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Iako je 2012. godinu obilježila loša financijska situacija, Hrvatski
savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom nastavio je
sa svojim brojnim aktivnostima doprinosti poboljšanju uvjeta
života osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji.
U 2012. godini Savez je intezivno nastavio organizirati
okupljanje osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji u
cilju izmjene iskustava i upoznavanja obitelji iz cijele Hrvatske.
Vršile su se posjete udrugama na području cijele države u cilju
pružanja podrške u radu, posebno udrugama u manjim
sredinama i sa manjim brojem članova. Udruge članice su
snažnije povezane i koordinirano rade na poboljšanju kvalitete
života osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji.
Sustavnim lobiranjem od strane Saveza utjecalo se na
promjenu stavova sire javnosti o osobama s mentalnom
retardacijom. Suradnja s ministarstvima rezultirala je
uvažavanjem prijedloga koji idu u korist osobama s
invaliditetom. Utjecalo se na promjenu zakonske regulative u
korist osoba s invaliditetom u suradnji s Ministarstvom,
Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom i SOIH-om,
posebno prilikom donošenja novog Zakona o socijalnoj skrbi.
Nastavljen je uspješno rad savjetovališta za pravna pitanja i
savjetovališta o pravima iz socijalne skrbi.

1

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA ZA OSOBE S MENTALNOM RETARDACIJOM

2012

O NAMA
NAZIV:

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA ZA OSOBE S
MENTALNOM RETARDACIJOM
ADRESA:
ILICA 113, Zagreb
BROJ ZAPOSLENIH: 2
Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom
krovna je nevladina, neprofitna mreža udruga osnovana u
Zagrebu 1957. godine koja obuhvaća 31 temeljnu udruga
članicu iz cijele Republike Hrvatske koje djeluju na općinskoj,
gradskoj ili županijskoj razini. U okviru udruga djeluje 40
klubova za osobe s mentalnom retardacijom koji kroz svoj rad,
kroz poludnevne, cjelodnevne boravke, mobilnu stručnu službu
podrške, samostalno stanovanje i dr. odgovraju potrebama
sovje lokalne zajednice.
Aktivnosti kojima se Savez bavi mnoge su i raznovrsne, počevši
od elementarnih zastupanja interesa roditelja/staratelja/skrbnika
i djece s mentalnom retardacijom do programskih/projektnih
aktivnosti edukacije, koordinacije, izdavaštva, međunarodne
suradnje i savjetovališta, na nacionalnoj razini djelovanja.
Zajedno sa svojom članskom mrežom unapređujemo sustavne
potpore i usluga; spajamo obitelji; senzibiliziramo lokalne
zajednice za ovu problematiku uključivanja u život socijalne
sredine i utječemo na zakonske mjere u korist ove populacije
osoba s invaliditetom. Savez je aktivan na međunarodnoj sceni
kao član svjetske krovne organizacije Inclusion International,
europskog Saveza roditeljskih udruga za osobe s intelektualnim
teškoćama Inclusion Europe i prati suvremena kretanja u sferi
mentalne retardacije.
Hrvatski savez je snažna, ekonomski neovisna, prepoznatljiva i
dostupna organizacija civilnog društva koja prati i utječe na
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suvremena kretanja u sferi problematike mentalne retardacije,
usmjeren je na rad za dobrobit osoba s mentalnom retardacijom
i njihovih obitelji, te je središnje mjesto stručne podrške
udrugama, ostvaruje suradnju i partnerstva sa svim strukturama
uključenima u rad s osobama s invaliditetom u zemlji i
inozemstvu, utječe na promjene i donošenje pravnih akata, te
prati njihovu provedbu.
UPRAVLJAČKA TIJELA SAVEZA:
PREDSJEDNICA:

Mirjana Jakovčev

PODPREDSJEDNICI:

Anica Pribanić, Rijeka
Tomislav Velić, Vinkovci

GLAVNI ODBOR:
1. Mirjana Jakovčev, predsjednica,
2. Anica Pribanić, Rijeka,
3. Tomislav Velić, Vinkovci,
4. Sonja Ninić Ševo, Šibenik,
5. Ivica Azenić, Vukovar,
6. Darinka Pinjuh, Krapina,
7. Dragica Polančec Fodor, Koprivnica,
8. Ivan Škrilac, Bjelovar,
9. Nada Boras, Ploče,
10.
Ozren Catela, Pula,
11.
Lepa Filipi, Zadar.
NADZORNI ODBOR:
1. Predrag Miščević, predsjednik, Karlovac,
2. Anka Orešković, Zagreb,
3. Stjepan Golubić, Orahovica,
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Zamjenici:
4. Zdenka Begić, Sl. Brod,
5. Stjepan Cvitkušić, D. Kukuruzari,
6. Ljubica Bahun, Varaždin.
STEGOVNA KOMISIJA:
1. Ljubica Ćuća, predsjednica, Zagreb
2. Marijan Gaćar, Bjelovar,
3. Komesarović Zorica, Sl. Brod,
Zamjenici:
4. Rohlik Dalibor, Daruvar,
5. Tvarog Milan, Ivanec,
6. Ucović Darling, Dubrovnik.
WEB STRANICA SAVEZA: www.savezmr.hr
Posjećenost web stranice u 2012. godini:
Mjeseci u 2012.
godini

Broj
posjetitelja

Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Ukupno:

