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 2011. 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 dvije tisuće 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

''2011. GODINA''
SIJEČANJ 2011. GODINE
1.
03. siječnja 2011. godine primili smo donaciju trodijelnih zidnih kalendara sa logom i
fotografijama našeg Društva za sve članove Društva, donaciju je samoinicijativno osigurala
obitelj Ferenčić – vlasnici tiskara JEŽTISAK iz Ježenja – Hvala,
2.
04. siječnja 2011. godine Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti i SOIH-u (Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske) poslali smo završno
narativno i financijsko izvješće projekta osobne asistencije za 2010. godinu,
3.
07. siječnja 2011. godine bili smo na posljednjem ispraćaju prerano preminulom
dugogodišnjem Predsjedniku i članu Društva iz Pule,
4.
10. siječnja 2011. godine sudjelovali smo u radu okruglog stola u organizaciji Ureda
pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Zagrebu, gdje su predstavljeni i prezentiranu
uredi pravobranitelja više Evropskih susjednih zemalja,
5.
10. siječnja 2011. godine bili smo na posljednjem ispraćaju prerano preminulom članu
Društva iz Filipane pokraj Marčane,
6.
12. siječnja 2011. godine primilo smo donaciju 70 komada uljnih parfema za sve
članice našeg Društva, donaciju je osigurala riječka tvrtka Biomedical – Hvala,
7.
18. siječnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Valbandona koja nije
članica našeg Društva doniralo se specijalno podesivi hidraulični bolnički krevet,
8.
19. siječnja 2011. godine bili smo na posljednjem ispraćaju prerano preminulom 14 –
godišnjem članu Društva iz Pule,
9.
19. siječnja 2011. godine sa 50 komada Bepanthol losiona u vrijednosti 4.000,00 kuna
donirali smo Dom za starije i nemoćne u Buzetu,
10.
20. siječnja 2011. godine Predsjednik Društva kao član Predsjedništva i dopredsjednik
Saveza društava distrofičara Hrvatske, prisustvovao je na sjednici Predsjedništva SDDH
održanoj u Zagrebu, u sklopu sjednice održan je i radni sastanak na temu zajedničkog rada i
aktivnosti sa Predsjednikom EAMDA-e (Evropski savez oboljelih od neuromuskularnih
bolesti) gospodinom Borisom Šuštaršićem,
11.
24. siječnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo specijalno podesivi
električni bolnički krevet i specijalni antidekubitalni madrac gospodinu iz Krajcar brijega
pokraj Žminja, koji nije član našeg Društva,
12.
25. siječnja 2011. 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 – 2011. godina, novi zaposlenici Društva dolaze iz Pule – tri, te po jedan iz Medulina,
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Ližnjana, Višnjana, Buzeta i Bala, za 2011. 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,
13.
25. siječnja 2011. godine sa 50 komada Bepanthol losiona u vrijednosti 4.000,00 kuna
donirali smo Dom za starije i nemoćne 'Alfredo Štiglić' u Puli,
14.
27. siječnja 2011. godine mama našeg oboljelog člana gospodina Davida Soldatića
gospođa Ivanka Soldatić iz Rovinja, jednoglasnom odlukom Predsjedništva Društva
proglašena je najboljom mamom na svijetu u 2010. godinu, najboljoj mami na svijetu uručena
je i pripadajuća Zlatna plaketa Društva, manifestacija je uz prisustvo predstavnika i članova
Društva popraćena i uz mnogobrojne javne medije,
15.
28. veljače 2011. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo dva ekrana za osobno
računalo Kući milosrđa Majmajola, nedaleko Vodnjana, koja brine za djecu bez roditelja i
roditeljske skrbi,
16.
29. siječnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo sklopivu invalidsku
hodalicu gospođi iz Cerovlja koja nije članica našeg Društva,
17.
30. siječnja 2011. godine za članove Društva – boćare organizirao se prijevoz na
kategorizaciju u Karlovac kako bi tijekom godine mogli učestvovati u državnim natjecanjima
u boćanju za osobe s invaliditetom, kategorizaciju sportaša organizirao je Hrvatski boćarsku
savez osoba s invaliditetom,
18.
31. siječnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu za pomoć obitelji preminulog člana
iz Pule pružili smo neophodnu financijsku pomoć.

VELJAČA 2011. GODINE
19.
01. veljače 2011. godine na inicijativu i u prostorima Istarske županije održan je radni
sastanak većine udruga sa područja Istarske županije koje putem telefona pružaju podršku i
pomoć potrebitima,
20.
02. veljače 2011. godine gradu Pula podnijeli smo završno opisno i financijsko
izvješće Programa Društva za 2010. godinu,
21.
05. veljače 2011. godine pružili smo pomoć vozilima Društva dugogodišnjem
volonteru Društva iz Pule,
22.
07. veljače 2011. godine članu Društva iz Pule na zaprimljenu zamolbu pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
23.
07. veljače 2011. godine gospodinu iz Buzeta koji nije član našeg Društva na
zaprimljenu zamolbu donirali smo specijalnu kotrljajuću invalidsku hodalicu,
24.
08. veljače 2011. godine u prostorijama našeg Društva održan je inicijativni sastanak
za osnivanje krovnog Istarskog Saveza SOS Telefona 6 udruga sa područja Istarske županije
(Sigurna kuća Istre, Društvo naša djeca, Stradalih u prometu, Doma Alfredo Štiglić iz Pule,
Zelena Istra i našeg Društva) koje putem telefona pružaju podršku i pomoć potrebitima,
25.
08. veljače 2011. godine gospođi iz Pazina koja nije članica našeg Društva na
zaprimljenu zamolbu donirali smo specijalna invalidska kolica za wc,
26.
09. veljače 2011. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti u prostorijama našeg
Društva održan je radni sastanak predstavnika našeg Društva, Udruge slijepih Istarske
županije i Udruge cerebralne paralize Istarske županije,
27.
09. veljače 2011. godine članovi Inventurne komisije DDI-a u prostorijama Društva
održali su radni godišnji sastanak komisije izvršivši popis inventara i osnovnih sredstava,
28.
09. veljače 2011. godine gospodinu iz Pule koji nije član našeg Društva na
zaprimljenu zamolbu donirali smo invalidska kolica,
29.
14. veljače 2011. godine sa Istarskom županijom potpisali smo Ugovor o financiranju
Projekta Društva za 2011. godinu,
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30.
14. veljače 2011. godine u prostorijama Društva održan je sastanak četveročlane
Komisije za prijem u radni odnos djelatnice čiji će osobni dohodak financirati Hrvatski zavod
za zapošljavanje putem raspisanog projekta 'Javni radovi', komisija je među mnogobrojnim
kandidatima kao novu djelatnicu izabrala gospođu iz Pule,
31.
15. veljače 2011. godine zajedno sa predstavnicima odjela za neuromuskularne bolesti
OB Pula prisustvovali smo u radu Seminara Hrvatskog društva za neuromuskularne bolesti i
kliničku elektromioneurografiju koji je organiziran u prostorijama Liječničkog doma u
Zagrebu na temu 'Novosti u elektrofiziološkoj dijagnostici neuromuskularnih bolesti',
32.
15. veljače 2011. godine gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva donirali smo
na zaprimljenu zamolbu neophodni par podešavajućih podlaktičnih štaka,
33.
15. veljače 2011. godine gospodinu iz Pule koji nije član našeg Društva donirali smo
na zaprimljenu zamolbu neophodni par podešavajućih podlaktičnih štaka,
34.
18. veljače 2011. godine u Ured za državnu reviziju u Pazinu predali smo i ovjerili
Završni račun, Bilancu prihoda i rashoda i Bilješku za 2010. godinu,
35.
18. veljače 2011. godine u prostorijama Društva održali smo 2. sjednicu
Predsjedništva Društva u punom sastavu,
36.
18. veljače 2011. godine pružili smo financijsku pomoć mladoj članici Društva iz Pule
pri kupnji neophodnog prijenosnog osobnog računala,
37.
21. veljače 2011. godine gospodinu iz Zagreba koji nije član našeg Društva donirali
smo na zaprimljenu zamolbu neophodnu specijalno podešavajuću hidrauličnu dizalicu za
transfer nepokretnih osoba,
38.
21. veljače 2011. godine putem javnog natječaja najboljem ponuđaču prodali smo
službeno kombi vozilo Ford Transit,
39.
23. veljače 2011. godine u prostorijama Društva održan je osnivački sastanak 'SOS
MREŽE ISTRE' – SOS telefona koji pružaju pomoć i potporu potrebitima u Istarskoj županiji
koju čine osam Udruga sa sjedištem u Istarskoj županiji (Sigurna kuća Istre, Društvo naša
djeca, Udruga obitelji stradalih u prometu, Dom Alfredo Štiglić iz Pule, Zelena Istra, SOS
telefon Istarske županije, Obiteljski centar Istarske županije i našeg Društva),
40.
23. veljače 2011. godine u prostorijama Društva održan je radni sastanak sa Upravom
Zadruge osoba s invaliditetom Istarske županije na temu vođenja knjigovodstva Društva u
Zadruzi,
41.
23. veljače 2011. godine gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva donirali smo
na zaprimljenu zamolbu neophodnu podešavajuću invalidsku hodalicu na četiri noge,
42.
24. veljače 2011. godine za članicu Društva iz Pazina organizirali smo i proveli smo
prijevoz na neophodni neurološki pregled u OB Pula,
43.
25. veljače 2011. godine u prostorijama Društva održan je radni sastanak sa
predstavnicima Zadruge osoba s invaliditetom Istarske županije na temu otvaranje Turističke
agencije namijenjene osobama s invaliditetom i organizaciji prijevoza specijalnim vozilima
Društva korisnika agencije,
44.
25. veljače 2011. godine putem javnog natječaja najboljem ponuđaču prodali smo
službeno vozilo Kia Pride,
45.
25. veljače 2011. godine zahvaljujući odazivu mnogobojnih donatora i sponzora
Društvo je kupilo osobno karavan vozilo Fiat Stillo,
46.
28. veljače 2011. godine na Predsjednik Društva sudjelovao je u radu Seminara o
monitoringu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i treningu Peer
Councelling (PC - savjetovanje na istoj razini/savjetovanje iz iskustva) u Zagrebu, Seminar je
bio namijenjen predsjednicima i predstavnicima republičkih Saveza osoba s invaliditetom i
osobama koje su kroz trogodišnji Program SOIH – Centar neovisnog življenja planirane za
Peer Councelling,
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OŽUJAK 2011. GODINE
47.
01. ožujka 2011. 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,
48.
01. ožujka 2011. godine članu Društva iz Pule na zaprimljenu zamolbu pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
49.
01. ožujka 2011. godine primili smo donaciju 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,
50.
01. ožujka 2011. godine zahvaljujući odazivu mnogobrojnih donatora i sponzora
izvršen je prvi redovni godišnji tehnički pregled novog službenog vozila našeg Društva – Fiat
Stilo SW Multijet,
51.
03. ožujka 2011. godine u prostorijama Društva održan je radni sastanak našeg
Društva, Udruge slijepih Istarske županije i Udruge cerebralne paralize Istarske županije sa
Upravnim odjelom za društvene djelatnosti Grada Pule i odsjekom za zdravstvo i socijalnu
skrb, na temu financiranja naših triju Udruga,
52.
03. ožujka 2011. godine sa Zadrugom osoba s invaliditetom Istarske županije potpisali
smo Ugovor o vođenju knjigovodstva Društva u Zadruzi za 2011. godinu,
53.
04. ožujka 2011. godine primili smo donaciju Signal Sistema d.o.o. iz Pule koju se
upotrijebilo za završno neophodno uređenje karavan vozila Društva,
54.
07. ožujka 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
55.
07. ožujka 2011. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održana je
kreativno - informatičko - edukacijska radionica,
56.
08. ožujka 2011. godine u prostorijama Društva održana je Skupština Vijeća mladih
Istarske županije čija je članica i naše Društvo,
57.
10. ožujka 2011. godine 10. ožujka 2011. 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 - UNAPREĐENJE
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA 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:
«REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU I PREDRASUDAMA» (Zorislav Bobuš, dr.med. Predsjednik SOIH-a Zajednice saveza udruga osoba s invaliditetom Hrvatske),
«REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA O REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU" (Marica
Mirić dipl. ing. - Predsjednica Saveza društava distrofičara Hrvatske), «I MI SMO OVDJE»
(Dr. Olga Angelovska spec. ginekologije i opstetricije – Dom zdravlja Veruda Pula),
«NACIONALNOM SOS TELEFONU ZA ŽENE S INVALIDITETOM ŽRTVE
NASILJA» (Ivana Kučina - SOIH Mreža žena s invaliditetom Zagreb), «SOS TELEFONU
ZA 'OSI' ISTARSKE ŽUPANIJE – RAD I STATISTIKA» (Ružica Grabovac Dopredsjednica DDI, Koordinatorica SOS telefon za 'OSI' u I.Ž.), 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, Centra
za socijalnu skrb Pula, Istarske županije i Grada Pula,
58.
10. ožujka 2011. godine članici Društva iz Pule na zaprimljenu zamolbu pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
59.
11. ožujka 2011. godine na zaprimljeni poziv sudjelovali smo na svečanosti
obilježavanja pete godišnjice rada Zadruge osoba s invaliditetom Istarske županije čija je
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jedina pravna članica naše Društvo distrofičara Istre – ČESTITKE !,
60.
14. ožujka 2011. godine Predsjednik Društva kao član Predsjedništva i dopredsjednik
Saveza društava distrofičara Hrvatske, prisustvovao je na sjednici Predsjedništva SDDH
održanoj u Zagrebu,
61.
15. ožujka 2011. godine u službeno vozilo Društva zahvaljujući odazivu mnogobrojnih
donatora i sponzora ugradilo se specijalne ručne komande za upravljanje vozilom osoba s
invaliditetom korisnika invalidskih kolica,
62.
16. ožujka 2011. godine u prostorijama našeg Društva održan je radni sastanak članica
SOS MREŽE ISTRE (Sigurna kuća Istre, Društvo naša djeca, SOS telefon Istarske županije,
Udruga stradalih u prometu, Obiteljski Centar Istarske županije, Dom Alfredo Štiglić iz Pule,
Zelena Istra i naše Društvo) koje putem telefona pružaju podršku i pomoć potrebitima u
Istarskoj županiji sa zamjenicom Istarskog župana i pročelnicom Odjela za zdravstvo i
socijalnu skrb Istarske županije na temu zajedničkog daljnjeg rada i aktivnosti,
63.
17. ožujka 2011. godine bili smo na posljednjem ispraćaju prerano preminulom članu
Društva iz Rovinja,
64.
