DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE
Maksimijanova 23, 52100 Pula

U izvještaju Društva koji slijedi, svaka točka – redni broj izvještaja, skraćena je verzija
većine realiziranog rada i aktivnosti Društva u 2010. godini.
O detaljnijem radu i aktivnostima navedenim u ovom Programu izvršenog rada i
aktivnosti, detaljnijim informacijama o 'našim' bolestima, članovima, pravima i postojanju
Društva, posjetite naš ponos, našu internet stranicu WWW. DDI. HR, gdje je većina
događanja uz pripadajuće izvještaje potkrijepljena sa više od tisuću i tristo fotografija.
Za preostale i detaljnije potrebne informacije i izvješća obratite se našem Društvu, bit
će nam zadovoljstvo.

PROGRAM IZVRŠENOGA RADA I AKTIVNOSTI
DRUŠTVA DISTROFIČARA ISTRE

''2010. GODINA''
SIJEČANJ 2010. GODINE
1.
04. siječnja 2010. godine gospodinu iz Rovinja na zaprimljenu zamolbu doniralo se
neophodna invalidska kolica,
2.
07. siječnja 2010. godine gospodinu iz Rovinja na zaprimljenu zamolbu doniralo se
neophodna invalidska kolica za wc,
3.
08. siječnja 2010. godine u prostorijama Društva za dnevne novine Glas Istre dan je
intervju o radu SOS Telefona za osobe s invaliditetom u 2009. godini,
4.
09. siječnja 2010. godine mladi član Društva gospodin Robert Raste sudjelovao je u
Buzet na radnom sastanku mladih Istre na temu osnivanja vijeća mladih Istarske županije,
5.
11. siječnja 2010. godine gospodinu iz Loborike na upućenu zamolbu doniralo se par
neophodnih podlaktičnih štaka,
6.
12. siječnja 2010. godine gospodinu iz Vodnjana na upućenu zamolbu doniralo se par
neophodnih podlaktičnih štaka,
7.
12. siječnja 2010. godine na upućenu zamolbu SOS Telefona Istarske županije
doniralo se neophodnu uredsku stolicu,
8.
13. siječnja 2010. godine naše Društvo postalo je prva pravna članica Zadruge osoba s
invaliditetom Istarske županije,
9.
13. siječnja 2010. godine na upućeni poziv prisustvovali smo manifestaciji proglašenja
najboljih sportaša Istarske županije za 2009. godinu u organizaciji Istarske županije,
10.
14. siječnja 2010. godine u prostorijama našega Društva, održano je svečano
potpisivanje Ugovora o osobnoj asistenciji za osmero naših oboljelih članova sa najtežim
stupnjem tjelesnoga oštećenja – invaliditeta, potpisani su ugovori o suradnji sa osam korisnika
projekta i osobnih asistenata na pola radnog vremena (četiri sata) i na razdoblje od godinu
dana – 2010. godina, novi zaposlenici Društva dolaze iz Pule – tri, te po jedan iz Medulina,
Ližnjana, Višnjana, Buzeta i Bala, za 2010. godinu Društvo je putem Ministarstva obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti, gradova i općina s područja Istarske županije, te
donatora i sponzora, za plaće osmero djelatnika – osobnih asistenata izdvojilo više od
400.000,00 kuna, odnosno 50.000,00 kuna po korisniku – oboljelom članu našeg Društva,
11.
15. siječnja 2010. godine Istarskoj županiji poslano je završno opisno i financijsko
izvješće o provedbi projekata i programa Društva u 2009. godini,
12.
16. siječnja 2010. godine sa članovima Društva održala se radionica o pravilnom
disanju u suradnji sa Hrvatskom udrugom Umijeće življenja iz Zagreba,
13.
20. siječnja 2010. godine mladi član Društva Robert Raste kao predstavnik Kluba
mladih distrofičara Istre gostovao je u polusatnoj emisiji NIT Televizije na temu osnivanja
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Vijeća mladih Istarske županije, mladi gospodin Raste predstavnik je osoba s invaliditetom u
navedenom vijeću,
14.
20. siječnja 2010. godine za NOVU TV snimilo se emisiju o najboljoj mami na svijetu
u 2008. godini gospođi Miri Momić iz Kolombere koja brine i skrbi o svom sinu Eriku –
članu Društva,
15.
21. siječnja 2010. godine mama našeg oboljelog člana gospodina Alena Brčića
gospođa Miranda Brčić iz Pule, jednoglasnom odlukom Predsjedništva Društva proglašena je
najboljom mamom na svijetu u 2009. godinu, najboljoj mami na svijetu uručena je i
pripadajuća Zlatna plaketa Društva, manifestacija je uz prisustvo članova Društva i članova
obitelji Brčić popraćena i uz mnogobrojne javne medije,
16.
22. siječnja 2010. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održala se
likovno - kreativno - informatičko - edukacijska radionica,
17.
22. siječnja 2010. godine Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi poslano je završno
opisno i financijsko izvješće o provedbi projekta Jednokratne pomoći – Osnovna djelatnost za
razdoblje srpanj - prosinac 2009. godine,
18.
22. siječnja 2010. godine Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti poslano je završno opisno i financijsko izvješće o provedbi projekta Osobne
asistencije za osmero najteže oboljelih članova Društva u 2009. godini,
19.
22. siječnja 2010. godine Zajednici Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH-u)
poslano je završno opisno i financijsko izvješće o provedbi projekta Osobne asistencije za
osmero najteže oboljelih članova Društva u 2009. godini,
20.
23. siječnja 2010. godine mladi član Društva gospodin Robert Raste sudjelovao je u
Labinu na radnom sastanku mladih Istre na temu osnivanja vijeća mladih Istarske županije,
21.
25. siječnja 2010. godine u prostorijama HAK-a – Auto škole SL91 prisustvovali smo
otvaranju učionice prilagođene polaganju vozačkog ispita za osobe s invaliditetom, Auto
škola SL91 ima i vozilo u potpunosti prilagođeno za polaganje vozačkog ispita za kandidate
sa svim vrstama i stupnjem oštećenja,
22.
25. siječnja 2010. godine članu Društva iz Umaga (Materada) na upućenu zamolbu
doniralo se neophodnu dizalicu za transfer nepokretnih osoba (krevet-invalidska kolicakupaona),
23.
25. siječnja 2010. godine u prostorijama Društva održan je sastanak sa Zadrugom
osoba s invaliditetom Istarske županije na temu donacije za kupnju kombi vozila DDI-u,
24.
25. siječnja 2010. godine gospođi iz Rovinja na upućenu zamolbu doniralo se
neophodna invalidska kolica,
25.
26. siječnja 2010. godine Gradu Pula dostavilo se završno opisno i financijsko izvješće
projekta Društva za 2009. godinu,
26.
26. siječnja 2010. godine u prostorijama Društva održana je 1. sjednica Predsjedništva
Društva u 2010. godini,
27.
27. siječnja 2010. godine Općini Medulin dostavilo se završno opisno i financijsko
izvješće projekta Društva za 2009. godinu,
28.
27. siječnja 2010. godine na upućenu zamolbu članu Društva iz Ližnjana pružilo se
neophodnu financijsku pomoć,
29.
27. siječnja 2010. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održala se
likovno - kreativno - informatičko - edukacijska radionica,
30.
28. siječnja 2010. godine na raspisani javni natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti prijavilo se projekt Društva - Osobna asistencija za osmero
najteže oboljelih članova Društva u 2010. godini,
31.
28. siječnja 2010. godine za nepokretnu članicu iz Pazina organiziralo se prijevoz i istu
se odvezlo na specijalistički pregled u OB Pula – Odjel neurologije,
32.
28. siječnja 2010. godine sa članovima Društva odradilo se edukacijski izlet članova
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po Istarskoj županiji, posjetivši Vodnjan, Poreč i Pazin,
33.
29. siječnja 2010. godine za nepokretnu članicu iz Pule organiziralo se prijevoz i istu
se odvezlo na liječničko povjerenstvo u Pazin,
34.
29. siječnja 2010. godine sa članovima Društva odradilo se edukacijski izlet članova
po Istarskoj županiji, posjetivši Barban, Kotle, Hum, Borut i Žminj,

VELJAČA 2010. GODINE
35.
02. veljače 2010. godine sa članovima Društva odradilo se edukacijski izlet članova po
Istarskoj županiji,
36.
04. veljače 2010. godine u prostorijama Društva održana je obavezna edukacija
osobnih asistenata i korisnika projekta osobne asistencije svih udruga s područja Istarske
županije, edukaciju su proveli predstavnici SOIH-a (Zajednica Saveza osoba s invaliditetom
Hrvatske),
37.
04. veljače 2010. godine u hotelu Histria u Puli održan je Forum poslodavaca o
zapošljavanju osoba s invaliditetom u organizaciji SOIH-a, Istarske županije i HGK Županijska komora Pula, u sklopu Foruma predstavljen je Fond za profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i statistika Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje Pula s naglaskom na zapošljavanje osoba s invaliditetom,
38.
05. veljače 2010. godine u prostorijama Društva održan je radni sastanak sa
Predsjednikom SOIH-a (Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske) dr. Zorislavom
Bobuš i Predsjednicom Saveza društava distrofičara Hrvatske gospođom Maricom Mirić,
39.
05. veljače 2010. godine primili smo neophodnu donaciju putničkog kombi vozila Fiat
Ducato 2,8 JTD od strane Zadruge osoba s invaliditetom Hrvatske čije je sjedište u Puli,
Zoranićeva 13., veliko HVALA Zadruzi,
40.
05. veljače 2010. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva iz Pule doniralo se
neophodni antidekubitalni jastuk za invalidska kolica,
41.
05. veljače 2010. godine za Radio Pulu u prostorijama Društva dalo se opsežni
intervju o radu i aktivnostima Društva,
42.
06. veljače 2010. godine na poziv DTI-a Pazin aktivno se prisustvovalo u županijskom
turniru (Istarska i Primorsko – goranska županija) u briškuli i trešeti,
43.
08. veljače 2010. godine članici Društva iz Poreča na njenu zamolbu pružilo se
neophodnu financijsku pomoć,
44.
10. veljače 2010. godine na zaprimljenu zamolbu SOS Telefonu Istarske županije
doniralo se neophodno osobno računalo u kompletu sa pisačem (3 u 1 – pisač, skener,
kopirka),
45.
11. veljače 2010. godine na zaprimljenu zamolbu OB Pula – odjelu fizikalne terapije
doniralo se neophodno osobno računalo u kompletu sa pisačem,
46.
12. veljače 2010. godine u prostorijama Društva održali smo radni sastanak za
predsjednicom HGK Županijske komore Pula,
47.
12. veljače 2010. godine održan je sastanak sa Predsjednikom nove županijske udruge
za pomoć osobama s oštećenjem vida - RETINA,
48.
12. veljače 2010. godine Predsjednik našeg Društva prisustvovao je kao član sastanku
članova inventurne komisije Saveza osoba s invaliditetom Istarske županije,
49.
12. veljače 2010. godine Predsjednik Društva, prisustvovao je sjednici Upravnoga
odbora Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, čiji je ujedno i dopredsjednik,
član Upravnog odbora i delegat u Skupštini,
50.
17. veljače 2010. godine u prostorijama SUOI-a Istarske županije održan je radni
sastanak sa predstavnicima Grada Pule i Upravnog odbora Saveza čija je članica i naše
Društvo,
51.
18. veljače 2010. godine sa prigodnim poklon paketom posjetilo se oboljelog člana
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Društva na liječenju u OB Pula,
52.
18. veljače 2010. godine na zaprimljenu zamolbu doniralo se invalidsku hodalicu
gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva,
53.
18. veljače 2010. godine za članicu Društva iz Fažane organizirao se pregled i prijevoz
u OB Pula – odjelu neurologije,
54.
19.-21. veljače 2010. godine članovi Društva – boćari, natjecali su se na trodnevnom
državnom prvenstvu Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom, u sklopu Boćarskoga Kluba
osoba s invaliditetom Istrijana, članovi Društva Gordana Kuhar i Davor Komar osvojili 1.
mjesto u paru i postali zlatni prvaci Hrvatske,
55.
19.-22. veljače 2010. godine u Puli se održavalo cjelodnevne radionice pod nazivom
"VJEŽBAMA DISANJA DO BOLJEG ZDRAVLJA OSOBA OBOLJELIH OD
NEUROMUSKULARNIH BOLESTI" pod stručnim vodstvom predstavnika iz Hrvatske
Udruge ''Umijeće življenja'', radionice su namijenjene edukaciji boljeg i kvalitetnijeg disanja,
56.
22. veljače 2010. godine u prostorijama Doma sportova Mate Parlov u Puli održana je
svečana proslava - doček prvaka Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom gospođe
Gordane Kuhar i gospodina Davora Komar, oboje članova našeg Društva,
57.
22. veljače 2010. godine sudjelovali smo u direktnom prijenosu emisije uživo TV
NOVE Pula – Pulska svakodnevnica o uspjehu naših prvaka Hrvatske - zlatnih boćara našeg
Društva,
58.
23. veljače 2010. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održala se
kreativno - informatičko - edukacijska radionica, u sklopu koje je organizirana i fizikalna
terapija – vježbe disanja pod stručnim vodstvom članova medicinskog tima Društva –
djelatnica Ustanove za kućnu njegu i rehabilitaciju Zlatne ruke iz Pule,
59.
23. veljače 2010. godine za članicu Društva iz Medulina primilo se donaciju
specijalnog telefona za osobe s invaliditetom od tvrtke Emporia iz Zagreba,
60.
24. veljače 2010. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održala se
kreativno - informatičko - edukacijska radionica, u sklopu koje je organizirana i fizikalna
terapija – vježbe disanja pod stručnim vodstvom članova medicinskog tima Društva –
djelatnica Ustanove za kućnu njegu i rehabilitaciju Zlatne ruke iz Pule,
61.
24. veljače 2010. godine članovi Inventurne komisije DDI-a u prostorijama Društva
održali su radni godišnji sastanak komisije,
62.
26. veljače 2010. godine u prostorijama Društva održan je sastanak predstavnika našeg
Društva sa predstavnicima Grada Pule na temu dodjele skladišnog prostora na adresi Stara
tržnica 7. našem Društvu i financijske pomoći Društvu u opremanju primljene donacije kombi
vozila i organizacije okruglog stola povodom Međunarodnog dana žena – 8. ožujka,
63.
27. veljače 2010. godine u prostorijama Društva održan je cjelodnevni sastanak –
organizacijski forum članica Koalicije za Vijeće mladih Istarske županije čija je članica i naše
Društvo, predstavnik našeg Društva u Vijeću je mladi član Društva Robert Raste,

