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Uvodna riječ Predsjednice HSUTI-a 

 

  

 Poštovani članovi upravljačke vlasti u 
 
 HSUTI – ju, dragi djelatnici - članovi izvršne 
 
 vlasti, cijenjeni partneri i suradnici, uvaženi 
 
 donatori, članice HSUTI i svi vi ostali koji ćete 
 
 možda „baciti oko“ na ovo Izvješće, morate 
 
 znati da nismo u mogućnosti sve sastanke, 
 
 aktivnosti, telefonske razgovore i sl. staviti u 
 
 jednu brošuricu.  
 
 
 
        Prikazali smo dosta segmenata iz 
 
 djelokruga našeg rada i djelovanja ali sve 
 
 nismo, nešto zbog prostora u Izvješću a 
 
 nešto što možda nismo zbog pandemije  
                                                                                
COVID-19 odradili onako kako smo  
                                                                                
planirali. 
 
 

  
                                                                                      Prema financijskin rezultatima 2020. je 
 
                                                                                 za nas ipak bila uspješna godina. 
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O NAMA 

 

 
 

Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom(u daljnjem tekstu: Savez) je udruga 

više razine koja okuplja lokalne udruge osoba s invaliditetom iz čitave Hrvatske, sa ciljem 

zajedničkog istupanja prema javnosti i nadležnim institucijama. 

Savez je jedinstvena, dobrovoljna, nestranačka, nevladina, neprofitna, interesna, socijalno- 

humanitarna udruga za promicanje zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, 

obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, sportskih i drugih interesa udruga osoba s 

tjelesnim invaliditetom. 

Broj uključenih udruga - članica je 50, a ukupan broj članova u udrugama je prema evidenciji 

oko 35 000 osoba s invaliditetom. 

Savez je 2016. godine prešao s Institucionalne podrške na Razvojnu suradnju s Nacionalnom 

zakladom za razvoj civilnog društva pod okriljem novo osnovanog osmog Centra znanja za 

društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom. 

 

Vizija HSUTI-a je savez koji unapređuje kvalitetu življenja osoba s invaliditetom učlanjenih 

u mrežu članica čija se ljudska prava poštuju sukladno Konvenciji o pravima osoba s 

invaliditetom. 

 

Misija HSUTI-a je savjesno i kvalitetno provođenje ciljeva i zadaća HSUTI utvrđenih 

Statutom u člancima 9. (ciljevi i zadaci HSUTI), 10. (područja djelovanja HSUTI), i 11. 

(djelatnosti HSUTI).  
 
Vrijednosti: Svojim djelovanjem promičemo vrijednosti nenasilja, humanosti, 
ravnopravnosti, tolerancije, solidarnosti, odgovornosti, pristupačnosti, profesionalnosti, 

kreativnosti, usmjerenosti na korisnika i zaštitu njegovih interesa. 
 
 

Tijela       Saveza su: 
 

• Skupština Saveza 

• Predsjednik Saveza 

• Predsjedništvo 

• Nadzorni odbor 
 

 

Mandat svih tijela Saveza traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora. 

Svakom zastupniku u Skupštini i njenim tijelima može i prije određenog roka 

prestati mandat u slučajevima: ostavke, opoziva ili smrti. 
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Skupština: 

 

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom. Skupštinu čine svi ovlašteni zastupnici 

redovnih udruga članica Saveza. Članice saveza same odabiru zastupnike na sjednicama 

svojih Skupština. 

 

Predsjednica: 

 

Predsjednica Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom je Jozefina Kranjčec. 

Predsjednik Saveza se bira na vrijeme od 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora. U 

slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, Savez predstavljaju i zastupaju 

dopredsjednici te pojedini članovi Predsjedništva u granicama ovlasti koje im daje 

Predsjednik. 

 

Zadaci Predsjednice: 

 

•  zastupa i predstavlja Savez, 

•  vodi sjednice Skupštine te saziva i vodi Sjednice Predsjedništva, 

•  potpisuje akte Skupštine i Predsjedništva te poslovne dokumente Saveza, 

•  podnosi uredu državne uprave zahtjev za upis promjena u registar udruga, 

• određuje zastupnike Saveza na stručnim i drugim skupovima od interesa za     

Savez i njegove članice, 

•  naredbodavac je po proračunu Saveza, 

•  brine se da stručna služba na vrijeme provede odluke i zaključke Skupštine i 

Predsjedništva, 

•  osigurava javnost rada Saveza, organizira pripremu materijala za sjednice Skupštine i 

Predsjedništva, potiče rad radnih tijela, 

•  izvještava Predsjedništvo o aktivnostima između dviju sjednica, 

•  ugovara izradu analiza i informacija važnih za sagledavanje stanja i potreba 

osoba s invaliditetom, 

•  sklapa ugovore u okviru programa i ovlasti tijela Saveza,  daje potrebna obrazloženja i 

   odlučuje o nabavi osnovnih sredstava i predmeta sitnog inventara 

pojedinačne vrijednosti do visine koju odredi Predsjedništvo 

• brine o primjeni normativnih akata koji reguliraju prava i obveze radnika u Savezu, 

• brine o zakonitosti rada Saveza i odgovara za javnost njegovog rada 

• Predsjednica obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom 

• odlučuje o načinu izvršavanja poslova i radnih zadataka u Savezu 

• obavlja i sve druge poslove od interesa za Savez 

• odgovara za zakonitost rada Saveza 
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• vodi poslove Saveza sukladno odlukama Skupštine 

• odgovorna je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini 

• dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi 

Registar udruga 

• sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Saveza 

   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Saveza 

 

Predsjedništvo: 

Predsjedništvo upravlja Savezom temeljem odluka i zaključaka Skupštine te vodi i usmjerava 

ukupne poslove i aktivnosti Saveza između dviju sjednica Skupštine. 

Članove Predsjedništva predlaže Predsjednik, a bira Skupština javnim glasovanjem. Mandat 

članova Predsjedništva traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog biranja. 

Članovi Predsjedništva su: 

1. Jozefina Kranjčec 

2. Mladen Došen 

3. Ante Puljević 

4. Damir Brkić 

5. Irene Ujčić-Rob 

6. Tomislav Novosel 

7. Petar Rančić 

 

Nadzorni odbor: 

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana i tri zamjenika koje bira Skupština. Nadzorni odbor bira 

se na vrijeme od četiri godine. Nadzorni odbor dužan je obaviti pregled poslovanja Saveza 

prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. O svojim nalazima Nadzorni odbor dužan je 

upoznati Predsjedništvo i Predsjednicu, a po potrebi i nadležnu službu javnih prihoda. 

Članovi Nadzornog odbora: 

1. Davor Marić (Predsjednik) 

2. Rezika Janković 

3. Marijana Blažanović 

 

Zamjenici članova Nadzornog odbora: 

1. Dren Dobrenić 

2. Krunoslav Krušelj 

3. Ivica Fluks 
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DJELATNICI: 

 

Stručni tim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luka Keller, dipl. pravnik, radi na radnom mjestu stručnog suradnika, voditelja 

projekata financiranih od strane NZRCD i EU – ESF od 1. siječnja 2018. 

 

2. Tatjana Burek, upravni referent, zamjena do povratka s porodiljskog dopusta Lane 

Mihelčić Ćućić, radi na računovodstveno-financijskim poslovima te pravdanjima za 

NZRCD i MRMSOSP. 
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3. Melita Jakšić, upravni referent radi od 02.10.2020.g. na zamijeni do povratka s 

porodiljskog dopusta Sofie Pavlešin Pintarić. Radi na poslovima izrade promotivnih 

materijala i vizualnih identiteta, uređivanju web stranice saveza , praćenju e – pošte te 

izradi tablice dnevnih aktivnosti. 

 

Osobni asistenti u projektu „Osobni asistenti 2“, stanje na dan 31.12.2020., ukupno 20 

osobnih asistenata. Partner u ESF projektu nam je članica HSUTI, udruga CDP Rijeka. 

