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 2012. 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 tri 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

2012. GODINA
SIJEČANJ 2012. GODINE
1.
02. siječnja 2012. godine u prostorijama Društva održali smo 8. sjednicu Predsjedništva
Društva,
2.
02. siječnja 2012. godine potpisali smo Ugovore 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 za razdoblje siječanj - veljača 2012. godina,
3.
03. siječnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
4.
06. siječnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Buzeta koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi električni krevet,
5.
06. siječnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Buzeta koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno antidekubitalni madrac za bolnički krevet,
6.
10. siječnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Tara koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi bolnički krevet,
7.
10. siječnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
8.
11. siječnja 2012. godine članici Društva iz Ližnjana u suradnji sa Centrom za socijalnu
skrb Pula organizirali smo neophodni smještaj i prijevoz vozilom Društva u stacionarnu
ustanovu Dom Lekić u Varaždin, gdje će članica boraviti do daljnjeg,
9.
14. siječnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Buzeta koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
10. 14. siječnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Buzeta koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni antidekubitalni jastuk za invalidska kolica,
11. 17. siječnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
12. 17. siječnja 2012. godine članici Društva iz Pule na zaprimljenu zamolbu pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
13. 17. siječnja 2012. godine sa Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula potpisali smo
ugovor o besplatnom članstvu članova našeg Društva u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula i
njezinim istarskim podružnicama za sve članove Društva,
14. 18. siječnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu Udruzi antifašista grada Buzeta
donirali smo neophodni fotokopirni uređaj A3 formata za potrebe Udruge,
15. 19. siječnja 2012. godine mama naše oboljele članice gospođa Evica Lovas iz Bala,
jednoglasnom odlukom Predsjedništva Društva proglašena je najboljom mamom na svijetu u
2011. godinu, u obiteljskom domu najboljoj mami na svijetu uručena je i pripadajuća Zlatna
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plaketa Društva, manifestacija je uz prisustvo predstavnika i članova Društva popraćena i uz
mnogobrojne javne medije – ČESTITAMO!,
16. 23. siječnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva iz Pazina donirali smo
neophodni specijalno podesivi električni krevet,
17. 23. siječnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
18. 23. siječnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva iz Pazina donirali smo
neophodni specijalni ortopedski madrac za električni podesivi krevet,
19. 24. siječnja 2012. godine Ministarstvu socijalne politike i mladih i SOIH-u /Zajednica
Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske) poslali smo završno narativno i financijsko izvješće
projekta Osobne asistencije za članove Društva sa najtežom vrstom i stupnjem oštećenja za
2011. godinu,
20. 24. siječnja 2012. godine Zadruzi osoba s invaliditetom iz Pule pružili smo neophodnu
pomoć prijevoza kombi vozilom Društva,
21. 25. siječnja 2012. godine na raspisani javni natječaj za prijave projekata Ministarstva
socijalne politike i mladih, prijavili smo projekt Društva namijenjen članovima Društva (osam
korisnika), korisnicima Osobnih asistenata za razdoblje siječanj - veljača 2012. godine,
22. 25. siječnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
23. 29. siječnja 2012. godine Predsjednik Društva kao član Upravnog odbora Hrvatskog
saveza boćanja za osobe s invaliditetom i delegat u Skupštini istog, sudjelovao je u radu
Izborne redovne sjednice Skupštine HSBI-a koja je održana u Zagrebu, Predsjedniku našeg
Društva inače i dopredsjedniku Boćarskog Kluba osoba s invaliditetom Istarske županije
'Istrijana' na Skupštini je jednoglasno dano povjerenje za novi četverogodišnji mandat člana
Upravnog odbora HSBI-a, za Predsjednika HSBI jednoglasno je izabran gospodin Goran
Dernej međunarodni boćarski sudac i dugogodišnji aktivist Saveza iz Đakova,
24. 29. siječnja 2012. godine Predsjednik Društva prisustvovao je u radu konstituirajuće
sjednice novoizabranog Upravnog odbora Hrvatskog boćarskog saveza osoba s invaliditetom
u Zagrebu, na temu programa rada i aktivnosti Saveza u 2012. godini,
25. 30. siječnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
26. 30. siječnja 2012. godine članovi Kluba mladih distrofičara Iste sudjelovali su u
istraživanju stavova mladih o nezaposlenosti u Centru za mlade u Puli koje je organizirano u
sklopu projekta "Strukturirani dijalog o nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj" pod
vodstvom Mreže mladih Hrvatske, kroz konkretna pitanja mladi su mogli izraziti svoje
mišljenje i stavove o položaju mladih na tržištu rada i davati prijedloge o mogućim akcijama
kojima bi se spriječila njihova dugotrajna nezaposlenost, radionica u trajanju od 10.00-12.00 i
14.00-16.00 sati odvijala se u dvije fokus grupe u kojima su obuhvaćene mlade osobe s
različitim životnim pričama, odnosno jedna od grupa imala je naglasak na nezaposlenost
mladih osoba s invaliditetom, aktivnosti radionica bile su zatvorene su za javnost i medije,
radionici su prisustvovali i predstavnici Istarske županije, Grada Pule i Zavoda za
zapošljavanje Pula,

VELJAČA 2012. GODINE
27. 01. veljače 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
28. 01. veljače 2012. godine članici Društva iz Pule na zaprimljenu zamolbu pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
29. 02. veljače 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
30. 03. veljače 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodni antidekubitalni madrac,
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31. 03. veljače 2012. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula prisustvovali smo
predavanju 'Što smo postigli u palijativnoj skrbi' dr.sc. Juliane Franinović Marković povodom
međunarodnog dana borbe protiv raka, u organizaciji Lige za borbu protiv raka Pula,
32. 06. veljače 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
33. 07. veljače 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Buzeta koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi hidraulični krevet,
34. 07. veljače 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Buzeta koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni specijalni antidekubitalni madrac za bolnički krevet,
35. 08. veljače 2012. godine na temu rada i aktivnosti Društva gostovali smo uživo u
dvadesetominutnoj emisiji Radia Istra 'Stetoskop',
36. 08. veljače 2012. 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 Banjola,
37. 08. veljače 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
38. 09. veljače 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Buzeta koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi hidraulični krevet,
39. 10. veljače 2012. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula prisustvovali smo
predavanju 'Prava pacijenata' Prim.dr. Romanite Rojnić predsjednice županijskog
povjerenstva za zaštitu prava pacijenata povodom Svjetskog dana bolesnika, u organizaciji
Lige za borbu protiv raka Pula,
40. 10. veljače 2012. godine u Spomen Domu u Pazinu, Hrvatski pokret za prava pacijenata
(HPPP) Povodom Svjetskog dana bolesnika predsjedniku Društva gospodinu Komaru za
ostvarene rezultate u zaštiti prava pacijenata na području Istarske županije dodijelio je 'Zeleni
karton', istodobno je javnosti i medijima predstavljena i knjiga 'Pritužbe pacijenata. Kako do
pravde?', autora prof.dr. Mirka Štifanića sa Medicinski fakultet Rijeka, ujedno predsjednika
'HPPP',
41. 13. veljače 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
42. 15. veljače 2012. godine članu Društva iz Pule na zaprimljenu zamolbu pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
43. 15. veljače 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
44. 15. veljače 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Buzeta koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodni specijalni antidekubitalni madrac za bolnički krevet,
45. 17. veljače 2012. godine zahvaljujući financijskoj pomoći Istarske županije kupili smo
specijalno ortopedsko pomagalo 'Gusjeničar' (specijalna sprava za prijevoz osoba u
invalidskim kolicima po stepenicama), 'Gusjeničar' će osim za potrebe korisnika usluga našeg
Društva biti na raspolaganju i za razne potrebe pristupačnosti Istarskoj županiji i regionalnoj
Zakladi za poticanje razvoja i partnerstva civilnog Društva,
46. 19. veljače 2012. godine organizirali smo prijevoz članice Društva na sportsku boćarsku
kategorizaciju u Rijeku u organizaciji Hrvatskog boćarskog saveza osoba s invaliditetom
(HSBI), naša boćarica kategorizirana je u očekivanu BC4 kategoriju gdje se najvećim brojem
natječu/boćaju osobe oboljele od neuromuskularnih bolesti,
47. 20. veljače 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
48. 22. veljače 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
49. 22. veljače 2012. godine članovi Inventurne komisije DDI-a u prostorijama Društva
održali su radni godišnji sastanak komisije izvršivši popis inventara i osnovnih sredstava,
50. 22. veljače 2012. godine zahvaljujući odazivu mnogobrojnih donatora i sponzora
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članove Društva/boćare opremilo se novim trenirkama i majicama zelene boje u znaku
Boćarskog Kluba osoba s invaliditetom Istarske županije 'ISTRIJANA', istom prigodom svim
članovima Kluba po prvi puta uručene su i pripadajuće članske iskaznice Kluba,
51. 22. veljače 2012. godine u prostorijama Društva održali smo radni sastanak sa
predstavnicima tvrtke Enzime iz Zagreba na temu organizacije zajedničkih aktivnosti,
52. 22. veljače 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Orihi (Barban) koja nije
članica našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi hidraulični krevet,
53. 22. veljače 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Orihi (Barban) koja nije
članica našeg Društva donirali smo neophodni specijalni antidekubitalni madrac sa
električnim kompresorom za bolnički krevet,
54. 23. veljače 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Želiski (Barban) koja nije
članica našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi hidraulični krevet,
55. 23. veljače 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Želiski (Barban) koja nije
članica našeg Društva donirali smo neophodni specijalni antidekubitalni madrac za bolnički
krevet,
56. 24. veljače 2012. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo edukacijski
izlet upoznavanja Istarske županije posjetivši Medulin, Ližnjan, Motovun, Pazin, Žminj i
Vodnjan,
57. 24. veljače 2012. godine održali smo radni sastanak sa predstavnicima Zadruge osoba s
invaliditetom Istarske županije na temu daljnjih zajedničkih aktivnosti,
58. 25. veljače 2012. godine dopredsjednica Društva sudjelovala je u radu cjelodnevnog
Okruglog stola u Poreču na temu 'Rekonektivnog iscjeljenja' u organizaciji Hrvatskog Centra
za razvoj svijesti i stvaralaštva,
59. 27. veljače 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
60. 27. veljače 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članu Društva iz Marčane donirali
smo neophodni par podlaktičnih štaka,
61. 27. veljače 2012. godine uz prigodni poklon paket posjetilo se nepokretnu članicu
Društva iz Premanture,
62. 28. veljače 2012. 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,
63. 28. veljače 2012. godine primili smo tradicionalnu godišnju donaciju police obaveznog
auto osiguranja za službeno vozilo Društva – FIAT STILO SW, koju je dodijelilo Jadransko
osiguranje iz Pule kojim i ovim putem od srca zahvaljujemo,
64. 28. veljače 2012. 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,
65. 28. veljače 2012. godine na zaprimljenu zamolbu Udruzi za autizam Istre donirali smo
neophodni fotokopirni uređaj A3 formata marke Minolta za potrebe Udruge,
66. 29. veljače 2012. godine u Ured za državnu reviziju u Pazinu predali smo i ovjerili
Završni račun, Bilancu prihoda i rashoda i Bilješku za 2011. godinu,
67. 29. veljače 2012. 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,
68. 29. veljače 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
69. 29. veljače 2012. godine zahvaljujući odazivu mnogobrojnih donatora i sponzora
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izvršen je redovni godišnji tehnički pregled službenog vozila našeg Društva – Fiat Stilo SW
Multijet,
70. 29. veljače 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Barbana koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,

OŽUJAK 2012. GODINE
71. 01. ožujka 2012. godine primili smo u posjet Društvu mlade prijatelj Društva- djecu
Dječjeg vrtića Pužići iz Pule – skupina 'Zvjezdice', koji su došli pokazati svoje maske
izrađene povodom održanog pulskog maskenbala,
72. 01. ožujka 2012. godine pet predstavnika našeg Društva sudjelovalo je na prvom
cjelodnevnom edukacijskom tečaju za pružatelje SOS usluga putem telefona u Istarskoj
županiji koji je održan u Obiteljskom centru Istarske županije uz financijsku podršku Istarske
županije, tečaj je organiziran za sve članove Udruga članica 'SOS MREŽE ISTRE',
73. 01. ožujka 2012. godine potpisali smo Ugovore o osobnoj asistenciji za osmero naših
oboljelih članova korisnika projekta sa najtežim stupnjem tjelesnoga oštećenja – invaliditeta i
sa osam njihovih osobnih asistenata na pola radnog vremena (četiri sata) na razdoblje do 31.
prosinca 2012. godine, novi zaposlenici Društva dolaze iz Pule – tri, te po jedan iz Medulina,
Ližnjana, Višnjana, Buzeta i Bala, 400.000,00 kuna, odnosno 50.000,00 kuna po korisniku –
oboljelom članu našeg Društva vrijedan projekt Društvo je organiziralo zahvaljujući potpori u
najvećem dijelu Ministarstva socijalne politike i mladih, zatim gradova i općina s područja
Istarske županije, te mnogobrojnih donatora i sponzora,
74. 03. ožujka 2012. godine održali smo radni sastanak sa predstavnicima Hrvatskog
Saveza boćanja osoba s invaliditetom na temu organizacije daljnjih zajedničkih aktivnosti,
75. 05. ožujka 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
76. 06. ožujka 2012. godine u prostorijama Društva održali smo radni sastanak sa
pročelnikom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pule gospodinom Erikom
Lukšić, na temu organizacije i provedbe daljnjih aktivnosti Društva od obostranog interesa,
77. 06. ožujka 2012. godine u prostorijama Društva održali smo radni sastanak sa
predsjednikom Istarskog boćarskog saveza gospodinom Valterom Krizmanićem, na temu
organizacije i provedbe daljnjih aktivnosti od obostranog interesa,
78. 07. ožujka 2012. godine na poziv SOIH Mreže žena s invaliditetom povodom
Međunarodnog dana žena sudjelovali smo na Okruglom stolu koji je održan u Zagreb (Tribina
Grada Zagreba na Kaptolu), nakon uvodnih riječi predsjednika SOIH-a dr. Zorislava Bobuš,
ulslijedila su obraćanja pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak i pomoćnice
Ministrice socijalne politike i mladih gospođe Ive Prpić, te predstavljanja rada SOIH - Mreže
žena s invaliditetom i SOS - telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja, a zatim
predstavljanje knjige "Standardno tumačenje Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom
(KPOSI) iz ženske perspektive", autorice dr. Sigrid Arnade, novinarke i Sabine Haefner,
odvjetnice uključenih u proces donošenja Konvencije, nakon čega je uslijedila promocija
Zbirke poezije gospodina Marka Lukića, osobe s tetraplegijom u izvođenju Adama Končića,
dramskog umjetnika,
79. 07. ožujka 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
80. 07. ožujka 2012. godine organizirali smo trening članova Društva – boćara na boćarski
trening u Zagreb sa boćarima Boćarskog kluba Društva distrofičara Zagreb,
81. 08. ožujka 2012. godine sudjelovali smo na manifestaciji obilježavanja 45. godišnjicu
Lige protiv raka Pula, koja je uz mnogobojne goste i uzvanike održana na gradskoj tržnici u
Puli,
82. 09. ožujka 2012. godine sudjelovali smo na dodjeli nagrada za sportska dostignuca u
sportu u Puli u posljednjih 50 godina, svečanost je održana u prepunom Domu hrvatskih
branitelja u Puli,
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83. 12. ožujka 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
84. 12. ožujka 2012. godine u Rovinju smo održali radni sastanak sa predstavnicima
dugogodišnjih donatora Društva iz Rovinja, na temu organizacije i provedbe daljnjih
aktivnosti Društva od obostranog interesa,
85. 13. ožujka 2012. godine zahvaljujući odazivu mnogobrojnih donatora i sponzora za
službeno vozilo Društva Fiat Stilo kupili smo četiri dodatne felge za ugradnju zimskih guma
za navedeno vozili,
86. 14. ožujka 2012. godine u prostorijama Istarske razvojne agencije sa Istarskom
županijom potpisali smo Ugovor o financiranju Projekta Društva za 2012. godinu,
87. 14. ožujka 2012. 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, uz vrhunske izlagače u radu Okrugloga stola sudjelovale su
mnogobrojne pravno – fizičke osobe vezane uz ljudska prava – nasilje nad ženama,
predstavnici vlasti, predstavnici i učenici srednje medicinske škole iz Pule, predstavnici
Centara socijalne skrbi i Domova zdravlja, te lokalno – područna uprava - samouprava sa
područja naše županije, svi prisutnu imali su priliku saznati mnoštvo potrebitih informacija o
'Položaju žena s invaliditetom u Republici Hrvatskoj' predavača gospodina dr. Zorislava
Bobuš predsjednika SOIH-a i o 'Pojavnosti nasilja kroz osobno iskustvo i primjere iz prakse'
voditeljice jednosatne interaktivne radionice gospođe Marica Mirić dipl. ing. predsjednice
SDDH, nakon čega je uslijedilo popunjavanje upitnika o nasilju i diskriminaciji među
prisutnim ženama s invaliditetom, 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,
88. 14. ožujka 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
89. 15. ožujka 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Barbana koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni par podlaktičnih štaka,
90. 15. ožujka 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Ližnjana koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi hidraulični bolnički krevet,
91. 15. ožujka 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Ližnjana koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodni ortopedski madrac za bolnički krevet,
92. 16. ožujka 2012. 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,
93. 19. ožujka 2012. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo edukacijski
izlet upoznavanja Istarske županije posjetivši Medulin, Ližnjan, Marčana, Barban,
Žminj,Vodnjan i Pulu,
94. 19. ožujka 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
95. 19. ožujka 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
96. 19. ožujka 2012. godine na natječaj Europske komisije u RH u sklopu Europske
inicijative za demokraciju i ljudska prava, unutar područja ‘Projekti jačanja kapaciteta novih
ili manje iskusnih organizacija civilnog društva koje predstavljaju grupe građana koje su
nedovoljno zastupljene u društvu ili na neki drugi način doprinose jačanju takvih skupina kao
što su osobe s invaliditetom, prijavili smo Projekt u zajedništvu sa Udrugom za rehabilitaciju i
edukaciju ‘VISOKI JABLANI’ iz Rovinjskog sela Udrugom slijepih Istarske županije,
Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije, Udrugom žrtava mina Karlovačke
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županije, potporu Projektu dao je i Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom,
97. 20. ožujka 2012. 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,
98. 20. ožujka 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članu Društva iz Pule pružilo se
neophodnu financijsku pomoć,
99. 20. ožujka 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Valture koja nije članica
našeg Društva donirali smo specijalna invalidska kolica za održavanje higijene i vršenje
nužde,
100. 21. ožujka 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
101. 21. ožujka 2012. godine uz prigodni poklon paket posjetilo se nepokretnu članicu
Društva iz Pule,
102. 21. ožujka 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet,
103. 22. ožujka 2012. godine Predsjednik Društva kao član Predsjedništva i dopredsjednik
Saveza društava distrofičara Hrvatske, sudjelovao je u radu 7. sjednice Predsjedništva SDDH
održane u Zagrebu,
104. 22.-23. ožujka 2012. godine roditelji djece članova našeg Društva zajedno sa ostalim
predstavnicima i djeltnicima našeg Društva aktivno smo sudjelovali u radu dvodnevnog
seminara u organizaciji Saveza društava distrofičara Hrvatske na temu 'Roditeljske potrebe'
(misli, osjećaji, zdravlje, podrška), 'Roditeljski poticaji i prezaštićivanje djece – gdje je
granica?', 'Prehrana i proces hranjenja osoba s mišićnom distrofijom', 'Značaj i vježbe disanja',
'Značaj i vrste rane i kontinuirane rehabilitacije' i 'Mobilni tim podrške SDDH' koji je održan
u Zagrebu, za djecu oboljelu od 'NMB' tijekom seminara organizirana je kreativna, a nakon
nje i psihološka radionica, seminar je nastavak potpore obiteljima u okviru provođenja druge
godine trogodišnjeg programa „Usluge podrške obiteljima djece s neruomuskularnim
bolestima“.
105. 23. ožujka 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Barata pokraj Kanfanara
koja nije članica našeg Društva donirali smo specijalno podesivi hidraulični bolnički krevet sa
trapezom,
106. 23. ožujka 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Barata pokraj Kanfanara
koja nije članica našeg Društva donirali smo specijalni antidekubitalni madrac za bolnički
krevet,
107. 24. ožujka 2012. godine boćari – članovi našeg Društva sudjelovali su u natjecanju 1.
kola prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom održanom u Zagrebu, predstavnici
našeg Društva u najzahtjevnijoj i najzastupljenijoj boćarskoj kategoriji 'BC4' namijenjenoj
svim vrstama invaliditeta (distrofija mišića, multipla skleroza, tetraplegija…) odnosno
boćarima koji boćaju samostalno, zauzeli su izvrsno drugo i osmo mjesto u ukupnom poretku,
108. 26. ožujka 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
109. 26. ožujka 2012. godine sudjelovali smo na Međunarodnom skupu o zapošljavanju
osoba s invaliditetom koji je održan u Vukovaru u organizaciji SOIH-a (Zajednica Saveza
osoba s invaliditetom Hrvatske), prilikom otvorenja prisutne su pozdravili predsjednik SOIHa dr. Zorislav Bobuš, gradonačelnik Grada Vukovara gospodin Željko Sabo i Vukovarsko –
srijemski župan gospodin Božo Galić, nakon čega su uslijedila izlaganja (Javier Guemes –
zamjenik izvršne direktorice EDF-a, Lajoz Hegedus- regionalni predstavnik DPI-a, ERzebet
Szollosi – potpredsjednica EDF-a, Ante Vučić – ravnatelj fonda za profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Boris Šušštaršič – predsjednik EAMDAe, mr. Cveto Uršić – sekretar ministarstva rada, obitelji i socijalne skrbi Republike Slovenije –
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Direktorata za osobe s invaliditetom, Pierre Gyselinck – predstavnik EDF/DPI – predsjednik
belgijskog SOIH-a, mr. Gero Stuller –izaslanik za rad, socijalne poslove i zaštitiu potrošača,
Boris Jakov Geričić – zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Hrvatske, Marijana
Senjak – rukovoditeljica Odsjeka za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
faktorom otežane zapošljivosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i predstavnici pet
Hrvatskih nacionalnih Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske) i obilazak Vukovarske bolnice,
Hangara i Spomen područja na Ovčari – Čestitke organizatoru!,
110. 27. ožujka 2012. godine Predsjednik Društva kao član Skupštine SOIH-a (Zajednica
Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske) sudjelovao je u radu redovne godišnje izvještajne
Skupštine SOIH-a koja je održana u Vukovaru, sa naglaskom na izuzetne rezultate i velika
zalaganja vodstva SOIH-a na čelu sa gospodinom dr. Zorislavom Bobuš u promicanju i zaštiti
prava osoba s invaliditetom u prethodnom razdoblju,
111. 28. ožujka 2012. godine Gradu Labinu poslali smo završno narativno i financijsko
izvješće projekta odobrenog i provedenog za članove Društva sa područja Grada Labina za
2011. godinu,
112. 28. ožujka 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
113. 28. ožujka 2012. godine Općini Fažana poslali smo završno narativno i financijsko
izvješće projekta odobrenog i provedenog za članove Društva sa područja Općine Fažana za
2011. godinu,
114. 28. ožujka 2012. godine Gradu Poreču poslali smo završno narativno i financijsko
izvješće projekta odobrenog i provedenog za članove Društva sa područja Grada Poreča za
2011. godinu,
115. 29. ožujka 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članu Društva iz Vodnjana pružilo se
neophodnu financijsku pomoć za popravak invalidskih kolica,
116. 29. ožujka 2012. godine Gradu Umagu poslali smo završno narativno i financijsko
izvješće projekta odobrenog i provedenog za članove Društva sa područja Grada Umaga za
2011. godinu,
117. 29. ožujka 2012. godine Općini Medulin poslali smo završno narativno i financijsko
izvješće projekta odobrenog i provedenog za članove Društva sa područja Općine Medulin za
2011. godinu,
118. 29. ožujka 2012. godine održali smo radni sastanak Komisije za prijem u radni odnos
novih djelatnika Društva,
119. 30. ožujka 2012. godine Ministarstvu socijalne politike i mladih i SOIH-u /Zajednica
Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske) poslali smo narativno i financijsko izvješće projekta
Osobne asistencije za članove Društva sa najtežom vrstom i stupnjem oštećenja za razdoblje
siječanj – veljača 2012. godine,
120. 31. ožujka 2012. godine sudjelovali smo na Danima otvorenih vrata Kluba djece i
mladeži gluhih i nagluhih Istarske županije na temu integracija gluhe i nagluhe djece u
redovan sustav školovanja,
121. 31. ožujka 2012. godine sudjelovali smo na obilježavanju 'Svjetskog dana svijesti o
autizmu' koje je održano na Trgu Portarata u Puli, obilježavanje je organizirala Udruga za
autizam Istre,

