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"Osobe s invaliditetom
su dar za obitelj i
prilika za rast u
ljubavi, uzajamnoj
pomoći i jedinstvu."

PAPA FRANJO

JESTE LI ZNALI?

U Republici Hrvatskoj oko 510
tisuća ljudi ima neku vrstu
invaliditeta. Taj broj u Gradu
Zadru iznosi skoro 15 tisuća.

3. prosinca svake godine
obilježavamo Međunarodni
dan osoba s invaliditetom s
ciljem postizanja punoga i
jednakoga uživanja ljudskih
prava i sudjelovanja osoba
s invaliditetom u društvu.

NAŠ CILJ:

Na sljedećim stranicama
želimo skrenuti pažnju na
područja ranjivosti koja
predstavljaju probleme
osobama s invaliditetom.



UZROCI:

Nedostatni kapaciteti
stručnjaka
 
Nedostatak osobne
motivacije korisnika

Nedovoljna povezanost i
uključenost osoba s
invaliditetom u zajednici

ŠTO MOŽEMO UČINITI?

NESUDJELOVANJE OSOBA S
INVALIDITETOM U

ZAJEDNICI

KAKO?
UNAPRIJEDITI

RAZINU

SUDJELOVANJA

OSOBA S

INVALIDITETOM

U ZAJEDNICI!



UNAPRIJEDITI PRISTUPAČNOST
USTANOVA/INSTITUCIJA
kroz ostvarivanje suradnje s
lokalnom vlasti kroz sastanak radi
donošenja odluke o uklanjanju
arhitektonskih prepreka koje
onemogućavaju sudjelovanje OSI u
zajednici

OSVIJESTITI OSOBAMA S INVALIDITETOM
NJIHOVE MOGUĆNOSTI AKTIVNOG
SUDJELOVANJA U ZAJEDNICI
kroz provođenje radionica i predavanja za OSI o
mogućnostima koje imaju za sudjelovanje u
zajednici + osnaživanje OSI radi osvještavanja
njihovih osobnih mogućnosti

POTAKNUTI AKTIVNO SUDJELOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM U ZAJEDNICI I
POLITICI kroz izradu letaka članovima

udruga za osobe s invaliditetom o važnosti
aktivne građanske participacije + izradu
edukativnih materijala i poticanje  da

provode radionice o aktivnom građanstvu
s korisnicima

OJAČATI MOGUĆNOSTI SOCIJALNE
PARTICIPACIJE KORISNIKA

kroz organiziranje grupa podrške za
osobe s invaliditetom

EDUCIRANJE STRUČNJAKA IZ UDRUGA O
MOGUĆNOSTIMA OSOBA S INVALIDITETOM
KROZ provođenje 4 radionice i 2 skupa za
stručnjake lokalne vlasti i udruga kako bi se
povećalo njihovo znanje o integraciji OSI u
društvo



UZROCI:

Nedostatak kapaciteta
ustanova/udruga koje provode
usluge za OSI

Nedostatak zagovaranja OSI

Nedostatak informiranosti o
nedostupnosti usluga

Nedostatak mobiliziranja OSI

Nedostatak adekvatnog
prijevoza

Nedovoljna povezanost lokalne
vlasti i udruga/organizacija/ OSI
općenito

ŠTO MOŽEMO UČINITI?

NEDOVOLJNA DOSTUPNOST
USLUGA

KAKO?
UNAPRIJEDITI

DOSTUPNOST

SOCIJALNIH

USLUGA!



POVEĆATI KAPACITETE
USTANOVA/UDRUGA KOJE
PRUŽAJU
USLUGE OSI
kroz prenamjenu praznih
gradskih prostora koji bi se
mogli ustupiti udrugama na
godinu dana u suradnji s
gradom Zadrom gdje bi se
provodile radionice za OSI i
radionice za stručnjake

UNAPRIJEDITI POVEZANOST
LOKALNE VLASTI I
PREDSTAVNIKA UDRUGA OSI
RADI OSTVARIVANJA
SURADNJE I BOLJE
DOSTUPNOSTI USLUGA ZA
OSI
kroz organiziranje 3
sastanaka lokalne vlasti i
predstavnika udruga OSI

OJAČATI KAPACITETE ZA
ZAGOVARANJE OSI 

kroz edukaciju predstavnika
udruga OSI o aktivnom

zagovaranju

POVEĆATI INFORMATIČKU
PISMENOST OSI
kroz provođenje
radionica informatičke
pismenosti za OSI 