 

 

 

TEMELJNE UDRUGE ČLANICE HSUTI: 

1. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar 

2. Društvo tjelesnih invalida Buzet 

3. Udruga invalida grada Crikvenice 

4. Udruga tjelesnih invalida Međimurja 

5. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije 

6. Udruga osoba s invaliditetom Daruvar 

7. Udruga invalida Donja Stubica 

8. Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih 

invalida Dubrovačko-neretvanske županije 

9. Društvo invalida Dugo Selo 

10. Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac 

11. Udruga osoba s invaliditetom „Gea“ Garešnica 

12. Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje 

13. Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara 

14. Udruga osoba s invaliditetom Imotski 

15. Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec 

16. Udruga tjelesnih invalida Kaštela 

17. Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije 

18. Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice 

19. Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin 

20. Udruga osoba s invaliditetom Križevci 

21. Udruga OSI – osoba s invaliditetom Kutina 

22. Udruga osoba s invaliditetom Labin 

23. Udruga osoba s invaliditetom „Prijatelj“ Metković 

24. Našički cvijet – Udruga osoba s invaliditetom Našice 

25. Udruga osoba s invaliditetom „Agape“ – Omiš 

26. Udruga osoba s invaliditetom grada Opatije 
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27. „Glas čovječnosti“ Udruga za potporu osoba s invalidnošću i hendikepom 

Osječko-baranjske županije 

28. Udruga za pomoć osobama s invaliditetom Orahovica 

29. Udruga invalida Kvarnerskih otoka 

30. Društvo invalida Poreč 

31. Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske 

32. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre 

33. Društvo tjelesnih invalida grada Rijeka 

34. Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka 

35. Društvo osoba s invaliditetom Rovinj 

36. Udruga osoba s invaliditetom Sinergija Samobor 

37. Udruga tjelesnih invalida Sinj 

38. Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s 

ostalim tjelesnim invaliditetom grada Siska 

39. Udruga osoba s invaliditetom Slatina 

40. Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji – 

„Srce“ 

41. Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“ 

42. Udruga osoba s invaliditetom Split 

43. Udruga osoba s invaliditetom Trilj 

44. Udruga tjelesnih invalida TOMS 

45. Društvo distrofičara, cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih inv. grada 

Varaždina 

46. „Bubamara“  udruga osoba s invaliditetom Vinkovci 

47. Udruga osoba s invaliditetom Virovitica 

48. Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije 

49. Društvo tjelesnih invalida, Zagreb 

50. Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije 
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STATUTARNE OBVEZE: 

 

REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA 
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Redovna izvještajna skupština HSUTI održana je elektronski putem ZOOM platforme 

dana 17. prosinca 2020. u 11:00 sati. Sudjelovalo je 27 delegata te je usvojeno 

Izvješće o radu, Financijsko izvješće te izvješće Nadzornog odbora za prethodnu 

godinu. Delegati su aklamacijom usvojili Operativni plan HSUTI te Financijski plan 

za 2021.g. 

 

 

Sjednice Predsjedništva HSUTI održane su: 

 

 

1. 6. ožujka     2020. g 

2. 16. lipnja     2020.g. 

3. 24. rujna      2020.g. 

4. 1. prosinca   2020.g 

5. 17. prosinca 2020.g. 

 

 

 

Sjednica Statutarne komisije održana je 21. prosinca 2020.g. 
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Članovi Predsjedništva HSUTI, sa predsjednicom Kranjčec i predsjednikom NO 

Davorom Marićem 
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SJEDNICA NADZORNOG ODBORA 

 

 

Sjednica Nadzornog odbora  održana je 6. ožujka 2020. u  prostorijama HSUTI 

Šoštarićeva 8. u Zagrebu. Sjednica je sazvana radi pregleda financijsko-materijalnog 

poslovanja i provođenja odluka Predsjedništva i Skupštine HSUTI za 2019. godinu te 

podnošenja Izvješća Skupštini. Nakon detaljnog pregleda financijskog, blagajničkog i 

ostalog poslovanja HSUTI-a za 2019. godinu, nisu pronađeni nedostaci te je utvrđeno 

da je sva dokumentacija uredno evidentirana i potpisana od strane odgovorne osobe. 
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VIDLJIVOST 

 

Web, Savjetovalište i Forum – www.hsuti.hr 

 

Na web stranici Saveza korisnici mogu pratiti sva događanja, novosti, postavljati 

pitanja 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Također, može se pogledati galerija slika, 

sa raznih događanja na kojima su sudjelovali Predsjednica i djelatnici Saveza, a 

odgovore na upite dajemo uglavnom u roku jednog radnog dana. 

 

Tijekom 2020.g. Savjetovalište je zaprimilo 37 upita i na isto toliko odgovorilo. 

Forum je prostor na kojem korisnici mogu komunicirati sa HSUTI-jem ili međusobno, 

prema preferenciji i trenutnom interesu. 

 

 
 

http://www.hsuti.hr/
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IZOBRAZBA 

 

 

 

Izobrazba zaposlenika tijekom 2020. godine: 

 

Stručni suradnik Luka Keller, prisustvovao je u hotelu „Antunović“ dana 2. srpnja 

izbornoj skupštini HSUIR-a, te Interaktivnoj radionici o razradi projektnih ideja u 

skladu s ciljevima održivog razvoja 2020.  

Prvi dio interaktivne radionice obuhvaćao je predavanja o ciljevima održivog razvoja. 

U drugom dijelu radionice, sudionici su se podijelili u manje grupe u kojima su radili 

na definiranju problema s kojima se susreću udruge OSI na lokalnom nivou i 

pojašnjenju istih. Treći dio radionice donio je detaljan vodič kroz pisanje ESF i inih 

projekata uz pojašnjenja, primjere i iscrpne odgovore na pitanja sudionika. 

Nositelj edukacije je bila Ivana Radanović koja je koordinatorica Mreže udruga Zagor 

i voditeljica programa Razvoj civilnog društva i međusektorska suradnja. 

 

Stručna suradnica Lana Mihelčić Ćućić, pohađala je 7. srpnja webinar iz 

računovodstva u organizaciji  Tim4pin d.o.o. koji je vodila Mladenka Karačić iz 

Ministarstva financija. 

 

Dana 22. rujna, stručni suradnik Luka Keller prisustvovao je webinaru „Digitalna 

pristupačnost od zakona do prakse“. Predavači su bili Bernard Gršić (državni tajnik, 

središnji državni ured za razvoj digitalnog društva), Zoran Pičuljan (Povjerenik za 

informiranje) te Rudolf Vujević (ravnatelj Državne škole za javnu upravu). 

 

Webinaru „Izazovi asistencije OSI i djece s teškoćama u razvoju, Hrvatska i EU 

praksa“održanom dana 23. rujna prisustvovao je djelatnik Luka Keller. Na webinaru 

su govorili Marinka Bakula Anđelić (Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s 

invaliditetom), Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom te i osobe s 

invaliditetom. 

 

Na Konferenciji o ESI fondovima, održanoj dana 1. i 2. listopada u Trakošćanu, od 

strane HSUTI-a prisustvovao je Luka Keller. Na navedenoj Konferenciji, govorili su 

Nataša Tramišak ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, Dragan Jelić 

(MRMSOSP) i mnogi drugi etablirani predavači iz Hrvatske i svijeta. 
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U okviru Tematskog skupa 8. Centra znanja, dana 19. listopada, predsjednica HSUTI 

Jozefina Kranjčec i stručni suradnik Luka Keller sudjelovali su na webinaru 

„Financiranje udruga, inkluzivni dodatak i usluge pomagača – gdje smo i što 

očekivati?“ Predavači su bili Zvjezdana Bogdanović,  Anka Slonjšak,  Ljubica 

Lukačić, Maja Grba-Bujević te Marica Mirić. 

 

Dana 29. listopada, stručni suradnik Luka Keller, pohađao je seminar „Zlouporaba 

bolovanja, prava i obveze radnika i poslodavca, koji se održavao u Auditoriju Kraš, a 

predavač je bio odvjetnik Marko Borsky. 

 

Dana 9. studenog, djelatnica Tatjana Burek pohađala je seminar „Putni nalozi i 

obračun dnevnica“ koji se održavao u hotelu „International“ u Zagrebu. Predavačica je 

bila Tatjana Kramar Šandl, ovlašteni revizor i knjigovođa. 

 

Stručni suradnik Luka Keller  pohađao je dana 11. prosinca online edukaciju „Agilno 

upravljanje projektima“ Govorilo se o principima i alatima koji projektnim timovima 

omogućavaju da se bolje nose sa neizvjesnošću, rade na iterativan način i brzo 

reagiraju na promjene. 

 

Od 16. do 18. prosinca održana je u organizaciji MAP savjetovanja trodnevna 

edukacija o međusektorskoj suradnji koja se sastojala od teorijskog dijela, nakon kojeg 

je uslijedio praktični rad u grupama a potom prezentacija grupnog rada i diskusija. 

Voditelji edukacije putem Zoom platforme, bili su Maja Horvat i Nikola Dukaić. Na 

edukaciji su sudjelovali članice i članovi tematske mreže projekta Platforma 50+. 