TRAVANJ 2012. GODINE
122. 02. travnja 2012. godine koristeći poticaje javnog natječaja Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje za potrebe rada i aktivnosti Društva, na određeno vrijeme od četiri mjeseca
zaposlilo se tri nove djelatnice Društva, dvije u Pulu (administrator – arhivar u prostorijama
Društva i njegovateljica dviju teško oboljelih i nepokretnih članica Društva) i jednu u Pazin
(njegovateljica dviju teško oboljelih i nepokretnih članica Društva),
123. 02. travnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
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124. 04. travnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
125. 05. travnja 2012. godine pet predstavnika našeg Društva sudjelovalo je na drugom
cjelodnevnom edukacijskom tečaju za pružatelje SOS usluga putem telefona u Istarskoj
županiji koji je održan u Obiteljskom centru Istarske županije uz financijsku podršku Istarske
županije, tečaj je organiziran za sve članove Udruga članica 'SOS MREŽE ISTRE',
126. 05. travnja 2012. godine uz sudjelovanje javnih medija i javnosti u Gradu Pazinu održali
smo prezentaciju boćanja za osobe s invaliditetom sa najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog
oštećenja ruku i nogu,
127. 05. travnja 2012. 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 iz Kolombere pokraj Višnjana,
128. 10. travnja 2012. godine Predsjednik Društva kao predstavnik osoba s tjelesnim
invaliditetom sudjelovao je u radu Fokus grupe u svrhu ispitivanja zdravstvenih i socijalnih
potreba u Lokalnoj zajednica (Grad Pula i okolica) s ciljem izrade Plana zdravlja građana
Istarske županije za razdoblje od 2013.- 2016. godine, u radu Fokus grupe sudjelovalo je
dvadesetak sudionika, od predstavnika vlasti lokalne zajednice (Pula, Medulin, Ližnjan), do
predstavnika Udruga i ustanova sa navedenih područja,
129. 10. travnja 2012. godine Gradu Pazinu prijavili smo Projekt Društva namijenjen radu i
aktivnostima članovima Društva sa područja Grada Pazina u 2012. godini,
130. 11. travnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
131. 11. travnja 2012. godine na sudu je okončan kazneni postupak nakon što se nekadašnji
Predsjednik Saveza udruga osoba s invaliditetom gospodin Gvido Radolović, ispričao
Predsjedniku našeg Društva gospodinu Komaru za uvredu časti i ugleda i klevete u kolovozu
2010. godine,
132. 11. travnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Jurani pokraj Pićna koja
nije članica našeg Društva donirali smo 46 paketa pelena za odrasle (21 paket x 30 kom. i 25
paketa x 10 kom.),
133. 11. travnja 2012. godine sudjelovali smo u radu Izborne Skupštine Lige za borbu protiv
raka Pula, za novo četverogodišnje mandatno razdoblje vođenja Lige izabrano je dotadašnje
vodstvo na čelu sa Predsjednicom gospođom Danicom Kuzmanović,
134. 12. travnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
135. 14. travnja 2012. godine boćari – članovi našeg Društva sudjelovali su u natjecanju 2.
kola prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom održanom u Đakovu, predstavnici
našeg Društva u najzahtjevnijoj i najzastupljenijoj boćarskoj kategoriji 'BC4' namijenjenoj
svim vrstama invaliditeta (distrofija mišića, multipla skleroza, tetraplegija…) odnosno
boćarima koji boćaju samostalno, zauzeli su izvrsno prvo i četvrto mjesto u ukupnom poretku,
136. 16. travnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
137. 16. travnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Orbanići pokraj Žminja
koja nije članica našeg Društva donirali smo neophodnu invalidsku hodalicu na četiri noge,
138. 18. travnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
139. 18. travnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
140. 19. travnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Peruški pokraj Marčane
koja nije članica našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi hidraulični krevet,
141. 21. travnja 2012. godine na Ranču 'Barba Tone' u Manjadvorcima pokraj Barbana
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
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sklopu rekreacije organiziralo se i terapijsko jahanja svih učesnika rekreacije uz stručni
nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji, uz veliku pomoć djelatnika i volonteri DDIa i ranča, za sve učesnike rekreacije osiguralo se doručak i ručak i neophodnu tekućinu, u
sklopu rekreacije organizirano je natjecanje u branju šparoga uz bogate nagrade za osvojena
prva tri mjesta i turnir u briškuli i trešeti, te zabava uz živu glazbu,
142. 23. travnja 2012. godine sa Gradom Umagom potpisali smo Ugovore o provedbi
prijavljenog Programa Društva za članove Društva sa područja Grada Umaga za 2012.
godinu,
143. 23. travnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
144. 23. travnja 2012. godine u prostorijama Društva održali smo 9. sjednicu Predsjedništva
Društva,
145. 23. travnja 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili
nepokretnu članicu Društva iz Grada Pule,
146. 24. travnja 2012. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održalo se
grupnu radionicu sa psihologinjom Marinelom Pincan Šimić nakon čega se organizirano
posjetilo Ranč Barba Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta
u Istarskoj županiji provelo terapijsko jahanje članova Društva i rekreacijske vježbe uz
stručno vodstvo višeg fizioterapeuta,
147. 24. travnja 2012. godine na raspisani javni natječaj za prijave projekata Ministarstva
socijalne politike i mladih, prijavili smo projekt Društva namijenjen članovima Društva
(trinaestero korisnika), korisnicima Osobnih asistenata za razdoblje ožujak - prosinac 2012.
godine,
148. 25. travnja 2012. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održalo se
rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg fizioterapeuta i grupnu radionicu sa
psihologinjom Marinelom Pincan Šimić nakon čega se organizirano posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo terapijsko jahanje članova Društva,
149. 25. travnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
150. 26. travnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva donirali smo neophodnu invalidsku hodalicu na četiri kotača,
151. 26. travnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
152. 26. travnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu Udruge slijepih Istarske županije
gospođi iz Labina koja nije članica našeg Društva donirali smo neophodni par štaka,
153. 26. travnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi hidraulični krevet,
154. 26. travnja 2012. godine povodom dvadeset godina postojanja udruge 'DEMONI'navijača Nogometnog kluba 'Istra 1961.' iz Pule, u press dvorani nogometnog gradskog
stadiona "Aldo Drosina" u Puli, najavljen je veliki dvodnevni humanitarni koncert u dvorištu
centra pulskih Udruga 'Karlo Rojc' 04. i 05. svibnja, kada će prve večeri nastupiti Gustafi,
Cannone i Night Express, a druge Opća opasnost, 052 i VIS The Thunderbirds koji će izvesti i
lani snimljenu nogometnu himnu "Demoni sa sjevera" autora Dina Popovića, koncerti
započinju u 21.00 sati, a program će voditi poznati zabavljač i komičar 'Todor', navedeni
nastupi održati će se u dvorištu 'Rojca', dok će se drugi dio koncerata održavati u podzemlju
'Rojca', gdje će prve večeri od 23 do tri sata 'dubstep' i elektronsku glazbu puštati '207' i 'Matko', a druge 'Sword', 'Skorrr' i 'Ant', manifestacija će se održati pod pokroviteljstvom Grada
Pule i Istarske županije, a u organizaciji NK 'Demoni' u zajedništvu sa udrugom Facebook
Puljani humanitarci, prihod od koncerta namijenjen je Boćarskom klubu osoba s invaliditetom
Istarske županije 'Istrijana' – veliko HVALA,
155. 27. travnja 2012. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo edukacijski
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izlet upoznavanja Istarske županije posjetivši Medulin, Marčana, Barban, Labin, Rabac,
Potpićan, Pićan, Žminj i Vodnjan,
156. 28. travnja 2012. godine na raspisani javni natječaj za donacije u 2012. godini OTP
BANKE, prijavili smo Projekt Društva namijenjen mladim članovima Društva,
157. 30. travnja 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili
nepokretnu članicu Društva iz Grada Pazina,
158. 30. travnja 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili
nepokretnu članicu Društva iz Celića pokraj Barbana,

