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RIJEČ UREDNIKA
Poštovani čitatelji,
Iza nas je još jedna godina puna
zbivanja, a u ovom sedmom broju Glasnika
predstavit ćemo jedan dio bitnih događaja koji
su se odvijali kroz proteklo razdoblje.
Od samog osnutka naše Udruge
nastojimo
olakšati

svojim
i

radom

unaprijediti

i

djelovanjem

život

osoba

s

invaliditetom i u skladu s tim ostvarujemo
suradnju s institucijama lokalne zajednice te
gradimo partnerske odnose pri planiranju,
usmjeravanju,

financiranju

i

provođenju

socijalnih programa. Proizvod takve jedne
uspješne suradnje s Upravnim odjelom za
zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Zadarske županije je i ovaj Glasnik kojeg ćemo
tradicionalno predstaviti prilikom svečanog
obilježavanja Međunarodnog dana osoba s
invaliditetom. Ovom prilikom bi se ujedno i
zahvalili Zadarskoj županiji na toj suradnji.
Nadamo se da ćete uživati u čitanju
ovog Glasnika. U svoje ime i u ime svih članova
Uredništva Glasnika kao i Predsjedništva
Udruge želim vam ugodne nadolazeće božićne
i novogodišnje blagdane te puno zdravlja,
sreće i uspjeha u Novoj godini.
Urednik: Filip Jadrijev
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PRIJEDLOG
PLANA I PROGRAMA DJELOVANJA UTI ZADAR
ZA 2020.GODINU
Temelj za donošenje Plana i programa
djelovanja UTI Zadar u 2017. godini je prihvaćeni
četverogodišnji Plan i program djelovanja UTI
Zadar (2017. -2021.godina).
Ovaj Plan i program nadopunjen je
konkretnim prijedlozima za slijedećih 12 mjeseci :
u suradnji sa tijelima Grada Zadra članovima
osigurati dodatni dio prostora Udruge, osnažiti rad
žena s invaliditetom organiziranjem raznih aktivnosti,
organizirati u mjesecu svibnju / lipnju jednodnevni
izlet radi osnaživanja članstva i iskazanim prihvatljivim
željama članova, dostojanstveno obilježiti Nacionalne
dane CDIP i SDD, kao i 18. studenog Pad Vukovara i
masakra u Škabrnji, 3. Prosinca- Međunarodni dan
osoba s invaliditetom okupljanjem članova Udruge
i raznim prigodnim aktivnostima i manifestacijama,
i ostalih državnih, nacionalnih i međunarodnih
manifestacija koje se obilježavaju, poticati druženje
i izmjenu iskustava članova sastajanjem u Udruzi,
povećati informiranost članova putem web stranice,
obavijesti i Glasnika poticati članove na bavljenje
sportom i organizirati sportska druženja, posjetiti
najpotrebitije članove UTI Zadar (100%-tno tjelesno
oštećenje), organizirati što veći broj volontera za
pomoć članovima UTI Zadar, biti u kontaktu sa
članovima u ostalim gradovima naše Županije kao
što su Pag, Gračac, Obrovac, Benkovac, Biograd
n/m i otvoriti podružnice u istima, raditi na prijedlogu
mogućnosti uspostavljanja prijevoza za članove u
Gradovima i općinama županije (cca 15o članova) na
primjeru organiziranog prijevoza za OSI na području
grada Zadra nastaviti sa izdavanjem Glasnika
Udruge, surađivati i razmjenjivati iskustva s ostalim
udrugama osoba s invaliditetom i ostalim udrugama
civilnog društva u Zadru tj.u cijeloj RH, radom Aktiva
žena osnažiti i poboljšati status žena s invaliditetom,
organizirati razne radionice u prostoru/ima UTI
Zadar, ovisno o afinitetima članova i sponzora,
pomoći u održavanju plažu za osobe s invaliditetom
na Vitrenjaku i organizirati susrete i druženje članova
na istoj,
napraviti reviziju parkirnih mjesta za OSI i „znaka
pristupačnosti“ u suradnji i akciji s MUP-om, posebno
nakon uvođenja novog Europskog znaka, te parkirna
mjesta u Gradu (86) označiti kao tranzitna (max.

dozvoljeno parkiranje 4 - 8 sati), prostorije oličiti te
po mogućnosti izmijeniti stolariju (vrata i prozore)
Potrebna sredstva za rad UTI Zadar zatražiti od
grada Zadra i Županije koji su i do sada osiguravali
većinu prihoda za nesmetani rad Udruge. Iznaći
i nove izvore financiranja sve u skladu sa čl. 58.
Statuta UTI Zadar. U cilju navedenog Udruga će
se javljati na natječaje i odgovarajuće projekte
koje raspišu tijela lokalne i regionalne uprave/
samouprave, resorna Ministarstva, Savezi,
trgovačka društva i druge ustanove vezano za
pomoć i uključivanje osoba s invaliditetom u sve
„pore“ društva Grada i Županije.
PRIJEDLOG PREDSJEDNIŠTVA
UDRUGE TJELESNIH INVALIDA
ZADARSKE ŽUPANIJE

