
PROGRAMI RADA UDRUGE SLIJEPIH
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE GOSPIĆ ZA 2016. GODINU

Završno izvješće

Program rada udruge  kojeg Vam izlažemo štiti osnovna ljudska prava,  potiče
integraciju slijepih osoba u društvo na prostoru   Županije Ličko - Senjske.
Ovi programi temelje se na Međunarodnim i domaćim pravnim normama:
 Konvenciji o pravima invalida Generalne Skupštine U. N.
 Akcijskom planu Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u

društvu osoba s invaliditetom
 Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006. – 2016.

o Sadrži smjernice za unapređenje svih temeljnih područja djelovanja od interesa
za osobe s invaliditetom a  na načelima nediskriminacije, jednakih mogućnosti,
te  uključivanja osoba s invaliditetom u društvene procese i procese
odlučivanja.

 Europska socijalna povelja, članka 11 Lisabonskog sporazuma.
 Ustava Republike Hrvatske,Zakona i pod zakonskih akata Republike Hrvatske ukupno

280.
 Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom,  i drugim

Nacionalnim strategijama koje propisuju nediskriminaciju i zaštitu ljudskih prava a
koje su utemeljene na Europskim i UN konvencijama a koje je Republika Hrvatska
ratificirala.

 Zakonu o socijalnoj skrbi koji propisuje poticanje razvoja socijalnih udruga od strane
jedinica lokalne samouprave i nalaže financiranje u skladu s mogućnostima.

Najveće ljudsko pravo je pravo na očni vid. Svim onima koji su ga izgubili  treba
nadomjestiti uključivanjem u integracijske procese u društvo kroz rehabilitaciju,
resocijalizaciju te nabavkom kompenzacijskih pomagala. Glede toga potrebito je
razumijevanje svih koji odlučuju o provođenju ovog Programa. Od državnih institucija nitko
se ne bavi ovim problemima. Slijepi su se samoorganizirali u Udrugu preko koje će
ostvarivati svoja prava. Na jedinicama lokalne i regionalne samouprave stoji velika
odgovornost i obveza da financijski podrže ovaj program. Od toga ovisit će izvršenje ovog
programa koji znači život za  slijepog čovjeka.

OTKRIVANJE NOVIH ČLANOVA

Novo oslijepljele otkrivali smo na više načina i uključivali ih u našu Udrugu. To se odvijalo
uz pomoć liječnika primarne zdravstvene zaštite, očnih doktora, svećenika, škola, Centara za
socijalnu skrb i naših aktivista na prostorima gradova i općina. Ove aktivnost odvijale su se
tijekom cijele 2016. godine jer ne možemo predvidjeti kada će netko oslijepjeti.

UČLANJIVANJE U UDRUGU

Nakon što smo otkrili novo oslijepljelu osobu posjetili smo je na domu i upoznali je s
radom naše Udruge, zatim je odvezli kod našeg očnog doktora; Dr. Ilijevske gdje smo
popunili propisane formulare za učlanjenje ukoliko ispunjava uvjete za učlanjivanje i zatim



zajedno s doktorom koji čini Komisiju za prijem primili novog člana u Udrugu. Nakon ovih
radnji novi član plaća članarinu i tako postaje članom Udruge.
Ova aktivnost trajala je svih 12 mjeseci osim kad je jako velik snijeg pa nismo bili u
mogućnosti posjećivati na domu već smo telefonom stupili u vezu i pokušali riješiti
učlanjenje bez novog člana a na temelju medicinske dokumentacije.
U 2016. godini ukupno smo učlanili 10 ljudi: Mlinarić Mihovil, Antonija Levar, Roža
Kovačić iz Otočca. Josip Šop iz Kosinja, Gojko Tomljenović i Ive Nekić iz Senja, Hanifa
Kavazović iz Prizme, Mate Rupčić i Počuča Bosiljka iz Gospića, te Borović Ramona iz
Novalje.
Umrlo ih je četvero; Nikola Tomljenović iz Lovinca, Kata Vidaković i Milka Amić iz Brinja i
Šimatović Zorka iz Otočca. Pokoj im duši.