SVIBANJ 2012. GODINE
159. 02. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
160. 02. svibnja 2012. godine sa prigodnim poklon paketima organizirano smo posjetili člana
i članicu sa područja Općine Medulin,
161. 02. svibnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članu Društva iz Poreča pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
162. 02. svibnja 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili
nepokretnog člana Društva iz Grada Pule,
163. 03. svibnja 2012. 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,
164. 03. svibnja 2012. godine zahvaljujući odazivu mnogobrojnih donatora i sponzora
izvršen je redovni godišnji tehnički pregled službenog kombi vozila našeg Društva – Fiat
Ducato,
165. 03. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
166. 03. svibnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članu Društva iz Umaga pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
167. 03. svibnja 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili
nepokretnog člana Društva iz Grada Pule,
168. 03. svibnja 2012. godine pet predstavnika našeg Društva sudjelovalo je na trećem
cjelodnevnom edukacijskom tečaju za pružatelje SOS usluga putem telefona u Istarskoj
županiji koji je održan u Obiteljskom centru Istarske županije uz financijsku podršku Istarske
županije, tečaj je organiziran za sve članove Udruga članica 'SOS MREŽE ISTRE',
169. 03. svibnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska,
170. 04. svibnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva iz Poreča pružili smo
neophodnu financijsku pomoć,
171. 04. svibnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodnu invalidsku hodalicu na četiri kotača,
172. 04. i 05. svibnja 2012. godine povodom dvadeset godina postojanja udruge 'NK
DEMONI' navijača Nogometnog kluba 'Istra 1961.' iz Pule, u dvorištu centra pulskih Udruga
'Karlo Rojc' održana su dva velika slavljenička humanitarna koncerta na kojemu su nastupili
Gustafi, Cannone, Night Express, Opća opasnost, 052 i VIS The Thunderbirds koji su izveli i
lani snimljenu nogometnu himnu "Demoni sa sjevera" autora Dina Popovića, dok se drugi dio
koncerata paralelno održavao u podzemlju 'Rojca', gdje su 'dubstep' i elektronsku glazbu
puštali '207', 'Ma-tko', 'Sword', 'Skorrr' i 'Ant', voditelj manifestacije koja je održana pod
pokroviteljstvom Grada Pule i Istarske županije u suorganizaciji sa udrugom Facebook
Puljani humanitarci bio je poznati pulski voditelj i humanitarac 'Todor', prodajom ulaznica u
iznosu od 10,00 kuna po ulaznici sakupilo se 16.200,00 kuna koje su NK Demoni dodijelili
Boćarskom klubu osoba s invaliditetom Istarske županije 'Istrijana' koji čine članovi - boćari
našeg Društva i članovi Udruge cerebralne paralize Istarske županije, Hvala Demonima!,
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173. 05. svibnja 2012. godine organizirano smo prisustvovali na nogometnoj utakmici NK
ISTRA 1961 i CIBALIJE Vinkovci na stadionu Drosina u Puli,
174. 05. svibnja 2012. godine na zaprimljeni poziv sudjelovali smo u svečanosti
obilježavanja Dana Grada Pule u Istarskom narodnom kazalištu u Puli,
175. 06. svibnja 2012. godine u Zagrebu je održano Ekipno Prvenstva Hrvatske u boćanju za
osobe s invaliditetom, naš Boćarski klub osoba s invaliditetom Istarske županije 'Istrijana' koji
čine članovi našeg Društva i Udruge cerebralne paralize Istarske županije od mogućih devet
pehara/medalja osvojio je četiri, čime je Klub drugu godinu zaredom ostao najtrofejniji
Boćarski Klub osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, svaki od deset naših natjecatelja/boćara
'okitio' se zasluženom medaljom, na čemu smo jako ponosni i sretni, iako nismo zadovoljni
činjenicom da smo sva tri zlata/prva mjesta izgubili u samim finalima, od čega par u BC4
kategoriji na razliku od skora iako su imali isto pobjeda kao i prvoplasirani, a mali smo i peh
da je i sam ždrijeb odlučio da na natjecanju dvije ekipe našeg Kluba igraju jedna protiv druge,
na Prvenstvu smo nastupili i kao Klub sa najvećim brojem natjecatelja/sportaša/boćara, na
prvenstvu se boćalo u tri kategorije natjecateljskih disciplina (Ekipa koji čine tri natjecatelja
(jedan iz kategorije BC1 i dvoje iz kategorije BC2), Parovi u BC3 kategoriji i Parovi u BC4
kategoriji), a naš Klub natjecao se sa dvije ekipe i dva para, samo Prvenstvo uz Predsjednika
Hrvatskog boćarskog saveza i mnogobrojnih uzvanika otvori je gradonačelnik Grada Zagreba
gospodin Milan Bandić koji se ujedno i sam iskušao u boćanju, dok je pehare i medalje uz
Hrvatskog Izbornika boćanja uručivao Predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora
gospodin Ratko Kovačić, veliku zahvalu šaljemo Istarskoj županiji, Gradu Pula i Savezu
sportova Istarske županije koji su našem Klubu omogućili sudjelovanje na samom natjecanju,
176. 07. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
177. 08. svibnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Svetog Petra u Šumi koja
nije članica našeg Društva donirali smo neophodni kombinirani hladnjak,
178. 09. svibnja 2012. 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),
179. 09. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
180. 09. svibnja 2012. godine na raspisani javni natječaj Croatia osiguranja za donacije,
prijavili smo projekt Društva namijenjen mladim članovima Društva,
181. 10. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
182. 12. – 13. svibnja 2012. godine u organizaciji Hrvatskog paraolimpijskog odbora u
Poreču su održane 'SPORTSKO REKREATIVNE IGRE DRŽAVNE RAZINE', na kojima su
se u ekipi natjecali tri člana našeg Društva (Robert Raste, Matijaš Milorad i Josip Brkljača)
osvojivši izvrsno 3. mjesto – BRONCU, u boćanju se natjecalo devet Klubova diljem lijepe
naše (Osijek, Slavonski Brod, Đakovo, Požega, Zagreb x 2, Split, Rijeka i naša 'Istrijana'),
naša Ekipa po prvi je puta nastupila u navedenom sastavu i po prvi puta na jednom od takvih
Prvenstava, rekreacijsko boćanje za osobe s invaliditetom nije paraolimpijski sport i
natjecanja se mogu održavati isključivo do 'visine' državnog nivoa, a namijenjeno je svim
osobama s invaliditetom bez obzira na vrstu invalidnosti i stupanj oštećenja, naši članovi
nastupili su na prvenstvu u ime Boćarskog kluba osoba s invaliditetom Istarske županije
'Istrijana' koji čine članovi našeg Društva i Udruge cerebralne paralize Istarske županije,
183. 14. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
184. 14. svibnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
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našeg Društva donirali smo neophodna invalidska,
185. 15. svibnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Roča (Buzet) koji nije
član našeg Društva donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet,
186. 16. svibnja 2012. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo edukacijski
izlet upoznavanja Istarske županije posjetivši Vodnjan, Barban, Žminj, Limski kanal, Sveti
Lovreč, Dvigrad, Kanfanar, Pazin, Gračišće i Pićan,
187. 16. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
188. 17. svibnja 2012. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održalo se
rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg fizioterapeuta i grupnu radionicu sa
psihologinjom Marinelom Pincan Šimić nakon čega se organizirano posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo terapijsko jahanje članova Društva,
189. 17. svibnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članicama Društva iz Barbana pružili
smo neophodnu financijsku pomoć,
190. 17. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
191. 18. svibnja 2012. godine sa članovima Društva u prostorijama Društva održalo se
rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg fizioterapeuta i grupnu radionicu sa
psihologinjom Marinelom Pincan Šimić nakon čega se organizirano posjetilo Ranč Barba
Tone u Manjadvorcima gdje se uz stručni nadzor jedinog hipoterapeuta u Istarskoj županiji
provelo terapijsko jahanje članova Društva,
192. 19. svibnja 2012. godine članica Društva Melisa Osmanović sudjelovala je državnom
prvenstvu mladih u boćanju za osobe s invaliditetom u Zagrebu osvojivši sedmo mjesto,
193. 21. svibnja 2012. godine obilježili smo '21. SVIBANJ' – NACIONALNI DAN
OBOLJELIH OD MIŠIĆNE DISTROFIJE - NEUROMUSKULARNIH BOLESTI,
obilježavanje se započelo dolaskom učenika četvrtih razreda Osnovne škole Centar (08.00
sati) i djece Dječjeg vrtića 'Monte Zaro' (grupa Tintilinići i Balončići – 10.00 sati) u prostorije
Društva, učenicima i djeci u sklopu posjeta našem Društvu prikazalo se video projekcija
ilustrirane knjižice “Kako je tužni plavi autobus promijenio ime i postao sretan”, animirani
film 'Autobus duginih boja' i video projekcija o radu i aktivnostima našeg Društva, podijelilo
se promidžbene materijale vezane uz obilježavanje '21. svibnja', učenici i djeca upoznali su i
mlade članove našeg Društva koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica, saslušati njihova
iskustva, želje i potrebe, te postavljati željena pitanja, mogli su se iskušati u vožnji u
invalidskim kolicima, te hodanju na štakama i hodalici, ispred prostorija 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 ili krevetu, cjelokupna aktivnost održavala se unutar
jednoga školskoga sata po posjetu, a učenicima i djeci se u sklopu akcije obilježavanja samog
'21. svibnja' podijelilo i prigodne poklon paketiće, drugi dio obilježavanja održao se u
vremenu od 12.00-13.00 sati na gradskoj tržnici u Puli gdje su svi zainteresirani mogli
razgledati radove članova našeg Društva koji su rezultat kreativno likovnih radionica, ali i
knjige, brošure i promidžbene materijale o radu, aktivnostima i samom članstvu DDI-a, istom
prigodom pučanstvu grada Pule i ostalima podijelilo se 1000 prigodnih letaka vezanih uz
obilježavanje 'našeg' nacionalnog dana, cilj obilježavanja pod sloganom 'I Vaše srce je mišić'
bio je osvješćivanje i senzibiliziranje šire društvene zajednice u smislu edukacije na podizanju
svijesti o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom, odnosno osoba oboljelih od
mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti, nakon tržnice za sve sudionike organiziran je
ručak,
194. 21. svibnja 2012. godine na raspisani javni natječaj Zaklade Adris za donacije, prijavili
smo projekt Društva namijenjen mladim članovima Društva,
195. 21. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
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boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
196. 23. svibnja 2012. godine povodom dvadeset godina postojanja udruge 'DEMONI'navijača Nogometnog kluba 'Istra 1961.' iz Pule, Boćarskom klubu osoba s invaliditetom
Istarske županije 'Istrijana' koji čine članovi našeg Društva i Udruge cerebralne paralize
Istarske županije dodijelili u ček – donaciju u iznosu od 16.200,00 kuna, primopredaja je
izvršena ispred glavnog ulaza u 'Karlo Rojc' gdje je i sjedište NK Demona, donacijska
sredstva prikupljena su prodajom ulaznica sa dva organizirana koncerta povodom proslave
dvadeset godišnjice – veliko Hvala,
197. 23. svibnja 2012. godine na temu rada i aktivnosti Društva predsjednik Društva
gostovao je uživo u polusatnoj emisiji radija Istre – Stetoskop,
198. 23. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
199. 24. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
200. 23.-28. svibnja 2012. godine u žestokoj konkurenciji 11 evropskih zemalja i 18 državnih
prvaka, predsjednik našeg Društva gospodin Komar inače član Boćarskog Kluba osoba s
invaliditetom Istarske županije 'Istrijana' i hrvatski reprezentativac osvojio je 6. mjesto na
Međunarodnom prvenstvu u boćanju za osoba s invaliditetom koje je održano u Pragu (Češka)
od 23.-27. svibnja 2012. godine i ujedno stekao prve bodove za paraolimpijadu 2016. godine,
Komar je priliku za 'zlato' izgubio u četvrt finalu izgubivši od boćara-poljaka za jedan bod.
Ujedno je imao i najbolji skor prvenstva zahvaljujući pobjedi u prvom kolu i rezultatu 17:0,
Komarov rezultat u Češkoj ujedno je najbolji rezultat ikada postignut u njegovoj kategoriji od
strane Hrvatske reprezentacije od postojanja Hrvatskog boćarskog saveza osoba s
invaliditetom (od 1996. godine), Hrvatsku je u Češkoj uz Komara predstavljao i boćarreprezentativac Željko Jarić Pavičić iz boćarskog kluba 'OSI' Zagreb koji je nažalost poražen
već u prvom kolu, Hrvatske boćare-reprezentativce s invaliditetom u Češku vodio je Hrvatski
Izbornik boćara s invaliditetom gospodin Milan Maretić iz Šibenika,
201. 28. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
202. 30. svibnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska,
203. 30. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
204. 31. svibnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
205. 31. svibnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Medulina koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska,

LIPANJ 2012. GODINE
206. 01. lipnja 2012. godine sudjelovali smo na predavanju Centra za socijalnu skrb Pula na
temu Zakona o socijalnoj skrbi, koje je održano na inicijativu i u prostorijama Udruge
multiple skleroze Istarske županije,
207. 04. lipnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
208. 06. lipnja 2012. godine u prostorijama Udruge slijepih održano Vijeće IFUOSI-a na
kojemu je nakon prihvaćenog izvještaja o radu dosadašnjeg Predsjednika gospodina Zlatka
Kuftić izabrano novo vodstvo IFUOSI-a, jednoglasnim odlukama za Predsjednika je izabran
gospodin Davor Komar (Predsjednik našeg Društva distrofičara Istre), za dopredsjednika
gospodin Željko Kladušan (Predsjednik Udruge para i terta plegičara Istarske županije), a za
Tajnika IFUOSI-a gospođa Snježana Raić (Predsjednica Udruge multiple skleroze Istarske
županije), nakon čega je predstavljen i plan aktivnosti za naredno mandatno razdoblje
('IFUOSI' broji sedam članica; Društvo distrofičara Istre, Društvo multiple skleroze Istarske
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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, koje ukupno imaju 707 članova. 'IFUOSI'-u je osnovan s
ciljem udruživanja što većeg broja županijskih Udruga osoba s invaliditetom na području
Istarske županije kako bi iste bolje, brže i jednostavnije mogle ostvariti aktivnosti od
zajedničkog interesa. 'IFUOSI'-em predsjeda Upravno Vijeće koje čine po dva predstavnika
svake članice. Forumom svake godine predsjeda druga članica, odnosno članica čiji je
predstavnik dopredsjednik 'IFUOSI' i radi prema Pravilniku o radu 'Istarskog foruma udruga
osoba s invaliditetom'.),
209. 06. lipnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
210. 7. lipnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
211. 11. lipnja 2012. godine potpisali smo Ugovor o provedbi projekta osobne asistencije sa
Ministarstvom socijalne politike i mladih kojim se za osmero naših oboljelih članova
korisnika projekta sa najtežim stupnjem tjelesnoga oštećenja – invaliditeta, odnosno njihovih
osobnih asistenata osiguravaju financijska sredstva za rad na pola radnog vremena (četiri sata)
na razdoblje do 01. ožujka 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine,
212. 11. lipnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
213. 13. lipnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
214. 14. lipnja 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnove škole Centar u Puli,
215. 15. lipnja 2012. 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 Bala,
216. 16.-17. lipnja 2012. godine članovi našeg Društva/boćari Melisa Osmanović i Davor
Komar osvojili su 'KUP HRVATSKE 2012.' u boćanju za osobe s invaliditetom koji je održan
u Rijeci 16.-17. lipnja 2012. godine osvojivši 'zlato' i 'srebro' u najzahtjevnijoj i
najzastupljenijoj kategorija BC4 namijenjenoj boćarima svih vrsta invaliditeta (distrofija
mišića, multipla skleroza, tetraplegija…) koji boćaju samostalno, boćar Kluba Davor Komar
bez ijednog poraza na KUP-u rezultatima 9:2, 6:4, 9:0 i 8:0 postao je po treći puta unutar
osam mjeseci (od 20. studenog 2011. godine) prvak Hrvatske u boćanju za osobe s
invaliditetom, a trenutno je vodeći i na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske sa dvostruko većim
rezultatom od drugoplasiranog, nakon dosada odigrana dva od ukupno četiri državna kola,
samo otvorenje prvenstva otvorio je gradonačelnik grada Rijeke gospodin Vojko Obersnel
okušajući se također u boćanju direktno na terenu sa predstavnicom riječkog boćarskog kluba,
217. 18. lipnja 2012. godine u prostorijama Istarske županije sa predstavnicima Upravnog
odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Istarske županije održali smo radni sastanak na temu
financiranja rada i aktivnosti našeg Društva u 2012. i 2013. godini,
218. 20.-24. lipnja 2012. godine članica našeg Društva - Hrvatska reprezentativka,
devetnaesto godišnja Melisa Osmanović iz Pule sudjelovala je na Europskom Kupu-u mladih
u boćanju za osobe s invaliditetom koje je održano u Brnu u Češkoj od 20.-24. lipnja 2012.
godine i osvojila odlično 2. mjesto (srebro), Evropski Kup mladih u boćanju za osobe s
invaliditetom bio je namijenjen mladim osoba s invaliditetom starosti do 20 godina, a na
istome je uz Hrvatsku sudjelovalo još 14 europskih zemalja, odnosno njihovi predstavnici,
Melisa je ujedno postala i prva mlada sportašica/boćarica u Hrvatskoj koja svojim rezultatom
primila i međunarodni certifikat kojim se skupljaju bodovi za paraolimpijadu 2016. godine,
mladoj Melisi to je ujedno treća osvojena medalja unutar šest mjeseci. U prosincu 2011.
godine na Juniorskom prvenstvu Hrvatske osvojila je 3. mjesto, a na KUP-u Hrvatske prije
desetak dana također 2. mjesto (srebro), Hrvatsku reprezentaciju u Češku su vodili Hrvatski
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izbornik boćanja za osobe s invaliditetom gospodin Milan Maretić iz Šibenika i predsjednik
Hrvatskog boćarskog saveza osoba s invaliditetom gospodin Goran Dernej iz Đakova,
219. 21. lipnja 2012. 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 'Metrisu' (Centar za istraživanje metala) u Puli,
220. 21. lipnja 2012. godine na zaprimljenu zamolbu Udruge slijepih Istarske županije
gospođi iz Labina koja nije članica našeg Društva donirali smo neophodni par štaka,
221. 27. lipnja 2012. godine u prostorijama Društva održali smo 10. sjednicu Predsjedništva
Društva,
222. 28. lipnja 2012. godine Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i partnerima Projekta Istarskoj županiji, Gradu Pula i Centru za socijalnu skrb Pula, podnijeli smo završno narativno
i financijsko izvješće o provedbi zajedničkog Projekta 'Integracija distrofičara Istre 2011.2012.', čiji je nositelj bilo naše Društvo,
223. 28. lipnja 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili dvije
(2) nepokretne članice Društva sa područja Grada Rovinja,

SRPANJ 2012. GODINE
224. 02. srpnja 2012. godine primili smo donaciju trideset paketa pelena za odrasle i donaciju
antidekubitalnog madraca sa zračnim kompresorom os strane obitelji Vošten iz Rovinja,
225. 06. srpnja 2012. 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 Bala,
226. 01.-08. srpnja 2012. godine u Selcu pokraj Crikvenice održan je 3. 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,
u radu sedmodnevnog Kampa sudjelovala je i mlada članica Društva iz Pule zajedno sa
svojom asistenticom,
227. 09. srpnja 2012. godine na raspisani javni natječaj za donacije Zagrebačke Banke
prijavili smo projekt Društva,
228. 09. srpnja 2012. godine sa dvoje članova DDI smještenih stacionarno u Domu za starije
i nemoćne u Rovinju 'Dom Pergolis' održali smo radni sastanak na temu zdravstvene
problematike i skrbi u domu, nakon čega se o samoj problematici obavijestilo i samo
ravnateljstvo doma koje je nastalu problematiku uspješno 'riješilo',
229. 13. srpnja 2012. godine gospodinu iz Krajcar Brijega pokraj Žminja na zaprimljenu
zamolbu donirali smo neophodnu specijalno podesivu invalidsku hodalicu na četiri noge i
specijalna invalidska kolica za vršenje nužde i održavanje higijene tijela,
230. 13. srpnja 2012. godine gradu Pula poslali smo opisno i financijsko izvješće o provedbi
odobrenog projekta u 2012. godini za prvo odrađeno prvo polugodište,
231. 16. srpnja 2012. godine Udruzi osoba s invaliditetom požeško – slavonske županije dali
smo na upotrebu službeno karavan vozilo Društva za potrebe sudjelovanja na Skupštini
Hrvatskog saveza tjelesnih invalida u Zagrebu,
232. 19. srpnja 2012. godine člana Društva pratili smo na vještačenje na invalidsku komisiju
HMZO-a u Pulu,
233. 24. srpnja 2012. godine Gradu Umagu poslali smo opisno i financijsko izvješće o
provedbi odobrenog projekta u 2012. godini za prvo odrađeno prvo polugodište,
234. 26. srpnja 2012. godine Općini Medulin poslali smo opisno i financijsko izvješće o
provedbi odobrenog projekta u 2012. godini za prvo odrađeno prvo polugodište,
235. 27. srpnja 2012. godine gospođi iz Pule na zaprimljenu zamolbu donirali smo
neophodnu specijalno podesivu invalidsku hodalicu na kotačima,
236. 30. srpnja 2012. godine Istarskoj županiji poslali smo opisno i financijsko izvješće o
provedbi odobrenog projekta u 2012. godini za prvo odrađeno prvo polugodište,
237. 30. srpnja 2012. godine obitelji i Pule za potrebe njihovog člana s invaliditetom dali
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smo na posudbu specijalnu aluminijsku rampu za prilagođeni transfer osoba u invalidskim
kolicima,
238. 30. srpnja 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirani smo posjetili
nepokretnog člana Društva iz Kadumi pokraj Poreča,
239. 30. srpnja 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirani smo posjetili člana
Društva iz Poreča,
240. 31. srpnja 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirani smo posjetili članicu
Društva iz Pazina,