17. – 21. ožujka 2011. godine u suradnji sa odjelom fizikalne terapije i rehabilitacije
OB Pula organiziran je pregled liječnika fizijatra za sve članove korisnike projekta osobne
asistencije, za članove je za pregled organiziran i prijevoz specijalnim vozilima Društva,
65.
19. ožujka 2011. godine Predsjednik Društva kao član Upravnog odbora Hrvatskog
Saveza boćanja za osobe s invaliditetom, prisustvovao je sjednici odbora održanoj u Zagrebu,
66.
21. ožujka 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
67.
21. ožujka 2011. godine u prostorijama Društva održan je radni sastanak sa
pročelnikom Kabineta Istarskoga župana na temu rada i aktivnosti Društva,
68.
22. ožujka 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet,
69.
23. ožujka 2011. godine na zaprimljenu zamolbu članu Društva iz Pule donirali smo
specijalno podesivi električni krevet,
70.
23. ožujka 2011. godine u prostorijama našeg Društva održan je osnivački sastanak
šest županijskih udruga osoba s invaliditetom (Društvo multiple skleroze Istarske županije,
Društvo cerebralne paralize Istarske županije, Udruga za autizam Istra, Udruga slijepih
Istarske županije, Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije i naše Društvo
distrofičara Istre), na kojemu je donesena odluka i osnovana je krovna županijska organizacija
Udruga osoba s invaliditetom pod nazivom 'ISTARSKI FORUM UDRUGA OSOBA S
INVALIDITETOM', skraćenog naziva 'IFUOSI',
71.
23. ožujka 2011. godine u prostorijama našeg Društva održana je medijska
konferencija Društva cerebralne paralize Istarske županije, Udruge slijepih Istarske županije i
našeg Društva distrofičara Istre, na temu problematike Saveza Udruga osoba s invaliditetom
Istarske županije i istupanja nas istih udruga iz članstva radi nezakonitih radnji Saveza i
nemogućnosti ostvarivanja zacrtanih ciljeva i zadataka naših udruga,
72.
24. ožujka 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu i gospođi iz Trviža koji
nisu članovi našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica za vršenje nužde i
održavanje higijene,
73.
25. ožujka 2011. godine gospodinu iz Tinjana koji nije član našeg Društva na
zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodnu specijalnu stolicu za vršenje nužde i održavanje
higijene,
74.
26. ožujka 2011. godine prisustvovali smo na humanitarnom koncertu u Puli s ciljem
prikupljanja financijskih sredstava za izgradnju doma stradalog mladog gospodina Zorana iz
Vodnjana,
75.
28. ožujka 2011. godine sa prigodnim poklon paketom posjetilo se nepokretnog člana
Društva iz Pule,
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76.
28. ožujka 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
77.
29. ožujka 2011. godine sa članovima Društva organiziran je i proveden cjelodnevni
edukacijski izlet upoznavanja Istarske županje (Medulin, Ližnjan, Rovinj, Kanfanar, Pazin,
Žminj, Vodnjan, Pula),
78.
29. ožujka 2011. godine dopredsjednica Društva sudjelovala je u radu dvodnevnog
seminara u Zagrebu pod nazivom ''Socijalno mentorstvo kao put prema zaposlenju i
socijalnom uključivanju?'' u organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u sklopu
projekta 'Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i
marginaliziranih skupina' koji financira Evropska Unija,
79.
30. ožujka 2011. godine gospodinu iz Pule koji nije član našeg Društva na zaprimljenu
zamolbu donirali smo neophodnu specijalnu hidrauličnu dizalicu za transfer nepokretnih
osoba (krevet-kolica-wc),
80.
31. ožujka 2011. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
81.
31. ožujka 2011. godine na raspisani javni natječaj za prijave projekata Ministarstva
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, prijavili smo projekt Društva namijenjen
članovima Društva, korisnicima Osobnih asistenata u 2011. godini,
82.
31. ožujka 2011. godine na raspisani javni natječaj za prijave projekata Ministarstva
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, prijavili smo projekt Društva namijenjen
mladim članovima Društva,
83.
31. ožujka 2011. godine Gradu Umagu podnijeli smo završno opisno i financijsko
izvješće projekta Društva za 2010. godinu,
84.
31. ožujka 2011. godine Gradu Poreču podnijeli smo završno opisno i financijsko
izvješće projekta Društva za 2010. godinu,
85.
31. ožujka 2011. godine Općini Fažana podnijeli smo završno opisno i financijsko
izvješće projekta Društva za 2010. godinu.

TRAVANJ 2011. GODINE
86.
01. travnja 2011. godine Predsjednik Društva kao član Upravnog odbora Hrvatskog
Saveza boćanja za osobe s invaliditetom, prisustvovao je sjednici odbora održanoj u Zagrebu,
87.
01. travnja 2011. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održali smo
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
88.
02. travnja 2011. godine boćari – članovi Društva sudjelovali su u natjecanju 1. kola
prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom održanom u Vodicama pokraj
Šibenika, predstavnici našeg Društva u boćarskoj kategoriji 'BC4' ostvarili su sve pobjede i
trenutno su vodeći u ukupnom poretku prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s
invaliditetom,
89.
02. travnja 2011. godine sudjelovali smo u obilježavanju svjetskog dana 'Autizma' koji
je održan na gradskoj Tržnici u Puli u organizaciji Udruge za autizam Istra,
90.
04. travnja 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
91.
05. travnja 2011. godine u prostorijama našeg Društva održan je radni sastanak članica
Istarskog Foruma Udruga osoba s invaliditetom šest županijskih udruga osoba s invaliditetom
(Društvo multiple skleroze Istarske županije, Društvo cerebralne paralize Istarske županije,
Udruga za autizam Istra, Udruga slijepih Istarske županije, Udruga paraplegičara i
tetraplegičara Istarske županije i naše Društvo distrofičara Istre), uz sudjelovanje predstavnika
Grada Pule,
92.
06. travnja 2011. godine zajedno za udrugom mladih 'Zamisli' iz zagreba potpisali smo
partnerstvo na prijavi projekta prijavljenog 'Ured za mlade s invaliditetom' na raspisani javni
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natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
93.
07. travnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodnu invalidsku hodalicu,
94.
07. travnja 2011. godine dopredsjednica Društva sudjelovala je u radu seminara
održanog u Opatiji pod nazivom ''Socijalno mentorstvo kao put prema zaposlenju i socijalnom
uključivanju?'' u organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u sklopu projekta
'Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i
marginaliziranih skupina' kojeg financira Evropska Unija,
95.
11. travnja 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
96.
11. travnja 2011. godine od obitelji iz Pule koja želi ostati anonimna primili smo
donaciju invalidske kotrljajuće hodalice,
97.
11. travnja 2011. godine bili smo na posljednjem ispraćaju prerano preminulom članu
Društva iz Pule,
98.
11. travnja 2011. godine Gradu Pazinu podnijeli smo zahtjev za financiranje projekta
Društva za korisnike - članove Društva sa područja Grada Pazina za 2011. godinu,
99.
12. travnja 2011. godine u prostorijama našeg Društva održan je radni izborni sastanak
članica Istarskog Foruma Udruga osoba s invaliditetom sedam županijskih udruga osoba s
invaliditetom (Društvo multiple skleroze Istarske županije, Društvo cerebralne paralize
Istarske županije, Udruga za autizam Istra, Udruga slijepih Istarske županije, Udruga
paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije, Udruge slabovidnih 'Retina' i naše Društvo
distrofičara Istre), na kojemu je osnovano upravljačko tijelo 'IFUOSI' –Upravno Vijeće,
izabran je i prvi/novi predsjednik, dopredsjednik i Tajnik 'IFUOSI', sastanku su prisustvovali
i predstavnici Grada Pule,
100. 13. travnja 2011. godine u prostorijama Grada Vodnjana održan je radni sastanak
predstavnika našeg Društva i predstavnika Udruge slijepih Istarske županije sa pročelnicom
Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vodnjana na temu financiranja naših dviju
Udruga,
101. 15. travnja 2011. godine od obitelji preminulog člana Društva iz Pule primili smo
donaciju invalidske hodalice i invalidskih kolica za obavljanje nužde i održavanje higijene,
102. 16. travnja 2011. godine dopredsjednica našeg Društva na zaprimljeni poziv
prisustvovala je u radu godišnje Skupštine Društva multiple skleroze Istarske županije koja je
održana u Puli,
103. 17. travnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu donirali smo Dom za djecu bez
roditelja u Majmajoli stotinjak komada neophodnog donjeg rublja i tri mobilna telefona sa
karticama,
104. 18. travnja 2011. godine predsjednik Društva u Zagrebu je sa Ministarstvom obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti potpisao Ugovor o financiranju projekta Društva
'Osobni asistent' za 2011. godinu čime su osigurana financijska sredstva za osobne dohotke
osam osobnih asistenata Društva koji brinu za dio najteže oboljelih članova Društva,
105. 19. travnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Modrušani koji nije
član našeg Društva donirali smo neophodni par štaka,
106. 20. travnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Modrušani koji nije
član našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
107. 22. travnja 2011. godine sudjelovali smo u manifestaciji svečanog uručivanja Ugovora
projekta Osobne asistencije za 2011. godinu od strane Hrvatske premijerke/Predsjednice
Vlade Republike Hrvatske udrugama osoba s invaliditetom u Hrvatskoj koja je održana u
Hotelu Sheraton u Zagrebu, Ugovorom su za naše Društvo osigurana financijska sredstva za
osobne dohotke osam osobnih asistenata Društva koji brinu za dio najteže oboljelih članova
Društva, potpisivanju su nazočili i ministar i tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti putem kojega se i financira sam projekt, te načelnica odjela za
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osobe s invaliditetom pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
108. 23. travnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Modrušani koji nije
član našeg Društva donirali smo specijalno podesivi hidraulični bolnički krevet,
109. 28. travnja 2011. godine od strane obitelji preminulog člana iz Filipane pokraj
Marčane primili smo donaciju specijalne stolice za vršenje nužde i održavanje higijene,
specijalnog antidekubitalnog madraca za zračnim kompresorom i električnih invalidskih
kolica – HVALA.

SVIBANJ 2011. GODINE
110. 02. svibnja 2011. godine potpisali smo ugovor o radu sa novim djelatnikom Društva i
zaposlili ga na radno mjesto Osobnog asistenta kako bi brinuo i pomagao jednom od najteže
oboljelih članova Društva,
111. 02. svibnja 2011. godine potpisali smo 10-godišnji ugovor o korištenju skladišnog
prostora Društva u Puli sa Gradom Pula bez plaćanja mjesečne najamnine i istoga dana
preuzeli skladište na upotrebu,
112. 02. svibnja 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
113. 03. svibnja 2011. godine organizirali smo i proveli prijevoz i pristup na invalidsku
komisiju u Pulu članu Društva iz Pule, kako bi isti ostvario pravo na pripadajući invalidsku
mirovinu,
114. 03. svibnja 2011. godine u prostorijama Istarske županije održali smo radni sastanak
sa predstavnicima Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i savjetnicom zamjenice Istarskog
župana na temu priprema osnivanja SOS MREŽE ISTRE, krovne županijske organizacije
SOS telefona u Istarskoj županiji,
115. 04. svibnja 2011. godine u prostorijama našeg Društva održan je radni sastanak
članica SOS MREŽE ISTRE (Sigurna kuća Istre, Društvo naša djeca, SOS telefon Istarske
županije, Udruga stradalih u prometu, Obiteljski Centar Istarske županije, Dom Alfredo
Štiglić iz Pule, Zelena Istra i naše Društvo) koje putem telefona pružaju podršku i pomoć
potrebitima u Istarskoj županiji sa savjetnicom zamjenice Istarskog župana i pročelnicom i
djelatnicama Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije na temu zajedničkog
daljnjeg rada i aktivnosti,
116. 04. svibnja 2011. godine na raspisani javni natječaj za donacije HEP-a d.d. prijavili
smo projekt Društva namijenjen mladim članovima Društva,
117. 04. svibnja 2011. godine sa direktorom osiguranja KVARNER VIENNA
INSURANCE GROUP iz Pule gospodinom Borisom Gregurev održali smo radni sastanak na
temu pomoći našem Društvu pri radu i aktivnostima,
118. 05. svibnja 2011. godine predsjednik našeg Društva gospodin Davor Komar povodom
dana Grada Pule za humanitaran rad i osobit doprinos unapređivanju kvalitete života osoba s
invaliditetom, primio je posebno priznanje gradonačelnika Grada Pule gospodina Borisa
Miletića za 2011. godinu,
119. 06. svibnja 2011. godine predsjednik Društva prisustvovao je na prvom sastanku
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Istarskoj županiji u novom sazivu čiji je ujedno i
član,
120. 06. svibnja 2011. godine u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije održan je
radni sastanak Upravnog Vijeća Istarskog Foruma Udruga osoba s invaliditetom (sedam
županijskih udruga osoba s invaliditetom - Društvo multiple skleroze Istarske županije,
Društvo cerebralne paralize Istarske županije, Udruga za autizam Istra, Udruga slijepih
Istarske županije, Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije, Udruga slabovidnih
Istarske županije - Retina i naše Društvo distrofičara Istre),
121. 09. svibnja 2011. godine zahvaljujući odazivu mnogobrojnih donatora i sponzora
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produžilo se godišnju registraciju specijalnog kombi vozila Društva,
122. 09. svibnja 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
123. 11. svibnja 2011. godine sa Istarskom županijom, Gradom Pula i Centrom za socijalnu
skrb Pula, potpisali smo službeno partnerstvo na prijavi Projekta Društva na raspisani javni
natječaj Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi pod nazivom ''Integracija distrofičara Istre
2011. – 2012.'',
124. 11. svibnja 2011. godine prisustvovali smo godišnjoj Skupštini Društva Crvenog križa
Grada Pule u Puli – Hotel Riviera,
125. 11. svibnja 2011. godine u prostorijama Društva održali smo 4. sjednicu
Predsjedništva Društva,
126. 12. svibnja 2011. godine u prostorijama METRIS-a (Institut za istraživanje metala u
Istarskoj županiji) uz mnoštvo uzvanika i predstavnika udruga civilnog Društva javnosti je
predstavljen zajedno IFUOSI – Istarski Forum udruga osoba s invaliditetom Istarske županije
– krovna Istarska organizacija udruga osoba s invaliditetom koji čine naše Društvo
distrofičara Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije, Udruga cerebralne paralize
Istarske županije, Udruga za autizam Istra, Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske
županije, Udruga slabovidnih Županije istarske – Retina i Udruga slijepih Istarske županije,
odnosno ukupno 702 osobe s invaliditetom,
127. 12. svibnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva iz Pule pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
128. 13. svibnja 2011. 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 2011.-2012.', namijenjen
svim članovima Društva uz zapošljavanje stručne osobe na Projektu,
129. 13. svibnja 2011. godine na raspisani javni natječaj za donacije Croatia osiguranja d.d.