Uime HSUTI-a sudjelovali su predsjednica Jozefina Kranjčec i Luka Keller.  

 

Dana 23. prosinca, Predsjednica i djelatnici HSUTI, sudjelovali su putem Zoom 

platforme na edukativnoj radionici pod nazivom „Proaktivna komunikacija za 

rješavanje konflikta. Radionicu je vodila prof. Ana Ivančan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
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FINANCIRANJE SAVEZA U 2020. GODINI 

OD NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ 

CIVILNOG DRUŠTVA 

 

 

Predsjednica HSUTI je u siječnju 2021.g. potpisala novi Sporazum o Razvojnoj 

suradnji u području Centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj - Centar 

znanja u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom za 2021. 

godinu, kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, koja je 

prepoznala važnost rada saveza unutar organizacija civilnog društva te pokreta osoba  

s invaliditetom u Republici hrvatskoj. 

 

Svaki savez u svojem području djelovanja i ekspertize provodi aktivnosti istraživanja i 

analize javnih politika, prijenosa specifičnih znanja u Republici Hrvatskoj i zemljama 

jugoistočne Europe, razvoja društvenih potencijala te zagovaranja pozitivnih 

društvenih promjena. 

 

 

 

AKTIVNOSTI TIJEKOM 2020. GODINE 

 

I. Istraživanja i analize javnih politika iz područja djelovanja: 

 

 U sklopu provedbe novog projekta „Platforma 50+“  jedan od projektnih elemenata 

jest tematsko područje usklađenost hrvatskih propisa s UN KPOSI o pravima osoba s 

invaliditetom. 

Naš savez je koordinator navedenog tematskog područja. Cilj ovog projekta je 

provesti ozbiljnu znanstvenu analizu usklađenosti propisa s KUN POSI te istražiti 

upotrebu asistivnih tehnologija. Na temelju rezultata tih istraživanja formirat će se 

prijedlozi javnih politika, koji će biti upućeni Vladi RH i resornom ministarstvu. 

 

Radna skupina predstavnika saveza iz 8. Centra znanja, radila je na Alternativnom 

izvješću (SHADOW REPORT). Predstavnici saveza su podijelili brojne članke 

Konvencije na način da je pojedina osoba radila samo na određenim člancima. Nakon 

više sastanaka, argumentiranih diskusija i usuglašavanja prijedloga formirano je 

„Izvješće u sjeni“ koje je poslano Odboru UN za osobe s invaliditetom. 
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Održano je 20 sastanaka Koordinacijskog tijela 8. Centra znanja i to kako slijedi: 

8. siječnja, 13. siječnja, 14. siječnja, 23. siječnja, 24. siječnja, 28. siječnja, 30. siječnja, 

3. veljače, 4. veljače, 14. veljače, 27. veljače, 25. ožujka, 31. travnja, 

18. svibnja, 25. svibnja, 29. svibnja, 9. srpnja, 25. kolovoza, 29. rujna, 22. listopada. 

 

Prvih sedam sastanaka se održalo u svrhu izrade Alternativnog izvješća koje je odboru 

UN za prava OSI dostavljeno 13. veljače 2020. 

Na ostalim koordinacijskim sastancima, raspravljalo se o teškoćama s kojima su se 

susreli savezi i udruge vezano za COVID-19, potres, te o prijedlogu mjera za 

sprječavanje mogućih posljedica izazvanih krizom. Razrađen je proračun projekta 

„Platforma 50+“ te je postignut dogovor koje će osobe iz stručnog tima svakog saveza 

raditi na tom projektu. 

Također, usvojen je dogovor o zajedničkim aktivnostima 8. Centra znanja u okviru 

Razvojne suradnje u području Centara znanja u 2021. g. te zaduženja po savezima u 

provedbi Tematskih skupova u 2020. godini. 

Provedena je evaluacija Tematskih skupova „Trening mladih OSI o neovisnom 

življenju“ i „Inkluzivni dodatak, usluge pomagača i financiranje udruga“ te je 

razmatran Nacrt prijedloga dopune Zakona o socijalnoj skrbi. 

 

 

Predsjednica HSUTI redovno je sudjelovala na sjednicama Vlade i MDOMSP gdje se 

kroz donošenje raznih pravilnika i zakona utječe na društvene promjene u našem 

području djelovanja. 

 

Sudjelovanjem u Radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga Zakona o osobnom 

asistentu (10.ožujka – MDOMSP), sudjelovanjem na sastanku s ministricom Vesnom 

Bedeković (24. veljače) vezano uz Nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi, 

potpisivanjem ugovora sa MDOMSP za Projekt „Osobni asistenti II“ (24. ožujka), 

sudjelovanjem na sastanku u MDOMSP ( 25. svibnja) vezano uz status i položaj OSI u 

RH te sudjelovanjem na sastancima kod predsjednika RH (25. lipnja), kod premijera 

Plenkovića (20.srpnja) te kao članica Povjerenstva Vlade RH za OSI (10. lipnja), 

Predsjednica HSUTI aktivno utječe na javne politike u cilju poboljšanja kvalitete 

življenja osoba s invaliditetom. 
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    Kod Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića 25. lipnja 2020.g. 

  

 

 

 

 

 

II. Prijenos specifičnih znanja u Republici Hrvatskoj 

 

1. Prijenos specifičnih znanja između predstavnika  devet Centara 

znanja uključenih u provedbu Razvojne suradnje u području CZ za 

društveni razvoj u RH, obavljen je na koordinacijskom sastanku od 

15. do 17. lipnja u Šibeniku. Od strane HSUTI-a prisustvovala je 

djelatnica Tatjana Burek. 

Prisutni predstavnici saveza, iznijeli su svoja iskustva o poteškoćama 

s kojima su se susreli vezano za posljedice pandemije COVID-19 te 

su u skladu s novim okolnostima predstavljene aktivnosti do kraja 

2020.g.  

Razgovaralo se o podršci i modelima podrške organiziranom razvoju 

civilnog društva u idućem razdoblju u Hrvatskoj i mogućnostima 

financiranja iz nacionalnih javnih izvora i fondova EU. 

Predstavnici saveza imali su priliku kroz radionice usvojiti znanja o 

djelovanju civilnog društva u kriznim situacijama društveno-

ekonomskog razvoja Hrvatske te se pripremiti za iduće razdoblje 

„novog normalnog“. 
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2. Predsjednica HSUTI održala je tijekom 2020.g. dvije informativne 

radionice u prostorijama UCDP Rijeka.  

Prva radionica održana je dana 9. lipnja za nove asistente i nove 

korisnike na projektu „osobni asistenti II“ područja grada Rijeke i 

okolice. Predsjednica je prezentirala Projekt, prava i obveze 

asistenata i korisnika, te dala primjere dobre prakse kako obavljati 

uspješnu uslugu osobne asistencije. 

Na brojna pitanja prisutnih osobnih asistenata i korisnika usluge 

osobne asistencije, uz Predsjednicu HSUTI-a odgovarao je i stručni 

suradnik Luka Keller.  

Druga radionica održana je 4. kolovoza te su prezentirane najnovije 

informacije u vezi upravo raspisanog natječaja „Razvoj usluge 

osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza III. 

 

 

 

 
   Edukativna radionica 9. lipnja 2020.g. 
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    Edukativna radionica 4. kolovoza 2020.g. 

 

 

 

 

3. Dana 24. siječnja Predsjednica Kranjčec sudjelovala je na 

konferenciji pod nazivom „Diskriminacija na radnom mjestu: kako 

ostvariti razumnu prilagodbu u praksi“ u organizaciji Europske 

komisije u hotelu Esplanade Zagreb. Održana je i radionica na kojoj 

su poslodavci govorili o svojim iskustvima i poteškoćama s kojima 

se susreću u Hrvatskoj, s naglaskom na prava i potrebe OSI. 

 

4. Dana 26. veljače stručni suradnik Luka Keller prisustvovao je 

redovnoj sjednici Skupštine udruge Osvit. Jedna od tema bila je 

pokretanje portala za zapošljavanje OSI. Beta verzija portala 

prezentirana je od strane jednog od dvojice koautora programera 

portala. 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

5. Krajem veljače 2020.  u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, održani 

su Info dani Vladinog ureda za udruge, gdje su bili predstavljeni 

brojni natječaji na koje mogu aplicirati udruge. Od strane Saveza 

događaju je prisustvovao stručni suradnik Luka Keller. 

  

6. Sjednice Predsjedništva SOIH-a održane su putem Zoom platforme 

dana 30. travnja i 14. listopada te 25. lipnja u prostorijama Društva 

distrofičara. a od strane HSUTI prisustvovali su Jozefina Kranjčec i 

Luka Keller. 

