
 
  IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE SLIJEPIH PRIMORSKO- 
  GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 
 
 
Poštovani zastupnici Skupštine! 
 
Našu  posljednju redovnu godišnju Skupštinu održali smo  23.  ožujka 
2013. godine u prostorijama Udruge. 
Kakvo je stanje u našoj Udruzi, te što se dešavalo u posljednjih godinu 
dana, odgovor na ta pitanja dati će ovo izvješće. 
 
 
Č l a n s t v o  
 
Što se tiče broja članstva nema bitnih promjena. Broj članova od 
prošlogodišnjih 506 povećao se za 9 članova, tako da je u Udruzi 
trenutno učlanjeno 515 članova. Kao što vam je već dobro poznato, 
dominantna je starija dob, konkretno imamo 72,15% članstva iznad 60 
godina starosti, u dobi  od 30 do 60 godina 20,42%, a u dobi do 30 
godina starosti 7,43% naše populacije. 
 
Prvi put nakon desetak godina u Udruzi nemamo djece predškolskog 
uzrasta jer se Viktor Čandrlić upisao u prvi razred u osnovnu školu  
Pećine. Za nas su  djeca i mladež  najinteresantnija skupina članstva, 
kojoj poklanjamo najviše pažnje. Udruga se nastoji uključiti u svaki 
vid aktivnosti koja doprinosi poboljšanju uvjeta školovanja djece i 
mladeži. Iz godine u godinu ponavljamo da Udruga osigurava 
besplatno brajev papir i didaktički materijal, te sva potrebna pomagala 
koja su potrebna učenicima u procesu obrazovanja. 
Moramo istaći stalnu vezu sa roditeljima i Centrom za slijepe i 
slabovidne pri OŠ Pećine u Rijeci, za koji su vezani naši članovi, ne 
samo iz Rijeke već i iz Novog Vinodolskog, Lovrana i Dražica. 
Djecu, mladež i njihove roditelje okupljamo već tradicionalno u 
Udruzi  prigodom sv. Nikole kao priliku da naše najmlađe članove 
sretnemo i darujemo. Uz prigodni domjenak svakom slijepom djetetu 
kao dar uručili smo  novčani poklon u visini od 500,00 kn.  



 U procesu odgoja i obrazovanja imamo 17 članova. Od toga u 
osnovnoj školi  u procesu integriranog  odgoja i obrazovanja devetero 
djece, i dvoje učenika u srednjoj školi. U Centru Vinko Bek u Zagrebu 
u osnovnoj školi jednu učenicu i u srednjoj školi troje učenika. Na 
fakultetu dvije studentice. 
Predsjednik Udruge je sredinom mjeseca prosinca posjetio naša četiri 
učenika koji se nalaze u Centru Vinko Bek. Tom prigodom uručio im 
je novčani poklon i sa njihovim profesorima obavio razgovor o 
uspjehu svakog pojedinog djeteta. 
 
Također sa žaljenjem moramo konstatirati da je trenutno radno 
aktivno, zaposleno samo 19 članova, a nekada kako se  sjećaju  naši 
stariji članovi bilo ih je u jednom periodu oko stotinu. Kao i u 2012. 
godini u izvještajnoj godini također su nezaposlena još naša 4 člana.  
 
U 2013. godini dogodila se jedna vrlo pozitivna stvar. Naime,  dr. 
Jelica Popić koja je direktorica Učilišta u Lovranu - Wellness 
Akademije ponudila nam je besplatnu edukaciju, tzv. tečaj za masera 
za  jednog  našeg nezaposlenog člana. Proces edukacije je još u tijeku, 
a na edukaciju je upućen Zlatko Vučenović. Naša članica Marija 
Vidmar također se samoinicijativno uključila u edukaciju o vlastitom 
trošku, te s nadom da će nakon uspješno završene edukacije naši 
članovi na tržištu rada imati veće izglede za zaposlenje. 
 
