HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH

IZVJEŠTAJ O RADU
ZA 2018. GODINU
AKTIVNOSTI U OKVIRU ''CENTARA ZNANJA U PODRUČJU UNAPREĐENJA
KVALITETE OSOBA S INVALIDITETOM''
1. ISTRAŽIVANJE I ANALIZE JAVNIH POLITIKA IZ PODRUČJA DJELOVANJA
a. U suradnji s ostalim savezima unutar našeg centra znanja i SOIH-om sudjelovali u analizi primjene
UN KPOSI i usklađivanja s izmjenama strategije Europa 2020 i Europske strategije za osobe s
invaliditetom 2010.-2020., te usklađenosti strategija RH s njima;
b. Sudjelovali na Sjednicama Koordinacije Centra znanja za poboljšanje kvalitete življenja osoba s
invaliditetom u organizaciji SOIH-a – 23.01.2018.; 27.02.2018.; 27.06.2018.; 03.07.2018;
10.09.2018; 19.09.2018.; 26.09.2018.; 15.10.2018.; 24.10.2018.; 06.12.2018.
c. Sudjelovanje u e-savjetovanju s javnošću o Nacrtu Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim
komunikacijskim posrednicima Ministarstva znanosti i obrazovanja
d. Sudjelovanje u Srce - program edukacije iz e - učenja: 15.05.; 30.05; 06.06.; 07.06; 08.06. i
12.06.2018. godine
e. Prosinac 2018. sudjelovanje u e - savjetovanju: Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o obrascu
prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju
f. 17.12.2018. Sudjelovali na sastanku na temu Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim
komunikacijskim posrednicima u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja
g. U suradnji s udrugama članicama koje su nas informirale o situaciji na terenu provodili smo analizu
ostvarivanja prava gluhih na 100 % tjelesnog oštećenja
2. PRIJENOS SPECIFIČNIH ZNANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, U ZEMLJAMA REGIJE, I MEĐUNARODNA
SURADNJA
a. 25. siječanj 2018. – održano predavanje na temu Pristupačnost osoba s invaliditetom – gluhe i
nagluhe osobe u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci
b. 21. veljača 2018. - sudjelovanje na prezentaciji priručnika „I ja hoću čuti igru“ Udruge gluhoslijepih
Dodir
c. 14.-16. ožujak 2018. sudjelovanje na zajednički koordinacijski sastanak Centara znanja i Nacionalne
zaklade za razvoj civilnog društva u Zadru
d. 15. ožujak 2018. – sudjelovanje na zajedničkom skupu Prijenos specifičnih znanja Saveza OSI, Zadar
e. 10.-12. svibanj 2018. - sudjelovanje na EFHOH-ovoj godišnjoj skupštini te IFHOH-ovoj radionici o
UNKPOSI te Održivim ciljevima razvoja 2020-2030 u Ljubljani, Slovenija
f. 15. svibanj 2018. – prisustvovali na radionici Znanjem do uključenosti 1: Odnosi sa javnošću za
organizacije civilnih društva: od strategije preko vidljivosti do uspješne kampanje zagovaranja, u
organizaciji Hrvatskog saveza udruga cerebralne paralize i dječje paralize, Saveza društava multiple
skleroze Hrvatske, Hrvatskog saveza udruga za osobe s intelektualnim teškoćama i Saveza udruga
za autizma Hrvatske, Zagreb
g. 17.-18. svibanj 2018. – u Trieru, Njemačka održana je radionica na temu Zakon o osobama s
invaliditetom u Europskoj uniji i UN konvencija (EU dissability law and the UN CRPD) u organizaciji
European academy of law (ERA)
h. 13.-15. lipanj 2018. – sudjelovali na 3. Kongresu o obiteljski usmjerenoj ranoj intervenciji za gluhu
i nagluhu djecu u Bad Ischlu, Austrija
i. 19. lipanj 2018. – sudjelovali na radionici Znanjem do uključenosti 2: Komunikacija u funkciji
zagovaranja u organizaciji Hrvatskog saveza udruga invalida rada i Hrvatskog saveza slijepih,
Zagreb
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j. 21. lipanj 2018. – prisustvovali otkrivanju spomenika Dragoljubu Vukotić u Beogradu, Srbija
