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IZVJEŠĆE O PROVEDBI 

NACIONALNE STRATEGIJE 

IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI 

ZA OSOBE S INVALIDITETOM 

OD 2007. DO 2015. GODINE NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U 2015. GODINI 
 

 

I. UVOD 

 

Vlada Republike Hrvatske donijela je u lipnju 2007. godine Nacionalnu strategiju 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine ("Narodne novine" 

broj 63/07.) s ciljem napretka te daljnjeg snaženja zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s 

teškoćama u razvoju, a potvrđujući pravo svih građana da ravnopravno sudjeluju u svim segmentima 

društva i nesmetano raspolažu svojim zakonskim i ustavnim pravima. 

 

Zadaća je Nacionalne strategije uskladiti sve politike djelovanja na području zaštite osoba s 

invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini, ali i svim trendovima koji imaju za cilj 

nastojanje da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama s invaliditetom. 

 

Cilj Nacionalne strategije je učiniti hrvatsko društvo što osjetljivijim i prilagođenijim za nužne 

promjene u korist izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom, odnosno stvoriti uvjete za njihovo 

aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu, poštivanje urođenog dostojanstva i 

uvažavanje posebnih interesa te sprječavanje bilo kakve diskriminacije i snaženje svih oblika 

društvene solidarnosti. 

 

Ona se naslanja na već uspostavljene okvire, kao i iskustva u provedbi Nacionalne strategije 

jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine kojom su stvorene osnove za 

osiguranje i promicanje prava osoba s invaliditetom, ali uz traženje novih rješenja za osiguravanje 

sveobuhvatnog pristupa u svim područjima od interesa za osobe s invaliditetom, kao što su: obitelj, 

život u zajednici, odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna skrb i mirovinsko osiguranje, 

stanovanje, mobilnost i pristupačnost, profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje i rad, pravna zaštita i 

zaštita od nasilja i zlostavljanja, informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti, sudjelovanje u 

kulturnom životu, sudjelovanje u političkom i javnom životu, istraživanje i razvoj, rekreacija, 

razonoda i šport, udruge osoba s invaliditetom u civilnom društvu, te međunarodna suradnja. 

 

Kroz sva ova područja Nacionalnom strategijom je predviđeno poduzimanje niza sustavnih 

mjera, a za provođenje velikog dijela tih mjera zadužene su, uz tijela državne vlasti, strukovne 

organizacije i civilni sektor te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Napominje se da su zakonom definirane konkretne obveze, kako županija, tako gradova i 

općina (primjerice u pogledu brige o djeci predškolske dobi, školstva, zdravstva, prometne 

povezanosti itd.), a Nacionalnom strategijom tim obvezama jedinstveno se pristupilo kada su u pitanju 

nositelji pojedinih aktivnosti. Dakle, u svakom pojedinom slučaju, neovisno o zakonskoj obvezi, kao 

nositelji aktivnosti utvrđene su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je 3. listopada 2008. godine prvo Rješenje o 

imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske 

županije, a potom i 15. srpnja 2013. novo Rješenje u novom sazivu Skupštine Županije ("Županijski 

glasnik" broj 6/13). Jedna od zadaća Povjerenstva je izvještavanje Ministarstva socijalne politike i 

mladih, Županijske skupštine i prema potrebi drugih tijela i provođenje drugih aktivnosti vezanih uz 

izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom odnosno uz provedbu Nacionalne strategije. 
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Uvažavajući činjenicu da su mjere Nacionalne strategije zapravo sveobuhvatan pristup svim 

društvenim područjima od interesa za život osobe s invaliditetom (obitelj, život u zajednici, odgoj i 

obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna skrb i mirovinsko osiguranje, stanovanje, mobilnost i 

pristupačnost, profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje i rad, pravna zaštita i zaštita od nasilja i 

zlostavljanja, informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti, sudjelovanje u kulturnom životu, 

sudjelovanje u političkom i javnom životu, istraživanje i razvoj, rekreacija, razonoda i šport, udruge 

osoba s invaliditetom u civilnom društvu te međunarodna suradnja) pri osnivanju Povjerenstva vodilo 

se računa i o njegovu sastavu kako bi u potpunosti moglo ispuniti svoju zadaću. 

 

Povjerenstvo ima predsjednika i deset članova koje imenuje Skupština Osječko-baranjske 

županije i to iz područja: stanovanja, mobilnosti i pristupačnosti, profesionalne rehabilitacije, 

zapošljavanja i rada, socijalne skrbi i zaštite obitelji, zdravstvene djelatnosti, odgoja i obrazovanja, 

kulture, politike i javnog života, informiranja, komunikacija i podizanja razine svijesti, športa te 

udruga osoba s invaliditetom. 

 

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na dan 14. ožujka 2016. godine u 

Republici Hrvatskoj  bilo je 511.094 osoba s invaliditetom, od čega 307.505 muškaraca (60%) i 203 

589 žena (40%), stoga osobe s invaliditetom čine 11,9% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. 

Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 252.143 (49%) je u radno aktivnoj dobi od 19 do 64 godine, u 

dobnoj skupini iznad 65 godina je 216.526 (43%) osoba, dok je u dječjoj dobi od 0 do 19 godina njih 

8%. 

 

Najveći broj osoba s invaliditetom ima prebivalište u Gradu Zagrebu i Splitsko - dalmatinskoj 

županiji s udjelom od 29% od ukupnog broja osoba s invaliditetom. Najveći udio osoba s 

invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije je u Krapinsko-zagorskoj županiji, s time da je najviši 

udio osoba s invaliditetom u dječjoj dobi u Koprivničko-križevačkoj županiji dok je u radno aktivnoj 

te u dobi iznad 65 godina najveći broj u Krapinsko-zagorskoj županiji. 

 

U Osječko-baranjskoj županiji na dan 14. ožujka 2016. godine ukupni broj osoba s 

invaliditetom iznosio je 32.064, 20.293 muškarci (63%) i 11.771 žene (37%), stoga osobe s 

invaliditetom čine 10,5% ukupnog stanovništva Županije. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 

17.774 (55%) je u radno aktivnoj dobi. 

 

Ukoliko se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu Županije, 

prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Osječko-baranjska županija ispod 

prosjeka za ukupnu prevalenciju te prevalenciju za sve dobne skupine, osim za radno aktivnu dobnu 

skupinu gdje je iznad prosjeka. 

 

Prema dostupnim podacima o obrazovanju, 69% osoba s invaliditetom nema završenu 

osnovnu školu ili ima samo osnovnoškolsko obrazovanje, njih 21% ima srednju stručnu spremu, dok 

je 2% osoba s visokom ili višom stručnom spremom. Specijalno obrazovanje ima ukupno 8% osoba s 

invaliditetom. 
 

Prema dostupnim podacima sustava socijalne skrbi, osobe s invaliditetom u najvećem broju 

žive u obitelji 76% , njih 21% živi samo, samo 0,5% osoba s invaliditetom ima udomitelja ili skrbnika, 

a 129 osoba s invaliditetom živi u ustanovi. 

 

U nezadovoljavajućim uvjetima stanovanja živi oko 15% osoba s invaliditetom. Oko 60% 

osoba, koje ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi, imaju potrebu za pomoći i njegom u punom 

opsegu. Najveći broj osoba ostvaruje svoja prava iz statusa osobe s invaliditetom putem Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje. 

 

U Osječko-baranjskoj županiji u Registar osoba s invaliditetom pristigla su rješenja o 

primjerenom obliku školovanja za 3.375 osoba s time da je veći broj muških osoba (60%). 
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Postojanje više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju te poremećaji govorno-glasovne 

komunikacije i specifične poteškoće u učenju najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu 

primjerenog oblika školovanja. 

 

Potpuna odgojno-obrazovna integracija s prilagođenim nastavnim postupcima najčešći je oblik 

njezinog specificiranog provođenja. Ukupno 7.268 osoba s invaliditetom (23%) vještačeno je u 

sustavu socijalne skrbi. 

 

U Osječko-baranjskoj županiji živi 6.246 branitelja s invaliditetom te 687 osoba koje imaju 

posljedice ratnih djelovanja iz II. svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća. 

 

 

II. MJERE I AKTIVNOSTI NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA 

MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. - 2015. GODINE 

 

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. -2015. 

godine sadrži 15 područja djelovanja: obitelj, život u zajednici, odgoj i obrazovanje, zdravstvena 

zaštita, socijalna skrb i mirovinsko osiguranje, stanovanje, mobilnost i pristupačnost, profesionalna 

rehabilitacija, zapošljavanje i rad, pravna zaštita i zaštita od nasilja i zlostavljanja, informiranje, 

komunikacija i podizanje razine svijesti, sudjelovanje u kulturnom životu, sudjelovanje u političkom i 

javnom životu, istraživanje i razvoj, rekreacija, razonoda i šport, udruge osoba s invaliditetom u 

civilnom društvu te međunarodna suradnja. 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su nositelji tj. sunositelji mjera i 

aktivnosti u navedenim područjima. 

 

ŽIVOT U ZAJEDNICI 

 

Cilj je omogućiti osobama s invaliditetom neovisnije planiranje života te osigurati mogućnost 

da osobe s invaliditetom odaberu svoje mjesto boravka na ravnopravnoj osnovi s drugima.Također se 

želi postići širok raspon kvalitetne podrške na razini zajednice kako bi se osobama s invaliditetom 

omogućila sloboda izbora i odgovarajuća kvaliteta života u zajednici. 

 

Mjere: 

 

1. Osigurati usklađeni pristup u pružanju kvalitetnih usluga podrške u zajednici; 

2. Osigurati kvalitetne usluge u zajednici te alternativne oblike smještaja koji omogućavaju 

prijelaz iz smještaja u ustanovama na život u zajednici; 

3. Osigurati dopunske usluge i druge kapacitete s ciljem potpore obitelji; 

4. Edukacija djelatnika javnih službi s ciljem kvalitetnijeg uključivanja osoba s invaliditetom u 

život zajednice. 

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 

Cilj je razvijati sveobuhvatni sustav odgoja i obrazovanja koji može odgovoriti na različite 

potrebe svojih polaznika u njima bliskoj sredini; osigurati dostupnost redovnog odgojno-obrazovnog 

sustava na svim razinama; osigurati podršku učenicima integriranim u redovno obrazovanje uz 

zajedničko djelovanje specijaliziranih ustanova; osigurati trajni profesionalni razvoj odgojno-

obrazovnih djelatnika na svim razinama za stjecanje kompetencija za rad s djecom s teškoćama u 

razvoju i osobama s invaliditetom; osigurati planiranje obrazovanja i osposobljavanja djece s 

teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom sukladno njihovim mogućnostima i zahtjevima tržišta 

rada te razvijati partnerstvo odgojno-obrazovnih ustanova s obitelji, lokalnom zajednicom, civilnim 

sektorom i tržištem rada. 
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Mjere 
 

1. Osigurati cjeloživotno učenje osobama s invaliditetom s ciljem učinkovite prohodnosti između 

faza obrazovanja te između obrazovanja i zapošljavanja; 

2. Podupirati suradnju između državnih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave radi omogućavanja jednakosti pristupa predškolskom odgoju i školovanju na 

svim razinama, s posebnim naglaskom na unapređenju stanja u manjim sredinama (seoska, 

otočna, brdsko-planinska, demografski ugrožena i ratom pogođena područja); 

3. Osigurati infrastrukturnu potporu učenicima s teškoćama u razvoju; 

4. Uključiti djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom u postupke donošenja 

odluka koje utječu na njihov život. 

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 
 

Cilj je osigurati zadovoljavanje zdravstvenih potreba osoba s invaliditetom, uključiti potrebe 

osoba s invaliditetom u informativne materijale zdravstvenog obrazovanja i kampanje javnog 

zdravstva; djelovati u smjeru pristupačnosti javnih i privatnih zdravstvenih ustanova i kapaciteta da bi 

se osiguralo pružanje dobro opremljenih i kompetentnih zdravstvenih usluga, uključujući mentalno 

zdravlje, psihološku podršku, izvanbolničko i bolničko liječenje za zadovoljenje potreba osoba s 

invaliditetom; osigurati jednak pristup zdravstvenim uslugama ženama s invaliditetom, uključujući 

posebice pretporođajno, ginekološko savjetovanje i liječenje te savjete u vezi s planiranjem obitelji; 

osigurati sustavno informiranje u vezi s individualnim zdravstvenim potrebama ili uslugama, u obliku 

razumljivom osobama s invaliditetom; obrazovati zdravstvene radnike razvijanjem svijesti o 

invaliditetu zajedno kako bi koristeći svoje znanje i metode bili u najboljoj mjeri osposobljeni za 

zadovoljavanje konkretnih potreba osoba s invaliditetom. 

 

Mjere: 
 

1. Pratiti podatke o provedenoj zdravstvenoj zaštiti djece s neurorizicima i iste implementirati; 

2. Osigurati pristupačnost i informacijsku podršku za gluhe i slijepe osobe u zdravstvenim 

ustanovama; 

3. Opremiti zdravstvene ustanove i rehabilitacijske centre potrebnim funkcionalnim pomagalima. 

 

SOCIJALNA SKRB I MIROVINSKO OSIGURANJE 

 

Cilj je osigurati pretpostavke primjerenoga životnog standarda osobama s invaliditetom te 

dodatna financijska sredstva s ciljem stvaranja uvjeta za zapošljavanje osoba s invaliditetom. 

 

Mjera: 
 

1. Razviti sustav informiranja i edukacije osoba s invaliditetom i njihovih roditelja. 

 

STANOVANJE, MOBILNOST I PRISTUPAČNOST 

 

Cilj je postupno uspostaviti pristupačno okruženje osobama s invaliditetom primjenom načela 

Univerzalnog dizajna, izbjegavajući na taj način stvaranje novih zapreka, omogućiti dostupnost 

prijevoza za sve osobe s invaliditetom te osigurati primjenu suvremenih tehnologija. 

 

Mjere: 
 

1. Osigurati pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti; 

2. Osigurati pristupačnost javnog prometa; 

3. Osigurati primjenu potpornih tehnologija radi unapređenja mobilnosti osoba s invaliditetom; 

4. Osigurati posebnu proračunsku poziciju na kojoj će se iskazivati planirana i utrošena 

financijska sredstva za uklanjanje građevinskih i drugih prepreka; 

5. Poticati razvoj Univerzalnog dizajna; 
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6. Osigurati različite oblike pomoći na području komunikacije osobama s invaliditetom kako bi 

se olakšao pristup javnim objektima i prostorima otvorenim za javnost; 

7. Unaprijediti informatičku pismenost osoba s invaliditetom. 

 

PROFESIONALNA REHABILITACIJA, ZAPOŠLJAVANJE I RAD 

 

Cilj je promicati aktivnu participaciju osoba s invaliditetom u području profesionalne 

rehabilitacije, zapošljavanja i rada, poticati stjecanje znanja, vještina i navika potrebnih za 

zapošljavanje i zadržavanje posla, provoditi zapošljavanje uz podršku, poticati alternativne oblike 

rada, poticati uključivanje u rad u radnim centrima. 

 

Mjere: 
 

1. Osigurati mehanizme zaštite od diskriminacije u području zapošljavanja i rada osoba s 

invaliditetom; 

2. Osigurati učinkovite mjere za poticanje samozapošljavanja, odgovarajućih oblika 

zapošljavanja i zadržavanja zaposlenja osoba s invaliditetom na svim razinama; 

3. Poticati dodjelu državnih poticaja gospodarskim subjektima koji zapošljavaju osobe s 

invaliditetom. 

 

PRAVNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD NASILJA I ZLOSTAVLJANJA 

 

Cilj je omogućiti osobama s invaliditetom učinkovit pristup pravosuđu na ravnopravnoj 

osnovi s drugim osobama; osigurati osobama s invaliditetom zaštitu i promicanje ostvarivanja ljudskih 

prava i temeljnih sloboda na ravnopravnoj osnovi s drugim osobama; uspostaviti učinkovitu zaštitu od 

svih oblika nasilja i zlostavljanja. 

 

Mjere: 

 

1. Pružati osobama s invaliditetom odgovarajuću stručnu pravnu pomoć na svim razinama; 

2. Organizirati seminare u cilju osnaživanja osoba s invaliditetom za borbu protiv svih oblika 

nasilja; 

3. Uklanjati stereotipe o oštećenju kod osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju kao 

mogućem uzroku nasilja nad njima te se boriti protiv njihova stigmatiziranja. 

 

INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJA I PODIZANJE RAZINE SVIJESTI 

 

Cilj je osigurati dostupnost primanja i odašiljanja informacija u skladu sa specifičnostima 

potreba i mogućnosti osoba s invaliditetom; povećati neovisnost u komuniciranju i informiranju osoba 

s invaliditetom, a time i samostalnost i kvalitetu života općenito; osigurati razinu svijesti u društvu 

koja će omogućiti osobama s invaliditetom da ostvaruju svoja prava i sudjeluju u svakodnevnom 

životu zajednice kao punopravni, aktivni članovi društva. 

 

Mjere: 

 

1. Omogućiti slobodno pretraživanje, primanje i prosljeđivanje informacija prema izboru 

pojedinca - osobe s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s drugim članovima društva; 

2. Koristiti nove tehnologije u cilju povećanja neovisnosti i kvalitete života osoba s 

invaliditetom; 

3. Jačati svijest o tome da same osobe s invaliditetom mogu najbolje zastupati svoje interese, 

podizati razinu svijesti o invaliditetu i pravima osoba s invaliditetom unapređivanjem stavova 

prema osobama s invaliditetom kao aktivnim i potpunim članovima društva; 

4. Podizati javnu svijest o pravima osoba s invaliditetom nizom različitih aktivnosti koje 

pridonose općoj toleranciji za raznolikosti u društvu. 
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SUDJELOVANJE U KULTURNOM ŽIVOTU 
 

Cilj je omogućiti razvitak i afirmaciju kreativnih mogućnosti osoba s invaliditetom te im 

omogućiti ravnopravno uključivanje u kulturni život, zajedno s drugim sudionicima; omogućiti pristup 

osoba s invaliditetom ustanovama u kulturi (muzeji, galerije, kazališta, kina, koncertne dvorane i 

drugo) te praćenje njihovih programa uz uporabu suvremenih tehničkih dostignuća; omogućiti 

osobama s invaliditetom pristup i/ili stručnu informaciju, odnosno doživljaj kulturne baštine 

(povijesnih građevina, lokaliteta, umjetnina, tradicijske materijalne i nematerijalne baštine); poticati 

sudjelovanje sponzora i donatora pri provedbi programa i manifestacija udruga osoba s invaliditetom. 

 

Mjere: 
 

1. Kontinuirano poticati i podupirati projekte koji afirmiraju kreativne i umjetničke mogućnosti 

osoba s invaliditetom; 

2. Osigurati sudjelovanje kazališnim i drugim umjetničkim solistima i skupina osoba s 

invaliditetom na redovitim kulturnim manifestacijama (festivalima, smotrama i drugim 

kulturnim manifestacijama) pod jednakim uvjetima; 

3. Poticati umrežavanje i uključenost osoba s invaliditetom na projektima u kulturi, na 

međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini; 

4. Senzibilizirati javnost za umjetnički rad osoba s invaliditetom; 

5. Poticati i uspostavljati suradnju s potencijalnim sponzorima i darovateljima (tvrtke, trgovačka 

društva, privatni poduzetnici, banke i drugi društveni i gospodarski subjekti); 

6. Izmijeniti propise s ciljem osiguravanja jednakih mogućnosti osobama s invaliditetom u kulturi. 

 

SUDJELOVANJE U POLITIČKOM I JAVNOM ŽIVOTU 
 

Cilj je stvarati pretpostavke za okruženje u kojemu će osobe s invaliditetom moći sudjelovati u 

političkom životu kao ravnopravni građani; promicati sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim 

oblicima javnog života i svim procesima političkog odlučivanja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i 

međunarodnoj razini; uključivati osobe s invaliditetom i nevladine organizacije osoba s invaliditetom 

u pripremanje mjera javnih politika koje se odnose na osobe s invaliditetom; promicati sudjelovanje 

osoba s invaliditetom u radu političkih stranaka; povećati zastupljenost osoba s invaliditetom u 

predstavničkim tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te na nacionalnoj razini; 

promicati sudjelovanje žena, mladih osoba s invaliditetom u političkom djelovanju na svim razinama. 

