
STRATEGIJU 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju  u 

razdoblju od 2012.  do 2015. godine za područje Grada Svetog Ivana Zeline. 
 

     
I. UVOD 
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti 

za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (u daljnjem tekstu:  Nacionalna strategija), 
(Narodne novine, broj  63/07.). 

Nacionalnom strategijom stvara se sveobuhvatni domaći pravni okvir koji  pretpostavlja 
i kontinuirano praćenje razvoja međunarodnih standarda, kako bi se osobama s invaliditetom 
osigurala najviša razina suvremene zaštite, pristupačnost svim pravima i njihovo  ostvarivanje 
bez diskriminacije. 

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. Pri tome, suradnja s udrugama osoba s invaliditetom kao dio 
partnerskog odnosa Vlade Republike Hrvatske i civilnog društva, pridonosi integraciji osoba s 
invaliditetom u tokove društva. 

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 sprečavanje bilo kakve 
diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti. 

Utemeljena je na suvremenim znanstvenim dostignućima i odredbama nacionalnih i 
međunarodnih zakona i dokumenata. 

Od međunarodnih dokumenata za problematiku osoba s invaliditetom prihvaćene su 
odredbe: Opća deklaracija o ljudskim pravima, Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje 
prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom, Konvencija o pravima osoba s 
invaliditetom Ujedinjenih Naroda, Standardna pravila o izjednačavanju mogućnosti za osobe 
s invaliditetom UN-a, Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom. 

Nacionalna strategija obvezuje tijela državne uprave na provođenje sadržanih mjera o 
provedbi kojih će godišnje izvještavati Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s 
invaliditetom. Tijela državne uprave dužna su u svoje godišnje planove uvrstiti mjere za 
provedbu u skladu s nacionalnom strategijom, te osigurati sredstva iz državnog proračuna za 
svaku godinu. 

Nacionalna strategija predviđa da u osmogodišnjem razdoblju tijela državne uprave, u 
suradnji  s jedinicama lokalne samouprave, udrugama  osoba s invaliditetom, udrugama koje 
skrbe o osobama s invaliditetom, te znanstveno-stručnim institucijama provedu sve sadržane 
mjere. 

Grad Sveti Ivan Zelina izvršava ovlasti i obveze koje proizlaze iz njegova 
samoupravnog djelovanja preko tijela Grada Svetog Ivana Zeline, tijela mjesne samouprave, 
gradskih upravnih tijela i javnih službi, a na dobrobit građana grada Svetog Ivana Zeline. 

Slijedom navedenog, a s obzirom na specifičnost potreba građana s invaliditetom i 
njihov značajan udio u ukupnom broju stanovnika, Povjerenstvo za osobe s invaliditetom 
Grada Svetog Ivana Zeline izradio je Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s 
invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju u razdoblju od 2012. do 2015. godine za područje 
Grada Svetog Ivana Zeline (u daljnjem tekstu Strategija). 

Svrha Strategije je unapređivanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog 
uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osobama s invaliditetom i unapređivanje i 
poštivanje njihova urođenog dostojanstva. 

Temeljna načela: poštivanje urođenog dostojanstva, osobne autonomije uključujući 
slobodu izbora i neovisnost osoba; nediskriminaciju; puno i učinkovito sudjelovanje i 
uključivanje u društvo; poštivanje različitosti i prihvaćanje invaliditeta kao dijela ljudske 
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različitosti ; jednakost mogućnosti; pristupačnost; jednakost muškaraca i žena; poštivanje 
sposobnosti  djece s teškoćama u razvoju te poštivanje njihova  prava na očuvanje vlastitog 
identiteta. 

Prihvaćanjem i provođenjem mjera Strategije uspostavlja se učinkovit i odgovoran 
sustav cjelovite skrbi o osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju  Grada Svetog 
Ivana  Zeline. 

Strategija slijedi strukturu i sadržaj Nacionalne strategije. 
Navedene mjere s nositeljima i rokovima provedbe, razvrstane su prema područjima 

značajnima za osobe s invaliditetom: Obitelj i život u zajednici, Odgoj i obrazovanje, 
Zdravstvena zaštita, Socijalna zaštita, Mobilnost, pristupačnost i stanovanje, Zapošljavanje, 
rad i profesionalna rehabilitacija, Pravna zaštita i zaštita od nasilja i zlostavljanja, Informiranje, 
komunikacija i podizanje razine svijesti, Istraživanje i razvoj i međunarodna suradnja, 
Sudjelovanje u političkom i javnom životu, kulturi, razonodi i sportu, te Civilno društvo. 

U Strategiji su navedene mjere i aktivnosti za čije se provođenje traži suradnja lokalne 
razine, te mjere i aktivnosti koje će poduzimati i provoditi gradski odjeli i Udruga „Srce“ – 
Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: 
Udruga „Srce“) u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno udrugama koje 
programski  djeluju u korist osoba s invaliditetom , tijelima državne uprave, ustanovama i 
trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline,  kao i drugim subjektima. 

 
II. PODRUČJA DJELOVANJA 
 
1. PODRUČJE: OBITELJ I ŽIVOT U ZAJEDNICI 
 
Uvod i ocjena stanja:  
 
Uvažavajući obitelj kao najvišu društvenu vrijednost i najznačajniju zajednicu za svaku 

osobu, pa tako i osobu s invaliditetom, gdje je uloga obitelji presudna za razvoj i uspješnu 
integraciju osobe s invaliditetom, država potiče puno sudjelovanje osoba s invaliditetom u 
obiteljskom životu i promiče njihova prava na osobni integritet, osiguravajući dostupnu i sigurnu 
mrežu usluga i servisa u obiteljskom okruženju. 

 
Ciljevi: 
 

- osnovati Savjetovalište za osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i njihove 
obitelji 

- osnovati savjetovalište  o ranoj intervenciji za rizične skupine    
- poticati odgoj djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom za partnerske 

i roditeljske uloge;  
- poticati razvoj svijesti o potrebi cjeloživotne naobrazbe za ulogu kompetentnog 

roditelja; promovirati obiteljske vrijednosti i isticati značenje kvalitetnoga obiteljskog 
okruženja za razvoj djeteta s teškoćama;  

- razvijati pristupačne sustave odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i 
osobe s invaliditetom; 

- osigurati pristup informacijama o pravno-obiteljskoj zaštiti i drugim pravima osobama s 
invaliditetom i članovima obitelji;   

- unaprijediti izvaninstitucijske oblike potpore djeci s teškoćama u razvoju/osobama s 
invaliditetom i njihovim obiteljima;   

- razvijati jednak pristup pravima i uslugama;  
- pružati potporu neovisnom življenju osoba s invaliditetom;  
- unaprijediti obiteljski život osoba s invaliditetom u zajednici primjerenom stambenom 

politikom i politikom zapošljavanja, zdravstvenom zaštitom, socijalnom skrbi i dr. 
 