U našoj Udruzi uvijek se vodila briga i o članovima slabijeg imovnog 
stanja. Dodjeljuje im se jednokratna socijalna pomoć na osnovu 
njihovih pismenih zahtjeva, a u pravilu nezaposlenim članovima i 
osobama u stanju socijalne potrebe također  se već tradicionalno 
isplaćuje jednokratna socijalna pomoć povodom uskršnjih i božićnih 
blagdana u visini od 500,00 do 800,00 kuna.  
U 2013. godini troje naših članova: Vesna Krešić, Jelka Sikora i Žarko 
Dadasović odlučili su se na operativni zahvat u privatnim klinikama, 
te na temelju njihovih pismenih zamolbi Izvršnom odboru Udruge 
odobrena im je financijska pomoć u visini od 1. 000,00 kuna.  
 
Jedan od oblika pomoći članovima Udruge je i participiranje dijela 
troškova vezanih za organizirani odmor i oporavak u odmaralištima za 
slijepe  i toplicama. Udruga participira u dijelu troškova za 



maksimalni boravak do 7 dana za slijepu osobu i njegovog pratitelja u 
visini od  100,00 kn po danu. 
 
Udruga svojim članovima pomaže u realizaciji, odnosno u 
ostvarivanju njihovih prava na osnovu sljepoće. To se odnosi na 
realizaciju povlastica u korištenju fiksnih telefona, tv pretplate, 
gradskog i prigradskog prijevoza, oslobađanja od plaćanja dopunskog 
osiguranja prilikom pružanja zdravstvenih usluga i slično.  Posebna 
pogodnost za naše članstvo je to što Udruga posreduje pri nabavi 
doznaka za pomagala svojim članovima, koja se dobivaju besplatno na 
teret HZZO-a, u suradnji sa Oftalmološkom klinikom i dr.  Aldom 
Valkovićem, te Hrvatskim savezom slijepih iz Zagreba, koji je 
distributer tiflotehničkih pomagala. 
 
 
NOVO ZAPOSLENE OSOBE U UDRUZI 
 
Nakon nekoliko desetljeća rada i djelovanja Udruge u Udruzi su se   
zaposlile  dvije nove osobe na poslovima: videćeg pratitelja i  
poslovima stručnog radnika. 
 
Sredstva za financiranje videćeg pratitelja osigurali smo preko 
natječaja  trogodišnjeg programa uz potporu   Ministarstva socijalne 
skrbi i mladih. Točnije sredstva su osigurana u vremenu od 01.   
travnja 2013. do 30. ožujka 2016. godine. 
Možemo slobodno reći da se odobrenjem sredstava za videćeg 
pratitelja ostvario dugogodišnji san ne samo Udruge nego i naših 
članova da napokon u Udruzi imamo zaposlenu osobu koja za 
obavljanje usluga koje slijepe osobe bez pomoći druge osobe ne mogu 
samostalno obaviti: 

- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak k 
liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, 
Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije, gradske 
službe itd.) ovisno o potrebi slijepe osobe; 

- obuka za obavljanje kućnih poslova; 
- pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama 

koje žive same i nemaju obveznika uzdržavanja niti članova 



obitelji u bližoj okolici, čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, 
doznaka, recepata, uputa za korištenje.) i pisanje po potrebi itd.       

 
Sredstva za drugu novo zaposlenu osobu koja radi na obavljanju 
poslova stručnog radnika također smo osigurali prijavom na natječaj 
kod Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, samo nažalost 
sredstva su osigurana do 31. prosinca 2013. godine. Jedan od glavnih 
razloga, odnosno potreba za zaposlenjem nove osobe na navedenim 
poslovima je odluka naše dugogodišnje djelatnice Marije da ode u 
prijevremenu mirovinu u 2014. godini, te da novo zaposlenu 
djelatnicu osposobi, odnosno pripremi za preuzimanje svih poslova 
koji su neophodni za uspješan nastavak rada i djelovanja naše Udruge 
u narednim nadolazećim razdobljima. 
 