 

Mjere: 
 

1. Osigurati tehničku podršku ili druge oblike pomoći kako bi svim zainteresiranim osobama s 

invaliditetom bili dostupni temeljni dokumenti od značaja za političko sudjelovanje na 

lokalnoj, regionalnih ili nacionalnoj razini; 

2. Informirati predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti, državne i javne službenike te širu 

javnost o osnovnim načelima i načinima uključivanja osoba s invaliditetom u politički i javni 

život zajednice; 

3. Promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju 

na svim razinama; 

4. Osigurati dodatnu formalnu i neformalnu edukaciju osoba s invaliditetom s ciljem osnaživanja 

za uključivanje u javni i politički život. 

 

 

III. PROVOĐENJE MJERA I AKTIVNOSTI NACIONALNE STRATEGIJE JEDINICA 

LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Tijela državne uprave tijekom 2015. godine na području Osječko-baranjske županije nisu bila 

uključena u provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom stoga 

koordinacija nije ostvarena. Od ukupno 42 jedinice lokalne samouprave, njih 10 (općine Bizovac, 

Čeminac, Draž, Drenje, Đurđenovac, Erdut, Feričanci, Petlovac, Popovac i Viškovci) nije dostavilo 
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izvješće o provedbi Nacionalne strategije, a od 32 koje su odgovorile na poziv da dostave izvješće 11 

općina odgovorilo je da nisu provodile Strategiju (općine Antunovac, Jagodnjak, Levanjska Varoš, 

Marijanci, Podgorač, Podravska Moslavina, Punitovci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava i Viljevo). 

 

Preostale jedinice lokalne samouprave, koje su dostavile traženo izvješće, kao razloge za 

neprovođenje određenih mjera i aktivnosti navode nedostatna financijska sredstva u općinskom 

proračunu te problem nedostatka kadrova koji bi provodili navedene mjere i aktivnosti. 

 

Općine napominju kako ne osporavaju važnost i nužnost bolje skrbi za osobe s invaliditetom, 

kao i osiguravanja uvjeta za njihovu veću socijalnu uključenost no da, uz postojeći način financiranja 

lokalne samouprave, manje općine, slabijega fiskalnog kapaciteta, ne mogu na odgovarajući način 

pristupiti provedbi Nacionalne strategije. 

 

U 2015. godini nastavljeno je razvijanje partnerskog odnosa Županije i organizacija civilnog 

društva te predstavnika osoba s invaliditetom u procesu provedbe mjera kao i prethodne 2014. godine. 

 

 

O provedbi mjera iz Nacionalne strategije u 2015. godini izvješće su dostavile sljedeće 

općine i gradovi: 
 

Općina Bilje je tijekom 2015. godine za podmirenje troškova stanovanja (komunalna naknada) 

za osobe sa 100% invaliditetom i jednokratne pomoći osobama s invaliditetom izdvojila 1.276,80 kuna. 

Za pripremu projektne dokumentacije kojom će se povećati pristupačnost javnog prometa Općina je u 

2015. godini izdvojila 364.073,59 kuna. Kao i prethodnih godina, Općina je sufinancirala rad udruga 

osoba s invaliditetom. Ukupno 10.199,18 kuna utrošeno je za tekuće donacije udruzi HVIDR-a Bilje, 

osigurane su donacije za rad Udruge za razvoj i unaprjeđenje pomagala i kvalitete življenja osoba s 

invaliditetom te je financirana revija žena s invaliditetom Udruge moje drugo ja. 

 

Općina Čepin je s 5.000,00 kuna financirala redovan rad Udruge športskih ribolovaca ratnih 

vojnih invalida i branitelja iz Domovinskog rata Čepin-Ivanovac. 

 

Općina Darda financirala je s 10.500,00 kuna redovan rad udruga osoba s invaliditetom. Od 

toga Udrugu slijepih s 1.000,00 kuna, Udrugu roditelja djece oboljelih od malignih bolesti "Moje 

dijete" s 2.500,00 kuna, Udrugu roditelja djece s posebnim potrebama "Baranjski leptirići" s 5.000,00 

kuna te Udrugu HVIDRA Baranja s 3.000,00 kuna. 

 

Općina Donja Motičina je u 2015. godini Savezu organizacija invalida Osječko-baranjske 

županije sufinancirala odlazak na ljetovanje djeci s down sindromom s područja Općine s 1.200,00 

kuna. 

 

Općina Ernestinovo je tijekom 2015. godine iz proračuna Općine isplatila 5.000,00 kuna za 

jednokratne pomoći osobama s invaliditetom za troškove liječenja. 

 

Općina Gorjani je i u 2015. godini nastavila sufinancirati zapošljavanje jedne osobe s 

invaliditetom (komunalni djelatnik) u iznosu od 66.157,81 kuna. 

 

Općina Kneževi Vinogradi je u 2015. godini izgradila stazu duljine 100 m zbog lakšeg 

pristupa osobama s invaliditetom za što je izdvojeno 43.495,94 kune. Nastavljeno je sufinanciranje 

rada Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Baranjski leptirići" s 2.000,00 kuna i Udruge 

HVIDR-a Baranja s 1.000,00 kuna. 

 

Općina Koška je osigurala financijsku pomoć u iznosu od 7.300,00 kuna obiteljima s 

područja Općine čiji su članovi osobe s invaliditetom i djeca s down sindromom. S ukupno 6.500,00 

kuna djeci s invaliditetom osigurani su topli obroci u školi. Općina je tijekom 2015. godine financirala 

rad udruge za terapijsko jahanje Fenix s 14.881,95 kuna. 
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Općina Magadenovac kontinuirano provodi mjere financiranja udruga osoba s invaliditetom. 

Tijekom 2015. godine za tu je mjeru ukupno utrošeno 1.300,00 kuna. Sufinanciran je redovan rad 

slijedećih udruga: Udruge paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije, Udruge gluhih i 

nagluhih Osječko-baranjske županije te Udruge za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja 

osoba s invaliditetom Republike Hrvatske. 
 

Općina Petrijevci je osigurala financijsku pomoć od 2.000,00 kuna za redovan rad Udruge 

HVIDR-e Petrijevci u iznosu od 500,00 kuna, Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije u 

iznosu od 500,00 kuna, Udruge oboljelih branitelja u iznosu od 500,00 kuna te Kluba za pomoć psiho 

traumatiziranim osobama u iznosu od 500,00 kuna. 
 

Općina Satnica Đakovačka je od prosinca 2014. godine do lipnja 2015. godine u okviru 

korištenja mjera poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

kroz program "Pomoć sebi i zajednici" - javni radovi osoba s invaliditetom zaposlila 4 osobe s 

invaliditetom za što je izdvojena 71.012,60 kuna. Općina je također podržavala rad udruga osoba s 

invaliditetom s ukupno 1.500,00 kuna i to; Udrugu paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske 

županije s 500,00 kuna, Udrugu gluhih i nagluhih osječko-baranjske županije s 500,00 kuna te Udrugu 

invalida rada Đakovo s 500,00 kuna. 
 

Općina Semeljci financirala je redovan rad Udruge "Duga" Semeljci s 8.000,00 kuna. 
 

Općina Vladislavci je u okviru poboljšanja dostupnosti i olakšavanja pristupa osobama s 

invaliditetom rekonstruirala dijelove postojećih nogostupa u naselju Dopsin za što je utrošeno ukupno 

334.469,50 kuna. Dio sredstava osiguran je i iz Državnog Proračuna. 
 

Općina Vuka je u sklopu rekonstrukcije i uređenja platoa ispred crkve, spustila rubnjake do 

pješačkog prijelaza kako bi se osobama s invaliditetom osigurala pristupačnost, za što je utrošeno 

1.548,76 kuna. 
 

Grad Beli Manastir je u 2015. godini sufinancirao projekt "S vježbom nam je lakše" Udruge 

osoba s invaliditetom "Baranjski leptirići" s 12.000,00 kuna. 
 

Grad Belišće je i tijekom 2015. godine novosti i informacija koje se odnose na osobe s 

invaliditetom učinio dostupnim putem mrežne stranice Grada Belišća, Belišćanskog lista i Gradskog 

radija Belišće. Osim toga, Udruga invalida rada Belišće, HVIDR-a Belišće i Udruga "Zvono" 

svakodnevno pružaju informacije i potrebnu stručnu pomoć putem svojih mrežnih stranica. 
 

Tijekom 2014. i 2015. godine Udruga "Zvono" sa 150.000,00 kuna financirala je Stambenu 

zajednicu Udruge. Programom se želi osigurati licencirani smještaj osoba s invaliditetom uz podršku 

asistenta. U stambenoj je zajednici smješteno dvoje korisnika. 
 

Udruga "Zvono" također provodi trogodišnji programu kojeg financira Ministarstvo socijalne 

politike i mladih s ukupno 300.000,00 kuna. Referalni centar za prevenciju institucijalizacije osoba s 

invaliditetom organizira pružanje socijalne usluge kroz dnevni boravak za osobe s invaliditetom, 

Centar za zapošljavanje "Citadela", podršku u procesu uključivanja u redovni odgojno-obrazovni 

sustav, mobilni stručni tim i samostalno stanovanje. Ciljne skupine koje su obuhvaćene ovim 

programom su djeca s teškoćama u razvoju i mladi s invaliditetom, odrasle osobe s invaliditetom, 

djelatnici u odgojno-obrazovnom procesu te roditelji djece i mladih s poteškoćama u razvoju. 
 

Tijekom 2015. i 2016. godine provodi se projekt "Volunteer new deal" financiran putem 

Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala s 890.748,21 kuna. Cilj projekta je na inovativan 

način putem inkluzivnog volontiranja pružiti podršku ranjivim skupinama u njihovom procesu 

integracije u društvo, kako bi povećali svoju konkurentnost na tržištu rada, a sve to kroz volontiranje 

za opću dobrobit. Partneri u projektu su Grad Belišće, Udruga "Zvono", Udruga umirovljenika grada 

Belišća, Vijeće romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije, Centar za socijalnu skrb 

Valpovo, a suradnici su Grad Valpovo, Grad Donji Miholjac i LAG Karašica. 
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Tijekom 2015. godine provodila se edukacija predstavnika organizacija civilnog društva s 

područja pet slavonskih županija, koju je financirao Europski socijalni fond. Edukacija je provedena u 

sklopu projekta SOS-NET, koji provode Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju "Zvono", 

Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama "Jaglac", Udruga paraplegičara i tetraplegičara 

Osječko-baranjske županije i Udruženje "Baranja". 

 

U školskoj godini 2015./2016. nastavljen je projekt "Učimo zajedno" s ciljem izjednjačavanja 

mogućnosti uključivanja djece s invaliditetom u redovnu nastavu uz podršku asistenta. Kroz projekt je 

osigurano 25 asistenata u 15 škola s područja Valpovštine, Donjeg Miholjca i Baranje. Projekt je 

financiralo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta s ukupno 209.250,00 kuna. 

 

Program Zapošljavanja uz podršku (SUPPORTED EMPLOYMENT PROGRAMME) provodi 

Udruga "Zvono" uz podršku Grada Belišća. Program je obuhvatio 30 osoba s intelektualnim 

teškoćama koje su uz podršku svojih asistenata završili volontersku praksu uz podršku. Program  je 

bio osmišljen kroz sljedeće elemente: savjetovanje za karijeru i podrška za zapošljavanje, praksa uz 

podršku radnog trenera (asistenta) te radionice za poboljšanje vještina i ključnih kompetencija. Ovaj je 

projekt uvelike osnažio korisnike i razvio kompetencije koje su potrebne za otvoreno tržište rada te je 

osvijestio poslodavce o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom. Program STEP IN - 

zapošljavanje uz podršku osobama sa intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj financiran je iz  

Strukturnog i investicijskog fond IPA-e s ukupno 1.068.213,00 kuna. 

 

Udruga "Zvono" kontinuirano od 2007. godine organizira Festival Zvoni Zvono na kojem su 

sudjelovale brojne organizacije s područja cijele Hrvatske. Festival je trajao tri dana, a ukupno je 

sudjelovalo oko 400 sudionika. Na festivalu se prikazuje lepeza aktivnosti alternativnih oblika 

rehabilitacije, što je od velike važnosti za osobe s invaliditetom. Grad Belišće podržao je aktivnosti 

Festivala sa 6.000,00 kuna. 

 

Grad Belišće je i u 2015. godini sustavno podizao razinu svijesti javnosti o značaju udruga 

osoba s invaliditetom te je podržavao rad sljedećih udruga; HVIDR-e Belišće sa 17.000,00 kuna za 

organizaciju radionica, radnih terapija, sportskih aktivnosti i predavanja u svrhu poboljšanja kvalitete 

življenja vojnih invalida; Udruge invalida rada i osoba s invaliditetom Belišća i Valpova s 5.000,00 

kuna za aktivnosti usmjerene prema poboljšanju položaja osoba s invaliditetom te Regionalnog  

saveza udruga invalida rada Belišće s 4.000,00 kuna za organizaciju tribina i skupova usmjerenih 

prema poboljšanju položaja osoba s invaliditetom. 

 

Svi javni objekti na području grada Belišća imaju parkirališna mjesta predviđena za osobe s 

invaliditetom, a pješački prijelazi prilagođeni su osobama s invaliditetom. 

 
Grad Donji Miholjac je tijekom 2015. godine sufinancirao redovitu godišnju djelatnost 

slijedećih udruga: Udruge za borbu protiv limfoma i malignih bolesti Donji Miholjac s 3.000,00 kuna, 

Udruge za razvoj i unaprjeđenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH s 500,00 

kuna, Društva "Naša djeca" s 2.500,00 kuna, Udruge gluhih Našice s 800,00 kuna, Udruge invalida 

Donji Miholjac s 10.000,00 kuna te Društva za zaštitu od dijabetesa Donji Miholjac s 3.564,50 kuna. 

 

Grad Đakovo je podupirao u 2015. godini rad udruga koje djeluju u korist osoba s 

invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. 

 

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo pružala je korisnicima s 

područja Grada Đakova - djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom usluge patronaže, kao 

stručnu podršku u obitelji. Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo provodilo je socijalno-humanitarnu 

i zdravstveno edukativnu djelatnost, između ostalih i za osobe s invaliditetom koje su korisnici 

njihovih usluga i pomoći. Na osnovi Odluke o financiranju Programa sufinanciranja programskih 

aktivnosti udruga invalida i humanitarnih udruga na području Grada Đakova navedene aktivnosti 

udruga Grad je sufinancirao s ukupno 135.000,00 kuna. 
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Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo i Udruga za psiho-socijalne 

potrebe "Amadea" Đakovo pružale su usluge s ciljem potpore obitelji osoba s invaliditetom i obitelji 

djece s teškoćama u razvoju, odnosno mogućnost dnevnog i poludnevnog boravka u prostorijama 

udruga. Svakodnevno su organizirale različite sadržaje za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u 

razvoju, a korisnike programa dovozile i odvozile kući kombi-vozilom. Prostor za rad Udruge za 

pomoć osobama s mentalnom retardacijom osigurao je Grad Đakovo u suradnji s Osnovnom školom 

"Vladimir Nazor" Đakovo. Udruga "Amadea" svakodnevno je organizirala usluge dnevnog boravka za 

starije osobe, odnosno osobe s invaliditetom, a jedanput tjedno i radionice za mlađe osobe s 

invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju u prostorijama svojeg Centra "Amadea" u Đakovu. Grad 

je navedene aktivnosti podržao s ukupno 28.000,00 kuna. 

 

Osigurana je i mreža obrazovnih institucija i učeničkih i studentskih domova bez prostornih 

prepreka - 4 objekta dječjih vrtića su bez prepreka (od ukupno 5 objekata) u kojima djeca pohađaju 

nastavu predškole. Broj djece s teškoćama u razvoju koji pohađaju redovan program dječjeg vrtića - 4 

djece (uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa) i to dvoje djece u Dječjem vrtiću 

Montessori "Sunčev sjaj - Nazaret" u Đakovu i dvoje djece u Dječjem vrtiću Đakovo. Dječji vrtić 

Montessori "Sunčev sjaj - Nazaret" Đakovo u privatnom vlasništvu pohađalo je 92 djece u 4 odgojne 

skupine. U svakoj od skupina radile su dvije montessori odgojiteljice. Dvoje djece s teškoćama u 

razvoju pohađalo je dječji vrtić uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Ovaj vrtić radi 

po Montessori metodi "Pomozi mi da to učinim sam". Dječji vrtić "Zvrk" Đakovo u privatnom 

vlasništvu pohađalo je 85 djece u 3 mješovite skupine. Grad je u 2015. godini za ovu namjenu utrošio 

650.000,00 kuna. 

 

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo provodila je program edukacije 

za osobe s invaliditetom i roditelje djece s teškoćama u razvoju uz pomoć stručnih osoba - liječnika 

pedijatra, pedagoga, psihologa, defektologa i dr. održavanjem stručnih predavanja i seminara u 

prostorijama Udruge. Putem ovih edukacija osobe s invaliditetom su dobile korisne informacije o 

pravima iz područja socijalne skrbi koja mogu koristiti. Također, Udruga za psiho-socijalne potrebe 

"Amadea" Đakovo organizirala je radionice i predavanja s različitim sadržajima, između ostalog, 

predavanja vezana za zdravstvene probleme treće životne dobi i predavanja o psihološkim 

promjenama i potrebama osoba s invaliditetom. Na predavanjima su sudjelovale stručne osobe 

različitih profila: prof. pedagogije i sociologije te religiozne pedagogije, spec. obiteljske medicine, mr. 

sc. pedagogije - voditeljica volontera, spec. psihijatar, psiholog, psihoterapeut, radni terapeut, 

defektolog i dr. Na taj način su osobe s invaliditetom mogle unaprijediti svoja znanja, ali i dobiti 

dodatna saznanja o pravima iz područja socijalne skrbi koja mogu ostvariti. Grad je za navedene 

aktivnosti izdvojio 66.422,00 kuna. 

 

Grad Đakovo je, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje realizirao zapošljavanje u 

javnim radovima 53 nezaposlene osobe koje su prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 

Prema propisanim uvjetima prednost pri zapošljavanju su imali nezaposleni roditelji koji samostalno 

skrbe o djeci i nezaposleni roditelji djece s teškoćama u razvoju. Navedene aktivnosti Grad je 

financirao s ukupno 942.269,50 kuna. 

 

Boćarski klub invalida "Lastavice" Đakovo okuplja osobe oboljele od cerebralne paralize. 

Većina njegovih članova je u invalidskim kolicima. Kao rehabilitaciju svojih članova izabrali su 

boćanje za osobe s invaliditetom. Članovi kluba su provodili svoje aktivnosti i sudjelovali na 

natjecanjima u 4 kola prvenstva Hrvatske diljem cijele Hrvatske. 

