IZVJEŠĆE O RADU 2009.
PROJEKTI 2009.
MZSS-u projektu Edukacija javnosti o zapošljavanju slijepih i slabovidnih osoba.
Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa - projekt Edukacijom djece i mladih kroz redovan
sustav školstva do integracije slijepih osoba u društvo koji se provodio tijekom školske
godine 2008./2009. godine u deset osnovnih škola na području karlovačke županije te tri
srednje škole u Karlovcu.
Grad Karlovac – Informatičko opismenjavanje slijepih osoba.
Grad Karlovac – Edukacijom djece kroz redovan sustav školstva do integracije slijepih osoba
u društvo.
Karlovačka županija – Integracija slijepih osoba u društvo.
Zagrebački Holding i Grad Karlovac - projekt Pruži mi ruku budi mi prijatelj - slikovnica Zola
i Erik u šetnji gradom.
Ministarsvo zdravstva i socijalne skrbi - osnovna djelatnost.
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi jednokratna potpora sredstva za drugu polovicu
plaće djelatnika.
Ministarstvo obitelji , branitelja i međugeneracijske solidarnosti za projekt Pruži mi ruku
budi mi prijatelj, novi treći primjerak slikovnice o psima vodičima Naša Zola koji sva djeca
karlovačkih vrtića dobivaju na poklon.
MEĐUNARODNA SURADNJA
29.12.09. potpisan sporazum o suradnji i partnerstvu između Udruženja slijepih građana
Unsko sanskog kantona Bihać FBIH i „USKA-e“ - Udruge slijepih Grada Karlovca i Karlovačke
Županije, s ciljem razvijanje prijateljstva i partnerstva među državama na svim područjima
s ciljem poboljšanja položaja i statusa slijepih i slabovidnih osoba na području Republike
Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine.
PRIZNANJA
13.07.09. Tajniku Udruge dodjeljena je medalja gradonačelnika na svečanoj sjednici
Gradskog vijeća povodom dana Grada Karlovca.
24.11.09. Povelja za najakciju Grada Karlovca dobio je projekt USKA-e Pruži mi ruku budi
mi prijatelj.
USKA BEND „SJAJ U TAMI“
„Sjaj u tami“prvi je glazbeni sastav slijepih u Hrvatskoj kojeg čine Mirsad Bećirović i Danica
Rob u pratnji pasa vodiča Zole i Erika. Niz godina ovaj bend radi na promociji pasa vodiča
kao i općenito prava osoba s invaliditetom. U 2009. godini nastupali su na 8. po redu
Festivalu jednakih mogućnosti u Zagrebu na Zrinjevcu, bili su i jedini predstavnici Udruga

osoba s invaliditetom Karlovačke županije, te na tradicionalnoj zabavi Društva distrofičara
Zagreb. Održan je iniz nastupa na raznim manifestacijma i feštama za članove.
MEDIJSKA PROMOCIJA
Mjesečne emisije na Radio Mrežnici, DVD promotivni film povodom pete obljetnice udruge.
Redovito praćenje rada udruge od strane svih lokalnih medija: Radio Mrežnica, Radio
Karlovac, Radio 047, Radio Ogulin, Karlovački tjednik, Ogulinski tjednik, Večernji list,
Jutarnji list, Novi list, 24 sata, Hrvatska radio televizija, TV 4 rijeke, internetski portali: Tportal, 24-sata, net.hr, hina.hr, dnevno.hr, večernji hr.
SURADNJA

