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IZVJEŠTAJ O RADU 
ZA 2017. GODINU 

 

AKTIVNOSTI U OKVIRU ''CENTARA ZNANJA U PODRUČJU UNAPREĐENJA  
KVALITETE OSOBA S INVALIDITETOM'' 

 
1. ISTRAŽIVANJE I ANALIZE JAVNIH POLITIKA IZ PODRUČJA DJELOVANJA 

a. U suradnji s ostalim savezima unutar našeg centra znanja i SOIH-om sudjelovali u analizi primjene 
UN KPOSI i usklađivanja s izmjenama strategije Europa 2020 i Europske strategije za osobe s 
invaliditetom 2010.-2020., te usklađenosti strategija RH s njima; 

b. Sudjelovali na Sjednicama Koordinacije Centra znanja za poboljšanje kvalitete življenja osoba s 
invaliditetom u organizaciji SOIH-a – 18.01.2017., 01.03.2017., 20.03.2017., 23.03.2017. 
06.11.2017., 20.11.2017., 27.11.2017.  

c. Sudjelovali na Izbornoj sjednici skupštine zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske 
07.07.2017. u Zagrebu 

d. Sudjelovanje na e-savjetovanju o Prijedlogu uredbe o metodologijama vještačenja (Ministarstvo 
rada i mirovinskoga sustava) – svibanj/lipanj 2017.; 

e. Sudjelovali na Savjetovanju s javnošću o Nacrtu Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima (e-savjetovanje) (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) – 
lipanj/srpanj.2017. 

f. U suradnji s udrugama članicama koje su nas informirale o situaciji na terenu provodili smo analizu 
ostvarivanja prava gluhih na 100 % tjelesnog oštećenja, temeljem nove Uredbe o metodologijama 
vještačenja. 
 

2. PRIJENOS SPECIFIČNIH ZNANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, U ZEMLJAMA REGIJE, I MEĐUNARODNA 
SURADNJA 

a. 19.01.2017. - Sudjelovanje na 30. temeljnom tečaju o zatvorskom sustavu zajedno sa SOIH-om gdje 
je predsjednik Andrija Halec govorio o populaciji gluhih 

b. 17.02.2017. u suradnji s Forumom mladih održana radionica za starije razrede OŠ u OŠ Ksavera 
Šandora Gjalskoga u Zagrebu 

c. 01.03.-03.03.2017. sudjelovanje na Prvom koordinacijskom sastanku Centra znanja i Nacionalne 
zaklade za razvoj civilnog društva u Zadru 

d. 14.03.2017. – OŠ Čučerje u Zagrebu – održana radionica u suradnji s Forumom mladih o Kulturi 
gluhih prvim razredima OŠ 

e. 28.03.2017. održana je radionica za voditelje udruga OSI na temu Prikaz djelovanja Centra znanja 
lokalnim udrugama u organizaciji SOIH-a 

f. travanj 2017. sudjelovanje na Radnom sastanku ZOSI Trenutačna provedba postupka vještačenja 
za gluhe i nagluhe kao i gluhoslijepe osobe prema postojećoj uredbi iz 2015. godine o metodologiji 
vještačenja u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje u Zagrebu 

g. 05.05.-07.05.2017. sudjelovanje na godišnjoj skupštini i konferenciji  EFHOH-a u Londonu, Velika 
Britanija; Zdravka Baštijan izabrana u Nominacijski odbor EFHOH-a 

h. 20.05.-21.05.2017 – sudjelovanje na generalnoj skupštini i radionicama Europskog saveza gluhih 
(EUD) u Valetta, Malta 

i. 16.10.-17.10.2017 sudjelovanje na XXII. Hrvatskom simpoziju osoba s invaliditetom  s 
međunarodnim sudjelovanjem o temi Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom – 
obrazovanje, zapošljavanje i položaj osoba s teškim invaliditetom u Zagrebu 
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j. 24.10.2017. sudjelovanje na Okruglom stolu Inkluzivno obrazovanje – škola za sve Hrvatskog 
saveza za gluhoslijepe osobe Dodir u Zagrebu  

k. 06.11.-07.11.2017. sudjelovanje na Drugom koordinacijskom sastanku Centra znanja i Nacionalne 
zaklade za razvoj civilnog društva u Zadru 

l. 08.11.-10.11.2017 sudjelovanje na konferenciji Svjetske federacije gluhih u Budimpešti, Mađarska 

m. 17.11.-18.11.2017. održan Capacity building HSGN-a pod nazivom Jačanje kapaciteta temeljnih 

udruga HSGN-a u Crikvenici 

n. 28.11.2017. sudjelovanje na radionici Promicanje prava osoba s invaliditetom u ESI fondovima u 

organizaciji Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Zdravka Baštijan održala je 

predavanje o gluhima i UNKPOSI u Zagrebu 

o. 04.12.2017. sudjelovanje na Okruglom stolu pod nazivom Pravo osoba s invaliditetom na život u 

zajednici u organizaciji ureda Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Zagrebu 

p. 11.12.2017. sudjelovanje na edukaciji na Studiju sestrinstva u Zagrebu 

q. 12.12.2017. sudjelovanje na Capacity buildingu u organizaciji SOIH-a na temu Primjena i 

monitoring Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Zagrebu 

r. 14.12.2017. organiziran Okrugli stol na temu Obiteljski usmjerena rana intervencija za gluhu i 

nagluhu djecu u Zagrebu 

s. 14.12.2017. sudjelovanja na Okruglom stolu Vodič za podršku osobama s invaliditetom tijekom 

opasnosti, kriznih situacija i katastrofa u organizaciji SOIH-a u Zagrebu 

 
3. RAZVOJ DRUŠTVENIH POTENCIJALA 

a. Savez je diseminirao informacije s međunarodnih skupova na kojima je sudjelovao, te prevedenih 
materijala od WFD, EUD, EFHOH, IFHOH provodio putem: tiskanog biltena ''Ukratko'' jednom 
godišnje, redovnim objavama na Facebook profilu, ažuriranjem obnovljene web stranice, te  
slanjem info e-mail-ova članicama HSGN-a. Također je na masovnim sastancima, skupštinama i 
skupovima usmeno prenosio pozitivna iskustva ostvarenih međunarodnom suradnjom. 
 

