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IZVJEŠTAJ O RADU
u 2014.g.
Rukovodstvo Udruge početkom godine izvršava sve obveze vezane za izrade Izvještaja za
2014.g i Planova za 2015.g. Prati objavljene natječaje za financiranje rada Udruge i
aktivnosti članova. Pribavlja potrebitu dokumentaciju. Uz suradnju s Volonterskim centrom
SB i suradnicima iz Razvojne agencije Grada prijavljuje Udrugu na trogodišnji projekt MSPM.
Unatoč dobro pripremljenom dokumentacijom (od 100 bodova, ocjenjeni smo s 70) nismo
ostvarili i financijsku potporu. Nastavlja se provoditi 2 godina programa Tumača HZJG uz
potporu MSPM, kojim Udruga ima zaposlenu 1 djelatnicu 24 sata na raspolaganju članovima
za premošćivanje komunikacijskih barijera. S Gradom potpisan Ugovor o financiranju
osnovne djelatnosti za 2014.g. Odobren iznos nedostatan za održivost rada Udruge. Stoga
Udruga prijavljuje projekt Zakladi za razvoj civilnog društva koji nije prihvaćen. Tek krajem
listopada dobili smo financijsku potporu Županije kojom smo mogli financirati aktivnosti
članova do kraja godine.
Prijavljen program za obilježavanje EU tjedna BPŽ u 2014.g. Županiji brodsko-posavskoj
prihvaćen, te je ta aktivnost članova provedena tijekom svibnja 2014. U suradnji s Udrugom
iz Nove Gradiške prijavljuje se projekt MSPM čiji rezultat prihvaćenosti biti će vidljiv u
2015.g.
Marom dobrog gospodara rukovodstvo Udruge uspijeva smanjenjem troškova za aktivnosti
članova podmiriti potrebe režija, odnosno troškova kojima se osigurava rad i otvorena
Udruga tijekom 2014.g.
Kao član Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada aktivno sudjelujemo u radu i rješavanju nastalih
problema i potreba invalida okupljenim u udruge Grada. Tako smo supotpisnici osnivanja Radija 92
kao medijskog centra za osobe s invaliditetom.
Rukovodstvo, tajnica, Tumač HZJG tijekom godine sudjeluju u raznim seminarima i edukativnim
radionicama organiziranim od strane IP centra u Sl. Brodu, HZZa POS Sl. Brod ili VC Osijek, program
Šalter. Sve u interesu podizanje standarda pružanja usluga Udruge.
AKTIVNOSTI ČLANOVA tijekom 2014.g.
Članovi se već prema ustaljenim navikama obvezno masovno okupljaju srijedom u popodnevnim
satima. Skromno je obilježen Uskrs, Dan osnivanja Udruge u travnju. Kreativna radionica tijekom
cijele godine radi na izradi prigodnih predmeta za javno istupanje Udruge u lokalnoj zajednici kao i za
uređenje prostora Udruge.

Za obilježavanje EU tjedna u BPŽ u svibnju 2014.g. pod pokroviteljstvom Upravnog odjela za razvoj i
EU integracije BPŽ organizirane su 2 edukativne radionice pod nazivom „Prava i mogućnosti osoba
oštećena sluha RH kao članice EU“ koju je održao predsjednik HSGN sa suradnicima i „Izbor delegata
i rad u EU parlamentu“ s predavačima iz nevladine organizacije GONG. Članovi Kreativne radionice su
pripremili kreativne uratke na temu EU i organizirali izložbu svojih radova i projekta na gradskom
Korzu 1 dan, a svih 5 dana ispred Udruge s ciljem upoznavanja lokalne zajednice o mogućnostima,
potrebama a i informiranja gdje uopće osobe oštećena sluha organizirano djeluju.
Tijekom svibnja 2014. Udruga je organizirala potpisivanje Peticije kao odgovor na ukidanje prava na
besplatne baterije za nagluhe osobe koje se služe slušnim aparatom. Aktivnost je organizirana u
Udruzi i na gradskom Korzu. Prikupljen je veliki broj potpisa i proslijeđen u Savez u Zagreb na
objedinjavanje i upućivanje mjerodavnim u Min. zdravlja i MSPM.
