IZVJEŠĆE O RADU 2008.
PROJEKTI
“Edukacija javnosti o problemu zapošljavanja slijepih i slabovidnih osoba” koji se
provoditi na području cijele Županije a pod pokroviteljstvom Mistarstva zdravstva i socijalne
skrbi.
Projekt je već polučio rezultate time da je naša jedina nezaposlena članica, predsjednica
Udruge počela raditi u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić.
U sklopu projekta provest će se istraživanje broja i strukture nezaposlenih slijepih i
slabovidnih nezaposlenih osoba i onih koji tek trebaju stupiti na tržište rada na području
karlovačke županije.
Provest će se i sustavna edukacija potecijalnih poslodavaca, javnosti i institucija na
području Karlovačke županije putem koje će korisnici dobiti uvid u mogućnosti i
sposobnosti slijepih i slabovidnih radno sposobnih osoba, s ciljem razbijanja predrasuda i
senzibiliziranja javnosti o problemu zapošljavanje ove skupine osoba s invaliditetom.
Tiskana je i brošura “Gledate nas, a vidite li nas”.
Cilj projekta je dobiti uvid u broj nezaposlenih, utvrditi s kojim se problemima sureću oni
malobrojni koji su zaposleni, formiranje radnog tijela koje će sustavno raditi na pružanju
stručne potpore onima koji se žele zaposliti i koje zanima ovo složeno pitanje te
zapošljavanje barem jedne slijepe i slabovidne osobe na području Karlovačke županije.
Projekt će se provoditi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnim
Uredom u Karlovcu koji će nam pomoći u prikupljanju potrebnih podataka.
“Pruži mi ruku budi mi prijatelj” financira Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti, a provodi se na području Karlovačke Županije s ciljem
edukacije djelatnika u ustanovama predškolske dobi kao i djece vrtićke dobi od 3 do 6
godina.
Održana je promocija prve edukativne slikovnice – bojanke «Zola i Erik» nastale u sklopu
projekta.
Kvalitetu i vrijednost ovog projekta prepoznao je i Grad Karlovac koji svake godine iznova
financira ovaj hvalevrijedan projekt.
Autor slikovnice je prof. Nataša Vojnović, dok je ilustracije za istu pripremila akademska
slikarica Aleksandra Goreta.
Djeci Karlovačkih vrtića poklonjene su i dvije interaktivne predstave „Priča o tri psa“ koju su
odigrali profesionalni glumci, a u organizaciji Hrvatske Udruge za školovanje pasa vodiča i
mobilitet, predstava na zabavan način govori o trima psima, terapijskom, rehabilitacijskom i
psu vodiču slijepih i njihovoj ulozi u životu ljudi s invaliditetom.
Svakom djetetu karlovačkih vrtića na dar slikovnica “Zola i Erik”.
SJAJ U TAMI
Prvi glazbeni sastav slijepih „Sjaj u tami“ u kojem nastupaju Mirsad Bećirović i Danica Rob
sa svojim psima vodičima Zolom i Erikom, nastupi se održavaju po cijeloj Hrvatskoj, a grupa
je snimila demo-snimke pjesama o psima vodičima :«Zola» i «Ja nisam običan pas» čiji je
autor Nataša Vojnović.

Sjaj u tami nazočio je i otvorenju Centra za rehabilitaciju Silver za pse vodiče i mobilitet
gdje su izveli glazbeni program prilikom otvorenja, na kojem su nazočili visoki državni
dužnosnici.
Nastupao je na svim važnim događajima Udruge distrofičara Zagreb.
Tu je i nastup na okruglom stolu «Osobe s invaliditetom u prometu-HEKUP 2008» o temi
«Međugradski prijevoz osoba s invaliditetom» u konferencijskoj dvorani restorana Globus na
velesajmu, grupa «Sjaj u tami» je izvela dvije pjesme o psima vodičima te time istaknula
važnost pasa vodiča u prometu.