PREVENCIJA

Glede bolje zaštite očnog vida pučanstva u Županiji i smanjivanja slijepih  Udruga je
poticala i razne aktivnosti koje ima za cilj upoznavanje pučanstva s sljepoćom i slabovidnošću
kao i potrebu redovitih pregleda očiju kod očnog doktora, a poglavito za starije osobe iznad
60 godina života kao i djece predškolskog i školskog uzrasta. To smo ove godine postigli
predavanjima u emisijama na radio postajama, Crkvama, napisima u javnom tisku, te na
našoj Facebook stranici. Ova aktivnost odvijala se posebno najviše u listopadu mjesecu a u
povodu međunarodnog  Dana bijelog štapa.

ŠKOLOVANJE

Nakon utvrđivanja problema s očnim vidom kod mladeži, oni su se upućivali u
redovite ili specijalizirane škole. U redovitim školama pomaže se nastavnicima u specifičnoj
nastavi (Brajlleovo pismo), rukovanjem pomagalima i drugim didaktičkim metodama.
Pomagalo im se u nabavci školskih udžbenika, didaktičkih pomagala i slično. U redovnim
školama imamo na školovanju troje djece osnovna škola i jedan učenik u srednjoj školi.
U svibnju mjesecu posjetili smo učenicu u redovnoj školi.
Na prostoru  Grada Gospića u redovitim školama nalazi se  četvero djece o kojima skrbimo.

REHABILITACIJA

Novo oslijepjele osobe potrebito je obučiti samostalnoj orijentaciji u prostoru u kojem
žive, po mogućnosti samostalnom kretanju, upućivati ih u Centre za resocijalizaciju kasnije
oslijepjelih, obučiti ih novim radnim zadacima primjereno njihovom invaliditetu.
Ovu aktivnost poduzeli smo tijekom cijele godine kad se pojavio novi član. To je teško
predvidjeti točno vrijeme zbog vremena učlanjenja ali nakon saznanja za slijepu osobu odmah
u roku od najduže 8 dana to obavimo.

H S S

Predstavnica Udruge Slijepih LSŽ, tajnica Katarina Rupčić bila je sudionica završne
prezentacijske konferencije projekta „Za bolje sutra: Jačanje sposobnosti organizacija
civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga“ koja je održana u Hotelu „Laguna“ u
Zagrebu, na kojoj su prezentirani postignuti rezultati i ostvareni ciljevi.
Na prezentaciji su govorili Vojin Perić, Karmen Nenadić, Andreja Veljača, Lucijano Jakšić i
Lovorka Horvačić. Sve udruge članice Saveza odazvale su prezentaciji obzirom da su i same
sudjelovale u projektnim aktivnostima.



ZAPOŠLJAVANJE

Po završetku školovanja i rehabilitacije smo pokušali zaposliti jednu članicu iz
Novalje za rad u knjižnici. Kontaktirali smo državne institucije i poduzeća kako bi se Ramona
Borović zaposlila. Nismo naišli na njihovo razumijevanje za invalide. Pokušat ćemo sljedeće
godine, kada situacija bude bolja.

PRAVNA ZAŠTITA

U Hrvatskoj postoji veliki broj Zakona, Podzakonskih akata, Odluka na nivou države i
lokalne samouprave koji propisuju prava slijepih i slabovidnih osoba. Svakom novom članu
pomogli smo da ostvari sva svoja prava koja proizlaze iz sljepoće i slabovidnosti. Pomogli
smo im u pisanju zamolbi, žalbi tužbi i drugih akata.
Ove aktivnosti provodili smo tijekom cijele godine prema potrebi članstva jer nije mogućno
predvidjeti prema mjesecima. Učestvovati ćemo u predlaganju Zakonskih rješenja u
zajedništvu s HSS.