KOLOVOZ 2012. GODINE
241. 01. kolovoza 2012. 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 članova Društva iz Pule,
242. 01. kolovoza 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili
nepokretnu članicu Društva iz Grada Pazina,
243. 01. kolovoza 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili
nepokretnu članicu Društva iz Zabrežani (Grad Pazin),
244. 02. kolovoza 2012. godine koristeći poticaje javnog natječaja Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje za potrebe rada i aktivnosti Društva, na određeno vrijeme od dva mjeseca
zaposlilo se dvije nove djelatnice Društva u Pulu (administrator – arhivar u prostorijama
Društva i njegovateljicu dviju teško oboljelih i nepokretnih članica Društva iz Pule),
245. 03. kolovoza 2012. godine zahvaljujući donaciji Uprave tiskanog dnevnika/novina
Glasa Istre primili smo donaciju besplatne godišnje dostave 'Glasa Istre' za potrebe članova
Društva,
246. 06. kolovoza 2012. godine potpisali smo ugovore sa šest zamjenskih osobnih asistenata
koji će brinuti i pomagati najteže oboljelim članovim Društva iz sa područja Istarske županije,
dok će njihovi stalni osobni asistenti koristiti pripadajući kolektivni godišnji odmor,
247. 07. kolovoza 2012. godine u prostorijama Društva uz prisustvo medija, prijatelja i
članova Društva javnosti je predstavljen šesti broj godišnjeg glasila Društva 'Istarski Gen',
sadržaja 120 stranica B4 formata, koji je zahvaljujući službenim sponzorima tiskan je u 1100
primjeraka, 'Istarski Gen' putem 817 fotografija popraćenih tekstom i 103 novinska članka,
najbolje govori o radu i aktivnostima Društva. 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, u vremenu od 01. lipnja 2011. godine do 31. svibnja
2012. godine, tiskanjem glasila Društva «Istarski Gen» završilo je provođenje projekta pod
nazivom «INTEGRACIJA DISTROFIČARA ISTRE», kojega su šestu godinu zaredom
financijski podržali službeni partneri projekta - Ministarstvo zdravlja, Istarska županija, Grad
Pula, Ministarstvo socijalne politike i mladih i Centar za socijalnu skrb Pula, 'Istarski Gen'
služi svima zainteresiranima kao izvješće o radu i aktivnostima programa Društva,
248. 07. kolovoza 2012. godine sa predstavnicima Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja
civilnog društva Istarske županije u prostorijama Društva održali smo radni sastanak na temu
donošenja županijske strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u
Istarskoj županiji i prijavi zajedničkog projekta na raspisani Evropski javni natječaj,
249. 07. kolovoza 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
250. 07. kolovoza 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
251. 07. kolovoza 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi hidraulični krevet i ortopedski
madrac,
252. 08. kolovoza 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
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na zajednički boćarski trening sa članovima boćarskog kluba Društva distrofičara Zagreb u
dvoranu bolnice Rovinj,
253. 08. kolovoza 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
254. 09. kolovoza 2012. godine posjetili smo članicu Društva iz Buja na stacionarnom
rehabilitacijskom smještaju u rovinjskoj bolnici,
255. 09. kolovoza 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na zajednički boćarski trening sa članovima boćarskog kluba Društva distrofičara Zagreb u
dvoranu bolnice Rovinj,
256. 10. kolovoza 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na zajednički boćarski trening sa članovima boćarskog kluba Društva distrofičara Zagreb u
dvoranu bolnice Rovinj,
257. 13. kolovoza 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
258. 13. kolovoza 2012. godine na temu rada i aktivnosti Društva gostovali smo uživo u
dvadesetominutnoj emisiji Radia Istra 'Otvoreno',
259. 14. kolovoza 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
260. 20. kolovoza 2012. godine u Puli smo održali radni sastanak sa vodstvom i članovima
Kinološkog Društva Pula na temu zajedničke organizacije noćne izložbe pasa pod nazivom
'CAC PULA -2012.', koje će se održati 01. rujna 2012. godine na pulskoj 'Karolini',
261. 21. kolovoza 2012. godine u prostorijama Društva održan je radni sastanak predstavnika
Udruga članica Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom i predstavnika Zaklade za
poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, na temu izrade županijske Strategije za
izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom i partnerske prijave projekta na natječaj
Europske komisije - Europski instrument za demokratizaciju i ljudska prava, na sastanku su
doneseni jednoglasni zaključci da sa ciljem osnivanja Županijskog povjerenstva za osobe s
invaliditetom čiji bi se članovi birali putem raspisanog javnog natječaja i koje bi potom
verificirala Županijska skupština, Zaklada i 'IFUOSI' organiziraju hitni radni sastanak na koji
će se pozvati predstavnike; Istarske županije – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
Udruge članice Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom (Društvo distrofičara Istre,
Udruga slijepih Istarske županije, Društvo multiple skleroze Istarske županije, Udruga
slabovidnih osoba Istarske županije, Udruge za autizam Istre, Udruga paraplegičara i
tetraplegičara Istarske županije i Udruga cerebralne paralize Istarske županije), Udruge za
pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije, Udruge djece i mladih oštećena
sluha Istre, Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruge invalida rada Istre, Udruge
civilnih invalida rata Istarske županije i Županijske zajednice istarskih Udruga HVIDRA-e,
jedan od prvih zadataka Županijskog povjerenstva za osobe s invaliditetom bio bi izrada
prijedloga županijske Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u
Istarskoj županiji i 'slanje' iste na usvajanje Županijskoj Skupštini Istarske županije, ali i da
Zaklada kao nositelj i udruge članice 'IFUOSI' budu partneri na projektu EIDHR-a (natječaj
Europskog instrumenta za demokratizaciju i ljudska prava) u čiju ćemo izradu i realizaciju
uključiti i što veći broj ostalih županijskih Udruga osoba s invaliditetom sa područja Istarske
županije,
262. 21. kolovoza 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
263. 21. kolovoza 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
264. 21. kolovoza 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule (Puntižela) koji
nije član našeg Društva donirali smo neophodnu podesivu invalidsku hodalicu na četiri noge,
265. 23. kolovoza 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni podesivi hidraulični krevet i ortopedski madrac,
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266. 23. kolovoza 2012. godine sa tvrtkom Hartis d.o.o. iz Matulja održali smo radni
sastanak na temu povlaštenih cijena kupnje akumulatora za potrebe ortopedskih pomagala
članova našeg Društva, na kojemu je dogovorena prodaja istih našem Društvu po tvorničkim
cijenama bez rabata – Hvala,
267. 23. kolovoza 2012. godine na temu obiteljske problematike u Žminju smo održali radni
sastanak sa članicom Društva i njezinom obitelji,
268. 24. kolovoza 2012. godine u prostorijama Društva na temu financiranja osnovne
djelatnosti našeg Društva u 2012. i 2013. godini sa pročelnikom kabineta Istarskog župana
gospodinom Miodragom Čerina, održali smo zajednički radni sastanaka,
269. 24. kolovoza 2012. godine na temu obiteljske problematike u Barbanu smo održali radni
sastanak sa dvjema članicama Društva, predstavnicima Općine Barban, predstavnicima EKO
Servisa Matić iz Pazina i susjedima naših članica, a sve sa svrhom konačnog rješavanja
dezinsekcije i deratizacije kuće i okućnice naših članica, te rješavanja kanalizacijskog sustava
kuće naših članica,
270. 24. kolovoza 2012. godine u prostorijama Društva održali smo radni sastanak sa
vodstvom i članovima Kinološkog Društva Pula na temu zajedničke organizacije noćne
izložbe pasa pod nazivom 'CAC PULA -2012.', koje će se održati 01. rujna 2012. godine na
pulskoj 'Karolini',
271. 27. kolovoza 2012. godine sa članovima Društva proveli smo jednodnevnu ljetnu
rekreaciju – rehabilitaciju – kupanje u moru u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj
plaži za osobe u invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
272. 27. kolovoza 2012. godine za članicu Društva iz Pule organizirali smo pregled i prijevoz
na specijalistički pregled kod liječnika fizijatra u bolnicu Rovinj,
273. 28. kolovoza 2012. godine sa članovima Društva proveli smo jednodnevnu ljetnu
rekreaciju – rehabilitaciju – kupanje u moru u OB Rovinj, na jedinoj u potpunosti pristupačnoj
plaži za osobe u invalidskim kolicima u Istarskoj županiji,
274. 28. kolovoza 2012. godine za članicu Društva iz Ližnjana organizirali smo pregled i
prijevoz na specijalistički pregled kod liječnika fizijatra u bolnicu Rovinj,
275. 29. kolovoza 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Banjola koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
276. 29. kolovoza 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
277. 29. kolovoza 2012. godine u prostorijama Društva održali smo radni sastanak sa
predstavnicima Grada Pule (Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu) na temu
osiguravanja posebnog parkirnog mjesta za potrebe službenih vozila Društva tijekom trajanja
izvođačkih radova na Pulskoj rivi,
278. 29. kolovoza 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
našeg Društva dali smo na posudbu neophodna invalidska kolica,
279. 30. kolovoza 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
280. 31. kolovoza 2012. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo edukacijski
izlet upoznavanja Istarske županije posjetivši Poreč, Tar, Novigrad, Umag, Buje, Pazin i
Žminj,

