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IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE ZA 2020. GODINU 
 

            Protekla 2020. godina za našu udrugu, bila je što se tiče izvršenja plana rada i 
financijskog poslovanja u okviru, kojega je pred Upravni odbor svojim odlukama 
postavila Skupština Udruge, pa možemo time reći da smo ju završili uspješno. Svoju 
misiju Udruga je ostvarivala  i financirala kroz različite projekte i programe. Za njih su 
potrebna sredstva osigurana, najvećim dijelom, u sklopu Programa javnih potreba u 
socijalnoj skrbi SMŽ za 2020. godinu, u okviru izvršavanja provedbe Nacionalne 
strategije za izjednačavanje mogućnosti za OSI, te za projekte i programe u području 
socijalne skrbi i zdravstva grada Siska i Grada Petrinje, odnosno putem raspisanih 
natječaja različitih ministarstava i drugih domaćih donatora za pojedine projekte kao i 
projekti iz Europskog socijalnog fonda te prijave za financiranje „hladnog pogona“ kroz 
institucionalnu potporu Nacionalne zaklade za ravoj civilnog društva. 
 
Tijekom 2020. godine Udruga je radila na otkrivanju slijepih osoba na području Sisačko-
moslavačke županije i na njihovom učlanjivanju u članstvo Udruge. Također, pružala je 
pomoć istima u ostvarivanju svih zakonskih prava i povlastica koje pripadaju slijepim 
osobama, kao što su pravo umanjenja telefonske pretplate, oslobađanje plaćanja 
pretplate za Hrvatsku radio televiziju, te ostvarenje prava na nabavu pomagala putem 
doznaka HZZO-a: dugi bijeli štap, ručni sat za slijepe, reproduktor zvučnih knjiga. 
Također, Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak pomagala je svojim 
članovima u ostvarivanju prava na doplatak za tuđu pomoć i njegu, osobnu invalidninu 
kao i na ostala socijalna prava iz sustava socijalne skrbi.  
 
Početkom 2020. godine udruga je brojila  119 članova, tijekom 2020. godine nije bilo 
učlanjenja u Udrugu. Umrlo je 10 članova dok je troje članova ispisano iz Udruge. Na dan 
31.12.2020. godine udruga broji ukupno 106 članova.  
O radu Udruge brinuo se Upravni odbor, zajedno sa Izvršnim kolegijem koji su svoj rad 
temeljili na odredbama Zakona o udrugama i  drugim zakonskim propisima te Statuta 
Udruge. Upravni odbor Udruge je  u 2020. godini održao 5 sjednica te su održane i 2 
sjednice Izvršnog kolegija. 
 
Područja djelovanja  Udruge možemo podijeliti u nekoliko cjelina: 

1.Evidentiranje, učlanjivanje, pružanje informacija, individualna pomoć 
članovima, nabavka pomagala, obilazak članova 

U proteklom razdoblju Udruga je radila na otkrivanju slijepih osoba na području 
Sisačko-moslavačke županije i na njihovom učlanjivanju u udrugu te pružanju pomoći u 
ostvarivanju svih prava i povlastica koje pripadaju slijepim osobama, a proizlaze iz 
Zakona Republike Hrvatske, kao što su ostvarivanje prava na oslobađanje od RTV 
pristojbe, ostvarenje na pravo oslobođenja plaćanja telefonske pretplate (50%), 
ostvarivanje prava na nabavku oftalmoloških pomagala putem doznaka Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje kao što su: dugi bijeli štap, ručni sat za slijepe, 