NABAVA I DISTRIBUCIJA POMAGALA

Život slijepog čovjeka nezamisliv je bez pomagala kao što su: bijeli štap, sat za slijepe,
reproduktor za čitanje zvučnih knjiga, sprave za pisanje Braileovog pisma ručno, mašina za
pisanje Brajleovog pisma, mašina za pisanje crnog tiska, računala, razne društvene igre,
pomagala za uvlačenje konca u igle za domaćice, centimetri, metri i razno razna druga
pomagala.



Pomagala kao što su štap, sat i reproduktor članovi mogu dobiti besplatno na temelju doznake
obiteljskog liječnika ili oftamologa , svakih 5 godina.
Pisaći stroj na Brajici može se dobiti svakih 15 godina na doznaku, ako član zna Brajicu.
Ta pomagala isključivo i jedino nabavljamo mi za svoje članove. Ostala pomagala su vrlo
skupa i slijepi ljudi zbog svog nezavidnog materijalnog položaja ne mogu ih sami kupiti.
Potrebito im je u tome pomoći. Udruga je ova pomagala nabavljala i distribuirala članovima.
Pomagala smo uručivali članovima Udruge prema njihovim potrebama tokom cijele godine.
Tijekom cijele godine u Udrugu je dolazila Mladena Funtek, defektolog po struci; koja radi
po projektu "Kad čujem SOS". Funtek provodi rehabilitacijske programe sa kasnije
oslijepljelim osobama. Pokazala nam je neka od pomagala za slijepe i slabovidne osobe.
U sklopu trogodišnjeg programa „Kad čujemo SOS“ provedena je edukacija za članove
obitelji korisnika. Edukacija je dala naglasak na problematiku s kojom se slijepe osobe i
njihovi članovi obitelji svakodnevno susreću. Svi prisutni imali su priliku iznijeti svoje
probleme te se pokušalo zajednički doći do nekih konkretnih rješenja. Ponovno su svi
informirani o pravima i mogućnostima te tiflotehničkim pomagalima. Dogovorene su
konkretne akcije uključivanja korisnika u razne segmente rada lokalne zajednice. Održana su
druženja u Senju 11.05.2016., Gospiću 12.05.2016. Na edukacijama je ukupno bilo prisutno
20 korisnika. Edukaciju su vodili stručni djelatnici Hrvatskog saveza slijepih te vanjski stručni
suradnik.
Na edukaciji je bio prisutan Predsjednik Udruge slijepih LSŽ Don Jure Ladišić, tajnica
Katarina Rupčić i videća pratiteljica Olgica Begović.

KULTURNO INFORMATIVNA DJELATNOST

Na državnoj razini postoji Nacionalna knjižnica za slijepe. U knjižnicama su književna djela
snimljena u zvučnoj tehnici i Brajlleovom pismu. Nacionalna knjižnica izdaje 10 časopisa. U
časopisima smo poticati tiskanje i snimanje članaka koji govore o problemima naše Županije.
Članove smo učlanjivali u knjižnice i pomagali im u nabavci  reproduktora za čitanje zvučnih
knjiga.
Sve smo nove članove učlanjivali u knjižnicu i uputili ih u izbor knjiga i časopisa. To je trajni
zadatak cijele godine jer se ne može predvidjeti kad će se tko učlaniti.
U Listopadu mjesecu u prigodi međunarodnog Dana bijelog štapa upriličili smo nastup na
lokalnim radio stanicama, gdje smo iznijeli razne probleme i uspjehe Udruge.
Sve smo članove, roditelje i skrbnike maloljetne djece informirali o njihovim pravima i kako
ih ostvariti. Kontinuirano tijekom cijele godine.
U prosincu Udruga je ustupila na korištenje elektronsko povećalo. Povećalom će se moći
služiti članovi udruge te korisnici knjižnice. Ovaj uređaj je namijenjen slabovidnima.
Vrijednost uređaja je 12.500,00 kn, a financiran je po projektu HEP-a i naše udruge.
Voditeljica projekta je tajnica Udruge Katarina Rupčić. Uređaj je vrlo jednostavan za
korištenje. Putem medija pozvani su svi članovi te građani Otočca i okolice da se sa njim
služe. Želimo da ovaj uređaj služi svrsi i da se koristi. Uređaj je nabavljen od tvrtke
Tiflotehna d.o.o iz Zagreba, koja se bavi programima podrške osobama oštećenog vida.
Zahvaljujemo ravnateljici Jadranki Prši na usluženom prostoru i volji za suradnjom na ovom
projektu, malom ali velikom za našu udrugu.



