UDRUGA SLIJEPIH VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE – V A R A Ž D I N
Broj: 6-2018
Varaždin, 14. veljače 2018.

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PROGRAMA RADA ZA 2017. GODINU

I. ADMINISTRATIVNI I FINANCIJSKI POSLOVI
1. U urudžbenom zapisniku evidentirano je 22 predmeta.
Putem pošte odaslano je 352 pisama i pošiljaka.
2. Tijekom godine primljeno je pet novih članova za koje je ustrojena evidencijska kartoteka,
izdane članske iskaznice te ostali poslovi i upute novim članovima vezano za učlanjenje,
njihova prava i mogućnosti. Iz evidencije članova izbrisano je 12 osoba.
Na dan 31. prosinca 2017. godine Udruga broji ukupno 174 članova.
Broj članova u gradovima i općinama Varaždinske županije je sljedeći:
GRAD
VARAŽDIN
NOVI MAROF
VARAŽDINSKE TOPLICE
LEPOGLAVA
IVANEC
LUDBREG

BROJ
66
13
13
9
5
5

OPĆINA
GORNJI KNEGINEC
JALŽABET
VIDOVEC
CESTICA
TRNOVEC BARTOLOVEČKI
MARUŠEVEC
VISOKO
DONJA VOĆA
MALI BUKOVEC
BREZNICA
SRAČINEC
PETRIJANEC
VINICA
BEDNJA
SVETI ĐURĐ
DONJI MARTIJANEC
BREZNIČKI HUM
LJUBEŠĆICA
BERETINEC

BROJ
10
8
6
5
4
3
3
3
2
3
3
1
2
2
2
2
2
1
1

3. Tijekom godine evidentirano je i riješeno 15 zahtjeva za oslobađanje od plaćanja TV
pretplate, 5 zahtjeva za povlastice kod usluga kablovske televizije, izdane su 4 potvrde o
sljepoći te su evidentirana i poslana 32 zahtjeva za nabavku pomagala.
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4. Putem blagajne knjiženo je ukupno 170 stavki za: podizanje gotovine iz banke, naplatu
članarine, isplate putnih troškova, polaganje gotovine u banku, isplate za gotovinske
račune, poštanske troškove, uplata članova za izlet i dr.
Ukupni promet blagajne u 2017. godini: primitak 21.965,00 HRK + saldo od 31.12.2016. –
899,27 HRK, izdatak 22.481,88 HRK. Saldo na dan 31. prosinca 2017. iznosi 382,39 HRK.
5. Tijekom 2017. godine izvršena je likvidatura i naplata 175 ulaznih računa.
6. Uredno je vođeno financijsko knjigovodstvo što je vidljivo iz Izvješća o financijskom
poslovanju Udruge za razdoblje 1. siječanj – 31. prosinac 2017. godine. Uredno je
evidentirana i odložena sva administrativna i financijska dokumentacija u godišnje registre
što je vidljivo iz izvješća Nadzornog odbora.
7. U izvještajnom razdoblju Upravni odbor, predsjednik i tajnica sastavili su Operativni i
Financijski plan za 2018. godinu. Rađena su šestomjesečna financijska izvješća te
periodična izvješća o radu o kojima se raspravljalo na sjednicama Upravnog odbora i
Skupštini.

