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Poštovani zastupnici Skupštine! 
 
Našu smo posljednju Skupštinu održali 10. ožujka 2012. godine. 
Dijeli nas dakle, tek nešto više od godinu dana.  Kakvo je stanje u našoj Udruzi, 
te što se dešavalo u posljednjih godinu dana? Odgovor na ta pitanja dati će Vam 
ovo izvješće. 
 
Č L A N S T V O 
 
U našoj Udruzi što se tiče članstva nema bitnih promjena. Neznatno je pao broj 
članova Udruge na sadašnjih 506, za razliku od stanja na posljednjoj Skupštini 
kada je ukupno bilo 514 članova. 
Ako se održi sadašnje brojčano stanje ili se pak broj članova bude smanjivao i u 
buduće, jer prijašnjih godina imali smo ih preko 530, biti će to pozitivni proces, 
ali pravu analizu biti će moguće vršiti te i ocjenu dati nakon izvjesnog proteka 
vremena. U strukturi našeg članstva nema važnijih promjena. Dominantna je 
starija dob, konkretno imamo 70% članstva iznad 60 godina starosti.  
Pored uobičajenih problema vezanih za sljepoću, stariji članovi suočavaju se i s 
problemima vezanim i uz svoju životnu dob. Uglavnom su umirovljenici, u 
invalidskoj ili pak starosnoj mirovini, pretežito i još uvijek žive u obitelji, u 
svojim domovima. Samo manji broj smješten je u domove za starije i nemoćne 
osobe, a 31 član Udruge živi u samačkim kućanstvima.  
Visina primanja članstva Udruge, bez obzira po kojoj ih osnovi ostvaruju, nisu 
velika i odražavaju prilike u društvu, odnosno u ukupnoj populaciji građanstva. 
Ali barem, svjesni su svi, garantiraju neku elementarnu sigurnost. 
 
Kada već govorimo o članstvu moramo istaknuti organiziranje informatičke 
edukacije našeg članstva starije životne dobi u suradnji sa Gradom Rijeka. 
Grad Rijeka prošao je na europskom projektu za osnaživanje invalidnih osoba. 
To osnaživanje usmjereno je prvenstveno na informatičku edukaciju. Mi smo u 
ovom projektu bili u partnerskom odnosu. Konkretno, osigurali smo prostor i 
računalnu opremu te voditelja edukacije, a troškove voditelja plaćao je Grad 
Rijeka iz projekta. Za edukaciju je bilo zainteresirano 12 članova, ali tijekom 
same edukacije odustala su 4 člana, tako da je 8 članova uspješno završilo 
edukaciju.  



Po završetku edukacije u mjesecu listopadu u suradnji sa Gradom Rijeka 12. 
listopada 2012. godine u našim prostorijama organizirana je tiskovna 
konferencija na kojoj su svečano uručena priznanja o uspješno završenoj 
informatičkoj edukaciji. Tiskovnoj konferenciji bila je nazočna i lokalna 
televizija, te je uspješni tijek edukacije prezentiran i na televiziji. To događanje 
koje se održalo uoči 15. listopada, odnosno Međunarodnog dana bijelog štapa, 
bilo je ujedno i naše obilježavanje tog prigodnog datuma vrlo značajnog za 
slijepe osobe. 
 
Kada već spominjemo našu lokalnu televiziju moramo svakako naglasiti da je 
naš predsjednik Duško Miočić imao zapažen jednosatni nastup na RI kanalu, 
gdje je vrlo uspješno prezentirao rad naše Udruge, rad naših dvaju klubova i 
probleme vezane za uspješan nastavak rada i djelovanja Udruge. 
 
Samo 22 člana su još zaposlena, dok je nezaposlenih 4. Iako su nezaposleni 
minimalno materijalno zbrinuti jer ostvaruju osobnu invalidninu preko Centra 
za socijalnu skrb, svjesni smo da to nije pravo rješenje te se veliki dio aktivnosti 
usmjerava na njihovo zaposlenje, ali nažalost do sada bez rezultata. 
 