k. 02. srpanj 2018. sudjelovanje na radionici o GDPR-u - Vodič kroz praktičnu primjenu GDPR, u
organizaciji HSUTI
l. 05. srpanj 2018. – zajedno s Udrugom gluho slijepih Dodir organizirali smo radionicu Znanjem do
uključenosti 3: Komunikacija u svrhu postojanja u Zagrebu
m. 09. srpnja 2018. sudjelovali u Edukaciji zatvorskih djelatnika u Kaznionici Lepoglava
n. 12. rujan 2018. godine – sudjelovanje na Informativnoj radionici za natječaj Tematske mreže
o. 04.-07. listopad 2018. godine sudjelovanje na godišnjoj skupštini, seminaru i radionici Europske
unije gluhih u Beču, Austrija
p. 11. listopad 2018. – sudjelovanje na Okruglom stolu u organizaciji HSUIR, Psihosocijalni rizici i stres
na radnom mjestu
q. 18.-21. listopad 2018. godine sudjelovanje na 1. Europskom forumu gluhih žena i Konferenciji
Foruma gluhih žena u Valenciji, Španjolska
r. 06.-07. studeni 2018. sudjelovanje na radionici: Menadžment volontera u sklopu projekata
financiranih kroz Europski socijalni fond u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
s. 12. studeni 2018. godine – prisustvovali na radionici Znanjem do uključenosti 4: UN KPOSI –
obrazovanje, zapošljavanje i neovisno življenje osoba s invaliditetom u organizaciji SOIH
t. 15.-19. studeni 2018. sudjelovanje na radionici: Upravljanje projektnim ciklusom u projektima
financiranim u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF) u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj
civilnog društva
u. 04.12.2018. – Zdravka Baštijan održala predavanje na temu gluhih osoba, njihovih prava,
komunikacije i UNKPOSI unutar edukacije vještaka Zavoda za vještačenje profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo
v. 14. prosinca 2018. – prisustvovali na radionici Znanjem do uključenosti 5: Pristupačnost kao ljudsko
pravo u organizaciji HUPT, HSUTI, SOIH i SDDH
3. RAZVOJ DRUŠTVENIH POTENCIJALA
a. Savez je diseminirao informacije s međunarodnih skupova na kojima je sudjelovao te je prevedene
materijale od WFD, EUD, EFHOH, IFHOH provodio putem: tiskanog biltena ''Ukratko'' jednom
godišnje, redovnim objavama na Facebook profilu, ažuriranjem obnovljene web stranice te
slanjem info e-mail-ova članicama HSGN-a. Također je na masovnim sastancima, skupštinama i
skupovima usmeno prenosio pozitivna iskustva ostvarenih međunarodnom suradnjom.
4. ZAGOVARANJE POZITIVNIH DRUŠTVENIH PROMJENA
a. Zagovaranje Inkluzivnog dodatka kao naknadu za povećani trošak života uzrokovanog
invaliditetom osobe – Ovu aktivnost Savez je provodio kroz zajednička nastupanja sa SOIH-om na
različitim sastancima i skupovima (Sastanci sa pravobraniteljicom za OSI, državnim tajnicima,
premijerom, ministrima)
b. U suradnji sa SOIH-om nastavili s inicijativom za povećanje osnovice za socijalne naknade za OSI;
c. Zagovaranje politike za gluhe i nagluhe osobe, poticanje reformi, promicanje prava gluhih i
nagluhih osoba kod relevantnih dionika (sudjelovanje u radnim skupinama za izradu nacrta
zakona);
 28. svibanj 2018. – prisustvovali na 4. sjednici Povjerenstva Vlade RH za osobe s
invaliditetom
 19. lipnja 2018. godine prisustvovali smo na sastanku Radne skupine za izradu nacrta
prijedloga Zakona o inkluzivnom dodatku
 02. srpanj 2018. sudjelovanje na obilježavanju 10 godina institucije POSI
 19.09.2018. - Sjednica odbora za diskriminaciju spolova Hrvatskog sabora Diskriminacija
nad ženama
 Obilježen Međunarodni dan znakovnog jezika 23.09.2018. godine te Međunarodni tjedan
gluhih 23.09.-30.09.2018.