 
D R U Š T V E N I   I   Z A B A V N I   Ž I V O T 
 
Značajno područje u aktivnostima Udruge je društveni i zabavni život 
naših članova. Veliki značaj za samo članstvo i njihove međusobne 
susrete i komunikaciju su susreti članova, a to je već godinama prvi 
četvrtak u mjesecu. Tada predsjednik Udruge informira šire članstvo o 
aktivnostima koje su se u Udruzi odvijale između dva susreta,  a kako 
je on ujedno i član Izvršnog odbora u Hrvatskom savezu slijepih 
informira ih i o odlukama koje se donose na nivou krovne 
organizacije, a sve u cilju poboljšanja i unapređenja položaja slijepih. 
U ljetnim mjesecima; srpnju, kolovozu i do polovice rujna druženja 
članova održavaju se u našem Edukativnom centru Sansovo u 
Bakarcu, gdje se članovi bave raznim vidovima rekreacije: trčanjem ili 
šetnjom po igralištu, plivanjem, kuglanjem na visećoj kuglani, 
igranjem nogometa sa zvučnom loptom, šaha, domina, igraćih karata 
itd. U mjesecu rujnu održano je interno takmičenje  na visećoj kuglani 
u tri kategorije: potpuno slijepe osobe, osobe sa minimalnim ostatkom 
vida i pratitelji. Tijekom ljetnih mjeseci na Sansovu se rekreiralo 
preko 40 naših članova, na što smo izuzetno ponosni, jer to znači da 
su slijepe osobe prepoznale pogodnosti i sadržaje koje im pruža 
Edukativni centar. 
 



Moramo naglasiti da se na Sansovu održavaju svi treninzi 
radioamatera u radioamaterskoj goniometriji. Pored redovitih treninga 
koji se održavaju od mjeseca ožujka pa sve do sredine studenog, ako 
vremenski uvjeti dozvole. Također je održan i Turnir slijepih 
radioamatera Hrvatske na kojem su  učešća uzela dvadeset i tri 
radioamatera sa pratiteljima. Moramo se pohvaliti da su radioamateri 
našeg Kluba kao i na prijašnjim turnirima bili najuspješniji. 
Ovogodišnje tradicionalno druženje triju susjednih županijskih 
udruga: Karlovca, Pule i Rijeke održalo se na Sansovu u mjesecu 
srpnju, jer je naša Udruga bila domaćin prijateljskog druženja u 2013. 
godini. Druženje se održalo uz sljedeće rekreativne sadržaje: kuglanje 
na visećoj kuglani, plivanje te igranjem šaha u pojedinačnoj 
konkurenciji. Susret triju udruga prošao je u izuzetno prijateljskom i 
srdačnom ozračju. 
 
Jedan od oblika druženja članova odvijao se i u društvenim 
prostorijama Udruge uz glazbu, ples i tombolu u prigodnim datumima: 
osmi Mart, u danima karnevala organiziran je maskenbal, te povodom 
Sv.  Nikole i Sv.  Lucije, zaštitnice slijepih osoba. 
 
U izvještajnom razdoblju organizirali smo tri jednodnevna izleta: u 
mjesecu veljači, Mrežnički brig kraj Duge Rese, u rujnu u Poreč, a u 
mjesecu prosincu povodom Međunarodnog dana invalida organiziran 
je izlet u Vrbnik na otoku Krku. 
 
Međunarodni dan bijelog štapa, 15. listopada obilježili smo nabavkom 
novog elektroničkog pikada sredstvima Primorsko-goranske županije i 
Grada Rijeke, te upriličili promociju igranja pikada s hrvatskom 
govornom jedinicom sa predstavnicima iz Županije, Grada Rijeke i 
Sportskog saveza sportova za invalide grada Rijeke. Nabavna cijena 
novog elektroničkog pikada  iznosila je 8.520,50 kn.   
 
U izvještajnom razdoblju organizirana su tri predavanja. Prvo 
predavanje održala je dr. Matić dermatolog, zatim je održana 
prezentacija  govornog glukometra na engleskom i njemačkom jeziku. 
Nažalost, još ne postoji glukometar s hrvatskom govornom jedinicom. 
Treće predavanje održano je u suradnji s Učilištem u Lovranu  
Wellness Akademijom, gdje su naši polaznici Akademije Marija 



Vidmar i Zlatko Vučenović sa svojom mentoricom prezentirali ručnu 
masažu, odnosno svoje usvojeno znanje tijekom edukacije. 
 