Mjere i aktivnosti: 
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1. Osnivanje Savjetovališta za osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju, 
rizičnu djecu i njihove obitelji  

 
Aktivnosti: 

- organizacija edukacija s područja reprodukcije i planiranja obitelji te odgoja za 
partnerske i roditeljske uloge za mlade osobe s invaliditetom;  

- organizacija predavanja, komunikacijskih treninga, radionica i sl. u cilju jačanja 
psihosocijalne stabilnosti obitelji osoba s invaliditetom;  

- organizacija savjetovališnog rada s obiteljima nakon neposrednog suočavanja s 
dijagnozom djeteta s teškoćama u razvoju u cilju pravodobnog poduzimanja 
odgovarajućih aktivnosti;  

- organizacija predavanja, komunikacijskih treninga, radionica i sl. voditelja stručnih 
osoba i članova udruga osoba s invaliditetom u cilju postizanja što bolje psihosocijalne 
stabilnosti i osnaživanja za stjecanje sposobnosti samozagovaranja. 

 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i  Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom 

 
Rok: kontinuirano  
 
2. Provođenje edukacije stručnjaka i djelatnika koji djeluju prema osobama s 

invaliditetom  
 
Aktivnosti:  

- organizacija pojedinačnih ili ciklusa obrazovnih programa (predavanja, radionice, 
tribine i sl.) namijenjenih odgajateljima, nastavnicima i svim stručnjacima koji sudjeluju 
u odgoju i obrazovanju s područja skrbi djece s teškoćama u razvoju i osoba s 
invaliditetom  
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama  koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te s odgojno - obrazovnim 
ustanovama  

 
Rok: kontinuirano  
 
3. Provođenje edukacija roditelja/skrbnika djece s teškoćama u razvoju u vrtićima i 

osnovnim školama  
 
Aktivnosti:  

- organizacija pojedinačnih ili ciklusa obrazovnih programa (predavanja, radionice, 
tribine i sl.) namijenjenih roditeljima djece s teškoćama u razvoju u cilju odgovarajućeg 
postupanja s djetetom, ovisno o vrsti i stupnju oštećenja  
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te s odgojno-obrazovnim 
ustanovama 

 
Rok: kontinuirano 
 
4. Provođenje edukacija gradskih vijećnika i policajaca u zajednici 
 
Aktivnosti:  
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- organizacija pojedinačnih ili ciklusa obrazovnih programa (predavanja, radionice, 
tribine i sl.) namijenjenih vijećnicima i aktivistima u mjesnim odborima i policajcima u 
zajednici.  
 

   Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim 
udrugama osoba s invaliditetom, odnosno udrugama koje programski djeluju u korist osoba s 
invaliditetom, te s Policijskom upravom 
  

Rok: kontinuirano  
 
5. Rana socijalna intervencija u obitelji djeteta s teškoćama u razvoju predstavlja 

stručnu informativnu i psihosocijalnu podršku roditeljima i članovima obitelji 
neposredno nakon suočavanja s dijagnozom o smetnjama u razvoju  

 
Aktivnosti:  

- utvrđivanje načina korištenja stručne pomoći u obitelji  
- utvrđivanje liste stručnjaka  
- provođenje aktivnosti  ranih intervencija 

 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te sa Centrom za socijalnu 
skrb i sa zdravstvenim ustanovama 

 
Rok: kontinuirano  
 
2. PODRUČJE: ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 
Uvod i ocjena stanja:  
 
Temeljni je cilj za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama odgojno-

obrazovni sustav učiniti dostupnim kako bi se osigurala načela - Škola za sve i cjeloživotno 
obrazovanje. Obrazovanje je sveobuhvatno i odnosi se na sva životna razdoblja. Ustanove 
redovnog obrazovanja i specijaliziranih programa treba poticati na pružanje potpore osobama 
s invaliditetom za potpuno uključivanje prema mjestu stanovanja. 

 
Ciljevi: 
 

- osigurati da sve osobe, bez obzira na vrstu i stupanj oštećenja, imaju jednak pristup 
obrazovanju  

- osigurati školovanje temeljeno na individualiziranom odgojno –obrazovnom planiranju 
i fleksibilnim  organizacijskim  modelima 

- podržavati i promicati cjeloživotno učenje osoba s invaliditetom 
- poticati poštivanje prava osoba s invaliditetom na svim razinama obrazovnog sustava, 

uključujući djecu od najranije dobi 
- omogućiti odgovarajuću ranu procjenu posebnih obrazovnih potreba djece 
- poticati razvoj početne i trajne edukacije stručnjaka i nastavnika koji se bave 

problemima djece s teškoćama  i osoba  s invaliditetom  
- osiguravati da svi obrazovni sadržaji budu pristupačni djeci s teškoćama u razvoju i 

osobama s invaliditetom 
- poduzimati daljnje mjere da se odgojne i obrazovne ustanove učine pristupačnima 

osobama s invaliditetom 
- osigurati da roditelji djece s teškoćama u razvoju budu aktivni partneri u postupku 

razvoja individualiziranih odgojno obrazovnih programa za njihovu djecu 
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- osigurati pristup neformalnom obrazovanju koji će mladima s invaliditetom omogućiti 
razvijanje potrebnih vještina koje ne mogu usvojiti redovnim školovanjem 
 
Mjere i aktivnosti 
 
1. Osiguravanje besplatne dostupnosti školskih prostora, sadržaja i stručne pomoći 

djeci i mladima s teškoćama u razvoju za izvannastavne i sportske aktivnosti. 
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te s odgojno – obrazovnim 
ustanovama   
   

Rok: kontinuirano 
 

2. Upoznavanje odgojno-obrazovnih ustanova Grada Svetog Ivana Zeline s 
programskim djelovanjem Udruge „Srce“ i drugih udruga osoba s invaliditetom i 
udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom  

 
Aktivnosti:  

- održavanje tribina i ciljanih susreta predstavnika udruga s polaznicima i stručnim 
suradnicima vrtića i škola 
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te s odgojno – obrazovnim  
ustanovama  

 
Rok: kontinuirano 
 
3. Osiguravanje dodatne specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih 

sredstva za sve odgojno-obrazovne ustanove Grada Svetog Ivana Zeline te 
informatičke opreme i elemenata informatičke podrške za djecu i mlade s 
teškoćama u razvoju 

 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te s odgojno - obrazovnim 
ustanovama i Centrom za socijalnu skrb 