OŽUJAK 2010. GODINE
64.
02. ožujka 2010. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održala se
kreativno - informatičko - edukacijska radionica, u sklopu koje je organizirana i fizikalna
terapija – vježbe disanja pod stručnim vodstvom članova medicinskog tima Društva –
djelatnica Ustanove za kućnu njegu i rehabilitaciju Zlatne ruke iz Pule, nakon čega je uslijedio
odlazak članova na terapijsko jahanje na konjima na ranč Barba Tone u Manjadvorcima,
65.
03. ožujka 2010. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održala se
kreativno - informatičko - edukacijska radionica, u sklopu koje je organizirana i fizikalna
terapija – vježbe disanja pod stručnim vodstvom članova medicinskog tima Društva –
djelatnica Ustanove za kućnu njegu i rehabilitaciju Zlatne ruke iz Pule, nakon čega je uslijedio
odlazak članova na terapijsko jahanje na konjima na ranč Barba Tone u Manjadvorcima,
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66.
04. ožujka 2010. godine na zaprimljenu zamolbu doniralo se OB Pula – odjelu
neurologije osobno računalo u kompletu sa laserskim pisačem,
67.
06.-07. ožujka 2010. godine boćari – članovi Društva sudjelovali su na 1. kolu
prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom u Belom Manastiru, naša ekipa
distrofičara 'BC4' istoga dana imala je jednu pobjedu i jednu izgubljenu utakmicu,
68.
09. ožujka 2010. godine u Zadarskoj 8. u Puli sa pročelnikom Odjela za društvene
djelatnosti Grada Pule i Upravnim odborom Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske
županije održan je radni sastanak na temu nedostatka proračunskih sredstava za rad udruga
članica Saveza,
69.
09. ožujka 2010. godine u prostorijama Društva održan je radni sastanak sa
Predsjednikom SOIH-a (Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske), dr. Zorislavom
Bobuš i Predsjednicom Saveza društava distrofičara Hrvatske, gospođom Maricom Mirić,
70.
10. ožujka 2010. godine u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Pula, u sklopu
obilježavanja svečanosti međunarodnoga Dana žena, održan je Okrugli stol na temu Prava i
obveza žena s invaliditetom, pod nazivom -SEMINAR O UNAPREĐENJU PRIMJENE
"PROTOKOLA O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA U OBITELJI" ZA ŽENE S
INVALIDITETOM-, uz vrhunske izlagače u radu Okrugloga stola sudjelovale su
mnogobrojne pravno – fizičke osobe vezane uz ljudska prava – nasilje nad ženama,
predstavnici vlasti, policije i pravosuđa, predstavnici Centara socijalne skrbi i Domova
zdravlja, te lokalno – područna uprava - samouprava sa područja naše županije, svi prisutnu
imali su priliku saznati mnoštvo potrebitih informacija o: Položaju žena s invaliditetom u RH
i dokumentima koji ga reguliraju, o Specifičnostima vezanim za pojedine vrste invaliditeta Primjeri 7 žena s invaliditetom (mišićna distrofija, multipla skleroza, cerebralna paraliza,
gluha osoba, slijepa osoba, blaža MR i paraplegija-tetraplegija), o Iskustvu Centra za
socijalnu skrb Pula u primjeni Protokola, o Iskustvu Policije u primjeni Protokola Iskustva
Općinskog suda, Pula u primjeni Protokola, o radu SOS telefona za žene s invaliditetom i radu
SOS telefona za OSI Istarske županije, Okrugli stol organizirali smo uz suorganizatore
Zajednicu Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Savezom društava distrofičara Hrvatske, te
uz suradnju i potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Saveza osoba sa invaliditetom
Istarske županije, Istarske županije i Grada Pula,
71.
11. ožujka 2010. godine za NIT Televiziju (emisiju Ura od zdravlja - Portret) snimilo
se emisiju o radu i aktivnostima Društva, na temu projekta osobne asistencije članice iz Pule i
njezine osobne asistentice,
72.
15. ožujka 2010. godine organiziran je i proveden prijevoz i pratnja oboljelog člana iz
Filipane pokraj Marčane na pregled u OB Pula – odjel fizijatrije,
73.
16. ožujak 2010. godine prisustvovali smo na stručnom susretu na temu ''Učinimo
ljudska prava dostupnima'', povodom Dana socijalnih radnika koji su organizirali Obiteljski
centar Istarske županije i Udruga socijalnih radnika Istre,
74.
17. ožujka 2010. godine na raspisani javni natječaj Ureda za ljudska prava RH u
partnerstvu sa Savezom društava distrofičara Hrvatske prijavilo se projekt,
75.
17. ožujka 2010. godine članici Društva iz Ližnjana pružilo se neophodnu financijsku
pomoć za kupnju televizora kojega nažalost do tada u njezinoj obitelji nisu imali,
76.
17. ožujka 2010. godine u prostorijama našeg Društva ugostilo se učenike –
predstavnike 2. razreda Srednje škole Mate Balota iz Poreča predvođene profesoricom
Đurđom Bonaca koji se našemu Društvu uručili novčanu donaciju prikupljenu humanitarnom
prodajom kolača, ovo je već osma godina da učenici, djelatnici i roditelji učenika organiziraju
humanitarne aktivnosti za potrebite, ali je isto tako da po prvi puta ta humanitarna sredstva
'odlaze' izvan grada Poreča, ova je humanitarna gesta posebita iz razloga što mi u Društvu
nismo niti znali da se 'organizira nešto za nas', veliko im HVALA na tome !!!, Društvo je
istom prigodom predstavnicima škole uručilo i prigodnu zahvalnicu Društva, ovaj hvale
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vrijedan primjer humanizma i dobrote popratili su i mnogobojni javni mediji,
77.
18. ožujka 2010. godine primili smo donaciji godišnje police obaveznog auto
osiguranja za službeno vozilo Društva – KIA karavan, donaciju je dodijelilo Jadransko
osiguranje iz Pule kojim i ovim putem od srca zahvaljujemo,
78.
19. ožujka 2010. godine za mladoga člana iz Poreča primili smo donaciju osobnog
računala od strane tvrtke TECOM iz Buzeta,
79.
19. ožujka 2010. godine u Gradu Pula sa Gradonačelnikom gospodinom Borisom
Miletić, pročelnikom Odjela za društvene djelatnosti Grada Pule gospodinom Erikom Lukšić i
Upravnim odborom Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije održan je radni
sastanak na temu nedostatka proračunskih sredstava za rad udruga članica Saveza,
80.
20. ožujka 2010. godine u Autokampu Puntižela pokraj Pule održali smo proljetnu
rekreaciju članova u prirodi, gdje su članovi razvrstani po težini hendikepa i uz stručno
vodstvo medicinskog tima DDI imali priliku vježbati i rekreirati se, u sklopu rekreacije
organiziralo se i terapijsko jahanje svih učesnika rekreacije koje su proveli djelatnici i
volonteri ranča Barba Tone iz Manjadvorci sa svoja tri terapijska konja, za sve učesnike
rekreacije osigurao se prijevoz, ručak i neophodna tekućina, kao završnicu u sklopu rekreacije
organizirana je i bogata lutrija i zabava uz živu glazbu,
81.
23. ožujka 2010. godine zahvaljujući odazivu mnogobrojnih donatora i sponzora
izvršen je redovni godišnji tehnički pregled službenog vozila našeg Društva – KIA karavan,
82.
25. ožujka 2010. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano se posjetilo
nepokretnu članicu iz Poreča na liječenju u OB Pula,
83.
26. ožujka 2010. godine u bivšoj vojarni Karlo Rojc u Puli i u prostorijama našeg
Društva sa pročelnikom Odjela za društvene djelatnosti Grada Pule održan je radni sastanak
na temu nedostatka proračunskih sredstava grada za rad našeg Društva i na temu skladišnog
prostora za potrebe donacija Društva,
84.
26.-27. ožujka 2010. godine boćari – članovi Društva sudjelovali na 2. kolu prvenstva
Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom u Slavonskom Brodu, naša ekipa distrofičara
'BC4' ostvarila je dvije pobjede u dvije odigrane utakmice,
85.
27. ožujka 2010. godine na upućeni poziv prisustvovalo se Izbornoj Skupštini Udruge
slijepih Istarske županije,
86.
29. ožujka 2010. godine na upućenu zamolbu doniralo se par štaka gospođi iz Pule
koja nije članica našeg Društva,
87.
29. ožujka 2010. godine održalo se dvije komisije za prijem u radni odnos, jednu u
11.30 sati za prijem u radni odnos za društveno dobro sukladno javnom natječaju zavoda za
zapošljavanje i drugu u 14.00 sati za prijem u radni odnos osobnog asistenta za članicu
Društva iz Pule,
88.
29. ožujka 2010. godine gospođi iz Vodnjana na zaprimljenu zamolbu doniralo se
osobno računalo u kompletu,
89.
30. ožujka 2010. godine na upućenu zamolbu Udruge osoba s invaliditetom grada
Požege i Požeške županije doniralo se specijalna dječja invalidska kolica mladom gospodinu
iz Požege, inače članu navedene udruge,
90.
30. ožujka 2010. godine Predsjednik Društva kao član Predsjedništva i dopredsjednik
Saveza društava distrofičara Hrvatske, prisustvovao je na sjednici Predsjedništva održanoj u
Zagrebu,
91.
30. ožujka 2010. godine zahvaljujući dugogodišnjoj volonterki i donatorici dr.
Stanislavi Laginja iz Rijeke, primili smo donaciju tvrtke Bayer u vrijednosti 20.000,00 kuna,
donacija je sadržavala 4000 komada tableta Supradyn – vitaminsko mineralnih dodataka
prehrani, donacija je podijeljena članovima članica Saveza društva distrofičara Hrvatske i
članovima našeg Društva, veliko Hvala prijateljici dr. Laginja,
92.
31. ožujka 2010. godine sa članovima Društva organizirao se i odradio edukacijski
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izlet članova po Istarskoj županiji (Labin, Pazin, Žminj, Rovinj, Bale),
93.
31. ožujka 2010. godine u organizaciji Saveza društva distrofičara Hrvatske čija je
članica naše Društvo održan je seminar za predsjednike Udruga i voditelje Sekcija distrofičara
pod nazivom ''CAPACITY BUILDING'' na temu - Projektni management i Savezi osoba s
invaliditetom danas i sutra, u sklopu seminara prikazan je Film Rhonde Byrne „Tajna“,
seminar je organiziran u suradnji SDDH sa Hrvatskim savezom udruga oboljelih od
cerebralne paralize,

TRAVANJ 2010. GODINE
94.
01. travnja 2010. godine potpisali smo ugovore o radu na određeno vrijeme i primljene
su u radni odnos dvije nove djelatnice Društva, osobne asistentice za članove Društva iz Pule i
Buzeta,
95.
01. travnja 2010. godine članici Društva iz Svetvinčenta doniralo se neophodno
osobno računalo u kompletu,
96.
02. travnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodna invalidska
kolica gospodinu iz Županje koji nije član našeg Društva,
97.
07. travnja 2010. godine koristeći poticaje javnog natječaja Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje za potrebe rada i aktivnosti Društva, na određeno vrijeme od šest mjeseci
zaposlilo se novu djelatnicu Društva,
98.
12. travnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodna invalidska
kolica gospodinu iz Pule koji nije član našeg Društva,
99.
13. travnja 2010. godine u prostorijama Istarske razvojne agencije u Puli potpisalo se
sa Istarskom županijom – Odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb, ugovor o financiranju
prijavljenog projekta Društva u 2010. godini,
100. 14. travnja 2010. godine članu Društva iz Ližnjana donirali smo neophodni digitalni
televizijski prijemnik,
101. 08.-11. travnja 2010. godine mladi član Društva sudjelovao je u trodnevnom treningu
javnog zagovaranja u Crikvenici u organizaciji Centra za mlade iz Pule,
102. 17. travnja 2010. godine na zaprimljeni poziv prisustvovali smo u humanitarnoj akciji
u prikupljanju sredstava za 'Kuću svijetla' u Cukrićima, u organizaciji Udruge slijepih Istarske
županije,
103. 19. travnja 2010. godine sa prigodnim poklon paketom posjetilo se nepokretnog člana
iz Pule, privremeno smještenog u Domu Lekić u Varaždinu,
104. 20. travnja 2010. godine održali smo radni sastanak sa vodstvom Društva Crvenog
križa Istarske županije na temu zajedničkog projekta za mlade – Ljetni kamp 'Tandem' u
Premanturi, drugu godinu za redom,
105. 21. travnja 2010. godine članici Društva iz Ušići dvori pokraj Ližnjana doniralo se
neophodno osobno računalo u kompletu,
106. 22. travnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodno osobno
računalo u kompletu osnovnoj školi u poplavljenom području Kosinje u Lici, akciju je
organizirao Pulski Lions Club i Klub poslovnih žena Istarske županije,
107. 23. travnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodni par štaka
gospodinu iz Medulina koji nije član našeg Društva,
108. 27. travnja 2010. godine u prostorijama Društva sa mladim članovima Društva održala
se kreativno - informatičko - edukacijska radionica,
109. 27. travnja 2010. godine u prostorijama Društva održana je 2. sjednica Predsjedništva
Društva u 2010. godini,
110. 28. travnja 2010. godine sa mladim članovima Društva organizirao se i proveo
edukacijski Izlet po Istarskoj županiji (Barban, Labin, Pićan, Gračišće, Pazin, Buzet, Žminj),
111. 29. travnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodni podesivi
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bolnički krevet gospođi iz Pazina, koja nije članica našeg Društva,
112. 29. travnja 2010. godine Predsjednik Društva, prisustvovao je sjednici Upravnoga
odbora Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, čiji je ujedno i dopredsjednik,
član Upravnog odbora i delegat u Skupštini,
113. 29. travnja 2010. godine na raspisani javni natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti prijavilo se projekt Društva namijenjen mladim oboljelim
članovima Društva,
114. 30. travnja 2010. godine sa prigodnim poklon paketom posjetilo se mladu nepokretnu
članicu iz Novigrada.