1.277
1.073
1.245
1.212
1.297
1.098
1.088
876
1.123
1.184
1.111
1.110
13.694
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VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA
Vizija Hrvatskog saveza je snažna, ekonomski neovisna,
prepoznatljiva i dostupna organizacija civilnog društva koja prati
i utječe na suvremena kretanja u sferi problematike mentalne
retardacije, usmjerena je na rad za dobrobit osoba s mentalnom
retardacijom i njihovih obitelji, te je središnje mjesto stručne
podrške udrugama, ostvaruje suradnju i partnerstva sa svim
strukturama uključenima u rad s osobama s invaliditetom u
zemlji i inozemstvu, utječe na promjene i odnošenje pravnih
akata, te prati njihovu provedbu.
Misija Hrvatskog Saveza je povezivanje udruga, spoznavanje,
razvoj i korištenje vlastitih snaga kroz edukacije, iskorištavanje
postojećih i razvoj novih resursa u svrhu ostvarivanja
ekonomske neovisnosti, suradnja s gospodarskim sektorom,
unapređivanje aktivnosti izdavaštva i suradnje s medijima,
lobiranje, zagovaranje, pregovaranje, organiziranje susreta,
druženja, okupljanja udruga članica kroz edukacije, seminare,
razmjenu iskustava, stručna podrška udrugama na terenu,
uključivanje u rad stručnih skupina u ministarstvima i drugim
strukturama u zemlji i inozemstvu, organizrianje okruglih
stolova, tribina i tematskih skupova u cilju promišljanja
problematike i davanja prijedloga za unapređivanje kvalitete
življenja osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji.
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ZAVRŠENA OSNOVNA DJELATNOST 2011/2012
31.03.2012. godine završena je osnovna djelatnost Saveza za
2011/2012. godinu. U sklopu projekta Savez je obnovio prostor
u Ilici 113, te je u postojeći namještaj uklopljen novi. Sredstva
za renoviranje dobivena su prenamjenom od sredstava koje su
ostala neiskorištena za redovnu Skupštinu (troškovi prijevoza i
noćenje).
Završni izvještaj za osnovnu djelatnost 2011/2012. godinu
predan je Ministarstvu 30.04.2012. godine.

DOBIVENA SREDSTVA OD NACIONALNE ZAKLADE
Tijekom mjeseca travnja i svibnja 2012. godine, u dogovoru s
Ministarsvom socijalne politike i mladih odlučeno je da će
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisati natječaj
za financiranje osnovne djelatnosti nacionalnih Saveza.
Savez je poslao prijavu na Poziv za sudjelovanje u Programu
stvaranja sustavne institucionalne podrške savezima udruga
osoba s invaliditetom u RH
24.05.2012. godine. Dana
31.05.2012.
godine,
predstavnici
Nacionalne
zaklade bili su u kontroli
sve dokumentacije Saveza,
te je Odbor za procjenu
kvalitete prijava procijenio
da je sa dokumentacijom
Saveza sve u redu, te je
6
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donesena odluka o odobravanju institucionalne podrške Savezu
u iznosu od 360.000,00 kn.
Ugovor sa Nacionalnom zakladom sklopljen je dana 20. lipnja
2012. godine, te je prva rata u iznosu od 180.000,00 kn
uplaćena 26.06.2012. godine, druga u iznosu od 72.000,00 kn
dana 25.10.2012. godine, treća u iznosu od 72.000,00 kn
06.12.2012. godine, a četvrta rata u iznosu od 36.000,00 kn
dana 11.02.2012. godine

OBAVLJENA
INSPEKCIJA
REGISTRATURNOG GRADIVA

ARHIVSKOG

I

Hrvatski državni arhiv obavio je dana 30. svibnja 2012. godine
stručni nadzor nad zaštitom arhivskog i registraturnog gradiva
Saveza, te je utvrđeno da Hrvatski savez vodi uredsko
poslovanje sustavno evidentirajući spise neupravnog postupka
u urudžbenom zapisniku.
U nadzoru Hrvatskog državnog arhiva utvrđeno je da je
dokumentacija Saveza bila odložena u kancelarijskim
prostorijama na trećem katu zgrade u Deželićevoj 43. Budući se
prostor prodao, ukupna dokumentacija smještena je u prostorije
u Ilici 113, prostorije su bez vlage, s dobrim osvjetljenjem i s
mogućnosšću provjetravanja, odnosno uvjeti čuvanja su
zadovoljavajući.
Nakon stručnog nadzora Hrvatski državni arhiv izdao je
Rješenje o upisu u Upisnik vlasnika i imatelja privatnog
arhivskog gradiva u RH, Uvjerenje o upisu u Evidenciju
stvaratelja arhivskog gradiva, Rješenje o kategorizaciji
stvaratelja arhivskog gradiva kojim je Savez razvrstan u prvu
kategoriju stvaratelja arhivskog gradiva.
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ODRŽAVANJE SJEDNICA UPRAVLJAČKIH TIJELA
Dana 15. prosinca 2012. godine održana je Izvanredna
Skupština Saveza na kojoj su donesene odluke o službenoj
promjeni sjedišta saveza na adresu Ilici 113, te odluka o
povratu duga Ministarstvu socijalne politike i mladih od
sredstava dobivenih od prodaje stana u Deželićevoj.
U 2012. godini održano je 9 sjednica Glavnog odbora od čega 3
telefonske. Na sjednicama su donijete odluke vezane za
prodaju nekretnine u Prilazu Gjure Deželića, o sazivanju
Skupštine, o usvajanju prijedloga novog naziva Saveza,
razmatrane su ponude za kupnju novog prostora Saveza,
usvojen je nacrt novog Statuta.
Održane su dvije sjednice Nadzornog odbora na kojima se
raspravljalo i na kojima su usvojena polugodišnja i
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devetomjesečna financijska izvješća te je pregledana sva
dokumentacija vezana za prodaju nekretnine u Deželićevoj.
Dana 19. studenog 2012. g. održana je sjednica Stegovne
komisije povodom statusa g. Stjepana Golubića u Nadzornom
odboru, te povodom članstva udruge iz Varaždina u Savezu.