prijavili smo projekt Društva namijenjen mladim članovima Društva,
130. 14. svibnja 2011. 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 dva terapijska konja, za sve učesnike
rekreacije osigurao se prijevoz, ručak i neophodna tekućina, a kao završnica u sklopu
rekreacije organizirana je i bogata lutrija i zabava uz živu glazbu,
131. 16. svibnja 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
132. 16. svibnja 2011. godine svim članovima Društva poslan je dopis – čestitka povodom
obilježavanja '21. SVIBNJA' – Nacionalnog dana oboljelih od mišićne distrofije –
neuromuskularnih bolest,
133. 18. svibnja 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
134. 18. svibnja 2011. godine u prostorijama Društva održan je sastanak sa djelatnicima
Policijske postaje Pula na temu problematike Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske
županije, sastanak je zatražila PP Pula po nalogu državnog odvjetništva, čija je članica bila i
naše Društvo završno sa 28. veljače 2011. godine,
135. 19. svibnja 2011. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 sati na Gradskoj tržnici u Puli
na štandu sa promidžbenim lecima, plakatima i brošurama o radu, aktivnostima i članstvu
DDI-a, obilježilo se 'NAŠ' nacionalni dan, nacionalni dan obilježio se tradicionalno pod
sloganom „I vaše srce je mišić“ i sa podrškom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, želeći
u javnosti podići svijest o neuromuskularnim bolestima i posljedicama koje one kao
progresivne bolesti izazivaju, a sve u cilju osnaživanja osoba oboljelih od mišićne distrofije –
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neuromuskularnih bolesti ponajprije na lokalnoj razini, a zatim i mnogo šire,
136. 19. svibnja 2011. godine na poziv Odbora za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga
sabora, a u povodu obilježavanja 21. svibnja - Nacionalnog dana osoba oboljelih od
neuromuskularnih bolesti u zgradi Hrvatskoga sabora (Trg sv. Marka 6, Zagreb - dvorana
Ivana Mažuranića (84)), održana je tematska sjednica na temu ”Problemi osoba s mišićnom
distrofijom i srodnim neuromuskularnim bolestima” na kojoj su uvodna izlaganja o temi
podnijeli predsjednica Saveza društva distrofičara Hrvatske Marica Mirić (predstavljanje rada
SDDH), prof.dr.sc. Marija Šoštarko – spec. neurolog (predstavljanje mišićne distrofije –
neuromuskularnih bolesti), dr. med. Zorislav Bobuš – predsjednik Zajednice saveza osoba s
invaliditetom (predstavljanje SOIH-a i Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i
njezino provođenje), predsjednik našeg Društva i dopredsjednik Saveza društva distrofičara
Hrvatske Davor Komar na temu predstavljanja u privatnom angažmanu i angažmanu voditelja
DDI-a, a sve u cilju da 'NAŠ' nacionalni dan '21. SVIBANJ' ratificira i Hrvatski Sabor,
sjednici su prisustvovali i relevantni predstavnici ministarstava (MOBMS I MZSS) i stručne
javnosti, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, te predstavnici ostalih udruga osoba s
neuromuskularnim bolestima,
137. 21. svibnja 2011. godine u prostorijama Društva održana je edukacija predstavnika
udruga članica 'SOS MREŽE ISTRE', koju čine osam županijskih Udruga koje putem SOS
Telefona pružaju pomoć i podršku potrebitima u Istarskoj županiji, edukaciju je na poziv
Istarske županije održala edukatorica - gospođa iz Rijeke,
138. 21. svibnja 2011. godine boćari – članovi Društva sudjelovali su u natjecanju 2. kola
prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom održanom u Zagrebu, predstavnici
našeg Društva u boćarskoj kategoriji 'BC4' ostvarili su sve pobjede i trenutno su vodeći u
ukupnom poretku prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom,
139. 23. svibnja 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
140. 24. svibnja 2011. godine zajedno sa članicama IFUOSI-a – Istarski Forum udruga
osoba s invaliditetom Istarske županije (naše Društvo distrofičara Istre, Društvo multiple
skleroze Istarske županije, Udruga cerebralne paralize Istarske županije, Udruga za autizam
Istra, Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije, Udruga slabovidnih Županije
istarske – Retina i Udruga slijepih Istarske županije) u prostorijama Udruge slijepih Istarske
županije održan je radni sastanak sa predstavnicima Prometne policije Pula i predstavnicima
Pula parkinga d.o.o. iz Pule u svezi korištenja parkirnih mjesta predviđenih za parkiranje
vozila osoba s invaliditetom tijekom turističke sezone 2011. godine na području Grada Pule,
141. 25. svibnja 2011. godine u prostorijama našeg Društva tijekom cijelog dana
organizirani su liječnički pregledi (Dermoskopija) ranog otkrivanja melanoma i drugih
zloćudnih tumora kože za sve članove Društva, ali i za sve ostale osobe s invaliditetom u
Istarskoj županiji, pregled specijalnim dijagnostičkim aparatom (DermLite II Pro 3 GEN
aparat) volonterski je izvršila dr. Stanislava Laginja spec. dermatolog iz Rijeke (inače počasna
članica našeg Društva), a u partnerstvu sa Hrvatskim dermatovenerološkim društvom
Hrvatskog liječničkog zbora i Referentnim centrom za melanom Ministarstva zdravstva i
socijalne skrbi RH, cilj ovog medicinsko-humanitarno-savjetodavnog Projekta bila je
prevencija, obrazovanje i informiranje osoba s invaliditetom, s ciljem ranog otkrivanja
melanoma što omogućuje uspješno liječenje i visoku stopu preživljavanja, Projektom se
željelo 'osvijestiti' i sve širu javnost o opasnostima nepromišljenog ponašanja na suncu, o
štetnim posljedicama UV-zraka na zdravlje i pravilnim načinima zaštite od UV zraka te o
važnosti samog pregleda madeža, dermoskopija je neinvazivna i jednostavna dijagnostička
pretraga/metoda u dermatovenerologiji koja podrazumijeva pregled promjene madeža ručnim
dermoskopom, preglede je 'obavila' 31 osoba s invaliditetom, odnosno svi koji su imali veliki
broj madeža i madeže veće od 6 mm, nepravilnih rubova, ako su isti promijenili boju ili
strukturu ili ukoliko su isti primijetili bilo što neobično, za članove našeg Društva, ali i za sve
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ostale prijavljene za pregled koji radi težine hendikepa nisu mogli prisustvovati pregledu u
prostorijama Društva, organizirane su kućne posjete - pregledi diljem Istre, u ime članova
Društva i ostalih osoba s invaliditetom inicijatorici ove akcije dr. Laginja, Veliko 'HVALA',
142. 25. svibnja 2011. godine na raspisani javni natječaj za donacije HOLCIM-a d.d. iz
Koromačna prijavili smo projekt Društva namijenjen mladim članovima Društva,
143. 26. svibnja 2011. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano se posjetilo
nepokretnu članicu iz Pule,
144. 27. svibnja 2011. 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,
145. 28. svibnja 2011. godine organizirano i aktivno smo učestvovali u XII. šahovskom
turniru „Stjepan Bosak“ za osobe s invaliditetom u Zagrebu,
146. 29. svibnja 2011. godine organizirano i aktivno smo učestvovali u dvodnevnom
Međužupanijskom natjecanju - susretu osoba s invaliditetom u Sisku
147. 29. svibnja 2011. godine organizirano se posjetilo Memorijalni centar - logor
Jasenovac u Jasenovcu,
148. 30. svibnja 2011. godine sa članovima Društva organizirano se posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo terapijsko jahanje korisnika i rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg
fizioterapeuta iz Ustanove Zlatne ruke iz Pule, nakon terapijskog jahanja i vježbi u
prostorijama Društva održalo se kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
149. 30. svibnja 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
150. 31. svibnja 2011. godine sa članovima Društva organizirano se posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo terapijsko jahanje korisnika i rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg
fizioterapeuta iz Ustanove Zlatne ruke iz Pule, nakon terapijskog jahanja i vježbi u
prostorijama Društva održalo se kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
151. 31. svibnja 2011. godine zajedno sa članicama IFUOSI-a – Istarski Forum udruga
osoba s invaliditetom Istarske županije (naše Društvo distrofičara Istre, Društvo multiple
skleroze Istarske županije, Udruga cerebralne paralize Istarske županije, Udruga za autizam
Istra, Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije, Udruga slabovidnih Županije
istarske – Retina i Udruga slijepih Istarske županije) u prostorijama Udruge slijepih Istarske
županije održan je radni sastanak sa predstavnicima Odsjeka za promet, izgradnju i
održavanje - Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu Grada Pule, predstavnicima Službe
za gospodarstvo - Odsjek za gospodarstvo Ureda državne uprave u Istarskoj županiji i
predstavnika prometnih redara Grada Pule u svezi korištenja parkirnih mjesta predviđenih za
parkiranje vozila osoba s invaliditetom tijekom turističke sezone 2011. godine na području
Grada Pule.

LIPANJ 2011. GODINE
152. 01. lipnja 2011. godine potpisali smo ugovor o radu sa novom djelatnicom Društva i
zaposlili istu na radno mjesto Osobnog asistenta kako bi brinula i pomagala jednom od
najteže oboljelih članova Društva,
153. 01. lipnja 2011. godine sa članovima Društva organizirano se posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo terapijsko jahanje korisnika i rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg
fizioterapeuta iz Ustanove Zlatne ruke iz Pule, nakon terapijskog jahanja i vježbi u
prostorijama Društva održalo se kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
154. 01. lipnja 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na boćarski
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trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
155. 01. lipnja 2011. godine u Domu hrvatskih branitelja u Puli aktivno smo sudjelovali u
dobrotvornom koncertu Inner wheel kluba uz nastup učenika glazbene škole I. M. Ronjgov iz
Pule, a u korist Volonterskog palijativnog tima Lige protiv raka Pula, prikupljena financijska
sredstva biti korištena za nabavku pomagala potrebitim bolesnicima,
156. 02. lipnja 2011. godine sa članovima Društva organizirano se posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo terapijsko jahanje korisnika i rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg
fizioterapeuta iz Ustanove Zlatne ruke iz Pule, nakon terapijskog jahanja i vježbi u
prostorijama Društva održalo se kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
157. 03. lipnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
158. 03.- 04. lipnja 2011. godine članovi Društva – boćari, natjecali su se na dvodnevnom
državnom Klupskom prvenstvu Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom, koje je održano
u Đakovu, u sklopu Boćarskoga Kluba osoba s invaliditetom Istrijana, članovi Društva
Gordana Kuhar i Davor Komar osvojili 2. mjesto u paru - ČESTITKE,
159. 07. lipnja 2011. godine predsjednik Društva prisustvovao je na radnom sastanku
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Istarskoj županiji čiji je ujedno i član,
160. 07. lipnja 2011. godine u prostorijama i sa predstavnicima Udruge slijepih Istarske
županije i pročelnikom za društvene djelatnosti Grada Pule održali smo radni sastanak na
temu financiranja naših dviju udruga u 2011. godini,
161. 07. lipnja 2011. godine u Domu sportova 'Mate Parlov' u Puli organizirali smo doček
klupskih prvaka Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom, članove boćarskog Kluba osoba
s invaliditetom Istarske županije 'Istrijana', čiji su članovi – boćari ujedno i članovi našeg
Društva, boćari su na Prvenstvu koje je održano u Đakovu osvojili zlato u paru i dva srebra
(par i tročlana ekipa), čime su nastavili uspješan niz pobjeda u sezoni boćanja 2011. godine, u
sklopu svečanosti za sve uzvanike, goste i medije prezentirana je utakmica boćanja za osobe s
invaliditetom, te pehari i medalje osvojeni na Prvenstvu u Đakovu,
162. 07. lipnja 2011. godine u prostorijama Društva organizirali i proveli smo radionicu
meditacije i osobne duhovnosti za sve zainteresirane članova Društva,
163. 07. lipnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Svetvinčenta koji nije
član našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
164. 08. lipnja 2011. godine donirali smo specijalne gel baterije za invalidska kolica članici
Društva iz Rovinja,
165. 08. lipnja 2011. godine organizirali smo odlazak članova Društva na koncert stranog
izvođača u Zagreb (Arena),
166. 09. lipnja 2011. godine Predsjednik Društva kao član Predsjedništva i dopredsjednik
Saveza društava distrofičara Hrvatske, prisustvovao je na sjednici Predsjedništva SDDH
održanoj u Zagrebu,
167. 14. lipnja 2011. godine Predsjednik Društva kao član Predsjedništva i dopredsjednik
Saveza društava distrofičara Hrvatske, prisustvovao je na sjednici Predsjedništva SDDH
održanoj u Zagrebu,
168. 15. lipnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva donirali smo neophodna invalidska kolica za amputirce,
169. 15. lipnja 2011. godine sa predstavnicima Zadruge osoba s invaliditetom Pula na temu
zajedničkih aktivnosti održali smo radni sastanak,
170. 16. lipnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva donirali smo neophodni par štaka,
171. 17. lipnja 2011. godine sudjelovali smo na sjednici Skupštine Zadruge osoba s
invaliditetom Pula koja je održana u Puli,
172. 20. lipnja 2011. godine Domu za osobe s invaliditetom Pula dali smo na posudbu
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službeno karavan vozilo Društva, kako bi Uprava i djelatnici Doma sudjelovali na prezentaciji
pomagala u Zagrebu,
173. 21. lipnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva donirali smo neophodna specijalna invalidska kolica za vršenje nužde i održavanje
osobne higijene,
174. 27. lipnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koji nije članica našeg
Društva donirali smo neophodni par štaka,
175. 28. lipnja 2011. godine u Zagrebu sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi,
potpisali smo Ugovor o financijskoj potpori jednogodišnjem Projektu Društva – ''Integracija
distrofičara Istre 2011.-2012.'', koji je prijavljen Ministarstvu u službenom partnerstvu sa
Istarskom županijom, Gradom Pula i Centrom za socijalnu skrb Pula,
176. 28. lipnja 2011. godine sudjelovali smo na prvom skupu roditelja djece oboljele od
neuromuskularnih bolesti koji je održan u Zagrebu u organizaciji Saveza društva distrofičara
Hrvatske čija je aktivna članica i naše Društva, u sklopu skupa Predsjednik Društva održao je
i izlaganje,
177. 29. lipnja 2011. godine aktivno smo sudjelovali na radionici u organizaciji
'Volonterskog centra Istarske županije' pod nazivom «Menadžment volontera» koja je održana
u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije za Udruge članice Istarskog Foruma udruga
osoba s invaliditetom čija je aktivna članica i naše Društvo,
178. 29. lipnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođe iz Vodnjana koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
179. 29. lipnja 2011. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održalo se
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
180. 29. lipnja 2011. godine sa prigodnim poklon paketima posjetilo se organizirano
nepokretnu članicu Društva iz Pule,
181. 30. lipnja 2011. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održalo se
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
182. 30. lipnja 2011. godine Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, podnijeli smo završno
narativno i financijsko izvješće Projekta Društva – ''Integracija distrofičara Istre 2010.-2011.'',
koji je proveden u službenom partnerstvu sa Istarskom županijom, Gradom Pula i Centrom za
socijalnu skrb Pula,
183. 30. lipnja 2011. godine Domu za osobe s invaliditetom Pula dali smo na posudbu
specijalno kombi vozilo Društva kako bi polaznike Doma koji koriste invalidska kolica poveli
na završni školski izlet i razgledavanje Velebita.