Il. UPRAVLJANJE
1. Održane su dvije redovne sjednice Skupštine na dan 8. travnja i 11. studenog 2017. Na
Skupštinama su podnesena Izvješća za 2016. godinu – Izvješće o realizaciji programa
rada i Financijsko izvješće. Raspravljalo se o raspisanim natječajima za udruge osoba s
invaliditetom, o programima i projektima koji se provode, prikupljanju donacija za socijalno
ugrožene članove i školarce te problematici s kojima se slijepe osobe, članovi Udruge
susreću. Članovi Skupštine informirani su o suradnji s Hrvatskim savezom slijepih, o radu
HSS-a u vezi poboljšanja općeg standarda slijepih osoba te ostvarivanju prava i povlastica
koja su im u ranijim razdobljima bila priznata. Raspravljalo se i odlučilo o izletu članstva u
Premanturu te ostalim važnim temama vezanim uz Udrugu i članstvo. Također
predstavljen je i usvojen Operativni i Financijski plan za 2018. godinu.
2. Upravni odbor održao je četiri redovne sjednice u 2017. godini. Na redovnim sjednicama
Upravnog odbora vođena je rasprava o materijalima sa sjednice Skupštine (Izvješće o
radu, Završni račun, Operativni i Financijski plan) te o šestomjesečnim financijskim
obračunima i izvješćima. Raspravljalo se o tekućim aktivnostima, programima i projektima
koji se provode, financiranju Udruge i ostalim zadacima iz nadležnosti Upravnog odbora.
Članovi Upravnog odbora redovno su izvještavani o svim natječajima na koje se Udruga
javljala, kao i pripremi izvješća po projektima i programima. Također su redovito
izvještavani o radu HSS-a Zagreb te svim promjenama i novostima koje nisu bile
predviđene Operativnim planom rada. Također Upravni odbor donio je Odluku o
zapošljavanju tajnika/tajnice Udruge.
3. Nadzorni odbor održao je jednu sjednicu (7. ožujka 2017.) na kojoj je izvršen pregled i
kontrola financijsko-materijalnog poslovanja Udruge (završni račun za 2016. godinu).
Izvješće iz kojeg je vidljivo da nisu nađene nikakve nepravilnosti u poslovanju podnijeto je
na sjednici Upravnog odbora i sjednici Skupštine gdje je jednoglasno usvojeno.
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IIl. PROJEKTI I PROGRAMI
1. Tijekom 2017. godine Udruga je aplicirala na 9 natječaja za financijsku potporu
(financiranje projekata i programa) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj
razini:
1. Program „Tko razliku ne radi, zajednicu gradi“ - Grad Varaždin
2. Program „Udružimo snage, potaknimo promjene“- Grad Varaždinske Toplice
3. Program „Pružimo ruke, zajedno sušimo granice“ – Varaždinska županija
4. Program „Zajedno za kvalitetniji život slijepih osoba“ – Općina Martijanec
5. Program „Božićno druženje članova“ – Parkovi d.d. Varaždin
6. Program „Živjeti život kao SAN – samostalno, aktivno, neovisno“ – Ministarstvo za
demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku
7. ESF Projekt „ Videća asistencija, od isključenosti prevencija“ – Europski socijalni
fond
8. ESF Projekt „Izvrsnost na faksu kroz učenje, pomaganje i praksu“ - Europski
socijalni fond
9. Projekt „Zlatne godine“ kao partner Udruge slijepih Međimurske županije

