Okrugli stol o provedbi Konvencije UN
o pravima osoba s invaliditetom u
Hrvatskoj

dodatnih pitanja Odbora, Paralelno izvješće
pravobraniteljice za osobe s invaliditetom o
provedbi Konvencije i odgovore na Listu pitanja
Odbora, Alternativno izvješće SOIH‐a i
partnerskih organizacija o provedbi Konvencije i
odgovore na Listu dodatnih pitanja Odbora,
Paralelno izvješće međunarodne organizacije
Human Rights Watch o provedbi Konvencije,
Izvješće UNICEF‐a o provedbi Konvencije,
Izvješće EU o provedbi Konvencije i odgovore na
Listu pitanja Odbora, Alternativno izvješće EDF‐a
o provedbi Konvencije, Alternativno izvješće
ENIL‐a o provedbi Članka 19. Konvencije te
Zaključne primjedbe Odbora UN na Inicijalno
izvješće RH o primjeni Konvencije.
Željko Jovanović kao predsjednik Odbora
za zdravstvo i socijalnu politiku, s obzirom da je
Hrvatski sabor ratificirao Konvenciju UN o
pravima osoba s invaliditetom i time iskazao
opredijeljenost za puno ostvarivanje svih
temeljnih ljudskih prava i postizanje jednakosti
osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj,
predložio je da se Okrugli stol o provedbi
Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom
u Hrvatskoj održi jednom godišnje kako bi se
pratila dinamika provođenja preporuka Odbora
u stvarnosti.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
Hrvatskoga sabora održao je Okrugli stol o
provedbi Konvencije UN o pravima osoba s
invaliditetom u Hrvatskoj.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko
tom
prigodom
istaknuo
je
važnost
izjednačavanja mogućnosti i uključivanja osoba s
invaliditetom u sve vidove društvenoga života.
Ujedno je upozorio na moralnu i etičku obvezu
te dužnost uklanjanja svih vrsta prepreka
osobama s invaliditetom. Na Okruglom stolu
pozdravne riječi uputili su Željko Jovanović,
predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu
politiku; Anka Slonjšak, pravobraniteljica za
osobe s invaliditetom i Maja Sporiš, zamjenica
ministrice socijalne politike i mladih.
Zaključne primjedbe Odbora UN za prava
osoba s invaliditetom predstavile su Iva Prpić,
pomoćnica
ministrice
i
predsjednica
Povjerenstva Vlade RH za osobe s Invaliditetom;
Marica Mirić, članica Predsjedništva Zajednice
saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i članica
Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom;
Valentina Otmačić, predstojnica Ureda UNICEF‐a
u RH i Branka Meić Salie, savjetnica
pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.
Posebno su istaknuta područja koja se odnose
na žene s invaliditetom, pristupačnost, slobodu
izražavanja i mišljenja, djecu s teškoćama u
razvoju, osposobljavanje i rehabilitaciju,
obrazovanje, rad i zapošljavanje te socijalnu
zaštitu osoba s invaliditetom.
Sudionicima Okruglog stola podijeljeni su
Priručnik za saborske zastupnike „Invaliditet“ i
CD koji sadrži Konvenciju UN o pravima osoba s
invaliditetom, pojašnjenje Članka 9. i 12.
Konvencije, Inicijalno izvješće RH o primjeni
Konvencije, Odgovore Vlade RH na Listu