 

7. Redovna Skupština SOIH-a održana je 6. studenog online i 

prisustvovala joj je Jozefina Kranjčec. 

 

 

 

 

 
    Sjednica Predsjedništva SOIH-a 25. lipnja 2020. g. 
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8. VII.Simpozij za voditelje udruga osoba s invaliditetom, održali smo 

dana 15. i 16. lipnja 2020. U hotelu „Academia“ u Tkalčićevoj ulici. 

Simpozij se održao u posebno svečanoj atmosferi jer su mu osim 

uvaženih 60 korisnika, voditelja udruga članica HSUTI i 

predstavnika drugih saveza koji zajedno sa HSUTI-em djeluju u 

sklopu 8. Centra znanja, prisustvovali i predsjednik Vlade RH Andrej 

Plenković, savjetnica Predsjednika Republike za ljudska prava i 

civilno društvo Melita Mulić, tadašnja ministrica Vesna Bedeković te 

saborska zastupnica Ljubica Lukačić.  

Uz Predsjednicu HSUTI-a i svi navedeni visoki gosti obratili su se 

prisutnima s tim da je Simpozij svečano otvorio premijer Plenković.  

 

Cilj Simpozija za voditelje udruga osoba s invaliditetom je prijenos 

znanja, odnosno edukacija o doprinosu i mogućnostima lokalnih 

udruga u razvoju mreže izvaninstitucionalnih usluga za OSI u svrhu 

jačanja kapaciteta lokalnih udruga i kreiranja prilike za razvoj 

suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga. 

 

Na Simpoziju je izlagalo ukupno 9 predavača o temama koje su vrlo 

korisne za vođenje, rad i djelovanje udruga osoba s invaliditetom. 
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9. Dana 28. i 29. listopada u Sanskom Mostu održala se 14. 

Međunarodna konferencija o statusu i pravima OSI. Na Konferenciji 

su putem Zoom platforme sudjelovali predsjednica Kranjčec i stručni 

suradnik Luka Keller izlaganjem na temu „ Uloga nevladinog sektora 

u pružanju socijalnih usluga u zajednici i rezultati provedenog 

istraživanja potreba udruga OSI“. Predstavili su rezultate izvornog 

znanstvenog istraživanja potreba i aktivnosti udruga članica HSUTI 

 

10. Kontinuirano provodimo Savjetovalište za osobe s invaliditetom 

putem on-line obrasca koji automatski šalje upit Hrvatskom savezu 

udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, na koji odgovaramo u vrlo 

kratkom roku. 

 

11. Osmislili smo i tiskali godišnji kalendar HSUTI-a kroz koji dajemo 

kratak prikaz aktivnosti Centra znanja u 2020. godini. 

 

12. Skupili smo podatke, osmislili i tiskali brošuru „Vodič kroz kulturne 

ustanove i izletišta za osobe s invaliditetom“ kako bismo osobama s 

invaliditetom osmislili i uljepšali slobodno vrijeme. 

 

III. Razvoj društvenih potencijala 

 

Predsjednica HSUTI-a redovno je sudjelovala na sjednicama Vlade i MDOMSP (24. veljače, 

10. ožujka, 24. ožujka, 25. svibnja, 10. lipnja, 18. lipnja, 25. lipnja, 20. srpnja, 3. prosinca, 4. 

prosinca.) gdje se kroz donošenje raznih pravilnika i zakona utječe na društvene promjene u 

našem području djelovanja. 

Kroz sjednice Povjerenstva Vlade RH za OSI, predsjednica HSUTI-a je aktivno utjecala na 

izmjene i dopune zakonskih propisa, kao i na donošenje novih zakona vezanih za 

problematiku OSI i njihovih obitelji. 

Tijekom godine kontinuirano smo poticali udruge članice HSUTI na sudjelovanje u 

savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću, obilježavanju značajnih datuma i slično u skladu 

s epidemiološkom situacijom. 

U okviru novog odobrenog trogodišnjeg programa „Socijalizacija, edukacija i rekreacija OSI“ 

unatoč neizvjesnoj situaciji zbog zaraze virusom COVID – 19, uspješno smo proveli  „Ljetni 

kamp za osobe s invaliditetom“ za 34 korisnika i 11 izvoditelja u HI HOSTELU Zadar. 

Kamp se provodio u periodu od 30. kolovoza do 12. rujna u dvije grupe. Korisnici su bili 

članovi lokalnih udruga osoba s invaliditetom, članica HSUTI-a iz Križevaca, Požege, 

Daruvara, Slatine, Bjelovara, Koprivnice, Virovitice, Grubišnog Polja, Kutine, Samobora, 

Zlatara, Sv. Ivan Zelina, Čakovca i Varaždina.  



25 
 

U kampu su se uz odmor i rekreaciju provodile edukativne radionice o novim prijedlozima 

zakona kao što su Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o inkluzivnom dodatku i sl. te smo 

informirali prisutne o izmjenama pojedinih prava i povlastica za OSI.  

Proveli smo dvije psihološke radionice, radionice o spolnosti OSI, likovne radionice te su 

korisnici dobili priliku za stvaranje novih kontakata, neki su prvi put bez roditelja bili na moru 

što je rezultiralo stvaranjem većeg samopouzdanja, te su se svojim obiteljima vratili 

zadovoljni i sa željom da takvo ljetovanje ponove i iduće godine. 
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IV. Zagovaranje pozitivnih društvenih promjena 

 

 

Predsjednica HSUTI Jozefina Kranjčec, gostovala je 12. ožujka u emisiji RTL Potraga gdje je 

bila pozvana kako bi osobi s invaliditetom u kolicima, objasnila kako da se bori za svoja 

prava za koja je zbog   nemara institucija bio zakinut. Tom prilikom je informirala javnost u 

vezi novih zakona koji su u pripremi a u cilju podizanja kvalitete života OSI. 

Dana 18. lipnja predsjednica HSUTI-a sudjelovala je na sastanku u Ministarstvu rada gdje se 

raspravljalo o prenamjeni sredstava ZOSI i reguliranju pitanja ZNS-ova. 

Dana 26. lipnja u prostorijama HSUTI, predsjednica Kranjčec i stručni suradnik Keller, 

održali su sastanak s predstavnicima OESS o pristupačnosti biračkih mjesta u Hrvatskoj za 

OSI te prisutnosti problematike vezane za OSI u predizbornoj kampanji, i aktivnosti OSI u 

izbornom procesu. 

 

 

 

             Sastanak s predstavnicima OESS 26. lipnja 2020.g. 
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Stručni suradnik Luka Keller prisustvovao je dana 27. kolovoza sastanku na Edukacijsko 

rehabilitacijskom fakultetu, zajedno sa ostalim predstavnicima 8. Centra znanja a tema je bila 

projekt „Platforma 50+“, koji je u vrijeme održavanja sastanka bio u fazi čišćenja proračuna. 

Dana 15. listopada, djelatnici HSUTI-a Luka Keller i Melita Jakšić prisustvovali su 

obilježavanju Međunarodnog dana bijelog štapa u organizaciji Hrvatskog saveza slijepih. 

Govorilo se o projektu „Danova“  koji obuhvaća inovativne usluge prijevoza za slijepe i 

slabovidne putnike u Dunavskoj regiji te o ostalim ESF projektima koji su u tijeku. 

Dana 5. studenog 2020. Održan je putem ZOOM platforme kick off sastanak partnera na 

Projektu Platforma 50+.  Sastanku su prisustvovali suradnici na projektu iz svih 11 saveza 

partnera, te predstavnici Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta kao partnera. Od strane 

HSUTI-a sudjelovali su predsjednica Jozefina Kranjčec i stručni suradnik Luka Keller. 

 

 

 

   Kick off sastanak 5. studenog 2020.g. 
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Redovna skupština Saveza društava distrofičara Hrvatske održana je virtualno putem Zoom 

platforme 24. studenog 2020.g. Ispred HSUTI-a prisustvovala je predsjednica Kranjčec. 

 

 

                            Skupština SDDH 24. studenog 2020.g. 

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar Josip Aladrović povodom Međunarodnog dana 

OSI, održali su 3. prosinca video konferenciju s predstavnicima udruga, Pravobraniteljicom za 

OSI, članovima Vladinog povjerenstva za OSI i saborskom zastupnicom Ljubicom Lukačić. 

Konferenciji je od strane HSUTI-a prisustvovala predsjednica Jozefina Kranjčec. 