 

HVIDR-a Ogranak Đakovo je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida iz 

Domovinskog rata koji su se udružili radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, 

socijalnih, zdravstvenih, športskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva. Udruga je provodila program 

rekreacije i športskih aktivnosti svojih članova i to kuglanje, šah i pikado. Broj organiziranih 

natjecanja na svim razinama - 16 natjecanja, broj sudionika natjecanja - 20 sudionika natjecanja. Grad 

je navedene aktivnosti dviju udruga u 2015. godini financirao s 61.900,00 kuna. 
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Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo i Udruga za psiho-socijalne 

potrebe "Amadea" Đakovo provodile su projekte i programe koji su se provodili s ciljem unapređenja 

kvalitete života osoba s invaliditetom. Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo 

provodila je program "Budi mi podrška", a Udruga za psiho-socijalne potrebe "Amadea" Đakovo je 

provodila program "Dnevni boravak i pomoć u kući za starije i osamljene osobe". Oba 

projekta/programa su uspješno provedena. 
 

Organizacijama civilnog društva koje skrbe o osobama s invaliditetom te djeci i mladima s 

teškoćama u razvoju na području Grada Đakova posvećena je velika pozornost. Dakle, na području 

Grada Đakova djeluju Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo, Udruga za 

psiho-socijalne potrebe "Amadea" Đakovo, Boćarski klub invalida "Lastavice" Đakovo, Društvo 

multiple skleroze Osječko-baranjske županije, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije, 

Udruga slijepih Osječko-baranjske županije, Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske 

županije, Udruga invalida rada Đakovo, Udruga "Sv. Vinko" - Konferencija Svih svetih Đakovo i 

HVIDR-a Ogranak Đakovo. Sve ove organizacije s velikom pozornošću skrbe o osobama s 

invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju od najmlađe životne dobi. Grad Đakovo prepoznao je 

njihov veliki značaj i sufinancirao je rad ovih organizacija s ukupno 229.960,00 kuna. 
 

Dostupnost informacija osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima osigurana je redovitom 

objavom poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi na internet stranicama 

Grada Đakova (ukupno najmanje 4 objave godišnje), kao i objavom informacija na internet stranicama 

udruga. 
 

Grad Našice je u 2015. godini donirao sredstava Osnovnoj školi J.J. Strossmayera u 

Đurđenovcu za odlazak učenika u Down centar u Puli. Tijekom godine radilo se i na uklanjanju 

arhitektonskih barijera, postavljene su pristupne rampe kod zgrade gradske uprave Grada Našica (Trg 

dr. Franje Tuđmana), ulice braće Radić (ispred zgrade Nexe interijera), kod Hotela Park Panolija (Trg 

dr. Franje Tuđmana) i ulice K. Zvonimira (ispred zgrade stanara). Radovi su financirani s ukupno 

10.540,75 kuna. 
 

Grad Osijek svake godine organizira prigodan Program koji sadrži razne aktivnosti 

promoviranja zdravlja, kao i sportske i zabavne sadržaje kako bi osigurao aktivno sudjelovanje osoba s 

invaliditetom u lokalnoj sredini. Putem štandova predstavnici udruga koje se bave osobama s 

invaliditetom na području grada Osijeka imaju priliku predstaviti svoje aktivnosti i građane informirati o 

preventivnim zdravstvenim programima, utjecaju prehrane na povišen krvni tlak i na zdravlje općenito. 

Organizirane su kontrole mjerenja tlaka, razine šećera u krvi, provjera analize sastava tijela, a svi 

zainteresirani su mogli dobiti savjete liječnika i nutricionista o različitim oblicima tjelovježbe kao i 

prigodne informativno-edukativne letke. Za ovu je namjenu iz Proračuna Grada utrošeno 13.750,00 

kuna. 
 

Grad Osijek sustavno radi i na prilagodbi parkirališta i rampi, pruža pomoć u realizaciji 

projekata, aktivnosti i javnih kampanja te piše projekte za EU fondove vezano za najmlađe osobe s 

invaliditetom, dok Športski objekti pomažu u organizaciji raznih humanitarnih priredbi po povlaštenim 

cijenama, ustupaju objekte za održavanje sportskih natjecanja za osobe s invaliditetom, humanitarne 

koncerte i slično. Izvršeni su građevinski radovi prilagodbe javnih prometnih površina osobama s 

invaliditetom, sanirani su nogostupi uz uvažavanje potreba osoba s invaliditetom na raskrižjima, 

izgrađeni su i prijelazi za osobe s invaliditetom. U 2015. godini nastavila se edukacija i obilasci svih 

osnovnih škola u gradu Osijeku te upoznavanje djece i nastavnika sa znakovnim jezikom gluhih i 

nagluhih osoba. Sufinanciraju se troškovi poludnevnog boravka djece i odraslih osoba s invaliditetom 

u Briješću te preventivni programi za djecu s poremećajima u ponašanju. 
 

U 2015. godini Grad je nastavio s provedbom projekta "Rad s djecom s ADHD-om" u 

osječkim osnovnim školama i vrtićima kojima se osigurala pomoć asistenta (u ovom slučaju studenta). 

Uključeno je 44 djece i 44 asistenata. Također, nastavio se provoditi projekt "OSIgurajmo im 

JednaKost" koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a kojim je osigurana pomoć u 

nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u kojemu je sudjelovalo 50 djece i 48 pomoćnika u nastavi. 
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Projekt je završio u lipnju 2015. godine te je nastavljen u rujnu s početkom nove školske godine, pri 

čemu je 72 djece dobilo pomoć u nastavi, a 61 nezaposlena osoba je dobila posao pomoćnika u 

nastavi. 

 

Grad Osijek je, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, provodio projekt "Mladi za 

mlade-pomagači u nastavi" kojim je pomagače u nastavi dobilo još 12 djece s teškoćama u razvoju i 

zaposleno je još 12 osoba koje su bile prijavljene na Zavodu za zapošljavanje. Navedene aktivnosti 

financirane su s ukupno 2.600.195,00 kuna i to iz Proračuna Grada Osijeka, nadležnog ministarstva te 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 

Mnoga istraživanja su pokazala da je uključivanje pomoćnika u nastavi kao potpore učeniku s 

teškoćama u razvoju jedan od najučinkovitijih oblika izravne potpore koji svojim djelovanjem 

olakšavaju učenicima svakodnevni nastavni proces, ali i pomažu u boljoj interakciji s okolinom. U 

svrhu što boljeg pružanja potpore i pomoći učeniku kojem su dodijeljeni, pomoćnici su osim 

sanitarnih pregleda morali proći osposobljavanje za pomoćnike kako bi bili osposobljeni za specifične 

postupke potpore. Nakon završenog natječaja za održavanje osposobljavanja, Grad Osijek se odlučio 

za najbolju ponudu, te je i ove godine osposobljavanje proveo Fakultet za odgojne i obrazovne 

znanosti u Osijeku. Osposobljavanje je provedeno za sve pomoćnike uključene u projekt koji nisu 

prethodno prošli obuku. Predavanja su održana u prostorijama Fakulteta od 20. studenoga do 2. 

prosinca 2015.godine. Također, pomoćnicima su se pridružili i članovi projektnog tima (zaposlenici 

Gradske Uprave) kako bi pružili podršku i bili na raspolaganju pomoćnicima za sva dodatna pitanja. 

Nakon održanih predavanja pomoćnici su pristupili ispitu. 

 

Kontinuirano se održavaju edukacije učitelja za rad s djecom s posebnim potrebama od strane 

stručnih službi i u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark". Centar za predškolski odgoj 

provodi razne individualne odgojno-obrazovne programe i stručne skupove za podršku odgojiteljima 

koji u svojim skupinama provode inkluziju osoba s invaliditetom na izradi individualiziranih 

programa. Udruge koje se bave osobama s invaliditetom na području grada Osijeka provode razne 

edukacijske seminare povodom obilježavanja prigodnih datuma preko angažiranih stručnjaka za 

animatore, suradnike i nastavnike. Klinički bolnički centar provodi edukacije stručnjaka koji rade s 

osobama s invaliditetom organizacijom pojedinačnih ili ciklusa obrazovnih programa (predavanja, 

radionica, tribina i sl,) namijenjenih liječnicima, zdravstvenim stručnjacima u bolničkim odjelima i 

roditeljima djece s teškoćama u razvoju. 

 

Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek koristi prostor u Briješću radi organiziranja 

poludnevnog boravka djece i odraslih osoba s invaliditetom i animiranja roditelja za uključivanje u rad 

od zajedničkog interesa. U okviru poludnevnog boravka za 25 korisnika pružaju se usluge prehrane, 

njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije te usluge organiziranog provođenja 

slobodnog vremena i radne terapije. Za ovu namjenu Grad je utrošio 150.000,00 kuna. U istom iznosu 

ovaj Projekt financira i Osječko-baranjska županija. 

 

Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga djeluje pri gradskoj upravi kao savjetodavno tijelo 

koje okuplja predstavnike različitih institucija, organizacija civilnog društva i građana, koji surađuju 

na uspostavi struktura i participativnih mehanizama za održivi razvoj socijalnih usluga koje provode 

organizacije civilnoga društva. Uloga Vijeća je da istražuje probleme i potrebe zajednice, izrađuje 

strateški plan djelovanja, predlaže izmjene/dopune javnih politika i propisa, predlaže zajedničke akcije 

u zajednici, informira javnost o radu i angažira građane u zajedničke akcije u zajednici. Vijeće je 

donijelo Operativne ciljeve 2015. godine u kojima su po prioritetnim skupinama definirani ciljevi, 

nositelji, opis mjere, provoditelji mjere i vrijeme provedbe mjere. U prioritetnoj skupini - djeca, jedan 

od ciljeva je provođenje sustavne edukacije roditelja, odgajatelja i nastavnika za rad s djecom s 

poteškoćama. Edukacija se planirala provesti kroz dvije odvojene skupine: roditelji i profesionalci koji 

rade s djecom. Vijeće ima svoju Internet stranicu (www.osjeckovijece.osijek.hr) dostupnu svima. 

Također, u svom radu izradili su letak s popisom udruga koje se bave djecom i mladima te starima i 

palijativnom skrbi. Letkom su obuhvaćene i udruge osoba s invaliditetom, a nalazi se na linku; 

file:///C:/Users/rimaca/Downloads/Socijalne-usluge-OCD%20(1).pdf. 

http://www.osjeckovijece.osijek.hr/
file:///C:/Users/rimaca/Downloads/Socijalne-usluge-OCD%20(1).pdf
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Svake godine Grad Osijek za Svjetski dan zdravlja organizira manifestaciju u trajanju od tri 

sata u samom centru grada. Putem štandova (pokretnih naprava) udruge koje se bave osobama s 

invaliditetom predstavljaju svoj rad i na ovaj način se približavaju zainteresiranim građanima. 

Povodom Svjetskog dana zdravlja 2015. godine i ovogodišnje teme "Sigurnost hrane", Grad Osijek je 

u suradnji s brojnim udrugama organizirao prigodan program kojega su popratili zamjenik 

gradonačelnika, zamjenik župana, gradski vijećnici, službenici i namještenici Grada Osijeka te, prema 

procjeni Policijske uprave osječko-baranjske županije, 1500 sugrađana. Glavni dio Programa održao 

se 26. travnja 2015. godine, a tim povodom su jedne od najprometnijih osječkih ulica u užem centru 

grada postale svojevrsni centar zdravlja. Program je sadržavao razne aktivnosti promoviranja zdravlja, 

kao i sportske i zabavne sadržaje, a započeo je športskim demonstracijama raznih klubova i udruga s 

područja grada Osijeka. Kako je cilj Dana zdravlja bio ukazati da su tjelovježba i zdrava prehrana 

formula za zdrav život, u promociju su se uključili razni plesni i sportski klubovi te brojni sportaši kao 

predstavnici raznih sportova: košarke, atletike, odbojke, mačevanja, biciklizma, borilačkih sportova, 

aikida, juda, gimnastike, kuglanja, vaterpola, nogometa, rukometa, streljaštva i brojni drugi. 

 

Grad Osijek je i u 2015. godini podržao rad udruga osoba s invaliditetom te je dodijelio 20 

jednokratnih financijskih potpora za provedbu njihovih aktivnosti u ukupnom iznosu od 115.000,00 

kuna. Temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga građana iz Proračuna 

Grada Osijeka u 2015. godini s ukupno 150.000,00 kuna sufinancirano je 45 udruga od kojih 18 

udruga osoba s invaliditetom. 
 

U Gradu Osijeku sve zgrade u novogradnji su pristupačne osobama s invaliditetom zbog 

obvezne primjene Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevinama, dok je starogradnja u procesu 

prilagodbe. Birališna mjesta su prilagođena privremenim montažnim rampama dok se ne pronađe 

trajno rješenje. 14 osnovnih škola je od prošle godine prilagođeno osobama s invaliditetom 

postavljanjem rampi na prilazima u školu. Zatvorene športske dvorane Gradski vrt, Zrinjevac i Jug u 

potpunosti su prilagođene osobama s invaliditetom postavljanjem rampi, rukohvata, dizala, toaleta i 

sva su gledališna mjesta prilagođena za osobe s invaliditetom. Nogometni stadion Gradski vrt 

pristupačan je prilazima za osobe s invaliditetom - rampama i rukohvatima, dok je Teniski centar 

Perivoj kralja Tomislava u potpunosti pristupačan. Na Streljani Pampas pristupačnost je osigurana 

prilazima, rampama i rukohvatima. 
 

Grad Osijek udrugama iznajmljuje prilagođene prostorije za provođenje aktivnosti, a cijene 

najma su niže od ostalih poslovnih prostora. Gradska knjižnica ima prilagođena tri ogranka smještena 

u poslovnim prostorima Grada i nalaze se prizemno te je pristup osobama s invaliditetom omogućen 

postavljanjem prilaznih rampi, dok je ogranak Jug II u planu prilagodbe. U planu je prilagodba i Javne 

profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka zbog djelatnika u invalidskim kolicima. Grad Osijek 

svojim pravnim aktima obvezao se prilagoditi gradske površine potrebama osoba s  invaliditetom kako 

bi im omogućio dostojanstven život u gradu te ima i više konkretnih primjera dobre prakse, efikasno 

rješavanje problema pristupačnosti u školama, domovima zdravlja, kazalištu i ostalim javnim 

objektima. U tome veliki partner Gradu Osijeku su udruge osoba s invaliditetom koji daju svoje 

mišljenje o tome koji su prioritetni objekti koje treba učiniti pristupačnim. 
 

Grad Osijek je tijekom 2015. godine, u sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i 

pješačko - biciklističkih površina, izvršio građevinske radove prilagodbe prilaza pješačkih prijelaza i 

mjesta za osobe s invaliditetom u vrijednosti od 156.764,09 kuna. Izvođač navedenih radova je 

trgovačko društvo Unikom d.o.o.. Tijekom 2015. godine u sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih 

cesta, pješačko-biciklističkih površina izvršeni su radovi na obilježavanju novih parkirališta za osobe s 

invaliditetom. Obilježena su 4 nova parkirališta te je izvršena redovna obnova svih parkirališta za 

osobe s invaliditetom na području grada Osijeka (ukupno 486 parkirališta na 249 lokacija). Trošak 

izvedenih radova iznosio je 65.019,00 kuna. Izvođač navedeni radova je trgovačko društvo UNIKOM 

d.o.o. i Signalizacija d.o.o. 
 

Gradski prijevoz putnika (GPP) posjeduje posebno kombi vozilo za besplatan prijevoz osoba s 

invaliditetom. Inicijativa za nabavku kombi vozila potekla je od Povjerenstva za osobe s invaliditetom 

Grada Osijeka organizacijom dobrotvornog koncerta Zvonka Bogdana. Gradski prijevoz putnika 
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(GPP) izvještava da je tijekom 2015. godine prevezeno 2667 osoba s invaliditetom. Ukupno utrošena 

sredstva su 140.000,00 kuna što predstavlja razliku troškova prijevoza osoba s invaliditetom na teret 

GPP-a. Prema kalkulaciji ukupni trošak na godišnjoj razini za ovu uslugu iznosi oko cca 500.000,00 

kuna. Grad Osijek, po navedenom ugovoru plaća 360.000,00 kuna neto troškova, a 140.000,00 kuna 

neto troškova ide na teret GPP-a. GPP d.o.o. u svom vlasništvu posjeduje 12 niskopodnih autobusa 

opremljenih sustavom naginjanja i rampi radi lakšeg ulaska i izlaska iz vozila. U novijim tramvajima 

ja ugrađena zvučna najava stajališta za slijepe i slabovidne osobe. Slijepe, slabovidne i gluhe osobe 

koje su ujedno i članovi udruga imaju besplatan gradski prijevoz. Prodajna mjesta prijevoznih karata u 

potpunosti su prilagođena osobama s invaliditetom i starijim osobama. 
 

Mjerom Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje tijekom 2015. godine 13 osoba s invaliditetom je bilo uključeno u program 

sufinanciranja zapošljavanja osoba s invaliditetom. Mjerom Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja 

nezaposlenih osoba u javnom radu u 2015. godini zaposlilo se 77 osoba s invaliditetom. 
 

Kroz mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini 

zaposlene su dvije osobe s invaliditetom. 
 

U Muzeju likovnih umjetnosti u suradnji s Turističkom zajednicom grada Osijeka 

predstavljena je mogućnost prilagodbe kulturne baštine slijepim osobama i njihovo pretvaranje u 

elektronski oblik, a kroz 2015. nastavljena je suradnja Grada i Muzeja te Udruge Svjetlost. Scenner 

radi uz kameru i govornu jedinicu po principu da sliku pretvara u tekst te je na taj način izložba 

dostupna i slijepim osobama. 
 

Grad je ranijih godina sufinancirao nabavku stroja za Brailleovo pismo Školi za 

osposobljavanje i obrazovanje Vinko Bek. U 2015. godini Grad Osijek je kupio potrebne udžbenike na 

Brailleovom pismu za slijepu djevojčicu koja pohađa 6. razred Osnovne škole Mladost u Osijeku s 

ukupno 26.000,00 kuna. 
 

Razina svijesti u Gradu Osijeku podiže se sudjelovanjem Grada u raznim akcijama i sportskim 

aktivnosti, manifestacijama, obilježavanju prigodnih datuma, javnim kampanjama u organizaciji 

udruga s područja grada Osijeka i cijele Hrvatske. Akcijom "Prošetajmo zajedno" koju organizira 

Športska udruga slijepih "Svjetlost" i Volonterski centar Tenja, a u suradnji sa Gradom Osijekom već 

6. godinu za redom povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa skreće se pozornost na 

probleme s kojima se na terenu svakodnevno susreću slijepe osobe prilikom samostalnog kretanja. 
 

Grad Valpovo je i tijekom 2015. godine Udruzi "MI" dao na besplatno korištenje prostor u 

valpovačkom dvorcu te je sufinancirao i adaptaciju prostora. Grad je također plaćao sve režijske 

troškove navedenog prostora i redovitom godišnjom donacijom, s ukupno 5.000,00 kuna financirao 

redovnu djelatnost Udruge. 
 

Grad je tijekom 2015. godine financirao i sljedeće udruge osoba s invaliditetom; Udrugu 

invalida rada Belišće s 3.000,00 kuna, Udrugu slijepih Osječko-baranjske županije s 2.000,00 kuna, 

Udrugu gluhih Osječko-baranjske županije s 2.000,00 kuna, Udrugu oboljelih od multipleskleroze s 

2.000,00 kuna te udrugu "Zvono" Belišće s 4.000,00 kuna. 
 

