IZVJEŠTAJ O RADU
ZA PERIOD OD 01.01.2014. DO 30.11.2014.
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1.1. UNAPREĐENJE RADA OSNOVNIH ORGANIZACIJA HSGN-a
1.1.1. Obilazak udruga gluhih i nagluhih, zajedničko definiranje aktualnih problema
i potreba, te pomoć u njihovom rješavanju i sastanci sa predstavnicima lokalnih
vlasti, HZZ-a i CZSS-a:
01.2014. masovni sastanak i dodjela diploma polaznicima tečaja u Udruzi gluhih i nagluhih
Splitsko-dalmatinske županije u Splitu;
02.2014.sastanci sa predstavnicima HZZ Osijek i info radionica vezano uz EU projekt
09.2014. sudjelovanje na sjednici Izvršnog odbora Udruge gluhih i nagluhih Varaždinske županije
i grada Varaždina u Varaždinu;
1.1.2. Savjetodavno-tehnička pomoć zaposlenicima temeljnih udruga u vođenju
udruga i pisanju projekata i programa:
Nakon objave natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih i natječaja za institucionalnu
potporu udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, 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.
1.1.3. Održavanje Skupština i redovnih sjednica izvršnog odbora HSGN-a i
sudjelovanje na skupštinama temeljnih udruga:
Savez je u 2014. godini održao 4 sjednice Izvršnog odbora i to: 11.02.2014.,
06.06.2014.,04.11.2014., 16.12.2014.
Predstavnici Saveza sudjelovali su na skupštinama i masovnim sastancima sljedećih članica:
01.2014.Izborna skupština Udruge gluhih i nagluhih Varaždinske županije i grada Varaždina u
Varaždinu;
06.2014.Izvanredna skupština Udruge gluhih i nagluhih Varaždinske županije i grada
Varaždina u Varaždinu;
11.2014. zajednička sjednica Izvršnog odbora udruge gluhih i nagluhih Varaždinske županije i
grada Varaždina i HSGN-a u Varaždinu;
12.2014. Izborna skupština Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije u
Bjelovaru.
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 te putem e-maila izvještavao svoje članice. Prosljeđivao je dokumentaciju SOIH-a,
te na web-u pratio objavljivanje novih natječaja, te članicama prosljeđivao linkove na web
stranice natječaja.
1.2. UNAPREĐENJE ZAKONSKE REGULATIVE ZA GLUHE I NAGLUHE OSOBE
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:
03.2014. Predstavnik Saveza sudjelovao je na 3. sjednici Vladinog povjerenstva za osobe s
invaliditetom s dnevnim redom: Financiranje udruga osoba s invaliditetom zemljama EU,
Operativni plan provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za OSI za 2014.2015. ;
07.2014. Predstavnik Saveza sudjelovao na 4. sjednici Vladinog povjerenstva za osobe
s Invaliditetom;
10.2014. Predstavnik Saveza sudjelovao na 5. sjednici Vladinog povjerenstva za osobe s
Invaliditetom s dnevni redom: Prezentacija ”Operativnog plana deinstitucionalizacije i
transformacije domova soc.skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost soc.skrbi u
RH 2014.-2016.god.”
07. 2014. održan je sastanak s ministrom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Vedranom Mornarom u vezi naših primjedbi na dokument ” Jedinstveni popis zdravstvenih
kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole”;
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09.2014. predstavnici Saveza sudjelovali su na sastanku koji je organizirala Pravobraniteljica
za djecu vezano uz dokument ” Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija…”
1.2.2. Sudjelovanje na Simpozijima i sjednicama predsjedništva SOIH-a, te ostalim
važnim skupovima:
02.2014. sudjelovanje na sjednici Radne skupine SOIH-a za izradu Alternativnog izvješća o
provedbi Konvencije o pravima OSI;
02.2014. sudjelovanje na radnom sastanku SOIH-a vezano uz Institucionalnu potporu i
program MSPM;
03.2014. sudjelovanje na sjednici Radne skupine SOIH-a za izradu Alternativnog izvješća o
provedbi Konvencije o pravima OSI;
04.2014. sudjelovanje na proširenoj sjednici predsjedništva SOIH-a;
07.2014. sudjelovanje na sastanku svih Saveza OSI radi utvrđivanja elemenata inkluzivnog
dodatka po skupovima;
09.-15.09. predsjednik i tajnica Saveza sudjelovali su na Capacity Buildingu u organizaciji
SOIH-a na temu: ”Strateško planiranje i usklađivanje s Europa 2020” u Rovinju;
09.2014. sudjelovanje na sjednici predsjedništva SOIH-a;
09.2014. predstavnici Saveza sudjelovali su na skupu Društva distrofičara Zagreb na temu:
”Procesi kreiranja i implementacije javnih politika u području invaliditeta”;
1.3. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA KOMUNIKACIJE ZA GLUHE I NAGLUHE OSOBE
1.3.1. EU projekt: ”Poticanje zapošljavanja mladih jačanjem njihovih kompetencija
za stjecanje boljeg položaja na tržištu rada”
osposobljeno 29 mladih nezaposlenih visokoobrazovanih osoba pedagoškog usmjerenja s
područja Grada Zagreba, Zagrebačke i Osječko-baranjske županije za tumača/prevoditeljaasistenta u nastavi, u cilju osiguravanja ravnopravnog pristupa informacijama za djecu koja su
uključena u redovno obrazovanje
održani sastanci s Odsjekom za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež Grada Osijeka,
Službom za društvene djelatnosti Osječko-baranjske županije, Gradskim uredom za prosvjetu,
kulturu i šport Grada Zagreba i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta vezano za
promociju projekta i osvještavanje lokalne i državne vlasti za potrebu asistenata u nastavi za
gluhu i nagluhu djecu
provedba projekta završila 31.08.2014., u tijeku je iščekivanje odobrenja završnog izvještaja
projekta
1.4. INFORMIRANJE ZAJEDNICE O OSOBITOSTIMA OŠTEĆENJA SLUHA I
POVEĆANJE VIDLJIVOSTI U SVIM OBLICIMA MEDIJA
1.4.1. Tisak i izdavaštvo i objava članaka na web stranicama:
Na web stranici i Facebook profilu Saveza objavljivane su novosti vezane uz rad Saveza;
Izdana su dva broja časopisa ”Ukratko…”
u okviru EU projekta tiskano je 100 kom rječnika u slikama „Hrvatski znakovni jezik“, 200 kom
DVD-a „Hrvatski znakovni jezik u pokretu“, 300 kom priručnika „I ja želim znati – Gluhi i
nagluhi učenik u redovnoj školi“ autorice dr.sc. Vesne Ivasović i 300 kom knjige „Dvojezično
obrazovanje gluhe djece“
1.4.2. 06.2014. HSGN Štand na promotivnom sajmu u Pučkom otvorenom učilištu u
okviru ”Tjedna europskog socijalnog fonda” – Predstavljanje primjera uspješne prakse
projekata provedenih u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.