SVIBANJ 2010. GODINE
115. 03. svibnja 2010. godine održan je radni sastanak sa Gradom Pula na temu
osiguravanja financijskih sredstava za rad Društva i dodjelu prostora Društvu na adresi Stara
tržnica 7. u Puli,
116. 04. svibnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Murari pokraj
Motovuna koji nije član našeg Društva donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet i
neophodni madrac,
117. 05. svibnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Murari pokraj
Motovuna koji nije član našeg Društva donirali smo invalidska kolica,
118. 05. svibnja 2010. godine na zaprimljeni poziv sudjelovali smo u svečanosti Dana
Grada Pule u Istarskom narodnom kazalištu u Puli,
119. 05. svibnja 2010. godine zahvaljujući odazivu mnogobrojnih donatora i sponzora
izvršena je registracija i godišnji tehnički pregled Fiat Ducato - specijalnog kombi vozila
Društva,
120. 06. svibnja 2010. godine u Domu zdravlja Veruda u Puli održan je sastanak sa
predstavnicima Istarske županije i Doma zdravlja, na temu prijave projekta Ministarstvu
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, putem kojeg bi se Dom zdravlja prilagodio
potrebama osoba s invaliditetom, odnosno postao pristupačan,
121. 06. svibnja 2010. godine zahvaljujući odazivu donatora Lions kluba Pula, članu
Društva iz Filipane pokraj Marčane donirana su specijalna električna invalidska kolica,
122. 06. svibnja 2010. godine u prostorijama Društva sa mladim članovima Društva održala
se kreativno - informatičko - edukacijska radionica,
123. 06. svibnja 2010. godine članici Društva iz Pule na zaprimljenu zamolbu pružili smo
financijsku pomoć za provedbu neophodne i prijeko potrebne rehabilitacije,
124. 07. svibnja 2010. godine članici Društva iz Pule na zaprimljenu zamolbu pružili smo
financijsku pomoć,
125. 08. svibnja 2010. godine boćari – članovi Društva sudjelovali na 3. kolu prvenstva
Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom u Zagrebu, naša ekipa distrofičara 'BC4', odigrala
je dvije utakmice i u obje pobijedila,
126. 10. svibnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo invalidska kolica
gospodinu iz Marčane koji nije član našeg Društva,
127. 11. svibnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo dječja invalidska kolica
mladom gospodinu iz Šaini pokraj Žminja koji nije član našeg Društva,
128. 12. svibnja 2010. godine prisustvovali smo godišnjoj Skupštini Društva Crvenog križa
Grada Pule u Puli – Hotel Riviera,
129. 14. svibnja 2010. godine povodom Međunarodnog dana obitelji i druge godišnjice
rada Obiteljskog centra Istarske županije, prisustvovali smo svečanoj sjednici Stručnog vijeća
Centra, na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati i planovi budućih aktivnosti Centra,
130. 14. svibnja 2010. godine u Puli smo prisustvovali prezentaciji Natječaja Zaklade
civilnog Društva Istarske županije za prijavu projekata Građanskih inicijativa,
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131. 15. svibnja 2010. godine učestvovali smo u radnom sastanku kao jedna od koalicijskih
udruga na temu osnivanja Vijeća mladih Istarske županije,
132. 15. svibnja 2010. godine organizirano i aktivno smo učestvovali u XI. šahovskom
turniru „Stjepan Bosak“ za osobe s invaliditetom u Zagrebu,
133. 16. svibnja 2010. godine organizirano i aktivno smo učestvovali u dvodnevnom XII.
Međužupanijskom susretu osoba s invaliditetom u Požegi,
134. 17. svibnja 2010. godine na zaprimljeni poziv sudjelovali smo na svečanosti 10.
obljetnice rada Doma za djecu, mladež i odrasle osobe s invaliditetom čiji su korisnici i
članovi našeg Društva,
135. 18. svibnja 2010. godine u prostorijama Društva održana je 3. sjednica Predsjedništva
Društva u 2010. godini,
136. 19. svibnja 2010. godine organizirali i proveli smo prijevoz na neurološki pregled u
OB Pula članice Društva iz Pazina,
137. 19. svibnja 2010. godine u prostorijama Društva održan je radni sastanak na temu
zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima Boćarskog Kluba osoba s invaliditetom
Istarske županije 'Istrijana',
138. 19. svibnja 2010. godine Predsjednik Društva gostovao je u emisiji Radia Istre –
Stetoskop, na temu obilježavanja 21. svibnja – Nacionalnog dana osoba oboljelih od
neuromuskularnih bolesti, ali i ostalog rada i aktivnosti Društva,
139. 19. svibnja 2010. godine na raspisane javne natječaje Hrvatske elektroprivrede, INA-e
i Zaklade Adris, prijavili smo projekte Društva,
140. 20. svibnja 2010. godine organizirali i proveli smo prijevoz na neurološki pregled u
OB Pula člana Društva iz Filipane pokraj Marčane,
141. 21. svibnja 2010. godine svečano smo obilježili 21. svibanj – Nacionalni dan osoba
oboljelih od neuromuskularnih bolesti, svečanost je započela u 10.00 sati otvorenjem i
pozdravima dobrodošlice, nastavljena je video projekcijom filma ''IZVANREDNI LJUDI''
(autobiografski film o Duchennovoj mišićnoj distrofiji, najtežoj vrsti oboljenja među
neuromuskularnim bolestima koja obuhvaća djecu i već prije polaska u osnovnu školu veže ih
uz invalidska kolica), u 11.30 održana je video projekcija filma 'JUTRA POD
KAPUCINOM', autora, voditelja i komentatora Prim. dr. Dubravka Marković, pročelnika
Odjela za neuromuskularne bolesti OB Pula, u vremenu od 12.00 - 16.00 sati održana je
izložba kreativno – likovnih radova članova Društva i prezentacija ortopedskih pomagala koje
potrebuju osobe s invaliditetom (invalidska kolica (klasična i električna)), terenski električni
skuter, invalidske hodalice (na četiri noge i na kotače sa kočnicama), specijalno podesivi
električni krevet, hidraulična dizalica za transfer nepokretnih osoba, stolica za wc, štake,
antidekubitalni madrac za krevet, antidekubitalni jastuk za invalidska kolica i ostalo), u istom
vremenu održana je i prezentacija specijalnih vozila Društva (adaptirano kombi vozilo sa
manualnom rampom koja po korištenju ulazi u pod vozila, adaptirano kombi vozilo sa
hidraulično-električnom rampom za 'unos' osoba u invalidskim kolicima i karavan vozilo
preuređeno za upravljanje osobama u invalidskim kolicima), želeći u javnosti podići svijest o
neuromuskularnim bolestima i posljedicama koje one kao progresivne bolesti izazivaju,
Nacionalni dan obilježio se sloganom „I vaše srce je mišić“, ali i pod 'okriljem' Saveza
Društava distrofičara Hrvatske i visokim pokroviteljstvom Predsjednice Vlade Republike
Hrvatske gospođe Jadranke Kosor,
142. 21. svibnja 2010. godine u HGK, Županijskoj komori Pula, održan je Info dan 'Izazovi
i mogućnosti financiranja za organizacije civilnog društva u organizaciji Zaklade za poticanje
partnerstva i razvoja društva Istarske županije, jedan od mnogobrojnih izlagača bilo je i naše
Društvo koje je na inicijativu Zaklade prezentiralo svoj rad sa poslovnim sektorom,
143. 22. svibnja 2010. godine prisustvovali smo u otvorenju otvorenog atletskog prvenstva
Hrvatske za osobe s invaliditetom u Puli, a za potrebe istog i na zamolbu Grada Pule dva smo
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dana vozili takmičare iz pravca Hotela Histria – stadion i obratno,
144. 23. svibnja 2010. godine posjetili smo dvodnevnu međunarodnu izložbu pasa u
Umagu – kamp Stella Maris,
145. 26. svibnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo invalidsku hodalicu
gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva,
146. 26. svibnja 2010. godine sa prigodnim poklon paketom grupno se posjetilo mladog
nepokretnog člana iz Kolombere pokraj Višnjana,
147. 26. svibnja 2010. godine u Fažani smo na poziv prisustvovali tradicionalnom
godišnjem koncertu poznatog mladog glazbenika s invaliditetom Erika Balije,
148. 27. svibnja 2010. godine organizirali i proveli smo prijevoz na neurološki pregled u
OB Pula članice Društva iz Svetvinčenta,
149. 27. svibnja 2010. godine u prostorijama Društva sa mladim članovima Društva
održana je kreativno - informatičko - edukacijska radionica,
150. 27. svibnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodni par štaka
gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva,
151. 29. svibnja 2010. godine kao jedni od 17 udruga mladih i za mlade (osnivači), naše
Društvo aktivno je učestvovalo u radu osnivačke Skupštine Vijeća mladih Istarske županije –
Consiglio dei giovani della Regione istriana u Humu (najmanjem gradu na svijetu) u Gradskoj
palači, za predsjednicu Vijeća mladih izabrana je Ana Preveden iz udruge ZUM iz Pule,
potpredsjednica vijeća je Tamara Miletić iz udruge Agencija Lokalne Demokracije iz
Brtonigle, dok članove Upravnog odbora čine mladi član našeg Društva distrofičara Istre
Robert Raste, Matija Maurović iz Kluba studenata 'Istarski klub' iz Rijeke i Goran Blažević iz
Umaške Udruga Fobija, u Nadzorni odbor izabrani su Igor Bajok (Udruga Delta, Rijeka),
Daniel Deković (Fort Turtian, Pula) i Marko Petrušić (Mladi hrvatski liberali Istarske
županije), na Osnivačkoj skupštini utvrđeni su kvalitetni temelji za rad na razvoju politike za
mlade i umrežavanju organizacija mladih i za mlade Istarske županije te savjetodavni rad
prema donosiocima odluka, zasnovani na načelima koja je skupština usvajanjem zajedničkog
Manifesta jednoglasno izglasala, VMIŽ-CGRI raditi će na transparentnosti, održivosti,
participativnosti, dvosmjernoj komunikaciji, inovativnosti, solidarnosti, fleksibilnosti i
partnerskom odnosu s predstavnicima svih javnih sektora i aktivno sudjelovati u radu na
razvoju politike za mlade u Istarskoj županiji, osnivačka Skupština uz aktivno sudjelovanje
svih nazočnih trajala je cijeli dan,
152. 31. svibnja 2010. godine sa mladim članovima Društva organizirao se i proveo
edukacijski Izlet po Istarskoj županiji (Pazin, Buzet, Istarske toplice, Motovun, Žminj, Pula),
153. 01.-31. svibnja 2010. godine izvršili smo edukaciju djelatnice Društva u vožnji
osobnim vozilom u suradnji sa Auto školom AutoSL91 iz Pule,
154. 01.-31. svibnja 2010. godine izvršili smo sanaciju urušenog stropa u prostorijama
Društva, sanaciju je u potpunosti donorski izvela tvrtka Grota iz Pule,
155. Svibanj 2010. godine pamtiti ćemo po stalnim kvarovima na službenom Ford kombi
vozilu kojega je služba za šlepanje triput prevozila na popravke, zahvaljujući mnogobrojnim
donatorima i sponzorima kombi vozilo je popravljeno i vraćeno na upotrebu članovima
Društva,

LIPANJ 2010. GODINE
156. 01. lipnja 2010. godine u prostorijama Društva potpisalo se ugovor o radu sa novom
djelatnicom Društva koja će raditi na poslovima osobne asistencije za korisnicu projekta –
članicu Društva iz Pule,
157. 01. lipnja 2010. godine u Svetom Petru u Šumi održan je radni sastanak sa
predstavnicima Društva tjelesnih invalida Grada Pazina, na temu zajedničkog rada i
aktivnosti,
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158. 02. lipnja 2010. godine u prostorijama Društva javnosti je prezentiran četvrti broj
godišnjeg glasila Društva 'Istarski Gen', glasilo sadrži 132 stranice A4 formata i zahvaljujući
službenim sponzorima Istarskoga Gena (23 sponzora) kojima se od srca zahvaljujemo, tiskan
je u 1100 primjeraka, 'Istarski Gen' putem 870 fotografija popraćenih tekstom i 101
novinskim člankom najbolje govori o radu i aktivnostima Društva u vremenu od 01. srpnja
2009. godine do 31. ožujka 2010. godine, tiskanjem glasila Društva, završilo se provođenje
projekta pod nazivom «INTEGRACIJA DISTROFIČARA ISTRE», kojega četvrtu godinu
zaredom financijski podržavaju službeni partneri projekta - Ministarstvo zdravstva i socijalne
skrbi, Istarska županija i Grad Pula, glasilo govori o mogućnostima, pravima, potrebama i
obvezama nas osoba oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti, ali i o
humanitarnim gestama - akcijama, donacijama, te o problematici članova Društva i ostalome
od interesa za članstvo i šire pučanstvo, glasilo služi svima zainteresiranima kao izvješće o
radu i aktivnostima programa Društva.
159. 02. lipnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
160. 04. lipnja 2010. godine organizirano smo prisustvovali u radu cjelodnevnog okruglog
stola 'Tečaj trajne edukacije – dijagnostika i terapija oboljelih od neuromuskularnih bolesti'' u
KBC-u Zagreb,
161. 10. lipnja 2010. godine aktivno smo učestvovali u edukaciji pisanja – prijave projekata
udruga civilnog Društva u Puli, u organizaciji Udruge Smart iz Rijeke,
162. 10. lipnja 2010. godine u prostorijama Društva sa mladim članovima Društva održala
se kreativno - informatičko - edukacijska radionica,
163. 11. lipnja 2010. godine na raspisani javni natječaj Ministarstva zdravstva i socijalne
skrbi u službenom partnerstvu sa Istarskom županijom, Gradom Pula i Centrom za socijalnu
skrb Pula, prijavili smo projekt Društva ''Integracija distrofičara Istre 2010.-2011.',
164. 11. lipnja 2010. godine sa mladim članovima Društva organizirao se i proveo
edukacijski Izlet po Istarskoj županiji (Pula, Ližnjan, Pazin, Motovun, Buje, Novigrad, Žminj,
Vodnjan),
165. 11. lipnja 2010. godine sa pročelnikom Odjela za društvene djelatnosti Grada Pule
održan je radni sastanak na temu financiranja Društva od strane Grada i dodjele prostorija na
adresi Stara tržnica 7, Pula našem Društvu,
166. 14. lipnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo invalidsku hodalicu
gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva,
167. 14. lipnja 2010. godine sa prigodnim poklon paketom grupno se posjetilo mladu
nepokretnu članicu Društva iz Pule,
168. 15. lipnja 2010. godine u prostorijama Društva održali smo kreativno - informatičko edukacijsku radionicu,
169. 15. lipnja 2010. godine dopredsjednica Društva kao članica prisustvovala je sjednici
Nadzornog odbora Saveza udruga osoba s invaliditetom čija smo članica, sjednica je sazvana
radi sazivanja Izvanredne izborne Skupštine Saveza,
170. 16. lipnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu, pružili smo neophodnu financijsku
pomoć članu Društva iz Pule,
171. 17. lipnja 2010. godine sa prigodnim poklon paketom grupno se posjetilo nepokretnu
članicu iz Višnjana,
172. 17. lipnja 2010. godine kao jedni od suorganizatora prisustvovali smo u otvorenju i
radu 50. internacionalnog neuropsihijatrijskog kongresa u Puli,
173. 17. lipnja 2010. godine kao jedni od suorganizatora prisustvovali smo u radu Okruglog
stola pod nazivom „Palijativna medicina danas i sutra“ koji je održan u pulskom Hotelu
Histria, Okrugli stol održan je u sklopu Humanitarne akcije „OSTANI UZ MENE“, a s ciljem
opremanja prvog centra za palijativnu medicinu u Republici Hrvatskoj, uz veliko mnoštvo
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uzvanika i interesenata, kao prezenteri i govornici okupljanju su nazočiti doc. dr. sc. Veljko
Đorđević, dr. sc. Julijana Franinović Marković, dr. sc. Marijana Braš, prof. dr. sc. Vida
Demarin, prof. Sonja Grozić Živolić, prof. Silvija Hrelja, prof. dr. sc. Josip Grbac, prof. dr. sc.
Đulijano Ljubičić i mr. sc. Anđelka Počekaj,
174. 17. lipnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva donirali smo neophodna invalidska sportska kolica i antidekubitalni jastuk,
175. 18. lipnja 2010. godine sa članovima Društva organizirao se i proveo edukacijski Izlet
po Istarskoj županiji (Pula, Vodnjan, Bale, Višnjan, Poreč, Novigrad, Umag, Buje, Vižinada,
Žminj, Barban, Ližnjan),
176. 18. lipnja 2010. godine Predsjednik Društva, prisustvovao je sjednici Upravnoga
odbora Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, čiji je ujedno i dopredsjednik,
član Upravnog odbora i delegat u Skupštini,
177. 19. lipnja 2010. godine u Hotelu Bioni u Puli, od strane organizatora 50.
internacionalnog neuropsihijatrijskog kongresa u Puli, primili smo hvalevrijednu zahvalnicu
za potporu i pomoć u organizaciji kongresa – Hvala organizatoru, veselimo se i daljnjoj
obostranoj suradnji,
178. 21. lipnja 2010. godine članu Društva iz Filipane pokraj Marčane dalo se na posudbu
specijalna električna invalidska kolica,
179. 21. lipnja 2010. godine volonteru Društva iz Pule pomoglo se pri selidbi namještaja
službenim vozilima Društva,
180. 24. lipnja 2010. godine nepokretnom gospodinu iz Pule koji nije član našeg Društva na
zaprimljenu zamolbu organizirali smo prijevoz i pratnju na specijalistički pregled u
polikliniku Sunce u Puli.