2. Tijekom 2017. godine Udruga je provodila 8 programa i projekata:
Na Europskoj razini:
1. Projekt „Videća asistencija, od isključenosti prevencija“ – Osiguranje podrške
videćeg pratitelja za osobe s oštećenjem vida koje su članovi Udruge slijepih
Varaždinske županije, omogućavanjem sudjelovanja u inače nedostupnima aktivnostima
i obogaćivanje svakodnevnih sadržaja kako bi se povećala njihova socijalna uključenost i
unaprijedila kvaliteta njihovog života. U sklopu ovog programa zaposlena je Tajana
Kalazić kao videći pratitelj i Ivana Šarkanji koja radi administrativno financijske poslove
vezano za projekt. Trajanje projekta je 24 mjeseca, a njegova ukupna vrijednost
435.701,00 HRK
Na nacionalnoj razini:
1. Program „I dalje gledam tvojim očima“ u sklopu trogodišnjeg programa “videći
pratitelj” za razdoblje 2016. – 2018. koji financira Ministarstvo socijalne politike i
mladih (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku). Videći pratitelj
pruža različite oblike socijalnih usluga i podrške korisnicima – članovima Udruge što
uključuje pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak liječniku, u
trgovinu, poštu, razne institucije), obuku za obavljanje kućanskih poslova te pomoć
pri obavljanju administrativnih poslova (čitanje pošte, recepata, uputa za korištenje te
pisanje po potrebi) na području cijele Varaždinske županije. U sklopu programa
zaposlena je Martina Šamarija. Vrijednost programa za 2017. godinu iznosila je
120.540,00 HRK.
2. Program „Živjeti život kao SAN – samostalno, aktivno, neovisno“ – Cilj programa
je ponuditi znanja i vještine da slijepe osobe ostvare svoje potencijale, ali i podršku
koja uključuje unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih učinkovitih socijalnih usluga
za slijepe osobe, što će smanjiti socijalnu isključenost, poboljšati kvalitetu života i
omogućiti razvoj suradničkih odnosa pružatelja usluga. Program se provodi u
partnerstvu s Udrugom slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije.
Program je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku u sklopu trogodišnjeg programa sa 200.000,00 HRK godišnje. U sklopu ovog
programa zaposlena je Ivana Šarkanji, voditelj program koja obavlja administrativne i
financijske poslove programa, a Stanislav Brlenić obavlja jednostavnije
administrativne i organizacijske poslove.
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3. Projekt „Zlatne godine“ – projekt provodi Udruga slijepih Međimurske županije u
partnerstvu s Udrugom slijepih Varaždinske županije. Ciljevi projekta: osigurati za
starije slijepe osobe iz Međimurske i Varaždinske županije dostupne, kvalitetne,
različite dnevne aktivnosti – u skladu s njihovim potrebama i interesima; poticati
starije slijepe osobe iz Međimurske i Varaždinske županije na sudjelovanje
u organiziranim društveno/kulturno/sportskim aktivnostima u lokalnoj zajednici i
povećati društvenu uključenost i kvalitetu života starijih slijepih osoba. Program
financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a traje od 02.
svibnja 2017. do 28. veljače 2018. godine.
Na regionalnoj/lokalnoj razini:
1. Program„Tko razliku ne radi, zajednicu gradi“
u sklopu kojeg je pružana
podrška članovima kod ostvarivanja prava i mogućnosti, pomoć u nabavci doznaka
za pomagala, organizacija edukacija i sportskih događanja, vođenje kluba slijepih
žena, osiguranje usluge videće asistencije, i dr. Sa članovima udruga slijepih iz
Murske Sobote, Ptuja i Međimurske županije temeljem međunarodne suradnje i
četverogodišnjeg sporazuma organiziran je izlet članova u Varaždinske Toplice,
plaćen je prijevoz i najam autobusa za izlet u Premanturu, provedena edukacija i
senzibilizacija djece u Gradskim vrtićima. Za provođenje ovog programa u 2017.
godini Grad Varaždin odobrio je 45.000,00 HRK.
2. Program „Zajedno za kvalitetniji život slijepih osoba“ čiji je cilj bio podrška
slijepim osobama za sadržajniji život u lokalnoj zajednici, podizanje kvalitete njihovog
života i integracija u sva područja života zajednice kroz razvoj pozitivnih stavova i
jednakost mogućnosti. Program je financirala Općina Martijanec s 2.000,00 HRK.
3. Program „Udružimo snage, potaknimo promjene“ - financiran od Grada
Varaždinske Toplice s iznosom od 3.000,00 HRK. Cilj programa bio je promicanje
života i problematike slijepih u lokalnoj zajednici, edukacija i senzibilizacija djece i
odraslih, poticanje volonterizma, stvaranje preduvjeta samostalnosti i neovisnog
življenja slijepih osoba te poboljšanje kvalitete njihovog života kroz sustavnu podršku.
4. Program „Pružimo ruke, zajedno srušimo granice“ - opći cilj projekta bila je
izgradnja upravljačkih i operativnih kapaciteta Udruge te promicanje života i
problematike slijepih na području Varaždinske županije. Pružana je savjetodavna
pomoć, članovi Udruge i njihove obitelji upućivani su na postojeća prava i mogućnosti
koja mogu ostvariti po osnovi sljepoće, informirani su o novim propisima te im je
osigurana brošura "Prava i mogućnosti slijepih osoba". Ovaj program Varaždinska
županija financirala je s iznosom od 18.000,00 HRK u 2017. godini.