S INSTITUCIJAMA

Sudjelovanje u istraživanju „Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“
Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, na tamu „Nasilje nad
osobama s invaliditetom“. Radionice projekta Saveza udruga osoba s invaliditetom
Karlovačke županije Vladinog ureda za ravnopravnost spolova na teme «Za ravnopravnost
u političkom odlučivanju», „Oluja mozgova“, „Predstavljanje i lobiranje“.Redovni susret žena
povodom Majčinog dana u sklopu Hrvatskog saveza slijepih ove godine organizirano u
Karlovcu.Projekt „Škola sreće“ sufinanciran od strane Ministarstva obitelji, branitelj i
međugeneracijske solidarnosti, u ERKS Premanturi od 18.08.-28.08.2009. godine. Pjesme i
kratke priče Karmen Teodorović objavljene u časopisu Svjetlost.Obilježavanje Nacionalnog
dana borbe protiv nasilja nad ženama u odrganizacije udruge DICIDPTI, «Kampanja za
pokret» potpisivanje peticije za prilagođavanje autobusa osoba s invaliditetom. Projekt
Mreže žena u organizaciji Hrvatskog Saveza slijepih pod nazivom Noćna
orhideja.Sajam udruga koje je organizirao Grad Karlovac u suradnji sa Savjetom mladih
Grada Karlovca i Udrugom Carpe diem. Biblijsko bdijenje u Crkvi Presvete Trojice u Karlovcu
gdje je Danica Rob korisnica psa vodiča Erika čitala Bibliju na brajici.
Tajnik Udruge Mirsad Bečirović i koordinator Romija Radočaj Naglić na konferenciji
“Standardi kvalitete usluge za osobe s invaliditetom” povodom Dana osoba s invaliditetom.
DONACIJE
Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana - donacija multifunkcionalnog kopirnog
uređaja te invalidskih kolica za dijete člana Belmina Jašarevića.
Župan Karlovačke županije Ivan Vučić - uručenje vrijedne donacije prijenosnog računala i
torbe te računalnog programa članici Udruge Katarini Galetić.
SOCIJALA
Osigurane su besplatne autobusne karte za 29 članova naše udruge za gradski prijevoz u
2009. godini. Sve slijepe osobe imaju pravo na videću pratnju, tako da tim kartama i videća
pratnja ima osiguran besplatan prijevoz gradskim autobusima.
Tijekom mjeseca siječnja petnaestoro socijalno ugroženih članova Udruge podjeljena je
pomoć u paketima hrane i higijenskih potrepština težine 20 kilograma, sve su to članovi sa
područja Žakanja, Ozlja, Vojnića, Duga Rese, Barilovića i Kalrovca.

Dostavljeni su je paket pomoći povodom Uskrsa iz Caritasa za 15 socijalno ugroženih
članova udruge u hrani i higijenskim potrepštinama.
Prikupljena su drva za 13 socijalno ugrožene članove kolovoz 2009.
Povodom Božića za 15 socijalno ugroženih članova prikupljeni su paketa pomoći hrane i
higijenskih potrepština, odjeće i obuće.
DJECA
Djeci članovima dodjeljena je donacija VIP Centra Karlovac povodom Uskršnjih blagdana.
Tajnik udruge Mirsad Bećirović je ispred udruge donirao je plinski štednjak s peći i plinsku
bocu obitelji djeteta člana.
Dodjela darova djeci članovima i djeci članova povodom božićno novogodišnjih blagdana.
AUTO
Održana je javna primopredaja vozila kupljenog za Udrugu za koje su sredstva pribavili
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Karlovačka županija i Auto kuća ZAK. Javnoj
primopredaji nazočila je i državna tajnica za socijalnu skrb Dorica Nikolić, predstavnici
Grada Karlovca i Karlovačke Županije te Autokuće ZAK.
PRATNJA PRIJEVOZ TEHNIČKA POMOĆ ČLANOVIMA
Utvrđivanje radnih uvijeta obzirom na invaliditet, Pružanja tehničke pomoći u prikupljanju
osobne dokumentacije u svrhu utvrđivanja postotka invaliditeta za potrebe liječničke
komisije i druge vrste tehničke pomoći, prijevozi i pratnja na liječničku komisiju s ciljem
utvrđivanja postotka invaliditeta, dostava dokumentacije, utvrđivanje životnih uvijeta i
potreba, prijevoz liječniku po nalaze i recepte te ljekarnu, prijevoz i pratnja naspecijalističke
pretrage u bolnicu, posjet članici Udruge Ani Turkalj povodom njezinog stotog rođendana,
podizanje dokumenata, pružanje raznih oblika tehničke pomoći članovima udruge.
OBLJETNICA 5. GODINA OSNUTKA UDRUGE
06.05.09. Udruga slijepih Grada Karlovca i Karlovačke obilježila je u restoranu Trgovačkougostiteljske škole svečanim ručkom za sve članove i brojne uzvanike 5. obljetnicu osnutka
udruge.
DAN BIJELOG ŠTAPA
15.10.09. – manifestacija i fešta za članove.
KALENDARI ZA SVU VRTIĆKU DJECU 1100 KALENDARA
16.11.09. U vrtiću Grabrik održana je uz nazočnost najpoznatijih pasa vodiča u Karlovačkoj
županiji Zolu i Erika promocija kalendara Udruge slijepih grada Karlovca i Karlovačke
županije, koji je nastao u sklopu projekta „Pruži mi ruku budi mi prijatelj“.
Spomenuti projekt dobitnik je Povelje Hrvatske za najakciju Grada Karlovca u 2009. godini
kojom je poboljšan i uljepšan život djece. Svako dijete iz vrtića Grabrik dobilo je svoj
primjerak kalendara, a tako će ga dobiti i sva djeca Karlovačkih vrtića. Kalendar se sastoji

