
Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama krovna je 
nevladina, neprofitna mreža udruga osnovana u Zagrebu 1957. 
godine, a u svom sastavu ima 32 temeljne udruge članice koje 
pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske.  

Savez se bavi različitim aktivnostima i to:  
 zastupanje roditelja/skrbnika, odraslih i djece s intelektualnim 

teškoćama, 
 programskim/projektnim aktivnostima, 
 edukacijama, 
 koordinacijom, 
 međunarodnom suradnjom i 
 savjetovalištem na nacionalnoj razini djelovanja. 

Savez je središnje mjesto stručne podrške udrugama, ostvaruje 
suradnju i partnerstva na svim strukturama uključenim u rad s 
osobama s invaliditetom u zemlji i inozemstvu, utječe na promjene i 
donošenje pravnih akata te prati njihovu provedbu.
U sklopu financiranja programa i projekata udruga iz područja 
socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života 
osoba s invaliditetom Grada Zagreba Savez provodi projekt „Poticanje 
zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama“.
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Pravo na rad je jedno od temeljnih ljudskih prava koji se odnosi i na 
osobe s invaliditetom i osobe bez invaliditeta. Rad, osim što 
omogućuje egzistenciju pojedinca i obitelji, pozitivno djeluje na 
pojedinca, zajednicu i društvo. Rad doprinosi poboljšanju slike o sebi, 
povećanju samopoštovanja i samopouzdanja te stvaranju i razvijanju 
socijalne mreže. 

Kako bismo omogućili osobama s intelektualnim teškoćama pravo na 
rehabilitaciju, zapošljavanje, obrazovanje i aktivnije sudjelovanje u 
zajednici, ovim projektom Savez će održati:
  Okrugli stol „Zapošljavanje uz podršku osoba s intelektualnim 

teškoćama“, koji će moderirati dr.sc. Daniela Bratković, prof. na ERF 
u Zagrebu: upoznat će sudionike s primjerima dobre prakse kod 
zapošljavanja uz podršku iz zemlje i svijeta, primjere pružanja 
podrške i rad uz radnog asistenta, zapošljavanje i rad u zaštitnim i 
integrativnim radionicama

   Posjet Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje 
osoba s invaliditetom (URIHO)

Posjet ustanovi URIHO u cilju razmjene dobre prakse u zapošljavanju 
osoba s intelektualnim teškoćama. Ustanovu će posjetiti voditelji 
udruga, osobe s intelektualnim teškoćama, roditelji osoba s 
intelektualnim teškoćama i drugi predstavnici udruga i saveza. 
Sudionici će se upoznati s radom i organizacijom Ustanove, 
programima, na koji način ih provodi, uslugama i rezultatima koje 
postiže svojim zalaganjem. Posjeta je jako dobra  prilika za razmjenu 
vrlo korisnih informacija i iskustava. Sudionici će vidjeti primjere dobre 
prakse,  neki se svakako mogu primijeniti i u drugim organizacijama, uz 
potrebno osiguranje održivosti kako bi se ubuduće razvijali programi i 
unaprijedile usluge za osobe s intelektualnim teškoćama.

Ovaj letak izrađen je uz financijsku podršku Grada Zagreba. 
Sadržaj ovoga letka u isključivoj je odgovornosti Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim 

teškoćama i ni pod kojim se uvjetima  ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.
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