3. Programi i projekti koji nam nisu odobreni, a za koje smo se prijavili u 2017. godini su:
 ESF Projekt „Izvrsnost na faksu kroz učenje, pomaganje i praksu“ - Europski socijalni
fond

IV. ŠKOLOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE
1. U sustavu redovnog školovanja ukupno je 6 članova Udruge: dva učenika osnovne škole,

dva srednje škole i dva studenta.
2. Na inicijativu naše Udruge Zaklada za školovanje slijepih „Marko Brkić“ iz Zagreba, Lions
klub Varaždin i NCLC Varaždin Millennium putem stipendija i novčanih donacija pomogli
su u školovanju naše studentice Anje Maltarski.
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3. Kontinuirano je vođena suradnja sa Zavodom za zapošljavanje te Hrvatskim savezom
slijepih vezano za mogućnosti zapošljavanja naših nezaposlenih članova.
4. Tijekom rujna surađivali smo s Elektrostrojarskom školom u Varaždinu vezano na nastavak
školovanja ili zapošljavanje člana Marija Šimunčića. Dobivene su sve potrebne informacije
i upute na zadovoljstvo člana i njegove obitelji.
5. U izvještajnom razdoblju u radnom odnosu nalazi se devet naših članova i to: 1 telefonist,
1 fizioterapeut, 1 prosvjetni radnik, 1 administrativni radnik, 1 farmaceut i 4 radnika u
privredi.

V. AKTIVNOSTI KLUBA ŽENA
1. Održan je jedan sastanka Kluba žena povodom obilježavanja dana žena 08. ožujka 2017.
na kojem se raspravljalo o aktivnostima tijekom godine, o realizaciji pojedinih dijelova
programa kao i o akcijama HSS-a Zagreb i drugih Udruga slijepih vezano uz aktivnosti
slijepih žena Hrvatske.
2. Predstavnica Kluba slijepih žena Marina Poropat sudjelovala je na savjetovanju Mreže
slijepih žena koje se održalo 25. i 26. studenog 2017. u Hotelu Laguna i Zagrebu. Na
savjetovanju je obrađeno niz zanimljivih tema, a neke od njih su: Zaštita od nasilja i
zlostavljanja, učinkovito upravljanje konfliktima te smijehom protiv straha, depresije i
socijalne isključenosti. Razmatrao se rad Mreže žena, Povjerenstva za slijepe žene i
aktivnosti sekcija slijepih žena po udrugama u 2017. te aktivnosti i planovi za naredno
razdoblje.

VI. SPORT I REKREACIJA
KUGLANJE
1. Tijekom 2017. godine kuglačka ekipa održavala je treninge na kuglani „Arena Varaždin“

srijedom u trajanju od 15 do 16 sati. Treninzima je prisustvovalo 4 do 6 naših članova.
2. Tijekom 2017. sudjelovali smo na turnirima II. Hrvatske kuglačke lige slijepih u organizaciji

drugih športskih udruga slijepih (ŠUS „Podravina“ Koprivnica, ŠDS „4 Rijeke“ Karlovac,
ŠUS Virovitica, SRDS Sisak i SDS Karlovac). Ulaskom u novu sezonu 2017./2018. u jesen
2017. godine formirana je jedinstvena Hrvatska kuglačka liga slijepih i slabovidnih.
Održana su tri kola natjecanja. Sudjelovali smo na 1. kolu u Rijeci 30. rujna 2017., 2. kolu
u Koprivnici 20.10. 2017. i na 3. kolu u Osijeku 12.11. 2017.
3. Dana 25. ožujka 2017. godine bili smo domaćini 5. kola II. Hrvatske kuglačke lige slijepih,

a natjecanje je održano na kuglani sportske dvorane „Arena Varaždin“. Ugostili smo 30
natjecatelja i pratitelja, osigurali smo ručak, osvježenje, kuglanu, suce i ostalo povezano uz
organizaciju natjecanja. Troškove smo pokrili iz redovitog programa, donacija te iz vlastitih
sredstava namijenjenih za sportske aktivnosti prema programu.
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4. 22. travnja 2017. održano je državno prvenstvo u kuglanju za slijepe u Zagrebu, na kojem

je sudjelovalo dvoje naših natjecatelja. Naš član Božidar Levanić osvojio je osmo mjesto u
kategoriji B-1 (100% slijepa osoba), Bernarda Mikulčić u kategoriji B-3 (ostatak vida do
5%) osvojila je treće mjesto.