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG
DANA CEREBRALNE PARALIZE
Svjetski dan cerebralne paralize
koji se obilježava u mjesecu
listopadu, pokret je osoba
s
cerebralnom
paralizom,
njihovih obitelji i organizacija
koje ih podržavaju, u više od 50
zemalja svijeta. Vizija pokreta
je osigurati djeci i odraslima
s cerebralnom paralizom ista
prava, pristup i mogućnosti u
društvu. Cerebralna paraliza je
kompleksan invaliditet koji traži
interdisciplinarni pristup.
Povodom obilježavanja Svjetskog
dana cerebralne paralize Udruga
je unutar svojih prostorija
organizirala konferenciju za
novinare.
Uz
predstavnike
Udruge, na konferenciji su
sudjelovali i članovi Udruge
gospoda Čedomir Klarin i Pero
Žilić koji su prisutnima podijelili
svoja iskustva u borbi s dječjom i
cerebralnom paralizom.
Istaknuto je da se radi o složenom
i trajnom invaliditetu koji ne
dobiva pozornost koju zaslužuje
te kako je potrebno poduzeti
mjere kojima bi se osobama koje
boluju od cerebralne i dječje
paralize omogućilo normalno
funkcioniranje u društvu. Jedna
takva mjera bilo bi određivanje
osobnih asistenata zakonskim
regulativama na osnovu kojih bi
država zapošljavala iste. Na taj
način bi se osobnim asistentima
regulirao radni status, a osobama
oboljelim od dječje i cerebralne
paralize životna sigurnost.
Također je istaknuta i važnost
cijepljenja djece protiv virusa
dječje paralize jer su posljedice
daleko teže ako ih se ne cijepi.
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Fotografije:
057info. arhiva UTI Zadar
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Kao
i
svake
godine,
Udruga tjelesnih invalida
Zadarske
županije
Zadar je u prostorijama
Arsenala
organizirala
svečano
obilježavanje
Međunarodnog dana osoba
s invaliditetom.
Na dan koji se obilježava 3.
prosinca u cijelom svijetu i
naša Udruga već jedanaestu
godinu na dostojanstven
način obilježava ovaj dan.
Godine 2018. smo ga obilježili
pod sloganom „Zajedno smo
jači“ stoga što smatramo
da
ćemo
zajedničkim
snagama lakše i kvalitetnije
rješavati probleme osoba s
invaliditetom.
Uz naše cijenjene članove
svojim prisustvom su nas
počastili
i
predstavnici
Zadarske Županije na čelu
s gospodinom Božidarom
Longinom,
predstavnici
Grada Zadra predvođeni

gospodinom Brankom
Dukićem,
ravnatelj
Srednjoškolskog Đačkog
doma gospodin Ivan
Đula sa djelatnicima i
djecom, djeca Dječjeg
vrtića Latica sa svojom
ravnateljicom gospođom
Vesnom
Penjalov
i djelatnicima kao i
ravnatelj Osnovne škole
Zadarski otoci gospodin
Davor Barić, te ravnatelj
Gimnazije Vladimir Nazor
gospodin Rade Šimčević.
Svečano događanje je
zaokruženo
izložbom
radova foto i maketarske
sekcije Srednjoškolskog
đačkog
doma
pod
vodstvom
profesora
Damira Tomića. Ovom
prilikom im se još jednom
zahvaljujemo što su i ove
godine svojim radovima
uveličali naše slavlje.
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ODRŽANA REDOVNA I DIJELOM IZBORNA

SKUPŠTINA UTI-ZADAR
Dana 24. travnja 2019. godine, u prostorijama
jedriličarskog kluba Uskok održana je
redovna i dijelom izborna Skupština Udruge
tjelesnih invalida Zadarske Županije Zadar
na kojoj su podnesena izvješća za 2018.
godinu.
Na Skupštini su izabrani kandidati do kraja
trajanja mandata 2019.g – 2021.g.predloženi
na 18. sjednici Predsjedništva pa je tako
za Predsjednika izabran gospodin Željko
Županović, za Dopredsjednika gospodin
Branko Nešović, za članove Predsjedništva
gospođa Alenka Latinović i gospođa Emira
Alidžanović te člana Nadzornog odbora
gospodin Vjekoslav Valčić. Razgovaralo
se o tekućim problemima vezanima
za troškove prijevoza, povlaštenu
HRT pristojbu, neprilagođenost cesta
standardima OSI, uređenje i održavanje
plaže za OSI.
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WINGS FOR LIFE
Kao što su organizatori i najavili, u
Zadru se održala još jedna utrka
Wings for Life. Već šestu godinu
za redom ljudi se okupljaju kako
bi trčali za one koji ne mogu s
ciljem prikupljanja sredstva za
pronalazak lijeka za ozljede leđne
moždine. Ove godine utrci je
prisustvovalo 9000 sudionika.
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IZLET ČLANOVA UTI-ZADAR