RUJAN 2012. GODINE
281. 01. rujna 2012. godine koristeći poticaje javnog natječaja Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje za potrebe rada i aktivnosti Društva, na određeno vrijeme od tri mjeseca
zaposlilo se dvije nove djelatnice Društva za pomoć članovima Društva sa područja Grada
Pazin (njegovateljice za četiri teško oboljele i nepokretne članice Društva),
282. 01. rujna 2012. godine Gradu Poreču na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
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283. 01. rujna 2012. godine sudjelovali smo na noćnoj Međunarodnoj izložba pasa 'CAC
PULA 2012.' u organizaciji naših prijatelja iz Kinološkog društva Pula koja je održana na
pulskom parkiralištu 'Karolina', na izložbi je predstavljeno više od 450 pasa, a ono što je za
nas u Društvu bilo najzanimljivije svakako je izložba radnih pasa - 'pomagača' osobama s
invaliditetom, naše Društvo bilo je jedan od suorganizatora izložbe, a za sve članove DDI-a i
'IFUOSI' osigurali smo besplatan ulaz,
284. 03. rujna 2012. godine u prostorijama Društva distrofičara Istre u Puli, održao se
koordinacijski sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Udruga članica Istarskog foruma
osoba s invaliditetom (Društvo distrofičara Istre, Udruga slijepih Istarske županije, Društvo
multiple skleroze Istarske županije, Udruga slabovidnih osoba Istarske županije, Udruga za
autizam Istre, Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije i Udruga cerebralne
paralize Istarske županije), Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske
županije, Udruge djece i mladih oštećena sluha Istre, Udruge gluhih i nagluhih Istarske
županije, Udruge invalida rada Istre, Udruge civilnih invalida rata Istarske županije i
Županijske zajednice istarskih Udruga HVIDRA-e, uz predstavnike Udruga na sastanku su
sudjelovali i gospođa Davorka Maras-Tkačuk, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za
zdravstvo Istarske županije, gospodin Jopis Zidarić, pročelnik Upravnog odjela za održivi
razvoj te gospođa Ines Dojkić, predstavnica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja
civilnog društva, na okupljanju od iznimnog značaja, raspravljalo se o osnivanju Županijskog
povjerenstva za osobe s invaliditetom kao stručnog tijela koje će poticati i koordinirati sve
aktivnosti na području Istarske županije koje za cilj imaju promicanje prava osoba s
invaliditetom, Županijsko povjerenstvo će svojom savjetodavnim radom pomagati
Županijskoj skupštini i njezinim ostalim tijelima pri praćenju i poticanju provedbe Nacionalne
strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na regionalnoj i lokalnoj bazi,
glavna zadaća Županijskog Povjerenstva biti će i izrada regionalne Strategije kojom će se
oblikovati i provoditi programi i aktivnosti vezani uz ostvarivanje prava osoba s
invaliditetom, sastanak je zaključen s konkretnim prijedlogom članova/ica Županijskog
Povjerenstva koji će se uputiti u daljnju proceduru Županijskoj skupštini,
285. 03. rujna 2012. godine u prostorijama Društva održali smo 11. sjednicu Predsjedništva
Društva,
286. 03. rujna 2012. godine sudjelovali smo na manifestaciji svečanog otvorenja prvenstva
Europe u boćanju koje je održano u Pazinu uz sudjelovanje 18 europskih zemalja,
287. 04. rujna 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Svetog Petra u Šumi koja
nije članica našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
288. 05. rujna 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova 'Mate Parlov' u Puli,
289. 05. rujna 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Svetog Petra u Šumi koji
nije član našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
290. 05. rujna 2012. godine Općini Medulin na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
291. 06. rujna 2012. godine u zajedništvu sa članovima facebook humanitaraca iz Pule koji
namirnicama i kućnim potrepštinama pomažu mnogobrojne članove našeg Društva, u
sportskoj dvorani Osnovne škole Centar u Puli, organizirali smo proslavu druge godine rada
pulskih facebookovaca uz međusobno prijateljsko boćarsko takmičenje sa boćarima našeg
Društva i uz praćenje javnih medija, nakon službenog dijela uslijedio je i službeni redovni
trening,
292. 07. rujna 2012. godine Gradu Puli na raspisani javni natječaj za proračun 2013. godine,
prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i aktivnosti
sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
293. 08. rujna 2012. godine sudjelovali smo na završnici i finalnim 'utakmicama' prvenstva
Europe u boćanju koje je održano u Pazinu, prvenstvo je obilježilo sudjelovanje
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predstavnika/natjecatelja iz 18 europskih zemalja, ali i osvajanje mnogobrojnih zlatnih i
ostalih odličja natjecatelja naše hrvatske reprezentacije,
294. 10. rujna 2012. godine za dvije članice Društva sa područja Općine Barban organizirali
smo prijevoz na stacionarnu rehabilitaciju u rovinjsku bolnicu,
295. 12. rujna 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova 'Mate Parlov' u Puli,
296. 12. rujna 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Kanfanara koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
297. 12. rujna 2012. godine Gradu Rovinj na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
298. 12. rujna 2012. godine gostovali smo uživo u dvadeset minutnoj emisiji Radija Pule na
temu rada i aktivnosti našeg Društva i uključenju osoba s invaliditetom u sport,
299. 13. rujna 2012. godine Općini Brtonigla na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
300. 13. rujna 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnovne škole Centar u Puli,
301. 13. rujna 2012. godine Gradu Buzetu na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
302. 14. rujna 2012. godine Općini Marčana na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
303. 14. rujna 2012. godine Gradu Pazinu na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
304. 15. rujna 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Buzeta koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
305. 15. rujna 2012. godine sa početkom u 10.30 sati na Ranču 'Barba Tone' u
Manjadvorcima pokraj Marčane u organizaciji našeg Društva distrofičara Istre za članove
našeg Društva, ali i za sedam Udruga članica 'IFUOSI' (Istarski Forum udruga osoba s
invaliditetom) održana je 'Jesenska rekreacija članova u prirodi 2012.' uz organizirani
cjelodnevni program rekreacije (10.30 sati - dolazak na Ranč - doručak (sendviči, voće) početak rekreacije -11.00 sati - grupne vježbe svih sudionika rekreacije pod stručnim
vodstvom fizioterapeuta -11.30 sati - terapijsko jahanje sa osam terapijskih konja sa Ranča uz
stručni nadzor i pratnju hipoterapeuta -12.00 sati – natjecanje u šahu i briškuli (nagrade za
prva tri mjesta) -13.00 sati - ručak (roštilj) uz živu glazbu i lutriju -14.30 sati - aktivnosti po
izboru - završetak rekreacije), organizirani prijevoz članova i svirku uživo,
306. 17. rujna 2012. godine Istarskoj županiji na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
307. 17. rujna 2012. godine obilježavajući “Europski tjedan mobilnosti”, koji se
tradicionalno obilježava od 16. do 22. rujna svake godine, a s ciljem edukacije, osvješćivanja i
senzibiliziranja učenika mlađe populacije na podizanju svijesti o potrebama i mogućnostima
mobilnosti osoba sa invaliditetom, u sklopu redovitih aktivnosti našeg Društva posjetili smo
učenike petih razreda Osnovne škole Veruda iz Pule, učenicima škole prikazana je video
projekcija o radu i aktivnostima našeg Društva i podijeljeni su promidžbeni materijali vezani
uz tjedan mobilnosti, te razglednice većega formata “Mudro putovanje na posao” namijenjene
njihovim tatama i mamama koje su učenici odnijeli svojim domovima, učenici škole imali su
priliku upoznati i naše mlade članove Društva koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica,
saslušati njihova iskustva, želje i potrebe, postavljati željena pitanja, iskušati se u vožnji u
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invalidskim kolicima, hodanju na štakama, hodalici i specijalno podesivim rampama,
razgledati 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 ili krevetu i voziti se po stepenicama
specijalnim električnim 'skalamobilom' za transfer osoba u invalidskim kolicima po
stepenicama, cjelokupna aktivnost realizirana je unutar jednoga školskoga sata, a učenicima
se podijelilo i prigodne poklon paketiće,
308. 17. rujna 2012. godine na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
'Demokratizacija i razvoj civilnog društva' u partnerstvu sa Društvom distrofičara Zagreb,
Udrugom osoba s invaliditetom Slatina, Udrugom osoba s invaliditetom Karlovačke županije
i Udrugom invalida Križevci, s ciljem poboljšanja kvalitete brige i skrbi za naše članstvo
prijavili smo zajednički projekt na razini Europske unije sa EUROPEAN DISABILITI
FORUM – EDF (Europski forum osoba s invaliditetom),
309. 17. rujna 2012. godine sudjelovali smo u radu svečane sjednice Skupštine Udruge
antifašističkih boraca i antifašista grada Pule koja je uz veliko mnoštvo uzvanika održana u
Istarskom narodnom kazalištu čime je svečano obilježena 65. godišnjica prestanka angloameričke vojne uprave u Puli,
310. 18. rujna 2012. godine u vremenu od 11.00 – 13.00 sati na pulskoj tržnici u zajedništvu
sa članicama 'IFUOSI' (Istarski Forum udruga osoba s invaliditetom) s ciljem osvješćivanja i
senzibiliziranja pučanstva Grada Pule/Istarske županije i edukacije na podizanju svijesti o
potrebama i mogućnostima mobilnosti osoba sa invaliditetom obilježili smo “Europski tjedan
mobilnosti”, na tržnici su svi zainteresirani mogli razgledati radove članova članica 'IFUOSI'
koji su rezultat kreativno likovnih radionica, ali i knjige, brošure i promidžbene materijale o
radu, aktivnostima i samom članstvu Udruga članica 'IFUOSI', istom prigodom pučanstvu
grada Pule i ostalima podijeljeno je 1000 prigodnih letaka vezanih uz obilježavanje 'Tjedna
mobilnosti', svi zainteresirani imali su priliku upoznati članove članica 'IFUOSI' koji se kreću
uz pomoć invalidskih kolica, bijelog štapa i ostalih neophodnih pomagala, saslušati njihova
iskustva, želje i potrebe, te postavljati željena pitanja, ali i iskušati u vožnji u invalidskim
kolicima te hodanju na štakama i hodalici, razgledati 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
ili krevetu,
311. 18. rujna 2012. godine članici Društva sa područja Grada Poreča pomogli smo u
rješavanju problematike mobinga, uzurpiranja i kršenja ljudskih prava na njezinim radnom
mjestu,
312. 18. rujna 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova 'Mate Parlov' u Puli,
313. 19. rujna 2012. godine obilježavajući “Europski tjedan mobilnosti”, koji se
tradicionalno obilježava od 16. do 22. rujna svake godine, a s ciljem edukacije, osvješćivanja i
senzibiliziranja učenika mlađe populacije na podizanju svijesti o potrebama i mogućnostima
mobilnosti osoba sa invaliditetom, u sklopu redovitih aktivnosti našeg Društva posjetili smo
učenike petih razreda Osnovne škole Stoja iz Pule, učenicima škole prikazana je video
projekcija o radu i aktivnostima našeg Društva i podijeljeni su promidžbeni materijali vezani
uz tjedan mobilnosti, te razglednice većega formata “Mudro putovanje na posao” namijenjene
njihovim tatama i mamama koje su učenici odnijeli svojim domovima, učenici škole imali su
priliku upoznati i naše mlade članove Društva koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica,
saslušati njihova iskustva, želje i potrebe, postavljati željena pitanja, iskušati se u vožnji u
invalidskim kolicima, hodanju na štakama, hodalici i specijalno podesivim rampama,
razgledati 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 ili krevetu i voziti se po stepenicama
specijalnim električnim 'skalamobilom' za transfer osoba u invalidskim kolicima po
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stepenicama, cjelokupna aktivnost realizirana je unutar jednoga školskoga sata, a učenicima
se podijelilo i prigodne poklon paketiće,
314. 19. rujna 2012. godine obilježavajući “Europski tjedan mobilnosti”, koji se
tradicionalno obilježava od 16. do 22. rujna svake godine, a s ciljem edukacije, osvješćivanja i
senzibiliziranja učenika mlađe populacije na podizanju svijesti o potrebama i mogućnostima
mobilnosti osoba sa invaliditetom, u sklopu redovitih aktivnosti našeg Društva primili smo u
posjet našem Društvu učenike šestih razreda Osnovne škole Tone Peruško iz Pule, učenicima
škole prikazana je video projekcija o radu i aktivnostima našeg Društva i podijeljeni su
promidžbeni materijali vezani uz tjedan mobilnosti, te razglednice većega formata “Mudro
putovanje na posao” namijenjene njihovim tatama i mamama koje su učenici odnijeli svojim
domovima, učenici škole imali su priliku upoznati i naše mlade članove Društva koji se kreću
uz pomoć invalidskih kolica, saslušati njihova iskustva, želje i potrebe, postavljati željena
pitanja, iskušati se u vožnji u invalidskim kolicima, hodanju na štakama, hodalici i specijalno
podesivim rampama, razgledati 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 ili krevetu i voziti se po
stepenicama specijalnim električnim 'skalamobilom' za transfer osoba u invalidskim kolicima
po stepenicama, cjelokupna aktivnost realizirana je unutar jednoga školskoga sata, a
učenicima se podijelilo i prigodne poklon paketiće,
315. 20. rujna 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnovne škole Centar u Puli,
316. 20. rujna 2012. godine sudjelovali smo na predavanju „Mogućnosti i pozitivni učinci
uključivanja terapijskih pasa u rad s djecom s teškoćama u razvoju“ koje je za stručnjake
organizirala Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet u Gradskoj knjižnici i
čitaonici Pula,
317. 20. rujna 2012. godine Gradu Umagu na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
318. 20. rujna 2012. godine Općini Ližnjan na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
319. 20. rujna 2012. godine u suorganizaciji sa Gradom Pula u centru Pule (kod Zlatnih
vrata) u vremenu od 11.00 – 13.00 sati s ciljem osvješćivanja i senzibiliziranja pučanstva
Grada Pule/Istarske županije i edukacije na podizanju svijesti o potrebama i mogućnostima
mobilnosti osoba sa invaliditetom obilježili smo “Europski tjedan mobilnosti”, pučanstvu
grada Pule i ostalima zainteresiranima prezentirana su ortopedska i ostala pomagala koja
članovi našeg Društva, ali i ostale osobe s invaliditetom koriste i upotrebljavaju kako bi bili
što mobilniji (štake, hodalice, kotrljajuće hodalice, više komada električnih kolica i
električnih skutera, osobno vozilo sa ugrađenim ručnim komandama prilagođeno za
upravljanje osobama sa invaliditetom, koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta, specijalno
kombi vozilo prilagođeno za prijevoz osoba u invalidskim kolicima ili krevetu, električni
'skalamobil' za transfer osoba u invalidskim kolicima po stepenicama i ostalo od interesa za
javnost i za naše Društvo),
320. 20. rujna 2012. godine Gradu Labinu na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
321. 21. rujna 2012. godine u suorganizaciji sa Gradom Umagom s ciljem poticanja na
volonterstvo pridružili smo se obilježavanju nacionale akcije 'HRVATSKA VOLONTIRA' na
izloženom štandu Društva svi zainteresirani mogli su razgledati radove članova Društva koji
su rezultat kreativno likovnih radionica, ali i knjige, brošure i promidžbene materijale o radu,
aktivnostima i samom članstvu, istom prigodom pučanstvu grada Umaga i ostalima
podijeljeno je 500 prigodnih letaka vezanih uz volonterstvo, a javnosti je prezentirano i
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specijalno kombi vozilo prilagođeno za prijevoz osoba u invalidskim kolicima ili krevetu i
osobno vozilo sa ugrađenim ručnim komandama prilagođeno za upravljanje osobama sa
invaliditetom, koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta,
322. 21. rujna 2012. godine sudjelovali smo u mimohodu povodom obilježavanju
Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji je organizirala Sigurna kuća Istra, u
povorci su uz aktivistice Sigurne kuće Istra sudjelovali i predstavnici ostalih udruga i
ustanova, učenici i studenti, djelatnici PU Istarske i svi zainteresirani građani, povorka je
krenula ispred gradske palače (Forum), preko ulice Sergijevaca do Portarate, tamo su glumci
dramskog studija Istarskog narodnog kazališta održali kratak performans nakon čega se
nastavilo do trga na pulskoj tržnici, gdje je pušteno 204 crnih balona u spomen svih ubijenih
žena u RH,
323. 21. rujna 2012. godine aktivnim uključenjem volontera u rad i aktivnosti našeg Društva
pridružili smo se Volonterskom centru Istre koji u sklopu Hrvatske mreže volonterskih
centara drugu godinu za redom organizira manifestaciju 'Hrvatska volontira!' pod sloganom
'Volontiraj - budi promjena', navedenog dana volonteri Društva pratili su sedam nepokretnih
članova na dvodnevno prvenstvo Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom u Osijek,
324. 21. rujna 2012. godine sudjelovali smo na prigodnom zajedničkom druženju uz pjesme
kantautorice Elis Lovrić povodom Europskog dana volontiranja u organizaciji istarske Lige za
borbu protiv raka koje je održano u Zajednici talijana u Puli (Circolo),
325. 21.-22. rujna 2012. godine boćari – članovi našeg Društva sudjelovali su u natjecanju 3.
kola prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom održanom u Osijeku, predstavnici
našeg Društva u najzahtjevnijoj i najzastupljenijoj boćarskoj kategoriji 'BC4' namijenjenoj
svim vrstama invaliditeta (distrofija mišića, multipla skleroza, tetraplegija…) odnosno
boćarima koji boćaju samostalno, zauzeli su izvrsno prvo i četvrto mjesto u ukupnom poretku,
326. 24. rujna 2012. godine članu Društva iz Grada Poreča (Buići) na zaprimljenu zamolbu
donirali smo neophodna invalidska kolica,
327. 24. rujna 2012. godine za dvije članice Društva sa područja Općine Barban organizirali
smo prijevoz sa stacionarne rehabilitacije iz rovinjske bolnice njihovim kućama,
328. 24. rujna 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili
nepokretnog člana Društva iz Grada Pazina (Frančini),
329. 24. rujna 2012. 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 Europski projekt EU u okviru IPA programa za jačanje kapaciteta civilnog društva za borbu protiv
diskriminacije pod nazivom 'ISKORISTITE SVOJA PRAVA! - OSIGURANJE JEDNAKIH
MOGUĆNOSTI I ANTIDISKRIMINACIJE NA LOKALNOJ RAZINI', koji je nakon prvog
kruga ocijenjen pozitivno i prihvaćen i ušao u drugi komisijski krug,
330. 24. rujna 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili
nepokretnog člana Društva iz Grada Poreča (Buići),
331. 24. rujna 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo neophodni par podlaktičnih štaka,
332. 26. rujna 2012. godine sudjelovali smo u radu skupa 'Budući rad i opstanak udruga
osoba s invaliditetom' koji je organiziran od strane Udruge invalida Koprivničko-križevačke
županije u Koprivnici na temu ukidanja financiranja rada i aktivnosti nas udruga osoba s
invaliditetom od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva socijalne politike i mladih u 2012.
godini, na skupu su uz gradonačelnicu grada Koprivnice i župana Koprivničko-križevačke
županije prisustvovali i zamjenik ministrice Ministarstva socijalne politike i mladih i njezina
pomoćnica, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, te predstavnici 36 udruga
osoba s invaliditetom sa područja diljem Hrvatske, na skupu je izraženo veliko nezadovoljstvo
naših udruga potpunim ukidanjem financiranja programa, projekata i jednokratnih pomoći u
2012. godini, a kako se od nadležnih nije dobilo konkretne i odgovarajuće odgovore
najavljene su daljnje zakonske aktivnosti kako bi se dosadašnja praksa financiranja naših
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udruga nastavila, prva od aktivnosti biti će sudjelovanje u polusatnoj emisiju uživo na HRT-u
za tjedan dana gdje će se također ukazati na učinjenu nam nepravdu i nemogućnost daljnjeg
rada naših udruga,
333. 26. rujna 2012. godine aktivno smo sudjelovali u radu okruglog stola 'Što je multipla
skleroza?' u organizaciji Društva multiple skleroze Istarske županije s ciljem obilježavanja
'Tjedna multiple skleroze' pod nazivom 'Kako živjeti sa multiplom sklerozom?', naše Društvo
pomoglo je rad okruglog stola davanjem na korištenje vlastite informatičke opreme,
334. 27. rujna 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
335. 27. rujna 2012. godine Općini Žminj na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
336. 27. rujna 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Osnovne škole Centar u Puli,
337. 27. rujna 2012. godine Gradu Novigradu na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
338. 27. rujna 2012. godine aktivno smo sudjelovali u radu okruglog stola 'Prava osoba s
invaliditetom' u organizaciji Društva multiple skleroze Istarske županije s ciljem obilježavanja
'Tjedna multiple skleroze' pod nazivom 'Kako živjeti sa multiplom sklerozom?', na okruglom
stolu uz sudjelovanje predstavnika obiju udruga sudjelovali su predstavnici pulskog Centra za
socijalnu skrb i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
339. 28. rujna 2012. godine na natječaj Europske komisije - Europski instrument za
demokratizaciju i ljudska prava u partnerstvu sa Istarskom Zakladom za poticanje partnerstva
i razvoja civilnog Društva kao nositeljem projekta prijavili smo zajednički projekt, u projekt
se uključilo i ostale mnogobojne udruge osoba s invaliditetom sa područja naše Istarske
županije kao partnere i suradnike, projekt je poseban iz razloga što je uz projektnu prijavu
provođenja redovitog rada i aktivnosti naših udruga u projekt uključena i izrada Županijske
strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, te njezin tisak i distribucija,
340. 28. rujna 2012. godine Gradu Vodnjanu na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
341. 28. rujna 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
342. 28. rujna 2012. godine Općini Svetvinčenat na raspisani javni natječaj za proračun
2013. godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog
rada i aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
343. 28. rujna 2012. godine na temu daljnjeg zajedničkog rada i aktivnosti u prostorijama
Društva održan je radni sastanak sa predstavnicima ortopedije Bauerfeind iz Zagreba,
344. 28. rujna 2012. godine Općini Funtana na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
345. 28. rujna 2012. godine sudjelovali smo u proslavi obilježavanja 40. godišnjice rada
pulskog Doma za starije i nemoćne 'Alfredo Štiglić' koja je uz mnogobrojne predstavnike
vlasti, uzvanike i korisnike doma održana u Domu Hrvatskih branitelja u Puli, tom je
prigodom našem Društvu uručena i prigodna Zahvalnica Doma,
346. 28. rujna 2012. godine članu Društva iz područja Grada Umaga na zaprimljenu zamolbu
pružili smo neophodnu financijsku pomoć,
347. 28. rujna 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili
nepokretnu članicu Društva iz Grada Pazina stacionarno smještenu u Domu za starije i
nemoćne u Poreču,
348. 29. rujna 2012. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo edukacijski izlet
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upoznavanja Istarske županije posjetivši Vrsar, Funtanu, Poreč, Višnjan, Pazin, Žminj i
Vodnjan,
349. 29. rujna 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Buzeta koji nije član našeg
Društva donirali smo specijalno podesivi električni krevet i ortopedski madrac,

LISTOPAD 2012. GODINE
350. 03. listopada 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima
ranča 'Barba Tone' iz Manjadvorci u prostorijama Društva održali smo zajednički sastanak,
351. 03. listopada 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima
potencijalne turističke agencije osoba s invaliditetom iz Pule u prostorijama Društva održali
smo zajednički sastanak,
352. 03. listopada 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima H1
Telekoma u prostorijama Društva održali smo zajednički sastanak,
353. 03.-05. listopada 2012. godine u Društvu smo na pripravničkom stažu educirali
diplomiranu defektologicu iz Pule o radu udruga osoba s invaliditetom u Istarskoj županiji,
354. 03. listopada 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
355. 04. listopada 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
356. 04. listopada 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnovne škole 'Centar' u Puli,
357. 04. listopada 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Svetog Petra u Šumi koja
nije članica našeg Društva donirali smo neophodni par podlaktičnih štaka,
358. 04.-05. listopada 2012. godine sudjelovali smo u radu dvodnevnih 'INFO DANA ZA
UDRUGE 2012.' u organizaciji Istarske Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog
društva koji su održani u prostorijama Zajednice Talijana Pula, naše Društvo predstavilo je
svoj rad i aktivnosti powerpoint prezentacijom unutar 30 minuta na temu primjera dobre
prakse, odnosno traženja namjenskih donacija,
359. 05. listopada 2012. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo edukacijski
izlet upoznavanja Istarske županije posjetivši Marčanu, Barban, Labin, Vranja, Lupoglav,
Pazin, Gračišće, Žminj i Vodnjan,
360. 05. listopada 2012. godine Općini Fažana na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
361. 06. listopada 2012. godine na temu problematike nefinanciranja projekata, programa,
jednokratnih pomoći i osnovne djelatnosti udruga osoba s invaliditeotm od strane Ministarstva
zdravlja i Ministarstva socijalne politike i mladih u 2012. godini, predsjednik Društva
gostovao je u polusatnoj emisiju uživo 'Normalan život' na Hrvatskoj radio televiziji,
362. 09. listopada 2012. 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 Banjola pokraj Medulina,
363. 10. listopada 2012. godine u sjedištu Boćarskog Kluba osoba s invaliditetom Istarske
županije 'ISTRIJANA' (Maksimijanova 23, Pula), održali smo konferenciju za javnost na
kojoj su se predstavila događanja/program cjelodnevne organizacije humanitarne akcije u
Manjadvorcima 14. listopada 2012. godine (nedjelja) s ciljem prikupljanja financijskih
sredstava za rad i natjecanja BKOSIŽ 'ISTRIJANA' najtrofejnijeg boćarskog Kluba osoba s
invaliditetom u Hrvatskoj i čiji su članovi isključivo osobe s najtežom vrstom i 100%
stupnjem tjelesnog oštećenja ruku i nogu, pa tako i članovi našeg Društva, program i
aktivnosti cjelodnevne humanitarne akcije predstavili su vlasnik Ranča 'Barba Tone' gospodin
Zoran Uravić, članica Konjičkog kluba 'Manjadvorci' Eva Barbir, u ime Društva distrofičara
Istre kao suorganizatora manifestacije predsjednik Društva Davor Komar i član predsjendištva
BKOSIŽ 'ISTRIJANA' Maksimilijan Hodak,
Program izvršenoga rada i aktivnosti Društva distrofičara Istre za 2012. godinu
27

