
IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE SLIJEPIH
LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Rad Udruge u godini odvijao se prema poglavljima Programa rada za 2015. godinu i to:

OTKRIVANJE NOVOOSLIJEPLJELIH OSOBA

U 2015. godini otkrili smo ukupno 14 novih oslijepljelih osoba . Ovu aktivnost obavili smo uz
pomoć naših volontera u sredinama gdje žive, liječnika opće medicine, liječnika oftamologa i
drugih građana, koji su nas obavijestili o postojanju slijepih osoba. Tijekom ovog izvještajnog
razdoblja umrlo je 14 članova, pa Udruga sada broji 194 članova.

UČLANJIVANJE NOVIH ČLANOVA U UDRUGU

U 2015. godini otkriveno je 14 novih članova. Novotkrivene članove učlanili smo u Udrugu i
uputili smo ih, a nekima i osobno pomogli da dođu do oftamologa, radi pribavljanja obrazaca
potrebnih za učlanjenje u Udrugu, zatim ih je Povjerenstvo za prijem novih članova primilo u
Udrugu, a nakon što su platili članarinu i službeno su postali Njezinim članovima.

PREVENCIJA SLJEPOĆE
U cilju veće senzibilizacije javnosti na probleme slijepih i slabovidnih osoba, proveli smo
sljedeće aktivnosti:

1. Izradili smo novi spot i poslali ga radio postajama: Gospić, Otočac, Senj, Pag, Slunj i
Ogulin. Spotovi su emitirani tijekom cijele godine 4 danna u tjednu po više puta.
Slušanost radio postaja je oko 25% pa predpostavljamo da je spot čulo najmanje
25.000 ljudi. Spot je izradila, spikerica Blaženka Barković, Hrvtaski Radio Otočac.

2. U prigodi međunarodnog Dana bijelog štapa na radio postajama , radio Otočac i radio
Gospić, nastupila je tajnica Udruge Katarina Rupčić i naša aktivna članica Ljubica
Tonković. Govorilo se o radu Udruge te problemima slijepih ljudi.

3. Društvo je u zajedništvu s Biskupijom Gospićko – Senjskom i Krčkom provodilo
akciju sa ciljem da vjeroučitelji u školama, u prigodi međunarodnog Dana bijelog
štapa, govore djeci o slijepim osobama. Na susretu s vjeroučiteljima o ovoj temi
govorio je predsjednik Udruge vlč. Jure Ladišić i zamolio ih da ukažu djeci na Kristov
odnos prema slijepim osobama, koji je bio pun suosjećanja i ljubavi. Ova predavanja
vjeroučitelji su održali u svim školama na prostoru Biskupije, pa predpostavljamo da
ih je čulo oko 5.000 djece.

4. Također, na prijedlog Biskupa Gospićko Senjskog dr. Mile Bogovića, svećenici u 89
župa govorili su vjernicimma na međunarodni Dan bijelog štapa o tome kako pomoći
i kako se odnositi prema slijepim osobama. Procjenjujemo da je propovjedi čulo oko
16000 vjernika.

5. Katarina Rupčić , posjetila je dječiji vrtić u Karlobagu i održala predavanje kako se
obraćati i pomoći slijepim osobama. Predavanje su djeca slušala sa velikim interesom.
Pokazala su visok stupanj osjetljivosti na slijepe osobe . Sa Katarinom Rupčić,
predavanja su pratila i pomogla naš volonter Tomo Jagodić i predsjednik vlč. Jure
Ladišić.

6. Posjetili smo 192 članova kod kuće i razgovarali s njihovim ukućanima i susjedima o
mogućnostima slijepih i odnosu prema njima. Posjet su obavili Branko Ćuić, vlč. Jure
Ladišić, Milan Prpić, Tomo Jagodić, Franko Škunca, Katarina Rupčić, Milan
Uremović.



ŠKOLOVANJE

U 2015. godini imali smo dvoje djece srednjoškolske dobi. Aktivno surađujemo s tiflo-
pedagogom iz Zagreba koji prati djecu u redovnim školama.
Jedno dijete je novoučlanjeno u Udrugu. Ona pohađa peti razred osnovne škole. Smještena je
u poseban razred, sa djecom sa posebnim potrebama. Njoj je Udruga pomogla da ostvari sva
svoja prava, koja su joj moguća kao dijetetu. Udruga joj je donirala za Božićne blagdane
300,00 kuna.