SOCIJALNA SKRB

Udruga pruža usluge socijalne skrbi i to informiranje, savjetovanje i druge oblike prema
zakonu o socijalnoj skrbi.
Teška gospodarska kriza najviše pogađa slijepe i slabovidne. Slijepi ne mogu dodatno
privređivati i tako namicati potrebita sredstva za preživljavanje. Glede toga prikupljali smo
novčana sredstva, odjeću i obuću, hranu i druga materijalna dobra i dijeliti ih najugroženijima,
poticali kod organa lokalne vlasti donošenje olakotnih propisa radi olakšanja života članova,
surađivali s drugim humanitarnim Udrugama radi boljitka naših članova, poticali kod Centara
za socijalnu skrb isplatu jednokratnih potpora za najsiromašnije, pomagali im u rješavanju
stambenih potreba i drugim aktivnostima koja su doprinosila boljitku u životu svakog člana.
S Centrima za socijalnu skrb surađivali smo u provođenju Obiteljskog Zakona.
U travnju i prosincu tražili smo pomoć za najugroženije od Caritasa i Centara za socijalnu
skrb kao i iz socijalnih programa Gradova i Općina.
U studenom mjesecu od pilana u županiji zatražili smo da našim članovima na prostoru gdje
je pilana dodjele ogrjevno drvo.
Odazvale su se tri pilane: pilana Holjevac - Im commerce d.o.o. iz Brinja, pilana „Kula -
promet“ te pilana „Viševica“ iz Perušića.
Ukupno su drva dobila 14 članova.

SPORT

Slijepi se bave sportovima kao što su: atletika, skijanje, plivanje, kuglanje i šah. Poticali smo
razvoj sporta i rekreacije kod naših članova.



Ove godine smo otkrili jednog novog člana koji igra šah; Šime Bogić iz Ličkog Osika i uputili
ga u lipnju, zajedno sa našim stalnim uspješnim šahistom Milanom Prpićem na Državno
prvenstvo u pojedinačnom šahu u Premanturu u Pulu, prema pozivu HSS.

Pripreme u šahu za Državno prvenstvo za slijepe i slabovidne

Milan Prpić je osvojio 4 mjesto te se tim odličnim rezultatom plasirao na Europsko prvenstvo
u pojedinačnom šahu za slijepe u Poljsku, u Varšavi; kao član Hrvatske šahovske
reprezentacije.



U kolovozu u Bakarcu održan je 1. Memorijalni Pojedinačni turnir u ARG - u za slijepe. Član
Miroslav Brakus osvojio je 3. mjesto u skupini senior od ukupno 18 natjecatelja.

U prosincu uputili smo Prpića i Bogića na Državno prvenstvo po ubrzanom sistemu prema
pozivu HSS. Turnir se zove 37. šahovski memorijal „Vladimir Mirković“ i 23. Državno
prvenstvo u ubrzanom šahu.



Milan Prpić je osvojio treće mjesto – broncu, a Šime Bogić je zauzeo 11. mjesto od ukupno
22 igrača.
Čestitamo našim članovima – sportašima i nadamo se još boljim rezultatima u idućoj godini.
Udruga će ih nastojat podržavat i dalje.