364. 10. listopada 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima
Ortopedije Bauerfeind iz Zagreba u prostorijama Društva održali smo zajednički sastanak,
365. 10. listopada 2012. godine u prostorijama Društva primili smo kontrolu Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje koji su došli kako bi vidjeli jesu li djelatnici Društva koji su
zaposleni putem programa HZZ-a 'Javni radovi' na svom radnom mjestu i obavljaju li
prijavljenim programom predviđene poslove, po kontroli djelatnici komisije ustvrdili su da
nema ni najmanjih nepravilnosti u provedbi Programa,
366. 10. listopada 2012. godine Općini Bale na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
367. 10. listopada 2012. godine u zajedništvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja
civilnog društva Istarske županije, a sukladno jednoglasnom zaključku s drugog
Koordinacijskog sastanka predstavnika/ica udruga članica Istarskog foruma udruga osoba s
invaliditetom (Društvo distrofičara Istre, Udruga slijepih Istarske županije, Društvo multiple
skleroze Istarske županije, Udruga slabovidnih osoba Istarske županije, Udruge za autizam
Istre, Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije i Udruga cerebralne paralize
Istarske županije), Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije,
Udruge djece i mladih oštećena sluha Istre, Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije,
Udruge invalida rada Istre, Udruge civilnih invalida rata Istarske županije i Županijske
zajednice istarskih Udruga HVIDRA-e, te predstavnika/ica Istarske županije (Upravni odjel
za socijalnu skrb i zdravstvo i Upravni odjel za održivi razvoj) i predstavnici Zaklade za
poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, koji je održan 03. rujna 2012. godine u 13:00
sati, u prostorijama Društva distrofičara Istre, Maksimijanova 23, Pula, a sve kako bi osobe s
invaliditetom u Istarskoj županiji lakše i kvalitetnije ostvarile svoja zakonska i ljudska prava,
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije uputili smo zajednički
Zahtjev da navedeni Upravni odjel donese odluku i Skupštini Istarske županije uputi zahtjev
za donošenjem odluke o osnivanju 'županijskog Povjerenstva osoba s invaliditetom' sukladno
zakonu i važećim propisima,
368. 11. listopada 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnovne škole Centar u Puli,
369. 11. listopada 2012. godine Općini Gračišće na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
370. 11. listopada 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima
Bistroa M&S iz Pule održali smo zajednički sastanak,
371. 11. listopada 2012. godine Općini Kanfanar na raspisani javni natječaj za proračun
2013. godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog
rada i aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
372. 12. listopada 2012. godine sudjelovali smo u radu Okruglog stola 'Jednaki u različitosti'
na temu suzbijanja diskriminacije pri zapošljavanju u organizaciji Centra za građanske
inicijative Poreč, koji je održan u prostorijama Hotela Riviera u Puli, s ciljem podizanja javne
svijesti o važnosti jednakog postupanja pri zapošljavanju bez obzira na različitosti, 'stolu' su
uz predstavnike našeg Društva prisustvovali i predstavnici HZZ-a, Ureda za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina Vlade RH, Ureda pučkog pravobranitelja RH, predstavnici
Sindikata Istre i Kvarnera, Odbora za ljudska prava skupštine IŽ, Saveza Samostalnih
Sindikata Hrvatske, Sigurne kuće Istra, te Centra za građanske inicijative Poreč, dok je na
kraju zaključeno da diskriminacija pri zapošljavanju postoji temeljem dobi, spola, invaliditeta
i ostalih različitosti, kao i strah od prijavljivanja diskriminacije radi primjerice gubitka posla,
na stolu je također utvrđeno da inspekcije rada ne rade dobro i pravovremeno i kako je važno
daljnje ciljano i konkretno educiranje sustava – poslodavaca, sudova, organizacija civilnog
društva u zajedništvu sa javnim medijskim kampanjama na temu senzibiliziranosti javnosti o
diskriminaciji, ali i stvaranje sustavne mreže podrške diskiminiranim osobama,
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373. 12. listopada 2012. godine četiri predstavnika našeg Društva sudjelovalo je na četvrtom
cjelodnevnom edukacijskom tečaju za pružatelje SOS usluga putem telefona u Istarskoj
županiji koji je održan u Obiteljskom centru Istarske županije uz financijsku podršku Istarske
županije, tečaj je organiziran za sve članove Udruga članica 'SOS MREŽE ISTRE',
374. 12. listopada 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima
ortopedske kuće Ortomed d.o.o. iz Zagreba u prostorijama hotela Riviera u Puli održali smo
zajednički sastanak,
375. 12. listopada 2012. godine Općini Sveti Petar u Šumi na raspisani javni natječaj za
proračun 2013. godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju
neophodnog rada i aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
376. 13. listopada 2012. godine na temu problematike nefinanciranja projekata, programa,
jednokratnih pomoći i osnovne djelatnosti udruga osoba s invaliditeotm od strane Ministarstva
zdravlja i Ministarstva socijalne politike i mladih u 2012. godini, predsjednik Društva desetak
je minuta telefonski gostovao u emisiji uživo 'Normalan život' na Hrvatskoj radio televiziji,
377. 14. listopada 2012. godine s ciljem prikupljanja financijskih sredstava za rad i
natjecanja BKOSIŽ 'ISTRIJANA' najtrofejnijeg boćarskog Kluba osoba s invaliditetom u
Hrvatskoj i čiji su članovi isključivo osobe s najtežom vrstom i 100% stupnjem tjelesnog
oštećenja ruku i nogu, pa tako i članovi našeg Društva, na ranču 'Barba Tone' u
Manjadvorcima zahvaljujući odazivu mnogobrojnih donatora i sponzora održana je
humanitarna akcija, akcija je započela ujutro dolaskom sudionika na ranč i kupnjom ulaznice
od 20,00 kuna, za koje je svaki učesnik mogao jahati dva kruga unutar ranča, zatim viteško
natjecanje 'WOLF RING' isključivo namijenjeno ženama gdje su jahačice kopljem u galopu
gađale prsten koji je visio u zraku, akciju su obilježile i ostale aktivnosti; vožnja turističkim
vlakićem na relaciji Ranč Barba Tone – Hreljići (sajam), humanitarna prodaja suvenira na
temu 'Jahanje i konji', 'Quad avanture' humanitarne vožnje, humanitarna prodaja palačinki,
humanitarna lutrija, Misa povodom Hodočašća Majci Božjoj od zdravlja (11.00 sati crkva
Hreljići - predvodio monsinjor Ivan Milovan porečko - pulski biskup u miru), te zabavni dio
manifestacije obilježio je plesni studio 'Cool step' voditeljice Antee Kezmić i Goran Braković
uživo na gitari, a sve uz osobnu podršku/prisustvo voditelja/glumca Filipa Juričića i novinarke
Radia Pula Jadranke Nišević, akcijom je prikupljeno 8.840,00 kuna, naše Društvo distrofičara
Istre bilo je suorganizator manifestacije,
378. 16. listopada 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa ravnateljstvom
srednje medicinske škole iz Pule održali smo zajednički sastanak,
379. 16. listopada 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili
članicu Društva iz Puntižele pokraj Pule,
380. 17. listopada 2012. godine na zaprimljenu zamolbu mladom članu Društva iz Brtonigle
dali smo na korištenje neophodna specijalna dječja invalidska kolica,
381. 18. listopada 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnovne škole Centar u Puli,
382. 18. listopada 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Svete Katarine koja nije
članica našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
383. 18. listopada 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Valbandona pokraj
Pule koji nije član našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
384. 18. listopada 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi bolnički krevet,
385. 18. listopada 2012. godine na zaprimljenu zamolbu Udruge slijepih Istarske županije
gospođi iz Pariži pokraj Svetog Petra u Šumi koja nije članica našeg Društva donirali smo
neophodni par podlaktičnih štaka,
386. 18. listopada 2012. godine u suradnji sa Gradom Pula za potrebitu obitelj iz Pule održali
smo praktičnu prezentaciju rada specijalnog električnog gusjeničara za prijevoz osoba u
invalidskim kolicima po stepenicama i sličnim arhitektonskim barijerama,
387. 18. listopada 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
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našeg Društva donirali smo neophodni ortopedski madrac za bolnički krevet,
388. 19. listopada 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova 'Mate Parlov' u Puli, u sklopu treninga
za polaznike tečaja izrade ortopedskih pomagala iz Italije pri Pučkom otvorenom učilišti Pula,
unutar 90 minuta prezentirali smo boćanje za osobe s invaliditetom,
389. 19. listopada 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Motovuna koja nije
članica našeg Društva donirali smo neophodnu podesivu invalidsku hodalicu na četiri noge,
390. 19. listopada 2012. godine Općini Sveti Lovreč na raspisani javni natječaj za proračun
2013. godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog
rada i aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
391. 22. listopada 2012. godine Predsjednik Društva kao član Predsjedništva i dopredsjednik
Saveza društava distrofičara Hrvatske, sudjelovao je u radu 9. sjednice Predsjedništva SDDH
održane u Zagrebu,
392. 22.-23. listopada 2012. godine sudjelovali smo u radu 17. hrvatskog međunarodnog
simpozija o osobama s invaliditetom pod nazivom 'Održivi razvoj udruga osoba s
invaliditetom na pragu ulaska u Europsku uniju’ u organizaciji SOIH-a (Zajednica saveza
osoba s invaliditetom Hrvatske), na simpoziju se raspravljalo o donošenju Zakona o udrugama
osoba s invaliditetom RH, kao udrugama od posebnog državnog interesa, o profesionalnoj
rehabilitaciji, zapošljavanju i samozapošljavanju, o pravu žena s invaliditetom kao
najranjivijoj skupinu osoba s invaliditetom, ali i o skorom ulasku Hrvatske u Europsku uniju,
na Simpoziju su svoj način rada predstavili i nacionalni Savezi udruga osoba s invaliditetom
Republike Slovenije, Srbije i Makedonije,
393. 24. listopada 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova 'Mate Parlov' u Puli,
394. 24. listopada 2012. godine predsjednik Društva sudjelovao je u radu radne grupe pod
nazivom 'Zaštita i unaprjeđenje života osoba s invaliditetom u Istarskoj županiji' u
organizaciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije u prostorijama
Obiteljskog centra Istarske županije, s ciljem donošenja Plana zdravlja žitelja Istarske
županije za razdoblje od 2013. do 2017. godine,
395. 25. listopada 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnovne škole Centar u Puli,
396. 25. listopada 2012. godine Općini Cerovlje na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
397. 25. listopada 2012. godine Općini Višnjan na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
398. 25. listopada 2012. godine Općini Barban na raspisani javni natječaj za proračun 2013.
godine, prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i
aktivnosti sa oboljelim članstvom našeg Društva u 2013. godini,
399. 27. listopada 2012. godine u organizaciji Boćarskog kluba osoba s invaliditetom
Istarske županije 'Istrijana' u sportskoj dvorani Osnovne škole 'Veli Vrh' u Puli se održalo
prvenstvo Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom čiji je službeni partner prvenstva bilo i
naše Društvo, nakon tri odigrana kola diljem Hrvatske (Zagreb, Đakovo i Osijek) boćar Kluba
Davor Komar (inače predsjednik našeg Društva) u Puli je odigravši sve utakmice bez ijednog
poraza postao po peti puta uzastopno prvak Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom, tri
završne utakmice u Puli Komar je odigrao - završio rezultatima 11:0, 7:2 i 6:3, čime je samo
potvrdio status najboljeg, u istoj kategoriji srebro/2. mjesto u kategoriji BC4 osvojila je
također članica našeg Društva boćarica Melisa Osmanović iz Pule, prvo mjesto u svojoj
kategoriji BC2 namijenjenoj boćanju osoba oboljelih od cerebralne paralize osvojio je boćar
'Istrijane' Goran Brala iz Fažane, srebro/2. mjesto u istoj kategoriji osvojila je članica Kluba
Lara Dabić iz Čepića, 4. mjesto u kategoriji BC3 osvojila je 'Istrijane' Kluba Samanta Lukšić
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iz Jurani koja je u posljednjoj utamici prvenstva pobijedila Danijela Vujića iz Slavonskog
broda koji je usprkos rezultatu zasjeo na prvo mjesto i postao prvak Hrvatske u kategoriji
BC3, a moramo naglasiti i da je Samanta tijekom cijelog prvenstva imala i brojne 'pehove'
koji joj nisu išli u prilog, Maksimilijan Hodak iz Štinjana osvojio je 9. mjesto u svojoj
kategoriji BC2, dok je Slavica Ivković u kategoriji BC1 osvojila 8. mjesto, po završetku
natjecanja hrvatski izbornik boćara s invaliditetom gospodin Milan Maretić iz Šibenika
predstavio je program za naredno četverogodišnje razdoblje i u Hrvatsku reprezentaciju
pozvao dosadašnjeg reprezentativca našeg boćara Davora Komara, članicu Melisu Osmanović
i Stjepana Matijaševića iz Požege, prvi nastup naših reprezentativaca biti će 24. i 25. studenog
2012. godine na međunarodnom natjecanju u Ljubljani (SLO), dok je za sezonu 2013.
izbornik najavio odlazak na više međunarodnih turnira i na samo Europsko prvenstvo koje će
se održati u Portugalu sredinom lipnja 2013. godine, zahvaljujući odazivu 62 donatora i
sponzora prvenstva za 154 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 14 državnih sudaca, samo otvorenje uz prisustvo pokrovitelja, domaćina,
suorganizatora, donatora, sponzora i uvaženih gostiju i uzvanika, obilježio je sraz višestrukog
svjetskog i europskog prvaka u boćanju pazinjana Valtera Ivančića koji je izgubio u utakmici
sa našim prvakom Davorom Komarom i sraz prvaka Europe i viceprvaka svijeta Dražena
Puniša iz Poreča, koji je izgubio u utakmici sa prvakom u kategoriji BC3 Danijelom Vujićem
iz Slavonskog broda – čestitke organizatoru,
400. 30. listopada 2012. godine u prostorijama Društva za TV ISTRA-u snimili smo emisiju
o radu i ativnostima Društva sa naglaskom na teško i loše zapošljavanje osoba oboljelih od
neuromuskularnih bolesti, za emisiju su snimani predsjednik Kluba mladih distrofičara Istre
Robert Raste, članica Kluba Melisa Osmanović i predsjednik Društva Davor Komar,
401. 30. listopada 2012. 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,
402. 30. listopada 2012. 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 Banjola pokraj Medulina,
403. 30. listopada 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Svetog Petra u Šumi koja
nije članica našeg Društva donirali smo neophodnu podesivu invalidsku hodalicu,
404. 30. listopada 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi električni krevet,