reproduktor, očna proteza. Temeljem ovog prava Udruga je posredovala pri nabavci 7 
tiflotehničkog pomagala i to: 3 štapa za slijepe, 1ručni govorni sat,  2 reproduktora i 1 
elektronička bilježnica za slijepe- Putem Udruge 8 članova oslobođeno je plaćanja RTV 
pristojbe, a sukladno Odluci Upravnog odbora Hrvatske radiotelevizije o oslobađanju od 
plaćanja TV pretplate.  
Kroz provođenje programa „Pružena ruka – pomoć pratitelja“ i programa „U dobrim 
rukama“ pružala se usluga videćeg pratitelja slijepim osobama koje se ne mogu 
samostalno kretati čak niti uz pomoć pomagala.Uvođenjem videćeg pratitelja kao jedan 
od modaliteta pomoći i njege u kući snažna je karika socijalne integracije osobama s 
invaliditetom, a posebice slijepih osoba kojima je izuzetno otežana socijalna integracija u 
civilizaciji u kojoj se 80% informacija dobiva putem osjetila vida.  
 
Temeljem odluke Hrvatskog saveza slijepih najpotrebitijem korisniku odnosno članu 
Udruge dodijeljena je novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kn povodom Uskršnjih 
blagdana. Hrvatski savez slijepih je također povodom Božićnih blagdana uplatio iznos od 
1.000,00 kn za kupnju poklon bona za jednog  socijalno najpotrebitijeg člana Udruge dok 
je Udruga slijepih SMŽ-Sisak za troje socijalno potrebitih članova uplatila iznos od 
350,00 kn po članu te za jednog člana Udruge iznos od 1.000,00 kn.  

 

2.Informiranje, edukativno promotivne aktivnosti, doprinos zajednici  
Aktivnosti: 

 Informacije o projektu „Želim živjeti bolje“ prezentirane na radijskim postajama  

 U Knjižnici i čitaonici Glina održane edukativne i interaktivnu radionicu sa 
djecom iz dječjeg vrtića Bubamara. Djeca su se kroz igru upoznala sa slijepim 
osobama, načinom funkcioniranja slijepih osoba u svakodnevnim 
aktivnostima,tehnikama kretanja slijepih osoba, kako pristupiti i pomoći slijepoj 
osobi, kako se slijepe osobe igraju i bave sportom, a djeca su imala priliku 
upoznati psa vodiča Odu  

 Kako bi iskušali nova znanja i vještine naših masera organizirali smo tretmane 
medicinske masaže i aromaterapije za korisnike i djelatnike Udruge slijepih SMŽ-
Sisak.  

 U organizaciji Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije Sisak u Domu Ina 
rafinerija nafte Sisak održan je donacijski koncert člana Udruge Pavla Anića i 
Sevdahearta. 

 U udruzi je održana mala info radionicu o socijalnom poduzetništvu, što je 
socijalno poduzetništvo i kako osnovati socijalno poduzeće.  

 Udruga slijepih SMŽ-Sisak pridružila se printanju zaštitnih vizira kroz akciju 
#UjedinjeniProtivKoronavirusa. Isprintali smo zaštitne vizire koji su proslijeđeni 
zdravstvenim djelatnicima Opće bolnice “dr. Ivo Pedišić” Sisak. 

 Croatian Baptist Aid donirao je dezinfekcijskih sredstava i zaštitne maske za lice 

 

 10.3.2020. povodom obilježavanja svjetskog tjedna glaukoma (od 8. ožujka do 14. 
ožujka 2020. godine) posjetili su nas učenici petog razreda OŠ 22. lipnja koji 
vrijedno sakupljanju čepove i sudjeluju u našoj akciji “I mi živimo tu”. Učenici su 



kroz igru, demonstraciju i razgovor saznali zanimljive stvari o slijepim osobama, 
načinu kretanja i obavljanja svakodnevnih aktivnosti slijepih osoba. Učenici su 
naučili kako pomoći slijepoj osobi, kako komunicirati sa slijepom osobom, što 
znači videća pratnja i kako svatko od nas može biti videći pratitelj slijepih osoba. 
Upoznali smo se s pomagalima koja koriste slijepe osobe, što sve slijepe osobe 
mogu raditi i na koji način. Na kraju našeg druženja s posebnim naglaskom 
informirali smo učenike što je to glaukom, koji su simptomi za otkrivanje 
glaukoma, kako se glaukom liječi itd. 
 