PRAVNO I SOCIJALNO SAVJETOVALIŠTE
U 2012. godini uspješno je nastavljen rad pravnog i socijalnog
savjetovališta. Svakodnevni telefonski upiti kao i dolazak
članova u prostore Saveza za vrijeme radnog vremena, dokaz
su nužnosti pokretanja rada ovakvih savjetovališta.
U 2012. godini uslugu pravnog i socijalnog savjetovališta
koristilo je više od 150 osoba.
Pravno savjetovalište
Savjetovalište za pravna pitanja radi četvrtkom od 09-12 sati.
Tijekom ovog razdoblja bilo je ukupno 82 upita, od toga 57 upita
putem telefona i e-maila dok je 25 osoba došlo po pravni savjet
u prostore Saveza.
Najčešća pitanja odnosila su se na prava osoba koje su lišene
poslovne sposobnosti:
 postupak lišavanja poslovne sposobnosti na sudu,
 stjecanje, otuđenje i nasljeđivanje nekretnina i pokretnina,
 mogućnost sklapanja braka,
 skrbništvo nad djecom,
 mogućnost dobivanja besplatne pravne pomoći,
 mogućnosti zaposlenja i sl.
Pravno savjetovalište vodila je dipl. pravnica Ivana Mance.
9

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA ZA OSOBE S MENTALNOM RETARDACIJOM

2012

Savjetovalište o pravima iz socijalne skrbi
Savjetovalište radi utorkom od 09-12 sati. Tijekom ovog
razdoblja bilo je ukupno 68 upita, od toga 48 putem telefona i emaila dok je 20 osoba došlo po savjet u prostore Saveza.
Najčešći upiti odnosili su se na:
- status djece nakon završetka školovanja,
- povlastice koje roditelji mogu ostvariti za svoje dijete,
- kada i gdje se obavlja postupak vještačenja osobe s
mentalnom retardacijom,
- tko može ostvariti pravo na status roditelja njegovatelja,
- kada će se početi primjenjivati inkluzivni dodatak,
- pravo osobe s mentalnom retardacijom na osobnog
asistenta.
Socijalno savjetovalište vodila je diplomirana soc. radnica
Ivana Pupić.
S obzirom da je usluge pravnog savjetovališta i savjetovališta o
pravima iz socijalne skrbi u 2012. g koristilo više od 150 osoba,
potvrđuje se potreba organiziranja ovakvog načina pomoći za
osobe s mentalnom retardacijom, njihove roditelje i skrbnike.
OBAVLJENA PRODAJA NEKRETNINE U DEŽELIĆEVOJ
Na temelju odluke redovne Skupštine od 19.11.2011. godine i
izvanredne Skupštine od 20.12.2011. godine na kojoj je
odlučeno da se stan u Deželićevoj proda za minimalno
110.000,00 eura, u 2012. godini krenulo se u intezivnu prodaju
stana. Objavljeni su oglasi za prodaju nekretnine na internetu te
je sklopljen ugovor o posredovanju sa agencijama za
nekretnine.
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Nakon brojnih ponuda stan je prodan najboljem ponuđaču g.
Mančić Deanu iz Malog Lošinja. U mjesecu svibnju potpisani su
svi potrebni dokumenti za kupoprodaju, dana 02. Svibnja 2012.,
Predugovor o kupoprodaji, zatim 21.05.2012.g., Kupoprodajni
ugovor, i tabularna isprava.
Sredstva dobivena od kupoprodaje oročena su u Zagrebačkoj
banci, te se traži novi adekvatan prostor.
Povodom preseljenja sastala se inventurna komisija koja je
popisala i fotografirala sve stvari u prodanom stanu u
Deželićevoj. Tijekom mjeseca lipnja pristupilo se preseljenju
stvari iz Deželićeve. Temeljem odluke Glavnog odbora, udruga
iz Slavonskog Broda preselila je svu dokumentaciju iz
Deželićeve u Ilicu 113 dok je postojeći namještaj odlukom
Glavnog odbora doniran udrugama članicama.
02.07.2012. godine obavljena je primopredaja stana i potpisan
zapisnik o primopredaji, te stan od tog datuma nije više u
posjedu Hrvatskog Saveza.

KOORDINACIJSKE AKTIVNOSTI
Posjete udrugama
Predsjednica Saveza tijekom 2012. godine posjetila je oko 10tak udruga:
- 27.01.2012. udrugu “Ludbreško Sunce” kojom prilikom je u
“Kući Sunca” u Globočecu održan sasanak predsjednika udruga
članica Saveza sjeverozapadnog dijela Hrvatske. Tema
sastanka je bila promišljanje o radu Saveza te informacije o
radu udruga,
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- 19.06.2012. predsjednica je sudjelovala na Skupštini udruge u
Donjim Kukuruzarima.
U sklopu projekta “Zajedno smo jači” posjetila je udruge u
Koprivnici i Pločama, a tijekom mjeseca listopada i studenog u
više navrata je posjetila je udugu u Orahovici radi pomoći u
rješavanju novonastalih problema.
Dana 27.04.2012. godine predsjednica je sa predstavnicima
udruge iz Koprivnice išla na studijsko putovanje Inclusion
Europe 2012 u Klagenfurt.
Savez je imao savjetodavnu ulogu pri rješavanju problema koji
su se događali u udrugama članicama (Orahovica), djelili smo
pripručnike kao pomoć u organiziranju poludnevnih boravaka,
slali materijale i upute za radionicu za izradu polugodišnjih
financijskih izvještaja i priprema financijskih planova
Organizacija ljetovanja
Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom iz
Slavonskog Broda u suradnji sa turističkom zajednicom Grada
Slavonskog Broda organizirala je u razdoblju od 13.08.2012. do
22.08.2012. godine ljetovanje u Starom Gradu na otoku Hvaru
za udruge članice Hrvatskog Saveza
Na ljetovanju su sudjelovali članovi udruga Hrvatskog Saveza iz
Zagreba, Donjih Kukuruzara, Đakova, Vukovara, Orahovice,
Čakovca, Krapine i Đurđevca.