  
Rok: kontinuirano  
 
4. Uvođenje asistenta u vrtiću i nastavi, te po potrebi tumača za znakovni jezik u 

nastavi djeci s teškoćama u razvoju  
 
Aktivnosti:  

- formiranje stručnog tima za utvrđivanje potrebe za asistentom i tumačem za znakovni 
jezik  

- izrada kriterija za dodjelu asistenta i tumača za znakovni jezik  
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga "Srce" u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te  s odgojno - obrazovnim 
ustanovama i Centrom za socijalnu skrb  
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Rok: kontinuirano  
 
5. Stipendiranje učenika i studenata s invaliditetom  
 
Aktivnosti:  

- izrada kriterija za dodjelu stipendija  
- priprema prijedloga odluke  

 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te s odgojno - obrazovnim 
ustanovama  
 

Rok: kontinuirano  
 

3. PODRUČJE: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 
 
Uvod i ocjena stanja: 
 
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju («Narodne novine», broj 150/08., 94/09., 

153/09., 71/10.,139/10. i 49/11.) propisuje da je zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj 
obvezno i dobrovoljno. 

Obveznim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju se svim osiguranim osobama prava 
i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti i solidarnosti, a 
provodi ga Hrvatski zavod za  zdravstveno osiguranje. U okviru obveznog zdravstvenog 
osiguranja osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu i prava na novčane naknade.  

U planu i programu mjera iz obveznog zdravstvenog osiguranja planirane su i neke 
mjere za osobe s invaliditetom kao zdravstveno osobito osjetljivu skupinu. 

 
 
Ciljevi: 
 

- osigurati jednaku dostupnost uslugama zdravstvene zaštite osobama s invaliditetom  
bez obzira na spol, dob, podrijetlo ili stupanj invaliditeta 

- osobama s invaliditetom osigurati jednaku dostupnost raspoloživim specijaliziranim 
uslugama 

- osobama s invaliditetom osigurati potpunu uključenost u donošenje odluka o planu za 
njihovu osobnu zdravstvenu skrb 

- osigurati pristupačnost zdravstvenim ustanovama i kapacitete za sve osobe s 
invaliditetom na način razumljiv osobama s različitim vrstama oštećenja 

- osigurati jednak pristup zdravstvenim uslugama žena s invaliditetom, uključujući 
posebice predporođajno, ginekološko savjetovanje i liječenje, te savjetovanje o 
planiranju obitelji 

- osigurati suradnju u provedbi rane intervencije i pravodobnog  otkrivanja rizičnih 
skupina 
 
Mjere i aktivnosti 
 
1. Osigurati prilagodbu zdravstvenih ustanova sukladno Pravilniku o osiguranju 

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti  
 
Aktivnosti:  

- prilagodba objekata za pristup i korištenje osobama  s invaliditetom  
- nabava nužnih pomagala za osobe s invaliditetom u zdravstvene ustanove  
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Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 
poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te sa zdravstvenim 
ustanovama  
 

Rok: kraj 2013. 
 
2. Osiguravanje stalne edukacije liječnika i drugih stručnjaka u sustavu zdravstva o 

obilježjima i specifičnostima invaliditeta  
 
Aktivnosti:  

- organizacija pojedinačnih ili ciklusa obrazovnih programa (predavanja, radionice, 
tribine i sl.) namijenjenih liječnicima i zdravstvenim djelatnicima.    

- edukacija o primjeni Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja 
(ICFDH)  
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s  drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te sa zdravstvenim 
ustanovama 

  
Rok: kontinuirano  
 
3. Zdravstvena zaštita djece s teškoćama u razvoju  
 
Aktivnosti:  

- osiguravati psihosocijalnu potporu i podršku u obliku informiranja roditeljima koji se 
suočavaju s dijagnozom svoga djeteta  

- osiguravanje stručne podrške za provođenje postupaka fizikalne i logopedske terapije 
i druge potrebne terapije preko standarda koji osiguravaju važeći zakonski propisi  
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s  drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te sa zdravstvenim 
ustanovama.   

 
Rok: kontinuirano 

 
4. PODRUČJE: SOCIJALNA SKRB 
 
Uvod i ocjena stanja: 
 
Socijalna skrb uključuje novčane naknade i potpore, druge oblike pomoći te socijalne 

usluge. Uglavnom obuhvaća sve mjere kojima je cilj zaštita ranjivih skupina. U mnogim 
situacijama osobe s invaliditetom ne mogu ostvariti odgovarajuću dobrobit od sustava socijalne 
skrbi, dijelom zbog nedostatka takvih usluga, a dijelom zbog njihove nepristupačnosti i 
neinformiranosti. 

Osobe s invaliditetom u najvećoj su mjeri ovisne o sustavu socijalne skrbi. Socijalna 
skrb je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osigurava i ostvaruje 
pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih 
osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, 
gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Djelatnost socijalne skrbi obavljaju Republika 
Hrvatska, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, ustanove socijalne skrbi, 
udruge, vjerske zajednice i druge domaće i strane pravne i fizičke osobe u skladu s uvjetima 
propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi. Među korisnicima socijalne skrbi značajno mjesto 
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pripada osobama s invaliditetom. S obzirom na to da ne postoje ustanove za smještaj osoba 
s invaliditetom po osnovi invalidnosti, one se smještaju u okviru postojećih kapaciteta gradskih 
ili privatnih domova za starije i nemoćne osobe, u udomiteljskim obiteljima i drugim domovima 
socijalne skrbi. Iako mirovinsko osiguranje nije u nadležnosti Grada, ali s obzirom na to da su 
umirovljenici Grada Svetog Ivana Zeline društvena skupina lošijega materijalnog i socijalnog 
statusa, korisnici su mnogih općih i ciljanih vrsta pomoći. Značajan je udio osoba s 
invaliditetom u populaciji umirovljenika, a tijekom godina će, vjerojatno, još više rasti. Osobe s 
invaliditetom korisnici su svih vrsta pomoći socijalne skrbi Grada Svetog Ivana Zeline. Tijekom 
sljedećeg razdoblja predviđa se, u okviru Strategije, nastavak svih dosadašnjih pomoći, mjera 
i aktivnosti, a također će se realizirati i novi projekti i programi za osobe s invaliditetom, osobito 
za starije osobe i žene s invaliditetom, djecu i mlade s teškoćama u razvoju i za skupine s 
najtežim stupnjem oštećenja.  U provođenju Strategije temeljni bi princip trebao biti rješavanje 
svih pitanja na lokalnoj razini što bliže korisnicima usluga. Na taj bi se način kontinuirano pratili 
socijalni i materijalni status korisnika svih vrsta pomoći prema Socijalnom programu Grada 
Svetog Ivana Zeline i Zakonu o socijalnoj skrbi. Pojedini programi i pomoći prilagođavali bi se 
potrebama osoba s invaliditetom određenog mjesnog odbora, u čemu se očekuje značajna 
suradnja predsjednika mjesnih odbora, vijećnika i volontera. Sukladno tome, određeni bi se 
broj vijećnika Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline zadužio za područje socijalne 
problematike. Cilj je poboljšati postojeći sustav pomoći Grada Svetog Ivana Zeline i prilagoditi 
ga individualnim potrebama osoba s invaliditetom. 