						

U NIN
U skladu s tradicijom i ove godine je
organiziran izlet za članove Udruge
tjelesnih invalida Zadarske županije
Zadar. Ove godine članovi su posjetili
znamenitosti grada Nina. Izlet je održan
01. lipnja 2019. a istom je prisustvovalo
38 članova. Iako je vrijeme bilo pomalo
tmurno, izlet je, kao i uvijek, prošao u
veselom raspoloženju. Članovi su, uz
profesionalno vodstvo, uživali u posjetu
Muzeju soli kao i Muzeju ninskih starina.
Uživalo se i u razgledavanju spomenika
knezu Branimiru i Grguru Ninskom gdje
su neki, sukladno običajima, dotaknuli
nožni prst Grgura Ninskog za sreću.
Posjetilo se i Crkvu Sv. Križa koja je
ujedno poznata i kao "najmanja katedrala
na svijetu". Cijela priča je zaokružena
ručkom u ugodnoj atmosferi restorana
„Aenone“.
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OBILJEŽAVANJE 28 GODINA
POSTOJANJA I DJELOVANJA

DJEČJEG VRTIĆA „LATICA“
Povodom obilježavanja 28 godina postojanja
i djelovanja dječjeg vrtića Latica 21.03.2019.,
predstavnici Udruge su posjetili prostor u
kojem vrtić djeluje.
Dječji vrtić Latica je specijalizirana pedagoška
ustanova koja provodi različite posebne
edukacijsko-rehabilitacijske programe za
djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u
razvoju uz suglasnost Ministarstva znanosti i
obrazovanja.

Već 28 godina vrtić pruža stručnu podršku
djeci i roditeljima kao i odgajateljima unutar
redovnih dječjih vrtića u radu s djecom s
teškoćama u razvoju, potiče socijalizaciju
i inkluziju djece u društvo. U tom duhu je i
organizirana spomenuta proslava. Proslavi
su prisustvovali i predstavnici grada Zadra na
čelu sa gradonačelnikom g-dinom. Brankom
Dukićem. Bilo je to ugodno druženje na
otvorenom sa predstavnicima, zaposlenicima
i štićenicima dječjeg vrtića „Latica“.
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DUCHENNE MIŠIĆNA DISTROFIJA
– IPAK SE KREĆE
Marica Mirić, Slobodan Marinković
Savez društava distrofičara Hrvatske
Duchenne mišićna distrofija (DMD) je
progresivna, neizlječiva mišićna bolest koja je
uzrokovana potpunim nedostatkom proteina
distrofina (važnog za održavanje sastava mišićnih
stanica).
Pojavnost joj je 1:3500 muške novorođenčadi.
Rani znakovi su kašnjenja u motoričkom razvoju i
teškoće u kontroli glave, sjedenju i puzanju, ustajanju
s poda, hodanju, trčanju ili uspinjanju te govoru.
Izrazito je progresivna, dječaci već oko 10. godine
izgube sposobnost samostalnog hoda i postaju
ovisni o kretanju u invalidskim kolicima. Bolest osim
mišića za kretanje zahvaća i sve ostale mišiće u
tijelu (dišne, žvačne, srčani mišić…) pa s vremenom
slabi sposobnost samostalnog hranjenja i disanja te
dolazi do srčanih komplikacija od kojih oboljeli umiru
najčešće u trećem desetljeću života.
Iako je bolest neizlječiva, početna prekretnica
u liječenju DMD-a dogodila se 2014. godine kada je
Europska agencija za lijekove – EMA po ubrzanom
postupku za upotrebu na razinu EU odobrila i
preporučila lijek Translarna (ataluren) za liječenje,
unatoč brojnim, samo jedne DMD mutacije (tzv.
nonsense odnosno „besmislene“ mutacije) koja
zahvaća otprilike 13 % od ukupnog broja oboljelih.
Budući da je lijek odobren po ubrzanom postupku,
nastavljeno je praćenje njegova djelovanja, kao i
istraživanja karakteristika i učinkovitosti.
Te 2014. godine, u Republici Hrvatskoj, bio
je poznat samo jedan slučaj oboljelog dječaka s
navedenim tipom mutacije. Budući da lijek u našoj
zemlji još uvijek nije bio odobren za korištenje, tada
10-godišnji dječak je, uz pomoć djelatnika neurologije
KBC-a Split, uključen u daljnje kliničko ispitivanje lijeka
u Milanu, Italija.
U međuvremenu, SDDH je, zajedno s
udrugama članicama, svake godine obilježavao 7. rujna
– Međunarodni dan svjesnosti o DMD provođenjem
kampanja koje su imale za cilj senzibiliziranje javnosti
i nadležnih institucija o DMD, osvještavanje o važnosti
primjene novih tehnologija u skrbi i potpori oboljelima
i poticanje njihova uvrštavanja na Listu ortopedskih i
drugih pomagala (Uređaji za neinvazivnu ventilaciju i
iskašljavanje) te kontinuirano zagovaranje uvrštavanja
Translarne na Osnovnu listu lijekova HZZO-a.
Praćenjem novosti vezanih za lijek te osobito