POTAKNUTI MOBILIZIRANJE OSI  
ZA AKTIVNIJE SUDJELOVANJE U
ZAJEDNICI
kroz organiziranje 2 skupa i 2
tribine na ZOOM-u unutar
udruga OSI

ORGANIZIRATI ADEKVATNI
PRIJEVOZ

 kroz povećanje učestalosti i
broja dostupnih vozila za OSI



UZROCI:

Nedijeljenje informacija

Nedostatni kanali dijeljenja
informacija

Nedostatni kapaciteti
stručnjaka

Neprepoznatost bitnosti
horizontalne suradnje
udruga za unapređenje
položaja OSI

ŠTO MOŽEMO UČINITI?

NEDOSTATNA
HORIZONTALNA SURADNJA

UDRUGA

KAKO?
UNAPRIJEDITI

HORIZONTALNU

SURADNJU

IZMEĐU

STRUČNJAKA IZ

UDRUGA!



POSTIĆI AŽURNO DIJELJENJE INFORMACIJA IZMEĐU UDRUGA 
kroz izradu imenika kontakata svih udruga

ZAŠTO?
usuglašavanje problema, komunikacija s lokalnom vlasti

jačanje kapaciteta stručnjaka
premošćivanje nedostataka prostorne infrastrukture - podloga za suradnju u virtualnom prostoru

UNAPRIJEDITI VIRTUALNE KANALE ZA DIJELJENJE INFORMACIJA IZMEĐU UDRUGA 
kroz izradu interne stranice na kojem će stručnjaci objavljivati bitne informacije i svoje aktivnosti 
i dijeliti ih s drugim stručnjacima

ZAŠTO?
podloga za ažurno dijeljenje informacija, najbrža razmjena informacija



UNAPRIJEDITI RAZINU INFORMATIČKE PISMENOSTI STRUČNJAKA 
kroz organiziranje edukacija uživo za stručnjake o korištenju online platformi, web stranica, društvenih
mreža i online komunikaciji s drugim stručnjacima i korisnicima + izradu i dijeljenje edukativnih materijala
stručnjacima s uputama o korištenju weba, video platformi i drugih korisnih alata

ZAŠTO?
edukacija o korištenju online platformi uz upute za kasnije korištenje
 prilagodba na nove okolnosti – rad od kuće, smanjen fizički kontakt

OSVIJESTITI STRUČNJACIMA VAŽNOST SURADNJE 
kroz organiziranje Savjeta za osobe s invaliditetom sastavljenog od predstavnika osoba s invaliditetom

ZAŠTO?
suradnja kako bi se OSI adekvatno pomoglo na svim područjima života



UZROCI:

Nedovoljna financijska
pismenost OSI

Neadekvatni propisi za
zapošljavanje OSI

Predrasude poslodavaca

ŠTO MOŽEMO UČINITI?

NEPOVOLJAN FINANCIJSKI
POLOŽAJ OSOBA S

INVALIDITETOM

KAKO?
UNAPRIJEDITI

FINANCIJSKI

POLOŽAJ

OSOBA S

INVALIDITETOM!



EDUCIRATI OSOBE S INVALIDITETOM O
FINANCIJSKOJ PISMENOSTI 
kroz izradu i dijeljenje letaka o
financijskoj pismenosti po udrugama
koje treba proslijediti dalje osobama s
invaliditetom + provođenje 3 radionice o
financijskoj pismenosti po udrugama

ZAGOVARATI POVEĆANJE OBVEZNOG
UDJELA OSOBA S INVALIDITETOM U
UKUPNOM BROJU ZAPOSLENIH 
kroz izradu letka za poslodavce s
primjerima dobre prakse zapošljavanja
OSI u poduzećima

IZRADA LOKALNE STRATEGIJE
POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA OSI
kroz izradu strategije za
zapošljavanje u suradnji s lokalnom
vlasti

EDUCIRATI OSOBE S INVALIDITETOM O
MOGUĆNOSTIMA ZAPOŠLJAVANJA 

kroz provođenje 2 radionice u
udrugama o mogućnostima

zapošljavanja za OSI



"Nijedno ljudsko biće ne može
opstati samo, bez zajednice."

DALAJ LAMA