 U suradnji s Udrugom IKS i članicama Aktiva žena naše Udruge objavilis smo šest 
mini dokumentarnih filmova u formi intervjua. Iz ove suradnje u Udruzu IKS 
„rodila“ se kampanja za osnaživanje žena. Ova kampanja je zaista posebna, 
promovira ženska prava, osnaživanje žena i to kroz teme poput pozitivnog stava 
prema vlastitom tijelu, liderstva, obrazovanja ili uzora. Ova kampanja 
napravljena je s ciljem da se podsjeti žene da ih niko nema pravo kontrolirati i da 
su ženska prava daleko od stjecanja i sigurnosti. Ova kampanja govori o 
osvješćivanju nužnosti rodne ravnopravnosti. 

 04. lipnja 2020. obilježen je Dan grada Siska svečanom sjednicom Gradskog vijeća 
koja je održana u atriju Starog grada na kojoj je prisustvovao i predsjednik 
Republike Zoran Milanović. Udruga slijepih SMŽ-Sisak primila je priznanje 
Gradskog vijeća grada Siska za poboljšanje kvalitete života slijepih osoba u godini 
u kojoj obilježava 65 godina organiziranog djelovanja  

 U sklopu projekta „Korak prema uspjehu“ održan niz radionica  mekih vještina. 
Polaznici su slijepe osobe koje su prošle edukacije verificiranih programa za 
medicinskog masera, aroma terapeuta, wellness terapeuta na Pučkom otvorenom 
učilištu Zagreb. 

 na web stranicama udruge objavljene su inforamcije o :  

 video igri prilagođenoj za slijepe osobe pod nazivom “Unseen”koja je 
primarno prilagođena za samostalno igranje od strane slijepog igrača. Igru 
razvija tim baziran u gradu Rijeci no voljeli bi podići svijest o ovom 
projektu na širem području. Igra dobro napreduje i prema dosadašnjim 
iskustvima kritike su vrlo dobre.  

 brošura Ministarstva rada,mirovinskog sustava,obitelji i socijalne politike 
„Upute za posjetitelje institucija socijalne skrbi“. 

 Promemorija povodom Međunarodnog dana bijelog štapa 
        

 Odluka u svezi prevencije epidemije koronavirusom COVID-19 

 

 U sklopu kampanje “Odgovorni ostajemo bliski” koje provodi              
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelj i socijalne politike u  

                           medijskom partnerstvu s HRT-om izrađen je plakat „Savjeti za očuvanje  
                           mentalnog zdravlja osoba zaposlenih u pomagačkim zanimanjima“ 
 

 Udruga slijepih SMŽ-Sisak snimila je brošuru o šećernoj bolesti u trećoj  



                           životnoj dobi s ciljem ostvarivanja prava slijepih osoba na pristup  
                           informacijama. Brošura je namijenjena informiranju slijepih osoba o  
                           šećernoj bolesti, prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju iste, te važnosti 
                           fizičke aktivnosti i pravilne prehrane kod osoba koje boluju od šećerne  
                           bolesti 

 

 Od 6. do 10.7.2020. naše članice Jasminka Vugić i Neda Katušić sudjelovale su na 
17. Konferenciji Mreže slijepih žena u Premanturi 05.-10.07.2020. Neke od 
aktivnosti i radionica obrađenih kroz ovu konferenciju bile su: aktivnosti slijepih 
žena u temeljnim udrugama Članicama tijekom 2019./ 2020. godine, 
obilježavanje majčinog dana i rad Mreže slijepih žena u temeljnim udrugama 
članicama u 2020. godini, prijedlozi za organizaciju i održavanje 18. Ljetne 
konferencije Mreže slijepih žena u 2021. godini, funkcioniranje i rad udruga kao 
organizacija civilnoga društva u svrhu kvalitetnijeg uključivanja žena u 
upravljačke i operativne strukture udruga, izrada plana aktivnosti/akcije u 
lokalnoj zajednici (rad u malim grupama, definiranje problema/potreba te 
izvođenje akcije, prezentacija), radionica: Kreativno taktilno- voditelj Emil 
Mandarić, izlaganje radova članica kao dio aktivnosti u Sekciji žena te poticaj na 
proizvodnju budućih kreativnih ideja kod žena s oštećenjem vida organizirane 
aktivnosti u vanjskom prostoru ERKS Premantura, ljepota kao dio imagea, 
radionica o vanjskom izgledu. 