dječaka uključenog u Kliničko ispitivanje, koji je danas,
kao 15-godišnjak, značajno boljeg zdravstvenog i
funkcionalnog stanja od svih svojih vršnjaka s DMD,
potreba da se lijek hitno uvrsti na Listu HZZO-a postaje
sve jasnija osobito stoga što je u međuvremenu
ista mutacija utvrđena kod još četvorice dječaka u
RH. Budući da lijek treba primijeniti dok je još uvijek
očuvana mogućnost samostalnog hoda, SDDH
početkom ove godine intenzivira zagovaranje
uvrštavanja lijeka na Listu. U tu svrhu upućeni su brojni
apeli predstavnicima HZZO-a, Ministarstva zdravlja,
saborskoj zastupnici Ljubici Lukačić, pravobraniteljici
za osobe s invaliditetom te brojnim drugim dionicima.
Također, ovogodišnji Međunarodni dan svjesnosti
o DMD bio je u potpunosti posvećen ovom cilju.
Naime, Svjetska organizacija Duchenne je za njegovo
obilježavanje izradila video „Svjetlo za svjesnost
Duchenne mišićnoj distrofiji“. Taj videozapis nastao
je spontanošću djece i snagom njihovih emocija.
Djeca ulaskom u mračnu sobu slijede putanju
svjetla i posežu u kutiju, otvaraju je i gledaju što će
se dogoditi. Nakon otvaranja, kutija ispunjava sobu s
prekrasnim svjetlom i odjednom crveni balon, simbol
Međunarodnog dana, leti u zrak kao simbol koji
„pomaže“ toj teškoj bolesti da „odleti“ s ovoga svijeta.
Osmijeh se pojavljuje na svakom dječjem licu. Osmijeh
koji dolazi iz svjetla koje svatko posjeduje i koje može
dati drugima: bezgranična ljubav je svjetlost člana
obitelji, predanost je svjetlo volontera, pažnja je
svjetlo stručnjaka koji se brinu o dječacima s DMD
tražeći lijek, prisutnost je svjetlost prijatelja, altruizam
je svjetlo darivatelja.
SDDH s posebnim zadovoljstvom ističe da je 30. rujna
2019. godine dobio dugoočekivanu vijest. Upravno
vijeća HZZO-a, donijelo je, uz mišljenje Hrvatske
liječničke komore, Odluku o izmjenama i dopunama
odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a,
prema kojoj je na Listu, između ostalog uvrštena
Translarna. Ova odluka stupa na snagu 1. studenoga.
Iako Translarna ne može u potpunosti zaustaviti tijek
bolesti, ona može značajno usporiti njenu progresiju
te je njezino otkriće ogroman korak za daljnji razvoj
potencijalnih lijekova, a početak primjene u RH koji
se očekuje krajem 2019. godine velika prekretnica u
zdravstvenoj skrbi oboljelih od DMD.
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OBILJEŽAVANJE DANA

OTVORENIH VRATA UDRUGA
Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije je i ove godine otvorila svoja vrata
povodom „Dana otvorenih vrata udruga“. Pod motom „KROZ ŽIVOT ZAJEDNO“ Udruga
je upoznala javnost sa svojim radom i djelovanjem u sferi socijalnih, obrazovnih,
zdravstvenih i ostalih pitanja vezanih za osobe s invaliditetom. Sudjelovanjem u ovoj
manifestaciji Udruga je nastojala kroz otvorenu komunikaciju, kako osobnim kontaktom
s građanima tako i putem medija, još i više zbližiti osobe s invaliditetom s ostalim
pripadnicima društva, a ujedno i ukazati na tekuće probleme osoba s invaliditetom.