od ilustracija iz triju slikovnica o psima vodičima, autorica akademske slikarice Aleksandre
Gorete i prof. Nataše Vojnović. Tiskani su u nakladi od 1100 primjeraka pod
pokroviteljstvom Karlovačke banke koja je, zajedno s Tiskarom Justament, pokrovitelj ove
akcije.
SPORT
Organizacija 3. kola Hrvatske kuglačke lige «Karlovac 2009.» Karlovačka ekipa četvrta.
16.05.09. Ekipni i pojedinačni turnir u elektronskom pikadu za slijepe u Bjelovaru, Ekipno je
osvojeno 4. mjesto a pojedinačko je prvo mjesto osvojila Danica Rob.
30.05.09. Povodom 5. obljetnice osnutka turnir u Elektronskom pikadu za slijepe «Prijatelji
za prijatelje». Domaćin - karlovačka ekipa osvojila je prvo mjesto ekipno te prvo i drugo
mjesto (Duško petrović i Danica Rob) pojedinačno u A kategoriji (slijepi). U kategoriji B
(slabovidni) srebro je osvojila Senija Rački.
Na turniru u elektronskom pikadu za slijepe u Bjelovaru povodom Dana Grada Bjelovara,
ekipa u sastavu Duško Petrović, Mirsad Bećirović, Danica Rob, Katarina Galetić, bila je treća
ekipno te je osbvojeno drugo mjesto pojedinačno - Duško Petrović, predsjednik Sportskog
društva slijepih Karlovac.
16.11.09.Ekipa USKA-e u sastavu Mirsad Bećirović, Duško Petrović, Senija Rački, Mato
Bošnjak osvojila je visoko četvrto mjesto na Državnom prvenstvu u elektronskom pikadu za
slijepe osobe koje se održavalo od 13.-15.11.09.u ERKS Premanturi kraj Pule.
12.12.09.Ekipa USKA-e u sastavu Mirsad Bećirović, Duško Petrović, Danica Rob i Senija
Rački osvojila je prvo mjesto na drugom po redu turniru u elektronskom pikadu za slijepe
održanom 12. prosinca u Daruvaru. U pojedinačnom natjecanju u konkurenciji od deset
igrača u kategoriji A drugo je mjesto osvojila Danica Rob, četvrti je bio Duško Petrović, peto
mjesto pripalo je Mirsadu Bećiroviću dok je u kategoriji B Senija Rački bila četvrta.