PIKADO
1. Tijekom 2017. godine pikado ekipa održavala je treninge utorkom u prostorijama Udruge u
trajanju od 15 do 18 sati. Treninzima je prisustvovalo 5 do 8 naših članova.
2. U razdoblju od 31. kolovoza do 4. rujna 2017. godine naših 6 pikado igrača sudjelovalo je
na 15. pojedinačnom prvenstvu hrvatske u pikadu za slijepe u Premanturi. Davor
Janjušević i Božidar Levanić osvojili su 7. i 15. mjesto u B1 kategoriji, u kategoriji B2/B3
Slavko Smuđ osvojio je 8. mjesto, Ivan Benković 9. mjesto i Stanislav Brlenić 19. mjesto.

VII. OSTALE AKTIVNOSTI
1. Udruga slijepih Varaždinske županije trenutno ima zaposlene dvije videće pratiteljice.
Tijekom 2017. godine ukupno su pružile 2125 socijalne usluga – pratnja liječniku opće
medicine, ginekologu, stomatologu; pratnja u bolnicu; pratnja u ljekarnu; pratnja u javne
institucije; pratnja u trgovinu; pratnja na sportske aktivnosti; pomoć u kući i dr.
2. Vođeni su kontakti i suradnja sa srodnim udrugama civilnog društva na području grada i
županije te Povjerenstvom osoba s invaliditetom Grada Varaždina u cilju zajedničkog
boljeg informiranja i razmjene iskustava.
3. Tijekom 2017. godine članovi naše Udruge na informativnim radionicama su redovito
obavještavani o novim pomagalima za slijepe i dane su im upute za korištenju pomagala.
4. U izvještajnom razdoblju nastavljena je suradnja s Centrima za socijalnu skrb Varaždin,
Ivanec, Novi Marof i Ludbreg vezano za rješavanje pojedinih socijalnih problema naših
članova.
5. Održavana je suradnja s OB Varaždin, oftalmolozima i liječnicima opće prakse vezana uz
prikupljanje doznaka i ostvarenje prava na pomagala preko Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje, kao i ostvarenje prava na olakšicu kod plaćanja RTV pretplate po
osnovi sljepoće.
6. Organiziran je izlet u ERKS Premanturu od 14. do 17. lipnja 2017. godine. Na izletu su
ukupno sudjelovala 32 člana zajedno s pratnjama. Organiziran je prijevoz u Premanturu i
povratak.
7. 8. srpnja 2017. godine održan je izlet u Varaždinske Toplice. Na izletu je sudjelovalo 60
članova i pratitelja iz Udruge slijepih Varaždinske županije, Udruge slijepih Međimurske
županije i Udruga slijepih iz Murske Sobote i Ptuj, a riječ je o međunarodnoj suradnji
temeljem četverogodišnjeg sporazuma. Troškove izleta za članove u Hotelu Minervi
podmirila je Udruga slijepih. U sklopu cjelodnevnog programa bio je organiziran prijevoz od
Varaždina do Varaždinskih Toplica i natrag, kupanje na bazenima, osvježenje, ručak i
zabava uz glazbu za sve članove.
8. U sklopu projekta „Zlatne godine“ članovi Udruge bili su na jednodnevnom izletu u
Crikvenici, kontinuirano su svaki tjedan sudjeluju u najavljenim aktivnostima plivanja,
nordijskog hodanja, igranja pikada, šaha i domina, komunikacijske vještine, bavljenje
tjelovježbom, organizacija radionica smijeha, posjećuju kulturno-umjetnička događanja i dr.
9. U sklopu programa „Živjeti život kao SAN – samostalno, aktivno, neovisno“ osnovani su
Rekreativni i Kulturni klubovi. Za potrebe Rekreativnog kluba nabavljen je tandem bicikl,
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čime se potiče tjelesna aktivnost i bavljenje sportom članova. Kroz Kulturni klub ostvarena
je dobra suradnja s Teatrom Kereksh i organizirani su posjeti kazališnim predstavama u
Varaždinu i Požegi. Članovi udruge posjetili su Špancirfest, Aurefest i Adventu u Požegi i
Varaždinu.