 

Video konferencija predsjednika Vlade Andreja Plenkovića 3. prosinca 2020. 
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Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, dana 4. prosinca u organizaciji Ureda 

pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, putem Zoom platforme održan je stručni skup 

„Izazovi studiranja s invaliditetom“. 

Stručni skup održan je uz podršku predsjednika RH  Zorana Milanovića a skupu je online 

prisustvovala Jozefina Kranjčec. 

 

 

Stručni skup „Izazovi studiranja s invaliditetom“
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Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije održala je dana 11. prosinca 2020. godine 

putem ZOOM platforme početnu konferenciju projekta „Pružimo pomoć za lakši život“ čiji su 

nositelji. Tom prilikom održano je i kratko predstavljanje godišnjeg glasila „Vedriji dani“. 

Konferenciji je prisustvovao stručni suradnik Luka Keller. 

 

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i SOIH – Mreža žena s invaliditetom održali 

su putem ZOOM platforme dana 14. prosinca okrugli stol „Konvencijom i ciljevima održivog 

razvoja do ostvarivanja prava žena s invaliditetom“. Događaj je organiziran povodom desetog 

prosinca – Međunarodnog dana ljudskih prava. 

Okrugli stol vodila je Gordana Jurčević, predsjednica udruge OSI Karlovačke županije. 

Ispred HSUTI prisustvovala je predsjednica Jozefina Kranjčec. 

 

 

 

 

OKRUGLI STOL „Konvencijom i ciljevima održivog razvoja do ostvarivanja prava žena s 

invaliditetom“  14.12.2020.g. 
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Dana 30. prosinca 2020. g. održan je sastanak u vezi projekta „Platforma 50+“ na kojem se 

govorilo o provedbi, te financijskom vođenju projekta. Ispred HSUTI sastanku je 

prisustvovao stručni suradnik Luka Keller putem Zoom platforme. 

 

 

Sastanak u vezi projekta „Platforma 50+“  30. prosinca 2020.g. putem Zoom platforme 

 

 

Kontinuirano održavamo na WEB stranici SAVJETOVALIŠTE I FORUM ZA MLADE. 

Postavljeno je ukupno 36 e-mail upita na koje smo uspješno odgovorili. 

 

 

Utjecaj na društveni razvoj RH i podsektor u kojem djeluje naša organizacija ostvarili smo 

poticanjem udruga članica na sudjelovanje u savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću 

(slanje e-mailova članicama o otvorenim savjetovanjima) sudjelovanje u obilježavanju 

značajnih datuma, izradu inozemnih i tuzemnih prijedloga projekata slanjem obavijesti o 

raspisanim natječajima. 

 



32 
 

 

 

Predloženi projekti: 

 

 

 

PROJEKT 

 

DONATOR 

 

DATUM 

PREDAJE 

 

RAZDOBLJE 

REALIZACIJE 

 

ODLUKA O 

FINANCIRANJU 

 

TRAŽEN 

IZNOS 

 

ODOBREN 

IZNOS  

Razvojna 

suradnja u 

području 

Centara znanja 

za društveni 

razvoj u RH 

 
NZRCD 

  
01.01.2021. 

       - 

31.12.2021. 

 

odobreno 

 
350.700,65 kn  

 
350.700,65 kn 

Trogodišnji 

program 

„Socijalizacija, 

edukacija i 

rekreacija 

OSI“ – prva 

godina 

provedbe 

 

MDOMSP 
  

01.06.2020. 

     - 

31.05.2021. 

 

odobreno 

 
256.000,00 kn 

 
200.000,00 kn 

Razvoj usluge 

OA za OSI 

faza II 

ESF 

(upravlj. 

tijelo 

MDOMSP) 

15.07.2019. 2020 - 2022 

 

 

odobreno 2.380.038,09 kn 2.380.038,09 kn 

 

„Platforma 

50*“(natječaj 

Tematske 

mreže za 

društveno-

ekonom. 

Razvoj te 

promicanje 

soc. Dijaloga u 

kontekstu 

unapređiv. 

uvjeta rada) 

 

ESF 

(posred.. 

tijela 

MRMSOSP 

i NZRCD 

 

 

 

15.10.2018 

 

2020 - 2023 
 

odobreno 

 
3.459.128,79 kn 

za projekt 

(za HSUTI 

 
249.687,44 kn 

 
3.459.128,79 kn 

za projekt 

(za HSUTI 

 
249.687,44 kn 

Fond za 

aktivno 

građanstvo 

projekt 

„Jednaki u 

različitosti“ u 

partnerstvu sa 

udrugom 

„Vuka“ iz 

Vukovara 

Fond za 

aktivno 

građanstvo 

15.04.2020. 2020 - 2022 nije odobreno 1.000,000 kn  

Projektni 

prijedlog 

„Stablo“ za 

javni natječaj 

ZOSI  

ZOSI 18.02.2020. 2020. – 2023. nije odobreno 600.000 kn  
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Provedeni projekti: 

 

I. „Razvojna suradnja u području Centara znanja za društveni razvoj u RH“ 

projekt financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.   

Zajedno sa ostalih 12 Saveza HSUTI je suradna organizacija 8. Centra znanja za 

podizanje kvalitete života OSI.  

Savezu su u 2020. godini odobrena sredstva u iznosu od 350.700,65 kn za 

provođenje aktivnosti u sklopu Centra znanja za društveni razvoj u području 

unapređenja življenja osoba s invaliditetom.  

U sklopu Centra znanja za društveni razvoj Savez je provodio aktivnosti iz 

područja: istraživanja i analize javnih politika, prijenosa specifičnih znanja u RH i 

u zemljama jugoistočne Europe, razvoja društvenih potencijala i zagovaranja 

pozitivnih društvenih promjena. 

 

Popis saveza udruga osoba s invaliditetom – 8. Centar znanja: 

 

1. Hrvatski savez slijepih 

2. Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske 

3. Savez društava multiple skleroze Hrvatske 

4. Hrvatski savez gluhih i nagluhih 

5. Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara 

6. Hrvatski savez gluhoslijepih osoba „Dodir“ 

7. Savez društava distrofičara Hrvatske 

8. Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize 

9. Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom 

10. Savez udruga za autizam Hrvatske 

11. Hrvatski savez udruga invalida rada 

12. Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama 

13. Savez civilnih invalida rata Hrvatske 

 

II. Trogodišnji program „Socijalizacija, edukacija i rekreacija OSI“ 

Program financiran od strane Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne 

politike. 

Glavne aktivnosti: 1) edukacija za roditelje i članove obitelji osoba s invaliditetom 

o poticanju neovisnosti i socijalnog uključivanja svojih članova s invaliditetom u 

društvenu zajednicu; održavanje Ljetnog kampa za osobe s invaliditetom, putem 

kojeg im se pruža mogućnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, 

razvijanja samopouzdanja i neovisnosti te socijalnih kontakata. 

2) Simpozij za voditelje udruga osoba s invaliditetom članica HSUTI o načinima 

sprječavanja institucionalizacije OSI, važnosti i mogućnosti njihovog doprinosa 
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istom, uz prezentiranje pozitivnih primjera prakse pružanja izvaninstitucionalnih 

usluga osobama s invaliditetom u zajednici u kojoj žive. 

 

 

III. Razvoj usluge OA za OSI faza II. 

Projekt financiran od strane Europske unije, ESF, upravljačko tijelo MDOMSP. 

Glavne aktivnosti su osiguravanje usluga osobne asistencije koja predstavlja 

pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s 

intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima u provođenju aktivnosti 

svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. 

Pružatelji usluge osobne asistencije su osobe u nepovoljnom položaju na tržištu 

rada. 

 

IV. Platforma 50+ (Operativni program – Učinkoviti ljudski potencijali) 

Projekt financiran od strane Europske unije, ESF, posrednička tijela MRMSOSP  i 

NZRCD. 

Nositelj projekta je SOIH a HSUTI je jedan od partnera. U partnerstvu je još 10 

saveza osoba s invaliditetom te Edukacijsko rehabilitacijski fakultet. 

Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci a projektni moduli su: jačanje 

partnerstva organizacija osoba s invaliditetom i uključivanje novih članica, 

ispitivanje javnog mijenja i potreba društva, provedba tri znanstvena istraživanja, 

izrada smjernica za razvoj javnih politika, analiza društvenog utjecaja te provedba 

strukturiranog dijaloga.  

 

 

 

HSUTI u medijima tijekom 2020. 