SRPANJ 2010. GODINE
181. 02. srpnja 2010. godine prisustvovali smo redovnoj godišnjoj izbornoj skupštini
Udruge udomitelja Istarske županije, nakon čega je održano druženje sa udomiteljima i
djecom, naše Društvo bilo je jedno od pomagača cjelokupne organizacije,
182. 05. srpnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu doniralo se neophodni par štaka
gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva,
183. 05. srpnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu doniralo se neophodni par štaka
gospođi iz Barbana koja nije članica našeg Društva,
184. 05. srpnja 2010. godine Gradu Puli podnijeli smo opisno i financijsko izvješće o radu i
aktivnostima Društva za prvo polugodište 2010. godine,
185. 08. srpnja 2010. godine dali smo invalidska kolica na korištenje gospodinu iz Pule,
186. 10. srpnja 2010. godine u prostorijama našeg Društva održana je edukacija korisnika i
osobnih asistenta Projekta Osobne asistencije sa područja Istarske županije, edukaciju su
održali predstavnici SOIH-a (Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske),
187. 12. srpnja 2010. godine u Domu Mate Parlov u Puli za učesnike desetodnevnog
Europskog kampa mladih distrofičara koji je održan u Medulinu, održali smo prezentaciju
boćanja za osobe s invaliditetom, s naglaskom na osobe oboljele od neuromuskularnih bolesti,
188. 10. – 17. srpnja 2010. godine mladi članovi našeg Društva bili su učenici Europskog
kampa mladih distrofičara koji je održan u Medulinu, naše Društvo bilo je suorganizator
Kampa,
189. 16. srpnja 2010. godine gospođi iz Pule dali smo specijalni električni podesivi krevet
na posudbu,
190. 20. srpnja 2010. godine predstavnici našeg Društva – delegati Skupštine, sudjelovali
su na izvanrednoj izbornoj Skupštini Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije,
gdje je izabrano novo vodstvo Saveza,
191. 20. srpnja 2010. godine članici Društva iz Poreča na zaprimljenu zamolbu pružilo se

13

neophodnu financijsku pomoć,
192. 21. srpnja 2010. godine članu Društva iz Svetog Petra u Šumi na zaprimljenu zamolbu
pružilo se neophodnu financijsku pomoć,
193. 22. srpnja 2010. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodna invalidska
kolica gospođi iz Svetog Petra u Šumi,
194. 23. srpnja 2010. godine sa članovima Društva proveli smo jednodnevnu ljetnu
rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za osobe u
invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
195. 24. srpnja 2010. godine sa članovima Društva proveli smo jednodnevnu ljetnu
rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za osobe u
invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
196. 25. srpnja 2010. godine sa članovima Društva proveli smo jednodnevnu ljetnu
rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za osobe u
invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
197. 26. srpnja 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
198. 27. srpnja 2010. godine sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi u Zagrebu
potpisali smo Ugovor o financijskoj potpori jednogodišnjem Projektu Društva – ''Integracija
distrofičara Istre 2010.-2011.'', koji je prijavljen Ministarstvu u službenom partnerstvu sa
Istarskom županijom, Gradom Pula i Centrom za socijalnu skrb Pula,
199. 27. srpnja 2010. godine Predsjednik Društva kao član Predsjedništva i dopredsjednik
Saveza društava distrofičara Hrvatske, prisustvovao je na sjednici Predsjedništva održanoj u
Zagrebu,
200. 28. srpnja 2010. godine sa članovima Društva provelo se cjelodnevni edukacijski izlet
upoznavanja Istarske županije (Medulin, Ližnjan, Bale, Rovinj, Žminj, Barban, Vodnjan),
201. 29. srpnja 2010. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano se posjetilo
nepokretnu članicu iz Pule,
202. 30. srpnja 2010. godine sa članovima Društva proveli smo jednodnevnu ljetnu
rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za osobe u
invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
203. 30. srpnja 2010. godine Gradu Umagu podnijeli smo opisno i financijsko izvješće o
radu i aktivnostima Društva za prvo polugodište 2010. godine,
204. 31. srpnja 2010. godine sa članovima Društva proveli smo jednodnevnu ljetnu
rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za osobe u
invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,

KOLOVOZ 2010. GODINE
205. 01. kolovoza 2010. godine sa članovima Društva proveli smo jednodnevnu ljetnu
rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za osobe u
invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
206. 02. kolovoza 2010. godine zahvaljujući posredovanju Ureda pravobraniteljice za osobe
s invaliditetom primili smo donaciju 2 komada invalidskih kolica, 7 pari štaka, 1 para
podpazušnih štaka i dviju invalidskih hodalica od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –
Područni ured Pula,
03. kolovoza 2010. godine ispred restorana Grdelin na Velom Vrhu u Puli, uz prisustvo
velikog boja članova Društva, donatora, sponzora, uzvanika i javnih medija, održali smo
službenu primopredaju uređenog i prilagođenog specijalnog kombi vozila za potrebe našeg
Društva distrofičara Istre, u mjesecu veljači ove godine naše Društvo primilo je neophodnu
donaciju putničkog kombi vozila Fiat Ducato 2,8 JTD od strane Zadruge osoba s
invaliditetom Hrvatske iz Pule, Zoranićeva 13., unutar šest mjeseci zahvaljujući odazivu 49
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donatora i sponzora donirano kombi vozilo prilagodilo se potrebama članova našeg Društva
koji se koriste invalidskim kolicima, krevetom ili su teško pokretni, u kombi je ugrađena
SPECIJALNA ELEKTRO HIDAULIČNA DIZALICA za unos osoba u invalidskim kolicima
koja može raditi i manualno (bez struje i hidraulike), dizalica se putem nosive 'grane' može
'slomiti' i prema unutra uz rub blatobrana pa se kombijem mogu prevoziti i osobe u bolničkom
krevetu, što ovu dizalicu čini jedinstvenom u Republici Hrvatskoj, a u kombi se može ulaziti
direktno i sa pločnika – nogostupa, uz ugrađene PODNE VODILICE i POJASEVE ZA
UČVRŠČIVANJE šest invalidskih kolica i posebne POJASEVE ZA VEZANJE šest osoba u
njima, kombi vozilo opremljeno je i ; KLIMA UREĐAJEM, WEBASTOM (sustav neovisnog
grijanja (zimi) i provjetravanja unutrašnjeg prostora vozila (ljeti), oboje bez rada motora
vozila), NAVIGACIJSKIM SUSTAVOM – GPS, ZVUČNOM I SVJETLOSNOM
SIGNALIZACIJOM ZA VOŽNJU UNATRAG, PREKLOPNOM SREDNJOM KLUPOM
ZA SJEDENJE, KLIZNOM BOČNOM STEPENICOM ZA LAKŠI ULAZAK U VOZILO,
SERVO VOLANOM NA VISINSKO I DUBINSKO PODEŠAVANJE, ZRAČNIM
JASTUCIMA, ABS-om, RADIO CD UREĐAJEM, ELEKTRIČNIM PODIZAČIMA
STAKALA, DALJINSKIM CENTRALNIM ZAKLJUČAVANJEM I KOMPLETNOM
STAKLO - TERMO IZOLACIJSKOM FOLIJOM, veći dio opreme ugrađene u kombi vozilo
lako je skidljivo i može se ponovo ugraditi za daljnju upotrebu, vozilo je po preuređenju Atestirano i u potpunosti spremno za upotrebu, navedenog dana ključeve kombi vozila našemu
Društvu uručio je Upravitelj Zadruge osoba s invaliditetom Hrvatske gospodin Josip Brkljača,
a u sklopu svečanosti upriličen je i prigodni domjenak, veliko Hvala donatorima,
207. 03. kolovoza 2010. godine povodom obilježavanja 110. godina rada i postojanja Doma
za starije i nemoćne - Dom Pergolis iz Rovinja na svečanosti održanoj u MMC Rovinj primili
smo prigodnu zahvalnicu Društva, zahvalnica je rezultat dugogodišnje suradnje i humanitarne
pomoći između Doma i našeg Društva,
208. 03. kolovoza 2010. godine sa mladim članovima Društva proveli smo jednodnevnu
ljetnu rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za
osobe u invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
209. 04. kolovoza 2010. godine sa mladim članovima Društva proveli smo jednodnevnu
ljetnu rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za
osobe u invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
210. 04. kolovoza 2010. godine gospodinu iz Pule na zaprimljenu zamolbu doniralo se
neophodna invalidska kolica,
211. 05. kolovoza 2010. godine sa mladim članovima Društva proveli smo jednodnevnu
ljetnu rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za
osobe u invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
212. 06. kolovoza 2010. godine sa mladim članovima Društva proveli smo jednodnevnu
ljetnu rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za
osobe u invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
213. 06. kolovoza 2010. godine prijavili smo projekt Društva Gradu Pazinu za
sufinanciranje rada i aktivnosti koje Društvo provodi za članove sa područja Grada Pazina,
214. 07. kolovoza 2010. godine sa mladim članovima Društva proveli smo jednodnevnu
ljetnu rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za
osobe u invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
215. 08. kolovoza 2010. godine sa mladim članovima Društva proveli smo jednodnevnu
ljetnu rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za
osobe u invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
216. 09. kolovoza 2010. godine sa mladim članovima Društva organiziran je i proveden
cjelodnevni edukacijski izlet upoznavanja Istarske županje (Pula, Medulin, Ližnjan, Barban,
Labin, Pićan, Pazin, Karojba, Tinjan, Sveti Petar u Šumi, Kanfanar, Svetvinčenat, Rovinj,
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Bale Vodnjan),
217. 09. kolovoza 2010. godine organizirali smo i proveli prijevoz troje članova na
stacionarnu rehabilitaciju u bolnicu Rovinj,
218. 10. kolovoza 2010. godine primili smo donaciju kopirnog aparata A3 formata od
strane tvrtke ERS d.o.o. iz Pazina, vlasnice gospođe Ede Sloković,
219. 10. kolovoza 2010. godine sa mladim članovima Društva organiziran je i proveden
cjelodnevni edukacijski izlet upoznavanja Istarske županje (Pazin, Cerovlje, Lupoglav, Buzet,
Oprtalj, Buje, Umag, Novigrad, Tar, Poreč, Baderna, Pazin, Žminj, Pula),
220. 10. kolovoza 2010. godine primili smo donaciju muzičke linije za članicu Društva iz
Pule, donaciju su donirali gospodin Vlado Jovanović i gospodin Valter Zugan iz Buzeta,
221. 11. kolovoza 2010. godine sa mladim članovima Društva organiziran je i proveden
cjelodnevni edukacijski izlet upoznavanja Istarske županje (Pula, Marčana, Barban, Labin,
Vranje, Buzet, Pazin, Žminj, Vodnjan),
222. 12. kolovoza 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu, po završetku radionice sa učesnicima se
posjetilo Ranč Barba Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta
u Istarskoj županiji provelo terapijsko jahanje korisnika,
223. 12. kolovoza 2010. godine u prostorijama Društva održana je 4. sjednica
Predsjedništva Društva,
224. 12. kolovoza u prostorijama Društva sa Gradom Pula – pročelnikom odjela za
društvene djelatnosti, održan je radni sastanak na temu rada i aktivnosti Društva u 2011.
godini,
225. 13. kolovoza 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu, po završetku radionice sa učesnicima se
posjetilo Ranč Barba Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta
u Istarskoj županiji provelo terapijsko jahanje korisnika,
226. 13. kolovoza 2010. godine članici Društva iz Žminj dali smo na upotrebu specijalna
električna invalidska kolica,
227. 13. kolovoza 2010. godine gospođi iz Kanfanara koja nije članica našeg Društva dali
smo na posudbu neophodna invalidska kolica,
228. 13. kolovoza 2010. godine potpisali smo ugovor o radu sa novom osobnom
asistenticom za članicu Društva – korisnicu iz Pule,
229. 16. kolovoza 2010. godine sa mladim članovima Društva organiziran je i proveden
cjelodnevni edukacijski izlet upoznavanja Istarske županje (Vodnjan, Baderna, Višnjan,
Poreč, Funtana, Rovinj, Bale, Pula),
230. 16. kolovoza 2010. godine organizirali smo i proveli prijevoz nepokretne gospođe iz
Pule koja nije članica našeg Društva u Poreč,
231. 17. kolovoza 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu, po završetku radionice sa učesnicima se
posjetilo Ranč Barba Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta
u Istarskoj županiji provelo terapijsko jahanje korisnika,
232. 17. kolovoza 2010. godine održali smo u Puli radni sastanak sa predstavnicima Udruge
slijepih Istarske županije i Udruge cerebralne paralize Istarske županije,
233. 17. kolovoza 2010. godine Predsjednik Društva, prisustvovao je sjednici Upravnoga
odbora Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, čiji je ujedno član Upravnog
odbora i delegat u Skupštini,
234. 17. kolovoza 2010. godine sa prigodnim poklon paketom posjetilo se mladu
nepokretnu članicu Društva iz Pule,
235. 18. kolovoza 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu, po završetku radionice sa učesnicima se
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posjetilo Ranč Barba Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta
u Istarskoj županiji provelo terapijsko jahanje korisnika,
236. 19. kolovoza 2010. godine organizirao se i proveo prijevoz člana iz Filipane na
specijalistički pregled u OB Pula,
237. 19. kolovoza 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu, po završetku radionice sa učesnicima se
posjetilo Ranč Barba Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta
u Istarskoj županiji provelo terapijsko jahanje korisnika,
238. 19. kolovoza 2010. godine sa prigodnim poklon paketima posjetilo se mladog
nepokretnog člana iz Pule,
239. 20. kolovoza 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu, po završetku radionice sa učesnicima se
posjetilo Ranč Barba Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta
u Istarskoj županiji provelo terapijsko jahanje korisnika,
240. 23. kolovoza 2010. godine održali smo u Rovinju radni sastanak sa predstavnicima
Udruge slijepih Istarske županije i Centra za socijalnu skrb Rovinj,
241. 23. kolovoza 2010. godine organizirali i proveli smo prijevoz dviju članica Društva za
stacionarne rehabilitacije iz bolnice Rovinj kući u Barban,
242. 23. kolovoza 2010. godine sa prigodnim poklon paketima posjetilo se nepokretnog
člana iz Pule,
243. 24. kolovoza 2010. godine Predsjednik Društva, prisustvovao je sjednici Upravnoga
odbora Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, čiji je ujedno i dopredsjednik,
član Upravnog odbora i delegat u Skupštini,
244. 24. kolovoza 2010. godine u Prostorijama Društva održana je redovita godišnja
sjednica Nadzornog odbora Društva,
245. 24. kolovoza 2010. godine članici Društva iz Barbana dodijelili smo neophodnu
financijsku pomoć,
246. 24. kolovoza 2010. godine članu Društva iz Pule dodijelili smo neophodnu financijsku
pomoć,
247. 25. kolovoza 2010. godine u prostorijama Saveza udruga osoba s invaliditetom
Istarske županije sa predstavnicima Saveza i predstavnicima odjela za društvene djelatnosti socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule održalo se radni sastanak na temu financiranja rada i
aktivnosti udruga članica Saveza,
248. 25. kolovoza 2010. godine sa predstavnicima DTI-a Poreč i dvjema obiteljima člana i
članice našeg Društva održao se radni sastanak na temu stambene i socijalne problematike
članova Društva iz Buići pokraj Poreča,
249. 25. kolovoza 2010. godine sa prigodnim poklon paketima posjetilo se dvije članice
Društva iz Pule,
250. 26. kolovoza 2010. godine u prostorijama našega Društva održana je svečana
primopredaja donacije čeka u iznosu od 36.000,00 kuna od strane Zagrebačke tvrtke Ortopedije Bauerfeind d.o.o. našemu Društvu, donacija je rezultat dosadašnjeg partnerskog
odnosa, usuglašenih stavova i prijateljske suradnje između našeg Društva i Ortopedije
Bauerfeind d.o.o., a biti će korištena za potrebe članova, osoba oboljelih od mišićne distrofije
– neuromuskularnih bolesti, primopredaju donacije - čeka predstavnicima i članovima
Društva izvršio je regionalni direktor Ortopedije Bauerfeind d.o.o. gospodin Frane Milat, a u
sklopu svečanosti primopredaje službeno je potpisan i ugovor o donaciji – HVALA,
251. 26. kolovoza 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
252. 27. kolovoza 2010. godine Općini Medulin na raspisani javni natječaj za proračun
2011., prijavili smo Program Društva,
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253. 30. kolovoza 2010. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pazina koji nije član
našeg Društva donirali smo specijalno podesivi električni krevet i antidekubitalni madrac,
254. 30. kolovoza 2010. godine Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti i SOIH-u (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske) podnijeli smo prvo
narativno i financijsko izvješće o provedbi – realizaciji projekta Društva Osobni asistent za
najteže oboljele članove Društva u 2010. godini,
255. 30. kolovoza 2010. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano se posjetilo
člana Društva na bolničkom liječenju u KBC-u Rijeka,
256. 30. kolovoza 2010. godine Predsjednik Društva, sudjelovao je na radnom sastanku sa
članovima Upravnoga odbora Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, na temu
financiranja Udruga članica Saveza od strane Grada Pule u 2011. godini,
257. 30. kolovoza 2010. godine Predsjednik Društva, sudjelovao je u radu organizacijskog
odbora humanitarnog koncerta za izgradnju Kuće svijetla u Cukrićima,
258. 31. kolovoza 2010. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano se posjetilo
člana Društva iz Rovinja,
259. 31. kolovoza 2010. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano se posjetilo
mladog člana Društva iz Marčane,
260. 24. kolovoza do 02. rujna 2010. godine u Pirovcu pokraj Šibenika mladi član Društva
iz Pule sudjelovao je u radu osmodnevnog tečaja za voditelje Info centra za mlade,