REHABILITACIJA

Deset novoučlanjenih osoba posjetili smo kod kuće. Pomogli smo im u privikavanju na
novonastalu situaciju te ih obučili kako se kretati služeći se bijelim štapom izvan kuće, kako
se kretati u kući, kako se služiti pomagalima za slijepe, kao što su bijeli štap, sat za slijepe,
kazetofon uz pomoć kojeg slušaju zvučne knjige i časopise.
Na zahtjev ljudi iz Hrvatskog saveza slijepih koji rade na  programu “Kad čujem SOS”,
namjenjeno starijem stanovništvu ustupili smo im informacije koijim članovima bi dobro
došla dodatna pomoć samostalnog kretanja, služenje štapom, reproduktorom i sl.
“Kad čujem SOS” je program namijenjen starijem satnovništvu, a djeluje na području Ličko
senjske županije i Krapinsko zagorske, jer je u te dvije županije najveća potreba edukacije
starijeg stanovništva.

PRAVNA ZAŠTITA

Svim novim članovima pomogli smo da ostvare svoja prava kao što su: Dodatak za tuđu njegu
i pomoć ostvarivanju prava na dopunsko besplatno osiguranje u zdravstvu, oslobađanje od
plaćanja RTV preplate, telefonske preplate, mirovine, ostvarivanje prava na jednokratnu
potporu, stalnu novčanu pomoć, kod Gradova i Općina prava iz socijalnih programa. Udruga
je kolektivno ostvarilo za svoje članove neka prava kod lokalnih vlasti kao što je oslobađanje
od plaćanja komunalne naknade, vode i odvoza smeća, pomoć za podmirenje troškova struje
prema pravilnicima pojedine jedinice lokalne samouprave. Redovito pratimo Narodne novine
i Zakone koji se u njima objavljuju, tako da na vrijeme saznajemo za nove Zakonske propise.

NABAVA I DISTRIBUCIJA POMAGALA

Tijekom godine 14 članova je preko Udruge nabavilo pomagala kao što su bijeli štap, sat za
slijepe, reproduktor za slušanje zvučnih knjiga i časopisa. Korisnike ovih pomagala uputili
smo u rukovanje istima, osobito one koji se s njima susreću po prvi put.

KULTURNO INFORMATIVNA DJELATNOST

Udruga je svoje nove članove učlanila u Hrvatsku knjižnicu za slijepe u Zagrebu gdje mogu
posuđivati zvučne knjige i časopise. No, zbog dobne strukture naših članova ( mahom starije
osobe), tek je njih 10 učlanjeno u knjižnicu.

SOCIJALNA SKRB

Mnogi naši članovi vrlo su siromašni i potrebita im je pomoć našeg Udruge u savladavanju
teškoća življenja. Tijekom 2015. godine prikupljali smo sredstva i u prigodi Uskrsa i Božića



novčano pomagali naše najsiromašnije, a one koji se nalaze u Domovima umirovljenika
obradovali prigodnim darovima.
Surađivali smo s Caritasom Gospić, Krk, Zagreb, Hrvatskim crvenim križem Gospić, Otočac,
Korenica, Donji Lapac, Senj i Novalja, koji su u skladu s mogućnostima pomagali paketima
hrane i higijenskim potrebštinama. Neki članovi dolazili su u gospićki Caritas radi
snabdjevanja odjećom i obućom.
Pilane Perušić i Im Commerce iz Brinja donirale su kao ranije otpadno drvo za ogrjev za
ukupno 8 članova.
Za Uskrsne blagadane podijelili smo 15 paketa hrane u vrijednosti 300,00 našim
najsiromašnijim članovima.
Od raznih donatora prikupljena su novčana sredstva pa su najsiromašnijim poslana u prigodi
Božićnih blagdana, po članu 300,00 kuna. Pomoć je dobilo 49 članova.
Uspješno smo se prijavili na trogodišnji program udruga koje pružaju uslugu osobne
asistencije osobama s invaliditetom u RH.Natječaj je raspisan od Ministarstva socijale politike
i mladih. Projekt se zove „Naša pomoć, Vaša sreća“ i počinje od 01.01.2016. godine. Njegova
glavna zadaća je osiguranje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne
u kretanju.
Opći cilj  programa je osiguranje usluge videćeg pratitelja za osobe oštećena vida sa područja
Ličko-senjske županije.
Specifični ciljevi: poticanje samostalnosti slijepih i slabovidnih osoba na prostoru Ličko
senjske županije, povećanje integracije slijepih i slabovidnih u širu lokalnu zajednicu, čime se
sprječava institucionalizacija, unaprijediti kvalitetu života slijepih i slabovidnih kroz
konzumaciju svih usluga koje društvo pruža.

