
 

 

 

AKTIVNOSTI USKA-e 
SVIBANJ 2022. 

31.05.2022. 

 

POTPISANI UGOVORI O PROVEDBI 
PROGRAMA I PROJEKATA U OPĆINI VOJNIĆ I 
GRADU DUGA RESA 
05.05.2022. Potpisan je ugovor o provedbi 
aktivnosti Udruge slijepih na području 
Općine Vojnić. Potpisivanju  ugovora 
nazočili su predsjednik Udruge slijepih 
USKA Mirsad Bećirović, tajnik Romija 
Radočaj Naglić, te načelnik Općine Vojnić 
Nebojša Andrić. 

USKA ima brojno članstvo na području 
Grada Duge Rese s kojom njegujemo 
dugodišnju suradnju, tako je ona 
nastavljena i ove godine kroz provedbu 
aktivnosti Udruge slijepih USKA na 
području Grada Duga Resa, a 10. svibnja 
2022.g. predsjednik Udruge slijepih USKA 
Mirsad Bećirović potpisao je ugovor o 
provedbi projekta od interesa za građane 
na području Grada Duge Rese u 2022.g.  Predsjednik USKA-e Mirsad 

Bećirović  s načelnikom 
Općine Vojnić Nebojšom 
Andrićem na uručenju 
ugovora o provedbi projekta 
na području Općine Vojnić 

 

“Neka budućnost kaže 
istinu i procijeni 
svakoga u skladu s 
njegovim radom i 
postignućima. Sadašnj
ost je njihova; a 
budućnost, za koju 
sam zaista radio, je 
moja.” 
– Nikola Tesla  

Misija - rad na 
unapređenju kvalitete 
života  slijepih 
promicanjem i 
provedbom anti 
diskriminacije, 
jednakih mogućnosti i 
univerzalnog dizajna.  

Vizija - Društvo 
jednakih mogućnosti 
za slijepe osobe, 
integracija slijepih 
osoba u društvo. 



 

 

 

 

Društvo u kojemu će se 
poštivati dostojanstvo 
svake osobe, njegovati 
međusobno 
uvažavanje i 
solidarnost kao 
osnovna predispozicije 
za život dostojan 
čovjeka, kako je 
zajamčeno i Ustavom 
Republike Hrvatske.   

MEĐUSEKTORSKA SURADNJA U SVIBNJU 
11.05.2022.Čitateljski klub Zola Udruge slijepih USKA 
sudjelovao je na promociji knjige Damira Valenta Dade 
"Mrežnica u mom oku" održanoj u Pučkom otvorenom 
učilištu Duga Resa kao dio međusektroske suradnje sa 
Kniževnim klubom Karlovac na integraciji osoba s  
oštećenjem vida u društvo. 

 

 

13.05.2022. Predstavnici USKA-e predsjednik Mirsad 
Bećirović i tajnik Romija Radočaj Naglić povodom 
Međunarodnog dana obitelji na Konferenciji Udruge za 
djecu s teškoćama u razvoju Zvončićina. Konferencija 
koju su "Zvončići" organizirali u suradnji sa Savezom 
udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije u 
sklopu projekta "Zajedno je lakše" održana je u Restoranu 
Kristal, uz predstavnike Karlovačke županije, Grada 
Karlovca i Slunja, nazočili su i brojni predstavnici 

ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi, udruga pružatelja socijalnih usluga osobama s 
invaliditetom, te predstavnici medija. Uvodnu riječ održala je predsjednica Udruge "Zvončići" 
Snježana Čop, događaj je otvorila zamjenica županice Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar. 
Uslijedila su tematska predavanja vezana za oblike podrške koje se pružaju djeci s poteškoćama u 
razvoju i njihovim obiteljima, aktivnostima u sklopu projekta "Zajedno je lakše", iskustvima i važnosti 
usluga iz perspektive korisnika, predstavljanje postignuća likovnih radionica u sklopu projekta, a bilo 
je riječi i o podršci osobama s multiplom sklerozom, kao i važnosti i ulozi obitelji u suvremenom 
društvu. 