 
Ciljevi: 
 

- omogućiti jednak pristup socijalnoj skrbi osobama s invaliditetom 
- osigurati da se raspoloživost socijalnih usluga i potpore temelji na razumnoj, 

sveobuhvatnoj procjeni individualnih potreba osobe, te da se periodično preispituje 
svrhovitost njihova provođenja 

- osigurati da socijalne usluge poštuju specifične potrebe djece s teškoćama u razvoju, 
osoba s invaliditetom i njihovih obitelji 

- osigurati trajnu interdisciplinarnu suradnju službi državnih, gradskih i privatnih davatelja 
socijalnih usluga u mjeri koja odgovara potrebama osoba s invaliditetom 

- štititi i promicati uživanje ljudskih prava i integriteta osoba s invaliditetom na 
ravnopravnim temeljima s drugim osobama 

- štititi i promicati načelo uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom 
u zajednicu kroz izvaninstitucijske oblike skrbi s ciljem poboljšanja kvalitete njihova 
života  
 
Mjere i aktivnosti: 
 
1. Kontinuirano praćenje socijalnog i materijalnog statusa osoba s invaliditetom-

korisnika novčanih naknada i potpora te socijalnih usluga iz   sustava socijalne skrbi 
Grada Svetog Ivana  Zeline  

 
Aktivnosti:  

- izrada anketnog upitnika o socijalnom statusu i potrebama osoba s invaliditetom i 
obitelji djece s teškoćama u razvoju 

- izrada individualnog plana promjene životne situacije na temelju sveobuhvatne 
procjene teškoća i resursa   

- provođenje anketiranja  
- utvrđivanje potreba i planiranje aktivnosti za Grad Sveti Ivan Zelinu 

 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s  drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te sa Centrom za socijalnu 
skrb.  
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Rok: kontinuirano 
 
2. Edukacija i informiranje  
 
Aktivnosti:  

- poticanje i pomoć u organizaciji edukacija stručnjaka u ustanovama socijalne skrbi koji 
rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom  o obilježjima 
invaliditeta i socijalnim uslugama  

- poticanje i pomoć u organizaciji edukacije roditelja i skrbnika djece s teškoćama u 
razvoju s ciljem njihova informiranja o socijalnoj skrbi 

- poticanje i pomoć u organizaciji edukacije volontera i gradskih vijećnika u cilju 
informiranja o obilježjima invaliditeta i socijalnim uslugama   
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s  drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te sa Centrom za socijalnu 
skrb   
 

Rok: kontinuirano 
 
3. Održavanje tribine o mogućnosti razvoja novih socijalnih usluga za djecu s 

teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u Gradu Svetom Ivanu Zelini 
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s  drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te sa Centrom za socijalnu 
skrb  
 

Rok: 2014. 
 
5. PODRUČJE: MOBILNOST, PRISTUPAČNOST I STANOVANJE 
 
Uvod i ocjena stanja: 
 
Mobilnost, pristupačnost, stanovanje i prijevoz osnovni su preduvjeti za uključivanje 

osoba s invaliditetom u aktivnosti svakodnevnog življenja. Osobe s invaliditetom susreću se s 
nizom arhitektonskih barijera koje su nepremostive na svim područjima življenja. 

Područje pristupačnosti u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o prostornom 
uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), Pravilnikom o 
osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti 
(Narodne novine, broj  151/05. i 61/07.), mobilnost Zakonom o sigurnosti prometa na cestama 
(«Narodne novine», broj 67/08., 48/10. i 74/11.), Zakonom o cestama («Narodne novine», broj 
84/11.), Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu («Narodne novine», broj 178/04., 48/05., 
111/06., 63/08., 124/09., 91/10. i 112/10.), Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom 
prometu («Narodne novine», broj 97/00. i  101/00.), Pravilnikom o znaku pristupačnosti 
(«Narodne novine», broj 78/08.) i brojnim drugim propisima. Na ovim se područjima uočava 
potreba razvoja hrvatskih standarda. Kretanje osoba s invaliditetom na području Grada Svetog 
Ivana Zeline je otežano. Iako u Gradu Svetom Ivanu Zelini na pojedinim mjestima postoje 
nogostupi i spušteni rubnjaci, na mnogim mjestima je potrebna dodatna  prilagodba. Visoki 
rubnjaci su također problem na prilazu sa sporedne ceste. U središtu Grada prilaz trgovinama, 
javnim i kulturnim ustanovama je gotovo nemoguć za osobe s invaliditetom ( Pošta , Dom 
zdravlja, Ljekarne, Policija, Fina, Muzej, Pučko otvoreno učilište, Dom umirovljenika - izborno 
mjesto, Javni bilježnik, Zgrada gradske uprave-kat, Sportska dvorana – prilaz do ulaza u 
prizemlje) . Osnovna i srednja škola u Svetom Ivanu Zelini donekle su izlazile  u susret 
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potrebama svojih učenika, izgrađene su rampe na ulazu u zgrade, dostupne su učionice samo 
u prizemlju, dok je na polukatu u Srednjoj školi napravljen i WC za osobe s invaliditetom do 
kojeg nema pristupačnog prilaza. Rampa na glavnom ulazu u zgradu Srednje škole ne 
odgovara standardima Pravilnika zbog nepropisne kosine. Osnovna škola u Donjoj Zelini ima 
dobro riješen problem prilagođenosti. Također, u Gradu Svetom Ivanu Zelini broj parkirnih 
mjesta za osobe s invaliditetom je nedovoljan, te su ona nedostatne širine. 

Grad Sveti Ivan Zelina sastoji se od 62 naselja koja su slabo prometno povezana sa 
samim naseljem Svetim Ivanom Zelinom. Linije javnog prijevoza su  rijetke, a prijevoz je 
neprilagođen osobama s invaliditetom. Strategija predlaže uvođenje prijevoza prilagođenog za 
osobe s invaliditetom prilagođenim prijevoznim sredstvom.  