4. ZAGOVARANJE POZITIVNIH DRUŠTVENIH PROMJENA  
a. Zagovaranje Inkluzivnog dodatka kao naknadu za povećani trošak života uzrokovanog 

invaliditetom osobe – Ovu aktivnost Savez je provodio kroz zajednička nastupanja sa SOIH-om na 
različitim sastancima i skupovima (Sastanci sa pravobraniteljicom za OSI, državnim tajnicima, 
premijerom, ministrima) 

b. U suradnji sa  SOIH-om nastavili s inicijativom za povećanje osnovice za socijalne naknade za OSI; 
c. Zagovaranje politike za gluhe i nagluhe osobe, poticanje reformi, promicanje prava gluhih i 

nagluhih osoba kod relevantnih dionika (sudjelovanje u radnim skupinama za izradu nacrta 
zakona); 

 Sudjelovanje na sjednicama Vladinog povjerenstva za osobe s invaliditetom održanih 14. 
lipnja 2017., 12. listopada 2017.  i  01. prosinca 2017. godine 

 Sudjelovanje na sastancima Radne skupine za utvrđivanje odgovarajuće terminologije za 
pružatelja usluge komunikacijskih posrednika održanih 20.01.2017. u Zagrebu 

 05.02.2017. – sudjelovanje na prvom sastanku s HRT-om radi operacionalizacije 
Sporazuma o suradnji  

 30.03.2017. posjet gluhe EU parlamentarke Helge Stevens HSGN-u 

 08.06.2017. - sudjelovanje na javnoj tribini o Prijedlogu programskih obveza Hrvatske 
radiotelevizije kao dijelu budućega ugovora o obavljanju javne medijske usluge za 
razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022. godine 
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AKTIVNOSTI U OKVIRU OSNOVNE PROGRAMSKE DJELATNOSTI 
 

5. UNAPRJEĐENJE RADA OSNOVNIH ORGANIZACIJA  
a. Obilazak udruga gluhih i nagluhih i sudjelovanje na masovnim sastancima, i obljetnicama u cilju 

zajedničkog definiranja aktualnih problema i potreba udruga, te pružanje stručne pomoći u 
njihovom rješavanju. 

 Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije  – 17.11.2017. 
b. Kontroliranje kvalitete djelovanja i usklađenosti temeljnih udruga sa politikama i strategijama 

Saveza, kako bi pratili djelovanje članica i usklađenosti njihovih aktivnosti sa strategijom Saveza, 
sudjelovali smo na skupštinama sljedećih članica: 

 Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije, Osijek – 29.09.2017. 

 Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar – 22.11.2017. 

 Udruga gluhih i nagluhih Grada Varaždina i Varaždinske županije, Varaždin - 09.12.2017. 
 

c. Praćenje promjena i izmjene zakona, informiranje članice i savjetovanje o načinima ostvarivanja 
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. Također je udrugama članicama sa nedostatnim kadrovskim kapacitetima pomagao u 
izradi projekata i pripremi projektnih izvještaja. 
 

6. IZDAVAČKA DJELATNOST 
a. Distribucija knjige ''Rječnik znakovnog jezika''  - besplatno po knjižnicama, te prodaja po 

knjižarama (preko izdavačke kuće ''Nova stvarnost'') 
 

7. FORUM MLADIH 
a. Održane su 4 sjednice Izvrsnog odbora Foruma mladih: 

 

 18.03.2017. u Zagrebu 

 03.06.2017. u Zagrebu 

 02.09.2017. u Zagrebu 

 25.11.2017. u Zagrebu  
 

b. Održana Redovna skupština FM – 25.11.2017. u Zagrebu 
c. 11.04.-17.04.2017. sudjelovanje predstavnika FM na 6.  WFDYS (Sekcija mladih svjetske 

federacije gluhih) Junior kampu  u Phillip Island, Victoria, Australija 
d. 01.07.2017. – gostovanje u TV emisiji Dobro jutro, Hrvatska na HRT1 (modni dizajner Igor Galaš, 

miss gluhih Hrvatske Ana Marija Barnjak i stručna suradnica Saveza Zdravka Baštijan) – 
predstavljanje projekta Miss/Mister Deaf World i promicanje kulture gluhih 

e. 11.07.-19.07.2017. sudjelovanje na Izboru za Miss i Mister svijeta gluhih u Češkoj 

f. 04.11.2017. – organizacija seminara za mlade gluhe pod nazivom „Postanimo uključeni“ 

g. Rujan-prosinac 2017. održan tečaj Hrvatskog znakovnog jezika (1. i 2. stupanj) 
  

8. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA I GODIŠNJA SKUPŠTINA HSGN-A 
 

a. U 2017. održane su 4 sjednice Izvršnog odbora HSGN-a: 

 28.03.2017. u Zagrebu 

 07.07.2017. u Zagrebu 

 17.10.2017. u Zagrebu 

 28.12.2017. u Zagrebu 
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b. Održana sjednica Nadzornog odbora 15.11.2017. u Zagrebu 
c. Skupština HSGN-a održana je 18.11.2017. u Crikvenici 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI 

9. PROJEKT "Tumač/prevoditelj u službi Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih" 
a. 31.01.2017. potpisan nastavka provedbe 2.godine projekta 

 