 



 

 

 

 

16.05.2022. Predstavnici USKA-e predsjednik Mirsad 
Bećirović i tajnik Romija Radočaj Naglić na 
obilježavanju Nacionalnog dana osoba s 
intelektualnim teškoćama! 

 

17.05.2022. Predsjednik USKA-e Mirsad Bećirović i 
tajnik Romija Radočaj Naglić na edukaciji 
povjerenika Civilne zaštite i žurnih službi Grada 
Ozlja o pristupu i komunikaciji s osobama s 
invaliditetom u kriznim stanjima. Predsjednik 
USKA-e Mirsad Bećirović održao je edukaciju 
vezano za potrebe osoba s oštećenjem vida u 
kriznim situacijama poput potresa, požara i 
katastrofa, kako bi se osigurala adekvatna podrška 
na terenu. Edukaciju u organizaciji Saveza udruga 

osoba s invaliditetom Karlovačke županije pod nazivom “Pružanje podrške osobama s invaliditetom 
u kriznim situacijama” vodili su predstavnici udruga osoba s invaliditetom, prema tjelesnim 
oštećenjima, tako su uz potrebe osoba s oštećenjem vida predstavljene i potrebe osoba s oštećenjem 
sluha, osoba u invalidskim kolicima i korisnika ortopedskih pomagala te osoba s intelektualnim 
poteškoćama. Gradonačelnica Grada Ozlja Lidija Bošnjak otvorila je cijeli događaj održan u Velikoj 
vijećnici, a uvodnu prezentaciju održala je Veronika Lendler tajnica Saveza udruga osoba s 
invaliditetom Karlovačke županije predstavivši dosadašnje aktivnosti udruga osoba s invaliditetom sa 
predstavnicima žurnih službi i Stožera Civilne zaštite. 

25.05.2022.Predstavnici Udruge 
slijepih USKA predsjednik Mirsad 
Bećirović i tajnik Romija Radočaj 
Naglić sudjelovali su na okruglom 
stolu na temu „Uloga policije u sustavu 
podrške žrtvama kaznenih djela” kojeg 
je Ženska grupa Karlovac „Korak“ 
organizirala u okviru programa „Mreža 
podrške i suradnje za žrtve i svjedoke 
kaznenih djela“ kojeg financijski 
podržava Ministarstvo pravosuđa i 
uprave RH. Okrugli je stol održan u 

restoranu Kristal u Karlovcu uz brojene predstavnike MUP-a, sudstva, Centara za socijalnu skrb 
i predstavnika udruga. 
 

 

 



 

 

24.05.2022. USKA obilježila 18.godinu 
osnutka  

„Integracija slijepe djece u redovan sustav predškolskog odgoja te kasnije u redovni 
obrazovni sustav, zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje slijepih osoba, edukacija javnosti o 
problemima i potrebama slijepih osoba, edukacija djece vrtićke dobi i djelatnika u 
ustanovama predškolskog odgoja o pristupu i komunikaciji slijepim osobama i psima 
vodičima u osnovnim i srednjim školama na području cijele Karlovačke županije.“ 
 

USKA je osnovana 24.05.2004. godine kao nevladina, neprofitabilna, 
nestranačka udruga, a punoljetnost smo obilježili okupljanjem osnivača 
Mirsada Bećirovića, Duška Petrovića i Senije Rački. Udruga slijepih 
USKA je čvrsto pozicionirana i prepoznatljiva nevladina organizacija 
koja uspješno i razgranato surađuje sa udrugama civilnog društva, 
gospodarskim sektorom i institucijama državne vlasti, institucijama 
obrazovnog sustava – predškolskog i školskog odgoja, sportskim 
klubovima, institucijama iz područja zdravstva i socijalne skrbi. USKA 
od svog osnutka 2004. godine kontinuirano djeluje i provodi mjere u 

cilju unapređenja kvalitete življenja slijepih i slabovidnih osoba i djece koja uz sljepoću pate od 
višestrukih oštećenja.  

