
IZVJEŠTAJ O RADU 

ZA 2012. GODINU 

1. OSNOVNA DJELATNOST 

  

1.1. PODRŠKA OSNOVNIM ORGANIZACIJAMA I IZDAVAČKO INFORMATIVNA 
DJELATNOST 

  

1.1.1. Obilazak udruga gluhih i nagluhih, zajedničko definiranje aktualnih problema 
i potreba, te pomoć u njihovom rješavanju: 
  

U toku 2011. predstavnici Saveza obišli su 6 udruga gluhih i nagluhih (Bjelovar, Split, Osijek, 
Rijeka, Samobor, Sisak), u kojima su je odvijala programske aktivnost Saveza (ECDL edukacija) 
, tom prilikom razgovarali smo sa predstavnicima udruga i pomogli u rješavanju nekih 
aktualnih problema i nejasnoća. 
1.1.2. Edukacija i savjetodavna pomoć zaposlenicima temeljnih udruga u pisanju 
projekata i programa i vođenju udruga: 
  

Nakon objave natječaja za zapošljavanje tumača/prevoditelja u udrugama, Savez je udrugama 
koje su to tražile pomagao u pisanju prijavnih obrazaca i izvještaja o provedbi. Također je 
pomogao udrugama provjeravajući usklađenost njihovih projektnih prijava sa propozicijama 
natječaja, te savjetovao o mogućim izmjenama i nadopunama projektne aplikacije. 
Nakon Redovne skupštine održane 29.10.2012. održan je trening za vodstvo i zaposlenike 
temeljnih udruga pod nazivom ”Sustav osiguranja kvalitete za organizacije gluhih i nagluhih 
osoba”. 
1.1.3. Održavanje Skupština i redovnih sjednica izvršnog odbora HSGN-a i 
sudjelovanje na skupštinama temeljnih udruga 

  

Savez je u 2012. godini održao 4 sjednice Izvršnog odbora i to: 30.03. , 29.06., 23.10. i 
28.12.2012., te 29.10.2012. Redovnu Skupštinu. 
1.1.4. Praćenje promjena i izmjena zakona, te informiranje članica i savjetodavna 
podrška u ostvarivanju prava iz područja socijalne skrbi, zdravstvenog i 
mirovinskog osiguranja: 

  

Savez je kontinuirano pratio promjene i izmjene raznih propisa, te o tome na masovnim 
sastancima u udrugama Bjelovar, Sisak, Split, Osijek, Rijeka i Samobor, te putem e-maila 
izvještavao svoje članice. Prosljeđivao je dokumentaciju SOIH-a, te informirao o nastojanjima 
oko osiguranja financiranja osnovne djelatnosti. Također je na web-u pratio objavljivanje novih 
natječaja, te članicama prosljeđivao linkove na web stranice natječaja. 
1.1.5. Tisak i izdavanje biltena Saveza ”Ukratko” i prijevodi relevantne strane 
literature i objava članaka na web stranicama i kroz tiskovine saveza: 
  

U 2012. god. Savez je tiskao jedno izdanje (dvobroj) časopisa ”Ukratko…” te napravio novu, 
moderniziranu web stranicu Saveza, na kojoj je kontinuirano obavještavao članstvo o 
novostima. 
1.2. UNAPRIJEĐIVANJE ZAKONSKE REGULATIVE ZA GLUHE I NAGLUHE OSOBE 
U RH I MEĐUNARODNA SURADNJA 

  

1.2.1. Lobiranje, podnošenje inicijativa i prijedloga zakona mjerodavnim tijelima, 
sudjelovanje u Radnim grupama nadležnih Ministarstava kod donošenja prijedloga 
Zakona i Pravilnika koji među ostalim reguliraju i prava gluhih i nagluhih osoba: 
  

– 04.01.2012. poslano pismo Ministarstvu socijalne politike i mladih sa zahtjev da se riješi 
problem financiranja tumača/prevoditelja u prijelaznom periodu do objave natječaja 
– 22.05.2012. sudjelovanje na Okruglom stolu u organizaciji Ureda pravobraniteljice za osobe s 
invaliditetom i Veleposlanstva Kraljevine Švedske. Teme Okruglog stola bile su međunarodna 
politika invaliditeta i Švedska, te iskustva iz Švedske. 
– 22.05.2012. Očitovanje Saveza u vezi prijedloga za utvrđivanje povlastica za određene 



kategorije obveznika plaćanja mjesečne HRT pristojbe za 2012. god. 
– 28.06.2012. sudjelovanje na sastanku sa predstavnicima Grada Zagreba i URIHO-a u vezi 
otkupa vlasničkog udjela u URIHO-u 
-18.10.2012. sudjelovanje na sastanku sa potpredsjednicom Vlade Milankom Opačić zajedno sa 
predstavnicima Saveza OSI i delegacijom SOIH-a u vezi opsega i značaja djelovanja te mogućih 
opcija održivosti i sustavnog financiranja Saveza. 
– prosinac 2012. sudjelovanje na javnoj raspravi o nacrtu prijedloga Kriterija za dodjelu 
institucionalnih podrški za djelovanje i razvoj udruga OSI i nacionalnih saveza OSI u 2013. 
godini 
1.2.2. Sudjelovanje na Simpozijima i sjednicama predsjedništva SOIH-a, te ostalim 
važnim skupovima: 
  