ŠPORT

Naš član Milan Prpić nastupio je na prvenstvu Hrvatske u pojedinačnoj konkurenciji u
Premanturi gdje je zauzeo 3. mjesto.
Također je nastupio na Državnom prvenstvu po ubrzanom sistemu u Zagrebu i zauzeo 4.
mjesto. Sudjelovao je kao član reprezentacije Hrvatske na svjetskom kupu u Lyonu, u
Francuskoj gdje je zauzeo 50. mjesto. Njegovim nastupima i ostvarenim rezultatima izuzetno
smo zadovoljni.

DUHOVNA OBNOVA

Vlč. Jure Ladišić vodi program duhovne obnove naših članova. Posjetio je 120 članova kod
kuće i podjelio im sakrammente svete ispovjedi i pričesti. Održao je 50 Svetih Misa za pokoj
duša naših preminulih članova. U kontaktu s Biskupijom sudjeluje u senzibilizaciji javnosti
prema slijepim osobama ( vidi: Prevencija).

SURADNJA S LOKALNOM SAMOUPRAVOM

Tijekom 2015. godine posjetili smo sve čelnike jedinica lokalne samouprave. Upoznali smo ih
s radom našeg Udruge i problemima s kojima se susrećemo. Također, redovito telefonski
kontaktiramo  županijske, gradske i općinske uprave, službe i institucije radi rješavanja
problema slijepih i slabovidnih osoba, pri čemu naglašavamo kako se ova suradnja odvija bez
ozbiljnih prepreka budući uspijevamo rješiti probleme svojih članova na njihovo
zadovoljstvo. U ovoj godini bolje smo surađivali s čelnicima Grada Senja. Uputili smo im
zahtjev za oslobađanje komunalne naknade za naše članove na području grada Senja.



Ostali Gradovi i Općine imaju puno razumjevanja za naše probleme i uspješno ih zajedno s
nama rješavaju. Nositelji ovih aktivnosti su Jure Ladišić, Dalibor Dabo i Katarina Rupčić.
Tajnica Katarina Rupčić sudjeluje u radu ROP – a, koji djeluje pri Županiji. Ovaj odbor
razmatra projekte i donosi odluke o tome koji će se projekt financirati iz fondova EU.
Sudjeluje u ime Udruge u radu Lag Frankopan. Dalibor Dabo član je tematske radne skupine
za izradu operativnog plana ljudskih resursa pri ROP – u.

MEĐUNARODNA SURADNJA

U 2015. godini nije bilo suradnje s drugim organizacijama na međunarodnoj razini. Preko
Hrvatskog Saveza slijepih članica smmo EBU i svjetskog Saveza slijepih osoba.

ORGANI UPRAVLJANJA

U 2015. godini održana je sjednica Skupštine Na sjednicama je raspravljano o izvršenju
projekata koje smo provodili u 2014. godini, završnom računu za 2014., izvješću o radu za
2014., a donesena je i odluka o smjernicama rada.
Donesena je odluka kojom bi se Statut Društva trebao uskladiti sa novim zakonom o
udrugama kojeg je potrebno proslijediti registru Udruga na ovjeru.
Donesena je odluka da se raspiše natječaj za popunu radnog mjesta nakon što tajnik ode u
mirovinu. Prigovora od strane članstva na rad Društva nije bilo.
Iznenadnom smrću našeg tajnika Branka Ćuića, morali smo sazvati sjednicu Izborne
Skupštine i po novom zakonu o Udrugama Zbor članstva.
Donesene su odluke o usvajanju Izvješća za 2015. godinu, usvajanje Financijskog izvješća.
Donesena je odluka o prihvaćanju novog Statuta usklađenog sa Zakonom o udrugama.
Donesena je odluka o preimenovanju Društva slijepih i slabovidnih LSŽ u Udruga slijepih
LSŽ.
Donesena je odluka o izboru predsjednika Udruge, izboru članova Upravnog i Nadzornog
odbora, te odluka o promjeni sjedišta i promjeni pečata. Predsjednik Udruge je i dalje
Velečasni Jure Ladišić
Na 1. Sjednici Upravnog odbora Udruge slijepih izabrana je nova tajnica Udruge slijepih
LSŽ, Katarina Rupčić.
30.10.2015. održana je 2. Sjednica Upravnog odbora na kojoj je donesena odluka za Prijavu
projekta “Naša pomoć, Vaša sreća”, za provedbu trogodišnjeg programa udruga koje pružaju
usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom u RH.