Ministarstvo branitelja ustrajno
Grad Petrinja bio je mjesto dodjele
ugovora ovogodišnjih laureata rješavanja
pristupačnosti u RH. Na Skupu održanom 14.
srpnja 2015. prigodnim govorom obratio se
ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić
naglasivši značaj grada Petrinje i uopće
pristupačnosti kao ljudskog prava te uručio
predstavnicima
Bjelovarsko‐bilogorske
i
Šibensko‐kninske županije, Gline, Karlovca,
Labina, Lipika, Nove Gradiške, Ozlja, Pazina,
Petrinje, Rijeke, Čepina, Kalija na Ugljanu, Križa,
Svetog Vičenca ugovore o sufinanciranju
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život, financiranog uz pomoć Ministarstva
socijalne politike i mladih, Centra podrške za
studente s invaliditetom Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta i Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.
Ove godine na Orijentacijskom tjednu
Zajednicu saveza osoba s invaliditetom Hrvatske
predstavila je Marica Mirić koja je u
interaktivnom razgovoru naglasila zašto biti član
udruge, prikazala iskustva pokreta osoba s
invaliditetom u radu na Alternativnom izvješću
vezanom za Konvenciju UN o pravima osoba s
invaliditetom i predstavila preporuke koje je
Hrvatska dobila za razdoblje do 2021. godine;
osobne pomagače i prava osoba s invaliditetom.
Posebna rasprava vođena je o
inkluzivnom obrazovanju i što je motivacija
studentima da se uključe u daljnji proces
redovnog školovanja i neformalnog obrazovanja
te o mogućnostima dobivanja posla i što novi
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji pruža kao
mogućnost studentima, a još više poslodavcima.
Istaknula je impozantne primjere Poslovnog
dnevnika s partnerima koji su primili na praksu
studente i MBA Cotrugli Business School.
Pokazalo se da Orijentacijski tjedan udruge
Zamisli ima iznimno dobro koncipiran program,
a time i rezultate koji mladim ljudima
omogućuju lakše snalaženje u novim životnim
uvjetima.

projekata rješavanja pristupačnosti objektima
osoba s invaliditetom.
Cjelokupni
program
rješavanja
pristupačnosti za 2015. godinu vrijedan je 1,5
milijun kuna. Za program vrijedan 1,5 milijun
kuna ugovore su preuzeli zamjenici župana,
gradonačelnici,
načelnici,
pročelnici,
predstavnici institucija u ime kojih se na potpori
Ministarstvu branitelja i posebice ministru
Predragu Matiću zahvalio Antun Korušec
gradonačelnik Bjelovara.
U ime udruga osoba s invaliditetom
posebnu zahvalu ministru na ustrajnosti u
provođenju projekta pristupačnosti uputila je
Marica Mirić, članica Predsjedništva Zajednice
saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH
naglasivši da je ovaj projekt najljepši primjer
sinergijskog djelovanja Ministarstva, lokalne
uprave i samouprave i udruga osoba s
invaliditetom koji ne poznaje političke okvire već
potrebu izjednačavanja mogućnosti osoba s
invaliditetom čiji proces izjednačavanja upravo
počinje pristupačnošću kao preduvjetom za
uključivanje u svakodnevne tokove života.

4. Orijentacijski tjedan za studente s
invaliditetom
Od 18. do 24. srpnja 2015. godine održan
je 4. Orijentacijski tjedan za studente s
invaliditetom u organizaciji udruge Zamisli.
Orijentacijski tjedan je tjedan upoznavanja
kojem je cilj prilagođavanje studenata na
studentski život i obaveze, upoznavanje s
oblicima te utvrđivanje razine podrške za svakog
korisnika.
Kroz zabavne i informativne radionice i
zadatke uživljavanja u konkretne situacije koje ih
očekuju, studenti s invaliditetom koji su se
prijavili za korištenje usluga Centra podrške
upoznaju
se
sa
svojom
studentskom
svakodnevicom i onime što ih očekuje na
početku predavanja. Centar podrške uključuje
usluge prilagodbe literature za studente s
oštećenjima vida i gornjih ekstremiteta,
prijevoza posebno prilagođenim kombi vozilom,
daktilografa za studente s oštećenjima sluha i
asistenata u svrhu podrške tijekom studija te
savjetovalište.
Orijentacijski tjedan je posvećen budućim
korisnicima u sklopu Centra podrške ‐ neovisan

Nacionalna strategija izjednačavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom od
2016. do 2020.
SOIH je sa članicama i Hrvatskim savezom
slijepih osnovao Radnu skupinu za pripremu
prijedloga Nacionalne strategije izjednačavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016.
do 2020. godine koja sukladno naputku
Ministarstva socijalne politike i mladih kao
polazište koristi mjere koje nisu izvršene u
prethodnoj Strategiji, Operativnom planu
provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.
do 2015. godine za razdoblje 2014.‐2015. godine
te Preporukama Odbora UN za Hrvatsku. Radna
skupina održala je sastanke dana 24. i 29. srpnja
te formirala prijedloge koji će se dostaviti
Ministarstvu socijalne politike i mladih.
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Pismo je upućeno čelnicima država i vlada
EU, predsjedniku Europske komisije, Europskog
parlamenta, Europskog vijeća, Eurogrupe,
Europske centralne banke te direktorici
Međunarodnog monetarnog fonda.

