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IZVJEŠTAJ O RADU HSGN-a 
ZA 2019. 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, izradi alternativnog izvješća o provedbi UN KPOSI i analizi provedbe Nacionalne 
strategije za izjednačavanje mogućnosti SI za 2017. i 2018. godinu 

b. Sudjelovali na Sjednicama Koordinacije Centra znanja za poboljšanje kvalitete življenja osoba s 
invaliditetom u organizaciji SOIH-a – 19.02.2019., 14.03.2019., 24.04.2019., 14.06.2019., 
19.06.2019., 01.07.2019., 11.09.2019., 11.10.2019., 24.10.2019., 13.11.2019., 27.11.2019., 
19.12.2019. 

c. 20. – 22.03.2019. – sudjelovali na sastanku koordinacije centara znanja i Nacionalne zaklade za 
razvoj civilnog društva u Zadru 

d. Sudjelovanje u istraživanju Europske komisije o provedbi Europske strategije za OSI 2010. – 2020. 
(EU Disability Strategy 2010 – 2020) 

e. Kolovoz 2019. – sudjelovanje u e-savjetovanju o Nacrtu pravilnika o akreditacijskim standardima 
za bolničke zdravstvene ustanove - Ministarstvo zdravstva 

f. Kolovoz 2019. – sudjelovanje u e-savjetovanju o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Konačnim 
prijedlogom Zakona i Obrascu Iskaza o procjeni učinaka propisa - Ministarstvo mora, prometa i 
infrastrukture 

g. U suradnji s udrugama članicama koje su nas informirale o situaciji na terenu provodili smo analizu 
ostvarivanja prava gluhih na 100% tjelesnog oštećenja 
 

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

a. 10. – 12.04.2019. – sudjelovanje na sastanku Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu u 
organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Primošten 

b. 11. – 12.04.2019. – sudjelovanje na skupu o pristupačnosti u organizaciji Microsofta -  „Connecting 
with Microsoft: EU Accessibility Summit 2019“, Bruxelles 

c. 16.05.2019. – sudjelovanje na konferenciji Saveza OSIT „Zapošljavanje osoba s intelektualnim 
teškoćama na otvorenom tržištu rada – pitanja i odgovori“ 

d. 16. – 19.05.2019. – sudjelovanje na godišnjoj skupštini, seminaru i radionici Europske unije gluhih 
u Bukurešt, Rumunjska 

e. 20. – 21.05.2019. – sudjelovanje na VI. simpoziju za voditelje udruga osoba s invaliditetom u 
organizaciji HSUTI-ja 

f. 20. – 27.07.2019. – sudjelovanje na Svjetskom kongresu i Godišnjoj skupštini Svjetske federacije 
gluhih u Parizu, Francuska 

g. 29.08. – 01.09.2019. – u suradnji s Forumom mladih HSGN-a i EUDY održana radionica Empowering 
Deaf Youth za gluhe i nagluhe mlade u Splitu – uz potporu Grada Splita i Splitsko-dalmatinske 
županije 

h. 04.10.2019. sudjelovanje na radionici „Inovativni načini prikupljanja sredstava“ u organizaciji 
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Centra za civilne inicijative 

i. 23. – 25.10.2019. – sudjelovanje na skupu „Civilno društvo 2030. – Hrvatska, Mediteran, Europa“ 
u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u Šibeniku 

j. 25.10.2019. – sudjelovanje na obilježavanju 20 godina HUPTI-ja 
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k. 30.10.2019. – sudjelovanje na Diseminacijskom danu 2019. u sklopu Trećeg programa djelovanja 
Unije u području zdravlja 2014. - 2020. 

l. 15.11.2019. – sudjelovanje na radionici Agencije za mobilnost i programe Europske unije o 
Erasmus+ programu 

m. 21.11.2019. – sudjelovanje na 3. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji „Rezultati (NE) 
podržavajuće okoline u organizaciji saveza Dodir 

n. 22.11.2019- - sudjelovali na konferenciji „Autizam – percepcija i stvarnost“ u organizaciji SUZAH-a 
o. 25. – 26.11.2019. – sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji „Put do održivog zapošljavanja 

OSI“ u organizaciji Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju OSI i SOIH-a 
p. 26.11.2019. – sudjelovanje na radionici „Sustav kvalitete neprofitnih organizacija“ u organizaciji 

Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva 
q. 29.11.2019. – sudjelovanje na radionici „Izrada operativnog plana“ u organizaciji Nacionalne 

zaklade za razvoj civilnog društva 
 

3. RAZVOJ DRUŠTVENIH POTENCIJALA 
a. Savez je podijelio informacije s međunarodnih skupova na kojima je sudjelovao te je prevedene 

materijale 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. 18.03.2019. - Kroz kampanju Tjedan dana s invalidima rada, zajedno s ostalim predstavnicima 8. 

centra znanja sudjelovali na sastanku sa Pravobraniteljicom za OSI 
b. 19.03.2019. - Kroz kampanju Tjedan dana s invalidima rada, zajedno s ostalim predstavnicima 8. 

centra znanja sudjelovali na sastanku sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom 

c. 20.03.2019. - Kroz kampanju Tjedan dana s invalidima rada, zajedno s ostalim predstavnicima 8. 
centra znanja sudjelovali na sastanku s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku 

d. 21.03.2019. - Kroz kampanju Tjedan dana s invalidima rada, zajedno s ostalim predstavnicima 8. 
centra znanja sudjelovali na sastanku sa saborskom zastupnicom Ljubicom Lukačić 

e. 22.03.2019. - 20.03.2019. - Kroz kampanju Tjedan dana s invalidima rada, zajedno s ostalim 
predstavnicima 8. centra znanja sudjelovali na sastanku s predstavnicima INA-e 

f. 14.05.2019. – sastanak s predstavnicima HRT-a vezano za osiguravanje pristupačnosti dječjeg 
programa djeci s oštećenjem sluha 

g. 27.08.2019. – sastanak s predstavnicima saveza OSI, Pravobraniteljicom za OSI i predstavnicima 
HŽ-a o pristupačnosti 

h. 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) 

i. 15.10.2019. – sudjelovanje na proslavi Dana bijelog štapa u Hrvatskom savezu slijepih 
j. 16.10.2019. – sudjelovanje na otvaranju pogona „Znak tišine“ 
k. 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); 

▪ 27.03.2019., 26.09.2019. i 02.12.2019. – prisustvovali na sjednicama Povjerenstva Vlade 
RH za osobe s invaliditetom 

▪ 25.03.2019., 19.09.2019.  godine prisustvovali smo na sastancima Radne skupine za 
izradu nacrta prijedloga Zakona o inkluzivnom dodatku  

▪ 25.04.2019. - sudjelovanje na sastanku s Dodirom o terminologiji pružatelja usluga 
komunikacijskog posrednika 
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▪ 11.06.2019. sudjelovanje na sastanku Radne skupine za utvrđivanje odgovarajuće 
terminologije pružatelja usluge komunikacijskih posrednika 

▪ 12.06.2019. – sastanak s predstavnicima Total TV-a o posebnim pogodnostima za gluhe i 
nagluhe korisnike 

▪ 03.07.2019. – sastanak s predstavnicima Dodira, Hrvatskog društva komunikacijskih 
posrednika, Hrvatskog društva tumača znakovnog jezika, Hrvatskog društva prevoditelja 
znakovnog jezika i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta oko utvrđivanja terminologije 
za pružatelje usluga komunikacijskih posrednika 

▪ 20.09.2019. – sastanak s ministricom Blaženkom Divjak i predstavnicima Ministarstva 
znanosti i obrazovanja o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima 

▪ 22.09.2019. – povodom Europskog tjedna mobilnosti, zajedno s predstavnicima 8. centra 
znanja, na Cvjetnom trgu provedena kampanja za digitalnu pristupačnost te održan 
sastanak s Povjerenikom za informiranje i predstavnikom Središnjeg državnog ureda za 
razvoj digitalnog društva 

▪ 28.09.2019. – u suradnji s Forumom mladih HSGN-a i Srednjom medicinskom školom 
Vrapče, na Europskom trgu, obilježen Međunarodni dan znakovnog jezika i  Međunarodni 
tjedan gluhih te promoviran film i brošura povodom tog tjedna 

▪ 09.10.2019. – suradnja sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i 
Hrvatskim savezom slijepih – snimljen kratki film o digitalnoj pristupačnosti (titlovan i 
preveden na hrvatski znakovni jezik) 

▪ Sudjelovanje na 5. (29.04.2019.) i 6. sjednici predsjedništva SOIH-a (11.10.2019.) 
▪ 20.10. 2019. – sudjelovanje na godišnjoj skupštini SOIH-a  
▪ 21. – 22.10.2019. – sudjelovanje na 24. simpoziju SOIH-a 
▪ 06. – 07.11.2019. – u suradnji s HZJZ i predstavnicima saveza OSI održana edukacija o OSI 

studenta na Studiju sestrinstva u Dubrovniku 
▪ 07.11.2019. – sastanak predstavnika saveza OSI s ministricom Vesnom Bedeković 