DUHOVNA OBNOVA

U Udruzi imamo učlanjene svećenike. Preko njih potičemo kršćanske vrijednosti. Tako
postižemo da naši članovi žive mnogo bolje i kvalitetnije u duhovnom smislu. Potičemo
učenje vjeronauka i drugih vjerskih običaja, posjećujemo razna svetišta i upoznali smo
članove s povijesnim vrijednostima pojedinih krajeva koje smo posjetili.

U rujnu na izletu udruge koji smo organizirali na Krasnu posjetili smo svetište Majke Božje
od Krasna. Misu je predvodio velečasni Don Jure, inače predsjednik udruge i velečasni Mario
Vazgeč.

U listopadu mjesecu organizirali smo preko vjeroučitelja i svećenika predavanja u školama i
crkvama o slijepim ljudima.
Tijekom cijele godine posjetili smo vjernike na domu koji su se htjeli ispovijedati ili primiti
sveto ulje.

SURADNJA S LOKALNOM SAMOUPRAVOM

Da bi proveli učinkovito ove programe Udruga surađuje s organima lokalne samouprave.
Uspostavili smo dobre odnose sa svim lokalnim jedinicama samouprave. Na ovaj način
postižemo da slijepi u svojim životnim sredinama ostvare bolji život.
U listopadu mjesecu posjetili smo neke od jedinica lokalne i regionalne samouprave čelnike
tih jedinica i informirali ih o problemima slijepih ljudi. Naročitu pozornost smo posvetiti



provedbi Pravilnika o pristupačnosti javnim ustanovama i objektima s naglaskom da se taj
problem započne učinkovitije provoditi.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Udruga surađuje s nekoliko stranih sličnih Udruga. Tu suradnju ćemo produbljivati u cilju
dobivanja pomoći za svoje članove. Pokušat ćemo pronaći nove dobrotvore iz inozemstva.

U rujnu smo posjetili  Udrugu slijepih Zadarske županije i upoznali se sa tajnikom udruge
Špirom Zrilićem. Posjetili smo i ured Udruge, igrali pikado , te razgovarali o budućoj suradnji
i šahovskom natjecanju između članova naših udruga na početku iduće godine.

ORGANI UPRAVLJANJA

U 2016.godini održalo se više sjednica.
U mjesecu travnju održala se redovna Skupština i sjednica Upravnog odbora.



Sjednica Nadzornog odbora održala se u srpnju.
U studenom se održala sjednica Upravnog odbora radi usvajanja financijskog plana za
2017.godinu koji se morao po Zakonu usvojiti do kraja godine.
Zastupnik u Hrvatskom Savezu sudjelovao je u radu Skupštine.

PISANJE PROGRAMA I IZVIJEŠĆA

U siječnju mjesecu poslali smo financijska izviješća o utrošenim sredstvima svim jedinicama
lokane samouprave.
U veljači smo sudjelovali u izradi završnog financijskog izviješća, u travnju, srpnju i listopadu
poslali tromjesečni, polugodišnji i treće tromjesečno izviješće statističko Fini.
U travnju mjesecu smo se javili na natječaj HEP-a.
U rujnu javili smo se na natječaj Grada Otočca i Županije
U listopadu javili smo se na natječaje ostalih Gradova i Općina.

PROJEKT MINISTARSTVA SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

U mjesecu studenom 2015. godine smo se prijavili na Poziv za prijavu trogodišnjih programa
udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj
;Prioritetno područje 3: osiguravanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su
nesamostalne u kretanju.
Projekt je uspješno prošao i krenuo sa pripremama i realizacijom početkom siječnja 2016.
godine. Voditeljica projekta je tajnica Udruge Katarina Rupčić, a videća pratiteljica je
novozaposlena osoba Olgica Begović, koja ima dugogodišnje iskustvo rada u Crvenom Križu
sa invalidima i starijima.
Vremensko razdoblje projekta je tri godine.
Mjesto provedbe: županija Ličko - senjska
Vrijednost projekta je za jednu godinu : 105.146,00 kuna
Tijekom godine uslugu videćeg pratitelja koristilo je 112 članova.
Specifični ciljevi:
- Poticanje samostalnosti slijepih i slabovidnih osoba na prostoru Ličko senjske županije -

uz korištenje usluge videćeg pratitelja slijepa osoba i sama na praktičan način uči i
savladava prepreke u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.