RUJAN 2010. GODINE
261. 01. – 04. rujna 2010. godine u Premanturi je drugu godinu zaredom održan Kamp
mladih „Tandem“, zajednički projekt našeg Društva distrofičara Istre, Crvenog križa Istarske
županije i Udruge slijepih Istarske županije, Tandem je četverodnevni ljetni kamp mladih svih
triju udruga koji je održan u Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih u Premanturi,
'Tandem' je bio namijenjen boravku mladih osoba s invaliditetom, članova Udruge slijepih
Istarske županije, Društva distrofičara Istre i članova mladeži Crvenog križa s područja
Istarske županije i njihovih gostiju u vlastitom kampu s nizom organiziranih aktivnosti
usmjerenih inkluziji mladih osoba s invaliditetom, te unapređenju volonterskog rada mladih u
Crvenom križu kroz praktični rad, osim mladih, koji su direktni korisnici projekta, u radu
kampa sudjelovali su djelatnici Crvenog križa i volonteri svih triju udruga, koji su ujedno bili
zaduženi za organizaciju života i aktivnosti u kampu, poslovima oko organizacije života u
kampu sudjelovali su i sami učesnici prema vlastitim mogućnostima (pomoć oko posluživanja
obroka, priprema opreme i materijala za radionice, priprema sportskih događaja...), osim
organizacije svakodnevnog života u kojima su svi učesnici kampa ravnopravno i samostalno
sudjelovali, održan je rad u radionicama, predavanja, sportske aktivnosti i zabava, cilj kampa
bio je približiti članovima mladeži Crvenog križa koji su u njemu sudjelovali specifične
potrebe i stil života mladih osoba s invaliditetom, te ih djelomično osposobiti za brigu o njima
i zadovoljiti njihovu potrebu da budu korisni kroz konkretne poslove i zadatke i omogućiti im
da u praksi spoznaju životni stil osoba s invaliditetom, radni blokovi sadržavali su predavanja
stručnjaka, kreativne radionice, radionice Humanih vrednota i radionice pružanja prve
pomoći, prisutnim osobama s invaliditetom osigurana je fizikalna terapija, a slobodno vrijeme
bilo je rezervirano za sportske aktivnosti i kupanje u moru, djelatnicima i volonterima
Crvenog križa angažiranim na projektu omogućeno je usvajanje specifičnih znanja o radu s
osobama s invaliditetom, te razvoj novih načina rada sa grupom u koju su uključene i osobe s
invaliditetom, važna za naglasiti je i činjenica da su tri osobe s invaliditetom koje koriste
isključivo invalidska kolica u Kamp došle bez pratnje i da su za njih brinuli volonteri Crvenog
križa, od spavanja zajedno u njihovim sobama, svlačenja, okretanja po noći, hranjenja i svega
ostalog potrebitog, veliko Hvala volonterima i djelatnicima Crvenog križa Istarske županije,
262. 01. rujna 2010. godine Predsjednik Društva gostovao je u polusatnoj emisiji Radija
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Istre – emisija Stetoskop na temu rada i aktivnosti Društva,
263. 02. rujna 2010. godine za potrebe članova Društva primili smo donaciju osobnog
računala i pisača od strane Doma za osobe s invaliditetom Pula,
264. 02. rujna 2010. godine potpisali smo partnerski sporazum na Projektu Društva 'Ususret
integraciji distrofičara Istre 2011. godine' sa Savezom društava distrofičara Hrvatske, SOIH –
om (Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske), Društvom Crvenog križa Istarske
županije i Udrugom slijepih Istarske županije, koji je naše Društvo kao nositelj prijavilo na
Program javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2011.
godinu,
265. 03. rujna 2010. godine mladoj članici Društva iz Novigrada na zaprimljenu zamolbu
dana je neophodna financijska pomoć,
266. 03. rujna 2010. godine na zaprimljenu zamolbu doniralo se neophodna invalidska
kolica gospođi iz Išići pokraj Marčane koja nije članica našeg Društva,
267. 03. rujna 2010. godine Gradu Rovinju na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine, prijavili smo Program Društva,
268. 03. rujna 2010. godine Gradu Pula na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine, prijavili smo Program Društva,
269. 02. – 05. rujna 2010. godine dopredsjednica Društva kao članica SOIH Mreže žena s
invaliditetom sudjelovala je u radu četverodnevnog seminara 'SOS telefon za žene s
invaliditetom žrtve nasilja' u Selcu u organizaciji SOIH-a (Zajednica saveza osoba s
invaliditetom Hrvatske)
270. 04. rujna 2010. godine mladi član Društva kao član Upravnog odbora Vijeća mladih
Istarske županije, prisustvovao je redovitoj Skupštini Vijeća koja je održana u Puli,
271. 06. rujna 2010. godine Predsjednik Društva, prisustvovao je sjednici Upravnoga
odbora Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, čiji je član Upravnog odbora i
delegat u Skupštini,
272. 08. rujna 2010. godine u prostorijama Društva održan je radni sastanak sa Gradom
Pula - pročelnikom pulskog Upravnog odjela za imovinu i komunalni sustav, gospodinom
Perhat, na temu dodjele skladišnog prostora za potrebe našeg Društva,
273. 10. rujna 2010. godine Gradu Buje na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine, prijavili smo Program Društva,
274. 10. rujna 2010. godine Gradu Poreču na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine, prijavili smo Program Društva,
275. 10. – 13. rujna 2010. godine aktivno smo sudjelovali studijskom putovanju pod
nazivom 'Savjetovanje o strateškom razvoju Zadruge osoba s invaliditetom na područjima
posebne državne skrbi', organiziranom za djelatnike i volontere Zadruge osoba s invaliditetom
Pula i našeg Društva,
276. 13. rujna 2010. godine Općini Marčana na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine, prijavili smo Program Društva,
277. 13. rujna 2010. godine Istarskoj županiji na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine, prijavili smo Projekt Društva,
278. 15. rujna 2010. godine u prostorijama našeg Društva održan je sastanak na temu
tiskanja Vodiča za osobe s invaliditetom kroz Istarsku županiju, sa pročelnicom odjela za
zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije i pročelnikom Kabineta župana Istarske županije,
279. 15. rujna 2010. godine sa Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula potpisali smo
sporazum o partnerstvu na projektu 'Knjiga na kućnom pragu',
280. 15. rujna 2010. godine Gradu Novigradu na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine, prijavili smo Program Društva,
281. 17. – 19. rujna 2010. godine dopredsjednica Društva sudjelovala je u radu trodnevnog
seminara u Rijeci pod nazivom ,Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju
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socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina',
282. 16. - 19. rujna 2010. godine sudjelovali smo u radu 40-te godišnje Skupštine i stručnog
skupa Europske asocijace neuro muskularnih organizacija (EAMDA) koja je ove godine
održana je u Milanu - Italija, 72 osobe iz 24 (od 32 članice) europskih zemalja (ITALIJA,
HRVATSKA, NIZOZENSKA, SRBIJA, NORVEŠKA, DANSKA, KOSOVO, LITVA,
ŠVEDSKA, SLOVENIJA, MALTA, TURSKA, ČEŠKA, SLOVAČKA, MAÐARSKA,
NJEMAČKA, POLJSKA, ENGLESKA, IRSKA, RUSIJA, CIPAR, BJELORUSIJA,
RUMUNJSKA) i 2 zemlje - gosti AMERIKA I KAMERUN, učinili su sve da ovaj skup bude
zaista najvažnije događanje za osobe sa neuromuskularnim oboljenjima u ovoj godini, dva
dana predavanja, 20 predavača, izuzetno cijenjenih stručnjaka iz područja mišićnih distrofija –
neuromuskularnih bolesti, ali i same osobe s NMD koje su govorile o zdravstvenim
dostignućima, socijalnom aspektu i izjednačavanju prava u svakodnevnom životu i svojim
dostignućima, u sklopu EAMD-e Talijanski domaćini pripremili su i obilazak Klinike Nemo u
Milanu – klinike koja je centar izvrsnosti u ovom dijelu Europe zbog toga što osoba sa NMD
na jednom mjestu obavlja sve potrebne preglede i ima smještaj uz najbolju moguću brigu, na
EAMDA-i je prezentiran i Kamp mladih EAMDE koji se ove godine održao u Hrvatskoj u
Medulinu i dobio je najveće ocjene od izvršnog odbora EAMDE, 19. rujna, na samoj sjednici
skupštine dogovoreno je da Hrvatska preuzme EYO – organizaciju mladih EAMDE i da od
naredne godine ponovno organiziramo Europski kamp mladih distrofičara, ali i druge
aktivnosti mladih distrofičara u EU, naredna skupština biti će u Pragu 2011, a ured i sjedište
od ove godine i službeno je preseljen sa Malte u Sloveniju, u sklopu odlaska na EAMD-u
organizirano smo posjetili i tvornicu ortopedskih pomagala OFF CAR u Villa del Conte
(Padova),
283. 20. rujna 2010. godine Gradu Buzetu na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine, prijavili smo Program Društva,
284. 21. rujna 2010. godine povodom Europskoga tjedna mobilnosti posjetili smo učenike
prvih razreda Medicinske škole iz Pule, učenicima škole prikazana je video projekcija
ilustrirane knjižice “Kako je tužni plavi autobus promijenio ime i postao sretan”, putem
projektora prezentiran je i rad našeg Društva, podijelilo se promidžbene materijale vezane uz
tjedan mobilnosti, učenici škole upoznali su naše mlade članove Društva koji se kreću
isključivo uz pomoć invalidskih kolica, saslušali njihova iskustva, želje i potrebe, te
postavljali željena pitanja, učenici su se iskušali i u vožnji u invalidskim kolicima te hodanju
na štakama i hodalici, učenici su upoznali i psa vodiča za slijepe, vlasnika gospodina Mladena
Kontića iz Buzeta, inače člana Udruge slijepih Istarske županije, ispred škole razgledali su
osobno vozilo sa ugrađenim ručnim komandama, prilagođeno za upravljanje osobama s
invaliditetom, koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta, te dva specijalna kombi vozila
prilagođena za prijevoz osoba u invalidskim kolicima ili krevetu, učenicima se podijelilo i
prigodne poklon paketiće a cijela aktivnost trajala je unutar jednog školskog sata, smisao
akcije je osvješćivanje i senzibiliziranje učenika mlađe populacije, u smislu edukacije na
podizanju svijesti o potrebama i mogućnostima mobilnosti osoba sa invaliditetom,
obilježavanjem “Europskog tjedna mobilnosti”, naše Društvo priključilo se provođenju
Hrvatske Kampanje "ZA POKRET..." u suradnji sa Savezom društava distrofičara Hrvatske –
SDDH kao nacionalnim savezom koji umrežava 32 udruge na području Republike Hrvatske i
Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH,
285. 22. rujna 2010. godine povodom Europskoga tjedna mobilnosti primili smo u
prostorijama Društva učenike drugih razreda Osnovne škole Centar iz Pule, učenicima škole
prikazana je video projekcija ilustrirane knjižice “Kako je tužni plavi autobus promijenio ime
i postao sretan”, podijelilo se promidžbene materijale vezane uz tjedan mobilnosti, učenici
škole upoznali su naše mlade članove Društva koji se kreću isključivo uz pomoć invalidskih
kolica, saslušali njihova iskustva, želje i potrebe, te postavljali željena pitanja, učenici su se
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iskušali i u vožnji u invalidskim kolicima te hodanju na štakama i hodalici, učenici su
upoznali i psa vodiča za slijepe, vlasnika gospodina Mladena Kontića iz Buzeta, inače člana
Udruge slijepih Istarske županije, ispred prostorija Društva razgledali su osobno vozilo sa
ugrađenim ručnim komandama, prilagođeno za upravljanje osobama s invaliditetom, koje
imaju oštećenja donjih ekstremiteta, te dva specijalna kombi vozila prilagođena za prijevoz
osoba u invalidskim kolicima ili krevetu, učenicima se podijelilo i prigodne poklon paketiće a
cijela aktivnost trajala je unutar jednog školskog sata, smisao akcije je osvješćivanje i
senzibiliziranje učenika mlađe populacije, u smislu edukacije na podizanju svijesti o
potrebama i mogućnostima mobilnosti osoba sa invaliditetom, obilježavanjem “Europskog
tjedna mobilnosti”, naše Društvo priključilo se provođenju Hrvatske Kampanje "ZA
POKRET..." u suradnji sa Savezom društava distrofičara Hrvatske – SDDH kao nacionalnim
savezom koji umrežava 32 udruge na području Republike Hrvatske i Zajednicom saveza
osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH,
286. 22. rujna 2010. godine povodom Europskoga tjedna mobilnosti posjetili smo učenike
četvrtih razreda Osnovne škole Veli Vrh iz Pule, učenicima škole prikazana je video
projekcija ilustrirane knjižice “Kako je tužni plavi autobus promijenio ime i postao sretan”,
podijelilo se promidžbene materijale vezane uz tjedan mobilnosti, učenici škole upoznali su
naše mlade članove Društva koji se kreću isključivo uz pomoć invalidskih kolica, saslušali
njihova iskustva, želje i potrebe, te postavljali željena pitanja, učenici su se iskušali i u vožnji
u invalidskim kolicima te hodanju na štakama i hodalici, učenici su upoznali i psa vodiča za
slijepe, vlasnika gospodina Mladena Kontića iz Buzeta, inače člana Udruge slijepih Istarske
županije, ispred škole razgledali su osobno vozilo sa ugrađenim ručnim komandama,
prilagođeno za upravljanje osobama s invaliditetom, koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta,
te dva specijalna kombi vozila prilagođena za prijevoz osoba u invalidskim kolicima ili
krevetu, učenicima se podijelilo i prigodne poklon paketiće a cijela aktivnost trajala je unutar
jednog školskog sata, smisao akcije je osvješćivanje i senzibiliziranje učenika mlađe
populacije, u smislu edukacije na podizanju svijesti o potrebama i mogućnostima mobilnosti
osoba sa invaliditetom, obilježavanjem “Europskog tjedna mobilnosti”, naše Društvo
priključilo se provođenju Hrvatske Kampanje "ZA POKRET..." u suradnji sa Savezom
društava distrofičara Hrvatske – SDDH kao nacionalnim savezom koji umrežava 32 udruge
na području Republike Hrvatske i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH,
287. 23. rujna 2010. godine povodom Europskoga tjedna mobilnosti primili smo u
prostorijama Društva učenike drugih razreda Osnovne škole Vladimira Nazora iz Svetog Petra
u Šumi, učenicima škole prikazana je video projekcija ilustrirane knjižice “Kako je tužni plavi
autobus promijenio ime i postao sretan”, podijelilo se promidžbene materijale vezane uz
tjedan mobilnosti, učenici škole upoznali su naše mlade članove Društva koji se kreću
isključivo uz pomoć invalidskih kolica, saslušali njihova iskustva, želje i potrebe, te
postavljali željena pitanja, učenici su se iskušali i u vožnji u invalidskim kolicima te hodanju
na štakama i hodalici, učenici su upoznali i psa vodiča za slijepe, vlasnika gospodina Mladena
Kontića iz Buzeta, inače člana Udruge slijepih Istarske županije, ispred prostorija Društva
razgledali su osobno vozilo sa ugrađenim ručnim komandama, prilagođeno za upravljanje
osobama s invaliditetom, koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta, te dva specijalna kombi
vozila prilagođena za prijevoz osoba u invalidskim kolicima ili krevetu, učenicima se
podijelilo i prigodne poklon paketiće a cijela aktivnost trajala je unutar jednog školskog sata,
smisao akcije je osvješćivanje i senzibiliziranje učenika mlađe populacije, u smislu edukacije
na podizanju svijesti o potrebama i mogućnostima mobilnosti osoba sa invaliditetom,
obilježavanjem “Europskog tjedna mobilnosti”, naše Društvo priključilo se provođenju
Hrvatske Kampanje "ZA POKRET..." u suradnji sa Savezom društava distrofičara Hrvatske –
SDDH kao nacionalnim savezom koji umrežava 32 udruge na području Republike Hrvatske i
Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, ovo je po prvi puta da se za
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učenike jedne škole organizirao i sam prijevoz od škole do našeg Društva, a na kraju
aktivnosti posjeta i razgledavanje grada Pule i Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
288. 24. rujna 2010. godine Gradu Umagu na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine, prijavili smo Program Društva,
289. 24. rujna 2010. godine Općini Ližnjan na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine, prijavili smo Program Društva,
290. 26. rujna 2010. godine Predsjednik Društva prisustvovao je u radu sjednice Upravnog
odbora Hrvatskog boćarskog saveza osoba s invaliditetom u Zagrebu, na temu programa rada
i aktivnosti Saveza u 2010. i 2011. godini,
291. 27. rujna 2010. godine na zaprimljenu zamolbu gospođe iz Štinjana koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodan invalidska kolica,
292. 28. rujna 2010. godine Gradu Labinu na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine, prijavili smo Program Društva,
293. 28. rujna 2010. godine Gradu Vodnjanu na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine, prijavili smo Program Društva,
294. 28. rujna 2010. godine gospođi iz Čarbanije (Buzet) koja nije članica našeg Društva,
donirali smo neophodnu štaku na četiri noge,
295. 28. rujna 2010. godine u Autokampu Puntižela pokraj Pule održali smo Jesensku
rekreaciju članova u prirodi, gdje su članovi razvrstani po težini hendikepa i uz stručno
vodstvo medicinskog tima DDI imali priliku vježbati i rekreirati se, u sklopu rekreacije
organiziralo se i terapijsko jahanja svih učesnika rekreacije koji su proveli djelatnici i
volonteri ranča Barba Tone iz Manjadvorci sa svoja tri terapijska konja, za sve učesnike
rekreacije osigurao se prijevoz, ručak i neophodna tekućina, kao završnicu u sklopu rekreacije
organizirana je i bogata humanitarna lutrija, te zabava uz živu glazbu,
296. 29. rujna 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu, uz vježbe disanja pod stručnim vodstvom
fizioterapeuta, prikaz aroma terapije i pokaznu radionicu aroma masaže i aktivnu likovnu
radionicu,
297. 29. rujna 2010. godine na raspisani javni natječaj za jednokratne potpore Ministarstva
zdravstva i socijalne prijavili smo Projekt Društva,
298. 29. rujna 2010. godine uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo se terapijsko jahanje članova Društva na Ranču Barba Tone u Manjadvorcima,
299. 30. rujna 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu, uz vježbe disanja pod stručnim vodstvom
fizioterapeuta, prikaz aroma terapije i pokaznu radionicu aroma masaže i aktivnu likovnu
radionicu,
300. 30. rujna 2010. godine Općini Svetvinčenat na raspisani javni natječaj za proračun
2011., prijavili smo Program Društva,
301. 30. rujna 2010. godine uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo se terapijsko jahanje članova Društva na Ranču Barba Tone u Manjadvorcima,
302. 30. rujna 2010. godine Općini Višnjan na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine, prijavili smo Program Društva,