SRPANJ 2011. GODINE
184. 01. srpnja 2011. godine potpisali smo ugovor o radu sa novom djelatnicom Društva i
zaposlili istu na radno mjesto Osobnog asistenta kako bi brinula i pomagala jednoj od najteže
oboljelih članica Društva,
185. 01. srpnja 2011. godine Domu za osobe s invaliditetom Pula dali smo na posudbu
specijalno kombi vozilo Društva,
186. 01. srpnja 2011. godine u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula javnosti je predstavljena
'SOS MREŽA ISTRE', koju uz naše Društvo čine još sedam udruga sa sjedištem na području
Istarske županije, koje putem telefona pružaju pomoć i podršku potrebitima, predstavljanje i
cijela Mreža podržana je od strane Istarske županije koja je za potrebe Mreže i njezinih
korisnika uredila Internet stranicu Mreže WWW.SOSMRAZAISTE.COM, te veliki broj plakata i
džepnih brošura,
187. 01.-08. srpnja 2011. godine u Selcu pokraj Crikvenice održan je 2. Europski kamp
mladih 'distrofičara' u organizaciji EAMDA-e (Evropski savez 'distrofičara' čija je članica i
naš Savez društava distrofičara Hrvatske), uz mnogobrojne edukacije i prezentacije sudionika,
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04. srpnja Predsjednik našeg Društva održao je izlaganje na temu spolnosti 'distrofičara' i
prezentaciju boćanja za osobe s invaliditetom uz praktični prikaz i samo natjecanje sudionika,
Kampu je prisustvovao i mladi predstavnik našeg Društva,
188. 05. srpnja 2011. godine u organizaciji Volonterskog centra Istre i Upravnog odjela za
zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije u sklopu 18. ljetne škole unaprjeđenja zdravlja u
Motovunu je održan okrugli stol na temu 'Volonteri u radu sa osjetljivim skupinama', cilj
okruglog stola bio je predstavljanje dobre prakse i smjernica za organizirani rad sa
volonterima, bila je to ujedno i jedna od aktivnosti obilježavanja Europske godine
volontiranja – 2011.', uz vrhunske izlagače na okruglom stolu prisustvovao je veliki
predstavnika udruga i ustanova koji koriste usluge volontera i onih koji za iste imaju velike
potrebe,
189. 05. srpnja 2011. godine organizirali smo odlazak članova Društva na koncert stranog
izvođača u Pulu (Arena),
190. 04.-11. srpnja 2011. godine uredili smo prostorije Društva koje smo od strane Grada
Pule dobili na upotrebu (obojali, izradili police i 7 metara stalaža - stolova) i u iste preselili
sva ortopedska i ostala pomagala koje Društvo ima spremno za donacije i posudbu,
191. 07. srpnja 2011. godine članu Društva iz Pule pružili smo na zaprimljenu zamolbu
neophodnu financijsku pomoć,
192. 07. srpnja 2011. godine gospodinu iz Slavonskog Broda koji boluje od progresivne
mišićne distrofije na zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodni električni invalidski skuter
na četiri kotača,
193. 08. srpnja 2011. godine gospodinu iz Pule na zaprimljenu zamolbu donirali smo
neophodni specijalno podesivi hidraulični krevet,
194. 12. srpnja 2011. godine u prostorijama Društva održali smo 5. sjednicu Predsjedništva
Društva,
195. 13. srpnja 2011. godine u prostorijama Društva održali smo prezentaciju petog broja
godišnjeg glasila Društva 'ISTARSKI GEN', tiskanog u 1100 primjeraka (124 stranice B4
formata, 742 fotografije popraćene tekstom i 130 novinskih članaka) koji najbolje govori o
radu i aktivnostima Društva u vremenu od 01. travnja 2010. godine do 31. svibnja 2011.
godine, tiskanjem glasila Društva «Istarski Gen» završeno je provođenje projekta pod
nazivom «INTEGRACIJA DISTROFIČARA ISTRE», kojega petu godinu zaredom
financijski podržavaju službeni partneri projekta - Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,
Istarska županija i Grad Pula, godišnje glasilo Istarski Gen služi svima zainteresiranima kao
izvješće o radu i aktivnostima programa Društva, 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,
196. 13. srpnja 2011. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održalo se
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
197. 13. srpnja 2011. godine gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva na zaprimljenu
zamolbu doniralo se specijalno podesivi bolnički krevet,
198. 14. srpnja 2011. godine sa prigodnim poklon paketom posjetili smo nepokretnu
članicu Društva iz Kršanci pokraj Žminja,
199. 15. srpnja 2011. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva iz Pule pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
200. 15. srpnja 2011. godine sa prigodnim poklon paketom posjetili smo nepokretnu
članicu Društva iz Žminja,
201. 19. srpnja 2011. godine četiri osobna asistenta zaposlena u Društvu kako bi brinuli o
najteže oboljelim članovima Društva, sudjelovali su na edukacijskom tečaju za osobne
njegovatelje u Zagrebu u organizaciji SOIH-a (Zajednica saveza osoba s invaliditetom
Hrvatske),
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202. 26. srpnja 2011. godine gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva dali smo na
posudbu specijalna invalidska kolica,
203. 27. srpnja 2011. godine u prostorijama našeg Društva održana je redovna izborna
Skupština Vijeća mladih Istarske županije čija je članica i naše Društvo,
204. 28. srpnja 2011. godine na raspisani javni natječaj za donacije Zaklade Adris prijavili
smo projekt Društva namijenjen kupnji neophodnog skalamobila za potrebe Društva,
205. 29. srpnja 2011. godine sa prigodnim poklon paketima posjetili smo člana i članicu
Društva iz Rovinja,
206. 29. srpnja 2011. godine predali smo završno polugodišnje financijsko izvješće o
poslovanju Društva financijskoj agenciji i poreznoj upravi,
207. 30. srpnja 2011. godine organizirali smo odlazak članova Društva na koncert domaćeg
izvođača u Pulu (Arena).

KOLOVOZ 2011. GODINE
208. 01. kolovoza 2011. godine organizirali i proveli smo prijevoz člana Društva iz Pule na
stacionarnu rehabilitaciju u bolnicu Rovinj,
209. 06. kolovoza 2011. godine organizirali smo odlazak članova Društva na koncert
stranog izvođača u Pulu (Arena),
210. 08. kolovoza 2011. godine stranom državljaninu (Engleska) koji je stradao na
ljetovanju u Poreču dali smo na posudbu invalidska kolica,
211. 09. kolovoza 2011. godine članici Društva iz Rovinja na zaprimljenu zamolbu pružili
smo neophodnu financijsku pomoć,
212. 10. kolovoza 2011. godine u organizaciji našeg Društva i Boćarskog Kluba osoba s
invaliditetom Istarske županije 'ISTRIJANA' i u suradnji sa bolnicom za ortopedsku kirurgiju
i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat iz Rovinja, u velikoj dvorani bolnice za osoblje
bolnice održana je prezentacija boćanja za osobe s invaliditetom, prezentaciju je vodio
dopredsjednik našeg Kluba i član Upravnog odbora Hrvatskog boćarskog saveza osoba s
invaliditetom gospodin Davor Komar, nakon uvoda i pokazne 'utakmice' boćanja, uslijedila je
edukacija osoblja bolnice (fizioterapeuti) i kraći trening nakon čega su uslijedile dvije
'utakmice' u parovima (četiri boćara 'na' četiri terapeuta), u boćanju su uz boćare našeg Kluba
sudjelovali i hrvatski boćarski reprezentativci iz BKOSI 'OSJEČKI OSMJEH' iz Osijeka i
BKOSI 'ŽELJKO KLEPAČ' iz Zagreba, cilj cjelokupne 'manifestacije' je prikaz jednakih
mogućnosti i senzibilizacija javnosti o pravima i mogućnostima osoba s invaliditetom,
213. 10. kolovoza 2011. 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,
214. 11. kolovoza 2011. 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,
215. 12. kolovoza 2011. godine gospođi iz Kanfanara koja nije članica našeg Društva na
zaprimljenu zamolbu dali smo na posudbu invalidska kolica,
216. 12. kolovoza 2011. 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,
217. 13. kolovoza 2011. godine organizirali smo odlazak članova Društva na koncert
domaćeg izvođača u Pulu (Arena),
218. 16. kolovoza 2011. godine gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva na
zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodna invalidska kolica,
219. 17. kolovoza 2011. godine sa članovima Društva proveli smo jednodnevnu ljetnu
rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za osobe u
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invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
220. 18. kolovoza 2011. 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,
221. 22. kolovoza 2011. godine organizirali i proveli smo prijevoz za dvije članice Društva
iz Barbana na stacionarnu rehabilitaciju u bolnicu Rovinj,
222. 23. kolovoza 2011. godine članici Društva iz Poreča na zaprimljenu zamolbu pružili
smo neophodnu financijsku pomoć,
223. 23. kolovoza 2011. godine gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva na
zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodna invalidska kolica,
224. 24. kolovoza 2011. godine sa članovima Društva iz Labina proveli smo jednodnevnu
ljetnu rekreaciju – rehabilitaciju u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj plaži za
osobe u invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
225. 24. kolovoza 2011. godine gospodinu iz Svetvinčenta koji nije našeg Društva na
zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodni specijalno podesivi električni krevet sa
trapezom,
226. 26. kolovoza 2011. godine gospodinu iz Svetvinčenta koji nije našeg Društva na
zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodna invalidska kolica,
227. 29. kolovoza 2011. 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 2011. godini,
228. 29. kolovoza 2011. godine gospodinu iz Smoljanci koji nije našeg Društva na
zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodni par podlaktičnih štaka,
229. 29. kolovoza 2011. godine od strane tvrtke Dims d.o.o. iz Pule primili smo donaciju
vatrogasnog aparata za službeno karavan vozilo Društva - Hvala,
230. 29. kolovoza 2011. godine u prostorijama Društva održali smo radni sastanak sa
predstavnicima Grada Pule – Upravni odjel za prostorno uređenje - Odjel za zaštitu okoliša na
temu zajedničkog obilježavanja Europskog Tjedna mobilnosti,
231. 29. kolovoza 2011. godine sa predstavnicima ortopedije Bauerfiend održali smo radni
sastanak na temu suorganizacije 8. simpozija distrofičara Istre – 'Ususret zdravlju 2011.',
232. 30. kolovoza 2011. godine članu i članici Društva smještenima u Domu za starije i
nemoćne 'Pergolis' u Rovinju donirali smo na zaprimljenu zamolbu neophodni klima uređaj,
donirani klima uređaj za članove Društva montirati će sam Dom Pergolis,
233. 31. kolovoza 2011. godine gospodinu iz Bubani pokraj Sošići koji nije našeg Društva
na zaprimljenu zamolbu donirali smo neophodna električna invalidska kolica,
234. 31. kolovoza 2011. godine potpisali smo ugovor o radu sa novom djelatnicom Društva
i zaposlili istu na radno mjesto Osobnog asistenta kako bi brinula i pomagala jednoj od
najteže oboljelih članica Društva iz Pule.

RUJAN 2011. GODINE
235. 01.-02. rujna 2011. godine predstavnici Društva sudjelovali su u radu 10. skupa
distrofičara Hrvatske u Zagrebu u organizaciji Saveza društva distrofičara Hrvatske čija je
naše Društvo članica, skup je bio namijenjen roditeljima djece oboljelih od neuromuskularnih
bolesti,
236. 03. rujna 2011. godine organizirano i aktivno smo učestvovali u dvodnevnom XIII.
Međužupanijskom sportskom susretu osoba s invaliditetom u Požegi,
237. 05. rujna 2011. godine organizirali i proveli smo prijevoz dviju članica Društva za
stacionarne rehabilitacije iz bolnice Rovinj kući u Barban,
238. 05. rujna 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodina iz Svetvinčenta koji nije
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član našeg Društva donirali smo neophodna specijalna invalidska kolica za održavanje
higijene i vršenje nužde,
239. 06. rujna 2011. godine u Istarskoj županiji održali smo radni sastanak sa
predstavnicima Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb na temu rada i aktivnosti Društva u 2012.