- Povećanje integracije slijepih i slabovidnih u širu lokalnu zajednicu, čime se sprečava
institucionalizacija - korištenjem usluge videćeg pratitelja slijepa osoba ima priliku na
ravnopravnoj osnovi sudjelovati u životu lokalne zajednice.

- Unaprijediti kvalitetu života slijepih i slabovidnih kroz konzumaciju svih usluga koje
društvo pruža.

Smatramo da je program videćeg pratitelja od iznimnog značaja za naše članove, stoga je
nužno postići njegovu održivost.



PROJEKT HEP-a

U travnju Hrvatska elektroprivreda d.d. objavila je na svojim mrežnim stranicama natječaj za
donacije Svijetlo na zajedničkom putu 2016.
Udruga se prijavila na natječaj pod nazivom „Prozor u svijet“ .
U srpnju su objavljeni rezultati javnog natječaja za donacije Svjetlo na zajedničkom putu
2016.
Među 1.237 valjanih prijava pristiglih na natječaj, HEP je za sufinanciranje odabrao 360
programa/projekata raznih udruga, organizacija civilnog društva i ustanova. Iz Ličko-senjske
županije odabrano je 13 različitih programa/projekata.
Među otočkim projektima najveću donaciju dobila je Udruga slijepih LSŽ Otočac za program
„Prozor u svijet“ u iznosu od 10 tisuća kuna. Program „ Prozor u svijet“ se temelji na
osiguranju specijaliziranog računala za slijepe osobe i reproduktora za čitanje knjiga.
Korisnici programa će biti članovi Udruge slijepih Ličko – senjske županije kojih je trenutno
na području Grada Otočca 76, taj broj varira kroz godinu, jer je većina članova treće životne
dobi.
Reproduktori i snimači omogućuju pristupačnost informacijama koristeći drugi perceptivni
kanal – sluh. Upravo ova činjenica čini najveću prednost ovih pomagala. Naime, velik broj
slijepih osoba nije brajično pismen ili se brajicom aktivno ne služi. Zbog naglo izmijenjenih
okolnosti vezanih za status vida ili osobnih negativnih stavova prema brajici kao pismu
slijepih, ova populacija upućena je na prikupljanje informacija putem sluha, što ova pomagala
i omogućuju. Cijenom relativno skupa pomagala za naše članove Udruge, koji su većinom
umirovljenici. Osim što olakšavaju pristup informacijama, gore spomenuta pomagala
omogućuju razvoj i primjenu različitih vještina koje suvremeno društvo očekuje. Jedna od
važnijih je računalna pismenost. Cilj nam je unaprijediti kvalitetu života slijepih i slabovidnih
kroz konzumaciju svih usluga koje društvo pruža, te poticati samostalnost slijepih i
slabovidnih osoba. Kako slijepe osobe mogu biti u potpunosti samostalne, iznimno je važno
da se potakne želja da se pokušaju uključiti u različite aktivnosti koristeći specifična
pomagala za slijepe i uslugu videćeg pratitelja te se time povećava integracija slijepih i
slabovidnih u širu lokalnu zajednicu, čime se sprječava institucionalizacija.
U prosincu je elektronsko povećalo dano na korištenje Narodnoj knjižnici u Otočcu.