LISTOPAD 2010. GODINE
303. 01. listopada 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu, uz vježbe disanja pod stručnim vodstvom
fizioterapeuta, prikaz aroma terapije i pokaznu radionicu aroma masaže i aktivnu likovnu
radionicu,
304. 01. listopada 2010. godine uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo se terapijsko jahanje članova Društva na Ranču Barba Tone u Manjadvorcima,
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305. 02. listopada 2010. godine boćari – članovi Društva sudjelovali su na 4. kolu prvenstva
Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom u Đakovu,
306. 02. listopada 2010. godine Predsjednik našeg Društva po izboru natjecatelja – boćara s
invaliditetom iz 14 hrvatskih boćarskih Klubova postao je član Upravnog odbora Hrvatskog
boćarskog Saveza osoba s invaliditetom,
307. 03. listopada 2010. godine dopredsjednica Društva sudjelovala je u radu okruglog
stola SOIH mreže žena s invaliditetom,
308. 03. listopada 2010. godine gospođi iz Boruta koja nije članica našeg Društva doniralo
se neophodni specijalno podesivi električni krevet,
309. 03. – 05. listopada 2010. godine predstavnici Društva sudjelovali su u radu 15.
hrvatskog simpozija o osobama s invaliditetom u organizaciji SOIH-a u Zagrebu,
310. 05. listopada 2010. godine održali smo konferenciju za medije i najavili humanitarnu
akciju za oboljelu članicu Društva iz Višnjana kako bi ista otišla na neophodnu operaciju u
Kinu,
311. 05. listopada 2010. godine gospodinu iz Pazinskih Novaki koji nije član našeg Društva
donirali smo neophodni podesivi bolnički krevet,
312. 05. – 07. listopada 2010. godine predstavnici Društva sudjelovali su u radu 9. skupa
distrofičara Hrvatske u Zagrebu u organizaciji Saveza društva distrofičara Hrvatske,
313. 06. listopada 2010. godine Predsjednik Društva kao član Predsjedništva i
dopredsjednik Saveza društava distrofičara Hrvatske, prisustvovao je na sjednici
Predsjedništva održanoj u Zagrebu,
314. 06. listopada 2010. godine na zamolbu Udruge distrofičara, cerebralne paralize i
tjelesnih invalida Požeško - slavonske županije donirali smo istoj osobno računalo u
kompletu,
315. 06. listopada 2010. godine uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo se terapijsko jahanje članova Društva na Ranču Barba Tone u Manjadvorcima,
316. 07. listopada 2010. godine Općini Fažana na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine prijavili smo program Društva,
317. 07. listopada 2010. godine gospodinu iz Pazinskih Novaki koji nije član donirali smo
neophodnu invalidsku hodalicu,
318. 10. listopada 2010. godine u Manjadvorcima na Ranču Barba Tone koji je ujedno bio i
glavni organizator, uz pomoć mnogobrojnih donatora, sponzora i volontera, održana je
humanitarna akcija pomoći za oboljelu članicu Društva Kseniju Rajko iz Višnjana koja je
trebala hitno liječenje po drugi puta u dalekoj Kini, prodajom ulaznica na ranč, humanitarnom
lutrijom, kotizacijom učesnika trke na konjima 'Wolf's ring', prodajom palačinki, vožnjom
turističkim vlakićem i raznim donacijama prikupljeno je 11.190,00 kuna, koji su uručeni
navedenoj članici Društva,
319. 10. listopada 2010. godine uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo se terapijsko jahanje članova Društva na Ranču Barba Tone u Manjadvorcima,
320. 11. listopada 2010. godine Općini Funtana na raspisani javni natječaj za proračun
2011. godine prijavili smo program Društva,
321. 11. listopada 2010. godine članici Društva iz Višnjana pružili smo neophodnu
financijsku pomoć,
322. 12. listopada 2010. godine za NIT Televiziju snimilo se emisiju o životu članice
Društva iz Ližnjana,
323. 13. listopada 2010. godine sudjelovali smo u radu okruglog stola o zapošljavanju
osoba s invaliditetom i poticajima Zavoda za zapošljavanje u organizaciji HZZ-a u Istarskoj
razvojnoj agenciji u Puli,
324. 15. listopada 2010. godine dopredsjednica Društva sudjelovala je u radu dvodnevnog
međunarodnog kongresa medicinskih sestara u hotelu Brioni u Puli,
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325. 16. listopada 2010. godine dopredsjednica Društva sudjelovala je u radu dvodnevnog
skupa Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara u Umagu, na temu ginekoloških
pregleda žena s invaliditetom,
326. 18. listopada 2010. godine Općini Sveti Petar u Šumi na raspisani javni natječaj za
proračun 2011. godine prijavili smo program Društva,
327. 18. listopada 2010. godine Općini Bale na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine prijavili smo program Društva,
328. 18. listopada 2010. godine od strane humanitarne Udruge Pomoć i Ljubav iz Pule
primili smo donaciju pelena za nepokretne članove Društva,
329. 18. listopada 2010. godine Općini Gračišće na raspisani javni natječaj za proračun
2011. godine prijavili smo program Društva,
330. 18. listopada 2010. godine Općini Barban na raspisani javni natječaj za proračun 2011.
godine prijavili smo program Društva,
331. 19.-21. listopada 2010. godine obilježavajući 36. godina rada i aktivnosti Društva,
organizirali smo 'DANE OTVORENIH VRATA DDI', svakodnevno u vremenu od 09.00 –
15.00 sati, u sklopu aktivnosti upriličena je izložba radova članova Društva i predstavljen
cjelokupni rad i aktivnosti Društva, službeni partner otvorenih vrati DDI bilo je Ministarstvo
zdravstva i socijalne skrbi,
332. 20. listopada 2010. godine snimanje za HRT Televiziju, snimili smo emisiju o radu i
aktivnostima Društva, sa naglaskom na zapošljavanja osoba s invaliditetom,
333. 20. listopada 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu, uz vježbe disanja pod stručnim vodstvom
fizioterapeuta, prikaz aroma terapije i pokaznu radionicu aroma masaže i aktivnu likovnu
radionicu,
334. 21. listopada 2010. godine u prostorijama našega Društva, Maksimijanova 23, održala
se svečana tradicionalna primopredaja donacije 30.000,00 kuna od strane Puljanke d.d. iz Pule
- našemu Društvu, za potrebe članova, osoba oboljelih od mišićne distrofije –
neuromuskularnih bolesti, primopredaju donacije - čeka predstavnicima i članovima Društva
izvršili su izvršni direktor Puljanke d.d., gospodin Željko Jelinić i direktorica marketinga
gospođa Jasna Mašinović, veliko HVALA prijateljima iz PULJANKE d.d.,
335. 23. listopada 2010. godine na zaprimljenu zamolbu volonteru Društva iz Pule pružili
smo neophodnu financijsku pomoć,
336. 26. listopada 2010. godine u prostorijama hotela Histria u Puli održana je redovna
Izborna Skupština Društva, uz staro – novo odabrano vodstvo Društva, na Skupštini su po
treći puta jednoglasno dobili mandate dosadašnji Predsjednik Društva gospodin Davor Komar
i dopredsjednica Društva gospođa Ružica Grabovac, u sklopu Skupštine jednoglasnom
odlukom u počasno članstvo Društva primljena je dr. Stanislava Laginja iz Rijeke, osoba koja
je svojim humanitarno – volonterskim radom uvelike zadužila naše Društvo i prva pravna
članica Društva – PULJANKA d.d. iz Pule, koja dugi niz godina pod sloganom ''Puljanka
prijatelj distrofičara Istre'' nesebično pomaže rad našeg Društva,
337. 27. listopada 2010. godine na temu rada i aktivnosti Društva predsjednik Društva
gostovao je u eteru Radija Istre u dvadesetominutnoj emisiji Stetoskop,
338. 26. – 28. listopada 2010. godine u Hotelu Histria u Puli održan je 7. simpozij
distrofičara Istre ''Ususret zdravlju 2010.'', pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i
socijalne skrbi i Istarske županije, domaćin simpozija bio je Grad Pula, generalni sponzor
simpozija već šestu godinu za redom bila je Puljanka d.d. iz Pule, dok je Zlatni donator bila
Ortopedija Bauerfiend iz Pule, Partner 7. simpozija bio je Arenaturist d.d. iz Pule, sedamnaest
vrhunskih predavača simpozija i sve stručne slušače simpozija bodovalo je 5 Hrvatskih
komora od interesa za oboljele od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti - Hrvatska
liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja,
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Hrvatska psihološka komora i Hrvatska komora fizioterapeuta, simpoziju su u velikome broju
prisustvovali predstavnici mnogobrojnih Domova zdravlja Istarske županije, predstavnici
medicinskih centara i Centara socijalne skrbi sa područja naše županije, samo u zdravstvenom
dijelu simpozija (srijeda 27. listopada) registrirano – upisano je 649 sudionika, od toga 258
zdravstvenih djelatnika (91 fizioterapeut, 121 medicinska sestra – tehničar, 35 liječnika i 11
psihologa), dok su 124 osobe bile stalno stacionirane u hotelu sva tri dana simpozija, bila je to
jedinstvena prilika da se o našim potrebama, specifičnostima, dijagnozama i rehabilitaciji
educira veliko mnoštvo kvalitetnih i potrebnih osoba, simpozij je održan zahvaljujući odazivu
64 donatora i sponzora kojima od srca zahvaljujemo, PREDAVANJA SIMPOZIJA REDOM:
PRVI DAN: Centar za socijalnu skrb Pula - Egle Rojnić, dipl. ing. soc. rada, voditeljica
odjela socijalne skrbi - Prava iz sustava socijalne skrbi za osobe s invaliditetom i postupak
ostvarivanja istih, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Arlin Gobo, viša stručna savjetnica za
zapošljavanje - Mogućnosti za osobe s invaliditetom - osnaživanje, kompetencija i povećanje
konkurentnosti za tržište rada, Zadruga osoba s invaliditetom Pula - Josip Brkljača,
upravitelj Zadruge - Uspjesi i dostignuća osoba s invaliditetom kroz rad i poslovanje zadruge,
Ortopedija Bauerfiend d.o.o. Zagreb - Frane Milat, regionalni direktor - Bauerfeind u službi
osoba s invaliditetom, Denis Peloza, dipl. oecc. - direktor tvrtke – autoškole AUTO SL 91,
Pula – Rovinj - Autoškola za sve, Branislav Danevski - Cours director HSA asocijacije,
instruktor ronjenja level 2, Ronilački klub Pula - Ronjenje za osobe s invaliditetom, Igor
Morarević - Ronilački klub Pula - Pokazno ronjenje za osobe s invaliditetom (hotelski bazen),
DRUGI DAN: Marica Mirić, dipl. ing. - Savez društava distrofičara Hrvatske – Zagreb ''INOVATIVNE SOCIJALNE USLUGE UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM'', Zorislav
Bobuš dr. med. - SOIH - Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - Zagreb ''PREHRANOM DO ZDRAVLJA'', dr.sc. Juliana Franinović Marković, neurolog – Pula "HOSPICIJ I PALIJATIVNA SKRB OSOBA OBOLJELIH OD NEUROMUSKULARNIH
BOLESTI'', Gordana Humar dr. med, spec. fizikalne i rehabilitacijske medicine
Rukovoditeljica Djelatnosti za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu pri OB Pula i glavna
fizioterapeutkinja djelatnosti - bacc. ft. Marica Matošević - ''FIZIKALNA TERAPIJA I
REHABILITACIJA U OB PULA – UPOZNAVANJE I PRAKTIČNI PRIKAZ'', Vesna
Plavšić bacc.med.tech. - Ustanova za zdravstvenu njegu "Zlatne Ruke'', Pula ''ZDRAVSTVENA NJEGA I FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI – ZAKON I PROVEDBA'',
Patricija Poropat bacc. ft., Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Prim. dr. Martin Horvat”
Rovinj, ''FIZIKALNA TERAPIJA I ZDRAVSTVENA NJEGA OSOBA S
INVALDITETOM'', Prim.dr.sc. Dubravko Marković, dr. med., neurolog - OB Pula ''PROGRESIVNA MIŠIĆNA DISTROFIJA NEKAD I DANAS'', Marinela Pincan Šimić,
prof. psih. – Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i drugim
posebnim potrebama, Pula - ''DJECA S MIŠIĆNOM DISTROFIJOM I NJIHOVE OBITELJI
– ISKUSTVA I SMJERNICE'' i mr.sc. Karin Kuljanić, prof. psih. - KBC Rijeka - "KAKO SE
OSJEĆATI DOBRO", 17 izlaganja – predavača u evaluacijskim listićima sudionika 7.
simpozija ocijenjeni su najvećim ocjenama i iskazana je potreba i interes za nastavak ovog
hvale vrijednog projekta, navečer istoga dana održana je svečana večera uz mnogobrojna
iznenađenja, bogatu lutriju i goste (Duo Magnolija, Muška Klapa Idro iz Zadra, Muška Klapa
Boškarin iz Huma (Buzet), David Ricov iz Zadra, Erik Balija iz Fažane) kojima se istom
prigodom uručilo i prigodne zahvalnice Društva, veliko Hvala svima koji su bili dio 7.
simpozija,
339. 29. listopada 2010. godine sukladno obvezama našeg Društva, Ministarstvu obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti uputili smo prvo narativno i financijsko izvješće
Projekta 'Klubom do integracije mladih distrofičara Istre 2010.'',
340. 05. – 28. listopada 2010. godine u prostorijama Društva – IT CENTAR ZA 'OSI'
PULA, održavane su informatičke edukacije naprednog rada na računalu djelatnika i članova
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našeg Društva i Zadruge osoba s invaliditetom Pula,