 

 

 
Predsjednica Kranjčec u emisiji RTL Potraga 12.03.2020.g 
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Intervju za HRT povodom VII. Simpozija za voditelje udruga osoba s invaliditetom 

 

VII. Simpozij za voditelje udruga osoba s invaliditetom popraćen je u velikom broju 

medija u Republici Hrvatskoj. Između ostalih možemo spomenuti vijesti na HRT, radio 101, 

Indeks hr, 01 Portal, Glas Istre i mnogi drugi. 

 

Predsjednica HSUTI sudjelovala je u mnogim TV i radio emisijama, gdje je govorila o 

pravima osoba s invaliditetom te utjecala na donošenje zakona sa ciljem poboljšanja njihovog 

života u svakom segmentu. 
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Publikacije u 2020. 

 

 

 

 

 

                          Plakat za VII. Simpozij HSUTI 
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Kalendar za 2021. g. sa pregledom aktivnosti. 
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                               Vodič kroz kulturne ustanove i izletišta za OSI 
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DNEVNE AKTIVNOSTI 2020. 

Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom 

 
SIJEČANJ 2020. 

 

DOGAĐAJ DATUM MJESTO NAZOČNI 
39. prošireni 

koordinacijski sastanak 
8. Centra znanja 

(SOIH) 

8. siječnja 2020. 
9:00 sati 

Kneza Mislava 7 
Zagreb 

Savez gluhih i 
nagluhih 

Jozefina Kranjčec 
Luka Keller 

40. prošireni 
koordinacijski sastanak 

8. Centra znanja 
 (SOIH) 

13. siječnja 2020. 
9:00 

Kneza Mislava 7 
Zagreb 

Savez gluhih i 
nagluhih 

Luka Keller 

41. prošireni 
koordinacijski sastanak  

8. Centra znanja 
(SOIH) 

14. siječnja 2020. 
9:00 sati 

Draškovićeva 80 
Savez slijepih 

Zagreb 
Luka Keller 

Sastanak Odbora za 
utvrđivanje 

potrebe za uslugom OA 
(MDOMSP) 

16. siječnja 2020. 
9:00 sati 

Trg Nevenke 
Topalušić 1 

Zagreb 
Jozefina Kranjčec 

Rješavanje e-
mailova,potpisivanje 

dokumenata i obavljanje 
ostalih poslova i radnih 

zadataka iz osnovne 
djelatnosti 

17.01.2020. HSUTI Jozefina Kranjčec 

Sastanak sa I. Dilaverom 
iz Tuzle u vezi priprema 

za prijavu projekta 
„STABLO-Cro“ za ZOSI 

20.01.2020. 
11:00 sati 

HSUTI 
Jozefina Kranjčec 

Izet Dilaver 

42. prošireni 
koordinacijski sastanak  

8. Centra znanja 
(SOIH) 

23. siječnja 2020. 
9:00 sati 

Draškovićeva 80 
Savez slijepih 

Zagreb 
Luka Keller 

43. prošireni 
koordinacijski sastanak  

8. Centra znanja 
(SOIH) 

24. siječnja 2020. 
13:00 sati 

Draškovićeva 80 
Savez slijepih 

Zagreb 
Luka Keller 

Diskriminacija na 
radnom mjestu  

Kako ostvariti razumnu 
prilagodbu u praksi 

(HR PSOR) 

24. siječnja 2020. 
9:00 sati 

 

Hotel Esplanade  
Zagreb 

Jozefina Kranjčec 
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44. prošireni 
koordinacijski sastanak  

8. Centra znanja 
(SOIH) 

28. siječnja 2020. 
9:00 sati 

Palmotićeva 4 
Savez gluhih i 

nagluhih 
Zagreb 

Luka Keller 

45. prošireni 
koordinacijski sastanak  

8. Centra znanja 
(SOIH) 

30. siječnja 2020. 
8:00 sati 

Palmotićeva 4 
Savez gluhih i 

nagluhih 
Zagreb 

Luka Keller 

Komunikacija putem 
elektroničke pošte sa 

udrugama članicama u 
vezi problematike oko 

ugovora za OA-ESF 

30. siječnja 2020. 
HSUTI 

Šoštarićeva 8 
Jozefina Kranjčec 

 

 

VELJAČA 2020. 

 

DOGAĐAJ DATUM MJESTO NAZOČNI 
46. prošireni 

koordinacijski sastanak 
8. Centra znanja 

(SOIH) 

3. veljače 2020. 
13:00 

Palmotićeva 4 
Savez gluhih i 

nagluhih 
Zagreb 

Luka Keller 

47. prošireni 
koordinacijski sastanak 

8. Centra znanja 
(SOIH) 

4. veljače 2020. 
10:00 

Palmotićeva 4 
Savez gluhih i 

nagluhih 
Zagreb 

Luka Keller 

Početak rada na izradi 
novog Strateškog plana 

HSUTI 2019-2023 g. 
10. veljače 2020. 

HSUTI 
Šoštarićeva 8 

Luka Keller 

48. prošireni 
koordinacijski sastanak 

8. Centra znanja 
(SOIH) 

14. veljače 2020. 
8:30 sati 

Draškovićeva 80 
Hrvatski savez 

slijepih 

Luka Keller 
 

Aktivno pisanje 
inovativnog projekta za 

ZOSI 
18. veljače 2020. 

HSUTI 
Šoštarićeva 8 

Jozefina Kranjčec 

Proučavanje Nacrta 
prijedloga Zakona o 

izmjenama i dopunama 
Zakona o socijalnoj skrbi 

i Nacrta prijedloga 
Zakona o registru osoba 

s invaliditetom  

19. veljače 2020. 
HSUTI 

Šoštarićeva 8 
Jozefina Kranjčec 

Sastanak sa ministricom 
Vesnom Bedeković 

24. veljače 
13:00 

MDOMSP 
Trg N. Topalušić 1 

Jozefina Kranjčec 
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(SOIH) 13:00 sati 
Sastavljanje dnevnog 

reda i priprema 
materijala za sjednicu 

Predsjedništva HSUTI-a 

25. veljače 
11:00 

HSUTI 
Šoštarićeva 8 

Jozefina Kranjčec 
Luka Keller 

Udruga „ Osvit“ 
redovna sjednica 

Upravnog odbora i 
skupština Udruge 

26. veljače 
12:00 

Držićeva 1 Luka Keller 

50. prošireni 
koordinacijski sastanak 

8. Centra znanja 
(SOIH) 

27. veljače 
8:30 

Poslana je isprika 
zbog nemogućnosti 
sudjelovanja poradi 

istovremenog 
održavanja INFO 
dana Ureda za 

udruge 

 

 Vlada Republike 
Hrvatske, Ured za 

udruge 
Info dani 2020.g. 

27. i 28. veljače 

Ministarstvo 
znanosti i 

obrazovanja –Donje 
Svetice 38 

Luka Keller 

 

OŽUJAK, 2020. 

DOGAĐAJ DATUM MJESTO NAZOČNI 

2. sjednica Nadzornog 
odbora HSUTI 

06. ožujka 
9:00 

Šoštarićeva 8 

Davor Marić-
Predsjednik NO, 
Dren Dobrenić, 

Ivica Fluks 

1. sjednica 
Predsjedništva HSUTI 

06. ožujka 
12:00 

Šoštarićeva 8 

Jozefina Kranjčec, 
Mladen Došen, Damir 
Brkić, Irene Ujčić-Rob, 

Petar Rančić te 
Predsjednik NO, Davor 

Marić 

Drugi sastanak Radne 
skupine za izradu Nacrta 

prijedloga Zakona o 
osobnom asistentu 

MDOMSP 

10. ožujka 
13:00 

MDOMSP 
Trg Nevenke 
Topalušić 1 

Jozefina Kranjčec 

Snimanje za emisiju 
„Potraga“ 

11. ožujka 
HSUTI 

Šoštarićeva 8 

Jozefina Kranjčec, 
Silvana Menđušić, 

Marijana Čikić 
Telefonska sjednica sa 

članovima 
Predsjedništva HSUTI-a o 
dogovoru oko obustave 

16. ožujka 
HSUTI 

Šoštarićeva 8 

Jozefina Kranjčec, 
Luka Keller 
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rada OA i po projektu 
„Zaželi“, poslan e-mail 

udrugama, socijalne 
usluge vrše se prema 

potrebi, bez soc. 
kontakata 

Međunarodna 
konferencija o ESI 

fondovima „Strateške 
pripreme razvojnih 

programa i projekata za 
financiranje ESI 

fondovima u razdoblju 
2021-2027“ 

19. i 20. ožujka 
Zbog korona 

virusa odgođeno 
na  

1. i 2. listopada 
2020. 