 25.9.2020. Posjetili smo Slavonski Brod povodom tradicionalnog prijateljskog 
druženja članova Udruge slijepih Brodsko-posavske županije i Udruge slijepih 
Sisačko-moslavačke županije. 

 24.9.2020. Povodom manifestacije Hrvatska volontira organizirali smo šetnju 
naših korisnika – slijepih osoba i lokalnih i stranih volontera Udruge IKS. Kroz 
ovu šetnju održali smo kratku edukaciju za volontere kroz koju su volonteri 
upoznati s načinom svakodnevnog života i snalaženja slijepih osoba, te kako u 
svakodnevnim situacijama mogu pomoći slijepim osobama.  

 U mjesecu rujnu 2020. godine postavljen je  prvi  displej s govornom najavom za 
slijepe i slabovidne osobe koji će korisnicima usluga javnog prijevoza u Gradu 
Sisku pružati servisne informacije o lokacijama autobusnih linija te je direktor 
„Autoprometa“ gospodin Darko Majić uručio predsjedniku Udruge slijepih SMŽ-
Sisak Danku Tomaniću 10  daljinskih upravljača kojima se aktivira zvučna najava. 

 15.10. 2020. povodom Dana bijelog štapa i 65. godina rada Udruge slijepih održali 
smo naš “Mrak party “koji je osmišljen tako da su sudionici na sat vremena 
osjetili kako život mraka izgleda. Izgled kojem inače pridajemo golemu važnost 
tada je postao nebitan. Uživali smo u društvu drugih ljudi, u njihovoj iskrenosti 
bez ikakvih predrasuda uz dobru zabavu. Ovaj događaj nastao je kroz suradnju i 
umrežavanje Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije, Udruge za promicanje 
informatike, kulture i suživota (IKS), Koordinacije Udruga mladih Grada Siska 
(KUMS) i Udruge za promicanje kulture Zeleni Brijeg te Green Hill bara. Na ovaj 
način spojene su lokalne udruge različitog područja djelovanja u cilju 
ostvarivanja zajedničke dobrobiti kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini. 



 Ove godine kao i do sada Udruga slijepih SMŽ-Sisak organizirala je mnoštvo 
aktivnosti povodom Međunarodnog dana bijelog štapa. Jedna od tih aktivnosti je i 
radionica s učenicima SŠ Viktorovac i volonterima Udruge IKS. Kroz radionicu 
smo budućim medicinskim djelatnicima i volonterima dočarali kako izgleda život 
slijepe osobe i s kojim se svakodnevnim izazovima susreću slijepe osobe. Naučili 
smo kako pružiti pomoć i podršku slijepoj osobi u obliku videče pratnje, koja 
pomagala koriste slijepe osobe, kako se kretati uz pomoć dugog bijelog štapa, 
kako se slijepe osobe snalaze na računalu i pametnom telefonu i mnoštvo drugih 
informacija. 