U suradnji s Vladom Republike Hrvatske i  Uredom za udruge, 
organizirali smo Dan otvorenih vrata naše Udruge, dana 13. lipnja 
2013. godine. U društvenoj prostoriji postavili smo izložbu pomagala 
za slijepe i radove izrađene u  Kreativnoj radionici. Denis Lenac je 
zainteresiranim posjetiteljima prezentirao rad na računalu s hrvatskom 
govornom jedinicom. Na naše ugodno iznenađenje broj posjetitelja 
bio je vrlo značajan. Posjetili su nas predstavnici Grada Rijeke, dr. 
Karla Mušković sa svoje dvije suradnice, a iz Županije, pročelnica 
Odjela za socijalnu skrb i zdravstvo dr. Đulija Malatestinić, koja je 
prvi put došla u naše prostorije i naša dugogodišnja suradnica Iva 
Josipović. Također su na Dan otvorenih vrata došli predstavnici firme 
Taktilis, dogradonačelnik Grada Kraljevice Alan Crnković, studenti 
Pravnog fakulteta, mnogi naši poznanici, kao i mnoge osobe koje su  
prvi put došle u naše prostorije. Taj događaj bio je i medijski 
popraćen, na Kanalu Ri i u Novom listu. 
 
Na inicijativu Hrvatske knjižnice za slijepe organizirali smo 
prednatjecanje u brzom i izražajnom čitanju brailleovog pisma u dvije 
kategorije, za učenike i odrasle osobe. Trojica naših članova prošli su 
bodovni prag, te stekli pravo sudjelovanja na državnom natjecanju u 
Zagrebu. Nažalost, zbog školskih obveza naši učenici Lana Jovanović 
i Karlo Bogatac nisu mogli otići na Državno takmičenje, već je na 
natjecanju sudjelovala samo Nada Terlević.  
 
 
A K T I V  N O S T I   S E K C I J E   Ž E N A 
 
Uvijek naglašavamo da je  od svih sekcija koje djeluju pod okriljem 
Udruge, Sekcija žena  najaktivnija i najuspješnija. Trebamo istaći da 
je za to najzaslužnija njihova voditeljica, naša Ljiljana Tić, koja je već 
dugi niz godina ne samo njihova voditeljica nego i glavni pokretač 
gotovo svih ideja i aktivnosti. 
Veći dio njihovih aktivnosti vezane su za realizaciju programa 
aktivnosti žena u suradnji s Hrvatskim  savezom  slijepih. To su 
susreti slijepih žena Hrvatske povodom Majčinog dana koji je bio 



organiziran u Sisku. Dvije naše predstavnice, Marija Huljev i Božica 
Muškardin bile su sudionice dvodnevnog susreta. Predstavnica Mreže 
žena Hrvatske Minka Terlević bila je prisutna na njihovom sastanku u 
mjesecu studenom u Zagrebu. 
Tradicionalno druženje slijepih žena susjednih i prijateljskih udruga iz 
Karlovca, Pule i Rijeke u 2013. godini upriličen je u Karlovcu, jer je 
Karlovačka udruga bila domaćin tog susreta. 
I u izvještajnoj godini Kreativna radionica bila je organizirana  u 
proljetnom i jesenjem terminu. Kruna njihovog cjelogodišnjeg rada 
bila je organizacija izložbe u Bakru u Galeriji "Biskupija"„ gdje je 
postava izložbe trajala dva tjedna, u povodu Međunarodnog dana 
bijelog štapa. 
Sekcija se redovito sastaje prvog četvrtka u mjesecu u prostorijama 
Udruge, a po potrebi i češće. 
 