 
Ciljevi: 
 

- pratiti primjenu Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnika  o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti 

- uvođenje prilagođenih vozila  
- osigurati dovoljan broj pristupačnih mjesta za osobe s invaliditetom 
- učiniti pristupačnim kulturne, sportske, rekreacijske sadržaje 
- promicati i osigurati dostupnost u građevinama, na javnim površinama i sredstvima 

prijevoza za gluhe i slijepe osobe sustavom informiranja 
- promicati osobne mobilnosti kao preduvjet opće mobilnosti 
- osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom po propisanim 

standardima  
 

Mjere i aktivnosti: 
 
1. Osiguravanje pristupa javnim građevinama i javnim površinama za osobe s 

invaliditetom  
Aktivnosti:  

- osiguravanje pristupačnosti sportskim i rekreacijskim ustanovama, građevinama, 
kulturnim i javnim  površinama  

- osiguravanje i prilagodba pločnika, rubnjaka i javnih površina u Gradu Svetom Ivanu 
Zelini i široj okolici 
 
Nositelji: Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu 

okoliša i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom  

 
Rok: kontinuirano 
 
2. Osiguravanje pristupačnog prijevoza za osobe s invaliditetom  
 
Aktivnosti:  

- uvođenje prilagođenog vozila za osobe s invaliditetom  
- financiranje radnog mjesta vozača Udruge  „Srce“ 

 
Nositelji: Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu 

okoliša i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom  

    
Rok: 2012. i dalje kontinuirano  
 
3. Osiguravanje mogućnosti parkiranja  bez  naplaćivanja za osobe s invaliditetom na 

svim parkirališnim mjestima u Gradu Svetom Ivanu Zelini  
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 Aktivnosti: 
- osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom po propisanim 

standardima  
  
Nositelji:  Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu 

okoliša i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom 

 
Rok: kontinuirano  
 
4. Rješavanje prilagodbe stambenog prostora osoba s invaliditetom   
 
Aktivnosti:  

- iniciranje izrade kriterija za prilagodbu stambenog prostora 
- financijska potpora prema mogućnostima jedinice lokalne samouprave, odnosno 

Udruge „Srce“  
 
Nositelji: Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu 

okoliša i Udruga  „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom 

 
Rok: kontinuirano  
 
6. PODRUČJE: ZAPOŠLJAVANJE, RAD I PROFESIONALNA REHABILITACIJA 
 
Uvod i ocjena stanja: 
 
Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje ključni su elementi društvene uključenosti i 

ekonomske neovisnosti svih građana radne dobi. Za osobe s invaliditetom zapošljavanje je 
temeljni uvjet integracije u redovne životne uvjete, a, u usporedbi s osobama bez invaliditeta, 
zapošljavanje i stope aktivnosti osoba s invaliditetom vrlo su niske. Profesionalna rehabilitacija, 
sa svim svojim fazama, važna je pomoć u prepoznavanju i aktualizaciji poslova koji najbolje 
odgovaraju pojedinoj osobi s invaliditetom.  

Prva faza: Predprofesionalno ispitivanje (utvrđivanje sklonosti i psihofizičkih 
sposobnosti) 

Druga faza: Profesionalna orijentacija (usmjeravanje na zanimanje koje pruža realne 
mogućnosti zapošljavanja, maksimalno poštujući želju rehabilitanta kao i njene/njegove 
psihofizičke mogućnosti) 

Treća faza: Profesionalno osposobljavanje 
Četvrta faza: Zapošljavanje 
 Profesionalna rehabilitacija uvjet je koji osobi s invaliditetom stvara temelj za brže i 

lakše zapošljavanje. Iako je pravo na rad jedno od temeljnih ljudskih prava, mnogima je ulazak 
u svijet rada danas nedostupan. Osobe s invaliditetom kao posebna skupina nezaposlenih 
zasigurno je i najugroženija kategorija u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  

U uvjetima pojačane ponude i smanjene potražnje, osobe s invaliditetom teško se 
zapošljavaju na otvorenom tržištu rada. Razlozi otežanom pristupu zapošljavanja osoba s 
invaliditetom su višestruki, a svakako najevidentniji razlog je nedovoljna informiranost o 
mogućnostima i potencijalima osoba s invaliditetom, ali podjednako tako i nedovoljna 
senzibiliziranost društva u cjelini za potrebe i prava osoba s invaliditetom i obrazovni programi 
za zanimanja koja više nisu konkurentna na tržištu rada.  

Međutim, efikasnije i kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u svijet rada 
podrazumijeva odgovarajuće promjene i prilagodbe svakog pojedinca, udruženja, sustava, uz 
prijeko potrebnu potporu države. Osobe s invaliditetom su aktivni sudionici svakog civiliziranog 
društva i kao takvi moraju imati mogućnost djelovanja i aktivnog participiranja u svakom 
društvu. 
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Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom («Narodne 
novine», broj 143/02, 33/05) velik je korak u politici zapošljavanja osoba s invaliditetom.  

 
Ciljevi:  
 

- promicati zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada kako bi se 
osobama s invaliditetom osigurale jednake mogućnosti 

- postići zaštitu prava i dostojanstva osoba s invaliditetom 
- omogućiti sudjelovanje osoba s invaliditetom u profesionalnom procjenjivanju, 

usmjeravanju, naobrazbi i uslugama vezanima uz zapošljavanje 
- postići priznavanje postojećih i potencijalnih mogućnosti i doprinosa osoba s 

invaliditetom općem blagostanju društvene zajednice i njenom obogaćivanju 
različitostima 

- senzibilizirati i poticati poslodavce da zapošljavaju osobe s invaliditetom 
- postići veći osjećaj pripadnosti zajednici 
- postizati nezavisnost, ublažavanje negativnog učinka siromaštva i ispravljati 

nepovoljno socijalno – ekonomski položaj osoba s invaliditetom 
- poboljšavati kvalitetu života osoba s invaliditetom, njihovu socijalnu integraciju i 

unapređivati sudjelovanje u svim segmentima društvenog života uz jednake 
mogućnosti 
 
Mjere i aktivnosti: 
      
1. Realizacija mjera i aktivnosti u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i 

zapošljavanju osoba s invaliditetom  
 
Aktivnosti:  

- osiguranje zapošljavanja osoba s invaliditetom u Gradu Svetom Ivanu Zelini, prema 
odredbama Zakona, u gradskoj upravi,  ustanovama, trgovačkim društvima u vlasništvu 
Grada  

- poticati poslodavce s područja grada Svetog Ivana Zeline na zapošljavanje osoba s 
invaliditetom  
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje  
 

Rok: kontinuirano 
 
2. Osiguravanje stručne pomoći u zapošljavanju osoba s invaliditetom  
 
Aktivnosti:  

- poticanje pružanja organizirane stručne pomoći osobama s invaliditetom u prilagodbi 
na novu radnu sredinu te poslodavcima u organizaciji radnog procesa i osiguranja 
uvjeta za rad osoba s invaliditetom  