STUDENI 2010. GODINE
341. 02. studenog 2010. godine gostovali smo u emisiji NIT Televizije u emisiji NIT Istrom
na temu rada i aktivnosti Društva,
342. 03. studenog 2010. godine na zaprimljenu zamolbu donacijom punog kombi vozila
pelenama, gaćicama i ulošcima za odrasle pomoglo se Dom za starije i nemoćne u Buzetu,
343. 05. studenog 2010. godine mladi član Društva sudjelovao je u radu okruglog stola o
aktivizmu mladih u Istri u organizaciji Vijeća mladih Istarske županije u Puli,
344. 05. - 07. studenog 2010. godine boćari – članovi Društva sudjelovali su na Prvenstvu
Hrvatske u rekreacijskom boćanju za osobe s invaliditetom u Poreču, u organizaciji Hrvatskog
paraolimpijskog odbora,
345. 08. studenog 2010. godine od strane Kvarner Viena osiguranja iz Pule primili smo
donaciju godišnje police obaveznog osiguranja za kombi vozilo Društva Fort Tranzit,
346. 08. studenog 2010. godine gospođi iz Štinjana koja nije članica našeg Društva na
zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodnu invalidsku hodalicu,
347. 09. studenog 2010. godine Predsjednik Društva kao član Predsjedništva i
dopredsjednik Saveza društava distrofičara Hrvatske, prisustvovao je na sjednici
Predsjedništva održanoj u Zagrebu,
348. 10. studenog 2010. godine snimili smo emisiju o radu i aktivnostima Društva za
Katolički radio,
349. 11. studenog 2010. godine zahvaljujući mnogobrojnim donatorima i sponzorima
Društva izvršili smo obavezni tehnički pregled i osiguranje Ford Tranzit kombi vozila,
350. 11. studenog 2010. godine u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije održali
smo radni sastanak sa Udrugom slijepih, Udrugom cerebralne paralize Istarske županije,
Udrugom civilnih invalida rata i djelatnicama Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske
županije,
351. 11. studenog 2010. godine primili smo donaciju invalidskih kolica obitelji iz Pazina
koja želi ostati anonimna, veliko im Hvala,
352. 12. studenog 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko – likovno - edukacijsku radionicu,
353. 12. studenog 2010. godine primili smo u posjet djecu Dječjeg vrtića Monte Zaro iz
Pule i iste upoznali sa radom i aktivnostima Društva, te se zajednički poigrali i razveselili,
354. 16. studenog 2010. godine održali smo radni sastanak sa Zadrugom osoba s
invaliditetom Pula na temu vođenja knjigovodstva Društva u Zadruzi,
355. 16. studenog 2010. godine na zaprimljenu zamolbu gospođe iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo istoj neophodni specijalno podesivi hidraulični krevet,
356. 19. studenog 2010. godine sudjelovali smo u humanitarnom balu naših prijatelja iz
Lions Kluba Poreč koji je održan u hotelu Diamant u Poreču, gdje su se između ostalog
tradicionalno sakupljala financijska sredstva i za pomoć našem Društvu,
357. 19. studenog 2010. godine Predsjednik Društva kao član Upravnog odbora Hrvatskog
saveza boćanja za osobe s invaliditetom i delegat u Skupštini istog, sudjelovao je u radu
redovne sjednice Skupštine Saveza koja je održana u hotelu Fontana u Buzetu,
358. 20. studenog 2010. godine boćari – članovi Društva sudjelovali su na petom –
završnom kolu prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom u Buzetu, natjecalo se u
tri kategorije i u svim kategorijama osvojili smo brončane medalje – 3. mjesta, naše Društvo
bilo je suorganizator Prvenstva,
359. 22. studenog 2010. godine uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo se terapijsko jahanje članova Društva na Ranču Barba Tone u Manjadvorcima,
360. 22. studenog 2010. godine Predsjednik Društva, prisustvovao je sjednici Upravnoga
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odbora Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, čiji je ujedno član Upravnog
odbora i delegat u Skupštini,
361. 23. studenog 2010. godine sa članovima Društva proveli smo cjelodnevni edukacijski
izlet upoznavanja Istarske županije (Vodnjan, Bale, Limski kanal, Vrsar, Poreč, Višnjan,
Motovun i Žminj)
362. 24. studenog 2010. godine sa članovima Društva proveli smo cjelodnevni edukacijski
izlet upoznavanja Istarske županije (Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Baderna, Karojba, Motovun,
Pazin i Žminj),
363. 25. studenog 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko – likovno - edukacijsku radionicu,
364. 25. studenog 2010. godine obilježavajući Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad
ženama ''25. studeni'', voditeljica ''SOS TELEFONA ZA OSOBE S INVALIDITETOM U
ISTARSKOJ ŽUPANIJI'' gospođa Ružica Grabovac ujedno i dopredsjednica DDI-a i članica
SOIH mreže žena s invaliditetom i Predsjednik DDI-a gospodin Davor Komar, predstavili su
rad i statistiku SOS telefona za osobe s invaliditetom u 2010. godini i SOIH mrežu žena s
invaliditetom javnim medijima i svim zainteresiranima, sa naglaskom na 'nasilje nad ženama s
invaliditetom', Društvo distrofičara Istre u suradnji sa SOIH-om pridružuje se Kampanji UN u
2010. godini pod nazivom „Angažiraj se – djeluj – zahtijevaj: MOŽEMO zaustaviti nasilje
nad ženama“,
365. 26. studenog 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko – likovno - edukacijsku radionicu,
366. 26. studenog 2010. godine članici Društva iz Fažane donirali smo neophodnu
invalidsku hodalicu,
367. 27. studenog 2010. godine boćari – članovi Društva sudjelovali su na Kupu Hrvatske u
boćanju za osobe s invaliditetom u Buzetu, natjecalo se u tri kategorije, a u dvije kategorije
osvojili smo zlato (Goran Brala), srebro (Davor Komar) i broncu (Maksimilijan Hodak),
368. 27. studenog 2010. godine na poziv smo aktivno sudjelovali u prvim Info danima za
udruge civilnog Društva u organizaciji Istarske Zaklade za razvoj civilnog Društva koji su
održani u hotelu Histria u Puli, naše Društvo sudjelovalo je prezentacijom rada i aktivnosti
Društva na temu ''Umrežavanjem svih dionika do razvoja lokalne zajednice,'' okruglom stolu
prisustvovali su mnogobojni predstavnici donatora, sponzora i udruga,
369. 29. studenog 2010. godine sa prigodnim poklon paketom posjetili smo nepokretnu
članicu iz Medulina,
370. 29. studenog 2010. godine u Domu sportova Mate Parlov u Puli organizirali smo
doček osvajača Kupa u boćanju za osobe s invaliditetom održanom u Zagrebu, članove
boćarskog Kluba osoba s invaliditetom Istarske županije 'Istrijana', čiji su članovi – boćari,
ujedno i članovi našeg Društva, boćari su na Kupu osvojili sve što se dalo osvojiti – zlato,
srebro i broncu, čime su nastavili uspješan niz pobjeda u sezoni boćanja 2010. godine,
371. 30. studenog 2010. godine sa prigodnim poklon paketom posjetili smo nepokretnog
člana iz Pule,
372. 02. – 30. studenog 2010. godine u prostorijama Društva – IT CENTAR ZA 'OSI'
PULA, održavane su informatičke edukacije naprednog rada na računalu djelatnika i članova
našeg Društva i Zadruge osoba s invaliditetom Pula,