Svjesni važnosti socijalne integracije svih, a posebice mlađih članova, Udruga 
posebnu pozornost posvećivala je mlađoj populaciji, kao i u proteklim 
godinama, a posebice članstvu koje je u procesu odgoja i obrazovanja, odnosno 
članstvu predškolske, školske dobi i studija. 
Trenutno u Udruzi imamo desetero djece koja se nalaze u osnovnoj školi, 
devetero u integriranom odgoju i obrazovanju te jednu djevojčicu u Centru 
Vinko Bek u Zagrebu. U srednjoj školi imamo četvero djece, dvoje u 
integriranom obrazovanju, a dvoje u Centru Vinko Bek i dvoje studenata. 
Trebamo naglasiti da imamo jednog dječaka iz Kraljevice koji je predškolskog 
uzrasta i pohađa pripreme za školu u Centru za slijepu i slabovidnu djecu pri 
OŠ Pećine. Kada već spominjemo Centar trebamo naglasiti da smo Tanji Šupe, 
našoj članci, a ujedno i defektologici koja je zaposlena u Centru osigurali 
sredstva u visini od 5.000,00 kn putem donacija za kupnju najmodernijeg 
skenera koji će joj uvelike pomoći pri realizaciji priprema i rada u Centru. 
 
Također smo za potrebe djece i mladeži  osigurali sva potrebna nužna pomagala 
i didaktički materijal bez kojih ne bi uspješno mogli savladavati nastavno 
gradivo.  
Financijski smo pomogli Klaudiji Jugović za nabavku probne očne proteze koja 
se izrađuje u Varaždinu jer HZZO ne snosi troškove navedene proteze, a kako u 
obitelji radi samo otac i ima mlađu sestru financijska pomoć bila je neophodna. 



Lani Jovanović iz Novog Vinodolskog snosili smo troškove trodnevnog izleta za 
pratitelja, Maksimilijanu iz Lovrana financirali smo nabavku specijalnih 
naočala. Anji Bebić i Tei Superina koje pored sljepoće boluju od cerebralne 
paralize, a majke su im samohrane dodijelili smo im jednokratnu pomoć u visini 
od 1.000,00 Kn. 
 
Organizirali smo već tradicionalno druženje djece i mladeži te njihovih roditelja 
u prostorijama Udruge povodom svetog Nikole i tom prigodom djeci uručili 
narativni i financijski poklon u visini od 500,00 Kn. Predsjednik je također u 
mjesecu prosincu posjetio naše troje djece koja se nalaze u Centru Vinko Bek u 
Zagrebu; Antoniju u osnovnoj školi, te Tonija i Danijelu u srednjoj školi i tom 
prigodom uručio im je poklon od 500,00 Kn. 
 
Kao svojevrsna briga za naše članstvo je financiranje odnosno participiranje 
dijela troškova vezanih za organizirani odmor i oporavak, kako znamo reći 
regres. Udruga isplaćuje regres za maksimalno 7 dana, a minimalno 4 dana 
boravka i to 100,00 Kn po danu za slijepu osobu i njenog pratitelja.  
Pored isplate regresa Udruga i slijepim osobama slabijeg imovinskog stanja na 
pismeni zahtjev koji se upućuje Izvršnom odboru odobrava socijalne pomoći 
najpotrebitijim članovima, a za uskršnje i božićne blagdane isplaćuju se pomoći 
svim nezaposlenim članovima. 
 
DRUŠTVENI I ZABAVNI ŽIVOT 
 
Izuzetno značajno područje u aktivnosti Udruge je društveni i zabavni život te 
svi drugi oblici međusobne komunikacije kontakta i odnosa članstva. 
 