JAVNI POSLOVI

Udruga obavlja određene poslove Javnog karaktera. To su poslovi na izdavanju potvrda za
članstvo na osnovu kojih ostvaruju prava. Kao što su potvrde za Hrvatsku Radio Televiziju,
Hrvatski Zavod za zdravstvo, Hrvatsku Knjižnicu za slijepe, Potvrde jedinicama Lokalne
samouprave radi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade, Potvrde za Hrvatski Telekom i
druge potrebe koje se pojave kod pojedinog člana.
Ove aktivnosti provode se tijekom cijele godine jer se ne može predvidjeti kad će netko
zatražiti koju potvrdu.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

U Gospiću, 29. Travnja 2016. održan je seminar na temu pristupačnosti u Društvu multiple
skleroze Ličko senjske županije. Seminar su podržale i članice Udruge slijepih uz pratnju
videće pratiteljice.



Okrugli stol „Dostupnost pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja u Ličko-senjskoj županiji
Udruga za razvoj civilnog društva SMART poziva predstavnike/ce organizacija civilnoga
društva s područja Ličko – senjske županije na radionice o inovativnim oblicima prikupljanja
sredstava, izradi proračuna za organizacije civilnoga društva, društvenim inovacijama,
crowdfundingu i promociji putem društvenih mreža. Radionice su se provodile u okviru
projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“, a održavale su se u travnju i svibnju
2016. godine u Gospiću, u prostorijama Kulturno informativnog centra Gospić, Budačka 12,
Gospić.
Radionice su se održavale na sljedeće teme:

 Inovativni oblici prikupljanja sredstava (07.04.)
 Izrada proračuna za organizacije civilnoga društva (18.-19.04.)
 Crowdfunding – Grupno financiranje (27.04.)
 Društvene inovacije (11.05.)
 Promocija putem društvenih mreža (12.05.)

Sudjelovanje na 4. radionici , na temu DRUŠTVENE INOVACIJE u Gospiću. Radionicu je
vodio Teo Petričević (ACT GRUPA, CEDRA Čakovec)

JAVNA PROMIDŽBA



Organizirali smo nastup na radio postajama u prigodnim manifestacijama kao što je
međunarodni Dan bijelog štapa, prezentacija raznih projekata i izvješćivali javnost o radu
udruge, o provedenim projektima, upoznavali sugrađane s problemima koji stoje slijepom
čovjeku u svakodnevnom životu.

U prošloj godini smo na Facebook društvenoj mreži napravili stranicu pod nazivom Udruga
slijepih Ličko senjske županije gdje smo nastavili i u 2016. godini redovito informirati javnost
o radu Udruge i svim aktivnostima, radu na terenu.

Tim načinom nastojimo se približiti građanima na moderan načini i pokazati im da djelujemo
i radimo.

ZAJEDNIČKA DRUŽENJA



Dana 02.09.2016. članovi udruge su se sastali u Otočcu ispred crkve Presvetog Trojstva i
krenuli na izlet prema Krasnu. Na Krasnu je održana Sveta misa u svetištu Majke Božje od
Krasna. Misu je predvodio velečasni Don Jure, inače predsjednik udruge i velečasni Mario
Vazgeč. Posjet Krasnu završen je zajedničkim ručkom u hotelu Degenija.
Put je nastavljen prema Begovači i Štirovači, gdje su članovi uživali u pitkoj izvorskoj vodi i
zajedničkom druženju. Sa Štirovače smo se spustili na Jablanac, u grad Senj, gdje smo završili
svoj prvi kratak izlet zajedničkom kavom uz more. Slijedio je povratak kućama.
Izlet je organizirala tajnica Udruge Katarina Rupčić i predsjednik udruge Don Jure, uz pomoć
videće pratiteljice udruge Olgice Begović. S obzirom na veliku rasprostranjenost članova po
čitavoj županiji, velike udaljenosti i slabu mobilnost, uspjeli smo skupit 22 članova iz okolice
Gospića, Senja, Svetog Roka i Otočca. Ovo je prvi izlet Udruge i nadamo se da će ovakvih
događanja biti još.

