Ministarstvo socijalne politike i mladih 

 

4. Trogodišnji program „Spremni! – Idemo!“ – zapošljavanje videće pratiteljice slijepih osoba 

- financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih 

 

5. Projekt „Hoćemo i mi“ – kupovina laptopa sa govornim programima za slijepe – financiran 

od Hrvatske elektroprivrede dd  

 

Gospodin Kuftić je također upoznao prisutne da će tijekom 2014. godine 5 partnera, Udruga 

slijepih Zagreb (nositelj projekta), Udruga slijepih Međimurske županije, Udruga slijepih 

Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije i Udruga gluhih i 

nagluhih Primorsko-goranske županije, provoditi projekt „Kad slijepih i gluhi rade zajedno 

onda svi razumije“ koji je financiran od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Cilj 

projekta jest prikazati trenutnu razinu prilagođenosti televizijskog programa osobama s 

oštećenjima vida i sluha te primjerom pokazati što je adekvatna prilagođenost televizijskog 

programa za osobe s oštećenjima vida i sluha. 

 

   Članovi Podružnice Pula jednoglasno su izabrali zastupnike za Skupštinu za Podružnicu 

Pula za mandatno razdoblje od 2014. do 2018. godine, ukupno njih 8 (Davor Besedić, 

Terezija Gajski, Zlatko Kuftić, Marjana Peitel, Zlatko Sandrić, Saša Stanković, Jovo 

Šupljikac, Đina Tončić Fonović), te predsjednika Podružnice Pula, Saša Stanković, za 

mandatno razdoblje od 2014. do 2018. godine. Nakon Pule održat će se još 6 Izbornih 

zborova članstva, po preostalim podružnicama, Buzet, Labin,Pazin, Poreč, Rovinj i Umag, a 

tijekom mjeseca ožujka održat će se Radna i Izborna sjednica Skupštine kada će se izabrati 

predsjednik Udruge slijepih Istarske županije, dopredsjednici Udruge i ostala Tijela Udruge. 

Podružnica Pula trenutno broji 156. članova.Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić je informirao 

nazočne o pravima na koje slijepe osobe imaju, a koje mogu ostvariti putem USIŽ. 

Regional express, 20.01.2014. 

 

 