1.5. NASTAVAK RAZVIJANJA SURADNJE S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
GLUHIH I NAGLUHIH
Savez je kontinuirano pratio novosti na stranicama krovne svjetske i europske organizacije
gluhih i nagluhih sa kojih je prevodio relevantne članke za vlastite potrebe i za časopis
”Ukratko…”, te putem e-maila komunicirao sa drugim europskim organizacijama gluhih.
05.-18.05.2014. predstavnici Saveza (Andrija Halec i Tajana Biškupić Andolšek) sudjelovali su
na Redovnoj skupštini Europske unije gluhih (EUD) i Radionici na temu: ”Strateški plan EUD-a
za period 2014.-2020.” u Ateni, Grčka;
06.-12.06. predstavnici Saveza (Andrija Halec ,Tajana Biškupić Andolšek, Zdravka Baštijan i
Vesna Ivasović) sudjelovali su na Međunarodnoj Konferenciji o obiteljski orijentiranoj ranoj i
intervenciji za gluhu i nagluhu djecu u Bad Ischlu, Austrija;
07.-28.07.2014. predstavnici mladih gluhih Hrvatske (Ivana Ivešić i Remeo Luter) sudjelovali
su na Izboru za Miss i Mistera svijeta gluhih 2014.
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10.-08.10.2014. predstavnici Saveza (Andrija Halec i Zdravka Baštijan) sudjelovali su na
sjednici UN-ovog Odbora za praćenje provedbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom
vezano uz Alternativno izvješće RH o provedbi Konvencije.
1.6. POVEĆANJE KONKURENTNOSTI GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA NA TRŽIŠTU
RADA
1.6.1. Trogodišnji program ”Jednake mogućnosti za gluhe i nagluhe osobe – do
posla kroz nova znanja” (3. godina provedbe)
U sklopu treće godine provedbe programa odrađene su sljedeće aktivnosti:
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Proveden je javni natječaj kojim je izabran edukator ”Infokatedra”;
7 nezaposlenih gluhih i nagluhih osoba ( 2 polaznika iz grada Zagreba, te po jedan polaznik iz
gradova Vinkovci, Rijeka i Šibenik) koje su unutar ovog trogodišnjeg programa završile
edukaciju za ECDL specijalista uspješno je prošlo i ovu edukaciju kojom su se obrazovali se za
ECDL Specijalista poslovne primjene te dobili kvalifikaciju za predavača ECDL nastavnog
paketa.
Održana je završna konferencija u Hotelu Sheraton na kojoj su predstavljeni rezultati ovog
trogodišnjeg programa
Provedena je vanjska evaluacija programa
1.7. OBNOVLJENE INICIJATIVE
1.7.1. Rad psihološkog savjetovališta za gluhu djecu i roditelje
Izvještaj Vesne Ivasović u prilogu…
1.7.2. Forum mladih Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih
02.2014. sudjelovanje predstavnika Foruma mladih na svečanoj konferenciji povodom početka
novog programa EU Erasmus +
02.2014. sastanak radi formiranja Radne skupine koja će organizirati izbor predstavnice za
Miss i Mistera gluhih 2014. u Pragu (Radna skupina je osnovala Facebook stranicu preko koje
su se prijavljivali i predstavljali zainteresirani mladi gluhi kandidati za izbor za Miss i Mistera
2014.);
03.2014. sastanak Radne grupe i formiranje Komisije za izbor predstavnika za Miss i Mistera
gluhih 2014 u Pragu, te konačan odabir predstavnika;
06.2014. sastanak sa Ivanom Ivešić i Romeom Luterom vezano uz odabir narodne nošnje i
svečane haljine i odijela;
07.2014. sastanak sa sa Ivanom Ivešić i Romeom Luterom radi kupnje svečane haljine i odijela;
07.2014. sastanak sa sa Ivanom Ivešić i Romeom Luterom radi kupnje svečane haljine i odijela;
07.-28.07.2014. sudjelovanje predstavnika Hrvatske Ivane Ivešić i Reome Lutera na Izbori za
Miss i Mistera svijeta gluhih 2014.
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