U proteklih osamnaest godina postojanja USKA se profilirala kao 
relevantan čimbenik po pitanju poboljšanja statusa i položaja slijepih 
osoba i osoba s invaliditetom na području Karlovačke županije i u cijeloj 
Hrvatskoj.  Među značajnim postignućima Udruge su: integracija slijepe 
djece u redovan sustav predškolskog odgoja te kasnije u redovni 
obrazovni sustav, zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje slijepih osoba, 
edukacija javnosti o problemima i potrebama slijepih osoba, edukacija 
djece vrtićke dobi i djelatnika u ustanovama predškolskog odgoja o 
pristupu i komunikaciji slijepim osobama i psima vodičima u osnovnim 

i srednjim školama na području cijele Karlovačke županije. USKA je tiskala prve slikovnice o psima 
vodičima slijepih osoba: “Zola i Erik”, “Zola i Erik u šetnji gradom”, “Naša Zola” te “Zola odlazi u 
mirovinu”, koje su na poklon u sklopu projekta Pruži mi ruku budi mi prijatelj dobila sva djeca 
Karlovačkih vrtića, vrtića gradova Duge Rese i Ozlja te Grada Ogulina i Općine Josipdol. Udruga 
je dobila za ovaj projekt i povelju Hrvatske za naj akciju Grada Karlovca u 2009. godine, a cijela 
akcija provedena pod pokroviteljstvom UNICEF-a. Nastavljamo i dalje našu misiju rad na 
unapređenju kvalitete života slijepih promicanjem i provedbom anti diskriminacije, jednakih 
mogućnosti i univerzalnog dizajna pridonijeti afirmaciji slijepih osoba u Republici Hrvatskoj i 
viziju društvo jednakih mogućnosti za slijepe osobe, integracija slijepih osoba u društvo u kojemu 
će se poštivati dostojanstvo svake osobe, njegovati međusobno uvažavanje i solidarnost kao 
osnovna predispozicije za život dostojan čovjeka, kako je zajamčeno i Ustavom Republike 
Hrvatske. Rad USKA-e kontinuirano od osnutka podupiru Grad Karlovac, Ministarstvo rada, 
mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike te Nacionalna Zaklada za razvoj civilnog društva 
kroz koje se pružaju brojne socijalne usluge članovima od kojih su najznačajnije pružanje usluge 
videćeg pratitelja te psihosocijalna podrška kroz mobilni tim USKA-e.                               

 

  
 

 



 

 

 

Tekst i fotografije: Romija Radočaj Naglić, mag.nov., tajnik, stručni 
voditelj Udruge slijepih USKA 

EDUKACIJE STRUČNOG 
KADRA U SVIBNJU  
17.05.2022. Tajnik Romija Radočaj Naglić sudjelovala 
je na online edukaciji u organizaciji Udruge KAspin 
radionicu je održao Darko Kobetić, prof. reh., 
ravnatelj Centra znanja Profectus, stručnjak iz 
područja razvoja kvalitete u 
ustanovama/organizacijama iz sektora odgoja i 
obrazovanja te socijalne skrbi. 

 

 

Aktivnosti volontera  u svibnju 

 

Održani su koordinacijski sastanci sa volonterima 
vezano za aktivnosti na volonterskim programima 
USKA-e kao i vezano za pripremu i sudjelovanje 
volontera USKA-e na Danima otvorenih vrata USKA-
e 2022.g. 

 

     

 

 

 

 

 

Udruga slijepih USKA 

Kralja Tomislava 9 

47 000 Karlovac 

047412616 

udrugauska@gmail.com 

www.uska.hr 