PROMETNA REGULACIJA

Uputili smo jedinicama lokalne samouprave zahtjev da se stvore uvjeti za nesmetano
samostalno kretanje slijepih i slabovidnih osoba nogostupima. Ovdje su neke jedinice lokalne
samouprave dobro odradile posao, a neke samo djelomično. Uputili smo Ministarstvu zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prijedlog kako će urediti ovu problematiku kod
donošenja novog zakona. Također, uputili smo Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom
molbu da kod ministarstva dade potporu našim prijedlozima za donošenje zakonskih regula.

JAVNI POSLOVI

Udruga obavlja neke poslove javnog karaktera. Tako izdaje svojim članovima potvrde Za
oslobađanje plaćanja RTV pristojbe, oslobađanje plaćanja dijela telefonske preplate, potvrde



kojima članovi ostvaruju pravo na pomagala za slijepe kod HZZO, potvrde kojima članovi
ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja komunalne naknade, potvrde na osnovu kojih su neki
članovi oslobođeni plaćanja potrošnje vode i odvoza smeća, potvrde na osnovu kojih
ostvaruju pravo na pomoć iz socijalnih programa Gradova i Općina. Dakle, Udruga pomaže
svojim članovima u ostvarivanju ovih prava dajući im savjete i izdajući potrebne potvrde.
Najčešće koristimo institut pokretanja postupka po službenoj dužnosti kod jedinica lokalne
samouprave i Centara za socijalnu skrb jer oni lakše obavljaju posao nego naši članovi koji su
udaljeni od mjesta podnošenja zamolbi.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

U Zagrebu 16. lipnja 2015. godine, održan je zajednički sastanak za utvrđivanje standarda
socijalnih usluga za slijepe u sklopu provedbe aktivnosti projekta „Za bolje sutra: Jačanje
sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga“ , a putni troškovi
pokriveni su iz sredstava projekta .
Na temelju tog istog projekta 30. listopada 2015. održan je u Zagrebu jednodnevni sastanak
na kojem su se definirale standardizirane socijalne usluge za slijepe osobe te preduvjeti i
metode za njihovu kvalitetnu provedbu, sa posebnim naglaskom na uslugu “videći pratitelj”.
U Gospiću, 24. studenog održan je javni panel za područje Ličko senjske županije, u sklopu
projekta “Za bolje sutra : Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje
socijalnih usluga”. Cilj te radionice je bio jačanje upravljačkih I operativnih kapaciteta
temeljnih udruga slijepih za pružanje socijalnih usluga u lokalnim zajednicama.
Naša tajnica sudjelovala je na prezentaciji natječaja “Poziv za prijavu trogodišnjih programa
udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u RH” za dodjelu financijskih
podrški programima udruga.
Sudjelovala je i na radionici “Od neuspješnih projekata do dodjele bespovratnih sredstava”,
kojeg provodi WYG International, čiji je glavni partner ministarstvo rada i mirovinskog
sustava.

AKTIV ŽENA

Udruga je osnovala aktiv žena. Ovaj aktiv sastane se jednom godišnje u vrijeme kad zasjeda
Skupština Udruge. Predsjednica aktiva Marija Došen kontaktira telefonom s ostalim aktivima
u Hrvatskoj. Ove godine sudjelovala je jedna naša članica iz  Gospića na sjednici Aktiva
Saveza slijepih Hrvatske u  Zagrebu.  Udruga joj je snosila troškove prijevoza i dnevnicu dok
je Savez platio smještaj za sudionicu i pratitelja. Jedna članica sudjelovala je na radionici
slijepih žena u Premanturi. Radionicu je organizirala udruga Cesi iz Zagreba koja  je platila
putni trošak, i smještaj. Na seminaru se govorilo o osnaživanju slijepih žena za samostalni
život i podučavalo kako komunicirati s ostalim ljudima kako se predstaviti organima vlasti i
kako prezentirati probleme i potrebe.

U 2015 godini možemo reći da slijepe i slabovidne osobe sve teže žive zbog ekonomske krize
i visokih cijena a mala su im primanja.
Smatramo da projekt “Naša pomoć, Vaša sreća “ može uvelike doprinjeti boljoj kvaliteti
života naših članova na prostoru Ličko – senjske županije.