STUDENI 2012. GODINE
405. 05. studenog 2012. godine na temu rada i aktivnosti Društva sudjelovali smo uživo u
emisiji na TV ISTRI,
406. 07. studenog 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima
Medicinske škole Pula održali smo zajednički sastanak,
407. 07. studenog 2012. godine u prostorijama našeg Društva sukladno Pravilniku o radu
'Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom' održana je 4. sjednica Upravnog Vijeća na
kojoj je jednoglasno prihvaćeno izvješće o radu predsjednika 'IFUOSI' gospodina Davor
Komar (predsjednik našeg Društva distrofičara Istre), ali i sve ostale predložene i razmatrane
točke dnevnog reda 4. sjednice,
408. 07. studenog 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva ih Žminja donirali
smo neophodna invalidska kolica,
409. 07. studenog 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva ih Pule dali smo na
posudbu neophodna invalidska kolica,
410. 08. studenog 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva –
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boćara na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnovne škole 'Centar' u Puli,
411. 08. studenog 2012. 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,
412. 08. studenog 2012. godine u prostorijama našeg Društva održana je redovna godišnja
izvještajna Skupština Boćarskog Kluba osoba s invaliditetom Istarske županije 'ISTRIJANA'
na kojoj su sve predložene točke dnevnog reda jednoglasno prihvaćene,
413. 08. studenog 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima
iznajmljivača apartmana iz Koromačna u prostorijama Društva održali smo zajednički
sastanak,
414. 09. studenog 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule donirali smo
neophodnu podesivu invalidsku hodalicu na četiri noge,
415. 09. studenog 2012. godine članici Društva iz Pule pomogli smo kombi vozilom pri
selidbi namještaja,
416. 10. studenog 2012. godine Predsjednik Društva kao član Upravnog odbora Hrvatskog
saveza boćanja za osobe s invaliditetom i delegat u Skupštini istog, sudjelovao je u radu
redovne sjednice Skupštine HSBI-a koja je održana u Zagrebu,
417. 12. studenog 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima
Istarske županije (načelnikom Županijske Uprave gospodinom Valeriom Drandić i
pročelnikom Kabineta Istarskog župana gospodinom Miodragom Čerina održali smo
zajednički sastanak,
418. 12. studenog 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima
Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida iz Zagreba u prostorijama Društva održali smo
zajednički sastanak,
419. 12. studenog 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
420. 12. studenog 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule donirali smo
neophodni podesivi par podlaktičnih štaka,
421. 12. studenog 2012. godine članici Društva iz Pule pomogli smo kombi vozilom pri
selidbi namještaja,
422. 13. studenog 2012. godine sudjelovali smo na svečanom otvorenju Kabineta za
asistivnu tehnologiju pri Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula, koji pohađaju i mladi
članovi našeg Durštva,
423. 13. studenog 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
424. 14. studenog 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima
Hotela Park Plaza Histria iz Pule u prostorijama Društva održali smo zajednički sastanak,
425. 15. studenog 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano se posjetilo
nepokretnog člana Društva iz Umaga,
426. 15. studenog 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano se posjetilo
nepokretnu članicu Društva iz Poreča,
427. 16. studenog 2012. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo edukacijski
izlet upoznavanja Istarske županije posjetivši Ližnjan, Bale, Rovinj, Vrsar, Poreč, Pazin,
Žminj i Vodnjan,
428. 19. studenog 2012. godine na temu rada i aktivnosti Društva sudjelovali smo uživo u
emisiji na TV NOVA,
429. 20. studenog 2012. godine na temu rada i aktivnosti Društva sudjelovali smo uživo u
emisiji na RADIU MAESTRAL,
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430. 20. studenog 2012. godine na temu rada i aktivnosti Društva i sa posebnim naglaskom
na organizaciju i provedbu 9. simpozija distrofičara Istre 'Ususret zdravlju 2012.' sudjelovali
smo uživo u emisiji na TV ISTRI,
431. 20. studenog 2012. godine u prostorijama hotela Park Plaza 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 Skupštine Društva jednoglasno
prihvaćene,
432. 20.-22. studenog 2012. godine u Hotelu Park Plaza Histria u Puli održan je 9. simpozij
distrofičara Istre ''Ususret zdravlju 2012.'', pod pokroviteljstvom Istarske županije i
Ministarstva zdravlja, domaćin simpozija bio je Grad Pula, generalni sponzor simpozija već
devetu godinu za redom bila je Puljanka d.d. iz Pule, dok je Zlatni donator bila Ortopedija
Bauerfiend iz Pule, Zlatni Partner 9. simpozija bio je Arenaturist d.d. iz Pule, a u organizaciju
i provedbu simpozija po treći puta uključio se i HAK – Hrvatski autoklub, vjerujemo da je 19
vrhunskih izlaganja (24 izlagača) zadovoljilo i 'najzahtjevnije' sudionike simpozija koji su
htjeli steći nova znanja i vještine, dvadeset i jednog vrhunskog predavača zdravstvenog dijela
simpozija (srijeda 21.11.) 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, ukupno je na simpoziju registrirano – upisano 784 sudionika, od toga 359
zdravstvenih djelatnika (140 medicinskih sestara – tehničara, 118 fizioterapeuta, 73 liječnika,
19 psihologa, 6 radnih terapeuta i 3 primalje), dok je 115 osoba bilo stalno stacionirano 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: *ISTARSKI FORUM UDRUGA
OSOBA S INVALIDITETOM - Davor Komar, predsjednik 'IFUOSI' - Zajedništvo osam
županijskih udruga osoba s invaliditetom, *BOĆARSKI KLUB OSOBA S
INVALIDITETOM ISTARSKE ŽUPANIJE 'ISTRIJANA' - Jelena Vuković, predsjednica
Kluba - Sport za osobe sa najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog oštećenja, *PUČKO
OTVORENO UČILIŠTE PULA - Prof. kineziologije Aleksej Mišan, ravnatelj 'POU' Program izrade ortopedskih pomagala i zapošljavanje 'OSI', *ORTOPEDIJA 'BAUERFEIND'
- Frane Milat, voditelj odjela rehabilitacije i Silvija Drvarek - Kako kvalitetno odabrati
ortopedsko pomagalo?, DRUGI DAN: *Marica Mirić, dipl. ing. - Predsjednica Saveza
društava distrofičara Hrvatske – Zagreb - ''ZDRAVLJE - JEDNO OD OSAM PODRUČJA
EUROPSKE STRATEGIJE ZA 'OSI' 2010.-2020.'', *Prim. dr. Romanita Rojnić, dr. med. Predsjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije - ''POVJERENSTVO
ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ISTARSKE ŽUPANIJE'', *dr. sc. Juliana Franinović
Marković, dr. med. – Poliklinika 'SALUS', Pula - "POVIJEST PALIJATIVNOG LIJEČENJA
KOD NEUROMUSKULARNIH BOLESTI'', *dr. med. Igor Šmigovec, spec. ortoped –
Klinički bolnički centar Šalata Zagreb - "ORTOPED U SLUŽBI OSOBA OBOLJELIH OD
NEUROMUSKULARNIH BOLESTI'', *mr.sc. Mario Božac, specijalist onkologije i
radioterapije -Poliklinika Croatia zdravstveno osiguranje 'Ars Medica', Pula ''EDUKACIJOM DO POBJEDE'', *prof.dr.sc. Mira Bučuk - Pročelnica Specijalističkog
zavoda za neuromišićne bolesti KBC Rijeka - ''KAKO PREPOZNATI, DIJAGNOSTICIRATI
I LIJEČITI OBOLJELE OD POMPEOVE BOLESTI'', *Ismeta Jovičić med.tech. Voditeljica ambulante za neuromuskularne bolesti OB Pula - ''TESTIRANJE SUDIONIKA
NA POMPEOVU BOLEST UZIMANJEM KAPI KRVI IZ PRSTA ZA ALFAGLUKOZIDAZU'' (uzorak krvi dalo je 22 sudionika simpozija), *dr. med. Gordana Humar
spec. fizikalne i rehabilitacijske medicine, rukovoditeljica Djelatnosti za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu pri OB Pula - ''FIZIKALNA TERAPIJA I ZDRAVSTVENA
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NJEGA'', *Snježana Svitlić Budisavljević bacc.med.tech. - Medicinska škola Pula Demonstratori Kristian Medak i Sara Jurišić – Model za prikaz Melisa Osmanović ''ZDRAVSTVENA NJEGA OSOBA OBOLJELIH OD 'NMB' '', - Krešo Dembić bacc. ft. Medicinska škola Pula - Demonstratori Ana Liović i Anđela Blažević – Model za prikaz
Bahrije Jahović - ''TRANSFERI I KINEZITERAPIJA OSOBA OBOLJELIH OD 'NMB' '',
*prim.dr.sc. Dubravko Marković, dr. med., spec. neurolog - Opća bolnica Pula / Djelatnost za
neurologiju - ''PALIJATIVNA SKRB OSOBA OBOLJELIH OD AMIOTROFIČNE
LATERALNE SKLEROZE'', *Ljiljana Buršić bacc. ft./Bobath terapeut i Gracijela Rogulj
bacc. ft. - Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - ''NEURORAZVOJNA TERAPIJA
KOD NEURORIZIČNE DJECE'', *Martina Markovinović bacc.occ.th. – Dom za starije i
nemoćne Novigrad - ''ULOGA RADNOG TERAPEUTA U DOMOVIMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE'', *Prof.dr.sc. Nina Canki – Klain, dr.med. – Sveučilište u Zagrebu / Medicinski
fakultet - Hrvatski institut za istraživanje mozga i Katedra za medicinsku biologiju Voditeljica laboratorija za medicinsku genetiku / Predsjednica Društva za kliničku genetiku
Hrvatske - ''GENETIKA NEUROMUSKULARNIH BOLESTI'', *Irena Mosić – Šajatović,
prof. psihologije – Psiholog O.Š. Šijana Pula i O.Š. Fažana - ''DJECA S POTEŠKOĆAMA U
RAZVOJU U ŠKOLI'', TREĆI DAN: Sportsko rekreativne aktivnosti sudionika, tijekom
održavanja 9. simpozija za sve zainteresirane ispred hotela bilo je izloženo specijalno osobno
probno vozilo pulske Auto škole 'SL91' sa instruktorom vožnje, s ciljem edukacije mobilnosti
i polaganja vozačkog ispita osobama s invaliditetom i prikaza adaptacije vozila vozača s
invaliditetom, 19 izlaganja – 24 predavača u evaluacijskim listićima sudionika 9. 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 i Serđa
Valića iz Raklja), iste večeri izvučena je i glavna nagrada Evaluacijskih listića – Vikend
aranžman za dvije osobe u Hotelu Park Plaza Histria u Puli koja je otišla u ruke gospodinu u
Pulu, uz sve više navedene pokrovitelje, sponzore, donatore, izlagače, zdravstvene ustanove,
udruge, komore i domaćina, stručnu i materijalnu pomoć i podršku pri organizaciji i realizaciji
9. simpozija pružili su i službeni partneri simpozija; GRAD POREČ +GRAD BUZET
+GRAD PAZIN +GRAD ROVINJ +GRAD LABIN +GRAD UMAG + OPĆINE; FAŽANA
+BALE +MARČANA +MEDULIN +ŽMINJ +CEROVLJE +OPRTALJ +KANFANAR
+LIŽNJAN +BARBAN +FUNTANA +SVETI LOVREČ +VRSAR, +BRIONKA Pula +Mc
Donald's, Pula +AUTO KLUB Pula – Rovinj +AUTO SL 91 Pula +JAMNICA d.d. Žminj
+Poliklinika CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ‘ARS MEDICA’ Pula
+PULAPROMET d.o.o. +ORTOMED d.o.o. Zagreb +GENZYME ADRIATIC d.o.o. Zagreb,
svima se od srca zahvaljujemo, u sklopu simpozija upriličeno je i svečano otvorenje
zdravstvenog dijela 9. simpozija koje je započelo plesom i igrokazom djece plesaončice
Društva Naša djeca, nakon čega su uslijedile riječi dobrodošlice pokrovitelja, donatora,
sponzora, domaćina, partnera, predstavnika Ureda predsjednika RH, pravobraniteljice za
osobe s invaliditetom, Zaklade za poticanje partnersta i razvoja civilnog Društva, krovnih
saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, i pozdravi predstavnicima Hrvatskog boćarskog
saveza osoba s invaliditetom, Zadruge osoba s invaliditetom, Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata u Istarskoj županiji, Sigurne kuće Istra, Udruga osoba s invaliditetom iz Siska,
Bjelovara, Rijeke, Zagreba, Križevci, Poreča, Labina, Pazina i Pule, te mnogobrojnim
ravnateljima zdravstvenih domova i ustanova i domova za starije i nemoćne, osnovnih i
srednjih škola, zdravstvenim komorama i ostalim dragim gostima i gošćama simpozija,
ukupni direktni troškovi 9. simpozija (bez uključenih ljudskih resursa i 26.450,00 kuna
sponzorstva) iznosili su 142.100,00 kuna,
433. 22. studenog 2012. godine za članicu Društva smještenu u Domu za starije i nemoćne
u Poreču organizirali smo neophodni neurološki pregled u OB Pula i prijevoz kombi vozilom
na isti,
434. 22. studenog 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva iz Buja donirali
Program izvršenoga rada i aktivnosti Društva distrofičara Istre za 2012. godinu
34

smo neophodna invalidska kolica,
435. 22. studenog 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva –boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnovne škole 'Centar' u Puli,
436. 22. studenog 2012. godine u Hrvatskoj čitaonici u Svetom Petru u Šumi sudjelovali
smo na edukativnom predavanju na temu 'PREPORUKE URAVNOTEŽENE PREHRANE i
PREHRANA ZA DUG ŽIVOT', sa naglaskom na 'čime se hranimo i što unosimo u
organizam kod svakodnevne prehrane', 'osnove i pravila uravnotežene prehrane', te kako
kombinirati namirnice i što izbjegavati u prehrani, i što sa dodacima prehrani, dva školska
sata izlaganja održao je postdiplomant pred obranom doktorske disertacije supetarski
Općinski načelnik gospodin Mario Bratulić, koji pohađa doktorski studij iz veterinarskih
znanosti na Zavodu za higijenu i sigurnost hrane pri Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, a od
2004. godine intenzivno se bavi proučavanjem zdrave prehrane, tehnologije i sigurnosti
namirnica, a ujedno je i autor desetak znanstvenih radova iz raznih područja,
437. 24. studenog 2012. godine sudjelovali smo na 15. 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,
438. 24.-25. studenog 2012. godine predsjednik našeg Društva inače Hrvatski
reprezentativac Davor Komar sudjelovao je na međunarodnom turniru u Kamniku (Slovenija)
na kojem su sudjelovale boćarske reprezentacije Hrvatske i Slovenije, gdje je bez ijednog
poraza u odigrane četiri utakmice rezultatima 20:0, 9:1, 12:2 i 21:0 osvojio 1. mjesto na
turniru, rezultat finala/utakmice 21:0 (Komar –Ibrahomović/SLO) ujedno je najbolji rezultat
ikada postignut od strane Hrvatske reprezentacije od postojanja Hrvatskog boćarskog saveza
osoba s invaliditetom (od 1996. godine), članica Društva boćarica Melisa Osmanović također
Hrvatska reprezentativka u svojoj kategoriji osvojila je odlično 5. mjesto, Hrvatsku
reprezentaciju - boćare/reprezentativce s invaliditetom u Sloveniju je vodio Hrvatski Izbornik
boćara s invaliditetom gospodin Milan Maretić iz Šibenika,
439. 25. studenog 2012. godine mladi članovi (4) Društva zajedno sa svojim
pratnjama/asistentima sudjelovali su u radu 3. Foruma mladih distrofičara Hrvatske koji je
održan u Zagrebu, mlada članica i član našeg Društva imali su u sklopu Foruma i svoja
izlaganja na temu vlastitog angažmana i osobnog iskustva mladih s invaliditetom u
svakodnevnom življenju,
440. 26. studenog 2012. godine aktivno smo sudjelovali u radu 11. skupa distrofičara
Hrvatske u Zagrebu u organizaciji Saveza društva distrofičara Hrvatske čija je naše Društvo
članica,
441. 27. studenog 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva iz Medulina
donirali smo neophodnu podesivu invalidsku hodalicu na četiri noge,
442. 27. studenog 2012. godine roditelji djece članova našeg Društva zajedno sa
predstavnicima našeg Društva sudjelovali su u radu jednodnevnog Seminara namijenjenog
roditeljima djece oboljelim od neuromuskularnih bolesti u organizaciji Saveza društva
distrofičara Hrvatske čija je naše Društvo članica, koji je održan u Zagrebu,
443. 28. studenog 2012. godine sudjelovali smo u istraživanju o sudjelovanju u istraživanju
neprofitnog sektora u Hrvatskoj za Ekonomski fakultet u Splitu,
444. 29. studenog 2012. godine sudjelovali smo u provođenju anketa Volonterskog centra
Istre namijenjenih organizatorima volonterstva i samim volonterima s ciljem dobivanja
podataka o raširenosti volonterstva u Istarskoj županiji i samom načinu rada s volonterima,
kako bi se identificiralo potrebe organizacija koje uključuju volontere u svoj rad na području
Istre i unaprijedilo usluge Volonterskog centra Istra organizatorima volontiranja i samim
volonterima,
445. 29. studenog 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva –
boćara na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnovne škole 'Centar' u Puli,
446. 30. studenog 2012. godine obilježavajući '03. PROSINAC' – Međunarodni dan osoba s
invaliditetom, s ciljem edukacije, osvješćivanja i senzibiliziranja učenika mlađe populacije na
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podizanju svijesti o potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom, naše je Društvo po
pozivu posjetilo učenike Osnovne škole Vladimir Nazor u Svetom Petru u Šumi (1-4 razredi),
učenicima škole prikazana je video projekcija o radu i aktivnostima našeg Društva, animirani
film 'Autobus duginih boja' i podijeljeni su promidžbeni materijali vezani uz '03. prosinac' i
aktivnosti našeg Društva, učenici su upoznali i naše mlade članove Društva koji se kreću uz
pomoć invalidskih kolica, saslušali njihova iskustva, želje i potrebe, te postavljali željena
pitanja, iskušali su se u vožnji u invalidskim kolicima te hodanju na štakama, hodalicama i
specijalno podesivim rampama, razgledali osobno vozilo sa ugrađenim ručnim komandama
prilagođeno za upravljanje osobama sa invaliditetom koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta,
specijalno kombi vozilo prilagođeno za prijevoz osoba u invalidskim kolicima ili krevetu i
voziti se po stepenicama specijalnim električnim 'skalamobil' za transfer osoba u invalidskim
kolicima po stepenicama, učenicima se u sklopu posjeta podijelilo prigodne poklon paketiće,
predstavnicima Društva uručeni su i prigodni pokloni koje su izradili sami učenici,
447. 30. studenog 2012. godine sudjelovali smo na predavanju 'Osjećaji i metode učenja i
prepoznavanja trenutnog osjećajnog stanja i ispravnog reagiranja' koje je u organizaciji
Udruge za autizam Istre održano u prostorijama Centra pulskih udruga Karlo Rojc,