Između ostaloga, za osobe s mentalnom retardacijom
organizirane su kreativne radionice i aerobik-vježbe u vodi dok
su roditelji mogli prisustvovati psihološkim radionicama. U
večernjim programima organiziran je izbor za miss i mistera
12
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ljetovanja, izbor za najbolji model, izbor najboljih pjevača i
plesača, karaoke show, večer uz gitaru i dr.
Ovakvim druženjima uistinu živimo i promičemo vrijednost
prijateljstva i zajedništva naših udruga članica.
Održano natjecanje u Hendi-ping ligi
U organizaciji Udruga za unapređenje kvalitete življenja „S.O.S“
i sportskog partnera stolnoteniskog kluba „Novi Zagreb“, u
okviru Hendi-ping lige, u Zagrebu je održano od 09. do 11.
studenog 2012. godine pojedinačno stolno tenisko natjecanje
za osobe s mentalnom retardacijom. Ovo jedinstveno
natjecanje u Europi provodi se u Zagrebu drugu godinu za
redom. Pokrovitelji natjecanja su Grad Zagreb i zagrebački
gradonačelnik Milan Bandić, Banco Popolare Croatia, Hrvatske
želježnice i zaštitarska tvrtka Klemm Security.
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Na natjecanju su sudjelovali natjecatelji i natjecateljice iz
Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i
Mađarske. U ime Hrvatskog saveza na natjecanju su
sudjelovale udruge iz Vukovara, Vinkovaca, Slavonskog Broda,
Šibenika,
Zagreba,
Ivanca,
Čakovca
i
Karlovca.
Natjecatelji su osobe s različitim kategorijama invalidnosti iz
različitih udruga i ustanova diljem RH koje skrbe o osobama s
invaliditetom, pa su iz tog razloga podijeljeni u različite jakosne
skupine - 6 skupina po 8 igrača u muškoj konkurenciji te 2
skupine po 8 igračica u ženskoj konkurenciji tako da je u subotu
održano republičko pojedinačno natjecanje. Pobjednici skupina
u muškoj konkurenciji - treća, četvrta, peta i šesta, te djevojke
pobjednice skupina i doprvakinje ženskih skupina su
predstavljali Republiku Hrvatsku na međunarodnom natjecanju
održanom idući dan.
Program zatvaranja natjecanja u zagrebačkom Hotelu Porin
svojim su dolaskom uveličali predstavnici veleposlanstava
zemalja-sudionika, a priznanja sportašima i zahvalnice
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sponzorima podijelili su: počasni član Hendi-pinga veleposlanik
NR Kine u RH Njegova Ekselencija Shen Zhifei, veleposlanica
BiH u Republici Hrvatskoj Njezina Ekselencija Azra
Kalajdžisalihović, te ambasador i međunarodni predsjednik
Hendi-ping natjecanja gospodin Stjepan Mesić.

ODRŽANA 2 OKRUGLA STOLA
U organizaciji Hrvatskog saveza u 2012. godini održana su 2
okrugla stola:
13.03.2012. godine u
organizaciji
Saveza
održan je okrugli stol na
temu
“Mentalna
retardacija
–
stigmatiziranje
ili
prepoznatiljivost”.
Okruglom stolu odazvao
se veliki broj sudionika
iz javnog čivota a
između ostalih i predstavnici Ministarstva socijalne politike i
mladih, ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom,
Edukacijsko rehabilitacijsog faukletea, SOIH-a kao i mnogi
predstavnici udruga članica.
Na okruglom stolu raspravljalo se mogućoj promjeni naziva
Saveza i svih udruga članica. Veliki broj odazvanih dokaz je
značaja ove problematike vezane za upotrebu naziva osoba s
mentalnom retardacijom.
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31.05.2012. g. – uspješno je organiziran okrugli stol
“Promišljanje o daljnjem funkcioniranju Hrvatskog saveza i
udruga članica s obzirom na novonastalu situaciju”. Na
okruglom stolu prisustvovale su u ime Ministarstva socijalne
politike i mladih, Gordana Radonić, voditeljica odjela za udruge,
humanitarnu pomoć i volonterstve te predstavnica Ureda
pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Branka Meić.
Sa gospođom Gordanom Radonić je dogovoreno da će se
prikupiti podatci od svih udruga članica sa svim pokazateljima
(broj članova, borj osoba uključenih u programe, zaposlene
osobe, prostori za rad, načini financiranja) koji će se poslati u
odjel za udruge, humanitarnu pomoć i volonterstvo Ministarstva
socijalne politike i mladih te će se nastojati ugovorit sastanak
predsjednika udruga s predstavnicima Ministarstva u cilju
pronalaženja najbolje rješenja trenutnog financiranja udruga
članica.
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Hrvatski savez je u 2012. uspješno proveo i završio projekt
“Zajedno smo jači”.
U sklopu projekta uspješno su organizirane kampanje u 5 regija
u Hrvatskoj. Za potebe kampanja naručeno je tiskanje balona,
letaka i majica sa logom Saveza. (Slavonija, Istra, Središnja
Hrvatska, Dalmacija,Zagreb). Cilj je kampanje upoznavanje šire
javnosti i podizanje društvene svijesti o pravima osoba s
mentalnom retardacijom, te utjecati na spriječavanje svih oblika
diskriminacije uključujući obrazovanje, zapošljavanje, slobodno
vrijema, sport, pristup novim tehnologijama, zdravstvenim i
socijalnim ustanovama i svim drugim sferama života.
U 2012. godini u sklopu projekta održane su 3 kampanje:
 24.03.2012. godine kampanja je održana u Koprivnici na
središnjem gradskom trgu na kojem su se okupili
predstavnici 6 udruga iz središnje Hrvatske – Koprivnica,
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Križevci, Čakovec, Ludbreg, Đurđevac i Ivanec koji su
predstavili razne uskršnje proizvode koji su nastali u
njihovima kreativnim radionicama, dok je nositelj
kampanje, Hrvatski savez dijelio prigodne majice i brošure.


12.05.2012. godine održana je kampanja za regiju
Dalmacije u Pločama. Događanje je započelo u
prostorijama Udruge Radost Ploče gdje se održala
kreativna radionica za roditelje i osobe s intelektualnim
teškoćama pod vodstvom prof. Darinke Pinjuh. Nakon
ugodnog druženja svi sudionici su na rivi u Vidu ispred
restorana Đuđa i Mate
puštali i dijelili balone s
logom kampanje, dijelili
majice, razgovarali sa
sugrađanim, provozali
se lađom (safari po
rijeci Norin). Osobe s
intelektualnim
teškoćama iz Udruge
Radost Ploče i Udruge
Kamenčići iz Šibenika prezentirali su svoje vještine u
pripremanju palačinki. Svim sudionicima obratila se
predsjednica saveza Mirjana Jakovčev koje je govorila o
ciljevima kampanje i regijama koje su već odradile niz
uspješnih aktivnosti za bolju realizaciju kampanje.