 

IV. PROVOĐENJE MJERA I AKTIVNOSTI NACIONALNE STRATEGIJE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI 
 

Već donošenjem prve Nacionalne strategije za osobe s invaliditetom, 2003. godine Osječko-

baranjska županija  aktivno se uključila u njezino provođenje, prvenstveno u uklanjanju arhitektonskih 

barijera u ustanovama kojima je osnivač. U razdoblju od 2003. - 2015. godine: 

- u osnovnim školama ugrađeno je 15 dizala ukupne vrijednosti 4.208.198,00 kuna i 41 rampa 

ukupne vrijednosti 720.142,00 kuna, 

- u srednjim školama ugrađeno je 9 dizala ukupne vrijednosti 3.554.979,00 kuna i 19 rampi 

ukupne vrijednosti 558.969,00 kuna, 
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- u zdravstvenim ustanovama ugrađeno je 8 dizala ukupne vrijednosti 5.308.346,83 kune i 32 

rampe ukupne vrijednosti 1.285.260,50 kuna (od toga je u 2015. godini izgrađena 1 prilazna 

rampa u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Drinska 8, vrijednosti 

49.967,50 kuna), 

- u domovima za starije i nemoćne osobe ugrađena su 2 dizala ukupne vrijednosti 999.444,00 

kuna, 

- za potrebe zgrade Županije u Osijeku, Županijska 4, nabavljen je gusjeničar vrijednosti 

85.000,00 kuna i izvršena nivelacija površine dvorišta i sanacija šahtova ukupne vrijednosti 

63.164,51 kuna, a uz zgradu u Ulici Braće Radića 4 ugrađena je rampa za koju je utrošeno 

125.000,00 kuna. 

 

Dakle, ugrađeno je ukupno 34 dizala, postavljene su ili izgrađene 93 rampe i nabavljen jedan 

gusjeničar u ukupnoj vrijednosti 16.908.503,01 kuna. 

 

Sufinanciran je veliki broj projekata udruga osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Samo je 

za razdoblje od 2009. - 2015. godine sufinancirano 342 projekata za što je utrošeno oko 1.805.363,06 

kuna ( od toga je u 2015. godini Programom financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za 

Osječko-baranjsku županiju sufinancirano 30 projekta udruga osoba s invaliditetom za što je utrošena 

161.000,00 kuna). 

 

Financijska pomoć pružena je i pojedincima povodom pojedinačnih zahtjeva za nabavku 

ortopedskih pomagala, za troškove prijevoza do škole i slično. 

 

U svrhu izjednačavanja mogućnosti za potpuno uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u 

život zajednice, tijekom njima primjerenog odgoja i obrazovanja te podizanja kvalitete njihova života, 

Osječko-baranjska županija je tijekom školske godine 2014./2015. (1. rujan 2014. - 31. kolovoz 2015.) 

provodila projekt "Učimo zajedno" - osiguravanje pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju u 

osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama Osječko-baranjske županije. Uz Osječko-

baranjsku županiju, partneri na projektu bili su Udruga djece i mladih s poteškoćama "Zvono" Belišće, 

Udruga osoba s invaliditetom Našice, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo, 

Učiteljski fakultet Osijek i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje. 

 

Ciljevi ovog projekta bili su unaprijediti socijalno uključivanje djece s teškoćama u redovit 

sustav obrazovanja te tako osigurati 60 pomoćnika u nastavi za 61 učenika/učenicu s teškoćom, 

uspostaviti mehanizam međusektorske suradnje ključnih dionika na razini Županije u provedbi 

socijalne inkluzije djece i mladih te smanjiti broj nezaposlenih osoba na području Osječko-baranjske 

županije. 

 

Aktivnosti projekta odnosile su se na selekciju i edukaciju osoba za pomoćnike učenicima s 

teškoćama u razvoju, neposredan rad pomoćnika s učenicima, izrada priručnika "Učimo zajedno" za 

odgojno-obrazovni rad s djecom, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija. 

Vrijednost prijavljenog projekta iznosila je 3.103.340,00 kuna za što je 100% financiranje osigurano iz 

sredstava Europskog socijalnog fonda te iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. 

 

Na području Županije u 51 redovitoj osnovnoj školi čiji je Županija osnivač, evidentirano je 

638 djece s teškoćama kojima je potreban pomoćnik u nastavi. S obzirom na tešku gospodarsku 

situaciju, Županija nije bila u mogućnosti osigurati vlastita sredstva za ovu namjenu. Projektom su 

ravnomjerno obuhvaćeni učenici - korisnici sa svih područja: područje osječkog okružja, područja 

grada Donjeg Miholjca i okolice, Đakova i okolice, Valpova i okolice, Našica i okolice i područja 

Baranje - njih 61, za koje su iz projekta bili osigurani pomoćnici tijekom školske godine 2014./2015. 

 

Kao rezultat ovog projekta poboljšana je socijalna uključenost kroz inkluzivno obrazovanje za 

najmanje 61 dijete, povećana je razina znanja i vještina 60 nezaposlenih osoba koji su postali 

konkurentniji na tržištu rada. Troškovi provedbe projektnih aktivnosti iznosili su ukupno 2.632.428,55 

kuna. 
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Već duži niz godina iz proračuna Županije financira se program "Inkluzija - radna okupacija 

štićenika" Osječkog centra za inkluziju iz Osijeka za koji je u 2015. godini izdvojeno 30.000,00 kuna, 

a kojim je omogućena radna okupacija dvoje štićenika "Inkluzije" s većim motoričkim i intelektualnim 

teškoćama na poslovima uređenja okoliša zgrade Osječko-baranjske županije u Županijskoj 4 i jednog 

štićenika na istim poslovima na lokaciji Europske avenije 11 te projekt Udruge "Moje dijete" "Za 

osmijeh djeteta u prirodi" za čiju provedbu je iz Proračuna Županije za 2015. godinu izdvojeno 

50.000,00 kuna. Projekt "Za osmijeh djeteta u prirodi" program je rehabilitacijskog kampa djece 

oboljele i liječene od malignih bolesti, leukemije i limfoma koji se provodi u Centru za edukaciju 

Gradskog društva Crvenog križa Osijek u Orahovici. Program je strukturiran kroz obvezni dio koji 

obuhvaća rad stručnog tima s djecom u radionicama i neobaveznog dijela koji predviđa izlete, 

terapeutsko jahanje, rekreaciju, šetnju u prirodi. Svi su programi prilagođeni potrebama i uzrastu 

djece. Uspješnom rehabilitacijom djece posredno se utječe i na obitelj oboljelog koja je također 

emocionalno i materijalno ugrožena. Programom su obuhvaćeni i roditelji oboljele djece ili braća i 

sestre. Program predviđa radne terapije koje se provode kroz gore navedene radionice uz stručni 

nadzor i koordinaciju. 

 

Programom javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske 

županije za 2015. godinu, za projekt "Kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u 

razvoju" osigurano je 90.000,00 kuna. Utrošeno je 49.500,00 kuna za 18 različitih programa, odnosno 

odobreno i dodijeljeno je: 
 

1. Udruzi paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka 5.000,00 kuna za 

troškove odlaska 50 trkača na humanitarnu utrku "Wings for life", 

2. Regionalnom savezu udruga invalida iz Belišća 2.000,00 kuna za obilježavanje Nacionalnog 

dana invalida rada Hrvatske, 

3. Udruzi za Down sindrom Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka iz Osijeka 3.000,00 

kuna za provođenje programa Halliwick koncepta rehabilitacijskog plivanja, 

4. Humanitarnoj udruzi "Od mene za tebe" iz Osijeka 5.000,00 kuna za uređenje edukativno-

rehabilitacijsko-senzoričkog parka za djecu s posebnim potrebama u Općini Antunovac, 

5. "BOLJEM SVIJETU" Centru za integraciju osoba s invaliditetom Vukovarsko srijemske 

županije iz Vukovara 2.000,00 kuna za organizaciju Modne revije žena s invaliditetom 

"MOJE DRUGO JA - OSIJEK 2015", 

6. N.R. iz Belog Manastira (osobni podaci u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb 

3.000,00 kuna za troškove stacionarne rehabilitacije u Rovinju, 

7. L.A. iz Osijeka (osobni podaci u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb) 5.000,00 

kuna za troškove liječenja, 

8. Udruzi oboljelih branitelja istočne Slavonije iz Osijeka 3.000,00 kuna za troškove prilagodbe 

vozila za prijevoz osoba s invaliditetom, 

9. Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo iz Đakova 2.000,00 kuna za 

sufinanciranje održavanja Poslijediplomskog tečaja I. kategorije trajnog usavršavanja na temu 

"Utjecaj okolišnih faktora na rast i razvoj djece", 

10. Streljačkom klubu osoba s invaliditetom "Kuna" iz Osijeka 2.000,00 kuna za sufinanciranje 

prijevoza članova na trening i natjecanja, 

11. Savezu organizacija invalida Osječko-baranjske županije iz Osijeka 2.000,00 kuna za 

sufinanciranje održavanja redovne skupštine Saveza, 

12. Udruzi gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije iz Osijeka 2.000,00 kuna za 

sufinanciranje obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih osoba, 

13. D.Š. iz Valpova (osobni podaci u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb) 1.200,00 

kuna za sufinanciranje troškova prijevoza za školovanje na relaciji Valpovo-Osijek, 

14. Regionalnom savezu udruga invalida iz Belišća 3.000,00 kune za sufinanciranje obilježavanja 

Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 

15. Udruzi gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije iz Osijeka 800,00 kuna za sufinanciranje 

projekta "Božićna čarolija za djecu gluhih roditelja", 

16. Športskoj udruzi slijepih Svjetlost Osijek iz Osijeka 5.000,00 kuna za 7. međunarodno 

kuglačko natjecanje "Memorijal Stjepan Jurčević", 
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17. Udruzi osoba s invaliditetom za unapređenje kvalitete življenja i očuvanja zdravlja "Duga 

Osijek" iz Osijeka 1.500,00 kuna za sufinanciranje projekta "Sportska rekreacija u funkciji 

zdravlja", 

18. Savezu organizacija invalida Osječko-baranjske županije iz Osijeka 2.000,00 kuna za 

sufinanciranje Međunarodnog dana invalida. 

 

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2015. godinu, u okviru Programa pomoći u 

zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju "Ivan Štark", planirana su sredstva 

namijenjena za pomoć u zbrinjavanju  osoba  s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju u iznosu 

od u iznosu od 200.000,00 kuna. 

 

Slijedom toga, temeljem Rješenja Župana od 14. listopada 2015. godine odobrena je isplata 

iznosa do 150.000,00 kuna  Centru za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" iz Osijeka za 50% troškova 

poludnevnog boravka za odrasle osobe s invaliditetom (njih 20) u dislociranoj jedinici u Briješću i to 

za plaće radnika, troškove prehrane korisnika i režijske troškove u 2015. godini. Poludnevni boravak 

odraslih osoba s invaliditetom započeo je s radom 17. studenoga 2014. godine. Radno vrijeme za 

korisnike je od 8 do 15 sati. Zaposlena su 2 djelatnika i to radni terapeut i medicinska sestra. Korisnici 

poludnevnog boravka imali su užinu i ručak. Veći dio korisnika je s područja Grada Osijeka, ali je 

uključeno i nekoliko korisnika iz drugih područja Županije. Centar skrbi o ukupno 40 odraslih osoba s 

invaliditetom pružanjem usluga prehrane, održavanjem osobne higijene, brige o zdravlju, njege, 

radno-proizvodne okupacije, socijalizacije, psiho-socijalne rehabilitacije, organiziranog provođenja 

slobodnog vremena i organiziranog prijevoza u matičnoj zgradi i u poludnevnom boravku u Briješću. 

 

Iz Proračuna Županije u 2015. godini temeljem Programa za financiranje programskih 

aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju financirane su sljedeće udruge osoba s 

invaliditetom i članova obitelji osoba s invaliditetom u iznosima i za programe kako slijedi: 

 

a) za programe iz područja zdravstva (u ukupnom iznosu 38.000,00 kuna) 

 

1. BIOLEPTIR - udruga za pomoć i potporu oboljelima od bolesti štitnjače, Osijek, 1.000,00 

kuna,  Edukacija i podizanje osviještenosti građana, 

2. Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije, Osijek, 3.000,00 kuna, Unaprijeđenje 

kvalitete života i zdravlja oboljelih od multiple skleroze, 

3. Gradska liga protiv raka, Osijek, 10.000,00 kuna, Znanjem protiv raka, 

4. Invalidsko društvo ILCO, Osijek, 2.000,00 kuna, Resocijalizacija osoba operiranih od raka 

debelog crijeva, 

5. Karate klub "Hvidra Osijek", Osijek, 5.000,00 kuna, Snaga zajedništva, 

6. Klub laringektomiranih osoba Osijek, Osijek, 3.000,00 kuna, Kako živjeti nakon 

laringektomije, 

7. Klub žena liječenih na dojci MAMMAE Osijek, Osijek, 10.000,00 kuna, Ružičasta vrpca za 

ružičasti život, 

8. Stolnoteniski klub osoba s invaliditetom, Beli Manastir, Beli Manastir, 2.000,00 kuna, 

Integracija kroz sport, 

9. Udruga oboljelih od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa - ColonOS, Osijek, 2.000,00 kuna, 

Prehrana bolesnika s upalnim bolestima crijeva. 

 

b) za programe iz područja socijalne skrbi (u ukupnom iznosu 69.000,00 kuna) 

 

1. "Glas čovječnosti" - Udruga za potporu osoba s invaliditetom i hendikepom Osječko-baranjske 

županije, Osijek, 4.000,00 kuna, "Kričavo sivilo" - kreativne radionice za osobe s 

invaliditetom, 

2. Boćarski klub invalida "Lastavice", Đakovo, 2.000,00 kuna, Nastavimo boćati, 

3. Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek, Osijek, 3.000,00 kuna, 

"Poludnevni boravak" - socijalna usluga za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, 

4. Klub roditelja i djece s teškim invaliditetom "Novi dan", Osijek, 3.000,00 kuna, I mi smo tu, 



 18 

5. Mogu - terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje za osobe s posebnim potrebama, Osijek, 

4.000,00 kuna, Terapijsko jahanje za djecu i mlade, 

6. Regionalni savez udruga invalida, Belišće, 4.000,00 kuna, Osnaživanje invalida rada i osoba s 

invaliditetom, 

7. Savez organizacija invalida Osječko-baranjske županije, Osijek, 4.000,00 kuna, Memorijalni 

turnir "Kadira Maretić", 

8. Športski klub osoba s invaliditetom "Dlan", Osijek, 2.000,00 kuna, I mi želimo šansu, 

9. Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije, Osijek, 5.000,00 kuna, Sretni u 

zajednici, 

10. Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, Osijek, 4.000,00 

kuna, Simbioza gluhoslijepih osoba i zajednice, 

11. Konjički klub "Život i nada", Đakovo, 2.000,00 kuna, Cilj za cilj, 

12. Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije, Osijek, 5.000,00 kuna, 

Auto-mobilizacija, 

13. Udruga slijepih Osječko-baranjske županije, Osijek, 4.000,00 kuna, Vratimo dostojanstvo 

slijepima, 

14. Udruga osoba s invaliditetom Našice, Našice, 4.000,00 kuna, Osnaživanje i razvoj Udruge, 

15. Udruga za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju "Zvono" Belišće, Belišće, 5.000,00 kuna, 

Citadela- centar za zapošljavanje osoba s invaliditetom, 

16. Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo, Đakovo, 6.000,00 kuna, Korak 

po korak - sretno djetinjstvo, 

17. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Baranjski leptirići, Beli Manastir, 3.000,00 

kuna, Integracija u zajednici i 

18. Udruga za pomoć osobama s invaliditetom "Duga" općine Semeljci, 5.000,00 kuna, 6. Dugine 

igre. 

 

c) za programe braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata (u ukupnom iznosu 

54.000,00 kuna) 

 

1. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, Osijek, 50.000,00 kuna, Samopomoć i 

psihopomoć invalida, branitelja i njihovih obitelji - Tim za krizne situacije, 

2. Udruga HVIDR-a Đurđenovac, Đurđenovac, 2.000,00 kuna, Športski susreti branitelja i 

invalida Domovinskog rata Istočne Slavonije i 

3. Udruga ratnih vojnih invalida i dragovoljaca Domovinskog rata "Hrvatski dragovoljac", 

Osijek, 2.000,00 kuna, Biciklijada povodom Dana Osječko-baranjske županije. 

 

Za programe i projekte koje su udruge provodile tijekom godine, a koji su ocijenjeni važnim 

za određene skupine građana Županije, konkretno za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u 

razvoju, osigurana su određena sredstva u Proračunu Županije na posebnim pozicijama, a sredstva su 

udrugama dodijeljena po zahtjevu temeljem rješenja Župana i to za: 

 

a) za programe i projekte iz područja zdravstva (u ukupnom iznosu 10.000,00 kuna) 

 

1. Savezu društva multiple skleroze Hrvatske iz Zagreba 1.000,00 kuna za obilježavanje 

Svjetskog dana oboljelih od multiple skleroze, 

2. Udruzi za pomoć u ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba koje boluju od Alzheimerove 

bolesti "Memoria" Osijek 2.000,00 kuna za sufinanciranje obilježavanja Svjetskog dana 

Alzheimerove bolesti u Osijeku, 

3. Klubu žena liječenih na dojci MAMMAE Osijek 5.000,00 kuna za sufinanciranje programa 

"Milenijska ružičasta vrpca" i 

4. Udruzi "Liga protiv raka" Đurđenovac 2.000,00 kuna za sufinanciranje obilježavanja "Dana 

ružičaste vrpce“. 
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b) za programe i projekte iz područja socijalne skrbi (u ukupnom iznosu 7.200,00 kuna) 

 

1. Udruzi roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Moje dijete" iz Osijeka 2.200,00 kuna za 

organiziranje izložbe doniranih slika u humanitarne svrhe i 

2. Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom iz Đakova 5.000,00 kuna za 

sufinanciranje projekta "S vama smo sigurniji". 

 

c) za programe i projekte braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata (u ukupnom 

iznosu od 12.000,00 kuna) 

 

1. Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja iz Osijeka 

1.500,00 kuna za troškove rada koordinacije braniteljskih udruga, 

2. Hrvatskom društvu logoraša srpskih koncentracijskih logora Podružnici Osječko-baranjske 

županije iz Osijeka 3.000,00 kuna za sufinanciranje Svečane akademije društva, 

3. Zajednici udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVIDR-a Osječko-

baranjske županije iz Osijeka 2.000,00 kuna za sufinanciranje troškova prijevoza za odlazak 

na Svehrvatsko športsko natjecanje invalida iz Domovinskog rata Republike Hrvatske koje se 

održava u Zagrebu, 

4. Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Virovitičko-

podravske županije iz Orahovice 2.000,00 kuna za sufinanciranje troškova devete 

Memorijalne utrke Kokočak-Orahovica, 

5. Udruzi ratnih vojnih invalida i dragovoljaca Domovinskog rata, Hrvatski dragovoljac iz 

Osijeka 2.000,00 kuna za sufinanciranje memorijalnog maratona Rosinjača 91., 

6. Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Osijek iz 

Osijeka 1.500,00 kuna za financiranje troškova održavanja Skupštine Koordinacije udruga 

branitelja i stradalnika Osječko-baranjske županije. 

 

I na kraju, u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije od ukupno 166 radnika, 6 radnika 

ima rješenje o određenom stupnju invaliditeta. 