Hotel Trakošćan 
Trakošćan 

Luka Keller 

Pripremljena 
prezentacija za 

predavanje „Inkluzivno 
obrazovanje“ u hotelu 

Westin pred EU 
predstavnicima-

otkazano zbog korona 
virusa 

21. ožujka 
HSUTI 

Šoštarićeva 8 
Jozefina Kranjčec 

Potpisivanje ugovora sa 
MDOMSP za Projekt 
„Osobni asistenti II“ 

24. ožujka  
HSUTI 

Šoštarićeva 8 
Jozefina Kranjčec, 

Luka Keller 

Izobrazba na temu: 
„Impact Management 

and Measurement: Tools 
for Organisational 

Strength“ otkazano zbog 
korona virusa 

     25.-27. ožujka 
IMPACT CENTAR 

Zadar 
otkazano 

Luka Keller 

51.(elektronski) 
koordinacijski sastanak 

8. Centra znanja 
(SOIH) 

    25-31. ožujka HSUTI 
Luka Keller 

Jozefina Kranjčec 

 
Predsjednica HSUTI 
trebala je zajedno s 

delegacijom 8.CZ 
sudjelovati na sastanku 
u Ženevi gdje je trebalo 

biti prezentirano 
Alternativno izvješće o 
provođenju UN KPOSI 

 
 
 

  31.03.-02.04. 
Ženeva 

otkazano 
Jozefina Kranjčec 
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TRAVANJ 2020. 

 

DOGAĐAJ DATUM MJESTO NAZOČNI 
Izrada šihterica i 

pripreme za obračun 
plaća za djelatnike 

HSUTI-a i O.A. 

03.travnja 
HSUTI 

Šoštarićeva 8 
Jozefina Kranjčec 

Luka Keller 

MED FORUM 2020 
Šibenik (NZRCD) 

  03.-06.04.2020. 
OTKAZANO 

Šibenik 
otkazano zbog situacije 

s korona virusom 

Isplata osobnih 
dohodaka, rješavanje 

pošte i hitnih e-mailova 
  07. i 08. travnja 

HSUTI 
Šoštarićeva 8 

Jozefina Kranjčec 
 

Rezervacija termina i 
prihvat ponude za 

održavanje Simpozija 
HSUTI u hotelu 

„Academia“ 14-16.06. 

10. travnja 
HSUTI 

Šoštarićeva 8 
Jozefina Kranjčec 

Luka Keller 

Pisanje novog 
Trogodišnjeg programa 

„Socijalizacija, edukacija 
i rekreacija OSI“ 

   08.-15. travnja 
HSUTI 

Šoštarićeva 8 
Jozefina Kranjčec 

Luka Keller 

Prikupljanje Izjava o 
partnerstvu za 

Trogodišnji program 
  01.-13. travnja 

HSUTI 
Šoštarićeva 8 

Jozefina Kranjčec 
Luka Keller 

Obavljanje radnih 
zadataka iz osnovne 

djelatnosti, potpisivanje 
dokumenata, pripreme 

za isplatu plaća 04/2020, 
rješavanje  e-mailova i 

pošte 

28. travnja  
HSUTI 

Šoštarićeva 8 
Jozefina Kranjčec 

 

9. ( elektronska) sjednica 
Predsjedništva SOIH 

30. travnja HSUTI Jozefina Kranjčec 

52. elektronski 
koordinacijski sastanak 

(SOIH) 
31. travnja HSUTI Jozefina Kranjčec 
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SVIBANJ 2020. 

 

 

DOGAĐAJ DATUM MJESTO NAZOČNI 

53. koordinacijski 
sastanak 

(SOIH) 
18. svibnja 

Savez slijepih 
Draškovićeva 80 

Luka Keller 

54. koordinacijski 
sastanak 

(SOIH) 
25. svibnja Blizina MDOMSP Jozefina Kranjčec 

Sastanak kod Ministrice 
MDOMSP 

25. svibnja 
MDOMSP 

Trg Nevenke 
Topalušić 1 

Jozefina Kranjčec 

55. koordinacijski 
sastanak 

(SOIH) 
29. svibnja 

Hrvatski savez 
slijepih 

Draškovićeva 80 
Luka Keller 

 

 

LIPANJ 2020. 

DOGAĐAJ DATUM MJESTO NAZOČNI 
Svečano otvaranje 

Buffeta Leptir 
(Udruga TOMS) 

05. lipnja 
Dr. Franje Tuđmana 

34 d Trogir 
(Udruga Toms) 

Jozefina Kranjčec 

Prijenos znanja   
Radionica  

„Osobni asistenti II“ 
09. lipnja UCDP  Rijeka 

Jozefina Kranjčec 
Luka Keller 

Sjednica Povjerenstva 
Vlade RH 

10. lipnja 
13:00  sati 

Trg Sv. Marka 2 
Zagreb 

Jozefina Kranjčec 

Koordinacijski sastanak s 
predstavnicima devet 

Centara znanja za 
društveni razvoj u RH 

(NZRCD) 

15. - 17. lipnja 
Amadria Park Solaris 

Šibenik 
Tatjana Burek 

VII. Simpozij HSUTI 15. -16. lipnja 
Hotel Academia 
Tkalčićeva 88, 

Jozefina Kranjčec 
Luka Keller 
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Zagreb Lana Mihelčić Ćućić 

2. Sjednica 
Predsjedništva HSUTI 

16. lipnja 
Hotel Academia 
Tkalčićeva 88, 

Zagreb 

Jozefina Kranjčec 
Damir Brkić, Irene Ujčić-

Rob, Petar 
Rančić,Tomislav 

Novosel, Davor Marić, 
Luka Keller 

Sastanak u MRMS (ZNS i 
EU projekti) 

18. lipnja 
14:00 sati 

MRMS  Trg 
hrvatskih velikana 6, 

Zagreb 
Jozefina Kranjčec 

10. sjednica 
Predsjedništva SOIH 

25. lipnja 
9:00 sati 

Društvo distrofičara  
Kruge 44, Zagreb 

Jozefina Kranjčec 

Sastanak kod 
predsjednika Republike 

Hrvatske 
(SOIH) 

25. lipnja 
11:00 sati 

 
Pantovčak Jozefina Kranjčec 

Konferencija korisnika 
pasa pomagača 

(Hrvatska udruga za 
školovanje pasa vodiča i 

mobilitet) 

26. i 27.lipnja 
15:00 sati 

OTKAZANO 

Hotel „Diplomat“ 
Horvatova 35 B 

Zagreb 

Tatjana Burek 
 

Sastanak s 
predstavnicima  OESS 

26.lipnja 
HSUTI  

Šoštarićeva 8 

 
Jozefina Kranjčec 

Luka Keller 
 

Druženje s premijerom 
Plenkovićem na Jarunu 

27.lipnja Jarun Lana Mihelčić Ćućić 

 

SRPANJ, 2020. 

 

DOGAĐAJ DATUM MJESTO NAZOČNI 
Izborna skupština 

HSUIR-a i Interaktivna 
radionica o razradi 

projektnih ideja 

02. srpnja 
Hotel Antunović 

Zagreb 
Luka Keller 

Webinar računovodstvo 
Tim pin d.o.o. 

07. srpnja Elektronski seminar Lana Mihelčić Ćućić 
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56. koordinacijski 
sastanak  

(SOIH) 
09. srpnja 

Društvo distrofičara 
Kruge 44 
Zagreb 

Jozefina Kranjčec 

Sastanak s premijerom 
Plenkovićem 
(MDOMSP) 

20. srpnja 
NSK 

Zagreb 
Jozefina Kranjčec 

 

 

 

KOLOVOZ, 2020. 

 

DOGAĐAJ DATUM MJESTO NAZOČNI 

Operativno -
koordinacijski sastanak – 
prijenos znanja  „Razvoj 

usluge osobne 
asistencije  za osobe s 

invaliditetom – faza III“ 

04. kolovoza UCDP Rijeka Jozefina Kranjčec 

58. Koordinacijski 
sastanak   

(SOIH) 

25. kolovoza  
13:00  sati 

Hrvatski savez 
udruga  invalida 

rada, Hrgovići 47, 
Zagreb 

Luka Keller 

Sastanak na ERF  
(SOIH) 

27. kolovoza 
10:00  sati 

 

Edukacijsko – 
rehabilitacijski 
fakultet Zagreb 

Luka Keller 

Platforma  50+ 
26. kolovoza 

13:00  sati 

HSUIR 
Hrgovići 47 

Zagreb 
Luka Keller 

4.  radni sastanak  
(Tematske mreže)   

(SOIH) 
28. kolovoza 

HSGNG 
Palmotićeva, Zagreb 

Luka Keller 

 

 

 

 

 



47 
 

RUJAN, 2020. 