godini,
240. 06. rujna 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Svetvinčenta koji nije
član našeg Društva donirali smo neophodan antidekubitalni madrac,
241. 06. rujna 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođe iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
242. 07. rujna 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na boćarski
trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
243. 07. rujna 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođe iz Batluga (Općina Gračišće)
koja nije članica našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
244. 08. rujna 2011. godine predsjednik Društva prisustvovao je na radnom sastanku
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Istarskoj županiji čiji je ujedno i član,
245. 08. rujna 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na boćarski
trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
246. 08. rujna 2011. godine u prostorijama Društva održali smo 6. sjednicu Predsjedništva
Društva,
247. 08. rujna 2011. godine sa ravnateljstvom Osnovne škole Veli Vrh iz Pule održali smo
radni sastanak na temu najma sportske dvorane škole za organizaciju domaćinstva završnog
kola Prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom,
248. 09. rujna 2011. godine Gradu Pula na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
249. 09. rujna 2011. godine Gradu Rovinju na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
250. 09. rujna 2011. godine na raspisani javni natječaj Istarske županije u službenom
partnerstvu sa Savezom društava distrofičar Hrvatske – SDDH, Zajednicom Saveza osoba s
invaliditetom Hrvatske – SOIH, Udrugom slijepih Istarske županije i Društvom Crvenog
Križa Istarske županije, prijavili smo projekt Društva ''Integracija distrofičara Istre 2012.',
namijenjen svim članovima Društva,
251. 09. rujna 2011. godine Gradu Poreču na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
252. 12. rujna 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na boćarski
trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
253. 12. rujna 2011. godine u prostorijama Društva održali smo radni sastanak sa
vlasnikom ranča Barba Tone iz Manjadvorci i predsjednikom Humanitarne Udruge Pomoć i
Ljubav iz Pule, na temu organizacije humanitarne akcije za preminulog člana Društva iu Pule,
254. 13. rujna 2011. godine povodom Europskoga tjedna mobilnosti primili smo u posjet
učenike osmih razreda Osnovne škole Veruda iz Pule, učenicima škole prikazana je video
projekcija o radu i aktivnostima 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, 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, obilježavanjem “Europskog tjedna mobilnosti”, naše
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Društvo priključilo se provođenju Hrvatske Kampanje u partnerstvu sa Zajednicom saveza
osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH i Europskim Forumom osoba s invaliditetom –EDF, a
sve u cilju ostvarivanja prava na Europsku karticu mobilnosti, koja će služiti u svim zemljama
članicama od 2013. godine za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom na mobilnost,
Europskom karticom mobilnosti izjednačili bi prava na povlastice za parkiranje, ulaske u
određene građevine, prijevoz i slično, pod jednakim uvjetima u svakoj zemlji neovisno iz koje
zemlje osoba s invaliditetom dolazi i čiji je stanovnik,
255. 14. rujna 2011. godine Istarskoj županiji na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
256. 15. rujna 2011. godine Općini Marčana na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
257. 15. rujna 2011. godine Gradu Umagu na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
258. 15. rujna 2011. godine Gradu Pazinu na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
259. 15. rujna 2011. godine Gradu Buje na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
260. 16. rujna 2011. godine Općini Medulin na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
261. 17. rujna 2011. godine u partnerstvu sa Gradom Pula, Upravnim odjelom za Zaštitu
okoliša povodom Europskoga tjedna mobilnosti na Portarati – Centru Pule predstavili smo
javnosti ekološko vozilo – električni skuter namijenjen za osobe sa smanjenom
pokretljivošću,
262. 16.-17. rujna 2011. godine boćari – članovi Društva sudjelovali su u natjecanju 3. kola
prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom održanom u Osijeku, predstavnici
našeg Društva u boćarskoj kategoriji 'BC4' ostvarili su sve pobjede i trenutno su vodeći u
ukupnom poretku prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom,
263. 19. rujna 2011. godine Gradu Buzetu na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
264. 20. rujna 2011. godine Općini Ližnjan na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
265. 21. rujna 2011. godine Gradu Labinu na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
266. 22. rujna 2011. godine povodom Europskoga tjedna mobilnosti posjetili smo učenike
sedmih razreda Osnovne škole Veruda iz Pule, učenicima škole prikazana je video projekcija
o radu i aktivnostima 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, 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 u partnerstvu sa Zajednicom saveza osoba s
invaliditetom Hrvatske – SOIH i Europskim Forumom osoba s invaliditetom –EDF, a sve u
cilju ostvarivanja prava na Europsku karticu mobilnosti, koja će služiti u svim zemljama
članicama od 2013. godine za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom na mobilnost,
Europskom karticom mobilnosti izjednačili bi prava na povlastice za parkiranje, ulaske u
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određene građevine, prijevoz i slično, pod jednakim uvjetima u svakoj zemlji neovisno iz koje
zemlje osoba s invaliditetom dolazi i čiji je stanovnik,
267. 23. rujna 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Valbandona (Općina
Fažana) koji nije član našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
268. 26. rujna 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na boćarski
trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
269. 27. rujna 2011. godine sa članovima Društva organizirano se posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo terapijsko jahanje korisnika i rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg
fizioterapeuta iz Ustanove Zlatne ruke iz Pule, nakon terapijskog jahanja i vježbi u
prostorijama Društva održalo se kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
270. 28. rujna 2011. godine Općini Žminj na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
271. 28. rujna 2011. godine Općini Cerovlje na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
272. 28. rujna 2011. godine sa članovima Društva organizirano se posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo terapijsko jahanje korisnika i rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg
fizioterapeuta iz Ustanove Zlatne ruke iz Pule, nakon terapijskog jahanja i vježbi u
prostorijama Društva održalo se kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
273. 28. rujna 2011. godine Gradu Vodnjanu na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
274. 28. rujna 2011. godine Općini Svetvinčenat na raspisani javni natječaj za proračun
2012. godine, prijavili smo Program Društva,
275. 28. rujna 2011. godine predsjednik Društva prisustvovao je na radnom sastanku
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Istarskoj županiji čiji je ujedno i član, sastanak
povjerenstva održan je u prostorijama Društva,
276. 28. rujna 2011. godine Općini Brtonigla na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
277. 29. rujna 2011. godine u 10.30 sati u prostorijama Društva, održana je konferencija za
javnost, na kojoj se predstavilo događanja humanitarne akcije 'VRAĆAJ SE, NISI
ODGOVARAO KEMIJU !', koja će se održati u Manjadvorcima - 09. listopada 2011. godine
(nedjelja), s ciljem prikupljanja financijskih sredstava za tiskanje edukativne knjige o radu,
životu i umjetnosti u siječnju ove godine prerano preminulog dječaka Alena Miloševića iz
Pule, učenika 7. razreda, program i aktivnosti cjelodnevne humanitarne akcije predstavili su
vlasnik Ranča Barba Tone gospodin Zoran Uravić, predsjednik Društva distrofičara Istre
gospodin Davor Komar, Predsjednik Humanitarne udruge Pomoć i Ljubav, ravnateljstvo
Osnove škole Veruda iz Pule i učenici Alenovog 8. razreda,
278. 29. rujna 2011. godine sa prigodnim poklon paketima posjetilo se nepokretnog člana iz
Pule,
279. 30. rujna 2011. godine koristeći poticaje javnog natječaja Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje za potrebe rada i aktivnosti Društva, na određeno vrijeme od dva mjeseca
zaposlilo se dvoje novih djelatnika Društva,
280. 30. rujna 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodina iz Pule koji nije član našeg
Društva donirali smo neophodnu invalidsku hodalicu,
281. 30. rujna 2011. godine sa članovima Društva organiziran je i proveden cjelodnevni
edukacijski izlet upoznavanja Istarske županje (Medulin, Ližnjan, Vodnjan, Žminj, Pazin,
Gračišće, Pićan, Barban, Pula),
282. 30. rujna 2011. godine Općini Funtana na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
283. 30. rujna 2011. godine Gradu Novigradu na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
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godine, prijavili smo Program Društva.

LISTOPAD 2011. GODINE
284. 03. listopada 2011. godine sudjelovali smo na savjetodavnoj županijskoj radionici u
organizaciji Ministarska obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i UNDP-a
(Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj) koja je održana u Zajednici Talijana u
Puli na temu 'Podrška u primjeni mehanizma praćenja i evaluacije mjera Nacionalne strategije
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine', radionicu je
pozdravnim riječima otvorila Načelnica odjela za osobe s invaliditetom pri MOBMS-u
gospođa Zvjezdana Bogdanović i načelnik županijske uprave gospodin Valerio Drandić, u
radu radionice sudjelovali su predstavnici općina, gradova, županije i Udruga osoba s
invaliditetom,
285. 04. listopada 2011. godine sa članovima Društva organizirano se posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo terapijsko jahanje korisnika i rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg
fizioterapeuta, nakon terapijskog jahanja i vježbi u prostorijama Društva održalo se kreativno
- informatičko - edukacijsku radionicu,
286. 04. listopada 2011. godine u Prostorijama Društva održana je redovita godišnja
sjednica Nadzornog odbora Društva, koji je zaključio da u sveukupnom poslovanju Društva
distrofičara Istre, nije ustanovljeno odstupanje od Zakona, Statuta Društva - općih akata i
odluka Predsjedništva, Zapisnik Nadzornog odbora poslan je uz poziv za redovnu izvještajnu
Skupštinu Društva svim članovima DDI,
287. 05. listopada 2011. godine sa članovima Društva organizirano se posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo terapijsko jahanje korisnika i rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg
fizioterapeuta,
288. 06. listopada 2011. 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, voditeljica prodaje i
organizacije gospođa Suzana Putinja Kalčić i suradnici, veliko HVALA prijateljima iz
PULJANKE d.d.,
289. 06. listopada 2011. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održalo se
kreativno - informatičko - edukacijsku radionicu,
290. 06. listopada 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođe iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica za održavanje higijene i vršenje
nužde,
291. 06. listopada 2011. godine na zaprimljenu zamolbu članu Društva iz Vodnjana donirali
smo osobno računalo u kompletu,
292. 06. listopada 2011. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva iz Medulina
donirali smo neophodni par štaka,
293. 07. listopada 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođe iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo specijalno podesivi hidraulični krevet,
294. 07. listopada 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođe iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
295. 09. listopada 2011. godine na Ranču Barba Tone u Manjadvorcima pokraj Marčane
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
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djelatnici i volonteri ranča, za sve učesnike rekreacije osiguralo se ručak i neophodnu
tekućinu, kao završnica u sklopu rekreacije organizirana je i bogata humanitarna lutrija, te
zabava uz živu glazbu,
296. 09. listopada 2011. godine s ciljem prikupljanja financijskih sredstava za tiskanje 2000
komada edukativne knjige o radu, životu i umjetnosti u siječnju ove godine prerano
preminulog dječaka Alena Miloševića iz Pule, na ranču Barba Tone u Manjadvocima
zahvaljujući odazivu mnogobrojnih donatora i sponzora održana je humanitarna akcija
'VRAĆAJ SE, NISI ODGOVARAO KEMIJU !', akcija je započela u jutro dolaskom
sudionika na ranč i kupnjom ulaznice od 20,00 kuna, za koje je svaki učenik mogao jahati dva
kruga unutar ranča, zatim je uslijedio Pljočkarski turnir - natjecanje u parovima za veliku
nagradu Manjadvorci 'Princ od Manjadvorci' sa učešćem od 200,00 kuna po paru, te konjičko
natjecanje 'WOLF'S RING' sa učešćem od 100,00 kuna po osobi gdje su jahači (isključivo
ženske osobe) kopljem u galopu gađali prsten koji je visio u zraku, akciju su obilježile i ostale
aktivnosti; vožnja turističkim vlakićem na relaciji Ranč Barba Tone – Hreljići (sajam) po
cijeni od 10,00 kuna po osobi, humanitarna prodaja radova učenika Osnovne škole Veruda iz
Pule po cijeni od 10,00 kuna po radu, humanitarna prodaja suvenira na temu 'Jahanje i konji'
,Quad humanitarne vožnje po cijeni 30,00 kuna/10 minuta na poligonu i 80,00 kuna/30
minuta na terenu, humanitarna prodaja palačinki po 10,00 kuna po palačinki, humanitarna
lutrija po cijeni od 10,00 kuna po listiću, Paintball po cijeni od 90,00 kuna po osobi (oprema +
100 kuglica), Misa povodom Hodočašća Majci Božjoj od zdravlja (11.00 sati crkva Hreljići predvodi monsinjor Ivan Milovan porečko - pulski biskup), te zabavni dio manifestacije uz
osobnu podršku/prisustvo glumca Filipa Juričića, akcijom je prikupljeno 16.372,50 kuna,
hvala svima koji su bili dio humanitarne akcije,
297. 10. listopada 2011. godine Općini Bale na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
298. 10. listopada 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
299. 10. listopada 2011. godine Općini Fažana na raspisani javni natječaj za proračun 2012.
godine, prijavili smo Program Društva,
300. 10. listopada 2011. godine na zaprimljenu zamolbu članu Društva iz Vodnjana donirali
smo LCD monitor za osobno računalo,
301. 10. listopada 2011. godine Općini Višnjan na raspisani javni natječaj za proračun
2012. godine, prijavili smo Program Društva,
302. 12. listopada 2011. godine Općini Sveti Lovreč na raspisani javni natječaj za proračun
2012. godine, prijavili smo Program Društva,
303. 12. listopada 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođe iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo osobno računalo u kompletu,
304. 12. listopada 2011. godine Općini Gračišće na raspisani javni natječaj za proračun
2012. godine, prijavili smo Program Društva,
305. 12.-14. listopada 2011. godine obilježavajući 37. godina rada i aktivnosti Društva,
organizirali smo 'DANE OTVORENIH VRATA DDI', svakodnevno u vremenu od 09.00 –
15.00 sati, sva tri dana manifestacije svim zainteresiranima putem video projekcije bio je
predstavljen cjelokupni rad i aktivnosti Društva, mnogi zainteresirani razgledali su izložbu
kreativno – likovnih radova članova Društva i prezentaciju ortopedskih pomagala koje
potrebuju osobe s invaliditetom (invalidska kolica (klasična, dječja i električna)), 2 terenska
električna skutera, invalidske hodalice (na četiri noge i na kotače sa kočnicama), specijalno
podesivi električni krevet, hidrauličnu dizalicu za transfer nepokretnih osoba, stolicu za wc,
štake, antidekubitalni madrac za krevet sa zračno električnim kompresorom, antidekubitalni
jastuk za invalidska kolica i ostalo), ispred prostorija Društva u istom vremenu razgledavalo
se specijalna vozila Društva (adaptirano kombi vozilo sa hidraulično-električnom rampom za
'unos' i prijevoz osoba u invalidskim kolicima i krevetu i karavan vozilo preuređeno za
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upravljanje osobama u invalidskim kolicima), Info dan za sve koji su htjeli više direktnih i
opširnijih informacija o Društvu, održao se 12. listopada u vremenu od 09.00-12.00 sati,
službeni partner otvorenih vrati DDI bilo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,
306. 14. listopada 2011. godine Općini Sveti Petar u Šumi na raspisani javni natječaj za
proračun 2012. godine, prijavili smo Program Društva,
307. 17. listopada 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
308. 17. listopada 2011. godine u prostorijama Društva održali smo radni sastanak sa
predstavnicima tvrtke Aktivist d.o.o. iz Pule na temu razvoja i prijave projekata Društva za
Europske i ostale fondove izvan Hrvatske,
309. 19. listopada 2011. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva iz Pule pružili smo
neophodnu financijsku pomoć za kupnju specijalnih akumulatora za invalidska kolica,
310. 20. listopada 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Buzeta koji nije član
našeg Društva donirali smo osobno računalo u kompletu,
311. 20. listopada 2011. godine na zaprimljenu zamolbu Udruge antifašista grada Buzeta
donirali smo osobno računalo u kompletu,
312. 20. listopada 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Svetog Martina
(Buzet) koji nije član našeg Društva donirali smo osobno računalo u kompletu,
313. 20. listopada 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođe iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet,
314. 21.-23. listopada 2011. godine tri mlada člana Društva zajedno sa svojim
pratnjama/asistentima sudjelovali su u radu 3. Foruma mladih distrofičara Hrvatske koji je
održan u Vukovaru u organizaciji Saveza društava distrofičara Hrvatske sa temama; SWOT
analiza za neprofitne udruge, Motiviranje osoba s neuromuskularnim bolestima, Što je Peer
Counselling?, Iskustva življenja s neuromuskularnom bolesti, Rehabilitacija u zajednici i
socijalne usluge – uloga mladih, Izrada čestitki, predstavljanje uređaja Compex i Respifit S,
Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013.