26.05.2012. godine organzirana je zadnja kampanja u
Zagrebu na kojoj su sudjelovale udruge iz Zagreba,
Karlovca, Krapine i Siska koje su izložile svoje radove iz
kreativnih radionica. Događanu je prisustvovalo veliki broj
građana kojima su članovi udruga dijelili prigodne balone,
18
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maijice i letke s logom Saveza. Nakon druženja na tržnici
sa građanima i prolaznicima, u prostorijama zagrebačke
udruge održan je prigodan domjenak za sve sudionke
kampanje.
Kroz 5 kampanja organiziranih u regijama u Hrvatskoj, sa oko
2000 sudionika i građana i slušatelja bar 7 radiopostaja i
gledatelja lokalne i državne televizije upoznali smo širu javnost i
podigli društvenu svijest o pravima osoba s mentalnom
retardacijom, time smo utjecali na spriječavanja svih oblika
diskriminacije uključujući, obrazovanje, zapošljavanje, slobodno
vrijeme, sport, pristup novim tehnologijama, zdravstvenim i
socijalnim ustanovam i svim durgim sferama života.

Savez kontinuriano surađuje sa svojom krovnom institucijom,
SOIH-om i to na sastancima vezanim za problematiku osoba s
invaliditetom te na godišnjim skupštinama.
Predsjednica Saveza, Mirjana Jakovčev, prisustvovala je na
međunarodnom
skupu
o
zapošljavanju osoba
s invaliditetom, u
organizaciji SOIH-a,
te
na
godišnjoj
skupšitni
SOIH-a.
Oba
događanja
održavala su se u
19

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA ZA OSOBE S MENTALNOM RETARDACIJOM

2012

Vukovaru u razdoblju od 25.-27. ožujka.
Na redovnoj Skupštini SOIH-a usvojen je Poslovnik o radu
Skupštine, izabrana su radna tijela, te je predstavljeno izvješće
o radu i izvješće Nadzornog odbora koji su jednoglasno
usvojeni. Predsjednik SOIH-a, Zorislav Bobuš informirao je
članove Skupštine o kontinuiranom radu na Platformi za
socijalno partnerstvo osoba s invaliditetom, Vlade i institucija
države, te radu na Zakonu o udrugama osoba s invaliditetom od
posebnog interesa za RH.
Savez je uspješno nastavio suradnju s Edukacijskorehabilitacijskim fakultetom koji je sa svoje dvije profesorice
Snježanom Sekušak i Ljiljanom Pinatić dao svoj doprinos na
okruglom stolu pod nazivom “Mentalna retardacija –
stigmatiziranje ili prepoznatiljivost”.
Djelatnice Saveza prisustvovale su inicijalnom sastanku UNDPa vezanom uz pripremu projekta “Procjena pristupačnosti javnih
i privatnih servisa osobma s invaliditetom” na kojem se
raspravljalo o mogućnostima stvaranja jedne skupine
Savjetnika za pristupačnost koja bi vršila procjenu
pristupačnosti tijela javne uprave. Osnovna ideja sastanka je
podržati ključnu grupu osoba sa iskustvom rada na pregledu
prisupačnosti kako bi se razmijenila iskustva, te po mogućnosti,
pripremila integirana metoda pregleda.
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OPAČIĆ
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JAKOVČEV
MINISTRICE

Predsjednica Mirjana Jakovčev, zajedno sa delegacijom SOIHa i predstavnicima ostalih nacionalnih saveza, prisustvovala je
17. listopada 2012. godine na sastanku s potpredsjednicom
vlade i ministricom socijalne politike i mladih, Milankom Opačić.
Na sastanku su detaljno razmotreni svi aspekti poteškoća ali i
opseg i značaj djelovanja udruga osoba s invaliditetom, kao i
opcije održivosti i sustavnog financiranja. Također su se
usaglašavala mišljenja o
prijedlogu
Zakona
o
udrugama
osoba
s
invaliditetom
od
posebnog interesa za RH
za
koji
se
zalažu
nacionalni savezi udruga
osoba s invaliditetom.
Ministrica
Opačić
je
pojasnila predstavncima
nacionalnih saveza da je manevarski prostor smanjen jer
novaca nema te da bi se upravo izradom Kriterija za dodjelu
izvaninstitucionalnih potpora udrugama osoba s invaliditetom
unio red i transparentnost financiranja u sustav, podigla
kvaliteta usluge i sredstva usmjerila tamo gdje su nužno
potrebna za udruge koje su poput produžene ruke sustava u
pružanju važnih usluga.
Predstavnici udruga su pokazali razumijevanje za probleme i
ograničenja s kojim se suočava resorno ministarstvo, upoznali
ministricu sa situacijom na terenu i kao jedan od najvećih
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osnovne

Na sastanku je dogovoreno da je ovo samo prvi sastanak u
nizu sastanaka na kojima bi se trebali iskristalizirati kriteriji za
jedno racionalno i transparentno financiranje udruga osoba s
invaliditetom.