DOGAĐAJ DATUM MJESTO NAZOČNI 

WEBINAR 
„Digitalna pristupačnost 

od zakona do prakse“ 

22. rujna, 
od 10:00 - 11:30 

HSUTI 
Šoštarićeva 8 

Zagreb 
Luka Keller 

WEBINAR 
„Izazovi asistencije OSI i 

djece s teškoćama u 
razvoju , Hrvatska i EU 

praksa 

23. rujna 
 11:00 -13:00  

 

HSUTI 
Šoštarićeva 8 

Zagreb 
Luka Keller 

3. sjednica 
Predsjedništva HSUTI 

24. rujna 
12.00 sati 

HSUTI  
Šoštarićeva 8 

 
 

Jozefina Kranjčec 
Damir Brkić,               

Irene Ujčić-Rob,        
Petar Rančić,Tomislav 

Novosel, Mladen 
Došen, Davor Marić, 

Luka Keller 
 

58. koordinacijski  
sastanak 

 

29.rujna 
13:00  sati 

Udruga specijalne 
policije iz 

Domovinskog rata 
RH,  Tg žrtava 

fašizma 1, Zagreb  

Luka Keller 

 

 

 

 

 

LISTOPAD, 2020. 

DOGAĐAJ DATUM MJESTO NAZOČNI 

 
Konferencija o ESI 

fondovima  

 
01. i 02. listopad 

 
Trakošćan  Luka Keller 
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11. Sjednica  
Predsjedništva  

Zajednice saveza osoba s 
invaliditetom Hrvatske  

SOIH 
 

14. listopad  
11:00  sati 

 

Udruga specijalne 
policije iz 

Domovinskog rata 
RH 

Trg žrtava fašizma 1 
Zagreb 

 
 

Jozefina Kranjčec 
Luka Keller 

ELEKTRONSKI 

WEBINAR 
„Financiranje udruga, 
inkluzivni dodatak i 

usluge pomagača – gdje 
smo i što očekivati?“ 

15. listopad  
11:00 – 13:00 sati 

 
otkazuje se za  

19. listopad 
 

HSUTI 
Šoštarićeva 8 

Jozefina Kranjčec 
Luka Keller 

Obilježavanje 
Međunarodnog dana 

bijelog štapa  

15. listopad 
11:00   sati 

Hrvatski savez 
slijepih 

Draškovićeva  80 
Zagreb 

Luka  Keller 
Melita Jakšić 

59. koordinacijski 
sastanak   

8. Centra znanja   

22. listopad 
8:30  sati 

Hrvatski savez 
gluhih i nagluhih 

Palmotićeva 4 
Zagreb 

Luka Keller 

seminar 
„Otkazi u vrijeme korona 

krize „ 

 
27. listopad 

9:00 – 13:30 sati 
 

OTKAZANO 
i prebačeno na 

radionicu 29. 10. 

Auditorij Kraš 
Ravnice 48, 

Zagreb 
Luka Keller 

seminar 
„Zlouporaba bolovanja, 
prava i obveze radnika  

i  poslodavca“ 

29. listopad 
9:00 – 13:30 sati 

Auditorij Kraš 
Ravnice 48 

Zagreb 
 

Luka  Keller 
 

14. Međunarodna 
konferencija o statusu i 

pravima OSI 
Kampanja „Djelujmo 

zajedno“ 

28. i 29. listopad 
 

10:00 sati 

SANSKI MOST 
Hotel  „Asi“ 

Luka  Keller 
ELEKTRONSKI 
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STUDENI 2020. 

DOGAĐAJ DATUM MJESTO NAZOČNI 

 
Kik off sastanak projekta 

Platforma 50 +  
 

05. studenog  
14:00  sati 

 
 

HSUTI 
Šoštarićeva 8 

 
 

Jozefina Kranjčec      
Luka Keller 

ELEKTRONSKI 

 
Redovna Skupština  

SOIH-a 
 

06. studenog 
10:00  sati 

HSUTI 
Šoštarićeva 8 

Jozefina Kranjčec 
ELEKTRONSKI 

seminar 
„Putni nalozi i obračun 

dnevnica „ 

9. studenog 
9:00  sati 

Hotel  
International 

Miramarska 24 
Zagreb 

Tatjana Burek 

Seminar „Najčešće 
greške u provedbi EU 

projekata u postkorona 
krizi  

12. studenog  
9:00 – 13:30 sati 

Auditorij Kraš 
Ravnice 48, Zagreb 

Luka Keller 
 

NIJE  BIO ZBOG BOLESTI 

Sjednica                          
Redovne                   

Skupštine SDDH  

24. studenog 
11:00 – 13:00 sati 

HSUTI 
Šoštarićeva 8 

Jozefina Kranjčec 
ELEKTRONSKI 

 

 

PROSINAC 2020. 

DOGAĐAJ DATUM MJESTO NAZOČNI 

 

 

4. sjednica 

PREDSJEDNIŠTVA  

HSUTI 

 

 

01. prosinca                

12:00  sati 

 

 

HSUTI                       

Šoštarićeva 8 

 

 

Jozefina Kranjčec,  

Damir Brkić, Irene Ujčić 

– Rob,     Petar Rančić, 

Tomislav Novosel, 

Mladen Došen, Davor 

Marić, Luka Keller 
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Sastanak s Premijerom   

Plenkovićem  i 

ministrom Alardovićem 

 

03. prosinca           

13:00  sati 

 

HSUTI                           

Šoštarićeva 8 

 

Jozefina Kranjčec                    

ELEKTRONSKI 

 

Stručni  skup  u 

organizaciji Ureda 

pravobraniteljice  za 

osobe s invaliditetom 

 

04. prosinca         

11:00 sati 

 

 

HSUTI                                     

Šoštarićeva 8 

 

Jozefina Kranjčec                   

ELEKTRONSKI 

 

 

Agilno upravljanje                 

projektima 

(Zoom ) 

 

11. prosinca                                

9:00 sati 

 

HSUTI                

Šoštarićeva 8 

 

Luka  Keller                  

ELEKTRONSKI 

 

Početna  konferencija            

projekta  Pružimo 

pomoć za  lakši život 

Udruga invalida 

Koprivničko-križevačke 

županije 

 

 

11. prosinca     

12:00  sati 

 

 

HSUTI                

Šoštarićeva 8 

 

 

Luka  Keller                  

ELEKTRONSKI 

 

OKRUGLI STOL 

Konvencijom i ciljevima 

održivog razvoja do 

ostvarivanja prava žena 

s invaliditetom 

 

 

14. prosinca 

 

 

 

HSUTI             

Šoštarićeva 8 

 

 

Jozefina Kranjčec           

ELEKTRONSKI  (Zoom) 

 

 

Edukacija o 

međusektorskoj 

suradnji 

Platforma 50+ 

 

 16. prosinca  

 

 

HSUTI             

Šoštarićeva 8 

 

 

Jozefina Kranjčec                            

Luka Keller 

ELEKTRONSKI   (Zoom) 
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Sjednica                

Predsjedništva HSUTI 

 

 

17. prosinca                  

10:00 sati 

 

HSUTI             

Šoštarićeva 8 

 

 

Jozefina Kranjčec,  

Damir Brkić, Irene Ujčić 

– Rob,     Petar Rančić, 

Tomislav Novosel, 

Mladen Došen, Luka 

Keller 

 

Sjednica                                 

Redovne                     

Skupštine HSUTI 

 

17. prosinca                       

11:00  sati 

 

HSUTI                                    

Šoštarićeva 8 

 

Jozefina Kranjčec                            

Luka Keller 

ELEKTRONSKI   (Zoom) 

 

Sjednica                                    

Statutarne komisije 

 

21. prosinca                            

10:00 sati 

 

HSUTI                                    

Šoštarićeva 8 

 

Jozefina Kranjčec           

Miljenka Radović       

Stanko Panić                         

Denis Peloza 

„Proaktivna  

komunikacija za 

rješavanje konflikta“   

edukativna radionica      

prof. Ana Ivančan 

 

23. prosinca              

10:00 sati 

 

HSUTI                                     

Šoštarićeva 8 

zoom platforma 

Ana Ivančan                              

Jozefina Kranjčec                    

Luka  Keller                   

Tatjana Burek                    

Melita Jakšić 

 

Platforma 50+ 

 

30. prosinca                     

10:00  sati 

 

HSUTI                                    

Šoštarićeva 8 

 

Luka Keller 

ELEKTRONSKI   (Zoom) 

 

 