 

 

V. OBLICI SKRBI ZA OSOBE S INVALIDITETOM KOJE NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE PROVODE CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB, CENTAR ZA 

PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK I HZZ - PS OSIJEK 

 

S danom 31. prosinca 2015. godine u evidenciji Centra za socijalnu skrb Beli Manastir 

pravo na doplatak i njegu u punom opsegu imalo je 223 korisnika, pravo na doplatak i njegu u 

smanjenom opsegu imalo je 387 korisnika, pravo na osobnu invalidninu imala su 172 korisnika, pravo 

na status roditelja njegovatelja imalo je 50 roditelja, pravo na naknadu do zaposlenja imala su 62 

korisnika, uslugu smještaja u dom socijalne skrbi za osobe s tjelesnim, mentalnim ili psihičkim 

oštećenjem imala su 42 korisnika, uslugu smještaja u obiteljski dom za osobe s tjelesnim, mentalnim 

ili psihičkim oštećenjem imalo je 8 korisnika, uslugu smještaja u centrima za inkluzivnu podršku 

imalo je 9 korisnika te uslugu smještaja u udomiteljsku obitelj imalo je 40 korisnika. 

 

Osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju Centar za socijalnu skrb Donji 

Miholjac osigurava prava temeljena na Zakonu o socijalnoj skrbi. Najčešće je to pravo na doplatak za 

pomoć i njegu, osobnu invalidninu, na naknadu do zaposlenja i skrb izvan vlastite obitelji. Tjelesno ili 

mentalno oštećene osobe te psihički bolesne osobe, uz navedena prava, istovremeno mogu biti 

korisnici i osnovnih prava iz sustava socijalne skrbi. 

 

Zaključno s 31. kolovoza 2016. godine, Centar je imao 255 korisnika doplatka za pomoć i 

njegu, 49 korisnika osobne invalidnine, 20 roditelja njegovatelja, 27 korisnika na naknadu do 

zaposlenja te 15 korisnika ostalih socijalnih usluga. 
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Osobe s invaliditetom putem Centra za socijalnu skrb Đakovo ostvaruju pravo na osobnu 

invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, na naknadu do zaposlenja, pomoć za uzdržavanje, skrb izvan 

vlastite obitelji, pomoć za uključivanje u programe redovnih škola (integracija), troškove prijevoza 

radi osposobljavanja za samostalan rad i samozbrinjavanje te jednokratnu novčanu pomoć. Roditelji 

djece s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja. 

 

2015. godine navedena prava koristilo je 605 osoba s invaliditetom, od toga 432 odrasle osobe 

i 173 djece. Od toga pravo na osobnu invalidninu ostvaruje 267 korisnika, pravo na naknadu do 

zaposlenja ima 54 korisnika, pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu ostvaruje 165 

korisnika ( od toga 92 odrasle osobe i 73 djece), a doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu ima 

40 korisnika (od toga 24 odrasle osobe i 16 djece). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ostvaruje 

89 korisnika (74 odrasle osobe i 15 djece). Pravo na pomoć i njegu u kući, u okviru koje se pruža 

usluga organiziranja prehrane, odnosno nabava i dostava gotovih obroka u kući, ostvaruju 3 korisnika, 

odrasle osobe. Pravo na skrb izvan vlastite obitelji kao stalni smještaj ostvaruje 123 korisnika (od toga 

108 odraslih osoba i 15 djece). 57 korisnika smješteno je u dom socijalne skrbi, 34 korisnika u 

udomiteljsku obitelj, 22 korisnika u obiteljski dom, a 10 je korisnika organiziranog stanovanja. Pravo 

na pomoć pri uključivanju u program odgoja i obrazovanja (integracija) ima 5 korisnika. Pravo na 

uslugu rane intervencije imalo je 6 korisnika. Pravo na uslugu psihosocijalne podrške ostvarilo je 47 

korisnika, dok je pravo na status roditelja njegovatelja ostvarilo 87 roditelja. 

 

U 2015. godini osobama s invaliditetom odobreno je 115 jednokratnih novčanih pomoći (od 

toga 21 djeci i 94 odraslim osobama s invaliditetom). 

 

U evidenciji Centra za socijalnu skrb Našice s danom 31.12.2015. godine nalazilo se ukupno 

1416 osobe s invaliditetom, a koje su korisnici nekog od prava ili usluga iz sustava socijalne skrbi. 

Prema tome pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom i smanjenom opsegu ostvarilo je 1083 

korisnika, pravo na osobnu invalidninu 188 korisnika, pravo na status roditelja njegovatelja ostvaruje 

57 roditelja, pravo na naknadu do zaposlenja 46 korisnika, uslugu smještaja u dom socijalne skrbi za 

osobe s tjelesnim, mentalnim ili psihičkim oštećenjem 6 korisnika, uslugu smještaja u obiteljski dom 

za osobe s tjelesnim, mentalnim ili psihičkim oštećenjem 2 korisnika, uslugu smještaja u centrima za 

inkluzivnu podršku 2 korisnika te uslugu smještaja u udomiteljsku obitelj 32 korisnika. 

 

U 2015. godini Centar za socijalnu skrb Valpovo izvještava da su osobe s invaliditetom 

ostvarile sljedeća prava: 328 korisnika doplatak za pomoć i njegu, 124 korisnika osobnu invalidninu, 

43 korisnika status roditelja njegovatelja, 87 korisnika smještaj izvan vlastite obitelji, 48 korisnika 

naknade do zaposlenja te 174 korisnika pomoć u kući.  

 

Centar za socijalnu skrb Osijek pruža svim građanima, uključujući i osobe sa invaliditetom, 

široki spektar prava utemeljenih Zakonom o socijalnoj skrbi, Obiteljskim zakonom, a okvirno su to 

novčane pomoći i različite usluge socijalne skrbi. 

 

U 2015. godini Centar izvještava da su osobe s invaliditetom ostvarile sljedeća prava: osobna 

invalidnina 405 korisnika, doplatak za pomoć i njegu 890 korisnika, status roditelja njegovatelja 87 

korisnik, pomoć u kući 78 korisnika te naknadu do zaposlenja (osposobljavanje za samostalan život i 

rad) ukupno 161 korisnik.  

 

U Centru za profesionalnu rehabilitaciju poslove profesionalne rehabilitacije organizira i 

provodi Stručni tim Centra (psiholog, socijalni radnik, pravnik i liječnik - specijalist medicine rada) 

koji ujedno i prati uspješnost provedbe programa za svakog korisnika te po ocjeni ili potrebi 

intervenira terapijski, savjetodavno, motivacijski i sl. 

 

Osnovni smisao novoga formalno pravnog okvira sustava profesionalne rehabilitacije, 

vještačenja i zapošljavanja osoba s invaliditetom upravo je, kroz profesionalnu rehabilitaciju 

(prekvalifikaciju, obrazovanje..) plasiranje preostale radne sposobnosti, zapošljavanje te potpuna radna 

i socijalna reintegracja u zajednicu osoba s invaliditetom  nasuprot umirovljenju kao trajnom rješenju. 
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Tijekom 2015. godine, s obzirom da do usklađivanja s novim Zakonom o profesionalnoj 

rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (prijenosa osnivačkih prava na Republiku 

Hrvatsku) Centar nije mogao obavljati svoju osnovnu djelatnost - profesionalnu orijentaciju i 

rehabilitaciju, završena je profesionalna rehabilitacija za osobe s invaliditetom započeta 2014.godine i 

to rehabilitacija (prekvalifikacija) 4 osobe sa invaliditetom. 

 

Vezano uz drugu djelatnost Centra, zaštitu žrtava nasilja u obitelji kroz institut Skloništa za 

žrtve nasilja, značajno je napomenuti da je Sklonište u stručnom i tehničkom smislu osposobljeno za 

rad s osobama s invaliditetom osim osoba koje zahtijevaju tuđu skrb i njegu. Tijekom 2015. u 

navedeni program nije bilo uključenih osoba s invaliditetom. 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek, zbog velike uloge savjetnika u 

posredovanju pri zapošljavanju, u Regionalnom uredu Osijek radi savjetnik specijaliziran za rad s 

nezaposlenim osobama s invaliditetom. Tijekom 2015. godine naglašen je individualni rad s 

nezaposlenim osobama s invaliditetom kako bi što bolje i pouzdanije utvrdili njihove osobne i radne 

potencijale te u konačnici napravili realne profesionalne planove koji bi bili u skladu sa stvarnim 

mogućnostima osoba s invaliditetom, ali i potrebama otvorenog tržišta rada. Osim rada s nezaposlenim 

osobama s invaliditetom, predstavnici Zavoda sudjelovali su u aktivnostima vezanim uz rad udruga, 

poslodavaca, lokalne uprave i samouprave, kako u izradi zakonskih i strateških dokumenata 

(projekata), tako i u pomoći kod prilagođavanja radnih mjesta osobama s invaliditetom. 

 

U svrhu povećanja zapošljivosti, Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje je i 

tijekom 2015. godine organizirao radionice "Kako tražiti posao" i "Kako se predstaviti poslodavcu" 

namijenjene za sve nezaposlene osobe s invaliditetom. 

 

Tijekom 2015. godine s evidencije Regionalnog ureda Osijek na temelju radnog odnosa 

zaposleno je 206 osoba s invaliditetom (7 osoba zaposleno je temeljem drugih poslovnih aktivnosti), 

odnosno 61 osoba (42,1%) više nego u 2014. godini i udio u ukupnom zapošljavanju bio je 1,0%. 

Istovremeno u Republici Hrvatskoj zaposlene su 2.503 osobe s invaliditetom (2,0% od ukupna broja 

zaposlenih osoba), te je Osječko-baranjska županija s udjelom od 8,2% druga po broju zaposlenih 

osoba s invaliditetom (iza Grada Zagreba). 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi mjere aktivne politike zapošljavanja od kojih su neke 

namijenjene skupinama teško zapošljivih osoba, među kojima su i nezaposlene osobe s invaliditetom. 

Riječ je o sufinanciranju zapošljavanja osoba s invaliditetom, a obuhvaća nezaposlene osobe s 

invaliditetom koje su prijavljene na evidenciji Zavoda i zaposlene osobe s invaliditetom koje su u 

otkaznom roku temeljem viška radnika ili poslovno uvjetovanog otkaza. Sufinanciranje je trajalo 12 

mjeseci za osobe svih razina obrazovanja. 

 

Tijekom 2015. godine, 111 osoba s invaliditetom bilo je uključeno u mjere aktivne politike 

zapošljavanja: 13 osoba u program sufinanciranja zapošljavanja osoba s invaliditetom, 90 osoba u 

program javnih radova, 3 osobe u program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa, 3 osobe u program sufinanciranja samozapošljavanja, te po jedna osoba u program dugotrajno 

nezaposlenih osoba i osoba bez radnog staža. 

 

 

VI. ZAKLJUČAK 
 

Temeljem podataka dostavljenih Osječko-baranjskoj županiji za 2015. godinu, a u svrhu 

izrade ovog Izvješća, može se zaključiti da je većina jedinica lokalne samouprave na području 

Županije provodila određene aktivnosti iz Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osoba s 

invaliditetom, odnosno da su jedinice lokalne samouprave, sukladno mogućnostima, provodile 

aktivnosti koji doprinose poboljšanju života osoba s invaliditetom. 
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Aktivnosti jedinica lokalne samouprave odnosile su se uglavnom na financiranje redovnog 

rada udruga osoba s invaliditetom. Iz ovog Izvješća može se zaključiti da su provodile veći broj mjera 

i ulagale u te programe značajnija sredstva jedinice lokalne samouprave koje su bolje kadrovski 

ekipirane i koje imaju veće fiskalne mogućnosti iako to nije pravilo, ovisi i o razumijevanju te 

problematike od strane nadležnih tijela. 

 

Iako su donošenjem nacionalnih strategija (2003. i 2007. godine) i uvođenjem institucije 

Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, učinjeni znatni pomaci u ostvarivanju prava osoba s 

invaliditetom i izjednačavanja njihovih mogućnosti u svim društvenim sferama, još uvijek je izrazito 

veliki jaz u pravima i mogućnostima između osoba s invaliditetom i osoba bez invaliditeta. 

 

Često je prepreka ostvarivanju određenih prava osoba s invaliditetom nepoznavanje tih prava. 

Da bi realizirali neka od svojih prava osobe s invaliditetom odnosno članovi njihovih obitelji često 

lutaju od institucije do institucije. Stoga se ukazuje potreba osnivanja točke na kojoj bi osobe s 

invaliditetom, odnosno članovi obitelji tih osoba, mogle dobiti informaciju o svojim pravima, barem 

na regionalnoj razini. 

 

Slijedom toga, Župan je prema Zaključku Povjerenstva za provedbu nacionalne strategije 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-

baranjske županije, 6. listopada 2015. godine uputio Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom pismo u 

kojemu poziva na osnivanje dislociranih ureda te moli da se razmotre i poduzmu sve aktivnosti kako 

bi se osobama s invaliditetom omogućila što bolja dostupnost usluga koje pravobranitelj za osobe s 

invaliditetom može pružiti. 

 

Iz ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom su ocijenili vrlo pozitivnim inicijativu te 

izvijestili kako je u njihovim strateškim planovima osnivanje područnih ureda u svrhu ostvarivanja 

temeljnog cilja, a to je doprijeti do osoba s invaliditetom u svim područjima i osigurati jednakost u 

zaštiti i promicanju njihovih temeljnih ljudskih prava zajamčenih Konvencijom o pravima osoba s 

invaliditetom i Ustavom Republike Hrvatske. 

 

Ipak, navode kako zbog limitiranih proračunska sredstava te neplaniranih objektivnih 

okolnosti isteka mandata pravobraniteljice i zamjenika pravobraniteljice, nisu bili u mogućnosti 

poduzeti korake kako bi započeli konkretne aktivnosti (posebice u svezi osiguravanja potrebnih 

sredstava) u cilju otvaranja područnih ureda. 

 

I na kraju, važno je ponoviti da osobe s invaliditetom čine preko 10% ukupnog broja građana, 

odnosno zauzimaju značajno mjesto u društvu i potencijal su koji društvo treba iskoristiti, a time 

osigurati i osobama s invaliditetom da se osjećaju korisnim članovima koji neće živjeti isključivo od 

socijalne pomoći i na marginama društva. Mogu se vidjeti određeni pomaci u omogućavanju 

obrazovanja i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ali je to još uvijek daleko od dovoljnog. 
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Prikaz mjera i aktivnosti iz Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine 

koje su se provodile po područjima jedinica lokalne samouprave u 2015. godini 
 

 

 

Općina Bilje 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE:  

2.2. ŽIVOT U ZAJEDNICI 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 3 Osigurati dopunske 

usluge i druge kapacitete s 

ciljem potpore obitelji 

2015 Podmirivanje troškova 

stanovanja (komunalna 

naknada) za osobe sa 100% 

invaliditetom I jednokratne 

pomoći osobama s 

invaliditetom 

1.276,80 kuna Proračun Općine Bilje Sukladno općinskim aktima 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.6. STANOVANJE, 

MOBILNOST I 

PRISTUPAČNOST 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 2 Osigurati 

pristupačnost javnog 

prometa 

2015 Priprema projektne 

dokumentacije za javne 

prometnice, uređenje 

pješačkih staza i javnih 

površina 

364.073,59 kuna Proračun Općine Bilje Priprema projektne 

dokumentacije kojom će se 

povećati pristupačnost 

javnog prometa 

 

 

 

Općina Čepin 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.14. UDRUGE OSOBA S 

INVALIDITETOM U 

CIVILNOM DRUŠTVU 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 4 Sustavno financirati 

udruge osoba s invaliditetom 

omogućujući njihovo 

djelovanje u cilju unapređenja 

kvalitete života osoba s 

invaliditetom 

2015. Sufinanciranje aktivnosti 

udruge "Udruga športskih 

ribolovaca ratnih vojnih 

invalida i branitelja iz 

Domovinskog rata Čepin-

Ivanovac" 

5.000,00 kuna Proračun Općine Čepin Športski ribolov i slobodne 

aktivnosti u prirodi HRVI 
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Općina Darda 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.14. UDRUGE OSOBA S 

INVALIDITETOM U 

CIVILNOM DRUŠTVU 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 4 Sustavno financirati 

udruge osoba s invaliditetom 

omogućujući njihovo 

djelovanje u cilju unapređenja 

kvalitete života osoba s 

invaliditetom 

2015. Rad udruga: 

- Udruga roditelja djece s 

posebnim potrebama 

"Baranjski leptirići" 

- Udruga roditelja djece 

oboljelih od malignih bolesti 

"Moje dijete" 

- Udruga slijepih 

- HVIDR-a Baranja 

- 5.000,00 kuna 

- 2.500,00 kuna 

- 1.000,00 kuna 

- 3.000,00 kuna 

Proračun Općine Darda Redovno financiranje 

 

 

Općina Donja Motičina 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.14. UDRUGE OSOBA S 

INVALIDITETOM U 

CIVILNOM DRUŠTVU 

GODINA PROVEDBE 

 
AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 4 Sustavno financirati 

udruge osoba s invaliditetom 

omogućujući njihovo djelovanje 

u cilju unapređenja kvalitete 

života osoba s invaliditetom 

2015. Sufinanciranje odlaska na 

ljetovanje 

1.200,00 kuna Proračun Općine Donja 

Motičina 

Jednokratna financijska 

pomoć djetetu s Down 

sindromom, s područja 

Općine 

 

 

Općina Gorjani 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.7. PROFESIONALNA 

REHABILITACIJA, 

ZAPOŠLJAVANJE I RAD 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 6 Osigurati učinkovite 

mjere za poticanje samozapoš-

ljavanja, odgovarajućih oblika 

zapošljavanja i zadržavanja 

zaposlenja osoba s invalidite-

tom na svim razinama 

2015 Zapošljavanje OSI 66.157,81 kuna Proračun Općine Gorjani Zapošljavanje na određeno 

vrijeme komunalnog 

djelatnika koji je osoba s 

invaliditetom 
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Općina Kneževi Vinogradi 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.6. STANOVANJE, 

MOBILNOST I 

PRISTUPAČNOST 

GODINA PROVEDBE 

 
AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 1 Osigurati 

pristupačnost građevina 

osobama s invaliditetom i 

osobama smanjene 

pokretljivosti 

2015 Izgradnja pješačke staze u 

Zmajevcu 

43.495,94 kuna Proračun Općine Izgrađena staza u duljini od 

100 m, uglavnom za potrebe 

osobe s invaliditetom u 

kolicima, radi lakšeg 

pristupa 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.14. UDRUGE OSOBA S 

INVALIDITETOM U 

CIVILNOM DRUŠTVU 

GODINA PROVEDBE 

 

AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 4 Sustavno financirati 

udruge osoba s invaliditetom 

omogućujući njihovo 

djelovanje u cilju 

unapređenja kvalitete života 

osoba s invaliditetom 

2015. -tekuća pomoć Udruzi 

roditelja djece s poteškoćama 

u razvoju "Baranjski leptirići" 

-udruga HRVI Domovinskog 

rata Baranja 

-2.000,00 kuna 

-1.000,00 kuna 

Proračun Općine - projekt "Integracije u 

zajednicu" 

- projekt za invalide 

Domovinskog rata 

 

 

 

Općina Magadenovac 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.14. UDRUGE OSOBA S 

INVALIDITETOM U 

CIVILNOM DRUŠTVU 

GODINA PROVEDBE 

 
AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 4 Sustavno financirati 

udruge osoba s invaliditetom 

omogućujući njihovo 

djelovanje u cilju unapređenja 

kvalitete života osoba s 

invaliditetom 

2015. Jednokratna financijska 

pomoć 

Ukupan iznos pomoći: 

1.300,00 kuna 

Proračun Općine Jednokratna financijska 

pomoći Udruzi gluhih i 

nagluhih osoba Našice, UPIT 

OBŽ, Udruzi za razvoj i 

unaprjeđenje pomagala i 

kvalitete življenja osoba s 

invaliditetom RH Požega 
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Općina Petrijevci 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.14. UDRUGE OSOBA S 

INVALIDITETOM U 

CIVILNOM DRUŠTVU 

GODINA PROVEDBE 

 
AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 4 Sustavno financirati 

udruge osoba s invaliditetom 

omogućujući njihovo 

djelovanje u cilju unapređenja 

kvalitete života osoba s 

invaliditetom 

2015. Redovna djelatnost 1.000,00 kuna Proračun Općine Materijalni troškovi: Udruga 

gluhih HRVI 

 

 

 

Općina Satnica Đakovačka 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.7. PROFESIONALNA 

REHABILITACIJA, 

ZAPOŠLJAVANJE I RAD 

GODINA PROVEDBE 

 
AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 6 Osigurati učinkovite 

mjere za poticanje 

samozapošljavanja, 

odgovarajućih oblika 

zapošljavanja i zadržavanja 

zaposlenja osoba s 

invaliditetom na svim 

razinama 

Prosinac 2014. - lipanj 2015. Korištenje mjere HZZ-a, javni 

radovi osoba s invaliditetom. 