Tradicionalno sudjelovanje na Sajmu udruga Grada za Dan grada umjesto u svibnju, zbog lošeg
vremena, organizirano je u lipnju. Izložba radova s promidžbenim materijalom održana je u gradskoj
Tvrđi u vrijeme održavanja XIV. Nadbiskupijskog susreta mladih osoba s invaliditetom Hrvatske.
Tijekom kolovoza i rujna pojačavaju se aktivnosti članova povodom obilježavanja Međunarodnog
tjedna gluhih i nagluhih 2014. U vremenu od 22. do 27. rujna organizirani su susreti s članovima
drugih udruga Grada, suradnicima, prijateljima i članovima obitelji. Uz neformalna druženja odigralo
se nekoliko partija šaha, pikada, Čovječe ne ljuti se s gostima. Organizirana izložba Kreativne
radionice. Svečano održana Godišnja Skupština Udruge.
Početkom listopada u suradnji s MUPom Policijske postaje Slav. Brod sudjelovali smo na provedbi
programa „Izbjegavanje svih vrsta nasilja“. Edukativna radionica pod vodstvom predstavnika PP Sl.
Brod na kojoj je sudjelovalo veliki broj članova.
Krajem listopada i studenog pojačana je aktivnost članova Kreativne radionice u pripremi za
sudjelovanje na Katarinskom sajmu. Preko 20 članova sudjelovalo je realizaciji ove aktivnosti na
poslovima izrade predmeta, promidžbenih materijala, pripreme štanda i dežurstvu u sva 4 dana
trajanja Katarinskog sajma. Krajem prosinca i početkom studenog aktivno se sudjelovalo na
obilježavanju Svjetskog Dana osoba s invaliditetom. Članovi su sudjelovali u sportskim nadmetanjima
s drugim invalidima Grada i završnoj zabavi 3.12. i podjeli darova Sv. Nikole.
U Udruzi je sredinom prosinca u suradnji s volonterom snimljena video čestitka članova povodom
nadolazećih Božićnih i Novogodišnjih blagdana i objavljena na YouTubu, Blogu, Facebooku i poslana
na e-adrese Udruga diljem Hrvatske, suradnika i institucija.
Članovi tijekom godine sudjeluju u radu drugih udruga Grada, godišnjim Skupštinama, obilježavanju
važnih datuma tih udruga, otvaranju novih prostora, rekreativno sportskim takmičenjima i sl. Također
se odazivaju na pozive u provedbi aktivnosti udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom diljem
Hrvatske.
OSTALE AKTIVNOSTI
Zbog dotrajalosti krovišta zgrade u kojoj je Udruga smještena tijekom 2014.g. i obilnih kiša
prokišnjavalo je prostorije nekoliko puta. Zamolbe Gradskoj upravi za sanaciju i rješavanje problema,
trajnije, ostale su bez rezultata te su članovi sami vršili popravke. Također i višegodišnji problem s

curenjem vode vidljivim na zidu sale za sastanke nije riješen. Sami nemamo financijskih mogućnosti a
na molbe vlasniku zgrade, Gradu, nismo dobili odgovor.
Tijekom travnja 2014.g. u Udruzi je izvršena provalna krađa. Učinjena je ponovo materijalna šteta na
vratima Tajništva, krovu zgrade i otuđen fotoaparat. Prijenosno računalo također, no ono je vraćeno
nakon nekoliko dana. Prijava policiji kao i 2010. kada je materijalna šteta bila veća nije urodila
plodom.
2014.g. je bila u HSGN godina izbora novog predsjednika Saveza. Delegati Udruge sudjelovali su na
Izbornoj Skupštini Saveza, u prosincu, i iznijeli svoje primjedbe na predložene promjene u Statutu
Saveza.
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Izvještaj prihvaćen na sastanku Izvršnog odbora 28. 1. 2015.g.