 Predsjednik Udruge slijepih SMŽ-Sisak Danko Tomanić gostovao je na Radio 
Banovini u emisiji Halo doktore  povodom obilježavanja Međunarodnog dana 
bijelog štapa  

 3. prosinca 2020. u svijetu se po 64. put obilježava Međunarodni dan osoba s 
invaliditetom koji ima za cilj senzibilizaciju i postizanje boljeg razumijevanja 
problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici, te ostvarenje svih prava koje 
osobe s invaliditetom imaju, kao i potpunu uključenost osoba s invaliditetom u 
društvo u kojem žive.Svake se godine Međunarodni dan osoba s invaliditetom 
obilježava se drugom temom, a ovogodišnja tema je: Izgraditi bolje: prema svijetu 
s uključivosti invaliditeta, pristupačnom i održivom svijetu nakon Covida-19 
(2020.) U sklopu ovogodišnjeg obilježavanja izrađen je  muzički uradak nastao u 
sklopu aktivnosti glazbenih radionica Udruge slijepih. 

 

 
       3. Organizacija slobodnog vremena članova, sport, rekreacija 
 

 Projekcija filma “U srcu Velebita” 
 

 Članovi Udruge slijepih SMŽ-Sisak  u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom 
SMŽ , POU Hrvatski dom Petrinja i Centrom za rehabilitaciju Komarevo 
sudjelovali u manifestaciji “Kultura svima” .Kroz manifestaciju posebno ističemo 
‘Večer jednakih mogućnosti’ kojoj je cilj senzibilizacija javnost za probleme osoba 
s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. 
 

 Informatičke radionica za slijepe osobe. Sukladno razvoju tehnologije raste i 
potreba naših članova da ovladaju vještinama rada na računalu. Osnovni cilj ovih 
radionica je informiranje o prednostima stjecanja vještina i rada na računalu, 
upoznavanje i osposobljavanje za samostalno i učinkovito korištenje računala s 
govornom jedinicom kojima se koriste slijepe i slabovidne osobe – uvježbavanje 
pravilnog korištenja tipkovnice računala, usvajanje praktičnih znanja i vještina 
korištenja računala s čitačem ekrana, govornom jedinicom, te drugih pomagala 
ovisno o individualnim potrebama svake slijepe ili slabovidne osobe. 
 
 

 Članovi Udruge slijepih SMŽ-Sisak poslušali su  radio dramu “Prosjak i nebo” 
redateljice i urednice Stephanie Jamnicky . Nadahnuta starom kineskom bajkom, 
ova radio-drama govori o čovjeku, Lu Dziu, koji je od bogataša postao prosjakom i 
koji na tom putu susreće starog čarobnjaka. 



 
 31. siječnja 2020. godine članovi Udruge slijepih SMŽ-Sisak  uključili su se u 

kulturni događaj pod nazivom “Noć muzeja” čija je glavna značajka da su 
muzejski i drugi izložbeni prostori otvoreni do kasno u noć te da je ulaz 
posjetiteljima slobodan što omogućava posjetu ne samo jednog muzejskog ili 
izložbenog prostora već više njih. 
 

 Korisnici i zaposlenici Udruge slijepih SMŽ-Sisak posjetili su Gradski muzej Sisak, 
gdje su imali mogućnost sudjelovati u programu pod nazivom „Sisački etno-
praktikum“, organiziran u prostoru Muzeja u Tomislavovoj ulici, koji je tematski 
vezan uz izložbu „Tradicijska moda s početka 20. stoljeća“, a kroz njega su 
upoznati s tradicionalnim načinima i tehnikama stvaranja i ukrašavanja 
narodnog ruha, od tkanja, vezenja, heklanja, do dizajniranja, modeliranja, 
krojenja, šivanja i dr. Također su prošli stalni postav muzeja kroz koji su upoznali 
povijest Grada Siska od njegovog nastanka do danas. Nakon Gradskog muzeja 
posjetili su prostor Baptističke Crkve Betel gdje su imali priliku poslušati Korejski 
zbor, crkava Reformacijske baštine pod nazivom ‘Stephanos Praise Mission’. 
 