Zaposlene 4 OSI na vrijeme 

od 6 mjeseci 

71.012,60 kuna Hrvatski zavod za 

zapošljavanje 

Mjere poticanja 

zapošljavanja OSI - 

Programom "Pomoć sebi i 

zajednici"-javni rad 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.14. UDRUGE OSOBA S 

INVALIDITETOM U 

CIVILNOM DRUŠTVU 

GODINA PROVEDBE 

 

AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 4 Sustavno financirati 

udruge osoba s invaliditetom 

omogućujući njihovo 

djelovanje u cilju 

unapređenja kvalitete života 

osoba s invaliditetom 

2015. Redovna djelatnost 1.500,00 kuna Proračun Općine Financiranje 500,00 kuna po 

udruzi; UPIT OBŽ, Udruga 

gluhih i nagluhih OBŽ, 

udruga invalida rada Đakovo 
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Općina Semeljci 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.14. UDRUGE OSOBA S 

INVALIDITETOM U 

CIVILNOM DRUŠTVU 

GODINA PROVEDBE 

 

AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 4 Sustavno financirati 

udruge osoba s invaliditetom 

omogućujući njihovo 

djelovanje u cilju 

unapređenja kvalitete života 

osoba s invaliditetom 

2015. Redovna djelatnost 8.000,00 kuna Proračun Općine Financiranje djelatnosti 

Udruge osoba s 

invaliditetom "Duga" 

Semeljci  

 

 

 

Grad Beli Manastir 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.14. UDRUGE OSOBA S 

INVALIDITETOM U 

CIVILNOM DRUŠTVU 

GODINA PROVEDBE 

 

AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 4 Sustavno financirati 

udruge osoba s invaliditetom 

omogućujući njihovo 

djelovanje u cilju 

unapređenja kvalitete života 

osoba s invaliditetom 

2015. Materijalna pomoć Udruzi 

"Baranjski leptirići" 

12.000,00 kuna Proračun Grada Unaprjeđenje kvalitete života 

OSI kroz sufinanciranje 

projekta "S vježbom nam je 

lakše" 

 

 

Grad Belišće 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE:  

2.2. ŽIVOT U ZAJEDNICI 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 2 Osigurati kvalitetne 

usluge u zajednici te 

alternativne oblike smještaja 

koji omogućavaju prijelaz iz 

smještaja u ustanovama na 

život u zajednici 

2014./2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stambena zajednica Udruge 

"Zvono" 

 

 

Referalni centar za prevenciju 

institucionalizacije osoba s 

invaliditetom Zvono 

 

 

 

150.000,00 kn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udruga  "Zvono" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programom se želi osigurati 

licencirani smještaj osoba s 

invaliditetom uz podršku 

asistenata. U stambenoj je 

zajednici smješteno dvoje 

korisnika. 
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2014./2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015./2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTEER NEW DEAL 

 

300.000,00 kn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890.748,21 kn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo socijalne 

politike i mladih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativni program Razvoj 

ljudskih potencijala 

Referalni centar organizira 

pružanje sljedećih socijalnih 

usluga: Dnevni boravak za 

osobe s invaliditetom, Centar 

za zapošljavanje “Citadela”, 

Podrška u procesu 

uključivanja u redovni 

odgojni- obrazovni sustav, 

Mobilni stručni tim i 

Samostalno stanovanje. Ciljne 

skupine: djeca s teškoćama u 

razvoju i mladi s 

invaliditetom, odrasle osobe s 

invaliditetom, djelatnici u 

odgojno-obrazovnom procesu 

te  roditelji djece i mladih s 

poteškoćama u razvoju 

 

 

Cilj je projekta na inovativan 

način putem inkluzivnog 

volontiranja pružiti podršku 

ranjivim skupinama u 

njihovom procesu integracije 

u društvo, kako bi povećali 

svoju konkurentnost na tržištu 

rada, a sve to kroz 

volontiranje za opću 

dobrobit. Partneri u projektu 

su Grad Belišće, Udruga 

"Zvono", Udruga 

umirovljenika grada 

Belišća,Vijeće romske 

nacionalne manjine Osječko-

baranjske županije, Centar za 

socijalnu skrb Valpov, a 

suradnici su Grad Valpovo, 

Grad Donji Miholjac i  LAG 

Karašica. 
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Mjera 3 Osigurati dopunske 

usluge i druge kapacitete s 

ciljem potpore obitelji 

2015. Pomoć u kući starijim 

osobama 

Proračun grada Belišća - 

93.862,56 kn 

Ministarstvo socijalne 

politike i mladih 

Proračun grada Belišća 

Projektom se želi omogućiti 

starijim osobama neovisan i 

kvalitetan život u njihovoj 

prirodnoj sredini uz razne 

zdravstvene i socijalne 

usluge. U gradu Belišću u 

program je uključeno 80 

štićenika, među kojima su i 

osobe s invaliditetom. 

Mjera 4 Edukacija djelatnika 

javnih službi s ciljem 

kvalitetnijeg uključivanja 

osoba s invaliditetom u život 

zajednice 

2015. Edukacija predstavnika OCD-

a s područja Osječko-

baranjske, Vukovarsko-

srijemske, Brodsko-posavkse, 

Požeško-slavonske i 

Virovitičko-podravske 

županije 

 Europski socijalni fond Edukacija provedena u sklopu 

projekta SOS-NET, koji 

provode Udruga djece i 

mladih s poteškoćama u 

razvoju "Zvono", Udruga za 

pomoć osobama s 

intelektualnim teškoćama 

"Jaglac", Udruga 

paraplegičara i tetraplegičara 

Osječko-baranjske županije, 

Udruženje "Baranja" 

PODRUČJE 

NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.3. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 5 Podupirati suradnju 

između državnih tijela i 

jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave radi 

omogućavanja jednakosti 

pristupa predškolskom odgoju 

i školovanju na svim 

razinama, s posebnim 

naglaskom na unapređenju 

stanja u manjim sredinama 

(seoska, otočna, brdsko-

planinska, demografski 

ugrožena i ratom pogođena 

područja)  

 

 

Školska godina 2015./2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuirano, od 2014. godine 

 

 

Projekt Pomoćnici 11/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalni linijski prijevoz 

 

 

209.250,00 kn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.610,00 kn 

 

 

Ministarstvo znanosti 

obrazovanja i sporta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proračun grada Belišća 

Projekt Pomoćnici 11/24 

nastavak je projekta Učimo 

zajedno s ciljem 

izjednjačavanja mogućnosti 

uključivanja djece s 

invaliditetom u redovnu 

nastavu uz podršku asistenta. 

Kroz projekt je osigurano 25 

asistenata u 15 škola s 

područja Valpovštine, Donjeg 

Miholjca i Baranje 

 

Svi osnovnoškolci i 

srednjoškolci s područja 

grada Belišća stječu pravo na 

besplatnu vožnju gradskim 

autobusima 
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Mjera 6 Osigurati 

infrastrukturnu potporu 

učenicima s teškoćama u 

razvoju 

 

Kontinuirano, od 2013. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuirano, od 2011. godine 

 

Poludnevni boravak u 

Bistrincima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poludnevni boravak Udruge 

"Zvono" Belišće 

 

47.678,71 kn 

 

Proračun grada Belišća 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državni proračun i Proračun 

grada Belišća 

Poludnevni boravak u 

Bistrincima provodi se u 

sklopu projekta "Širenje 

mreže socijalnih usluga u 

zajednici". Nositelj je 

aktivnosti Dječji dom Klasje 

Osijek, a partneri Grad 

Belišće i Centar za socijalnu 

skrb Valpovo. U sklopu 

navedenog projekta provode 

se odgojno-obrazovne 

aktivnosti, razvoj vještina i 

provođenje slobodnog 

vremena. 
 

Dnevni centar u sklopu kojega 

korisnici koriste usluge 

poludnevnog boravka, 

radionice samozastupanja, 

škole samostalnog stanovanja 

te dramske, glazbene i 

informatičke radionice. U 

prijepodnevnim satima odvija 

se program Radno okupacijskih 

radionica za 10-ak korisnika, a 

popodnevni Poludnevni boravak 

u udruzi svakodnevno pohađa 

20-ak korisnika (od 10 do 37 

godina) s poteškoćama u 

razvoju. 

Mjera 7 Uključiti djecu s 

teškoćama u razvoju i odrasle 

osobe s invaliditetom u 

postupke donošenja odluka 

koje utječu na njihov život 

Kontinuirano od 2011. godine 

 

 

 

 

 

Kontinuirano od 2008. godine 

Klub samozastupnika 

 

 

 

 

 

 

Savjet mladih grada Belišća 

 

 

 

 

 

 

 

5.000,00 kn 

 

 

 

 

 

 

 

Proračun grada Belišća 

Cilj kluba samozastupnika je 

poticanje razvoja 

samoodređenja i 

samozastupanja tj., govorenja 

i djelovanja u vlastito ime. 
 

Savjet mladih grada Belišća 

kao savjetodavno tijelo Grada 

Belišća promiče i zagovara 

prava, potrebe i interese 

mladih na području grada 

Belišća. Kao član Savjeta u 

protekloj godini bila je osoba 

s invaliditetom.  
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PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.5. SOCIJALNA SKRB I 

MIROVINSKO 

OSIGURANJE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 6 Razviti sustav 

informiranja i edukacije osoba 

s invaliditetom i njihovih 

roditelja 

Kontinuirano 

 

 

 

Mrežna stranica grada Belišća 

 

Belišćanski list 

 

Gradski radio Belišće 

 Proračun grada Belišća Novosti i informacije koje se 

tiču osoba s invaliditetom 

dostupne su putem mrežne 

stranice grada Belišća, 

Belišćanskog lista i Gradskog 

radija Belišće. Osim toga, 

Udruga invalida rada Belišće, 

HVIDR-a Belišće, Udruga 

"Zvono" svakodnevno 

pružaju informacije i 

potrebnu stručnu pomoć 

putem svojih mrežnih 

stranica. 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.6. STANOVANJE, 

MOBILNOST I 

PRISTUPAČNOST 

GODINA PROVEDBE 

 

AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 1 Osigurati 

pristupačnost građevina 

osobama s invaliditetom i 

osobama smanjene 

pokretljivosti 

od 2009. godine 

 

 

od 2014. godine 

 

 

 

 

 

 

 

od 2015. godine 

Lift u Gradskoj upravi grada 

Belišća 
 

Podizna platforma za osobe s 

invaliditetom u zgradi 

Policijske postaje 
 

Rampe u Dječjem vrtiću 

"Maslačak" i Osnovnoj školi 

Ivana Kukuljevića Belišće 
 

Rampa u Lokalnom 

volonterskom centru i Klubu 

mladih Garaža 

Rampa u stambenoj zajednici 

 

 

 

 

292.5241,82 kn 

 

 
 

 

Ministarstvo branitelja i 

Proračun grada Belišća 

 
 

 

 

 

Donacija M&D Belišće 

 

Donacija Harburg-

Freudenberger Belišće d.o.o. 

 

 

 

 

 

 

Osiguran pristup svim teško 

pokretnim osobama. 

Mjera 2 Osigurati 

pristupačnost javnog prometa 

kontinuirano Parkirališna mjesta, pješački 

prijelazi, pješački otoci i 

raskrižja prilagođena osobama 

s invaliditetom 

 Proračun grada Belišća Svi javni objekti na području 

grada Belišća imaju parkirališ-

na mjesta predviđena za osobe 

s invaliditetom, a pješački 

prijelazi prilagođeni su 

osobama s invaliditetom. 
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PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.7. PROFESIONALNA 

REHABILITACIJA, 

ZAPOŠLJAVANJE I RAD 

Mjera 2 Osigurati mehanizme 

zaštite od diskriminacije u 

području zapošljavanja i rada 

osoba s invaliditetom 

GODINA PROVEDBE 

 

AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 6 Osigurati učinkovite 

mjere za poticanje 

samozapošljavanja, 

odgovarajućih oblika 

zapošljavanja i zadržavanja 

zaposlenja osoba s 

invaliditetom na svim 

razinama 

2015. STEP IN - zapošljavanje uz 

podršku osobama sa 

intelektualnim teškoćama u 

Hrvatskoj 

1.068.213,00 kn Strukturni i investicijski fond 

IPA 

Program Zapošljavanja uz 

podršku (SUPPORTED 

EMPLOYMENT 

PROGRAMME) provodi 

Udruga "Zvono" uz podršku 

Grada Belišća. Program je 

obuhvatio 30 osoba s 

intelektualnim teškoćama 

koje su uz podršku svojih 

asistenata završili volontersku 

praksu uz podršku. Program  

je bio osmišljen kroz sljedeće 

elemente: savjetovanje za 

karijeru i podrška za 

zapošljavanje, praksa uz 

podršku radnog 

trenera(asistenta), radionice 

za poboljšanje vještina i 

ključnih kompetencija. Ovaj 

je projekt uvelike osnažio 

korisnike i razvio 

kompetencije koje su 

potrebne za otvoreno tržište 

rada te je osvijestio 

poslodavce o mogućnostima 

zapošljavanja osoba s 

invaliditetom. 
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PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.9. INFORMIRANJE, 

KOMUNIKACIJA I 

PODIZANJE RAZINE 

SVIJESTI 

GODINA PROVEDBE 

 

AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 1 Omogućiti slobodno 

pretraživanje, primanje i 

prosljeđivanje informacija 

prema izboru pojedinca - 

osobe s invaliditetom na 

ravnopravnoj osnovi s drugim 

članovima društva 

Kontinuirano 

 

 

od 2015. 

 

od 2015. 

Mrežna stranica grada Belišća 

 

Belišćanski list 

 

Gradski radio Belišće 

 Proračun grada Belišća Novosti i informacije koje se 

tiču osoba s invaliditetom 

dostupne su putem mrežne 

stranice grada Belišća, 

Belišćanskog lista i Gradskog 

radija Belišće. Osim toga, 

Udruga invalida rada Belišće, 

HVIDR-a Belišće, Udruga 

"Zvono" svakodnevno 

pružaju informacije i 

potrebnu stručnu pomoć 

putem svojih mrežnih 

stranica. 

Mjera 3 Jačati svijest o tome 

da same osobe s invaliditetom 

mogu najbolje zastupati svoje 

interese, podizati razinu svijesti 

o invaliditetu i pravima osoba s 

invaliditetom unapređivanjem 

stavova prema osobama s 

invaliditetom kao aktivnim i 

potpunim članovima društva 

Kontinuirano od 2011. godine Klub samozastupnika   Cilj kluba samozastupnika je 

poticanje razvoja 

samoodređenja i 

samozastupanja tj., govorenja 

i djelovanja u vlastito ime. 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.10. SUDJELOVANJE U 

KULTURNOM ŽIVOTU 

GODINA PROVEDBE 

 

AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 1 Kontinuirano poticati 

i podupirati projekte koji 

afirmiraju kreativne i 

umjetničke mogućnosti osoba 

s invaliditetom 

Kontinuirano od 2007.godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival bundeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.000,00 kuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proračun grada Belišća 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival se održava dva dana - 

prvi se dan organizira 

rezbarenje bundeva i modna 

revija dizajnera koji njeguju 

etno stil, a drugi dan Festivala 

održava se tradicionalan 

sajam. 

Na sajmu se izlažu domaći 

proizvodi i sve drugo što je 

povezano s očuvanjem 

tradicije i tradicijskih zanata.  
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Kontinuirano od 2007.godine 

 

 

 

Festival Zvoni Zvono 

 

 

 

 

6.000,00 kn 

 

 

 

Proračun grada Belišća 

Aktivnosti alternativnih 

oblika rehabilitacije. Udruga 

"Zvono"  organizirala je osmi 

po redu Festival Zvoni Zvono 

na kojem su sudjelovale 

brojne organizacije s područja 

cijele Hrvatske. Festival je 

trajao tri dana, a ukupno je 

sudjelovalo oko 400 

sudionika.  

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.14. UDRUGE OSOBA S 

INVALIDITETOM U 

CIVILNOM DRUŠTVU 

GODINA PROVEDBE 

 

AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 1 Sustavno podizati 

razinu svijesti javnosti o 

značaju udruga osoba s 

invaliditetom 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

2015. 

 

 

 

 

 

2015. 

 

 

 

 

 

 

2014./2016. 

Financiranje projekta HVIDR-

e Belišće 

 

 

 

 

Financiranje projekta Udruge 

invalida rada i osoba s 

invaliditetom  Belišća i 

Valpova 

 

 

Financiranje projekta 

Regionalnog  saveza udruga 

invalida rada Belišće 

 

 

SOS-NET 

17.000,00 kn 

 

 

 

 

 

 

 

5.000, 00 kn 

 

 

 

 

4.000,00 kn 

 

 

 

 

 

746.144,00 kn 

Proračun grada Belišća 

 

 

 

 

 

 

 

Proračun grada Belišća 

 

 

 

 

Proračun grada Belišća 

 

 

 

 

 

Europski socijalni fond 

Organizacija radionica, radnih 

terapija, sportskih aktivnosti, 

predavanja u svrhu 

poboljšanja kvalitete življenja 

vojnih invalida 

 

 

Aktivnosti usmjerene prema 

poboljšanju položaja osoba s 

invaliditetom 

 

 

Organizacija tribina, skupova 

usmjerenih prema poboljšanju 

položaja osoba s 

invaliditetom  

 

 

Cilj je projekta SOS-NET 

unaprijediti sposobnosti 

organizacija civilnog društva  

za pružanje socijalnih usluga i 

jačanje partnerstva s 

dionicima koji djeluju na 

području pružanja socijalnih 

usluga u pet slavonskih 

županija. 
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Grad Donji Miholjac 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.14. UDRUGE OSOBA S 

INVALIDITETOM U 

CIVILNOM DRUŠTVU 

Mjera 4 Sustavno financirati 

udruge osoba s invaliditetom 

omogućujući njihovo 

djelovanje u cilju unapređenja 

kvalitete života osoba s 

invaliditetom 

GODINA PROVEDBE 

 

 

2015. 

 

 

 

 

 

2015. 

 

 

 

2015. 

 

 

 

2015. 

 

 

2015. 

 

 

 

 

2015. 

 

 

 

2015. 

 

 

 

2015. 

 

 

 

2015. 

AKTIVNOST 

 

UDRUGA ZA BORBU 

PROTIV LIMFOMA I 

MALIGNIH BOLESTI D. 

MIHOLJAC 

 

UDRUGA ZA RAZVOJ I 

UNAPRJEĐENJE 

POMAGALA I KVALITETE 

ŽIVLJENJA OSOBA S 

INVALIDITETOM RH 

 

DRUŠTVO NAŠA DJECA + 

TERAPIJSKO JAHANJE 

 

 

UDRUGA GLUHIH NAŠICE 

 

 

UDRUGA INVALIDA D. 