08.03.2012. OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN ŽENA
U povodu Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, Predsjednik
SOIH-a dr. Zorislav Bobuš rekao je da su žene s invaliditetom
zapostavljena skupina u društvu, a kao najveći problem
istaknuo je ignoriranje i neprimjećivanje tih žena. SOIH je uočio
taj problem i posvetio mu posebnu pozornost, te je osnovao
Mrežu žena s invaliditetom koja radi na afirmaciji žena s
invaliditetom u široj društvenoj zajednici. Dr. Bobuš je
napomenuo kako je danas u Hrvatskoj svaka treća žena
proživjela neku vrstu nasilja, a svaka peta žena je doživjela neki
oblik seksualnog nasilja.
U ime potpredsjednice Vlade RH i ministrice socijalne politike i
mladih Milanke Opačić, njezina pomoćnica Iva Prpić istaknula je
da osobe s invaliditetom za nju nemaju političku boju, te da se
dobri projekti neće zaustaviti zbog promjene vlasti. “Želim vam
uputiti ruku podrške i ispred novoosnovanog ministarstva, a od
vas očekujemo partnerstvo i uzajamni reciprocitet kako bi osobe
s invaliditetom dovele do najvišeg stupnja poštovanja ljudskih
prava”, poručila je.
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak
istaknula je da je njezin ured od 2008. godine uključen u
aktivnosti Zajednice saveza osoba s invaliditetom kako bi dopro
22
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do svih žena, a područja u kojima se žene s invaliditetom
najviše susreću s problemima su zapošljavanje, seksualnost i
majčinstvo”.
Gordana Jurčević predstavila je Mrežu žena s invaliditetom
ističući da je pokrenuta 2002. godine, a danas okuplja oko 50
članica iz svih krajeva Hrvatske radi promicanja jednakih
mogućnosti i zaštite žena s invaliditetom kroz održavanje
radionica i okruglih stolova. Ustvrdila je da su žene s
invaliditetom najčešće žrtve nasilja u vlastitoj obitelji ali o tome
ne govore jer o njima ovise.
U Hrvatskoj je prije pet godina otvoren i SOS telefon za žene s
invaliditetom žrtve nasilja, a njegova voditeljica Štefica Roginić
rekla je kako je “opravdao svoje postojanje”, ali je upozorila da
se žene i dalje nedovoljno javljaju jer su, često ovisne o
nasilniku. “ U pet godina zabilježeno je više od 600 poziva, a
prisutni su svi oblici nasilja od onih u zdravstvu, pravosuđu i
socijalnoj skrbi do obiteljskog nasilja.” U sklopu SOS telefona
moguće je dobiti i pravnu pomoć koju vodi Leke Sokolaj.
Predstavljena je i knjiga Sigrid Arnande i Sabine Haefner
“Standardno tumačenje Konvencije UN-a o pravima osoba s
invaliditetom iz ženske perspektive”, a posebno je istaknut
članak 6. koji ženama s invaliditetom jamči uživanje prava i
sloboda kao i svim drugim osobama. Na svečanosti je
sudjelovao i Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom
retardacijom.
27.-28.03.2012. ODRŽANI INFO DANI 2012
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s tijelima
državne uprave - davateljima financijskih potpora, održao je 27.
i 28. ožujka 2012. godine „Info dane o natječajima za potpore
23
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projektima i programima organizacija civilnog društva iz
sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću
za 2012. godinu“.
Treću godinu za redom zainteresiranim udrugama predstavljeni
su natječaji koje će ministarstva, Vladini uredi, Nacionalna
zaklada za razvoj civilnoga društva, te Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost raspisivati u 2012. godini za
financiranje projekata i programa udruga. Predstavljeni su
natječaji iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava, prava
nacionalnih manjina, ravnopravnosti spolova, besplatne pravne
pomoći, razvojne i
humanitarne
pomoći,
kulture,
skrbi o osobama s
invaliditetom,
socijalne
skrbi
i
pomoći
starijim
osobama,
te
natječaji namijenjeni
braniteljskoj
populaciji,
zaštiti
zdravlja, zaštiti potrošača, demokratizaciji i razvoju civilnoga
društva, razvoju ruralnih područja, izvaninstitucionalnom odgoju
i obrazovanju djece i mladeži, zaštiti okoliša, turizmu i otočnom
razvoju. Pored toga Ured za udruge najavio je sufinanciranje
projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU
za 2012. godinu.
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SAVJETOVANJE O NACRTU NATJEČAJA, JAVNIH POZIVA
I DRUGIH PROGRAMA FINANCIRANJA PROJEKATA I
PROGRAMA UDRUGA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA U 2013.
GODINI
Sukladno zaključcima Međuresornog povjerenstva za
koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz
državnog proračuna Republike Hrvatske, Ured Vlade RH za
udruge otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Plana natječaja,
javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i
programa organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna
u 2013. godini te o
Nacrtu prijedloga za
ujednačavanje
formalnih uvjeta za
prijavu na natječaje za
financiranje projekata i
programa udruga iz
javnih izvora.
Ured za udruge Vlade
Republike Hrvatske je
16. studenoga 2012. godine, u prostorima Hrvatske zajednice
tehničke kulture održao inicijalnu raspravu o Nacrtu plana
natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata
i programa udruga iz državnog proračuna u 2013., te o Nacrtu
Prijedloga za ujednačavanje formalnih uvjeta za prijavu na
natječaje za financiranje projekata i programa udruga iz javnih
izvora. Na raspravi je sudjelovao Hrvatski savez i
sedamdesetak predstavnika organizacija civilnoga društva,
tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne
samouprave.
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Igor Vidačak, ravnatelj Ureda za udruge, uvodno je objasnio
svrhu savjetovanja napomenuvši kako se od zainteresirane
javnosti želi dobiti povratna informacija o tome jesu li
prioritetnim područjima zadovoljavajuće pokrivene postojeće
potrebe na terenu, te prijedloge za učinkovito ujednačavanje
minimalnih formalnih uvjeta za prijavu i potrebne natječajne
dokumentacije.
Također, jedna od glavnih svrha savjetovanja jest i raspraviti
adekvatnost dosadašnjih natječajnih procedura, kako bi se po
potrebi revidirao dosadašnji pristup projektiranju natječaja i
zaustavio trend usitnjavanja potpora.
Svi sudionici rasprave pozvani su da se pisanim komentarima
odazovu i na internetsko savjetovanje koje je otvoreno do 29.
studenog 2012., nakon čega se planira održavanje dodatne
javne rasprave, koja će uskoro biti najavljena putem mrežnih
stranica Ureda za udruge. Nakon kratkog predstavljanja Nacrta
plana natječaja te Nacrta Prijedloga za ujednačavanje formalnih
uvjeta, otvorena je rasprava.
Sudionici rasprave pohvalili su novi pristup strateškom
planiranju prioriteta za financiranje u 2013. te mogućnost da se
u spomenuto planiranje uključe i same organizacije civilnoga
društva, putem otvaranja savjetodavnog postupka. Sudionici su
iznosili primjedbe od kojih ističemo neke:
- bez planiranja institucionalnih potpora za lokalne udruge
osoba s invaliditetom, velik broj njih morat će zatvoriti svoja
vrata već u idućoj godini, dok će one koje opstanu raditi u vrlo
sažetom opsegu djelatnosti, bez stalno zaposlenih, što
onemogućava budući razvoj i diverzifikaciju izvora financiranja,
prije svega, putem EU natječaja.
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22.10.2012. ODRŽAN XVII. HRVATSKI SIMPOZIJ OSOBA S
INVALIDITETOM S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
U Hotelu „Holiday", Zagreb dana 22. i 23. listopada 2012.
godine održan je u organizaciji Zajednice saveza osoba s
invaliditetom Hrvatske, Hrvatskog saveza slijepih i Hrvatske
udruge
paraplegičara
i
tetraplegičara,
pod
visokim
pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr. Ive
Josipovića, XVII Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s