- organizacija različitih obrazovnih programa (tečajevi, radionice, tribine, okrugli stolovi) 
u cilju upoznavanja poslodavaca s mogućnostima i specifičnostima osoba s 
invaliditetom,  
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje  
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Rok: kontinuirano 
 
3. Suradnja s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s 

invaliditetom u cilju sustavnog jačanja kompetencija osoba s invaliditetom u cilju 
pripreme za potrebe tržišta rada 

 
Aktivnosti:  

- poticati i pratiti provedbu mjera za poticanje samozapošljavanja, odgovarajućih oblika 
zapošljavanja i zadržavanja zaposlenja na svim razinama kroz cjeloživotno učenje 
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje  
 

Rok: kontinuirano  
 
4. Sustavno senzibiliziranje poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom  
 
Aktivnosti:  

- poticanje i organiziranje edukacijskih programa, okruglih stolova, stručnih skupova s 
poslodavcima u cilju senzibiliziranja za zapošljavanje osoba s invaliditetom  

- organizacija i pomoć u organizaciji prezentacije vještina, znanja, sposobnosti i 
mogućnosti osoba s invaliditetom te pristupačnih tehnologija  

- organizacija i pomoć u organiziranju kampanja za zapošljavanje osoba s invaliditetom 
i senzibiliziranje poslodavaca korištenjem primjera dobre prakse  

- organiziranje prigodnog natjecanja za izbor i dodjelu priznanja najboljim poslodavcima 
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te s Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje i Hrvatskom obrtničkom komorom 

  
Rok: kontinuirano  
 
7. PODRUČJE: PRAVNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD NASILJA I ZLOSTAVLJANJA 
 
Uvod i ocjena stanja: 
 
Pravo na dostojan život bez nasilja svih građana Republike Hrvatske regulirano je 

nizom zakona i drugih propisa. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“, broj 
137/09., 14/10. i 60/10.) donesen je kako bi cjelovito regulirao rješavanje ovoga sve 
izraženijega društvenog problema. 

Mjere i aktivnosti, sukladno tom strateškom dokumentu, odnosit će se na sve žrtve 
nasilja, uključujući i osobe s invaliditetom. Iako se u zadnjih nekoliko godina više pozornosti 
posvećuje ovom kompleksnom društvenom problemu, stručno-znanstvena istraživačka 
aktivnost još uvijek ne prati brze promjene strukture i opsega ovog fenomena. Cjelokupna 
aktivnost zajednice usmjerena je prema mjerama za prepoznavanje i zaštitu pojedinca ili grupe 
žrtava nasilja.  

 
Ciljevi: 

 
- osigurati dostupnost pravne regulative za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 

osobama s invaliditetom 
- osigurati djelotvoran i ravnopravan pristup svim sustavima zaštite u zajednici 
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- uspostaviti učinkovitu zaštitu osoba s invaliditetom od svih oblika nasilja i zlostavljanja 
 
Mjere i aktivnosti: 
 
1. Dostupnost pravne regulative osobama s različitim vrstama oštećenja 
 
Aktivnosti: 

- osigurati dostupnost određenih pravnih dokumenata  
- pružati osobama s invaliditetom odgovarajuću stručnu pomoć za dostupnost i 

tumačenje pravne regulative 
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom 

 
Rok: kontinuirano 
 
2. Osnaživanje i educiranje osoba s invaliditetom, te  educiranje stručnjaka s ciljem 

prevencije zlostavljanja i ublaživanja posljedica nasilja 
 
Aktivnosti: 

- organizacija stručnih skupova, radionica, tribina, predavanja i individualna savjetovanja 
za stručnjake,  voditelje i članove udruge osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u 
razvoju, u cilju psihosocijalnog osnaživanja različitih skupina osoba s invaliditetom 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te s Policijskom upravom, 
sudskim institucijama  i Centrom za socijalnu skrb  

 
Rok: kontinuirano 
 
3. Senzibiliziranja stručne i šire  javnosti za probleme nasilja i   zlostavljanja djece s 

teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom 
 
Aktivnosti: 

- Organizacija javnih kampanja  
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te sa Centrom za socijalnu 
skrb 

 
Rok: kontinuirano 
 
8. PODRUČJE: INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJA I PODIZANJE RAZINE SVIJESTI 
 
Uvod i ocjena stanja: 
 
Osiguranje potpune integracije osoba s invaliditetom u društvo, kao temeljni cilj 

Strategije, ne može se ostvariti bez pristupa informacijama preko odgovarajućega 
komunikacijskog sustava.  

Brze promjene i razvoj u svijetu informatike i komunikacija uvjetuju i način na koji ljudi 
međusobno komuniciraju, obavljaju poslove i koriste se uslugama i informacijama. Tehnološki 
napredak treba pomoći svim građanima u poboljšanju kvalitete života, a nikako ne smije biti 
faktor koji još snažnije isključuje pojedine društvene skupine. Osobe s invaliditetom trebaju 
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snažniju pomoć društva da im omogući korištenje novih tehnologija kako bi ostvarili dobrobit 
tehnološkog napretka. Oštećenje ne smije biti razlog nedostupnosti informacija i tehnologije. 
Javne se službe trebaju pobrinuti za to da svoje informacije učine dostupnima i prilagođenima 
osobama s različitim vrstama oštećenja. 

  
Ciljevi: 
 

- omogućiti osobama s invaliditetom optimalno korištenje nove tehnologije u cilju povećanja 
njihove neovisnosti i kvalitete života 

- omogućiti osobama s invaliditetom slobodno pretraživanje, primanje i prosljeđivanje 
informacija prema vlastitom izboru 

- poticati uklanjanje negativnih predrasuda prema osobama s invaliditetom 
- podizati razinu svijesti o aktivnoj ulozi osoba s invaliditetom, njihovim pravima na 

izjednačavanje mogućnosti i zaštitu od diskriminacije 
 
Mjere i aktivnosti: 
 
1. Izrada kalendara aktivnosti udruga osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u 

razvoju  
 
Aktivnosti: 

- izrada kalendara aktivnosti sa svim važnim datumima  kao i specifičnim aktivnostima 
za Udrugu „Srce“ 

- distribucija kalendara medijima, odgojno – obrazovnim ustanovama, zdravstvenim i 
socijalnim ustanovama i drugima 
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom 

 
Rok: 2012. i dalje kontinuirano 
 
2. Obilježavanje prigodnih datuma nizom različitih aktivnosti (Tjedan mobilnosti, 

Međunarodni dan osoba s invaliditetom, Međunarodni dan tolerancije itd.)  
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom 

 
Rok: kontinuirano 
 
3. Određivanje odgovornih osoba kao nositelja aktivnosti za informiranje, 

komunikaciju i podizanje razine svijesti o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s 
invaliditetom na području Grada Svetog Ivana Zeline  

 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom  

 
Rok: 2012.  
  