PREDSTAVLJANJE PODRUČNOG

UREDA PRAVOBRANITELJA ZA OSI SPLIT
Dana 2. listopada 2019. predstavnici Udruge
tjelesnih invalida Zadarske županije Zadar
su sudjelovali na predstavljanju Područnog
ureda pravobranitelja za OSI Split. Događanje
se odvijalo u Hotelu Park, dvorani Grand Park.
Prisutni su imali priliku pogledati odlomak
iz mjuzikla „Srce na sceni“ u izvedbi članova
Udruge osoba s cerebralnom paralizom „Srce“
uz pratnju benda „Harpoon unplugged“. Potom
je slijedio uvodni govor pravobraniteljice za
OSI, gospođe Anke Slonjšak kao i pozdravni
govori gostiju. Gospodin Darijo Jurišić,
zamjenik pravobraniteljice za OSI, je predstavio
Područni ured Split i ovlasti istog te je istaknuo
kako spomenuti Ured svojim djelovanjem
pokriva Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitskodalmatinsku te Dubrovačko-neretvansku
županiju.
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OBILJEŽEN EUROPSKI TJEDAN

MOBILNOSTI
Europski tjedan mobilnosti je manifestacija
koja se tradicionalno obilježava svake godine
od 16.- 22. rujna. Spomenuta manifestacija
je pokrenuta 2002.g. s ciljem buđenja javne
svijesti i aktiviranja građana u borbi protiv
zagađenja okoliša uzrokovanog povećanjem
motoriziranog prometa u urbanim sredinama.
Ova manifestacija iz godine u godinu pobuđuje
sve veći interes građana o čemu svjedoče
podatci iz 2018. godine kada je kampanja srušila
rekord u broju sudionika; 2 792 velikih i malih
gradova iz 54 zemlje organiziralo je aktivnosti
tijekom ovog tjedna.
Istraživanja su pokazala da gradovi koji promiču
hodanje i vožnju biciklom umjesto korištenja
automobila prepoznati kao privlačnija mjesta
za život, s većom čistoćom zraka i boljom
kvalitetom života.
Tema ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti
je bila 'Krećite se s nama'. Sukladno svojoj tradiciji
Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije

Zadar je surađivala s Gradom Zadrom prilikom
obilježavanja ove manifestacije u našem gradu.
Aktivnosti poput dijeljenja zdravog doručka,
šetnje mama s kolicima, obiteljske potrage za
blagom, besplatne vožnje biciklima i biciklijade
Zadar-Vir i sl. su se odvijale od 20.-22.rujna na
više lokacija unutar i izvan grada. Udruga je, na
Narodnom trgu, svojom aktivnošću, odnosno
mapiranjem prepreka za OSI na području grada
Zadra, otvorila ovogodišnji tjedan mobilnosti.
Svi zainteresirani građani imali su priliku na karti
grada Zadra obilježiti lokacije arhitektonskih
prepreka koje su zamijetili, a ujedno se i
ugodno družiti s članovima i predstavnicima
Udruge te Grada Zadra gospođom Anamariom
Sorić i gospodinom Mariom Pešutom. Na ovaj
način Udruga je prikupila vrijedne informacije
o lokacijama arhitektonskih prepreka u našem
gradu a uklanjanjem istih pridonosi se kvaliteti
života kako osoba s invaliditetom tako i svih
građana.

Dugogodišnja suradnja sa đačkim domom
urodila je potpisivanjem povelje ruke
prijateljstva sa UTI-Zadar. Nakon nekoliko
dolazaka, te održanih predavanja povodom
raznoraznih obilježavanja, što međunarodnih,
svjetskih ili nacionalnih dana HSUCDP i SDDH
te kroz razgovor, smo došli do problematike
prilagođavanja pristupa đačkom domu
osobama s invaliditetom. Predložili smo kako
napraviti rampu za ulaz u ustanovu. Nakon
godine gradnje došli smo vidjeti i u praksi
isprobati rampu, gdje smo se uvjerili kako je
rampa potpuno prilagođena ulazu osoba u
kolicima te vam to i slikovno prikazujemo.
Nadalje trebalo bi postojeću mobilnu rampu na
ulasku u đački restoran promijeniti, proširiti i
produljiti minimalno 70 cm. Trebalo bi postaviti
rukohvat a kosinu postaviti pod kutom od 7
do 10%. Također, profesor i ravnatelj su nam
pokazali na koji način žele u dogledno vrijeme
prilagoditi WC i dvije sobe kako bi u budućnosti
mogli primiti đake i studente OSI.