 
S P O R T ,   Š A H   I   R A D I O A M A T E R I Z A M 
 
U ovom izvješću nećemo se mnogo zadržavati na aktivnostima naših 
sportaša, šahista i radioamatera jer su to zasebni klubovi. Klubovi su 
pravne osobe koje imaju svoj statut, svoje organe upravljanja, svoje 
prihode i samostalno planiraju i razvijaju svoje aktivnosti. O svojim 
aktivnostima i postignutim rezultatima više će raspravljati klubovi na 
svojim skupštinama i organima upravljanja, ali ne možemo a da ne 
spomenemo najvažnije rezultate. 
I u 2013. godini kuglači su nastavili kontinuitet zapaženih rezultata. 
Naši kuglači: Vedran Dumenčić, Villiam Jelušić i Zlatko Vučenović 
bili su članovi Hrvatske kuglačke reprezentacije, koja je na 
Europskom prvenstvu u Apatinu u ekipnoj konkurenciji osvojila 1. 
mjesto. Kuglači su uzeli učešća na pet međunarodnih turnira u: 
Zagrebu, Rijeci, Sarajevu, Banja Luci i Kranju. Sudionici su Hrvatske 
kuglačke lige, gdje su osvojili 2. mjesto poslije ekipe Zagreba. 
Šahisti su sudjelovali na tri Državna prvenstva: pojedinačno, ekipno i 
ubrzano. Tradicionalni Sjeverojadranski kup održan je u  Rijeci, a 
naredni u 2014. godini održati će se u Kopru. Memorijalni turnir 
Anđelo Raukar nije se organizirao, jer je na Izvršnom odboru  Kluba 
donijeta odluka da se Memorijalni turnir ubuduće održava svake druge 
godine, dakle održati će se u 2014. godini. 



U izvještajnoj godini pikadisti su sudjelovali na  Državnom prvenstvu 
u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. U pojedinačnoj konkurenciji 
Nenad Marković je u B kategoriji osvojio 1. mjesto, a Viliam Jelušić 
3. mjesto. Također je vrlo uspješan bio i Tomislav Lilić koji je u A 
kategoriji zauzeo 3. mjesto. U ekipnoj konkurenciji naši pikadisti 
zauzeli su  3. mjesto. 
Nezaobilazna je suradnja, a to je jedan vid naše aktivnosti, s 
gradovima i općinama na području djelovanja Udruge. Ta suradnja i 
kontakti dobrim se dijelom odnose na financiranje rada Udruge u 
dijelu koji se ostvaruje donacijama gradova i općina. Međutim, 
kontakti sa istima postoje kada je u pitanju ostvarivanja bilo prava, 
bilo zaštite naših članova u pojedinim lokalnim sredinama. 
Osim što surađujemo s lokalnim zajednicama naš vid suradnje vezan 
je za našu krovnu organizaciju Hrvatski savez slijepih, te redovite 
veze, odnosno susrete sa susjednim udrugama; Udrugom slijepih 
županije Istarske u Puli, Udrugom slijepih Karlovačke županije i 
Udrugom slijepih u Ogulinu. Nažalost, moramo napomenuti da je 
dugogodišnji prijatelj naše Udruge prof. Ivo Jurjević preminuo u 
mjesecu kolovozu 2013. godine, te smo njegovom smrću izgubili 
istinskog prijatelja. Već tradicionalno naši predstavnici prisustvuju 
njihovim godišnjim skupštinama, a također takav vid suradnje oni  
uzvraćaju i nama. 
 
U Gradu Rijeci uspješno surađujemo s firmama: Tactilis i Rijeka 
promet. Firma Tactilis izlagala je taktilnu ploču koja je sada 
postavljena u Gradu Rijeci, u šalter sali na Titovom trgu 3, s ciljem da 
im naši članovi svojim primjedbama i sugestijama pomognu  u izradi 
što kvalitetnije taktilne ploče da se slijepe osobe mogu samostalno 
snalaziti bez tuđe pomoći. 
Suradnja sa Rijeka prometom je dugogodišnja i uspješna. U 2013. 
godini uspjeli smo na našu inicijativu da se postavi zvučna 
signalizacija na Krimeji, na raskršću Krautzekove ulice i ulice Tome 
Strižića. 
 
Sve aktivnosti koje su se odvijale u izvještajnoj godini, neminovno su 
se odvijale pod okriljem Izvršnog odbora Udruge koji je redovito 
pratio zbivanja u Udruzi, inicirao i podržavao sve hvalevrijedne 



aktivnosti. Izvršni odbor održao je sedam sjednica, a također je na 
sjednicama bio prisutan tajnik Udruge i jedan član Nadzornog odbora. 
 
Molim skupštinare da se aktivno uključe u raspravu. 
 
 
        Predsjednik Udruge: 
         
                                                                      Dušan Miočić 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 