Nacrt Strategije koji će MSPM pripremiti
po prijedlogu ministarstava i civilnog društva
dostavit će se članicama na davanje mišljenja.

Osobe s invaliditetom u Grčkoj

preuzeto s www.edf‐fepgh.org

EDF poziva institucije EU i europske vlade
da imaju na umu obične građane u Grčkoj koji
još uvijek moraju preživljavati bez novca, bez
posla, bez mogućnosti podizanja kredita. Grčki
građani dovoljno su ispaštali zbog mjera štednje.
Potrebno je pronaći održivo rješenje koje
će grčkom narodu omogućiti dostojanstven život
i zaštitu ranjivih skupina građana kao što su
muškarci, žene i mladi s invaliditetom, kao i
starije osobe. Postoje brojčani pokazatelji koji
sve podsjećaju na činjenicu da je Grčka, unatoč
očekivanjima, od početka programa „Trojke“,
koja se sastoji od Europske komisije, Europske
centralne banke i Međunarodnog monetarnog
fonda, doživjela pad od 25% bruto domaćeg
proizvoda (BDP). Takva depresija je ostavila
katastrofalne posljedice na grčke građane. 60%
mladih u Grčkoj je nezaposleno.
Osobe s invaliditetom također su
pogođene, a temeljna prava za koja smo se
godinama borili ugrožena su. „U ovom
povijesnom trenutku, ne samo za budućnost
Grčke, već i za budućnost cijele Europe,
institucije EU trebale bi pregovore s grčkom
vladom temeljiti na vrijednostima temeljnih
prava i solidarnosti te staviti građane na prvo
mjesto. Trebale bi u potpunosti zaštititi osobe s
invaliditetom i njihove obitelji od daljnjega
siromaštva, isključivanja i diskriminacije“, ističe
predsjednik EDF‐a, Yannis Vardakastanis. EDF i
druge članice Socijalne platforme supotpisale su
pismo u kojemu se izjašnjavaju o situaciji u
Grčkoj opisujući je kao „neuspjeh Europe u
smještanju prava i dobrobiti svih Europljana u
središte europskih politika“.

EDF i ORACLE stipendija
EDF i ORACLE dodjeljuju stipendije za
akademsku godinu 2015./2016. za studente s
invaliditetom preddiplomskog i diplomskog
studija računarstva, računalnog inženjerstva i
srodnih studija. Rok za prijavu je 1. rujna 2015.
godine. Stipendija će iznositi 8.000 eura za
projekt ili istraživanje u području pristupačnosti
informacijsko‐komunikacijskih tehnologija za
osobe s invaliditetom. Potrebna dokumentacija i
detaljnije informacije o procesu prijave nalaze
se
na
poveznici
http://www.edf‐
feph.org/Page_Generale.asp?DocID=22112&thebloc
=34307.
preuzeto s www.edf‐fepgh.org

Konačni odgovori na listu pitanja
Odbora UN
EDF je iznio konačne odgovore na Listu
pitanja Odbora Ujedinjenih naroda za prava
osoba s invaliditetom upućenih Europskoj uniji.
Odgovori mogu biti koristan izvor informacija za
konstruktivni dijalog Europske unije koji će se
održati 27. i 28. kolovoza 2015. godine. EDF i
njegove članice 27. kolovoza u 13.30 predstavit
će Odboru za prava osoba s invaliditetom
odgovore i glavne preporuke.
Zaključne primjedbe Odbora UN za prava
osoba s invaliditetom o unapređenju provedbe
Konvencije u Europskoj uniji bit će usvojene 3.
rujna.
preuzeto s www.edf‐fepgh.org

3

CNŽ