međunarodnim sudjelovanjem. Tema simpozija bila je održivi
razvoj udruga osoba s invaliditetom na pragu ulaska u EU.
U ime Hrvatskog saveza na simpoziju su sudjelovali
predsjednica Mirjana Jakovčev, te predstavnici udruga iz
Ludbrega, Šibenika, Vinkovaca, Krapine, Koprivnice, Križevaca,
Ploča, Dubrovnika i Čakovca. Sudionike skupa pozdravili su
predsjednik Gradske skupštine Davor Bernardić, ministar rada i
mirovinskog sustava Mirando Mrsić, zamjenik ministrice
27
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socijalne politike i mladih Darko Ledinski, gradonačelnik Grada
Zagreba Milan Bandić, izaslanica predsjednika RH Ive
Josipovića Vesna Škulić, te predstavnici drugih tijela.
Na simpoziju su iskustva iz svojih zemalja vezana za
financiranje udruga iznijeli predstavnici Republike Slovenije,
Srbije i Makedonije.
Poslije toga je izvršni predsjednik Hrvatskog saveza udruga
invalida rada, Leke Sokolaj predstavio Prijedlog zakona o
udrugama osoba s invaliditetom, koji bi riješio sustavno
financiranje udruga osoba s invaliditetom. Zatim su održane
dvije paralelne radionice (Zapošljavanje i samozapošljavanje
osoba s invaliditetom i primjeri dobre prakse i Osobni
pomagači).
Drugi dan Simpozija započeo je izvješćima s radionica, a
nastavio se promocijom "Drugog manifesta o pravima žena i
djevojaka s invaliditetom Europskog foruma osoba s
invaliditetom". Prikazan je rad SOIH-a - Mreža žena s
invaliditetom i Prikaz rada Mreže žena Hrvatskog saveza
slijepih. Na kraju radnog dijela prikazane su strateške odrednice
održivog razvoja udruga osoba s invaliditetom.
15. i 16. STUDENI ODRŽAN REGIONALNI SEMINAR O
SUDJELOVANJU
OSOBA
S
INVALIDITETOM
U
POLITIČKOM I JAVNOM
ŽIVOTU
U organizaciji Ministarstva
socijalne politike i mladih i
Vijeća Europe održan je
Regionalni seminar o
sudjelovanju osoba s
invaliditetom u političkom i
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javnom životu. Seminar je održan 15. i 16. studenog 2012.
godine u „Hotelu International" u Zagrebu. Svrha organizacije
navedenog seminara ogleda se u promociji Preporuke
CM/Rec(2011)14 Odbora ministara državama članicama o
sudjelovanju osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu.
Seminar je otvorila potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne
politike i mladih Milanka Opačića koja je istakla da su osobe s
invaliditetom te kojima država treba najviše pomoći te da su
udruge invalida u pojedinim manjim sredinama jedine kojima se
osobe s invaliditetom mogu obratiti i tražiti pomoć.
Na seminaru je sudjelovala i Pravobraniteljica za osobe s
invaliditetom, Anka Slošnjak kao i 20-tak predstavnika zemalja s
područja jugoistočne Europe: BiH, Crne Gore, Moldavije, Grčke,
Bugarske, Slovenije, Makedonije, Rumunjske i Turske. Osim
gostiju s područja jugoistočne Europe, na seminaru je
sudjelovalo i osam pradavača iz raznih međunarodnih
organizacija koji su aktivno pridonosili razmjeni iskustava i
primjera dobre prakse sudjelovanja osoba s invaliditetom u
političkom i javnom životu.
Na seminaru su održane i četiri radionice pod temama:
„Skrbništvo", „Pristupačnost", „Donošenje odluka uz podršku" i
„Političke stranke i organizacije".
U ime Hrvatskog saveza na seminaru je sudjelovala Ivana
Mance, dipl. Iur.
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03. PROSINAC 2012. OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN
INVALIDA
U povodu Međunarodnog dana invalida, u Uredu predsjednika
RH održao se Okrugli stol pod temom "Uklanjanjem prepreka
do stvaranja inkluzivnog društva pristupačnog svima".
Cilj nam je osvješćivanje društva o potrebama osoba s
invaliditetom i njihovo izjednačavanja s ostalim građanima poručio je predsjednik Ivo Josipović na okruglom stolu povodom
Međunarodnog dana invalida.
Nemojte nas se sjetiti samo na
Međunarodni dan osoba s
invaliditetom i pozivati nas
samo prigodničarski, jer mi
želimo biti partneri na svim
područjima,
poručili
su
predstavnici udruga osoba s
invaliditetom ministrima u vladi
i predsjedniku republike Ivi
Josipoviću koji je bio domaćin
okruglog stola o problemima s
kojima se susreće gotovo pola milijuna ljudi u Hrvatskoj.
Osobe s invaliditetom zamjerile su što u Saboru nema njihovih
predstavnika te što ne participiraju u političkom i javnom životu,
poručivši kako ih se koristilo samo zbog ratifikacije pojedinih
međunarodnih dokumenata. Požalili su se i na nepostojanje
sustavnog financiranja udruga osoba s invaliditetom te ocijenili
kako u Hrvatskoj možda i imaju svi ista prava no za osobe s
invaliditetom neka od njih su neostvariva.
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Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak
upozorila je kako činjenica da osobama s invaliditetom svi resori
trebaju biti dostupni, ne znači uvijek izdvajanje sredstava.
"Brojne
barijere
proizlaze
iz
nepoštivanja
propisa,
nezainteresiranosti i predrasuda", upozorila je Slonjšak.
Na okruglom stolu sudjelovali su ministar znanosti obrazovanja i
sporta Željko Jovanović, zamjenik ministra zdravlja Marijan
Cesarik, Pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava
Tatjana Dalić, Šef Delegacije EU u Hrvatskoj Paul Vandoren,
Koordinatorica UN-a i stalna predstavnica UNDP-a za Hrvatsku
Louise Vinton.
U ime Hrvatskog saveza na okruglom stolu sudjelovala je
predsjednica Mirjana Jakovčev.
Obilježavanje Međunarodnog dana invalida nastavljeno je u
Hrvatskom Saboru gdje su saborski zastupnici imali priliku
iskušati i pokušati savladati prepreke s kojima se u
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svakodnevnom životu susreću osobe s invaliditetom.
Predsjednik Sabora Josip Leko u suradnji s pravobraniteljicom
za osobe s invaliditetom Ankom Slonjšak organizirao je
druženje dužnosnika, zastupnika i djelatnika Hrvatskog sabora
s osobama s invaliditetom različitih oštećenja. Na
pripremljenom poligonu zastupnici, dužnosnici i djelatnici mogli
su isprobati kako se kretati uz pomoć psa vodiča, štapa za
kretanje slijepih, invalidskih kolica, kako komunicirati ako ne
čujete, razumjeti Ustav ako ste osoba s intelektualnim
teškoćama, te kako vas doživljava okolina ako imate psihosocijalne teškoće.