 Sudjelovanje na sjednicama predsjedništva SOIH-a (04.10., 20.12.2018.)
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 Sudjelovanje na Godišnjoj skupštini SOIH-a 11. studenog 2018. godine
 Sudjelovanje na Simpoziju SOIH-a – 12.-13.11.2018
d. 28. studenog 2018. godine u Zagrebu, organizirali međunarodnu konferenciju na temu: „Jadranska
konferencija: Prava gluhih i nagluhih osoba u pojedinim zemljama – što se promijenilo od 2016.
godine“

AKTIVNOSTI U OKVIRU OSNOVNE PROGRAMSKE DJELATNOSTI
5. UNAPRJEĐENJE RADA OSNOVNIH ORGANIZACIJA
a. Obilazak udruga gluhih i nagluhih i sudjelovanje na masovnim sastancima, i obljetnicama u cilju
zajedničkog definiranja aktualnih problema i potreba udruga te pružanje stručne pomoći u
njihovom rješavanju.
 Društvo osoba oštećena sluha Krapinsko-zagorske županije, Krapina; 18.06.2018.
 Udruga gluhih i nagluhih Zagrebačke županije – Samobor; 19.06.2018.
 Godišnja, izvještajna i izborna skupština Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarskobilogorske županije – Bjelovar 10.11.2018.
 28. i 29. studeni 2018. godine održana radionica „Capacity building - Jačanje kapaciteta
temeljnih udruga“ za predstavnike Udruga
b. Praćenje promjena i izmjene zakona, informiranje članice i savjetovanje o načinima ostvarivanja
prava iz područja socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja:
Savez kontinuirano prati promjene i izmjene raznih propisa i zakona te o tome na masovnim
sastancima te putem e-maila izvještava svoje članice. HSGN također prosljeđuje dokumentaciju
SOIH-a te na web-u prati objavljivanje novih natječaja. Članicama prosljeđuje linkove na web
stranice natječaja. Udrugama članicama s nedostatnim kadrovskim kapacitetima pomaže u izradi
projekata i pripremi projektnih izvještaja.
6. IZDAVAČKA DJELATNOST
a. Distribucija knjige ''Rječnik znakovnog jezika'' - besplatno po knjižnicama te prodaja po knjižarama
(preko izdavačke kuće ''Nova stvarnost'') i putem udruga-članica
b. Prijevod knjige „UNCRPD implemetation in Europe – a deaf perspective; Article 27: Work and
Employment“, urednici: Annika Pabsch & Petra Söderqvist
c. Provođenje tečaja Hrvatskog znakovnog jezika – 3. stupnja
7. FORUM MLADIH
a. Održane su 4 sjednice Izvrsnog odbora Foruma mladih:





26.01.2018. u Zagrebu
17.03.2018. u Zagrebu
17.07.2018. u Zagrebu
03.09.2018. u Zagrebu

b. 23.09-02.10.2018. sudjelovanje na Izboru za Miss i Mister svijeta gluhih u Češkoj
c. Redovna skupština održana će se 19. prosinca 2018. godine
8. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA I GODIŠNJA SKUPŠTINA HSGN-A
a. U 2018. održano je 5 sjednica Izvršnog odbora HSGN-a:
 15.03.2018 u Zagrebu
 22.06.2018. u Zagrebu
 14.09.2018. u Zagrebu
 12.11.2018. u Zagrebu
 28.11.2018. u Zagrebu
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b. Izborna skupština HSGN-a održana je 29.11.2018. u Zagrebu