 Članovi Udruge slijepih SMŽ-Sisak u sklopu rekreacije posjetili su prostor 
tzv.“Ciglarske grabe”(kako je najčešće ribiči zovu) za mnoge je Siščane poznata i 
kao “Radonjina graba” ili “Herbosova graba”. Naziv “Ciglarska graba” nastao je 
zbog iskopavanju i izvlačenja gline za potrebe nekadašnje Ciglane Popović (ime je 
dobila po uspješnom sisačkom poduzetniku Milanu Popoviću), a tek su kasnije 
nastupila ostala imena. Naziv “Radonjina graba” ili “graba kod Radonje” potječe s 
početka 20.st., kada je graba postala dio tvorničkog okružja prvo Tvornice vinske 
kiseline i kisika Radonja (1947. godine), a potom 1953. godine Radonja tvornice 
kemijskih proizvoda. Tek od 1992. godine, ista tvornica, na skupštini donosi 
odluku o promjeni imena u “Herbos d.d.”, otkad Siščani počinju zvati grabu kao 
“Herbos-ova graba” ili “graba kod Herbos-a” . 
 

 Članovi Udruge posjetili su  Bazene Caprag gdje je bilo organizirano kupanje za 
zainteresirane članove. Odlučili smo se za ovu vrstu aktivnosti jer smo prepoznali 
važnost fizičke aktivnosti za održavanje dobrog zdravlja i to u bilo kojoj dobi,a 
posebno kod korisnika starije životne dobi. Članovi su proveli dan u ugodnom 
društvu uz laganu rekreaciju, plivanje,aqua aerobic ,vježbe u vodi i društvene 
igre. 
 

 Članovima udruge prikazan je dokumentarni  film “Zvuci prirode”. Članovi su 
saznali puno informacija o svijetu oko sebe, o važnosti komunikacije i načinima 
prilagodbe svih živih bića na promjene u okolini.  
 

 Članovi udruge prošetali su ulicama našeg Grada. Upoznali su povijest Rimske 
ulice i povijesnih lokaliteta koji upućuju na bogatu povijest Grada Siska o kojoj 
znamo vrlo malo. Saznali su mnoštvo informacija o prepoznatljivim građevinama 
kao što su knjižnica, gradska vijećnica, mali kaptol, Holandska kuća, kuća Franje 
Lovrića prvog sisačkog gradonačelnika, Veliki kaptol, antičke terme koje su se 
protezale kroz cijelu Rimsku ulicu, stara tržnica, gdje se nalazio kafić “Kod 
Panče”, kuća Grge Tuškana, kuća Liberman, arheološki park “Siscia in situ”, 
Katedrala Uzvišenja Svetog Križa i mnoge druge.  



 
 Kroz trogodišnji projekt Ministarstva rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne 

politike pod nazivom: „ZAR“- ZAJEDNO,AKTIVNO,RADNO Udruga slijepih SMŽ-
Sisak pruža usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s 
invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom (klubovi korisnika, 
stjecanje novih vještina, radno-okupacijske aktivnost). Jedna od aktivnosti 
obuhvaćena kroz ovaj projekt je i aktivnost vrtlarenja. Članovi i djelatnici Udruge 
pripremili su tri povišene vrtne gredice kako bi slijepim osobama, ali i osobama 
starije životne dobi omogućili uvijete i lakši pristup za rad na vrtlarskim 
aktivnostima 

 
 Udruga slijepih provodi aktivnost informatičke obuke i obuke za korištenje 

pametnih telefona. Naš član, ujedno i volonter Udruge Pavao Anić na principu 
“peer counselling-a“ (uzajamnog savjetovanja) poučava druge slijepe osobe kako 
koristiti računala i pametne telefone. Svrha aktivnosti je omogućiti slijepim i 
visoko slabovidnim osobama da samostalno nauče koristiti pametne telefone i 
računala za svoje potrebe, te da omogućimo slijepim korisnicima lakši pristup 
korisnim informacijama i aplikacijama koje im mogu olakšati svakodnevni život. 
Ovakve aktivnosti i pristup slijepim i slabovidnim osobama su od velike pomoći 
kako bi bile što samostalnije u vlastitom domu i izvan njega. 
 