i Predstavljanje i poticaj za uključivanje u Kamp mladih, u sklopu Forma organizirano je i
razgledavanje Vukovara uz Posjet Memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata,
Forum je započeo pozdravnim riječima gradonačelnika Grada Vukovara gospodina Željka
Sabo,
315. 24. listopada 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
316. 24. listopada 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođe iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
317. 24. listopada 2011. godine aktivno smo sudjelovali na stručnom sastanku u
organizaciji Obiteljskog centra Istarske županije na temu Kampanje za zaustavljanje
seksualnog nasilja nad djecom i Pružanje podrške mladim odraslim osobama s invaliditetom
u ostvarivanju spolno-reproduktivnih prava i uloga,
318. 24. listopada 2011. godine u Društvu je započeo dvomjesečni tečaj informatike i
računovodstva za sve zainteresirane, tečaj se organiziralo u suradnji sa sveučilištem Algebra
iz Zagreba i privatnim predavačima iz Pule, završeni tečajevi polaznika upisani su u njihove
radne knjižice,
319. 24. listopada 2011. godine na temu rada i aktivnosti Društva gostovali smo uživo u
emisiji Radia Labin, emisija je putem lokalne radijske mreže emitirana i izvan Istarske
županije,
320. 25. listopada 2011. godine na temu rada i aktivnosti Društva gostovali smo u
dvadesetominutnoj emisiji uživo TV NOVA-e,
321. 26. listopada 2011. godine u prostorijama hotela Histria u Puli održana je redovna
izvještajna Skupština Društva na kojoj su sve predložene točke dnevnog reda sjednice i
izvješća o radu i aktivnostima od posljednje Skupština Društva jednoglasno prihvaćene,
Program izvršenoga rada i aktivnosti Društva distrofičara Istre za 2011. godinu
23

322. 26.-28. listopada 2011. godine u Hotelu Histria u Puli održan je 8. simpozij
distrofičara Istre ''Ususret zdravlju 2011.'' sa međunarodnim sudjelovanjem, pod
pokroviteljstvom Istarske županije, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstva
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, domaćin simpozija bio je Grad Pula,
generalni sponzor simpozija već osmu godinu za redom bila je Puljanka d.d. iz Pule, dok je
Zlatni donator bila Ortopedija Bauerfiend iz Pule, Partner 8. simpozija bio je Arenaturist d.d.
iz Pule, u organizaciju i provedbu simpozija po drugi puta uključio se i HAK, vjerujemo da je
17 vrhunskih izlaganja (24 izlagača) zadovoljilo i 'najzahtjevnije' sudionike simpozija koji su
htjeli steći nova znanja i vještine, devetnaest vrhunskih predavača zdravstvenog dijela
simpozija (četvrtak 27.11.) i sve stručne slušače simpozija bodovalo je 6 Hrvatskih komora od
interesa za oboljele od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti - Hrvatska liječnička
komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska
psihološka komora, Hrvatska komora fizioterapeuta i Hrvatska komora zdravstvenih radnika,
simpoziju su u velikome broju prisustvovali predstavnici mnogobrojnih Domova zdravlja
Istarske županije, predstavnici medicinskih centara i Centara socijalne skrbi sa područja naše
županije, registrirano – upisano je 722 sudionika, od toga 314 zdravstvenih djelatnika (104
fizioterapeuta, 142 medicinske sestre – tehničari, 47 liječnika, 18 psihologa, 2 radna terapeuta
i 1 primalja), dok su 104 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 potrebitih osoba, PREDAVANJA SIMPOZIJA REDOM:
PRVI DAN: *CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA - Egle Rojnić, dipl. ing. soc. rada,
voditeljica odjela odraslih osoba i Antonela Bulešić, dipl. soc. rad. - Prava osoba s
invaliditetom pri ostvarivanju i korištenju usluga socijalne skrbi * E-GLAS d.o.o. za
inteligentne računalne sustave i asistivnu tehnologiju Rijeka Iva Spajić, dipl. oecc. - Vratiti
samostalnost pomoću govora – SERVUS *ISTARSKI FORUM UDRUGA OSOBA S
INVALIDITETOM - Zlatko Kuftić, Predsjednik Foruma -Zajedništvo i budućnost *HRVATSKI
KINOLOŠKI SAVEZ - KINOLOŠKO DRUŠTVO PULA - Milan Čulinović – međunarodni
kinološki sudac - Najbolji terapijski i radni psi (po izlaganju slijedio je prikaz pet terapijskih
pasa u predvorju hotela), DRUGI DAN: *Zorislav Bobuš dr. med. - SOIH - Zajednica saveza
osoba s invaliditetom Hrvatske – Zagreb - ''PROVOĐENJE KONVENCIJE UN O PRAVIMA
OSOBA S INVALIDITEOM U PODRUČJU ZDRAVSTVA'' - *dr.med. Nefat Aleksandra spec.
fizijatar, dr.med. Paulo Bonas spec. fizijatar, Vesna Polanc bacc. ft. – voditeljica fizikalne
terapije – Lječilište Istarske toplice (izlaganje i film) - 'MOGUĆNOSTI REHABILITACIJE
OSOBA S INVALIDITETOM U LJEČILIŠTU ISTARSKE TOPLICE'' - *Matej Voglar, dipl.
fizioterapeut, Martina Sardoč, viši fizioterapeut, Bojana Žuraj, abs. fizioterapije Rehabilitacijski centar 'Dom Dva topola' – Izola (SLO) - "PROGRAM RESTORATIVNE
REHABILITACIJE 'DISTROFIČARA' U REHABILITACIJSKOM CENTRU 'DOM DVA
TOPOLA' U IZOLI'' - *Damir Deković, bacc. ft. – Privatna praksa fizikalne terapije Damir
Deković – Poreč - "KINEZITERAPIJA DJECE OBOLJELE OD NEUROMUSKULARNIH
BOLESTI'' - *Prof. dr. Anton Zupan, dr. med. - Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut
Republike Slovenije - SOČA (SLO) - Prof. dr. Zvonko Balantič – Univerza v Mariboru,
Fakulteta za organizacijske vede (SLO) - Asist. Matej Plevnik, prof. šp. vzg. - Univerza na
Primorsken, Znanstveno – raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave (SLO) "PLIVANJE KAO DIO REHABILITACIJSKIH PROGRAMA ZA OSOBE OBOLJELE OD
'NMB' '' (izlaganje i film, i na hotelskom bazenu) "PRAKTIČNI PRIKAZ PLIVANJA ZA
OSOBE OBOLJELE OD 'NMB' '' - *Davorka Rakić bacc.med.tech., glavna sestra Istarskih
domova zdravlja i Suzana Forlani bacc.med.tech. - Istarski domovi zdravlja ''PATRONAŽNA SESTRA KAO PARTNER OBITELJI OSOBA S INVALIDITETOM U
ISTARSKOJ ŽUPANIJI'' - *Patricija Poropat, bacc. ft. – voditeljica fizikalne terapije Bolnica za ortopedsku kirurgiju i rehabilitaciju 'Prim.dr. Martin Horvat' Rovinj ''SMJERNICE U FIZIOTERAPIJI KOD DUCHENNEOVE I BECKEROVE MIŠIĆNE
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DISTROFIJE'' - *Tajana Turk, bacc. ft. – Opća bolnica Ogulin -Odjel fizikalne medicine i
rehabilitacije - neurorazvojna rehabilitacija djece - ''FIZIOTERAPIJA KOD
NESPECIFIČNE MIASTENIJE GRAVIS'' - *Prim.dr.sc. Dubravko Marković, dr. med., spec.
neurolog - Opća bolnica Pula - ''TERAPIJSKE I RADNE ŽIVOTINJE'' - *dr.med. Ante
Kandžija – Specijalistička ordinacija medicine rada – Pula - ''OSOBE S INVALIDITETOM
KAO VOZAČI'' (svi zainteresirani tijekom cijelog dana mogli su na parkiralištu hotela
isprobati specijalno probno vozilo u vlasništvu Auto SL91 iz Pule, preuređeno za vožnju
osobama s različitim tjelesnim invaliditetima uz pomoć instruktora vožnje) - *Prof. dr. sc.
Mirko Štifanić, predsjednik HPPP-a – Medicinski fakultet Rijeka - ''ŠTO JE I ČIME SE BAVI
HRVATSKI POKRET ZA PRAVA PACIJENATA'' - *Ljubica Uvodić-Vranić, prof. psihologije,
Zagreb - ''RAZUMSKO I EMOCIONALNO PRIHVAĆANJE SVOJE DIJAGNOZE I AKTIVNA
SURADNJA S OKOLINOM'', 17 izlaganja – 24 predavača u evaluacijskim listićima sudionika
8. 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 uvažene goste (Duo Magnolija, David Ricov iz Zadra, Erik Balija
i Leonarda Balija iz Fažane), uz sve više navedene pokrovitelje, sponzore, donatore, partnere,
izlagače, zdravstvene ustanove, udruge, komore i domaćina, stručnu i materijalnu pomoć i
podršku pri organizaciji i realizaciji 8. simpozija pružili su i; (9 gradova) +GRAD POREČ
+GRAD BUZET +GRAD PAZIN +GRAD ROVINJ +GRAD NOVIGRAD +GRAD LABIN
+GRAD VODNJAN +GRAD UMAG + (12 općina) OPĆINA FAŽANA +OPĆINA
VIŠNJAN +OPĆINA BALE +OPĆINA MARČANA +OPĆINA SVETVINČENAT
+OPĆINA MEDULIN +OPĆINA ŽMINJ +OPĆINA CEROVLJE +OPĆINA OPRTALJ
+OPĆINA LIŽNJAN +OPĆINA KRŠAN +OPĆINA FUNTANA + (25 ostalih) RELAX
Istarske Toplice +OB Pula +KBC Rijeka +TECOM Buzet +TISKARA JEŽTISAK Ježenj –
Pazin +BIOMEDICAL Rijeka +Dr. med. Stanislava Laginja Rijeka +BRIONKA Pula +Mc
Donald's, Pula +AUTO KLUB Pula – Rovinj +AUTO SL 91 Pula +JAMNICA d.d. Žminj i
Poliklinika CROATIA zdravstveno osiguranje ARS MEDICA Pula, svima se od srca
zahvaljujemo,
323. 28. listopada 2011. godine na poziv ZAJEDNICE SAVEZA OSOBA S
INVALIDITETOM HRVATSKE – SOIH-a Predsjednik Društva Davor Komar i član Društva
Josip Brkljača (inače osnivač Društva i prvi Predsjednik Društva davne 1974. godine)
prisustvovali su u radu svečane Akademije povodom obilježavanja 40. godina djelovanja
SOIH-a, koja je održana u petak, 28.10.2011. s početkom u 11 sati u hotelu The Regent
Esplanade u Zagrebu, na Svečanoj Akademiji uz predstavnike pokreta osoba s invaliditetom
Hrvatske, predstavnike Europskog foruma osoba s invaliditetom, Međunarodne organizacije
osoba sa invaliditetom, Ministra Obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospodina
Tomislava Ivića, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom gospođe Anke Slonjšak,
zastupnika hrvatskog Sabora i ostalih, nazočna je bila i premijerka Vlade Republike Hrvatske
gospođa Jadranka Kosor kojoj je od strane SOIH-a uručena Zlatna Plaketa SOIH-a, zaslužnim
osobama iz javnog i političkog života i civilnog društva dodijeljene su srebrne plakete, te
priznanja i zahvalnice za suradnju i aktivno sudjelovanje u ostvarivanju strateških ciljeva za
izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom u RH, našem Društvu distrofičara Istre
dodijeljena je zahvalnica SOIH-a, dok je predsjedniku Društva gospodinu Komaru uručeno
priznanje SOIH-a,
324. 29.-30. listopada 2011. godine u Hotelu "Holiday" u Zagrebu započeo je dvodnevni
XVI. HRVATSKI SIMPOZIJ OSOBA S INVALIDITETOM na temu 'KONVENCIJA O
PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM I EUROPSKA STRATEGIJA ZA OSOBE S
INVALIDITETOM 2010.-2020.', na kojemu je aktivno sudjelovalo pet predstavnika našeg
Društva, gospođa Marica Mirić Predsjednica Saveza društva distrofičara Hrvatske izlagala je
na temu 'Prikaz Europske strategije za osobe s invaliditetom', dr. Ante Zvonimir Golem –
Tajnik socijalne skrbi pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi izlagao je o novom Zakonu
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o socijalnoj skrbi, nakon čega je uslijedio prikaz europskih iskustava (Jean-Luc Simon - DPI
Europe, Erzsebet Szollosi – EDF, Lajos Hegedus – DPI, Pierre Gyselinck – DPI, Giampierro
Grifo – DPI). Održane su dvije radionice u zasebnim dvoranama na temu 'Osobni asistent neovisno življenje' i 'Jedinstveno tijelo vještačenja i inkluzivni dodatak', slijedećeg dana u
nedjelju uslijedila su izlaganja 'Primjeri dobre prakse iz rada nacionalnih saveza SOIH-a' i
'Primjeri dobre prakse iz rada udruga', gdje je Predsjednik našeg Društva gospodin Komar
detaljno prezentirao rad i aktivnosti našeg Društva.