PROSINAC 2010. GODINE
373. 02. prosinca 2010. godine obilježavajući 3. prosinac - Međunarodni dan osoba s
invaliditetom, 5. prosinac - Međunarodni dan volontera i 10. prosinac - Međunarodni dan
ljudskih prava, posjetili smo učenike trećih razreda osnovne škole Kaštanjer iz Pule,
učenicima škole prikazana je video projekcija ilustrirane knjižice “Kako je tužni plavi autobus
promijenio ime i postao sretan”, putem projektora prezentiran je i rad našeg Društva,
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podijelilo se promidžbene materijale vezane uz tjedan mobilnosti, učenici škole upoznali su
naše mlade članove Društva koji se kreću isključivo uz pomoć invalidskih kolica, saslušali
njihova iskustva, želje i potrebe, te postavljali željena pitanja, učenici su se iskušali i u vožnji
u invalidskim kolicima te hodanju na štakama i hodalici, ispred škole razgledali su osobno
vozilo sa ugrađenim ručnim komandama, prilagođeno za upravljanje osobama s invaliditetom,
koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta, te dva specijalna kombi vozila prilagođena za
prijevoz osoba u invalidskim kolicima ili krevetu, učenicima se podijelilo i prigodne poklon
paketiće a cijela aktivnost trajala je unutar jednog školskog sata, smisao akcije je
osvješćivanje i senzibiliziranje učenika mlađe populacije, u smislu edukacije na podizanju
svijesti o potrebama i mogućnostima mobilnosti osoba sa invaliditetom,
374. 02. prosinca 2010. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti u prostorijama
Društva održan je radni sastanak sa Udrugom SOS telefon Istarske županije,
375. 03. prosinca 2010. godine u Multimedijalnom centru Luka u Puli zajedno sa
mnoštvom udruga mladih i volontera obilježili smo 03. prosinac - Međunarodni dan osoba s
invaliditetom i 5. prosinac - Međunarodni dan volontera, naše je Društvo u sklopu aktivnosti
prezentiralo svoj rad i aktivnosti, zajedno sa mladim volonterima obilazilo se Grad Pulu i
letcima se označavalo sva vozila koja su nepravilno parkirana ali i ona koja su parkirana
pravilno,
376. 03. prosinca 2010. godine sudjelovali smo u nacionalnom obilježavanju 03. prosinca Međunarodni dan osoba s invaliditetom u Zagrebu u organizaciji SOIH-a (Zajednica saveza
osoba s invaliditetom Hrvatske), u sklopu manifestacije održan je okrugli stol na temu prava i
obveza osoba s invaliditetom uz sudjelovanje mnogobrojnih domaćih i stranih izlagača –
sudionika,
377. 07. prosinca 2010. godine obilježavajući 3. prosinac - Međunarodni dan osoba s
invaliditetom, 5. prosinac - Međunarodni dan volontera i 10. prosinac - Međunarodni dan
ljudskih prava, primili smo u posjet polaznike Dječjeg Vrtića Monte Zaro iz Pule, djeci je
prikazana video projekcija ilustrirane knjižice “Kako je tužni plavi autobus promijenio ime i
postao sretan”, putem projektora prezentiran je i rad našeg Društva, podijelilo se promidžbene
materijale vezane uz tjedan mobilnosti, učenici škole upoznali su naše mlade članove Društva
koji se kreću isključivo uz pomoć invalidskih kolica, saslušali njihova iskustva, želje i
potrebe, te postavljali željena pitanja, djeca su se iskušala i u vožnji u invalidskim kolicima te
hodanju na štakama i hodalici, ispred Društva razgledali su osobno vozilo sa ugrađenim
ručnim komandama, prilagođeno za upravljanje osobama s invaliditetom, koje imaju
oštećenja donjih ekstremiteta, te dva specijalna kombi vozila prilagođena za prijevoz osoba u
invalidskim kolicima ili krevetu, učenicima se podijelilo i prigodne poklon paketiće a cijela
aktivnost trajala je unutar jednog školskog sata, smisao akcije je osvješćivanje i
senzibiliziranje učenika mlađe populacije, u smislu edukacije na podizanju svijesti o
potrebama i mogućnostima mobilnosti osoba sa invaliditetom,
378. 08. prosinca 2010. godine gospodinu iz Galižane koji nije član našeg Društva na
zaprimljenu zamolbu donirali smo specijalno podesivi električni krevet i specijalni madrac,
379. 09. prosinca 2010. godine snimili smo reportažu o članovima Društva – boćarima sportašima za emisiju o sportu Radia Pula,
380. 10. prosinca 2010. godine za Hrvatski radio snimili smo emisiju o radu i aktivnostima
Društva u 2010. godini,
381. 11. prosinca 2010. godine dvije članice Društva aktivno su sudjelovale na
dvodnevnom izboru za Miss Hrvatske – ženu s invaliditetom koji je održan u Vukovaru,
članica Behara Jahović iz Pule proglašena je prvom pratiljom Mis Hrvatske čime je ujedno
postala i najljepša 'distrofičarka' Hrvatske, na zahtjev organizatora jedan od članova žirija bio
je i Predsjednik našeg Društva gospodin Komar,
382. 10. - 12. prosinca 2010. godine u Vukovaru je u organizaciji SDDH – Saveza društava
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distrofičara Hrvatske održan trodnevni 2. Forum mladih distrofičara Hrvatske koji je okupio
mlade oboljele od mišićne distrofije iz cijele Hrvatske, a sve na temu osnaživanja i
zapošljavanja mladih 'distrofičara' Hrvatske,
383. 13. prosinca 2010. godine aktivno smo sudjelovali u humanitarnoj akciji prikupljanja
financijskih sredstava za kupnju specijalnih invalidskih kolica za mladog člana našeg Društva,
akciju su organizirali učenici Osnovne škole Veruda koju polazi i naš mladi član,
384. 14. prosinca 2010. godine u prostorijama Društva održana je medijska prezentacija
prve pratilje Mis žene s invaliditetom Hrvatske i najljepše 'distrofičarke' Hrvatske, članice
Društva Behara Jahović iz Pule koji je održan u Vukovaru,
385. 14. prosinca 2010. godine članici Društva iz Pule donirali smo neophodna invalidska
električna kolica i antidekubitalni jastuk za ista,
386. 14. prosinca 2010. godine članici Društva iz Pule donirali smo neophodno osobno
računalo u kompletu,
387. 14. prosinca 2010. godine Predsjednik Društva, prisustvovao je sjednici Upravnoga
odbora Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, kao član Upravnog odbora i
delegat u Skupštini,
388. 14. prosinca 2010. godine na temu rada i aktivnosti Društva sudjelovali smo uživo u
dvadesetominutnoj emisiji televizije TV NOVA,
389. 15. prosinca 2010. godine u suradnji sa HGK – GK Pula donirali smo klima uređaj
bolnici Dr. Martin Horvat u Rovinju za novootvorenu dvoranu za individualnu fizikalnu
terapiju pacijenata,
390. 16. prosinca 2010. godine u prostorijama Društva održali smo redovnu godišnju
izvještajnu Skupštinu Boćarskog Kluba osoba s invaliditetom Istarske županije 'Istrijana',
boćarski Klub čine članovi našeg Društva i članovi Udruge cerebralne paralize Istarske
županije,
391. 16. prosinca 2010. godine sa članovima Društva organiziran je i proveden cjelodnevni
edukacijski izlet upoznavanja Istarske županje (Pula, Marčana, Barban, Labin, Kršan, Pićan,
Pazin, Žminj, Vodnjan),
392. 17. prosinca 2010. godine mladom članu Društva na zaprimljenu zamolbu pružili smo
neophodnu financijsku pomoć kako bi si isti osposobio i prilagodio spavaću sobu koja će
ujedno služiti i kao dnevni boravak,
393. 17. prosinca 2010. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
394. 20. prosinca 2010. godine u prostorijama Društva održana je 1. sjednica
Predsjedništva Društva u novom sazivu nakon redovne Izborne Skupštine Društva,
395. 20. prosinca 2010. godine članice Društva predale su donaciju neophodnih potrepština
koje su samoinicijativno sakupile u cilju socijalne pomoći gospođi iz Stancije Pataj pokraj
Pule,
396. 21. prosinca 2010. godine sudjelovali smo u radu redovite Izborne Skupštine SDDH –
Saveza društava distrofičara Hrvatske čija smo članica, za novo vodstvo SDDH izabrana je
stara postava pa je i Predsjednik našeg Društva gospodin Komar dobio drugi uzastopni
mandat dopredsjednika SDDH,
397. 21. prosinca 2010. godine na temu otvaranja INFO CENTRA ZA MLADE u Istarskoj
županiji, održali smo u Rijeci radni sastanak sa Udrugom Korak mladih ispred i Udrugom
mladih Grada Karlovca, sastanku su ispred našeg Društva prisustvovali Predsjednik Društva i
Predsjednik Kluba mladih distrofičara Istre,
398. 22. prosinca 2010. godine u Hotelu Golden Tulip Holiday nazočili smo svečanom
obilježavanju 40. rada i aktivnosti SDDH (Saveza društava distrofičara Hrvatske) čija smo
aktivna članica, nagrade i priznanja povodom 40 godina primili su od strane DDI-a svi
predloženi i zaslužni redom; Grad Pula, gradonačelnik gospodin Boris Miletić, Grad Buzet,
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gradonačelnik gospodin Valter Flego, Prim. dr. Romanita Rojnić i Prim. dr. Dubravko
Marković, svečanosti je prisustvovao veliki broj uzvanika i gostiju od Ministra zdravstva i
socijalne skrbi gospodina Tomislava Ivića nadalje, Predsjednik našeg Društva za poseban
doprinos u radu SDDH primio je srebrnu Plaketu, čestitke Savezu,
399. 23. prosinca 2010. godine na zaprimljenu zamolbu članu Društva iz Buzeta pružili
smo neophodnu financijsku pomoć,
400. 23. prosinca 2010. godine na zaprimljenu zamolbu volonteru Društva iz Pule pružili
smo neophodnu financijsku pomoć,
401. 23. prosinca 2010. godine Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi podnijeli smo
polugodišnje narativno i financijsko izvješće o provedbi projekta koji provodi naše Društvo sa
partnerima Projekta (Istarska županija, Grad Pula i Centar za socijalnu skrb Pula),
402. 23. prosinca 2010. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva iz Pule pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
403. 23. prosinca 2010. godine na zaprimljenu zamolbu članu Društva iz Pule pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
404. 23. prosinca 2010. godine sa prigodnim poklon paketom posjetili smo nepokretnog
člana iz Buzeta,
405. 24. prosinca 2010. godine socijalno ugroženoj obitelji iz sela Kosoriga pokraj Buzeta
donirali smo osobno računalo u kompletu i mobilni uređaj sa brojem,
406. 17.- 24. prosinca 2010. godine zahvaljujući odazivu mnogobrojnih donatora i sponzora
za sve članove Društva osigurani su tradicionalni božićno novogodišnji poklon paketi koji su
istima dostavljeni na njihove kućne adrese uz upriličenu posjetu volontera i djelatnika našeg
Društva,
407. 28. prosinca 2010. godine primili smo donaciju 20 komada prigodnih novogodišnjih
poklon paketa za članove Društva, koje je samoinicijativno osigurala Istarska politička
stranka koja želi ostati anonimna,
408. 28. prosinca 2010. godine primili smo donaciju 270 komada Bepanten losiona (Bayer)
za tijelo u vrijednosti većoj od 21.000,00 kuna, donaciju je osigurala počasna članica našeg
Društva dr. Stanislava Laginja iz Rijeke,
409. 30. prosinca 2010. godine bili smo na posljednjem ispraćaju članici Društva iz
Svetvinčenta,
410. 31. prosinca 2010. godine Istarskoj županiji podnijeli smo završno narativno i
financijsko izvješće projekta Društva realiziranog u 2010. godinu,
411. 31. prosinca 2010. godine na zaprimljenu zamolbu članu Društva iz Pule pružili smo
neophodnu financijsku pomoć.

OSTALO
1. Intenzivno tijekom cijelog vremenskog razdoblja ovog izvještaja, rješavala se osobna i
obiteljska problematika članova: socijalni status, povlastice, vještačenja, medicinska
dokumentacija, razne komisije, ortopedska i druga pomagala, sve vrste zdravstveno –
socijalnih prijevoza članova Društva specijalnim kombi i osobnim - karavan vozilom
Društva, doniranje, servisiranje i osposobljavanje donirane razne opreme - pomagala i
drugo.
2. Rad i aktivnosti Društva u 2010. godini popraćeni su sa više desetaka novinskih
članaka, više desetaka televizijskih emisija i reportaža, više desetaka radijskih emisija
(reportaža i javljanja uživo u dnevnim vijestima).
3. Službenim računalima Društva u 2010. godini odrađeno je i pripremljeno više od 550
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mapa i 19 000 datoteka, što dodatno govori o izvršenom radu i aktivnostima Društva.
4. Tijekom 2010. godine Društvo je odaslalo 1087 odlazna dopisa s urudžbenim brojem i
popratnom dokumentacijom a zaprimljeno je 512 dolaznih dopisa, dok je email-om
poslano 2622 poruke i primljeno 2167 poruka.
5. Društvo s 31. prosincem 2010. godine ima 299 članova s područja Istarske županije,
od toga 131 članova oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti i 168
službenih volontera Društva.
6. Službenim vozilima Društva tijekom 2010. godine izvršena - odrađena su 435
službena putovanja sa odrađenih 3656 radnih sati, prijeđenih 58 759 kilometara i
prevezenih 2985 osoba uključujući i vozača, za što je utrošeno 43.751,05 kuna,
odnosno 5636 litara goriva (benzin i dizela).
7. Društvo je u 2010. godini provelo projekte u vrijednosti većoj od 1.660.000,00 kuna.
8. Društvo u navedenome razdoblju ima zaposleno 11 osoba, od toga osam osobnih
asistenata.
9. Tijekom 2010. godine 17 socijalno najugroženijih i najpotrebitijih oboljelih članova
Društva pomoglo se financijskim pomoćima od 200,00 do 2.500,00 kuna.
10. Društvo je u navedenom razdoblju putem mnogobrojnih sponzora i donatora sve svoje
članove opremilo osobnim računalima i ortopedskim pomagalima, te ostalim
pomagalima koja su od strane članova DDI-a zatražena, ali i mnogobrojne vanjske
udruge, ustanove i pojedince, ukupno su u 2010. godini podijeljene 72 pojedinačne
donacije (Invalidska kolica -13 komada, Invalidska kolica za wc -1 komad, Specijalna
dječja invalidska kolica -1 komad, Dječja invalidska kolica -2 komada, Sportska
invalidska kolica -3 komada, Električna invalidska kolica -4 komada, Invalidska
hodalica sa četiri noge -6 komada, Podlaktične aluminijske podesive štake -7 komada,
Štake sa četiri noge -1 komad, Bolnički podesivi krevet -1 komad, Električni specijalno
podesivi bolnički krevet -5 komada, Hidraulični podesivi bolnički krevet -1 komad,
Specijalni antidekubitalni madrac za bolnički krevet -2 komada, Specijalni
antidekubitalni jastuk za invalidska kolica -3 komada, Dizalicu za transfer
nepokretnih osoba (krevet-kolica-wc) -1 komad, Madrac za krevet (običan) -1 komad,
Specijalni telefonski mobilni aparat za osobe s invaliditetom -1 komad, Osobno
računalo u kompletu -10 komada, Uredska stolica -1 komad, Multifunkcionalni
digitalni pisač za računalo (3u1) -1 komad, Pisač u boji za računalo -1 komad,
Laserski pisač u boji za računalo -1 komad, Televizijski prijemnik -1 komad, Digitalni
televizijski prijemnik -1 komad, Mobilni uređaj sa karticom -1 komad, Klima uređaj -1
komad) ukupne vrijednosti 284.520,00 kuna, više donacija higijenskih pelena,
gaćica i uložaka za odrasle u ukupnoj vrijednosti većoj od 9.000,00 kuna i 4000
komada tableta Supradyn – vitaminsko mineralnih dodataka prehrani u vrijednosti
20.000,00 kuna. Tijekom 2010. godine vršili smo i potpuno besplatnu posudbu
ortopedskih pomagala uključujući i prijevoz istih svim potrebitim sa područja Istarske
županije.
11. Posebno smo ponosni na prvi i jedini specijalizirani besplatni SOS telefon za osobe s
invaliditetom u Republici Hrvatskoj, zajednički projekt našeg Društva distrofičara
Istre i SOS telefona Pula koji je na dobrobit svih započeo sa radom 01. siječnja 2009.
godine, educirane osobe s invaliditetom potpuno besplatno pružale su svaku subotu u
vremenu od 15.00 do 17.00 sati usluge rješavanja osobne problematike svim osobama
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s invaliditetom u Istarskoj županiji. U 2010. godini odrađene su 52 subote a
zaprimljeno je 102 poziva što dovoljno govori o problematici nas osoba s
invaliditetom i 'borbi' koja nam predstoji. Svaku posljednju subotu u mjesecu svim
korisnicima SOS telefona za OSI pružana je i besplatna pravna pomoć.
12. Za vrijeme trajanja navedenih aktivnosti i rada Društva, kontinuirano uz navedene
točke godišnjeg izvještaja, „odrađuju“ se odobreni projekti i programi Društva koji
obuhvaćaju pregršt nebrojenih aktivnosti vezanih uz projekte i nisu navedeni u ovome
izvještaju.
13. Važno za naglasiti u ovom izvještaju je i činjenica da članovi našeg Društva nikada ne
participiraju financijskim učešćem u aktivnostima Društva, što naše Društvo čini
jedinstvenim, ali i to da sva tijela Društva distrofičara Istre (Predsjedništvo,
Predsjednik, članovi Nadzornog odbora, Stegovne komisije i ostali) rade i
funkcioniraju isključivo volonterski – BEZ NAKNADE.

Preostali dio našeg rada kao udruge, opširnije informacije, kontakte, o bolesti,
članovima, donacijama, i ostalim aktivnostima, možete pronaći - pogledati na našoj web
stranici, našem ponosu WWW.DDI.HR, gdje su sve aktivnosti i informacije popraćene s više
od 2000 fotografija.

U ime članova Društva zahvaljujemo svima onima koji su na bilo koji način
pomogli da se ovaj zahtjevni program rada i aktivnosti uspješno realizira, na svestrano
zadovoljstvo.

Predsjedništvo Društva distrofičara Istre
Predsjednik Društva
Davor Komar

U Puli, 31. prosinac 2010. godine
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