  Prezentacija FreeStyle Libre- uređaja za očitavanje razine glukoze 
 

 održane kreativne radionice 
 

 Tjelovježbe 
 

 Vježbe disanja 
 

 Akcija mjerenja šećera u krvi i krvni tlak 
 

 održan Kviz znanja 
 

 glazbene radionica   
 

 kulinarske radionice 
 
4.Financijska održivost i jačanje kapaciteta Udruge 
projekti i programi i aktivnosti  

 
 „Pružena ruka – pomoć pratitelja“ Ministarstva rada, mirovinskog sustava, 

obitelji i socijalne politike – 31. prosinca 2020. godine završena druga godina 
provedbe 
 

 Institucionala podrška udrugama osoba s invaliditetom – druga godina provedbe 
završena 31. prosinca 2020. godine te je potpisan Ugovor za treću godinu 
provedbe – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 
 

 „U dobrim rukama“ – Europski socijalni fond 



 
 „Korak prema uspjehu“ – Europski socijalni fond – partnerstvo na projektu s 

Udrugom slijepih Međimurske županije i Udrugom slijepih Zagreb .  12.02.2020. 
Održan sastanak projektnog tima za projekt “Korak prema uspjehu”. 
 

 U županijskoj vijećnici u Čakovcu je 5. ožujka 2020. u prijepodnevnim satima 
održana konferencija vezana uz projekt “Korak prema uspjehu”, financiran iz 
europskog socijalnog fonda u vrijednosti od 1.389.434,08 kn i trajanju od 18 
mjeseci,a čiji je nositelj Udruga slijepih Međimurske županije. Svrha ove 
konferencija bila je upoznavanje korisnika projekta (nezaposlenih slijepih i 
slabovidnih osoba) sa poslodavcima, te predstavnicima partnera (Udruga slijepih 
Zagreb i Udruga slijepih Sisačko-Moslavačke županije). U okviru konferencije, 
Hrvatski zavod za zapošljavanje i Zavod za vještačenje, profesionalnu 
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom prezentirali su poticajne 
mjere za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, a održana je i kratka 
prezentacija masaže slijepih masera. Također je u Sisku, održana konferencija 
vezana uz projekt “Korak prema uspjehu”. Svrha ove konferencija bila je 
upoznavanje korisnika projekta (nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba) sa 
poslodavcima, te predstavnicima partnera i predstavnicima organizacija i 
poslodavaca na području naše županije, te upoznavanje javnosti s rezultatima 
prije navedenog projekta. U okviru konferencije, predstavnik Hrvatskog zavod za 
zapošljavanje u Sisku prezentirao je poticajne mjere za poslodavce koji 
zapošljavaju osobe s invaliditetom. Prije same konferencije odlučili smo našim 
gostima iz Udruge slijepih Međimurske županije i Udruge slijepih Zagreb pokazati 
dio bogate Sisačke povijesti , te smo se uputili u obilazak Starog grada pod 
vodstvom višeg kustosa Ivice Valenta. Saznali smo puno toga o povijesti Grada 
Siska, izgradnji tvrđave, žiteljima Siska kroz povijest, pobjedi kršćanske vojske 
nad osmanlijama i mnoštvo drugih zanimljivosti.  
 

 Kako bi iskušali nova znanja i vještine naših masera organizirali smo praktični 
rad za naše masere u salonu za kozmetiku “Vita” u Sisku.  

 
 održane 2 online radionicu u sklopu projekta “Korak prema uspjehu” na kojem je 

Udruga slijepih partnerska organizacija. Tema radionica bile su:  Što znamo o 
komunikaciji ?, Komunikacija slijepih osoba, Procjena vlastitih komunikacijskih 
vještina, Što je pristojno ponašanje?, Društveno prihvatljivo ponašanje,  Važnost 
komunikacije na poslu  , Svjesnost o vlastitim mogućnostima i ograničenjima,  
Predrasude i kako ih razbiti. 
 