STUDENI 2011. GODINE
325. 02. studenog 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
326. 02. studenog 2011. godine od strane Arenaturista d.d. iz Pule primili smo donaciju pet
ortopedskih madraca,
327. 02. studenog 2011. godine uredu državne uprave predali smo potrebitu dokumentaciju
o redovito održanoj godišnjoj izvještajnoj Skupštini našeg Društva koja je održana 26.
listopada 2011. godine u Hotelu Histria u Puli,
328. 02. studenog 2011. godine u prostorijama društva na temu daljnjih zajedničkih
aktivnosti održali smo radni sastanak sa Centrom za građanske inicijative Grada Poreča i
Hrvatskim Centrom za mirovni rad iz Zagreba,
329. 02. studenog 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Svetog Petra u Šumi
koji nije član našeg Društva dali smo na posudbu neophodni antidekubitalni madrac sa
električnim kompresorom,
330. 03. studenog 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođe s invaliditetom iz Pule
koja nije članica našeg Društva donirali smo neophodno osobno računalo u kompletu,
331. 04. studenog 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Svetog Petra u Šumi
koji nije član našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica za vršenje nužde,
tuširanje i održavanje higijene,
332. 04. studenog 2011. godine od obitelji Vilić iz Buzeta vlasnika tvrtke TECOM
COMPUTERS primili smo donaciju LCD monitora za osobno računalo člana i članice iz
Rovinja,
333. 08. studenog 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
334. 08. studenog 2011. godine na zaprimljenu zamolbu članu i članici našeg Društva iz
grada Rovinja donirali smo neophodno osobno računalo u kompletu,
335. 09. studenog 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
336. 09. studenog 2011. godine u prostorijama Društva održan je radni sastanak članica
Istarskog Foruma udruga osoba s invaliditetom i rovinjske Udruge Visoki Jablani na temu
zajedničke prijave projekata na Evropske pred pristupne fondove,
337. 10. studenog 2011. godine za TV NOVA-u snimili smo reportažu o radu i
aktivnostima našeg Društva sa naglaskom na primljena priznanja SOIH-a DDI-u i
Predsjedniku povodom 40. godina rada SOIH-a,
338. 10. studenog 2011. godine na zaprimljenu zamolbu Udruzi antifašista grada Buzeta
donirali smo neophodni fotokopirni uređaj A3 formata za potrebe Udruge,
339. 12. studenog 2011. godine u sportskoj dvorani Osnovne škole Veli Vrh u Puli održano
je završno prvenstvo Hrvatske (12 Hrvatskih klubova) u boćanju za osobe s invaliditetom,
nakon četiri odigrana kola diljem Hrvatske (Vodice pokraj Šibenika, Zagreba, Osijeka i Pule)
boćar Davor Komar odigravši sva kola bez ijednog poraza postao je prvak Hrvatske u boćanju
za osobe s invaliditetom, dvije završne utakmice u Puli Komar je odigrao - završio rezultatima
12:00 i 12:1, čime je samo potvrdio svoj status najboljeg, a odmah po natjecanju primio je
poziv Predsjednika Hrvatskog boćarskog saveza i hrvatskog izbornika boćara s invaliditetom
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za svjetski kup u boćanju koji će se održati u mjesecu veljači u Engleskoj, svečanost otvorenja
započela je roženicama (Duo Magnolija) i pozdravnim riječima uvaženih gostiju i domaćina
prvenstva; Gradonačelnika Grada Pule, gospodina Borisa Miletić u ime pokrovitelja
prvenstva, pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu gospođe
Patricie Smoljan u ime Istarske županije - domaćina prvenstva, pročelnika odjela za društvene
djelatnosti Grada Pule gospodina Erika Lukšića, ravnateljice škole gospođe Karmen Kranjec,
predsjednika HSBI-a gospodina Dragana Šoštarića iz Osijeka, gospodina Gorana Dernej
glavnog suca- povjerenika prvenstva iz Đakova i Hrvatskog Izbornika boćara s invaliditetom
gospodina Milana Maretić iz Šibenika, svečanost otvorenja pratili su i uvažena gospoda
predsjednik Saveza sportova Istarske županije gospodin Anton Peruško, predsjednik Saveza
sportova Grada Pule gospodin Milan Soldatić, predsjednik Istarskog boćarskog saveza
gospodin Valter Krizmanić i mnogi ostali, Prvenstvo je otvorio gospodin Aleksandar Anzur
(potpredsjednik Svjetske boćarske federacije FIB-e -Svjetske boćarske organizacije), kojemu
je istoga dana predana posebna plaketa našeg Kluba kojom je gospodin Anzur radi
dugogodišnjeg izuzetnog doprinosa u podršci i radu Kluba, jednoglasnom odlukom Skupštine
kluba postao prvi počasni član Kluba, posebna priznanja – zahvalnice Hrvatskog boćarskog
saveza osoba s invaliditetom Hrvatske primila su dva državna suca – volonteri našeg Kluba
gospodin Vladimir Hodak i Joso Brala, zahvaljujući odazivu 39 donatora i sponzora prvenstva
za svih 125 sudionika osiguran je doručak i ručak u restoranu škole, voda, sokovi, besplatan
automat za kavu, toplu čokoladu, čaj, torbe sa poklonima i materijalima za klubove i 10
državnih sudaca (medica, maslinovo ulje i vrećice lavande), u ime članova Kluba veliku
zahvalu šaljemo volonterima Kluba bez kojih ne bi bili u mogućnosti provoditi aktivnosti
kluba tijekom godine, niti organizirati ovo završno kolo prvenstva – Hvala,
340. 12. studenog 2011. godine na temu rada i aktivnosti našeg Društva gostovali smo
uživo u dvadesetominutnoj emisiji Radia Pula koja je slušana i putem svih ostalih radio
postaja Hrvatske televizije diljem Hrvatske,
341. 12. studenog 2011. godine prisustvovali smo obilježavanju 5. obljetnice Kluba
laringektomiranih osoba iz Pule u organizaciji Lige za borbu protiv raka, obljetnica je uz
brojna izlaganja održana u Hotelu Riviera u Puli,
342. 16. studenog 2011. godine članu Društva iz Pule na zaprimljenu zamolbu pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
343. 16. studenog 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Batluga (Općina
Gračišće) koji nije član našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi bolnički
krevet,
344. 16. studenog 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Batluga (Općina
Gračišće) koji nije član našeg Društva donirali smo neophodni antidekubitalni madrac,
345. 17. studenog 2011. godine na zaprimljenu zamolbu mladoj gospodični iz Pule koja
nije članica našeg Društva donirali smo neophodna specijalna dječja invalidska kolica,
346. 17. studenog 2011. godine atestirali smo adaptaciju vozila Društva Fiat Stilo na ručne
komande za upravljanje osobama s oštećenjem donjih ekstremiteta,
347. 18. studenog 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koji nije članica
našeg Društva donirali smo neophodni par podlaktičnih štaka,
348. 21. studenog 2011. godine sudjelovali smo u radu Okruglog stola povodom treće
godišnjice rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, koji je održan u prostorijama
HAK-a u Zagrebu, u sklopu stola predstavljena je novouređena Internet stranica Ureda,
razgovaralo se o spajanju Ureda sa Pučkim pravobraniteljem i o sustavnom financiranju rada
Udruga i Saveza osoba s invaliditetom na području RH,
349. 22. studenog 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
350. 23. studenog 2011. godine sa članovima Društva organizirano se posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
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provelo terapijsko jahanje korisnika i rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg
fizioterapeuta, nakon terapijskog jahanja i vježbi u prostorijama Društva održalo se kreativno
- informatičko - edukacijsku radionicu,
351. 23. studenog 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
352. 24. studenog 2011. godine sa članovima Društva organizirano se posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo terapijsko jahanje korisnika i rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg
fizioterapeuta, nakon terapijskog jahanja i vježbi u prostorijama Društva održalo se kreativno
- informatičko - edukacijsku radionicu,
353. 25. studenog 2011. godine uz prigodni poklon paket posjetilo se nepokretnu članicu
Društva iz Grada Pazina,
354. 25. studenog 2011. godine od strane Arenaturista d.d. iz Pule primili smo donaciju
televizora i hladnjaka,
355. 26. studenog 2011. godine sudjelovali smo u 14. 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,
356. 28. studenog 2011. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo edukacijski
izlet upoznavanja Istarske županije posjetivši Vodnjan, Bale, Rovinj, Poreč, Višnjan, Pazin i
Žminj,
357. 29. studenog 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
358. 29. studenog 2011. godine za članicu Društva iz Ližnjana organizirali smo prijevoz i
proveli neophodni pregled kod liječnika fizijatra pri OB Pula,
359. 29. studenog 2011. godine sa Hrvatskim pravnim centrom iz Zagreba, udrugom osoba
s invaliditetom 'BUBAMARA' iz Vinkovaca i Društvom distrofičara, invalida cerebralne i
dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina, prijavili smo zajednički Evropski
projekt pod nazivom 'ISKORISTITE SVOJA PRAVA! - OSIGURANJE JEDNAKIH
MOGUĆNOSTI I ANTIDISKRIMINACIJE NA LOKALNOJ RAZINI',
360. 30. studenog 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
361. 30. studenog 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi s invaliditetom iz Štinjana
donirali smo neophodni TV prijemnik,

PROSINAC 2011. GODINE
362. 01. prosinca 2011. godine sudjelovali smo u radu Konferencije povodom obilježavanja
03. prosinca – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u organizaciji SOIH-a (Zajednica
Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske), nazočnim predstavnicima pedesetak Udruga iz cijele
Hrvatske prigodnim govorima obratili su se Predsjednik SOIH-a gospodin dr. Zorislav
Bobuš, Predsjednica Saveza Društava distrofičara Hrvatske gospođa Marica Mirić, zamjenik
veleposlanika Britanske ambasade gospodin Chris Hodge i Predsjednica Vlade Republike
Hrvatske gospođa Jadranka Kosor, predstavljen je projekt SOIH-a 'Partnerstvo za napredak'
financiran sredstvima Evropska unije, nakon čega je održan Radni Forum na temu Osobne
asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem oštećenja u Republici Hrvatskoj,
363. 02. prosinca 2011. godine u IT CENTRU ZA 'OSI' Pula u našem Društvu, a u suradnji
sa učilištem Algebra iz Zagreba završen je četrdesetodnevni tečaja informatike i samostalnog
knjigovodstva za 12 polaznika sa područja Grada Pule koji nisu članovi našeg Društva,
364. 02. prosinca 2011. godine sudjelovali smo u svečanosti obilježavanja 60. godina rada
Udruge slijepih Istarske županije koja je održana u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, našem
Društvu i Predsjedniku Društva povodom obilježavanja uručene su i prigodne plakete Udruge,
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365. 03. prosinca 2011. godine članovi našeg Društva inače članovi i BKOSIŽ
'ISTRIJANA' sudjelovali su na Kupu Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom koji je
održan u Zagrebu, član našeg društva – boćar 'ISTRIJANE' Davor Komar osvojivši 1. mjesto
na Kupu potvrdio je Zlatnu medalju - osvojenu titulu Prvaka Hrvatske (studeni 2011. godine)
u pojedinačnom boćanju za osobe s invaliditetom u 2011. godini, čestitke našem sportašu –
BRAVO!, izvrsne rezultate postiglo je i četvero ostalih natjecatelja 'ISTRIJANE',
366. 05. prosinca 2011. godine u suorganizaciji sa predstavnicima Inicijative za volonterski
centar Istre povodom obilježavanja 05. prosinca - Međunarodnog dana volontera, na pulskom
Forumu ispred Uprave Grada Pule održana je akcija koja imala za cilj promovirati vrijednosti
volonterstva te informirati javnost kako i gdje se volonterski uključiti, u sklopu akcije ispisani
su plakati u obliku poruka i dijelilo se informativne materijale, sudionicima se u znak podrške
uz mnogobrojne predstavnike Udruga pridružio i gradonačelnik Grada Pule gospodin Boris
Miletić i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pule gospodin Erik
Lukšić,
367. 05. prosinca 2011. godine predsjednik Društva prisustvovao je na radnom sastanku
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Istarskoj županiji čiji je ujedno i član, sastanak
povjerenstva održan je u prostorijama Društva,
368. 05. prosinca 2011. godine na zaprimljenu zamolbu OB Pula – odjelu Neurologije
donirali smo neophodnu uredsku stolicu i zidnu fotografiju,
369. 06. prosinca 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
370. 06. prosinca 2011. godine u dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli upriličen je
doček boćara BKOSIŽ 'ISTRIJANA', trostrukih osvajača Kupa Hrvatske u boćanju za osobe s
invaliditetom koji je održan u Zagrebu na Međunarodni dan osoba s invaliditetom – 03.