U posjetu su bili Filip Jadrijev, Ivan Anušić,
Vjeko Valčić i Željko Županović, a primili su ih
ravnatelj Ivan Đula i profesor Damir Tomić sa
djecom iz đačkog doma gdje smo se i zajednički
fotografirali. Evo, to je jedan lijepi primjer
suradnje i razumijevanja. Hvala i tako ćemo
nastaviti u budućnosti.
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OBILJEŽAVANJE DANA
PADA VUKOVARA I
MASAKRA NEDUŽNIH CIVILA

U ŠKABRNJI

Dana 18. studenog 2019. godine povodom obilježavanja
28. godišnjice pada Vukovara i masakra nedužnih civila
u Škabrnji, predstavnici i članovi Udruge Tjelesnih
invalida Zadarske županije Zadar zapalili su svijeće na
Narodnom trgu.
Paljenju svijeća
su prisustvovali i učenici iz
Srednjoškolskog đačkog doma Zadar te srednjih i
osnovnih škola s područja Zadra uz nazočnost građana
i predstavnika Zadarske županije.
Predstavnici Udruge su prisustvovali i na paljenju
svijeća u Vukovarskoj ulici kao i okupljanju u Osnovnoj
školi Zadarski otoci.
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vježbanja u prirodnom okruženju.
Djelovanje
terapijskog
jahanja
je
mnogobrojno, a učinke možemo podijeliti
na:
• FIZIKALNE: razvoj balansa i posturalne
kontrole,
poboljšanje
stabilnosti
(dinamičke,
statičke),
poboljšanje
orijentacije, poboljšanje koordinacije,
normaliziranje mišićnog tonusa, povećanje
snage mišića, istezanje skraćenih skupina
mišića, povećanje mobilnosti zglobova
(zdjelica,
kralježnica),
poboljšanje
respiracije i cirkulacije, poboljšanje apetita
i probave.
•PSIHOLOŠKE:
općenito
dobro
raspoloženje, povećanje motivacije, razvoj
strpljenja, pažnje i veći nivo uzbuđenja,
povećanje samopouzdanja, povećano
zanimanje za vanjski svijet, za vlastiti život.
•SOCIJALNE: stvaranje prijateljstva,
razvoj poštovanja i ljubavi prema ljudima
i životinjama.
•EDUKACIJSKE: razvoj i poboljšanje
govora/jezika, poboljšanje vidne i
prostorne percepcije.
Terapijsko jahanje je priznata i poznata
metoda za poboljšanje života onih koji
odbijaju dopustiti bolesti i invalidnosti da
ih ograniči a pokazalo se i da osobe koje
se koriste terapijskim mogućnostima
jahanja pokazuju iznimna postignuća
na
nacionalnim
i
međunarodnim
natjecanjima.
Ukoliko ste zainteresirani okušati se u
terapijskom jahanju svakako preporučamo
Konjički klub Vencel. Sve informacije
o njima, njihovom radu i djelovanju te
mogućnostima suradnje možete dobiti na
slijedećim kontakt adresama i telefonima:

TERAPIJSKO JAHANJE

Terapijsko jahanje je oblik konjaništva
namijenjen i prilagođen osobama s posebnim
potrebama u cilju poboljšanja njihovog življenja,
a time i postizanja različitih terapijskih ciljeva
koje ova aktivnost nudi. Terapijsko jahanje
podrazumijeva upravljanje konjima i primjenu
aktivnosti orijentiranih prema konjima sa
svrhom ostvarivanja različitih terapijskih ciljeva:
kognitivnih, fizičkih, emocionalnih, socijalnih,
edukacijskih i bihevioralnih.
Dobrobit od terapijskog jahanja mogu imati
osobe svih dobnih skupina, s različitim oblicima
fizičkih, mentalnih i/ili emocionalnih oštećenja.
Kao metoda priznata je i raširena po cijelom
svijetu, a o njenim pozitivnim učincima na
psihofizičkom planu korisnika svjedoče brojne
znanstvene studije i istraživanja.
Terapijsko jahanje je proces učenja jahanja
pod instruktorovim nadzorom. Iako se može

provoditi
individualno,
terapijsko
jahanje se većinom odrađuje u skupini.
Instruktor, u suradnji s fizioterapeutom
osmišljava program rada, terapijski
ciljevi se određuju individualno sukladno
ograničenjima i mogućnostima svakog
od sudionika ponaosob. Terapijsko
jahanje se primjenjuje kod 25 različitih
vrsta dijagnoza kao što su cerebralna
paraliza, spina bifida, mišićna distrofija,
autizam, mentalna retardacija, Downov
sindrom, hiperaktivnost, epilepsija,
smetnje govora, čitanja i pisanja,
smetnje vida i sluha, emocionalne
smetnje, poremećaji u ponašanju,
pedagoška zapuštenost, zlostavljanje i
mnogih drugih dijagnoza.
Kao dio programa terapijskog jahanja
provodi se i zajedničko jahanje u
slučajevima kada se osoba ne može
prilagoditi kretnjama konja, ima
poremećaj ravnoteže i/ili nadzora glave.
Instruktor ili fizioterapeut sjede iza
jahača, podržavaju ga i nadziru njegovu
ravnotežu. Radi postizanja željenog
cilja potrebna je i pomoć postranih
pomagača i vodiča.
U sklopu terapijskog jahanja provodi se i
Hipoterapija, oblik medicinskog liječenja gdje
se za ostvarivanje terapijskog cilja koriste
trodimenzionalni pokreti konja. Primjenjuje se u
slučajevima kada osobe imaju oštećenje pokreta
uz nadzor posebno obučenih fizioterapeuta,