– sudjelovanje na sastancima Predsjedništva SOIH-a, te proširenim sastancima SOIH-a, HSS i 
HUPT vezano uz izradu Platforme o suradnji osoba s invaliditetom, Vlade i državnih institucija 
– 17.01.2012. sjednica Predsjedništva SOIH-a 
– 24.01.2012. prošireni sastanak sa HSS i HUPT 
– 31.01.2012. prošireni sastanak sa HSS i HUPT 
– 31.01.2012. prošireni sastanak sa HSS i HUPT 
– 02.02.2012. prošireni sastanak sa HSS i HUPT 
– 03.02.2012. potpisana Platforma o suradnji osoba s invaliditetom, Vlade i državnih institucija 

– Rad na Zakonu o udrugama od posebnog značaja za RH 
– 07.02.2012. proširena sjednica SOIH-a s HSS i HUPT 
– 16.02. 2012. Sjednica Predsjedništva SOIH 
– 08.03.2012. prošireni sastanak Saveza OSI 
– 12.03.2012. prošireni sastanak Saveza OSI 
– 22.03. 2012. prošireni sastanak Saveza OSI 
– 27.03.2012. sudjelovanje na Skupštini SOIH-a gdje je svim zastupnicima predstavljena 
Platforma i Zakon 
– 29.03.2012. prošireni sastanak Saveza OSI 
– 04.05.2012. zajednički sastanak Saveza OSI 
– 14.05.2012. Radni sastanak Predsjedništva SOIH 
– 21.06.2012. Sjednica Predsjedništva SOIH 
– 20.09.2012. proširena sjednica SOIH-a s HSS i HUPT 
– 14.12.2012. proširena radno-svečana sjednica SOIH-a 

– 04.09. 2012. sudjelovanje na Okruglom stolu o Europskim općim smjernicama za prijelaz s 
institucionalne skrbi na pružanje usluga podrške u zajednici i Priručniku za korištenje 
strukturnih fondova 
– 22.-23.10.2012. sudjelovanje na XVII Hrvatskom simpoziju osoba s invaliditetom s 
međunarodnim sudjelovanjem – tema: Održivi razvoj udruga OSI na pragu ulaska u EU 
– 31.10.2012. sastanak predstavnika Saveza OSI i SOIH-a u vezi izmjena i dopuna Zakona o 
socijalnoj skrbi – tema razgovora: usuglašavanje stavova i prijedlozi Saveza vezano uz izmjene 
i dopune Zakona 
-15.-16.11.2012. sudjelovanje na Regionalnom seminaru o sudjelovanju osoba s invaliditetom u 
političkom i javnom životu – skup s međunarodnim sudjelovanjem 
– 03.12.2012. sudjelovanje na Okruglom stolu u organizaciji predsjednika RH Ive Josipovića u 
povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom – tema Okruglog stola: uklanjanje barijera 
u cilju stvaranja inkluzivnog i pristupačnog društva za sve 
– 13.12.2012. sudjelovanje na svečanom otvorenju projekta IPA IV komponente ”Podrška 
sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga” 
1.2.3. Praćenje međunarodnih iskustava u rješavanju problematike gluhih i 
razmjena iskustava s stranim organizacijama gluhih: 
  

Savez je kontinuirano pratio novosti na stranicama krovne svjetske i europske organizacije 
gluhih sa kojih je prevodio relevantne članke za vlastite potrebe i za časopis ”Ukratko…”, putem 
e-maila komunicirao sa drugim europskim organizacijama gluhih. 
– 08.07.2011. Savez je sa svojom predstavnicom Kristinom Popović sudjelovao na Izboru za 
Miss svijeta gluhih 2012. u Pragu u Češkoj. Za mladu kandidatkinju 



Savez je kao pratnju angažirao Katicu Tonković, predsjednicu Saveza gluhih i nagluhih grada 
Zagreba. 
1.3. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA KOMUNIKACIJE OSOBA OŠTEĆENA SLUHA 

  

1.3.1. Suradnja sa Ministarstvom socijalne politike i mladih u okviru Radne grupe za 
donošenje nacrta prijedloga Zakona o priznavanju hrvatskog znakovnog jezika 

  

– Savez je Radnoj grupi predstavio svoj prijedlog Zakona (prijedlog je tiskan u biltenu Ukratko) 

1.3.2. Izrada vodiča o pristupačnosti građevina osobama oštećena sluha- induktivne 
petlje u javnim ustanovama 

  

– Pripremljen za tisak – kratki vodič o osiguranju pristupačnosti građevina osobama oštećena 
sluha sa popisom pristupačnih ustanova u RH 

2. PROGRAM 

  

2.1. Trogodišnji program ”Jednake mogućnosti za gluhe i nagluhe osobe – do posla 
kroz nova znanja” (2. godina provedbe) 

  

U sklopu druge godine provedbe programa odrađene su sljedeće aktivnosti: 

1.Proveden je javni natječaj i izabran izvoditelj edukacija (Učilište Algebra) 
2.Zajedno sa partnerima: HZZ područna služba Zagreb, HZZ područna služba Karlovac, HZZ 
područna služba Sisak, HZZ područna služba Bjelovar, te središnjom službom HZZ-a, 
provedena je selekcija te su izabrani gluhi kandidati za ECDL edukaciju. 
3.S Hrvatski društvom tumača dogovoren je sistem rada i organizacija tumača HZJ koji će 
edukacije prevoditi na znakovni jezik. 
4.Provedena je edukacija izabranih kandidata za ECDL operatera u sva 4 grada, te su svi 
kandidati uspješno položili ispit i time stekli novu kvalifikaciju koja im je upisana u radne 
knjižice. 
 