prosinac, od ukupno četiri kategorije natjecateljskih disciplina u boćanju za osobe s
invaliditetom (BC1, BC2, BC3 i BC4), boćari našeg Kluba osvojili su tri prva mjesta –
ZLATO (GORAN BRALA u kategoriji BC2 - namijenjenoj osobama oboljelima od
cerebralne paralize u kojoj boćar/natjecatelj igra samostalno, SAMANTA LUKŠIĆ u
kategorija BC 3 – namijenjenoj osobama s najtežim stupnjem invaliditeta u kojoj
boćar/natjecatelj igra uz pomoć specijalne sprave za boćanje i asistenta i DAVOR KOMAR u
kategoriji BC 4 – namijenjenoj osobama s najtežim stupnjem u kojoj boćari/natjecatelji
oboljeli od mišićne distrofije i ostalih vrsta invalidnosti igraju samostalno, izvrsne rezultate
postigle su i boćarice Kluba SLAVICA IVKOVIĆ u svojoj kategoriji BC1 osvojivši 4. mjesto
(igrajući svoju prvu boćarsku sezonu) i LARA DABIĆ u kategoriji BC2 sa također osvojenim
4. mjestom, u sklopu svečanosti održana je video projekcija o postignutim rezultatima Kluba
unutar posljednje dvije godine, prezentacija pehara i medalja osvojenih u istom vremenu i
izložba boćarske opreme, doček je popratio veliki broj javnih medija i prijatelja i simpatizera
Kluba, u sklopu dočeka snage na sa specijalnim boćama odmjerili su predstavnici javnih
medija i Grada Pule – ČESTITKE OSVAJAČIMA KUPA,
371. 07. prosinca 2011. 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 učenike 5. i 6. razreda Osnovne škole Svetvinčenat iz
Svetvinčenta, učenicima škole prikazana je video projekcija o radu i aktivnostima našeg
Društva i podijeljeni su promidžbeni materijali vezani uz navedena obilježavanja, te
razglednice većega formata “Mudro putovanje na posao” namijenjene tatama i mamama, koje
su učenici odnijeli svojim domovima, učenici škole upoznali su mlade članove našeg Društva
koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica, saslušali njihova iskustva, želje i potrebe, te
postavljali željena pitanja, učenici su se iskušati 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 sa invaliditetom, koje imaju oštećenja donjih
ekstremiteta i specijalno kombi vozilo prilagođeno za prijevoz osoba u invalidskim kolicima
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ili krevetu, cjelokupna aktivnost održana je unutar jednoga školskoga sata, a u sklopu akcije
podijeljeni su i prigodni poklon paketići, smisao akcije bio je osvješćivanje i senzibiliziranje
učenika mlađe populacije, u smislu edukacije na podizanju svijesti o pravima, potrebama i
mogućnostima mobilnosti osoba sa invaliditetom,
372. 07. prosinca 2011. godine za potrebe Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja
civilnog društva Istarske županije snimili smo emisiju o radu i aktivnostima našeg Društva na
Projektu pod nazivom 'Centar svita' odobrenom od strane Zaklade za Građanske inicijative
koji je realiziran u zajedništvu sa Udrugom umirovljenika Grada Pazina, odnosno njihovom
podružnicom u Svetom Petru u Šumi kako bi se za širu društvenu zajednicu uredio centar sela
Jopi (Općina Sveti Petar u Šumi),
373. 07. prosinca 2011. godine na temu rada i aktivnosti našeg Društva gostovali smo uživo
u eteru Radia Maestral, emisija je putem regionalne radijske mreže emitirana diljem Istarske
županije,
374. 08. prosinca 2011. godine na zaprimljenu zamolbu članu našeg Društva donirali smo
neophodni hladnjak,
375. 08. prosinca 2011. godine na temu obiteljske problematike posjetili smo nepokretnu
članicu Društva iz Grada Pazina,
376. 09. prosinca 2011. godine sudjelovali smo na edukacijskom seminaru za
osposobljavanje osoba za rad na SOS telefonima koji je u organizaciji Istarske županije za sve
članice SOS MREŽE ISTRE održan u Obiteljskom centru Istarske županije čiji su djelatnici
kreirali i vodili sam seminar,
377. 10. prosinca 2011. godine članica našeg Društva osamnaestogodišnja Melisa
Osmanović iz Pule inače članica i BKOSIŽ 'ISTRIJANA' sudjelovala je na juniorskom
Prvenstvu Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom održanom u Zagrebu osvojivši odlično
3. mjesto - BRONCU, Melisi je to bilo prvi puta na nastupa na jednom od boćarskih
natjecanja, također moramo naglasiti kako je Melisa izgubila srebro odnosno drugo mjesto u
revanšu - produžecima što osvojenu nagradu čini još 'slađom', od Melise u budućnosti i
nadalje očekujemo izvrsne rezultate i aktivno sudjelovanje na pojedinačnom i ekipnom
državnom prvenstvu Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom – ČESTITKE,
378. 12. prosinca 2011. godine sa članovima Društva organizirano se posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo terapijsko jahanje korisnika i rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg
fizioterapeuta, nakon terapijskog jahanja i vježbi u prostorijama Društva održalo se kreativno
- informatičko - edukacijsku radionicu,
379. 12.-23. prosinca 2011. godine svim članovima Društva diljem Istre od vrata do vrata
podijeljeni su Božićno Novogodišnji poklon paketi (podijeljeno 130 paketa 'slatkih paketa'
istog sadržaja i vrijednosti od sto kuna po paketu, uz navedeni slatki paket svi mladi članovi
(do 25 godina) primili su i dodatni poklon paket za mlade, a članovi slabijeg imovinskog
stanja uz 'slatki paket' primili su i socijalni paket sa 'prehrambenim i higijenskim
namirnicama), uz poklon pakete svi članovi primili su velike i male kalendare DDI-a, različite
prigodne materijale i brošure, ali i svatko svoj ručni sat koji je osigurala tvrtka Bauerfeind
d.o.o. iz Pule, kao poseban poklon iznenađenja, zahvaljujemo mnogobrojnim donatorima i
sponzorima koji su pomogli da i članovi našeg Društva osjete dio blagdanske 'atmosvere',
380. 13. prosinca 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
381. 13. prosinca 2011. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula javnosti je
predstavljena edukativna knjiga Društva 'Vraćaj se, nisi odgovarao kemiju!' koja na 36
stranica A5 formata opisuje jedinstveni odnos učenika i učitelja O.Š. Veruda iz Pule, ali i
sudbinu jednog mladog dječaka Alena Miloševića inače prerano preminulog člana našeg
Društva, koji je bolovao od najtežeg oblika mišićne distrofije i bio jedinstveni umjetnik,
knjiga je dobila naziv po pismu i crtežu koje je učitelj kemije poslao kao podršku Alenu dok
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je bio na liječenju u KBC Rijeka, u pismu je napisao 'Alene vraćaj se, nisi odgovarao kemiju',
kako bi knjiga 'ugledala svjetlo dana', naše Društvo, učenici i nastavnici škole Veruda i
mnogobrojni volonteri i ljudi dobre volje, raznim akcijama prikupili smo potrebitih 22.140,00
kuna i otisnuli 2000 komada knjige, promocija knjige održana je dana 13. prosinca 2011.
godine, kada bi Alen navršio 14. godina, knjiga je namijenjena svim uzrastima s ciljem
upoznavanja šire javnosti o problematici djece s poteškoćama u razvoju, ali i s ciljem
edukativnog prikaza jedinstvenog odnosa - pristupa učenika/učitelja, u prepunoj dvorani
knjižnice uz mnoge uzvanike, uvod i osvrt na knjigu dala je i mr.sc. Sandra Milotti Ašpan
dipl. psiholog profesor,
382. 13. prosinca 2011. godine u suradnji sa Osnovnom školom Veruda iz Pule organizirali
smo Humanitarnu akciju kako bi sakupili financijska sredstva za pomoć Obitelji Belušić iz
Pule koja u svojoj obitelji ima više djece sa poteškoćama u razvoju, organiziran je prigodni
program i prodaja učeničkih radova i kolača koje su pripremili roditelji učenika škole,
akcijom koja se održava drugu godinu za redom prikupljena su financijska sredstva od
10.432,00 kune koje su predani navedenoj obitelji,
383. 14. prosinca 2011. godine u prostorijama Društva Nadzorni odbor BKOSIŽ-a
'ISTRIJANA' u punom sastavu izvršio je redovni godišnji pregled financijsko - materijalnog
poslovanja Kluba i jednoglasno zaključio da u sveukupnom poslovanju Kluba, nije
ustanovljeno odstupanje od zakona, Statuta Kluba - općih akata i odluka Predsjedništva
Kluba,
384. 15. prosinca 2011. godine na temu rada i aktivnosti Društva zajedno sa gospođom
dr.sc. Sandrom Milotti Ašpan dipl. psiholog profesor gostovali smo uživo u polusatnoj emisiji
TVISTRE - Putujmo regijom,
385. 15. prosinca 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi bolnički krevet,
386. 15. prosinca 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni specijalni antidekubitalni madrac,
387. 15. prosinca 2011. godine članu Društva iz Buzeta na zaprimljenu zamolbu pružili
smo neophodnu financijsku pomoć,
388. 15. prosinca 2011. godine mladog člana Društva inače Predsjednika Kluba mladih
distrofičara Istre upisali smo na jednomjesečni tečaj izrade i obrade digitalne fotografije,
financijska sredstva za pohađanje tečaja osiguralo je naše Društvo,
389. 15. prosinca 2011. godine na zaprimljenu zamolbu članici našeg Društva iz Grada
Pazina donirali smo neophodna invalidska kolica,
390. 16. prosinca 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
391. 16. prosinca 2011. godine volonteru Društva iz Pule na zaprimljenu zamolbu pružili
smo neophodnu financijsku pomoć,
392. 13.-16. prosinca 2011. godine svim Osnovnim i srednjim školama u Istarskoj županiji
i njihovim knjižnicama (81 škola x 3 knjige), svim redovno oboljelim članovima Društva (130
x 1 knjiga), svim službenim volonterima Društva (170 x 1 knjiga), svim gradonačelnicima i
načelnicima i pročelnicima u Istarskoj županiji (70 x 1 knjiga), svim članicama Saveza
društava distrofičara i svim nacionalnim Savezima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj (40 x 2
knjige) i svim ostalim od Istarske županije, Ministarstava, Ureda pravobranitelja, Centara
socijalne skrbi, Zavoda za zapošljavanje, Gospodarske komore, Udruga osoba s invaliditetom
u Istarskoj županiji i nadalje (270 knjiga), dostavili smo knjigu Društva koja piše i govori o
prerano preminulom 13 godišnjem članu Društva Alenu Miloševiću pod nazivom 'Vraćaj se,
nisi odgovarao kemiju', samo za poštanske troškove dostavljenih 963 komada knjiga utrošeno
je više od 2.100,00 kuna,
393. 19. prosinca 2011. godine sa članovima Društva organizirano se posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
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provelo terapijsko jahanje korisnika i rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg
fizioterapeuta, nakon terapijskog jahanja i vježbi u prostorijama Društva održalo se kreativno
- informatičko - edukacijsku radionicu,
394. 20. prosinca 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
395. 20. prosinca 2011. godine u prostorijama Društva održali smo 7. sjednicu
Predsjedništva Društva,
396. 20. prosinca 2011. godine u prostorijama našeg Društva održana je redovna godišnja
izvještajna Skupština Boćarskog Kluba osoba s invaliditetom Istarske županije 'ISTRIJANA'
na kojoj se sve predložene točke dnevnog reda jednoglasno prihvaćene,
397. 21. prosinca 2011. godine u prostorijama Društva održali smo radni sastanak sa
predstavnicima Grada Pule (pročelnikom Upravnog odjela za društvene djelatnosti i
voditeljicom odsjeka za socijalnu skrb i zdravstvo) i Udruge slijepih Istarske županije na temu
financiranja rada i aktivnosti naših dviju Udruga u 2012. godini,
398. 21. prosinca 2011. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo edukacijski
izlet upoznavanja Istarske županije posjetivši Medulin, Ližnjan, Marčana, Barban, Labin,
Pićan, Gračišće, Pazin, Žminj i Vodnjan,
399. 22. prosinca 2011. godine predstavnicima Istarske županije i Zaklade za poticanje i
razvoj civilnog društva Istarske županije prezentirali smo rad i funkcioniranje specijalnog
električnog gusjeničara za prijevoz osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima po
stepenicama,
400. 22. prosinca 2011. godine uz prigodni poklon paket posjetilo se nepokretnu članicu
Društva iz Grada Pule,
401. 22. prosinca 2011. godine djelatnici Društva iz Pule na zaprimljenu zamolbu pružili
smo neophodnu financijsku pomoć,
402. 22. prosinca 2011. godine Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i partnerima
Projekta - Istarskoj županiji, Gradu Pula i Centru za socijalnu skrb Pula, podnijeli smo
polugodišnje narativno i financijsko izvješće o provedbi zajedničkog Projekta, čiji je nositelj
naše Društvo,
403. 22. prosinca 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi hidraulični krevet,
404. 22. prosinca 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni specijalni antidekubitalni madrac,
405. 23. prosinca 2011. godine u suradnji sa Zadrugom osoba s invaliditetom Istarske
županije u Hotelu Arkus u Medulinu organizirali i održali smo Okrugli stol povodom 03.
prosinca - Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 05. prosinca - Međunarodnog dana
volontera i 10. prosinca - Međunarodnog dana ljudskih prava,
406. 23. prosinca 2011. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
407. 27. prosinca 2011. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u Dom sportova Mate Parlov u Puli,
408. 27. prosinca 2011. godine uz prigodni poklon paket posjetilo se nepokretnu članicu
Društva iz Grada Rovinja,
409. 30. prosinca 2011. godine od strane gospodina iz područja Grada Buzeta za potrebe
članstva primili smo donaciju digitalnog TV resivera i mobilnog telefona,
410. 31. prosinca 2011. godine Istarskoj županiji podnijeli smo završno narativno i
financijsko izvješće projekta Društva realiziranog u 2011. godinu.
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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 2011. godini popraćeni su sa više od 100 novinskih
članaka, više desetaka televizijskih emisija i reportaža, više desetaka radijskih emisija
(reportaža i javljanja uživo u dnevnim vijestima).
3. Službenim računalima Društva u 2011. godini odrađene i pripremljene su 524 mape i
14 711 datoteka, što dodatno govori o izvršenom radu i aktivnostima Društva.
4. Tijekom 2011. godine Društvo je odaslalo 802 odlazna dopisa s urudžbenim brojem i
popratnom dokumentacijom, a zaprimljeno je 778 dolaznih dopisa, dok je email-om
poslano 2118 i primljeno 2033 poruka.
5. Društvo s 31. prosincem 2011. godine ima 301 člana s područja Istarske županije, od
toga 130 članova oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti i 171
službenih volontera Društva.
6. Službenim vozilima Društva tijekom 2011. godine izvršena – odrađeno je 319
službenih putovanja sa odrađenih 2793 radnih sati, prijeđenih 40030 kilometara i
prevezenih 2251 osoba uključujući i vozača, za što je utrošeno 33.097,53 kuna,
odnosno 3581 litra goriva.
7. Društvo je u 2011. godini provelo projekte u vrijednosti većoj od 1.250.000,00 kuna.
8. Društvo u navedenome razdoblju ima zaposleno 14 osoba, od toga osam osobnih
asistenata.
9. Tijekom 2011. godine 17 socijalno najugroženijih i najpotrebitijih oboljelih članova
Društva pomoglo se financijskim pomoćima od 300,00 do 5.000,00 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 2011. godini podijeljene 92 pojedinačne
donacije (Invalidska kolica -19 komada, Invalidska kolica za wc -8 komad, Specijalna
dječja invalidska kolica -1 komad, Specijalna invalidska kolica (za amputirce) -1
komada, Električna invalidska kolica -1 komad, Električni skuter na četiri kotača -1
komad, Invalidska hodalica sa četiri noge -5 komada, Podlaktične aluminijske
podesive štake -8 komada, Invalidska hodalica na četiri kotača -1 komad, Električni
specijalno podesivi bolnički krevet -3 komada, Hidraulični podesivi bolnički krevet -4
komad, Bolnički podesivi krevet (klasik) -5 komada, Specijalni antidekubitalni madrac
za bolnički krevet -6 komada, Ortopedski madrac za krevet (običan) -1 komad,
Mobilnu dizalicu za transfer nepokretnih osoba (krevet-kolica-wc) -1 komad, Osobno
računalo u kompletu -8 komada, Uredska stolica -1 komad, Multifunkcionalni kopirni
aparat A3 formata -1 komad, Televizijski prijemnik -1 komad, Klima uređaj -1
komad, LCD ekran za osobno računalo -3 komada, Mobilni uređaj sa karticom -3
komada, Kombinirani hladnjak -1 komad i Ostalo (kreme za njegu nepokretnih osoba
(110 komada), pelene za odrasle, higijenski ulošci za odrasle, donje rublje (100
komada), zidna slika (1 komad) i ostalo)), ukupne vrijednosti 278.130,00 kuna.
11. Tijekom 2011. godine vršili smo i potpuno besplatnu posudbu ortopedskih pomagala
uključujući i prijevoz istih svim potrebitim sa područja Istarske županije.
12. Posebno smo ponosni na prvi i jedini specijalizirani besplatni SOS telefon za osobe s
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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
s invaliditetom u Istarskoj županiji.
13. Svaku posljednju subotu u mjesecu svim članovima Društva, ali i ostalim potrebitim
osobama s invaliditetom u Istarskoj županiji pružana je i besplatna pravna pomoć.
Pravnu pomoć pružao je diplomirani pravnik – volonter koji je ujedno i sam osoba s
invaliditetom. Pravna pomoć ovisno o 'težini potrebe' pružana je i u ostalim terminima.
14. 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.
15. 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 2011. godine
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