PROSINAC 2012. GODINE
448. 03. prosinca 2012. godine u Uredu predsjednika Republike Hrvatske (Pantovčak) dr.
Ive Josipovića održan je Okrugli stol posvećen temi ovogodišnjeg UN-ovog Međunarodnog
dana osoba s invaliditetom pod nazivom ' Uklanjanje barijera u cilju stvaranja inkluzivnog i
pristupačnog Društva za sve', u radu okluglog stola sudjelovali su predstavnici krovnih
Saveza udruga osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, predstavnici Ministarstva
zdravlja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva rada i mirovinskog sustava,
predstavnici Udruge gradova i općina u Republici Hrvatskoj, predstavnici Europske Komisije
u Hrvatskoj, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, veleposlanik šefa Delegacije
Europske unije u Republici Hrvatskoj, ali i predsjednik našeg Društva gospodin Davor Komar
u svojstvu dopredsjednika Saveza društava distrofičara Hrvatske, 'Nemojte nas se sjetiti samo
na Međunarodni dan osoba s invaliditetom i pozivati nas samo prigodničarski, jer mi želimo
biti partneri na svim područjima', poručili su predstavnici Udruga osoba s invaliditetom
ministrima u vladi i predsjedniku republike Ivi Josipoviću koji je, u povodu Međunarodnog
dana osoba s invaliditetom, bio domaćin Okruglog stola o problemima s kojima se susreće
gotovo pola milijuna ljudi u Hrvatskoj, "Cilj nam je osvješćivanje društva o potrebama osoba
s invaliditetom i njihovo izjednačavanje s ostalim građanima", poručio je predsjednik
Josipović dodavši kako se osobe s invaliditetom i dalje suočavaju s brojnim preprekama i
barijerama iako je Hrvatska donijela niz strategija i pratećih zakona, od strane predstavnika
Udruga osoba s invaliditetom izraženo je žaljenje što na Okruglom stolu nije prisustvovao
nitko od resornog Ministarstva Udruga osoba s invaliditetom, Ministarstvo socijalne politike i
mladih, koordinatorica UN-a i stalna predstavnica UNDP-a za Hrvatsku Louise Vinton
ustvrdila je kako su osobe s invaliditetom najveća svjetska manjina, a i u bogatim i u
siromašnim državama takve osobe su posljednje čija se ljudska prava poštuju, početak rada
Okruglog stola obilježio je film o životu dvoje mladih ljudi koji su se slučajno upoznali kao
studenti prije mnogo godina, a danas već dugi niz godina žive u vlastitoj obitelji iako je 'on'
osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima, od strane nas predstavnika Udruga osoba s
invaliditetom odaslana je jasna poruka kako u hitnom postupku treba sustavno riješiti
financiranje osnovne djelatnosti Udruga 'OSI' i donijeti Zakon o Udrugama osoba s
invaliditetom kao Udrugama od posebnog državnog interesa Republike Hrvatske, uz poseban
zaključak kako se Udruge osoba s invaliditetom ne okupljaju iz hobija, već i prijeke potrebe
za brigom i skrbi,
449. 04. prosinca 2012. godine na temu rada i aktivnosti našeg Društva, u Buzetu sa
gradonačlenikom grada gospodinom Valterom Flego održali smo radni sastanak,
450. 04. prosinca 2012. godine obilježavajući '03. PROSINAC' – Međunarodni dan osoba s
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invaliditetom, s ciljem edukacije, osvješćivanja i senzibiliziranja učenika mlađe populacije na
podizanju svijesti o potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom, naše je Društvo po
pozivu posjetilo učenike buzetske Osnovne škole Vazmoslav Gržalja (4 razredi/a+b-47
učenika i 7 razredi a+b-49 učenika i 30 učenika iz različitih razreda) i srednje škole Buzet (30
učenika iz različitih razreda), te buzetskog Dječjeg vrtića Grdelin (djeca vrtića/najstarija
grupa - 28 djece), učenicima škola i djeci vrtića prikazana je video projekcija o radu i
aktivnostima našeg Društva, animirani film 'Autobus duginih boja' i podijeljeni su
promidžbeni materijali vezani uz '03. prosinac' i aktivnosti našeg Društva, učenici/djeca imali
su priliku upoznati i naše mlade članove Društva koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica,
saslušati njihova iskustva, želje i potrebe, te postavljati željena pitanja, iskušati se u vožnji u
invalidskim kolicima te hodanju na štakama, hodalicama i specijalno podesivim rampama,
razgledati osobno vozilo sa ugrađenim ručnim komandama prilagođeno za upravljanje
osobama s invaliditetom koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta, specijalno kombi vozilo
prilagođeno za prijevoz osoba u invalidskim kolicima ili krevetu i voziti se po stepenicama
specijalnim električnim 'skalamobilom' za transfer osoba u invalidskim kolicima po
stepenicama, učenicima i djeci u sklopu posjeta podijelilo se prigodne poklon paketiće,
predstavnicima Društva uručeni su i prigodni pokloni koje su izradili sami učenici/djeca,
451. 04. prosinca 2012. godine na temu rada i aktivnosti Društva snimili smo polusatnu
emisiju na RADIO ZONI u Buzetu,
452. 05. prosinca 2012. godine povodom Međunarodnog dana volontera '5. prosinca'
sudjelovali smo u radu cijelodnevnog okruglog stola i volonterske radionice pod nazivom
'Snaga volontiranja' koje su u Puli zajednički organizirali Volonterski centar Istre, Sindikat
umirovljenika Hrvatske – Podružnica Pula, Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Pule,
udruga 'Naš san njihov osmijeh' i udruga 'Gledati srcem',
453. 05. prosinca 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Sošići donirali smo
neophodni specijalno podesivi bolnički krevet,
454. 05. prosinca 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Sošići donirali smo
neophodni ortopedski madrac za bolnički krevet,
455. 06. prosinca 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
456. 06. prosinca 2012. godine sudjelovali smo na poziv na manifestaciji prve obljetnice
rada Doma za psihički bolesne odrasle osobe 'Vila Maria' Pula,
457. 06. prosinca 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnovne škole 'Centar' u Puli,
458. 07. prosinca 2012. godine u sklopu obilježavanja '03. prosinca' Međunarodnog dana
osoba s invaliditetom, u pulskoj Gradskoj knjižnici i čitaonici prigodnim skupom predstavljen
je rad Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom, krovne organizacije koja okuplja osam
županijskih udruga, na čijem je čelu predsjednik našeg Društva Davor Komar, koji je naglasio
da se osobe s invaliditetom i same udruge okupljaju iz potrebe, a ne hobija i stoga njihovo
funkcioniranje nikada ne bi smjelo doći u pitanje, kao ove godine, kada su mnoge ugašene jer
nadležno ministarstvo više nije financiralo njihove projekte, predstavnici Udruga članica
'IFUOSI' druženje uz čaj iskoristili su kako bi gradonačelniku Grada Pule gospodinu Borisu
Miletiću iskazali hitne i neophodne potrebe - Udruga za autizam zatražila je da se u vrtićima
zaposli više defektologa, jer je u Puli na 1.300 djece zaposlen samo jedan, dok ga privatni
vrtići uopće nemaju, Udruga djece i mladih oštećena sluha i Udruga paraplegičara i
tetraplegičara zatražile su dodjelu službenih prostorija za svoj rad, dok je naše Društvo
zatražilo veći skladišni prostor koji će uz redovite aktivnosti služiti i za distribuciju
ortopedskih i ostalih pomagala potrebitim, gradonačelnik gospodin Miletić se svim
predsjednicima Udruga i njihovim članovima zahvalio na velikom poslu što ga odrađuju i
obećao da će se naši zahtjevi ispuniti, u sklopu obilježavanja svoj su rad i aktivnosti
predstavile sve članice IFUOSI-ja, nakon čega je održana i promocija knjige 'Moja abeceda',
ilustrirane abecede gluhih osoba, te videoigra/film pod nazivom 'Duhovit prikaz sukoba osobe
Program izvršenoga rada i aktivnosti Društva distrofičara Istre za 2012. godinu
37

u invalidskim kolicima s gradskim prometom', manifestaciju je obilježio veliki broj uzvanika
i gostiju (dožupanica i dožupan, gradonačelnik Grada Buja, Zaklada, škole, ustanove i mnogi
ostali) u prepunoj knjižnici, dok je ista započela nastupom djece Dječjeg vrtića Veruda,
459. 10. prosinca 2012. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo
kreativno - likovno - informatičko - edukacijsku radionicu,
460. 11. prosinca 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima
Hotela Park Plaza Histria održali smo zajednički sastanak,
461. 11. prosinca 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima
Medicinske škole Pula održali smo zajednički sastanak,
462. 11. prosinca 2012. godine primili smo u posjet učenike prvih razreda Osnovne škole
Centar Pula koji su na vlastitu inicijativu posjetili naše Društvo, učenicima je istom prilikom
predstavljen dio rada i aktivnosti koje naše Društvo provodi,
463. 12. prosinca 2012. godine na temu dosadašnjeg i budućeg financiranja rada i aktivnosti
našeg Društva u prostorijama Društva održali smo radni sastanak sa pročelnikom odjela za
društevene djelatnosti Grada Pule gospodinom Erikom Lukšićem,
464. 12. prosinca 2012. godine na temu sanacije štete koja je nastala u prostorijama našeg
Društva radi izvođenja građevinskih radova u blizini naši prostorija, sa predstavnicima
izvođača radova održali smo radni sastanak,
465. 12. prosinca 2012. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo edukacijski
izlet upoznavanja Istarske županije posjetivši Poreč, Tar, Novigrad, Umag, Istarske Toplice,
Motovun, Pazin, Žminj i Vodnjan,
466. 13. prosinca 2012. godine u prostorijama Puljankine specijalizirane trgovine 'DULCIS'
(Flanatička 7, Pula), održala se svečana primopredaja donacije čeka 25.000,00 kuna od strane
Puljanke d.d. iz Pule - našemu Društvu, za potrebe članova, osoba oboljelih od mišićne
distrofije – neuromuskularnih bolesti, primopredaju donacije - čeka predstavnicima i
članovima Društva izvršili su izvršni direktor Puljanke d.d., gospodin Željko Jelinić i
direktorica marketinga Puljanke d.d. gospođa Jasna Mašinović, bila je to jedinstvena prilika
da se našim prijateljima iz Puljanke koji i inače redovito prate sve vrste naših godišnjih
aktivnosti, zahvalimo na pomoći i povjerenju koje su nam ukazali - Veliko HVALA Puljanki voditeljima i djelatnicima Puljanke, što su prepoznali naše “specifičnosti” i pružili pomoć i
potporu upravo onima najpotrebnijima,
467. 13. prosinca 2012. 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 'Metrisu' (Centar za istraživanje metala) u Puli,
468. 13. prosinca 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili
nepokretnog člana Društva sa područja Grada Labina,
469. 13. prosinca 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnovne škole 'Centar' u Puli,
470. 13. prosinca 2012. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili
nepokretnog člana Društva iz Senari pokraj Labina,
471. 13. prosinca 2012. godine u suradnji sa Osnovnom školom Veruda Pula treću godinu
za redom organizirali smo humanitarnu akciju 'SKRIVENO BLAGO VERUDE' kako bi se
pomoglo najpotrebitije učenike same škole, tijekom cijele humanitarne večeri uz prepunu
sportsku dvoranu, zahvaljujući velikom broju uspješnih i zanimljivih izvođača i humanitarnoj
prodaji radova djece sakupilo se 11.300,00 kuna koje su u jednakim dijelovima dodijeljene
dvijema učenicima škole, akcija 'Skriveno blago Verude' rezultat je prve godine održavanja
akcije kada su se prikupljala sredstva za kupnju specijalnih električnih invalidskih kolica za
prerano preminulog člana Društva Alena Miloševića koji je pohađao školu Veruda i bio vrstan
umjetnik,
472. 13. prosinca 2012. godine obitelji preminule članice Društva iz Žminja pružili smo
neophodnu financijsku pomoć pri sahrani pokojnice,
473. 14. prosinca 2012. godine pet predstavnika našeg Društva sudjelovalo je na petom i
Program izvršenoga rada i aktivnosti Društva distrofičara Istre za 2012. godinu
38

završnom cjelodnevnom edukacijskom tečaju za pružatelje SOS usluga putem telefona u
Istarskoj županiji koji je održan u Obiteljskom centru Istarske županije uz financijsku podršku
Istarske županije, tečaj je organiziran za sve članove Udruga članica 'SOS MREŽE ISTRE',
istom prilikom polaznicima tečaja uručena su i priznanja o pohađanju tečaja,
474. 15. prosinca 2012. godine članica našeg Društva i Boćarskog kluba osoba s
invaliditetom Istarske županije 'Istrijana' osamnaestogodišnja Melisa Osmanović iz Pule
sudjelovala na juniorskom Prvenstvu Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom održanom u
Zagrebu osvojivši odlično 3. mjesto – BRONCU, u konkurenciji od 8 igrača podijeljenih u
dvije skupine, ovo je Melisi peta medalja ove godine (srebro u parovima u svibnju na
Ekipnom prvenstvu Hrvatske u Zagrebu, srebro pojedinačno nakon četiri odigrana kola
prvenstva Hrvatske diljem Hrvatske, srebro pojedinačno u lipnju na Kupu Hrvatske u Rijeci,
srebro u pojedinačno na Međunarodnom juniorskom prvenstvu u Brnu (Češka) u lipnju) čime
je više nego uspješno zaključila natjecateljsku sezonu 2012., ali i točno punih godinu dana
kako je započela sa službenim natjecanjima na županijskom, hrvatskom i međunarodnom
nivou kao članica Hrvatske boćarske reprezentacije osoba s invaliditetom, Melisa ovu 2012.
Boćarsku sezonu završava i kao najbolja Hrvatska boćarica s invaliditetom, od Melise i
nadalje očekujemo izvrsne rezultate u nacionalnoj boćarskoj sezoni 2013., ali i na
međunarodnom nivou koji je očekuje u narednoj sezoni (četiri međunarodna turnira i
Europsko prvenstvo), Melisi još jednom iskrene čestitke,
475. 17. prosinca 2012. godine na zaprimljenu zamolbu članici Društva iz Ližnjana u
suradnji sa Facebok humanitarcima iz Pule, donirali smo neophodnu peć na kruta goriva,
476. 17. prosinca 2012. godine od Udruge udomitelja Istarske županije primili smo
donaciju trideset različitih igračaka koje smo podijelili najmlađim članovima Društva
prilikom božićno-novogodišnjih blagdana,
477. 17. prosinca 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti sa predstavnicima
pulske tiskare MPS održali smo zajednički sastanak,
478. 17. prosinca 2012. godine obitelji preminule članice Društva iz Žminja pružili smo
neophodnu financijsku pomoć pri sahrani pokojnice,
479. 19. prosinca 2012. godine Predsjednik Društva kao član Predsjedništva i
dopredsjednik Saveza društava distrofičara Hrvatske, sudjelovao je u radu 10. sjednice
Predsjedništva SDDH održane u Zagrebu,
480. 19. prosinca 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Cernika koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodna specijalna električna invalidska kolica i
antidekubitalni jastuk za ista,
481. 19. prosinca 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Kutjeva koja nije
članica našeg Društva donirali smo neophodna sportska invalidska kolica,
482. 19. prosinca 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodna invalidska kolica,
483. 19. prosinca 2012. godine od strane anonimnog donatora iz Požege primili smo
donaciju invalidskih kolica,
484. 19. prosinca 2012. godine svim donatorima, sponzorima, pokroviteljima i ostalim
zaslužnima dostavili smo završno opisno i financijsko izvješće organizacije i provedbe
projekta 9. simpozija distrofičara Istre 'Ususret zdravlju 2012.', koji je održan u Hotelu Park
Plaza Histria u Puli u vremenu od 20.-22. studenog 2012. godine,
485. 19. prosinca 2012. godine u Puli smo na poziv sudjelovali u svečanom prijemu
povodom božićno-novogodišnjih blagdana kod Istarskog župana gospodina Ivana Jakovčića i
gradonačelnika Grada Pule gospodina Borisa Miletića,
486. 19. prosinca 2012. godine predsjednik Društva kao voditelj projekta osobne asistencije
za najteže oboljele članove Društva, sudjelovao je na cjelodnevnoj edukaciji za voditelja
projekata Osobne asistencije u Zagrebu u organizaciji SOIH-a (Zajednica saveza osoba s
invaliditetom Hrvatske),
487. 20. prosinca 2012. godine na zaprimljenu zamolbu Udruzi udomitelja Istarske županije
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poklonili smo dvadeset prigodnih božićno – novogodišnjih poklon paketa za članove udruge
teškog socijalnog statusa,
488. 20. prosinca 2012. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara
na boćarski trening u sportsku dvoranu Osnovne škole 'Centar' u Puli,
489. 20. prosinca 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Glavani koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi električni krevet,
490. 21. prosinca 2012. godine na temu zajedničkog rada i aktivnosti u prostorijama
Društva ugostili smo predstavnike Uprave Puljanke d.d. iz Pule,
491. 21. prosinca 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi hidraulični krevet,
492. 22. prosinca 2012. godine na poziv smo sudjelovali na proslavi šeste godine rada
Udruge udomitelja Istarske županije koja je održana u Puli,
493. 24. prosinca 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Jurani pokraj Pićna koja
nije članica našeg Društva donirali smo osobno računalo u kompletu i LCD monitor za isto
računalo,
494. 24. prosinca 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodnu specijalno podesivu invalidsku hodalicu,
495. 31. prosinca 2012. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Gračišća koji nije
član našeg Društva donirali smo neophodnu specijalno podesivu invalidsku hodalicu,

OSTALO
1. Intenzivno tijekom cijelog vremenskog razdoblja ovog izvještaja, rješavala se osobna i
obiteljska problematika članova: socijalni status, povlastice i vještačenja (59 osoba),
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 2012. godini popraćeni su sa više od 130 novinskih
članaka, više desetaka televizijskih emisija i reportaža, više desetaka radijskih emisija
(reportaža i javljanja uživo u dnevnim vijestima).
3. Službenim računalima Društva u 2012. godini odrađene i pripremljene su 582 mape i
18 868 datoteka, što dodatno govori o izvršenom radu i aktivnostima Društva.
4. Tijekom 2012. godine Društvo je odaslalo 1033 službena odlazna dopisa s urudžbenim
brojem i popratnom dokumentacijom i 274 ostale odlazne pošte, a zaprimljen je 951
dolazni dopis, dok je email-om poslano 4668 i primljeno 3180 poruka.
5. Društvo s 31. prosincem 2012. godine ima 316 članova s područja Istarske županije,
od toga 139 članova oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti i 177
službenih volontera Društva.
6. Službenim vozilima Društva tijekom 2012. godine izvršena – odrađena su 302
službena putovanja sa odrađenih 2658 radnih sati, prijeđenih 36093 kilometara i
prevezenih 2169 osoba uključujući i vozača, za što je utrošeno 35.697,87 kuna,
odnosno 3520 litra goriva.
7. Društvo je u 2012. godini provelo projekte u vrijednosti većoj od 1.200.000,00 kuna.
8. Društvo u navedenome razdoblju ima prosječno zaposleno 14 osoba, od toga osam
osobnih asistenata.
9. Društvo je u navedenom razdoblju zahvaljujući mnogobrojnim sponzorima i
donatorima 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 je u 2012. godini
podijeljeno 97 pojedinačnih donacija (Invalidska kolica -25 komada, Invalidska kolica
za održavanje higijene i vršenje nužde -2 komada, Specijalna dječja invalidska kolica
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-1 komad, Električna invalidska kolica -1 komad, Sportska invalidska kolica za
odrasle -1 komad, Invalidska hodalica sa četiri noge -11 komada, Podlaktične
aluminijske podesive štake -7 para + 1 komad, Invalidska hodalica na četiri kotača -2
komada, Električni specijalno podesivi bolnički krevet -5 komada, Hidraulični
podesivi bolnički krevet -10 komada, Bolnički podesivi krevet (klasik) -5 komada,
Specijalni antidekubitalni madrac za električnim kompresorom za bolnički krevet -1
komad, Specijalni antidekubitalni madrac za bolnički krevet -5 komada, Ortopedski
madrac za bolnički krevet (običan) -8 komada, Specijalni antidekubitalni jastuk za
invalidska kolica -3 komada, Osobno računalo u kompletu -1 komad,
Multifunkcionalni kopirni aparat A3 formata -2 komada, Televizijski prijemnik -1
komad, LCD ekran za osobno računalo -1 komad, Kombinirani hladnjak -1 komad i
46 paketa pelena/higijenskih uložaka za odrasle, ukupne vrijednosti 325.950,00
kuna.
10. Tijekom 2012. godine vršili smo i potpuno besplatnu posudbu ortopedskih pomagala
uključujući i prijevoz istih svim potrebitim sa područja Istarske županije.
11. Tijekom 2012. godine 14 socijalno najugroženijih i najpotrebitijih oboljelih članova
Društva pomoglo se financijskim pomoćima do 2.000,00 kuna.
12. Za vrijeme trajanja navedenih aktivnosti i rada Društva, kontinuirano uz navedene
točke godišnjeg izvještaja, „odrađuju“ se odobreni projekti i programi Društva koji
obuhvaćaju pregršt nebrojenih aktivnosti vezanih uz projekte i nisu navedeni u ovome
izvještaju.
13. Važno za naglasiti u ovom izvještaju je i činjenica da članovi našeg Društva nikada ne
participiraju financijskim učešćem u aktivnostima Društva, što naše Društvo čini
jedinstvenim, ali i to da sva tijela Društva distrofičara Istre (Predsjedništvo,
Predsjednik, članovi Nadzornog odbora, Stegovne komisije i ostali) rade i
funkcioniraju isključivo volonterski – BEZ NAKNADE.
Preostali dio našeg rada kao udruge, opširnije informacije, kontakte, o bolesti,
članovima, donacijama, i ostalim aktivnostima, možete pronaći - pogledati na našoj web
stranici, našem ponosu WWW.DDI.HR, gdje su sve aktivnosti i informacije popraćene s više
od 3000 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

Puli, 31. prosinac 2012. godine
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