U izvještajnom razdoblju u društvenim prostorijama organizirana su tri 
predavanja: u suradnji sa Muzejom Grada Rijeke organizirano je predavanje o 
prošlosti i kulturnim znamenitostima našega Grada, zatim predavanje sa 
predstavnicima osiguranja Merkur, prezentacija elektroničkog pomagala sa 
predstavnicima firme Monoki iz Zagreba, te prezentacija glukometara sa 
uvećanim brojkama za visokoslabovidne  članove koje je održala gđa. Ranka iz 
Zagreba. Predavanja su ujedno prilika za druženje članstva nakon predavanja. 
Značajan oblik druženja članova imaju i susreti članstva svakog četvrtka u 
zimskim uvjetima u društvenim prostorijama Udruge, a u ljetnim mjesecima, 
naročito u srpnju i kolovozu ta druženja četvrtkom odvijaju se u našem 
Edukativnom centru Sansovo u Bakarcu. Tijekom ljetnih mjeseci Sansovo je 
posjetilo i rekreiralo se sa raznim sadržajima preko 35 članova sa pratiteljima. 
  



Također je održano i prvenstvo Kluba u visećoj kuglani u tri kategorije: 
potpuno slijepe, osobe sa ostatkom vida i pratitelji. Vrijedno je spomenuti da je 
na prvenstvu sudjelovao i Toni Sobol, učenik trećeg razreda srednje škole u 
Centru Vinko Bek, te da je zauzeo drugo mjesto u svojoj kategoriji, a za njega je 
to bila izuzetno velika radost i sreća. 
 
Sansovo je nezaobilazno kada su u pitanju treninzi radioamatera, a uz redovite 
treninge u mjesecu lipnju održan je tradicionalni Turnir slijepih radioamatera u 
amaterskoj goniometriji. Na Turniru je sudjelovalo dvadesetak takmičara sa 
pratiteljima iz cijele Hrvatske, a naši radioamateri potvrdili su svoju dominaciju 
u ARG-u. 
 
Druženja članstva odvijala su se i u društvenim prostorijama Udruge uz glazbu i 
ples u prigodnim datumima: u vrijeme karnevala, Dana žena, Međunarodnog 
dana bijelog štapa, te Novogodišnjih blagdana. Tijekom novogodišnjih blagdana 
upriličena je tombola, a prihod je išao u korist sportskog Kluba. 
 
U protekloj 2012. godini organizirana su dva jednodnevna izleta. U mjesecu 
svibnju u toplice Lešće blizu Bosiljeva i u mjesecu listopadu u dolinu rijeke 
Gacke i grad Otočac. 
 
SPORT, ŠAH I RADIOAMATERIZAM 
 
Naša Udruga značajno je angažirana u podržavanju sportskih, šahovskih i 
radioamaterskih aktivnosti našeg članstva. Navedene aktivnosti odvijaju se 
unutar klubova i to: Športsko – rekreativnog kluba slijepih Rijeka i 
Radioamaterskog kluba slijepih Galeb. Kažimo da se sportske aktivnosti 
odvijaju unutar Kluba, međutim sportaši imaju maksimalnu potporu Udruge 
kroz dodjelu financijskih sredstava koja su za 2012. godinu iznosila 20.000,00 
Kn, ali i prikupljanjem sredstava putem donacija za konkretne sportske 
aktivnosti. 
 
Naši šahisti uzeli su učešća na Državnom pojedinačnom prvenstvu slijepih u 
šahu na kojem su sudjelovala četvorica šahista, također su bili na Državnom 
ekipnom prvenstvu gdje su zauzeli peto mjesto, što je najlošiji plasman u 
zadnjih desetak godina, te su bili sudionici Državnog ubrzanog prvenstva u šahu 
koje je održano u Zagrebu. 
U mjesecu veljači u Kraljevici održan je Memorijalni šahovski turnir slijepih 
Anđelo Raukar. Na turniru su uzeli učešća slijepi šahisti diljem Hrvatske i naši 
dragi prijatelji iz Kopra i Ljubljane. 



Ove godine naši pikadisti postigli su hvale vrijedne rezultate. Na Državnom 
ekipnom prvenstvu osvojili su prvo mjesto, a na Državnom pojedinačnom 
prvenstvu u B kategoriji Villiam Jelušić zauzeo je 2. mjesto. Pikadisti su imali 
prijateljske susrete sa klubovima iz: Pule, Zagreba i Karlovca, a kao domaćini 
organizirali su Pikado turnir u mjesecu ožujku 2012. godine, a na turniru je 
sudjelovalo 6 ekipa.  
 