4. Organizacija stručnih skupova, tribina, okruglih stolova  
 
Aktivnosti:  

- aktivno sudjelovanje osoba s invaliditetom u pripremi i radu skupova  
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- održavanje skupova na odgovarajućim i prigodnim lokacijama  
- obvezno medijsko praćenje  

 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i  Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom  

 
Rok:  kontinuirano  
 
9. PODRUČJE: ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ I MEĐUNARODNA SURADNJA 
 
Uvod i ocjena stanja: 
 
Prikupljanje i analiza podataka o broju, strukturi i obilježjima osoba s invaliditetom 

preduvjet su za planiranje i kreiranje politike djelovanja prema određenim grupacijama i 
populaciji osoba s invaliditetom u cjelini. Podaci i istraživanja o pojedinim aspektima invaliditeta 
i osoba s invaliditetom omogućuju kreiranje najučinkovitijih rješenja za pojedine probleme. 
Nedostatak podataka o osobama s invaliditetom ozbiljna je zapreka razvoju cjelovitog sustava 
zaštite na lokalnoj i nacionalnoj razini.  

 
Ciljevi: 
 

- promicati standarde utemeljene na rezultatima akcijskih i znanstvenih istraživanja 
- poticati multidisciplinarna istraživanja i prikupljanje podataka kojima se promiče 

sudjelovanje osoba s invaliditetom 
- osigurati dostupnost cjelovitih podataka o osobama s invaliditetom s različitim vrstama 

oštećenja 
- sudjelovati u multidisciplinarnim istraživanjima o osobama s invaliditetom na 

nacionalnoj, regionalnoj i internacionalnoj razini 
- poticati razvoj i suradnju s gradovima, državama i organizacijama na nacionalnoj i 

internacionalnoj razini 
 

Mjere i aktivnosti: 
 

1. Izrada Zelinskog registra osoba s invaliditetom 
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te s Registrom za osobe s 
invaliditetom RH, Hrvatskim zavodom za statistiku  i Centrom za socijalnu skrb 

  
Rok: kontinuirano 

 
2. Sudjelovanje na stručnim skupovima i razvijanje suradnje sa srodnim regionalnim 

partnerima  
 

Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 
poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom 

  
Rok: kontinuirano 

 
10. PODRUČJE: SUDJELOVANJE U POLITIČKOM I JAVNOM ŽIVOTU, KULTURI,   

RAZONODI I SPORTU 
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Uvod i ocjena stanja: 
 
Opredjeljenje za socijalni model djelovanja prema osobama s invaliditetom, utemeljen 

na promociji i zaštiti ljudskih prava, odnosi se na sva ljudska prava: od građanskih, političkih, 
gospodarskih, socijalnih i kulturnih do globalnih.   

Kroz  socijalni model kao osnovni problem naglašava se odnos društva prema 
osobama s invaliditetom. Stavlja pojedinca u centar odlučivanja pri donošenju odluka koje se 
odnose na njega, te što je još najvažnije, smještava problem izvan osobe, u društvo. Osnovna 
ideja modela je da oštećenje koje objektivno postoji ne treba negirati, ali ono ne umanjuje 
vrijednost osobe kao ljudskog bića. Ono što osobe s invaliditetom isključuje iz društva su 
neznanje, predrasude i strahovi koji prevladavaju u tom društvu. Stoga, socijalni model 
naglašava prava pojedinca, te teži restrukturiranju društva. 

Sudjelovanje svih građana u političkom i javnom životu i demokratskim procesima 
temeljno je obilježje razvijene demokracije; stoga je nužno da osobe s invaliditetom mogu 
koristiti svoje pravo glasa i sudjelovati u takvim aktivnostima. Društvo ima obvezu stvarati 
poticajno okruženje za osobe s invaliditetom i omogućiti im sudjelovanje u politici i javnom 
životu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.  

Grad Sveti Ivan Zelina u zadnjih nekoliko godina, nizom aktivnosti otvara medijski i 
kulturni prostor osobama s invaliditetom, ali potrebno je učiniti i znatno više na izjednačavanju 
mogućnosti pristupa. 

Sport i razonoda značajne su aktivnosti koje su za osobe s invaliditetom ponekad 
nužna terapijska nadopuna. Za osobu s invaliditetom kineziološke aktivnosti su osnovna 
pretpostavka za psihomotoričko prilagođavanje na novonastale uvjete življenja. 

Ciljevi: 
 

- aktivno promicati sudjelovanje osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu na 
svim razinama (gradskoj, nacionalnoj i međunarodnoj) 

- poticati osobe s invaliditetom na aktivno sudjelovanje prigodom donošenja odluka za 
osobe s invaliditetom 

- poticati i osigurati ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u kulturnom životu 
- osigurati pristup kulturnim institucijama 
- osigurati stručnu i financijsku potporu kulturnim projektima i programima osoba s 

invaliditetom 
- osigurati osobama s invaliditetom mogućnost sudjelovanja u sportskim i rekreativnim 

aktivnostima i razonodi 
- osigurati pristup sportskim, rekreacijskim i turističkim objektima 
- osigurati djeci s teškoćama u razvoju jednak pristup sudjelovanja u igri, razonodi, 

uključujući te aktivnosti i u školski sustav 
 
Mjere i aktivnosti: 
 
1. Prilagodba glasačkih mjesta za potrebe osoba s invaliditetom i omogućavanje 

pomoći druge osobe po izboru osobe s invaliditetom 
  
2. Prilagodba postojećih  prostora i građevina za provođenje kulturnih, sportskih i 

rekreacijskih programa 
 

  Nositelji (1-2): Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i 
ostale poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom 

  
Rok: kontinuirano  
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3. Stručna i financijska potpora projektima udruga osoba s invaliditetom i udruga koje 
rade u korist osoba s invaliditetom s područja sporta, kulture, medijskog i javnog 
praćenja  

 
4. Gradnja i prilagodba postojećih dječjih igrališta prilagođenih za djecu s teškoćama 

u razvoju  
 
Nositelji (3-4): Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i 

ostale poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom   

 
Rok: kontinuirano  

 
11. PODRUČJE: CIVILNO DRUŠTVO 
 
Uvod i ocjena stanja: 
 
Civilno društvo iznimno je važno za osobe s invaliditetom kao prostor za njihovo 

djelovanje i uključivanje u društveni život, ali i kao značajna nadopuna aktivnosti državnih 
institucija. Najznačajniji dio civilnog društva su udruge, a udruge osoba s invaliditetom su zbog 
dugogodišnje tradicije i iskustva, pokretači i nositelji razvoja civilnog društva. 