DRUŽENJA U UREDU UDRUGE



NA TERENU

OBILJEŽAVANJA
U povodu obilježavanja 25. obljetnice državnosti Republike Hrvatske u mjesecu svibnju na
Pantovčaku, u organizaciji cijelog državnog vrha, održan je svečani prijem na kojemu su
predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović te predsjednici Hrvatskog sabora i Vlade,
Željko Reiner i Tihomir Orešković, pozvali na zajedništvo koje je donijelo Hrvatskoj
samostalnost, ali je i danas važno za napredak i razvoj zemlje. Svečani prijem u povodu četvrt
stoljeća hrvatske državnosti okupio je oko dvije tisuće uzvanika - među kojima su bili čelnici
Sabora i Vlade, predstavnici diplomatskoga zbora te brojni uglednici iz hrvatskoga
političkoga, javnoga i kulturnoga života, no na prijemu nije bilo predstavnika SDP-a, a niti
prvog potpredsjednika Vlade Bože Petrova (Most).



Među mnogobrojnim gostima našli su se Goran Višnjić, Antun Vrdoljak, Rade Šerbedžija,
Janica Kostelić, Igor Vori, Vedran Mlikota, Ivan Vrdoljak, Tonči Tadić, Milan Bandić,
Domagoj Ivan Milošević, Ljubo Jurčić, Pero Kovačević, Ivan Dečak, Gordan Kožulj, Radojka
Šverko, Lino Červar i mnoge druge poznate osobe. Na prijem su bili nazočni i predstavnici
Udruge slijepih LSŽ, predsjednik Don Jure Ladišić i tajnica Katarina Rupčić.



Obilježavanje 1. Obljetnice smrti pokojnog tajnika Branka Ćuića. Povodom blagdana Svih
svetih i ove smo godine upalili svijeće pokojnom tajniku Branku Ćuiću. Pokoj Vječni daruj
im Gospodine.

Obilježavanje uoči Međunarodnog dana Starijih osoba ( 01. Listopada ) u suradnji sa Crvenim
križom posjetili smo neke od članova na području grada Otočca !



Međunarodni dan Bijelog štapa obilježen je večernjom misom u Župi Presvetog Trojstva u
Otočcu , za sve pokojne članove Udruge slijepih LSŽ.

POSJETE DOMU

U posjeti Članici Ruži Rako u Domu za starije i nemoćne u Otočcu.

U prosincu posjetili smo Dom z a  s t a r i j e  i  n em o ćn e  o so be  L i č k o - s e n j s k e
ž u p an i j e  u  Go sp i ću  i  U db i n i .

AKTIVNOST ŽENA

Slijepe žene su sudjelovale na manifestaciji u prigodi međunarodnog Dana žena, Majčinog
dana.



Međunarodni dan žena obilježili smo prigodnim ručkom u ugodnom društvu sa nekoliko
članica Udruge. Sudjelovali smo i na obilježavanju majčinog dana na nivou Republike i
lokalno.

Naše članice; Marija Došen iz Gospića i Ivanka Kaleb iz Svetog Roka, sudjelovale su na
susretu slijepih žena RH povodom Majčinog dana u Premanturi; od 13.- 15. svibnja.

Ovim programom želja nam je da postignemo poboljšanje kvaliteta življenja slijepih i
slabovidnih osoba na prostoru jedinica lokalne i regionalne samouprave u Ličko – Senjskoj
Županiji.
Za svaku jedinicu lokalne samouprave i u cjelini za jedinicu regionalne samouprave
provedbom ovog programa postižemo ciljeve koji jedinice lokalne i regionalne samouprave
svrstavaju u red Europskih zemalja na zaštiti ugroženih skupina građana, čime se jedinice
lokalne i regionalne samouprave svrstavaju uz bok zaštite invalidnih osoba razvijenih
Europskih zemalja. To će nam biti mjerilo uspješnosti naše cjelokupne Domovine u porodici
demokratskih zemalja, koje su postigle vrlo visok stupanj zaštite invalidnih osoba.



PRIVREMENI URED UDRUGE SLIJEPIH

U Otočcu, 02. Siječnja 2017.

Tajnica Udruge,

Katarina Rupčić