(MDOMSP) na temu „Predlaganje tematskih područja koja se žele unaprijediti tijekom 
predsjedanja RH Vijećem EU“ 

▪ 08.11.2019. – sudjelovanje na sastanku Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona 
o osobnoj asistenciji 

▪ 18.11.2019. – održan sastanak s predstavnikom Hrvatske pošte oko izdavanja poštanske 
marke povodom 100 godina HSGN-a  

▪ 27. – 28.11.2019. sudjelovanje na obilježavanju 70 godina DES-a u Splitu 
▪ 03.12.2019. – zajedno s ostalim savezima unutar 8. centra znanja organizacija 

konferencije „Pristupačnost kao ljudsko pravo“ te sastanak s Premijerom i Ministricom 
MDOMSP-a 

▪ 09.12.2019. u suradnji s HZJZ i predstavnicima saveza OSI održana edukacija o OSI 
studentima na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 

 
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 Sisačko-moslavačke županije – sastanak s predsjednicom Verom 
Blankenhorn u Zagrebu; 10.05.2019. 

• Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije – sudjelovanje na predstavljanju EU 
projekta udruge u Sl. Brodu; 16.05.2019. 

• Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije – sudjelovanje na promociji EU 
projekta Udruge; 24.05.2019. 



HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH 
 

 

 

 

 

• Udruga gluhih i nagluhih Karlovačke županije – sastanak s vodstvom udruge oko 
iznajmljivanja prostora; 30.05.2019. 

• Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije – sastanak s vodstvom i članovima 
udruge u Sl. Brodu; 11.10.2019. 

• Udruga gluhih i nagluhih Dubrovačke županije – sastanak s predstavnicima udruge u 
Dubrovniku, 06.11.2019. 

• Udruga gluhih i nagluhih Splitsko-dalmatinske županije – sastanak s predsjedništvom i 
članovima udruge u Splitu, 27.11.2019.  

• 05.12.2019. – održana radionica „Capacity building - Jačanje kapaciteta temeljnih 
udruga“ za predstavnike udruga članica HSGN-a, hotel Aristos 

b. Praćenje promjena i izmjene zakona, informiranje članice i savjetovanje o načinima ostvarivanja 
prava iz područja socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja: 
Savez kontinuirano prati promjene i izmjene raznih propisa i zakona te o tome na masovnim 
sastancima te putem e-maila izvještava svoje članice. HSGN također prosljeđuje dokumentaciju 
SOIH-a te na web-u prati objavljivanje novih natječaja. Članicama prosljeđuje linkove na web 
stranice natječaja. Udrugama članicama s nedostatnim kadrovskim kapacitetima pomaže 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'') i putem udruga-članica 
b. Distribucija prijevoda knjige „UNCRPD implemetation in Europe – a deaf perspective; Article 27: 

Work and Employment“, urednici: Annika Pabsch & Petra Söderqvist 
c. Povodom Međunarodnog tjedna gluhih tiskana brošura „Kako razgovarati s osobama oštećena 

sluha“ 
d. Provođenje tečaja Hrvatskog znakovnog jezika – I., II. i III. stupanj 

 
7. FORUM MLADIH 

a. Održano je 5 sjednice Izvršnog odbora Foruma mladih: 
 

• 19.01.2019. u Zagrebu 

• 09. i 10.02.2019. u Zagrebu 

• 03. i 04.05.2019. u Rovinju 

• 27.09.2019. u Zagrebu  

• 06.12.2019. u Zagrebu 
 

b. 16.03.2019. održan hrvatski izbor za Miss i Mister Gluhih Hrvatske 2019. 

c. 12. – 22.07.2019. – sudjelovanje Petre Jakopović i Emraha Derviševića na Miss & Mister Deaf 

World, Europe and Asia u Južnoafričkoj Republici 

d. Redovna skupština održana 07.12.2019. godine 

  
8. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA, NADZORNOG ODBORA I GODIŠNJA SKUPŠTINA HSGN-A 

a. U 2019. održano su 4 sjednice Izvršnog odbora HSGN-a: 

• 16.03.2019. u Zagrebu 

• 28.06.2019. u Zagrebu 

• 21.10.2019. u Zagrebu 

• 05.12.2019. u Zagrebu 
 

b. Redovna skupština HSGN-a održana je 06.12.2019. u Zagrebu 
c.  U 2019. održane su 2 sjednice Nadzornog odbora HSGN-a: 

• 09.07.2019. u Zagrebu 

• 26.11.2019. u Zagrebu 