radnih i govornih terapeuta. Konjski hod
stvara osjetni podražaj koji se mijenja,
ritmičan je i ponavljan. Jahač odgovara
pokretima tijela sličnima pokretima zdjelice
pri hodanju. Razne mogućnosti konjskog
hoda omogućuju terapeutu stupnjevanje
osjetnih podražaja te uporabu pokreta
u kombinaciji s drugim oblicima liječenja
za postizanje cilja. Pacijenti oduševljeno
reagiraju na ugodan način učenja i

E-mail: konjickikv@gmail.com
Facebook: Konjicki klub Vencel
Tel: 099-5188347 Renáta Barešić-Tábori
Samo poštanska adresa (lokacija jahanja
je drugačija):
Konjički Klub Vencel Drage-Pakoštane,
23211, A. Starčevića 49.
Lokacija jahanja: blizu Biograda na moru
između Jankolovice i Kakme.

26
26

27

KROZ ZADAR
OSVRT NA
REKONSTRUKCIJU
ULICE NIKOLE
ŠUBIĆA
ZRINSKOG
Iako je u više navrata u javnosti upozoravno
da Ulica Nikole Šubića Zrinskog nije
prilagođena osobama s invaliditetom
nužne preinake nisu napravljene prije
puštanja spomenute prometnice u
uporabu. I sami smo, zajedno s nekim
od članova Udruge testirali spomenutu
prometnicu u ulozi pješaka, odnosno
osoba s invaliditetom. Primijetili smo da
širina nogostupa nije primjerena, a ujedno
je i ispresjecana rasvjetnim stupovima,
šahtovima i zidom tako da su osobe u
invalidskim kolicima, s hodalicama, majke
s dječjim kolicima i sl. prisiljene spustiti se
na vrlo prometan kolnik.
Naime, prema Članku 39. Priručnika
za primjenu pravilnika o osiguranju
pristupačnosti građevina osobama s
invaliditetom i smanjenje pokretljivosti
, javna pješačka površina mora biti
uzdignuta u odnosu na kolnik rubnjakom
visine najmanje 3 cm ili razdvojena tipskim
elementom , a kada je u razini kolnika mora
biti razdvojena ogradom visine 90 cm kada
se nalazi u području pojačanog pješačkog
prometa. Pješačka staza treba biti široka
najmanje 150 cm, a prijelaz s nogostupa
na razinu kolnika treba biti osiguran
ukošenjem rubnjaka uz najveći dopušteni
nagib od 10%, širine najmanje 120 cm.
Ovom prilikom još jednom apeliramo da se
potrebne preinake naprave kako bi Ulica
Nikole Šubića Zrinskog bila prilagođena
kako osobama s invaliditetom tako i
ostalim pješacima.

KRIŽANJE ISPOD STARE
TEHNIČKE ŠKOLE
Pješački prijelazi na križanju pokraj zgrade stare Tehničke škole na Poluotoku su
primjer korektno odrađenih prilagodbi javnog prostora potrebama osoba s invaliditetom. Točnije sukladno Članku 41. Priručnika za primjenu pravilnika o osiguranju
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti, kod
spomenutih pješačkih prijelaza prijelaz s nogostupa na razinu kolnika je osiguran
ukošenjem rubnjaka pod primjerenim nagibom (najveći dopušteni nagib je 10%). Isti
imaju i odgovarajuću širinu (najmanje 120 cm).
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ČLANOVI UDRUGE „SUNCE“