MIHOLJAC 

 

 

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU 

OD DIJABETESA D. 

MIHOLJAC 

 

UDRUGA 

DRAGOVOLJACA I 

VETERANA 

DOMOVINSKOG RATA 

 

UHVIDDR 

 

 

UDRUGA HRVATSKIH 

DRAGOVOLJACA 
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Grad Đakovo 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE:  

2.2. ŽIVOT U ZAJEDNICI 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 1 Osigurati usklađeni 

pristup u pružanju kvalitetnih 

usluga podrške u zajednici 

2015. 2. Osnaživati udruge osoba s 

invaliditetom na lokalnoj 

razini 

135.000,00 Proračun Grada Đakova Udruga za pomoć osobama s 

mentalnom retardacijom 

Đakovo pružila je 

korisnicima s područja 

Grada Đakova - djeci s 

teškoćama u razvoju i 

osobama s invaliditetom 

usluge patronaže, kao 

stručnu podršku u obitelji. 

Gradsko društvo Crvenog 

križa Đakovo provodilo 

socijalno-humanitarnu i 

zdravstveno edukativnu 

djelatnost, između ostalih i 

za osobe s invaliditetom koje 

su korisnici njihovih usluga i 

pomoći. Na osnovi Odluke o 

financiranju Programa 

sufinanciranja programskih 

aktivnosti udruga invalida i 

humanitarnih udruga na 

području Grada Đakova. 

Mjera 3 Osigurati dopunske 

usluge i druge kapacitete s 

ciljem potpore obitelji 

2015. 1. Poticati osnivanje većeg 

broja dnevnih centara, klubova 

i centara za kratkotrajni 

boravak 

28.000,00 Proračun Grada Đakova Udruga za pomoć osobama s 

mentalnom retardacijom 

Đakovo i Udruga za psiho-

socijalne potrebe "Amadea" 

Đakovo pružale su usluge s 

ciljem potpore obitelji osoba 

s invaliditetom i obitelji 

djece s teškoćama u razvoju, 

odnosno mogućnost dnevnog 

i poludnevnog boravka u 

prostorijama udruga.  

Svakodnevno su organizirale 

različite sadržaje za osobe s 

invaliditetom i djecu s 

teškoćama u razvoju, a 

korisnike programa dovozile 

i odvozile kući kombi-
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vozilom. Prostor za rad 

Udruge za pomoć osobama s 

mentalnom retardacijom 

osigurao je Grad Đakovo u 

suradnji s OŠ V. Nazor 

Đakovo. 

Udruga "Amadea" 

svakodnevno organizirala je 

usluge dnevnog boravka za 

starije osobe, odnosno osobe 

s invaliditetom, a jedanput 

tjedno i radionice za mlađe 

osobe s invaliditetom i djecu 

s teškoćama u razvoju u 

prostorijama svojeg Centra 

"Amadea" u Đakovu. 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.3. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 5 Podupirati suradnju 

između državnih tijela i 

jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave radi 

omogućavanja jednakosti 

pristupa predškolskom odgoju 

i školovanju na svim 

razinama, s posebnim 

naglaskom na unapređenju 

stanja u manjim sredinama 

(seoska, otočna, brdsko-

planinska, demografski 

ugrožena i ratom pogođena 

područja)  

 

2015. 1. Osigurati mrežu obrazovnih 

institucija, učeničkih i 

studentskih domova bez 

prostornih prepreka 

 

650.000,00 Proračun Grada Đakova Osigurana mreža obrazovnih 

institucija i učeničkih i 

studentskih domova bez 

prostornih prepreka - 4 

objekta dječjih vrtića su bez 

prepreka (od ukupno 5 

objekata) u kojima djeca 

pohađaju nastavu predškole. 

Broj djece s teškoćama u 

razvoju koji pohađaju 

redovan program dječjeg 

vrtića - 4 djece (uz potporu 

Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i športa) i to 2 

djece u Dječjem vrtiću 

Montessori "Sunčev sjaj - 

Nazaret" u Đakovu i 2 djece 

u Dječjem vrtiću Đakovo. 

Dječji vrtić Montessori 

"Sunčev sjaj - Nazaret" 

Đakovo u privatnom 

vlasništvu pohađalo je 92 

djece u 4 odgojne skupine. U 
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svakoj od skupina radile su 

dvije montessori odgojiteljice. 

Dvoje djece s teškoćama u 

razvoju pohađalo je dječji 

vrtić uz potporu Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i 

športa. Ovaj vrtić radi po 

Montessori metodi "Pomozi 

mi da to učinim sam".  

Dječji vrtić "Zvrk" Đakovo u 

privatnom vlasništvu 

pohađalo je 85 djece u 3 

mješovite skupine. 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.5. SOCIJALNA SKRB I 

MIROVINSKO 

OSIGURANJE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 6 Razviti sustav 

informiranja i edukacije osoba 

s invaliditetom i njihovih 

roditelja 

2015. 1. Informirati osobe s 

invaliditetom o uvjetima i 

načinu ostvarivanja prava u 

sustavu socijalne skrbi 

0,00 Proračun Grada Đakova Dostupnost informacija 

osobama s invaliditetom i 

njihovim obiteljima - redovita 

objava poziva za podnošenje 

zahtjeva za ostvarivanje prava 

iz socijalne skrbi na internet 

stranicama Grada Đakova 

(ukupno najmanje 4 objave 

godišnje), objava informacija 

na internet stranicama udruga. 

Mjera 6 Razviti sustav 

informiranja i edukacije osoba 

s invaliditetom i njihovih 

roditelja 

2015. 2. Osigurati financijske 

potpore radi unapređivanja 

znanja i vještina osoba s 

invaliditetom i njihovih 

roditelja putem projekata i 

programa udruga osoba s 

invaliditetom i udruga koje 

programski djeluju u korist 

osoba s invaliditetom 

66.422,00 Proračun Grada Đakova Udruga za pomoć osobama s 

mentalnom retardacijom 

Đakovo provodila je program 

edukacije za osobe s 

invaliditetom i roditelje djece 

s teškoćama u razvoju uz 

pomoć stručnih osoba - 

liječnika pedijatra, pedagoga, 

psihologa, defektologa i dr. 

održavanjem stručnih 

predavanja i seminara u 

prostorijama Udruge. Putem 

ovih edukacija su osobe s 

invaliditetom dobile korisne 

informacije o pravima iz 
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područja socijalne skrbi koja 

mogu koristiti. 

Udruga za psiho-socijalne 

potrebe "Amadea" Đakovo 

organizirala je radionice i 

predavanja s različitim 

sadržajima, između ostalog i 

predavanja vezana za 

zdravstvene probleme treće 

životne dobi i predavanja o 

psihološkim promjenama i 

potrebama osoba s 

invaliditetom. Na 

predavanjima su sudjelovale 

stručne osobe različitih 

profila: prof. pedagogije i 

sociologije te religiozne 

pedagogije, spec. obiteljske 

medicine, mr. sc. pedagogije 

- voditeljica volontera, spec. 

psihijatar, psiholog, 

psihoterapeut, radni terapeut, 

defektolog i dr. Na taj način 

su se osobe s invaliditetom 

mogle unaprijediti svoja 

znanja, ali i dobiti dodatna 

saznanja o pravima iz 

područja socijalne skrbi koja 

mogu ostvariti. 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.7. PROFESIONALNA 

REHABILITACIJA, 

ZAPOŠLJAVANJE I RAD 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 6 Osigurati učinkovite 

mjere za poticanje 

samozapošljavanja, 

odgovarajućih oblika 

zapošljavanja i zadržavanja 

zaposlenja osoba s 

invaliditetom na svim 

razinama 

2015. 1. Izraditi i provoditi mjere za 

poticanje samozapošljavanja, 

odgovarajućih oblika 

zapošljavanja i zadržavanja 

zaposlenja na svim razinama 

942.269,50 Proračun Grada Đakova Grad Đakovo je u suradnji s 

Hrvatskim zavodom za 

zapošljavanje realizirao 

zapošljavanje u javnim 

radovima 53 nezaposlene 

osobe koje su prijavljene na 

Hrvatskom zavodu za 

zapošljavanje. Prema 

propisanim uvjetima 
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prednost pri zapošljavanju su 

imali nezaposleni roditelji 

koji samostalno skrbe o djeci 

i nezaposleni roditelji djece s 

teškoćama u razvoju. 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.13. REKREACIJA, 

RAZONODA I ŠPORT 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 3 Organizirati športska 

natjecanja djece s teškoćama u 

razvoju i osoba s invaliditetom 

na lokalnoj, regionalnoj i 

državnoj razini te poticati 

sudjelovanje na međunarodnim 

natjecanjima 

2015. 1. Organizirati natjecanja 61.900,00 Proračun Grada Đakova Boćarski klub invalida 

"Lastavice" Đakovo okuplja 

invalidne osobe oboljele od 

cerebralne paralize. Većina 

njegovih članova je u 

invalidskim kolicima. Kao 

rehabilitaciju svojih članova 

izabrali su boćanje za osobe 

s invaliditetom. Članovi 

kluba su provodili svoje 

aktivnosti i sudjelovali na 

natjecanjima u 4 kola 

prvenstva Hrvatske diljem 

cijele Hrvatske. 

HVIDR-a Ogranak Đakovo je 

dragovoljna udruga hrvatskih 

ratnih vojnih invalida iz 

Domovinskog rata koji su se 

udružili radi zaštite i 

promicanja zajedničkih 

nacionalnih, humanitarnih, 

socijalnih, zdravstvenih, 

športskih, kulturnih i drugih 

interesa i ciljeva. Udruga 

provodila program rekreacije 

i športskih aktivnosti svojih 

članova i to kuglanje, šah i 

pikado. 

Broj organiziranih natjecanja 

na svim razinama - 16 

natjecanja, 

Broj sudionika natjecanja - 

20 sudionika natjecanja. 
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PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.14. UDRUGE OSOBA S 

INVALIDITETOM U 

CIVILNOM DRUŠTVU 

GODINA PROVEDBE 

 
AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 4 Sustavno financirati 

udruge osoba s invaliditetom 

omogućujući njihovo 

djelovanje u cilju unapređenja 

kvalitete života osoba s 

invaliditetom 

2015. 3. Izraditi model sustavnog 

financiranja osnovne 

djelatnosti saveza udruga 

osoba s invaliditetom 

229.960,00 Proračun Grada Đakova Udruga za pomoć osobama s 

mentalnom retardacijom Đakovo 

i Udruga za psiho-socijalne 

potrebe "Amadea" Đakovo 

provodile su projekte 

i programe koji su se provodili 

s ciljem unapređenja kvalitete 

života osoba s invaliditetom. 

Udruga za pomoć osobama s 

mentalnom retardacijom Đakovo 

provodila je program "Budi mi 

podrška", a Udruga 

za psiho-socijalne potrebe 

"Amadea" Đakovo provodila 

je program "Dnevni boravak i 

pomoć u kući za starije i 

osamljene osobe". Oba 

projekta/programa su uspješno 

provedena. 

Organizacijama civilnog 

društva koje skrbe o osobama s 

invaliditetom te djeci i 

mladima s teškoćama u razvoju 

na području Grada Đakova 

posvećena je velika pozornost. 

Na području Grada Đakova 

djeluje Udruga za pomoć 

osobama s mentalnom 

retardacijom Đakovo, Udruga 

za psiho-socijalne potrebe 

"Amadea" Đakovo, Boćarski 

klub invalida "Lastavice" 

Đakovo, Društvo multiple 

skleroze Osječko-baranjske 

županije, Udruga gluhih i 

nagluhih Osječko-baranjske 

županije, Udruga slijepih 

Osječko-baranjske županije, 
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Udruga paraplegičara i tetra-

plegičara Osječko-baranjske 

županije, Udruga invalida rada 

Đakovo, Udruga "Sv.Vinko" - 

Konferencija Svih svetih 

Đakovo i HVIDR-a Ogranak 

Đakovo. Sve ove organizacije s 

velikom pozornošću skrbe o 

osobama s invaliditetom i djeci 

s teškoćama u razvoju od 

najmlađe životne dobi. Grad 

Đakovo prepoznao je njihov 

veliki značaj i sufinancirao je 

rad ovih organizacija. 
 
 

Grad Osijek 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE:  

2.2. ŽIVOT U ZAJEDNICI 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 1 Osigurati usklađeni 

pristup u pružanju kvalitetnih 

usluga podrške u zajednici 

2015. Pokretati akcije za 

omogućavanje aktivnog 

sudjelovanja osoba s 

invaliditetom u lokalnoj 

sredini 

13.750,00 Proračun Grada Osijeka Grad Osijek svake godine 

organizira prigodan Program koji 

sadrži razne aktivnosti 

promoviranja zdravlja, kao i 

sportske i zabavne sadržaje. 

Putem štandova predstavnici 

udruga koje se bave osobama 

s invaliditetom na području grada 

Osijeka imaju priliku predstaviti 

svoje aktivnosti i građane 

informirati o preventivnim 

zdravstvenim programima, 

utjecaju prehrane na povišen 

krvni tlak i na zdravlje općenito. 

Organizirane su kontrole 

mjerenja tlaka, razine šećera u 

krvi, provjera analize sastava 

tijela, a svi zainteresirani su 

mogli dobiti savjete liječnika i 

nutricionista o različitim 

oblicima tjelovježbe kao i 

prigodne informativno-

edukativne letke. 
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Mjera 3 Osigurati dopunske 

usluge i druge kapacitete s 

ciljem potpore obitelji 

2015. Poticati rad skupina za 

samoizražavanje koje nude 

prikladne oblike terapije 

150.000,00 Proračun Grada Osijek COO "Ivan Štark" Osijek 

koristi prostor u Briješću radi 

organiziranja poludnevnog 

boravka djece i odraslih osoba 

s invaliditetom i animiranja 

roditelja za uključivanje u rad 

od zajedničkog interesa. U 

okviru poludnevnog boravka 

za 25 korisnika pružaju se 

usluge prehrane, njege i brige 

o zdravlju, medicinske i 

psihosocijalne rehabilitacije te 

usluge organiziranog 

provođenja slobodnog 

vremena i radne terapije. 

Mjera 4 Edukacija djelatnika 

javnih službi s ciljem 

kvalitetnijeg uključivanja 

osoba s invaliditetom u život 

zajednice 

2015. Organizirati edukacije 

djelatnika javnih službi 

  Dječji vrtić Osijek proveo 

edukaciju sa stručnom 

suradnicom s ciljem pružanja 

podrške odgojiteljima koji u 

svojim skupinama provode 

inkluziju osoba s 

invaliditetom na izradi 

individualiziranih programa. 

Osnovne škole na području 

grada Osijeka redovito 

provode edukacije svojih 

nastavnika i stručnog osoblja 

vezanih uz probleme i potrebe 

učenika s invaliditetom. 

Športska udruga slijepih, 

"Svjetlost'' je u galeriji i 

školama održala edukaciju za 

nastavnike razredne i 

predmetne nastave.  
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PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.3. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 3 Osigurati 

cjeloživotno učenje osobama s 

invaliditetom s ciljem 

učinkovite prohodnosti 

između faza obrazovanja te 

između obrazovanja i 

zapošljavanja 

2015. Osigurati cjeloživotno 

profesionalno informiranje i 

savjetovanje osoba s 

invaliditetom 

  COO Ivan Štark pruža 

usluge savjetovanja 

roditeljima i ostalim 

članovima obitelji djece s 

teškoćama u razvoju u 

smislu suočavanja s 

teškoćama (prihvaćanje 

dijagnoze, ograničenosti 

djetetovih mogućnosti, 

školovanja po individualnom 

programu, prognoze, dalje 

budućnosti, ostvarivanje 

prava, suočavanja s 

poteškoćama i sl). 

Organizirali su radionice 

potpore za roditelje. 

Mjera 5 Podupirati suradnju 

između državnih tijela i 

jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave radi 

omogućavanja jednakosti 

pristupa predškolskom odgoju 

i školovanju na svim 

razinama, s posebnim 

naglaskom na unapređenju 

stanja u manjim sredinama 

(seoska, otočna, brdsko-

planinska, demografski 

ugrožena i ratom pogođena 

područja)  

2015. Postupno osiguravati 

primjereni prijevoz učenicima 

s teškoćama u razvoju 

  Nabavljeno je novo 

prijevozno sredstvo u COO 

Ivan Štark za prijevoz 

učenika s teškoćama, svi 

učenici kojima je prijevoz 

potreban pokriveni su 

prijevozom, a financiran je iz 

Ministarstva 
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Mjera 6 Osigurati 

infrastrukturnu potporu 

učenicima s teškoćama u 

razvoju 

2015. Osigurati asistenta u nastavi i 

obrazovnog prevoditelja 

2.600.195,00 Proračun Grada Osijeka, 

MSPM, HZZ 

U 2015.g Grad Osijek 

nastavio je provoditi projekt 

Rad s djecom s ADHD-om u 

osječkim osnovnim školama 

i vrtićima kojima se 

osigurala pomoć asistenta (u 

ovom slučaju studenta). 

Uključeno je 44 djece i 44 

asistenata. 

Grad Osijek je nastavio 

provoditi projekt 

OSIgurajmo im JEdnaKost 

kojim je osigurana pomoć u 

nastavi za djecu s teškoćama 

u razvoju (50 djece i 48 

pomoćnika u nastavi). 

Projekt je završio u lipnju 

2015. Također, mjerom 

Mladi za mlade - pomagači u 

nastavi osigurano je 12 

pomagača u nastavi za 12 

djece s teškoćama u razvoju  

 2015. Izrada udžbenika, priručnika i 

radnih bilježnica na 

Brailleovom pismu i 

uvećanom crnom tisku za 

učenike s oštećenjem vida, te 

za ostale učenike s teškoćama 

u primanju informacija te 

teškoćama učenja, učenike s 

teškoćama u razvoju i studente 

s invaliditetom 

26.000,00 Proračun Grada Osijeka Grad Osijek je u 2015. 

godini financirao udžbenike 

na Brailleovom pismu 

slijepoj djevojčici u 6. 

razredu OŠ Mladost. 

Mjera 7 Uključiti djecu s 

teškoćama u razvoju i odrasle 

osobe s invaliditetom u 

postupke donošenja odluka 

koje utječu na njihov život 

2015. Osigurati stjecanje vještina za 

zastupanje i samozastupanje 

interesa djece s teškoćama u 

razvoju i odraslih osoba s 

invaliditetom 

3.000,00 Proračun Grada Osijeka Grad Osijek, sufinancirao je 

aktivnosti Udruge za samo-

zastupanje i projekt "Poštujte 

naša ljudska prava" - 

osnaživanje i edukacija osoba 

s intelektualnim teškoćama o 

njihovim ljudskim pravima. 

Osnaženo je dvoje 

samozastupnika (korisnici 

organiziranog stanovanja 

Osječkog centra za inkluziju) 
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PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.4. ZDRAVSTVENA 

ZAŠTITA 

GODINA PROVEDBE 

 
AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 5 Pratiti podatke o 

provedenoj zdravstvenoj 

zaštiti djece s neurorizicima i 

iste implementirati 

2015. Provesti program edukacije 

zdravstvenih djelatnika 

  KBC Osijek je organizirao 

pojedinačne ili cikluse 

obrazovnih programa 

(predavanja, radionice, 

tribine i sl.) namijenjene 

liječnicima i zdravstvenim 

stručnjacima u bolničkim 

odjelima te roditeljima djece 

s teškoćama u razvoju. 

Kontinuirano provode 

edukaciju djelatnika 

(uključujući i invalide) na 

stručnim seminarima, 

radionicama i predavanjima.  