04. RUJNA 2012. ODRŽAN OKRUGLI STOL O EUROPSKIM
OPĆIM SMJERNICAMA ZA PRIJELAZ S INSTITUCIONALNE
SKRBI NA PRUŽANJE PODRŠKE U ZAJEDNICI
U Zagrebu, 4. rujna 2012. u hotelu Four Points by Sheraton
Panorama Zagreb, održan je Okrugli stol o europskim općim
smjernicama za prijelaz s institucionalne skrbi na pružanje
podrške u zajednici i Priručniku za korištenje Strukturnih
fondova.
Okrugli stol organizirala
je Europska ekspertna
skupina
za
deinstitucionalizaciju
(EEG)
i
Zajednica
saveza
osoba
s
invaliditetom – SOIH.
Okrugli stol otvorila je
Iva Prpić pomoćnica
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ministrice socijalne politike i mladih Milanke opačić i ukazala na
važnost poštivanja prava i obveza, koje je Hrvatska preuzela
potpisivanjem i ratificiranjem UN Konvencije o pravima osoba s
invaliditetom, što između ostalog uključuje i provođenje
deinstitucionalizacije. Okrugli stol medijski su poproatili: Z1
Televizija, Jabuka TV, Radio Kaj i HINA.

11.07.2012. ODRŽANA SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA
NEPROFITNE ORGANIZACIJE
U hotelu Palace dana 11.07.2012. godine, djelatnica Hrvatskog
saveza Ivana Pupić, sudjelovala je na specijaliziranoj radionica
za neprofitne organzacije u organizaciji TIM4PIN - Centra za
razvoj javnog i neprofitnog sektora, na temu „Obveze
neprofitnih organizacija u svezi uspostave sustava financijskog
upravljanja te specifične evidencije poslovnih događaja i
transakcija uoči sastavljanja polugodišnjih financijskih izvještaja
i pripreme financijskih planova".
Na radionici su održane prezentacije „Financijsko upravljanje i
klasifikacija" „Nadzor upravljanja neprofitnih organizacija",
„Polugodišnji izvještaj 2012. i upravljanje" te „Specifične
evidencije".

Svim sudionicima su dani korisni materijali, CD sa svim
tekstovima i prezentacijama predavača i prisani materijali, koji
su proslijeđeni svim udrugama članicama.

33

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA ZA OSOBE S MENTALNOM RETARDACIJOM

2012

HRVATSKI SAVEZ SUDJELOVAO NA OTVORENOJ
RASPRAVI O NACRTU PRIJEDLOGA KRITERIJA ZA
DODJELU INSTITUCIONALNIH PODRŠKI ZA DJELOVANJE
I RAZVOJ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM U 2013.
GODINI
Ministarstvo socijalne politike i mladih otvorilo je javnu raspravu
o Nacrtu prijdloga Kriterija za dodjelu institucionalnih podrški za
djelovanje i razvoj udruga osoba s invaliditetom i nacionalnih
saveza udruga osoba s invaliditetom u 2013. godini. Glavni cilj
Kriterija je utvrđivanje pravila za dodjelu sredstava udrugama
osoba s invaliditetom i nacionalnim savezima udruga osoba s
invaliditetom za sufinanciranje njihove osnovne djelatnosi u
okviru raspoloživih sredstava Ministarstva socijalne politike i
mladih i Nacionalne zklade za razvoj civilnog društva izt
državnog proračuna, putem javnog poziva odnosno natječaja.
Javna rasprava bila je otvorena do 27. Prosinca 2012. Godine.
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske uputila je u
ime svih nacionalnih saveza primjedbe na prijedloga kriterija za
dodjelu institucionalnih podrški za djelovanje i razvoj udruga
osoba s invaliditetom i nacionalnih saveza udruga osoba s
invaliditetom u 2013. godine.

Predsjedica
Mirjana Jakovčev
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