U Gradu Svetom Ivanu Zelini registrirana je jedna udruga – Udruga „Srce“- kao udruga 
osoba s invaliditetom i udruga koja djeluje u korist osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom 
preko svoje Udruge zaista intenzivno rade na poboljšavanju svojih životnih uvjeta, a vrlo su 
često jedini prostor njihove samoaktualizacije i mogućnosti ostvarivanja socijalnih kontakata.  
Grad Sveti Ivan Zelina već nekoliko godina kvalitetno surađuje s Udrugom „Srce“. 

 
Ciljevi: 
 

- senzibilizacija stručne i šire javnosti za probleme osoba s invaliditetom i važnost 
udruga;  

- poticanje i razvijanje kulture dijaloga unutar širega neprofitnog sektora i udruga osoba 
s invaliditetom i unutar različitih grupacija osoba s invaliditetom;  

- stručno osposobljavanje udruga različitim edukacijama voditelja i članova;  
- stvaranje uvjeta za razvoj i osposobljavanje članova za proces samozagovaranja 

(samozastupanja);  
- senzibilizacija potencijalnih sponzora i donatora za mnoge usluge i pomoći, osobito za 

one koje ne može osigurati Grad Sveti Ivan Zelina. 
 
Mjere i aktivnosti: 
 
1. Sustavno jačanje javne svijesti o problemima i pravima osoba s invaliditetom te 

značenju udruga osoba s invaliditetom za njihovo evidentiranje i rješavanje  
 
Aktivnosti:  

- u planiranju i provođenju svih mjera i aktivnosti nužna je uključenost udruga osoba s 
invaliditetom te javna i medijska prezentacija  

- poticanje medija za praćenje aktivnosti udruga  
- uključivanje stručne i šire javnosti preko organiziranja stručnih skupova, okruglih 

stolova i dr.  
- poticanje akcijskih istraživanja o položaju osoba s invaliditetom i važnosti udruga.  

 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
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udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te sa Centrom za socijalnu 
skrb   

 
Rok: kontinuirano  
 
2. Izgradnja stručnoga, kadrovskog i materijalnog kapaciteta udruga osoba s 

invaliditetom  
 
Aktivnosti:  

- osiguravanje sustavnog financiranja osnovne djelatnosti udruga od posebnog 
interesa (izrada kriterija za odabir udruga od posebnog interesa za Grad Sveti Ivan 
Zelinu)  

- osiguravanje sustavnog financiranja godišnje jedne bruto plaće Udruzi „Srce“ 
- osiguravanje pomoći za dovršenje i opremanje Centra podrške  Udruge „Srce“ 
- osiguravanje sustavne edukacije voditelja, stručnjaka i članova udruga za različita 

područja djelovanja 
- edukacija voditelja, stručnjaka i članova udruga za ostvarivanje principa 

samozagovaranja (samozastupanja), 
- poticanje osnivanja klubova za iste aktivnosti, osiguravanje financijskih sredstava za 

njihovo djelovanje 
- razvijanje partnerstva udruga osoba s invaliditetom s Gradom Svetim Ivanom Zelinom; 

edukacija gradskih službenika i stručnjaka za djelovanje na području razvijanja 
partnerstva 
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te sa Centrom za socijalnu 
skrb 

 
Rok: kontinuirano  
 
3. Potpora udrugama i pojedincima u ostvarivanju prava i pomoći  
 
Aktivnosti:  

- pružanje organizacijske pomoći u senzibiliziranju potencijalnih sponzora i donatora za 
mnoge usluge i pomoći osobama s invaliditetom, osobito onih koji se ne mogu osigurati 
preko pomoći, projekata i programa Grada Svetog Ivana  Zeline 

- pružanje stručne pomoći pojedincima i udrugama pri upoznavanju o problemima i 
pravima osoba s invaliditetom  
 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 

poslove i Udruga „Srce“ u suradnji s drugim udrugama osoba s invaliditetom, odnosno 
udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te sa Centrom za socijalnu 
skrb  

 
Rok: kontinuirano  
 
III. ZAVRŠNE ODREDNICE 
 
Provođenje Strategije zahtijeva sustavnu i stalnu koordinaciju mnogobrojnih sudionika. 

Funkciju usklađivanja i praćenja provedbe Strategije, kao i predlaganje učinkovitog izvršavanja 
planiranih mjera i aktivnosti obavljat će Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Svetog 
Ivana Zeline sukladno funkciji i djelovanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade 
Republike Hrvatske.  
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Mjere i aktivnosti navedene u Strategiji uspješno će se i pravodobno provoditi samo uz 
stalnu koordinaciju između pojedinih izvršitelja.  

Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale poslove 
Grada Svetog Ivana Zeline i Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Svetog Ivan Zeline 
određuju se koordinatorima provedbe Strategije. Isti će koordinirati, poticati i pratiti provođenje 
pojedinih mjera, pružati stručnu i savjetodavnu pomoć nositeljima i suradnicima provođenja 
mjera i aktivnosti. 

Povjerenstvo je dužno sastati se najmanje četiri puta tijekom godine.  
Svi nositelji provođenja mjera i aktivnosti dužni su provoditi mjere i aktivnosti iz 

Strategije radi promicanja prava i unapređivanja položaja osoba s invaliditetom u Gradu 
Svetom Ivanu Zelini. 

Svi nositelji provođenja mjera i aktivnosti dužni su do 31. siječnja svake godine dostaviti 
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale poslove Grada 
Svetog Ivana Zeline izvješća o provedbi mjera iz svoje nadležnosti. 

Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale poslove 
Grada Svetog Ivana Zeline će do 01. travnja svake godine Gradonačelniku dostaviti 
objedinjeno izvješće o provedbi mjera iz Strategije, koji će o tome izvijestiti Gradsko vijeće 
Grada Svetog Ivana Zeline.  

Svi nositelji provođenja mjera i aktivnosti dužni su u svoje godišnje planove rada uvrstiti 
mjere i aktivnosti u skladu sa Strategijom te za svaku godinu osigurati, prema svojim 
mogućnostima, sredstva za njihovu provedbu. 

U slučaju promjene ustroja tijela koja su nositelji provođenja mjera i aktivnosti, gradsko 
tijelo nadležno za društvene djelatnosti izvršit će, u roku od tri mjeseca, promjenu nositelja 
provođenja mjera i aktivnosti. 

 
Strategija će se objaviti na web stranicama Grada Svetog Ivana Zeline i u „Zelinskim 

novinama“, službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline. 
 
                                                                     
         PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
                GRADA SVETOG IVANA ZELINE 
                                                          Mira Čegec  
 
 

 