 19.02.2020. Potpisivanje ugovora s Europskim socijalnim fondom- Operativni 
program Učinkoviti ljudski potencijali za projekt pod nazivom “Želim živjeti 
bolje” u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga “Zaželi-Program 
zapošljavanja žena” UP.02.1.1.05.0343 Iznos sufinanciranja je 100% što iznosi 
3.497.096,00.  
U ponedjeljak, 08. lipnja 2020. godine, u prostorijama Udruge slijepih SMŽ- Sisak 
dodijeljeno je 20 ugovora o radu, ženama koje će biti zaposlene u sklopu projekta 
„Želim živjeti bolje“ – Zaželi – program zapošljavanja žena sufinanciranog od 
strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda – na potpisivanju ugovora s 
djelatnicama dogovoren je mjesečni sastanak projektnog tima i djelatnica. 



 

 Djelatnica Udruge slijepih SMŽ-Sisak  Iva Toš kroz suradnju s Agencijom lokalne 
demokracije- Sisak imala je priliku sudjelovati na Međunarodnoj razmjeni mladih 
u Albaniji (Kucove, 15.-23.2.2020.) na temu Socijalnog poduzetništva te je u 
udruzi održana mala info radionicu o socijalnom poduzetništvu, što je socijalno 
poduzetništvo i kako osnovati socijalno poduzeće.  
 

 25.05.2020. Uz pridržavanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 
održana je Izvještajna skupština Udruge slijepih SMŽ-Sisak za 2019. godinu. 
 

 „U svom domu“ – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne 
politike - Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici - usluga prijevoza kojim 
se omogućava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika - starijih 
osoba kojima su usluge prijevoza nedostupne ili teško dostupne.Ovaj projekt je 
trajao do 30. studenoga 2020.godine 
 

 „Dnevni centar slijepih“ – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i 
socijalne politike  - Projekt usmjeren unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba 
u lokalnoj zajednici - organiziranje dnevnih aktivnosti – ovaj projekt je trajao do 
30. studenog 2020. godine 
 

 Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak od 1. lipnja 2020. godine do 
31.svibnja 2021 godine provodit će program pod nazivom „ZAR- Zajedno, 
aktivno, radno“ za koji su odobrena financijska sredstva Ministarstva rada, 
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sukladno Odluci o raspodjeli 
financijskih sredstava za provedbu prve godine trogodišnjih programa “Razvoj i 
širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” (za razdoblje od 2020. do 
2023. godine). Ukupna vrijednost ugovora je 150.000,00 kuna. Cilj programa je 
prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja osoba s 
invaliditetom, poboljšanje  kvalitete života osoba s invaliditetom, osnaživanje 
slijepih osoba za samostalan život, jačanje samopouzdanja slijepih osoba, 
uključivanje u život zajednice, mogućnost   korištenja  usluga za članove Udruge 
sa ruralnih područja. 
 

 Od 14. do 17. rujna 2020. u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu slijepih u 
Premanturi, predsjednik Udruge slijepih SMŽ-Sisak i djelatnica Udruge sudjeluju 
na edukaciji za jačanje upravljačkih kapaciteta Udruga u organizaciji Hrvatskog 
saveza slijepih. 
 

 „Dnevni centar slijepih“ –  financiran sredstvima Sisačko-moslavačka županija u 
iznosu od 25.000,00 kn – ugovor za ovaj projekt potpisan je za 50.000,00 kn no 
aneksom Ugovora taj je iznos umanjen na 25.000,00 kn. Također je za projekt 
„Dnevni centar slijepih“ sa Gradom Siskom potpisan ugovor na 60.000,00 kn no 
aneksom ugovora taj je iznos smanjen na 50.000,00 kn 
 

 „Šetnjom kroz povijest Sisak“ – projekt iz kulture financiran sredstvima Grada 
Siska 
 