Kao i svake godine, kuglači su nastavili kontinuitet dobrih rezultata i u 
izvještajnom razdoblju. Osvojili su 2. mjesto u Hrvatskoj kuglačkoj ligi te na 
Državnom pojedinačnom prvenstvu ostvarili su sljedeće rezultate: u B2 – Topić 
Milutin zauzeo je 3. mjesto, a u B3 – Vedran Dumenčić 1. mjesto i Zlatko 
Vučenović 3. mjesto. 
Sudjelovali su na sljedećim međunarodnim turnirima: u Kopru, Sarajevu, 
Ogulinu, Banja Luci, Ljubljani, Kranju i bili su domaćini u Riječkom turniru u 
mjesecu studenom. Na međunarodnim turnirima najčešće su osvajali druga 
mjesta. 
Europsko prvenstvo u kuglanju za 2012. godinu održano je u Celju, a 
reprezentacija Hrvatske osvojila je 1. mjesto. Dvojica naših kuglača, Vedran i 
Zlatko, bili su članovi reprezentacije. U pojedinačnoj konkurenciji, u kategoriji  
B3 Vedran je osvojio 3. mjesto. 
 
AKTIVNOSTI SEKCIJE ŽENA 
 
Moramo naglasiti da od svih sekcija koje djeluju pri Udruzi najaktivnija je 
sekcija žena. Njihova je aktivnost vezana za prijateljska druženja sa susjednim 
udrugama iz Karlovca i Pule, te su naše žene u izvještajnoj godini bile domaćini 
susreta triju prijateljskih i susjednih udruga, a naše gošće posjetile su kulturne 
znamenitosti našeg Grada. 
Dvije naše predstavnice prisustvovale su skupu žena za Majčin dan koji je bio 
organiziran u Čakovcu, a predstavnica Mreže žena bila je nazočna Mreži žena u 
Zagrebu. 
Inicijativa i aktivnost žena rezultirala je i Kreativnom radionicom. Nažalost 
zbog financijske situacije Udruge, radionica se organizirala u smanjenom 
opsegu. U proljetnom i jesenjem periodu, a kao kruna njihovog rada u mjesecu 
prosincu organizirana je izložba njihovih radova pod vodstvom vrsne likovne 
pedagogice Mirjane Marin u društvenim prostorijama naše Udruge. 
 
 
Jedno od područja naše aktivnosti jeste održavanje prijateljskih veza sa bliskim 
nam udrugama slijepih. Te veze se ostvaruju kroz već spomenuta sportska 



nadmetanja, ali postoje i drugi oblici međusobnih odnosa prijateljskog ozračja. 
To su redovite veze sa Udrugom slijepih županije Istarske u Puli, Udrugom 
slijepih Karlovačke županije u Karlovcu i Udrugom slijepih u Ogulinu gdje naši 
predstavnici prisustvuju njihovim godišnjim skupštinama, kao što nam to oni 
uzvraćaju svojim posjetom. 
 
Sve aktivnosti koje su navedene u ovom izvješću odvijale su se pod okriljem 
Izvršnog odbora Udruge, koji je u izvještajnom razdoblju održao 6 sjednica. 
Svim sjednicama Izvršnog odbora prisustvovao je tajnik Udruge i jedan od 
članova Nadzorne komisije. U izvještajnoj godini članovi Izvršnog odbora 
redovito su pratili zbivanja u Udruzi te inicirali i podržavali sve korisne 
aktivnosti. 
Moramo istaknuti da u svakodnevnom radu najistaknutija je uloga 
predsjednika Udruge gospodina Duška Miočića. Predsjednik Udruge nije 
aktivan samo u našoj Udruzi, nego je njegova aktivnost prisutna i u našoj 
krovnoj Udruzi tj. u Hrvatskom savezu slijepih gdje obnaša dužnost člana 
Izvršnog odbora. 
 