10. Kroz suradnju s Gradom Varaždinom praćena je potreba za ozvučenjem semafora u
gradu. Na našu inicijativu ozvučen je semafor kod Hotela Turist u Varaždinu.
11. S predstavnicima Varaždinske županijom tijekom 2017. godine održano je niz sastanaka
koji su rezultirali postavljanjem staza vodilja i taktilnih orijentacijskih ploča u svim
Domovima zdravlja u Varaždinskoj županiji što će biti realizirano u prvoj polovici 2018.
godine.
12. Udruga slijepih Varaždinske županije pomogla je u organizaciji Koncerta u mraku, koji je
održan u HNK Varaždin 04. studenog. Koncert je imao svrhu senzibilizirati javnost za
kulturu i sljepoću kao stanje. Kao slijepa osoba svoj doprinos kroz niz recitala dao je Vojin
Perić glumac kazališta Novi život.
13. Tijekom 2017. godine surađivali smo s Rotary klubom Varaždin vezano na pomoć kod
senzibilizacije građana za potrebe slijepih osoba. Dogovarali smo suradnju s ugostiteljskim
objektima u Varaždinu i tiskanje cjenika na Brailleovom pismu.
14. U izvještajnom razdoblju nastavljena je suradnja udrugama slijepih iz Slovenije. Povodom
Međunarodnog dana bijelog štapa (15. listopad) organizirali smo posjet Ptuju članova
Udruge slijepih Varaždinske županije na obilježavanje 70. godina postojanje njihove
udruge (Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj) .
15. Povodom dana Svete Lucije, zaštitnice slijepih i slabovidnih, u srijedu 13. prosinca
održano je tradicionalno okupljanje slijepih Varaždinske biskupije (Udruga slijepih
Međimurske županije, Udruga slijepih Koprivničko-Križevačke županije i Udruga slijepih
Varaždinske županije) na kojem je prisustvovalo 34 člana naše Udruge s pratiteljima. Ovo
druženje slijepih započelo je s misnim slavljem u varaždinskoj katedrali koje je predvodio
generalni vikar Antun Perčić. Nakon mise za sve članove udruga i njihovu pratnju
organiziran je zajednički ručak i druženje s biskupom u Svećeničkom domu.
16. S Hrvatskim savezom slijepih kroz cijelo izvještajno razdoblje održavana je aktivna
suradnja s ciljem što bolje zaštite i poboljšanja kvalitete života naših članova.
17. Naš zastupnik, predsjednik Davor Janjušević, aktivno je sudjelovao u radu Skupštine i
Upravnog odbora HSS-a Zagreb. Kao jedan od izlagača sudjelovao je na tribini povodom
obilježavanja Dana bijelog štapa u organizaciji Hrvatskog saveza slijepih. Teme obrađene
na tribini su sljedeće: Inkluzivni doplatak zašto je potreban, Udruge slijepih - što nam
znače, Obrazovanje – osnovna pismenost slijepih je Brailleovo pismo.
18. Putem medija i naše web stranice, članovi Udruge i građani kontinuirano su obavještavani
o našim aktivnostima i o radu Udruge.
19. U svibnju na inicijativnu Udruge organizirana je humanitarna akcija za prikupljanja
namirnica za socijalno ugroženog člana Udruge Stanislava Brlenića. Lionsi Varaždin
prikupili su veliku količinu kućnih potrepština koje smo podijelili potrebitim članovima.
20. Tijekom prosinca organizirano je prikupljanje božićnih donacija za slijepu djecu članove
Udruge – učenike i studente te socijalno ugrožene članove Udruge. Poslane su pismene
zamolbe na adrese tvrtki i obrta na području Varaždinske županije. Prikupljene donacije
iskorištene su za kupnju poklon bonova iskoristivih u trgovinama Konzum d.d. Najpotrebitiji
članovi Udruge njih ukupno 25 primili su po dva bona u ukupnoj vrijednosti 500,00 HRK
(vrijednost jednog bona = 250,00 HRK).

Predsjednik:
Davor Janjušević
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