Kao i nastup za humanitarnu akciju za Hrvatsku udrugu za školovanje pasa vodića i
mobilitet i Radia 101 u Zagrebu u Gajevoj, te brojnim drugim događajima i feštama za
članove Udruge.
FEŠTE
Održane su tri fešte za članove Udruge i to povodom Valentinova, Dana bijelog štapa te
podovom službene potvrde učlanjenja Udruge u Hrvatski savez slijepih uoči Božića.
Udruga slijepih snoosila je sve troškove organizirane zabave za članove Udruge.
DJECA
Povodom Uskršnjih blagdana udruga je omogućila djeci članovima poklon pakete.
Pokrovitelji ove akcije bili susu:VBZ-knjižara, Fine art studio i Magic Well.
Djeci kojoj su dani pokloni su:E. Mrkonja, F.Lukežić, B.Jašarević, M.Maraković, A.
Podrebarac, T.Vuković.
Dodjeljena je donacije posebnih invalidskih kolica Tini Vuković slijepoj djevojčici koja uz
sljepoću ima i teška tjelesna oštećenja. Nikola Hanžel vlasnik tvrtka Lana Karlovačka tiskara
donirao je obitelji djevojčice 12 200 kuna za nabavku specijalnih kolica.
Gradonačelnik Grada Karlovca Damir Jelić posjetio je prostorije naše Udruge kako bi
najmlađim članovima dodjelio novčana sredstva povodom obilježavanja Sv. Nikole. Svakom
djetetu dodjeljena je novčana pomoć u iznosu od 2000 kuna.
Posjetili smo Dječji vrtić Novi Centar gdje je vrtićkoj grupi Žabice koju pohađa naš član Filip
Lukežić, biti dodjeljeni poklon paketi i didaktički materijal za razvoj fine motorike za 27
djece, a poklon pakete i ove je godine donirala Knjižara V.B.Z. i Fine Art Studio iz Karlovca,
naši vjerni donatori.
Osigurani su poklon paketi djeci svih članova Udruge povodom Božića i Nove godine a koje
je osigurala Udruga, Grad Karlovac te Knjižara V.B.Z., Magic Well i Fine Art Studio iz
Karlovca, naši vjerni donatori.
SOCIJALNO UGROŽENI
Održano je niz akcija prikupljanja pomoći u hrani i osnovnim higijenskim potrepštinama za
socijalno ugrožene članove, a paketi su sadržavali proizvode naših pokrovitelja PPK, KIM i
ŽITOPROIZVODA te je udruga od prikupljenih donacija pribavila i ostale potrepštine za
članove povodom Uskršnjih blagdana.
Tijekom mjeseca kolovoza 2008. organizirana je dodjela drva za socijalno najugroženije
članove i prijevoz istima sa pilana Pilana: Lorković, Car Ribnik i Bišćan iz Cerovca
Barilovićkog, dok su prijevoz za drva osigurale Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica
Karlovac te Komunalac Vojić.

Pribavljene godišnje autobusne karte za 29 članova i pratnju koji time ostvaruju pravo na
besplatan prijevoz gradskim autobusnim linijama zahvaljujući Gradu Karlovcu i
Autotransportu Karlovac.
Trenutno pribavljamo pakete za pomoć članovima u hrani i higijenskim potrepštinama kako
bi im olakšali početak ove krizne godine.
SPORT
Od početka godine kada je Udruga dobila Elektronski pikado za slijepe i slabovidne osobe
postignuti su zavidni rezultati:
Ekipno: Tri pobjede, jedno treće mjesto
Pojdinačno:Dva prva mjesta, dva druga mjesta, tri treća mjesta.
Već u travnju ekipno je osvojeno 3. mjesto te pojednačno 1. mjesto. na pikadu za slijepe u
Bjelovaru.
Nakon toga uslijedilo je Državno prvenstvo u elektronskom pikadu za slijepe u Premanturi
Puli gdje je Duško Petrović osvojio treće mjesto.