Kada smo već spomenuli našu krovnu Udrugu moramo istaknuti da su naši 
zastupnici, Duško Miočić i Emil Punoš,  koji su izabrani za saziv Skupštine HSS, 
vrlo aktivno sudjelovali u radu Skupštine. Ističemo da HSS sa svojim temeljnim 
udrugama intenzivno radi na rješavanju problema inkluzivnog dodatka i jedna 
od akcija bila je organiziranje mirnih prosvjeda 15. listopada u Zagrebu. Na 
tom prosvjedu sudjelovali su i predstavnici naše Udruge. Na sam dan prosvjeda 
ministrica Opačić primila je delegaciju HSS, a u toj delegaciji bio je i naš 
predsjednik Duško. 
 
U ovom izvješću moramo naglasiti da imamo vrlo dobru suradnju sa firmom 
Rijeka promet i Tactilis. Sa Rijeka prometom uspješno rješavamo pitanja 
zvučnih semafora i nastojimo riješiti problem parkiranja na označenim  
mjestima tzv. znaku pristupačnosti  zbog zlouporabe. 
Firma Tactilis u nekoliko navrata je u izvještajnom razdoblju u našim 
društvenim prostorijama izlagala makete središta našeg Grada i taktilne ploče 
koje će biti postavljene u jedinicama lokalne uprave i samouprave i u javnim 
ustanovama s ciljem da naši članovi steknu predodžbu kako taktilne ploče 
izgledaju te da se lakše mogu snalaziti pomoću taktilnih ploča koje će biti 
postavljene kao orijentir da slijepe osobe mogu samostalno obavljati neke 
poslove bez tuđe pomoći u javnim ustanovama. 
 



Na kraju ovog izvješća moramo se osvrnuti na financiranje Udruge. Ponoviti 
ćemo ono što je svakom zastupniku u Skupštini poznato, a to je da se Udruga 
financira iz sredstava koja osiguravamo preko lokalnih zajednica: županije, 
gradova i općina. Obzirom na broj lokalnih zajednica, a njih sa Županijom 
imamo 35, postoje brojni problemi, da lokalne zajednice prepoznaju i cijene rad 
naše Udruge obzirom da Udruga djeluje za slijepe u svim lokalnim zajednicama. 
Svake pa i ove godine ima lokalnih zajednica koje ne nađu za shodno da svojom 
skromnom pomoći podrže rad naše Udruge. Isprika je teško ekonomsko stanje, 
recesija i slično. Teško je prihvatiti takva objašnjenja jer se ne radi o sredstvima 
većim od 500,00 i 1.000,00 Kn. 
Zbog nastalih teškoća i nerazumijevanja u svezi financiranja Udruge naši 
predstavnici posjetili su Grad Opatiju, Kraljevicu, Delnice i Fužine te novu 
pročelnicu Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u Županiji, Dr. Đuliju 
Malatestinić. 
Drugi izvor su vlastiti prihodi ostvareni od najma trgovina o čemu će se više 
saznati iz podataka o financijskom poslovanju. 
Treći izvor financiranja je putem raspisanih natječaja za programe ili projekte 
od pojedinih ministarstava. Nažalost u 2012. godini niti jedno ministarstvo nije 
raspisalo niti jedan natječaj, te je financiranje pojedinih aktivnosti bilo znatno 
otežano. 
Želimo samo naglasiti da smo 2011. godinu kao što Vam je poznato završili 
prema zaključnom računu sa 19.881,00 Kn u minusu, a 2012. godinu uz 
neminovno smanjenje aktivnosti i racionalizaciju poslovanja završili u plusu sa 
skromnih 2.592,00 Kn, što članove Izvršnog odbora i sve osobe koje su direktno 
vezane uz financijsko poslovanje Udruge doista veseli, kao što će i Vas, naše 
zastupnike. 
 
Uz ovaj osvrt na rad Udruge u 2012. godini slijedi financijsko izvješće o 
poslovanju Udruge koji je sastavni dio ovog izvješća o radu. 
 
 
 
 
 
 
 