U POSJETU ZADRU

Makarska Udruga osoba s invaliditetom
„Sunce“ ove godine obilježava 25. godišnjicu
rada i takav jubilej nije mogao proći bez
tradicionalnog izleta. U subotu 19. listopada
2019. godine, vesela ekipa od 46 članova
Udruge „Sunce“ – od najmlađih Stipe, Lune
i Nore, do najstarijih članova, svi u pratnji
roditelja, osobnih asistenata i volontera, posjetili
su prekrasan Zadar. Odrasli članovi sudjelovali
su u troškovima izleta dok su najmlađi putovali
besplatno zahvaljujući donaciji udruge
„Kredenca“ iz Tučepa, čiji volonteri su se
također pridružili izletu. Izlet je prošao dobro
i zahvaljujući prijevozu autobusom Obrta za
usluge prijevoza Vir. Sunčan dan bio je kao
stvoren za izlet.
Zahvaljujući prijateljima iz Udruge tjelesnih
invalida Zadarske županije, dočekali su nas naš
stari prijatelj Pero Žilić i član udruge, a ujedno
i iskusni turistički vodič gospodin Vjekoslav
Valčić, zahvaljujući kojem sada znamo puno
više o povijesti Zadra. Od Pozdrava Suncu,
preko Morskih orgulja do Donata, Katedrale,

Kalalarge i Narodnog trga sve do Trga pet
bunara laganom šetnjom uz stručno vodstvo
vrijeme je brzo prošlo. Stara jezgra Zadra,
stara kamena kaldrma, prilagođena je
pristupu osobama s motoričkim teškoćama,
ali je pristup crkvama i muzejima otežan ili
čak nemoguć za osobe u invalidskim kolicima.
Šteta je što u turističkom gradu kao što je
Zadar nema više rampi i bolji pristup za osobe
s invaliditetom, ali tako je i u našoj Makarskoj.
Da li su moderna vremena – vremena
prepreka?
Zahvaljujući gospodinu Valčiću šetnja starim
dijelom grada bila je sadržajna i upoznali smo
osnovna razdoblja razvoja grada Zadra kroz
povijest. Ispred Katedrale Sv. Stošije pridružio
nam se i predsjednik udruge Željko Županović
pa smo iskoristili priliku za zajedničko
fotografiranje. Kratka razmjena iskustava
pokazala je iste teme i probleme u obje
udruge: mladi neaktivni članovi, projektno
financiranje koje ne jamči održivost usluga

koje pružamo, nedovoljno zapošljavanje
osoba s invaliditetom... Dobili smo primjerke
Glasnika UTI Zadarske županije da se bolje
upoznamo s radom zadarske udruge i
obećali jedni drugima ponovno druženje u
Makarskoj! Rastali smo se na Trgu pet bunara
gdje su za udrugu „Sunce“ dogovorili ručak u
pristupačnom restaurantu Nostalgija.
Slobodno poslijepodne članovi Udruge
proveli su u posjetu izložbama, ali i zadarskim
slastičarnama i kafićima. Ujedno su obišli
gastro sajam pod šatorom: domaći sir, med,
sok od aronije i slične poslastice produljit
će sjećanja na izlet u Zadar. Zahvaljujući
prijateljima iz zadarske udruge izlet je
bio kvalitetniji i sadržajniji, a u tako kratko
vremenu ne bi uspjeli sve dogovoriti bez
pomoći Zadrana. Nosimo uspomene na još
jedno veselo i raspjevano druženje.
Ivana Jelaš,
Udruga „Sunce“ - Makarska
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ŠAHOVSKA PITALICA
Bijeli je upravo
pomaknuo lovca na
poziciju B4.
Kako možeš iskoristiti
njegov pogrešan
potez?

Postoji li taktika
koju crni može
iskoristiti u ovoj
situaciji?

VICEVI
si curu?

ro
u kolicima p
d
li
a
v
in
o
k
a
K
iz guma.
Ispusti zrak

Zafrkava mucavac ćelavca:
- Ččččččuj, kkolkko ttttti
potttrošiš na fffffrizerrra?
- Sigurno, manje nego ti na
telefonski račun.
ugog:
Pita jedan policajac dr
a vodom ne
- Aj mi reci, što je to pliv
ška?
brčka, ide šumom ne šu
ljeno pa kaže :
Gleda ga kolega zamiš
netka
-Da nije slučajno zago

Znate li zašto žene ne mogu biti
komentatori na utakmicama?
- Zato što brže pričaju nego što
igrači trče.
fantomkom na glavi
Presretne pljačkaš sa
u novom odjelu:
uglađenog gospodina
mah!
- Daj mi tvoje novce, od
lašen i kaže:
Gospodin diže ruke up
.
- Ali, ja..ja sam političar
e novce!
- A jel', onda mi daj moj
Kako se zove grčki
bog bježanja sa
školskih satova?
- Odeon.

Kontakt

Udruga Tjelesnih Invalida Zadarske Županije Zadar
Ulica obitelji Stratico 1
Tel/fax:+38523/213-885
E-mail: uti-zadar@zd.t-com.hr
Radno vrijeme: 08:00 do 12:00 svaki dan osim subote i nedjelje