Potom je u lipnju održano prvo Državno natjecanje za žene u elektronskom pikadu za
slijepe u Premanturi kod Pule, gdje su ispred naše udruge sudjelovale dvije članice u A i B
kategoriji. U A kategoriji osvojila je drugo mjesto Danica Rob, a u B kategoriji drugo je
mjesto osvojila Senija Rački.
U rujnu ekipa Udurge slijepih osvojila je prvo mijesto u ekipnom turniru u elektronskom
pikadu za slijepe i slabovidne koji se održao u Bjelovaru povodom Dana grada i dana
branitelja grada Bjelovara. Na natjecanju su sudjelovale ekipe iz šest gradova;
Bjelovar,Vinkovci, Daruvar, Čakovec, Varaždin i Karlovac. Još jedna u nizu pobjeda naših
športaša samo je potvrda kako se i sa malo resursa mogu postići veliki rezultati.
U prosincu na Turniru u elektronskom pikadu za slijepe i slabovidne osobe u Bjelovaru,
natjecalo se pojedinačnmo i ekipno u A (slijepi) i B (slabovidni) katergoriji, a Karlovčani su
ekipno odnjeli pobjedu i to u sastavu: Mirsad Bećirović, Duško Petrović, Senija Rački, i
Draženko Brozić. U pojedinačnom natjecanju u kategoriji A - Mirsad Bećirović osvojio je
prvo mjesto, Duško Petrović treće mjesto, dok je u kategoriji B Senija Račka bila treća. U
završnici godine osvojeno je ekipno prvo mjesto u Daruvaru u sastavu Mirsad Bećirović,
Duško Petrović, Danica Rob, Draženko Brozić i Senija Rački.
Prvi puta u Karlovačkoj županiji započeo je turnir u elektronskom pikadu Županijske C lige
(301), a s tim ciljem osnovan je Pikado Klub Karlovac koji je ujedno i pokretač te lige. Po
prvi puta u profesionalnu ligu se uključjuje ekipa Udruge slijepih grada Karlovca i karlovačke
županije pod nazivom USKA, osoba s invaliditetom koja će pokušat ravnopravno sudjelovati.
Prezentacijska utakmica održana je 02.12. 2008. u prostorijama Udruge slijepih Grada
Karlovca i Karlovačke županije između USKA-e i Royala. Za sada je prijavljeno osam ekipa:
USKA, ABM, Kostanjac, Kod Mosta, Kaktus, Royal, Land te Rojal 1. Bit će odigrano 14 kola,
a liga je započela 02. 12. 2008. te završava u ožujku 2009. Sve utakmice započinju u isto
vrijeme na različitim lokacijama u Županiji. Liga je u sustavu Hrvatskog pikado saveza i
igra se po pravilima Hrvatskog pikado saveza. Prezentacijskoj utakmici nazočio je izbornik
Hrvatske pikado reprezentacije Perica Konforta ispred Hrvatskog pikado Saveza.
Održan je i niz prijateljskih turnira, povodom Dana grada, Međunarodnog Dana osoba s
invaliditetom, te humanitarni turnir pomoći Udruzi SANUS na kojem je prikupljeno je 3.800
kuna, na kojem je Udruga slijepih sudjelovala u organizacijskim pripremama.
ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

- 07. lipnja 2008. Udruga je postala članicom Koalicije udruga u zdravstvu.
- 17.prosinca 2008. službena potvrda članstva u Hrvatskom Savezu slijepih, te članovima
izrađujemo nove članske iskaznice, te ih ovim putem molimo da donesu svoje slike kao za
osobnu.
Uplaćena su sredstva za kupnju automobila.
NAJAVE
- cijepljenje pasa vodiča
- prikupljanje sredstava za prehranu psa vodiča Zole, zahvaljujemo ALSTOM-u,
Vodoprivredi osobito Dubravku Deliću na pomoći u prehrani psa vodiča Zole.
- prikupljanje paketa za socijalno ugrožene
- javna primopredaja vozila za potrebe udruge