Mjera 6 Osigurati 

pristupačnost i informacijsku 

podršku za gluhe i slijepe 

osobe u zdravstvenim 

ustanovama 

2015. Utvrditi prioritete uklanjanja 

građevinskih prepreka na 

godišnjoj razini (KBC Osijek, 

COO "Ivan Štark'') 

  KBC Osijek je prilagodio 

pristup zdravstvenim 

ustanovama osoba s 

invaliditetom. Prilagodili su 

pristup objektima, uključili 

posrednike u komunikaciji 

za osobe s invaliditetom u 

zdravstvenim ustanovama. 

COO "Ivan Štark'' je iz 

vlastitih sredstava i donacija 

izvršena prilagodba učionica 

i namještaja za korištenje 

djeci s višestrukim 

teškoćama u razvoju, 

nabavljena su ortopedska 

pomagala i novi didaktički 

materijal. 

Mjera 7 Opremiti zdravstvene 

ustanove i rehabilitacijske 

centre potrebnim 

funkcionalnim pomagalima 

2015. Utvrditi prioritete nabave 

medicinske opreme na 

godišnjoj razini 

  KBC Osijek je nabavio 

nužna pomagala. 

Kontinuiranom nabavom 

nužnih pomagala nastoji se 

korisnicima i djelatnicima s 

invaliditetom poboljšati 

pristup uslugama i rad u 

KBC-u Osijek. 
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PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.5. SOCIJALNA SKRB I 

MIROVINSKO 

OSIGURANJE 

GODINA PROVEDBE 

 
AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 6 Razviti sustav 

informiranja i edukacije osoba 

s invaliditetom i njihovih 

roditelja 

2015. Osigurati financijske potpore 

radi unapređivanja znanja i 

vještina osoba s invaliditetom 

i njihovih roditelja putem 

projekata i programa udruga 

osoba s invaliditetom i udruga 

koje programski djeluju u 

korist osoba s invaliditetom 

77.000,00 Proračun Grada Osijeka Grad Osijek je u 2015. 

godini podržao rad udruga 

osoba s invaliditetom i 

provedbu njihovih aktivnosti 

te je dodijelio 8 jednokratnih 

financijskih potpora za 

provedbu njihovih aktivnosti 

u ukupnom iznosu 15.500,00 

kn. Tijekom 2015. godine 

Grad Osijek sufinancirao je 

45 udruga od tih 15 udruga 

osoba s invaliditetom 

temeljem Javnog natječaja za 

financiranje projekata i 

programa udruga građana iz 

Proračuna Grada Osijeka u 

2015. u iznosu od 61.500,00 

kn. 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.6. STANOVANJE, 

MOBILNOST I 

PRISTUPAČNOST 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 1 Osigurati 

pristupačnost građevina 

osobama s invaliditetom i 

osobama smanjene 

pokretljivosti 

2015. Osigurati prilagodbu 

postojećih građevina osobama 

s invaliditetom i osobama 

smanjenje pokretljivosti 

  Grad Osijek je sukladno 

Programima prioriteta za 

održavanje i poboljšanje 

komunalne infrastrukture 

mjesnih odbora i gradskih 

četvrti u 2015. godini 

sanirano 7.823 m nogostupa, 

a uvažavajući potrebe osoba 

s invaliditetom na 

raskrižjima obuhvaćenim 

sanacijom izgrađeno je 92 

prijelaza za osobe s 

invaliditetom. 
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Mjera 2 Osigurati 

pristupačnost javnog prometa 

2015. Osigurati stajališta i perone, 

parkirališna mjesta, javne 

pješačke površine, semafore, 

pješačke prijelaze, pješačke 

otoke i raskrižja prilagođena 

OSI, na svim mjestima na 

kojima to nije učinjeno, a 

sukladno Pravilniku o 

osiguranju pristupačnosti 

građevina OSI i smanjene 

pokretljivosti 

156.764,09 Proračun Grada Osijeka Grad Osijek je tijekom 2015. 

godine,  u sklopu redovnog 

održavanja nerazvrstanih 

cesta i pješačko-

biciklističkih površina, 

izvršio građevinske radove 

prilagodbi javnih prometnih 

površina osobama s 

invaliditetom u iznosu 

156.764,09 kn. 

 2015.  65.019,00 Proračun Grada Osijeka Grad Osijek je izvršio radove 

na obilježavanju novih 

parkirališta za invalide. 

Obilježeno je 4 nova 

parkirališta, te je izvršena 

redovna obnova svih 

parkirališta za invalide na 

području grada Osijeka 

(ukupno 486 parkirališta na 

249 lokacija). Na održavanje 

je preuzeto i 13 novih 

parkirališta za osobe s 

posebnim potrebama 

izgrađenih od strane drugih 

UO Grada Osijeka. Trošak 

izvedenih radova je 

65.019,00 kuna 

 

 2015. Osigurati pristupačnost javnih 

prijevoznih sredstava OSI 

360.000,00 Proračun Grada Osijeka Gradski prijevoz putnika 

d.o.o. u 2015.g. prevezao je 

2667 osoba s invaliditetom 

posebnim prilagođenim 

kombi busom 

Mjera 4 Osigurati posebnu 

proračunsku poziciju na kojoj 

će se iskazivati planirana i 

utrošena financijska sredstva 

za uklanjanje građevinskih i 

drugih prepreka 

2015. Osigurati posebnu 

proračunsku poziciji u na 

kojoj će se planirati i 

iskazivati utrošena financijska 

sredstva za uklanjanje 

građevinskih i drugih prepreka 

uzevši u obzir uvođenje 

univerzalnog dizajna 

  Osigurana pozicija u 

Proračunu Grada Osijeka za 

ovu namjenu (R0178 

Uklanjanje arhitektonskih 

barijera) 
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Mjera 5 Poticati razvoj 

Univerzalnog dizajna 

     

Mjera 6 Osigurati različite 

oblike pomoći na području 

komunikacije osobama s 

invaliditetom kako bi se 

olakšao pristup javnim 

objektima i prostorima 

otvorenim za javnost 

2015. Osobama s najtežom vrstom i 

stupnjem invaliditeta osigurati 

osobnog asistenta, gluhih, 

gluhoslijepim i slijepim 

osobama osigurati 

odgovarajuću pomoć u vidu 

posrednika, uključujući 

vodiče, čitače i 

tumače/prevoditelje za 

znakovni jezik i ostale oblike 

komunikacije kojima se osobe 

s invaliditetom koriste kako bi 

se olakšao pristup javnim 

objektima i prostorima 

otvorenim za javnost i 

odgovarajuće praćenje 

događanja u navedenim 

prostorima 

  Izrađen je taktilni vodič u 

prostorijama izložbenog 

prostora za slijepe i gluhe 

osobe te su prilagođena 

umjetnička djela za 

razgledavanje slijepih 

(taktilno i zvučno). Prilikom 

organizacije Osječkog ljeta 

kulture Grad Osijek vodi 

računa o osiguranju 5 mjesta 

u prvom redu na svim 

produkcijama za osobe s 

invaliditetom i jedno mjesto 

za osobu u kolicima. Pravo 

se ostvaruje uz dokaz o 

invalidnosti 

Mjera 7 Unaprijediti 

informatičku pismenost osoba 

s invaliditetom 

2015. Promicati pristupačnost novih 

informacijskih i 

komunikacijskih tehnologija i 

sustava 

  Na službenim stranicama 

Grada Osijeka pod linkom 

Povjerenstvo za OSI "Prije i 

poslije" nalaze se sve tekuće 

vijesti i važne informacije 

vezane za kulturu, sport, 

slobodno vrijeme, zakonske 

promjene, obilježavanje 

prilaza i parkirališta u gradu, 

izgradnja rampi, a prate se i 

aktivnosti udruga koje se 

bave osobama s 

invaliditetom. Grad Osijek je 

ranijih godina sufinancirao 

program koji konvertira 

tekstualnu datoteku u 

akustičnu, a iznimno je 

korisno sredstvo za slijepe 

osobe jer se na taj način 

prilagođavaju Internet 

stranice slijepim osobama. 
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PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.7. PROFESIONALNA 

REHABILITACIJA, 

ZAPOŠLJAVANJE I RAD 

GODINA PROVEDBE 

 
AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 2 Osigurati mehanizme 

zaštite od diskriminacije u 

području zapošljavanja i rada 

osoba s invaliditetom 

2015. Provesti istraživanje o 

diskriminaciji na području 

zapošljavanja i rada osoba s 

invaliditetom 

  U sklopu projekta IPA 2011 

"Civilno društvo za 

odgovorno upravljanje" 

kojeg provodi Centar za mir, 

nenasilje i ljudska prava – 

Osijek u suradnji s 

predstavnicima raznih 

institucija i nevladinog 

sektora, a između ostalog i u 

suradnji s predstavnicima 

Grada Osijeka provodi se 

monitoring mjere iz područja 

2.6. Zapošljavanje, rad i 

profesionalna rehabilitacija 

iz Strategije izjednačavanja 

mogućnosti za OSI na 

području grada Osijeka 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.8. PRAVNA ZAŠTITA I 

ZAŠTITA OD NASILJA I 

ZLOSTAVLJANJA 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 4 Pružati osobama s 

invaliditetom odgovarajuću 

stručnu pravnu pomoć na svim 

razinama 

2015. Osigurati pravno savjetovanje 

za osobe s invaliditetom na 

svim razinama putem udruga 

osoba s invaliditetom, 

seminarima ili individualnim 

savjetovanjem. 

6.500,00 kn Proračun Grada Osijeka Grad Osijek je financirao 

Žensku udrugu "Izvor" u 

iznosu od 3.000,00 kn koja 

osobe s invaliditetom 

uključuje u sve radionice te 

im je osigurala besplatnu 

pravnu pomoć, Udruga za 

pomoć osobama s 

intelektualnim teškoćama 

provodi psihosocijalno 

savjetovalište i pravno 

savjetovalište te ju je Grad 

Osijek financirao u iznosu od 

3.500,00 kn 
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Mjera 11 Uklanjati stereotipe 

o oštećenju kod osoba s 

invaliditetom i djece s 

teškoćama u razvoju kao 

mogućem uzroku nasilja nad 

njima, te se boriti protiv 

njihova stigmatiziranja  

2015. Organizirati različite 

aktivnosti (radionice, 

igraonice, tribine, 

savjetovanje) u cilju 

uklanjanja stereotipa o 

oštećenju kao mogućem 

uzroku nasilja nad osobama s 

invaliditetom i djecom s 

teškoćama u razvoju 

32.000,00 kn Proračun Grada Osijeka Udruga Mogu je održala 

radionice s ciljem uklanjanja 

stereotipa o djeci i mladima s 

teškoćama u razvoju i 

osobama s invaliditetom kao 

mogućem uzroku nasilja nad 

njima, uključivanjem djece i 

mladih u programe 

terapijskog jahanja 

doprinijelo se uklanjanju 

stereotipa o oštećenju kod 

osoba s invaliditetom i djece 

s teškoćama u razvoju, te 

razvoju empatije i 

tolerancije, što je ujedno 

doprinijelo i prevenciji 

nasilja među istima. Grad 

Osijek je isplatio 32.000,00 

kn za provedbu Programa 

javnih potreba u sportu. 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.9. INFORMIRANJE, 

KOMUNIKACIJA I 

PODIZANJE RAZINE 

SVIJESTI 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 1 Omogućiti slobodno 

pretraživanje, primanje i 

prosljeđivanje informacija 

prema izboru pojedinca - 

osobe s invaliditetom na 

ravnopravnoj osnovi s drugim 

članovima društva 

2015. Učiniti dostupnim službene 

informacije osobama s 

invaliditetom u prihvatljivim 

oblicima i tehnologijama, 

ovisno o individualnim 

mogućnostima komuniciranja 

pojedinca - osobe s 

invaliditetom 

  Grad Osijek je prethodnih 

godina sufinancirao program 

koji konvertira tekstualnu 

datoteku u akustičnu, a 

iznimno je korisno sredstvo 

za slijepe osobe jer se na taj 

način prilagođavaju Internet 

stranice slijepim osobama. 
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Mjera 2 Koristiti nove 

tehnologije u cilju povećanja 

neovisnosti i kvalitete života 

osoba s invaliditetom 

2015. Potaknuti  javne službe i javna 

tijela na informiranje i 

komuniciranje u obliku koji je 

prihvatljiv osobama s 

invaliditetom 

4.500,00 Proračun Grada Osijeka Grad Osijek je financirao 

Udrugu gluhih i nagluhih 

OBŽ u iznosu od 4.500,00 

kn. Djelatnica je educirala 

učenike četvrtih razreda 

osnovnih škola na području 

grada Osijeka te provodi 

edukaciju znakovnog jezika. 

Djecu upoznaju s znakovnim 

jezikom gluhih i nagluhih 

osoba (kako razgovarati, 

dozvati ih, prenijeti poruku i 

slično), kulturom gluhih 

osoba, dvoručnom 

abecedom, a u suradnji s 

Povjerenstvom za osobe s 

invaliditetom Grada Osijeka. 

Mjera 3 Jačati svijest o tome 

da same osobe s invaliditetom 

mogu najbolje zastupati svoje 

interese, podizati razinu 

svijesti o invaliditetu i 

pravima osoba s invaliditetom 

unapređivanjem stavova 

prema osobama s 

invaliditetom kao aktivnim i 

potpunim članovima društva 

2015. Upoznavati javnost o dobrim 

primjerima iz prakse na 

području rada, obrazovanja, 

kulture, stanovanja i drugog 

putem sredstava javnog 

informiranja 

  Športska udruga slijepih 

"Svjetlost" promiče 

pozitivnu sliku osoba s 

invaliditetom uz pomoć 

Povjerenstva za osobe s 

invaliditetom i namjeravaju 

održavati poveznicu na web 

stranici Grada Osijeka kako 

bi se kratkim prikazom 

njihovih aktivnosti u slici i 

riječi postupno mijenjala i 

jačala svijest javnosti prema 

osobama s invaliditetom. 

Smatraju da je potrebno 

upoznavati javnost sa 

primjerima dobre prakse na 

području rada, obrazovanja, 

kulture, sporta i rekreacije 

putem sredstava javnog 

informiranja i promotivnog 

materijala. 
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PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.11. SUDJELOVANJE U 

POLITIČKOM I JAVNOM 

ŽIVOTU 

GODINA PROVEDBE 

 
AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 1 Osigurati tehničku 

podršku ili druge oblike 

pomoći kako bi svim 

zainteresiranim osobama s 

invaliditetom bili dostupni 

temeljni dokumenti od značaja 

za političko sudjelovanje na 

lokalnoj, regionalnih ili 

nacionalnoj razini  

2015. Povećati dostupnost 

dokumenata i osigurati 

potrebnu opremu 

  Grad Osijek na službenoj 

Internet stranici 

(www.osijek.hr) u sklopu 

Povjerenstva za OSI "Prije i 

poslije" svim zainteresiranim 

osobama pruža točne i 

trenutne informacije bitne za 

osobe s invaliditetom. Od 

strateških dokumenata do 

aktualnih događanja u gradu. 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.13. REKREACIJA, 

RAZONODA I ŠPORT 

GODINA PROVEDBE 

 
AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 3 Organizirati športska 

natjecanja djece s teškoćama u 

razvoju i osoba s invaliditetom 

na lokalnoj, regionalnoj i 

državnoj razini te poticati 

sudjelovanje na 

međunarodnim natjecanjima 

2015. Organizirati natjecanja 50.000,00 Proračun Grada Osijeka Program rekreativno-

terapeutske aktivnosti u 

Centru za edukaciju 

Gradskog društva Crvenog 

križa Osijek u Orahovici 

koristilo je 29 djece i 19 

roditelja u pratnji. Program 

je obuhvaćao korištenje 

bazena i obuku neplivača 

osoba s invaliditetom. 

 

 2015.  23.000,00 kn Proračun Gada Osijeka Grad Osijek je Savezu osoba 

s invaliditetom i njenim 

članicama za sudjelovanje u 

sportskim natjecanjima na 

razini grada, županije i 

države isplatio iznos od 

18.000,00 kn, a ukupno 

utrošena sredstva za 

jednokratne financijske 

potpore temeljem 

jednokratnih zamolbi u 2015. 

godini iznose 5.000,00 kn 

 

http://www.osijek.hr/
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Mjera 4 Ukloniti građevinske 

prepreke i prilagoditi športske 

terene (unutarnje i vanjske) te 

prilagoditi opremu potrebama 

djece s teškoćama u razvoju i 

osoba s invaliditetom  

2015. Ukloniti prepreke i prilagoditi 

teren 

30.000,00 Proračun Grada Osijeka Športski objekti d.o.o. su za 

održavanje Svjetskog kupa u 

streljaštvu za osobe s 

invaliditetom uredili 

streljanu Pampas 

postavljanjem prilazne 

rampe i obilježavanjem 

parkirališta za natjecatelje 

osobe s invaliditetom. 

Mjera 5 Ukloniti građevinske 

prepreke i prilagoditi školske 

prostore te opremu u svrhu 

omogućavanja izvannastavnih 

aktivnosti (športskih i drugih) 

potrebama djece s teškoćama 

u razvoju 

2015. Ukloniti prepreke i prilagoditi 

školske prostore i opremu 

  Grad Osijek je prethodnih 

godina financirao prilagodbu 

prilaza u 18 osnovnih škola 

na području grada Osijeka. 

PODRUČJE NACIONALNE 

STRATEGIJE: 

2.14. UDRUGE OSOBA S 

INVALIDITETOM U 

CIVILNOM DRUŠTVU 

GODINA PROVEDBE 

 
AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

Mjera 1 Sustavno podizati 

razinu svijesti javnosti o 

značaju udruga osoba s 

invaliditetom 

2015. Razvijati partnerstvo državne i 

javne uprave s udrugama 

osoba s invaliditetom na svim 

razinama 

  Udruga za rad s mladima 

Breza i Grad Osijek proveli 

su projekt "Osječko vijeće za 

razvoj socijalnih usluga". 

Glavni cilj projekta je 

poticanje suradnju i 

umrežavanje između 

civilnog sektora i jedinice 

lokalne samouprave koje 

pružaju socijalne usluge. 

Financirao se sredstvima 

Europske unije.  
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Mjera 2 Poticati aktivno 

djelovanje žena s 

invaliditetom 

2015. Izraditi i uvoditi rodno 

osjetljive programe usmjerene 

na uklanjanje stereotipa 

(posebno u područjima od 

posebnog državnog interesa) 

putem županijskih/lokalnih 

povjerenstava za 

ravnopravnost spolova 

  Potiče, povezuje i usklađuje 

djelatnost svih ustanova i 

tijela čija je djelatnost od 

značenja za ostvarivanje 

ravnopravnosti spolova na 

području Grada Osijeka i 

poduzima mjere kojima se 

pridonosi stvaranju uvjeta 

osiguravanja njihovog 

poštivanja i ostvarivanja, 

prati i potiče provedbu 

Nacionalne politike za 

promicanje ravnopravnosti 

spolova na području Grada 

Osijeka, prati stanje i 

razmatra pitanja u svezi s 

ostvarivanjem i zaštitom 

Ustavom, zakonom i drugim 

propisima zajamčene 

ravnopravnosti spolova 

Mjera 3 Poticati 

zapošljavanje osoba s 

invaliditetom programima 

udruga 

2015. Osigurati financijsku potporu 

programima udruga za osobe s 

invaliditetom usmjerene na 

zapošljavanje 

3.000,00 kn Proračun Grada Osijeka Grad Osijek je financirao 

Osječki centar za inkluziju u 

iznosu od 3.000,00 kn za 

provedbu projekta 

"Zapošljavanje uz podršku 

osoba s intelektualnim 

teškoćama" u području 

zdravstvene i socijalno-

humanitarne zaštite. 

 

 

 

 

 

 

 


