DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE
Trg na mostu 2, 52100 Pula

PROGRAM IZVRŠENOG RADA
ZA
2015. GODINU

Ukratko o Društvu; -Društvo distrofičara Istre od davne 1974. godine okuplja, skrbi i pomaže osobama oboljelim od mišićne distrofije - neuromuskularnih
bolesti koje spadaju u vrh najtežih tjelesnih oštećenja. -Bolest je progresivna, zahvaća cijelo tijelo oboljelih, u većini slučajeva nasljedna, a budućnost 90 %
našeg članstva, jesu potpuna ovisnost o tuđoj njezi i pomoći. -Registrirani smo pri Uredu za državnu Upravu Županije Istarske i djelujemo na području
cijelog našeg poluotoka - Istre. -Društvo je nestranačka, nevladina, neprofitabilna, isključivo dobrovoljno - socijalna udruga građana. -Sve aktivnosti našeg
Društva svode se na volonterski rad dobrih ljudi bez kojih ovo Društvo ne bi moglo opstati. -Za pojedinosti i preostale informacije o radu i aktivnostima
našega društva posjetite našu internet stranicu, www.ddi.hr.

U izvještaju Društva koji slijedi, svaka točka – redni broj izvještaja, skraćena je verzija većine
realiziranog rada i aktivnosti Društva u 2015. 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

ZA 2015. GODINU
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01. siječnja 2015. 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) za
razdoblje siječanj - veljača 2015. godine.
07. siječnja 2015. godine u Domu sportova Mate Parlov u Puli, održan je radni sastanak sa
ravnateljem javne pulske ustanove 'Pula sport', na temu uređenja posebne 'lođe' u velikoj
dvorani doma, za smještaj osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima i njihovih neophodnih
pratnji, za vrijeme održavanja raznih sportskih i ostalih manifestacija.
14. siječnja 2015. godine sudjelovali smo na manifestaciji proglašenja najboljih sportaša i
sportašica Istarske županije, u organizaciji Saveza sportova Istarske županije, koja je održana u
Domu hrvatskih branitelja u Puli.
20. siječnja 2015. godine Istarskoj županiji podnijeli smo završno narativno i financijsko izvješće
Projekta Društva realiziranog u 2014. godini.
20. siječnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Vintijana/Općina Medulin, koji
nije član našeg Društva, donirali smo specijalni podesivi električni krevet u kompletu sa bočnim
stranicama i trapezom.
21. siječnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, članu Društva iz Pule, donirali smo osobno
računalo u kompletu sa LCD monitorom.
22. siječnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo specijalni podesivi hidraulični krevet u kompletu sa bočnim stranicama i
trapezom i ortopedski madrac za isti bolnički krevet.
22.-23. siječnja 2015. godine u Opatiji je održan dvodnevni seminar naziva 'Javne politike i
proces promjena politika' na temu razvoja zagovaračkih kapaciteta i zagovaračkih kompetencija
u organizaciji našeg Društva distrofičara Istre, Centra za građanske inicijative Poreč, Instituta za
razvoj tržišta rada i Udruge za osobe s invaliditetom Vinkovci 'Bubamara', a sve u sklopu
provedbe Europskog Projekta pod nazivom 'Power – osobe s invaliditetom za jednaka prava',
koji je odobren nama partnerima prije navedenim partnerskim udrugama. Ishod učenja koji se
kroz ovaj program željelo postići jest podizanje razine znanja o javnim politikama bitnih za
osobe s invaliditetom (na nacionalnoj i europskoj razini), izgradnja internih organizacijskih
procesa kako bi se općenito poboljšali procesi analize,upravljanjem informacijama i znanjem te
naposljetku razvile specifične vještine za provedbu zagovaračkih aktivnosti, a koje se temelje
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na prethodno spomenuta dva aspekta. Organizacije osoba s invaliditetom imale su kroz ovaj
program edukacije mogućnost osmisliti zajedničke zagovaračke kampanje uz stručno vodstvo
kojima će javno zagovarati promjenu javnih politika za koje smatraju da je nužno potrebna, uz
logističku i financijsku podršku od strane provoditelja projekta/organizatora.
26. siječnja 2015. godine u prostorijama Društva održali smo 2. sjednicu Predsjedništva
Društva, na kojoj su nakon rasprave sve predložene točke dnevnog reda sjednice jednoglasno
prihvaćene.
28. siječnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo specijalni podesivi hidraulični krevet u kompletu sa bočnim stranicama i
trapezom.
28. siječnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Medulina, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivu invalidsku hodalicu na četiri kotača.
28. siječnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalni podesivi bolnički krevet.
28. siječnja 2015. godine sa Ministarstvom socijalne politike i mladih potpisali smo Ugovore o
provedbi treće godine trogodišnjeg Programa Osobne asistencije za osmero naših oboljelih
članova sa najtežim stupnjem tjelesnoga oštećenja – invaliditeta, odnosno za 2015. godinu.
29. siječnja 2015. godine mama mladog oboljelog člana našeg Društva, gospođa Rosana Silov
iz Vineža pokraj Labina, koja posebnom pažnjom i ljubavlju brine i skrbi o svom oboljelom sinu,
jednoglasnom je odlukom Predsjedništva Društva proglašena najboljom mamom na svijetu u
2014. godini. U obiteljskom domu, najboljoj mami na svijetu uručena je i pripadajuća Zlatna
plaketa Društva, inače deseta po redu. Manifestacija je uz prisustvo predstavnika i članova
Društva i gradonačelnika Grada Labina koji je najboljoj mami na svijetu uručio cvijeće,
popraćena i uz mnogobrojne javne medije – ČESTITAMO!
30. siječnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva, donirali smo neophodni specijalno podesivi bolnički krevet.
30. siječnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo neophodni ortopedski madrac za bolnički krevet.
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02. veljače 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
02. veljače 2015. godine na temu rada i aktivnosti našeg Društva na Radiu '92' iz Slavonskog
Broda, održali smo polusatnu emisiju o našem Društvu.
04. veljače 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
04.-05. veljače 2015. godine sudjelovali smo u dvodnevnoj radionici/edukaciji o prijavi projekta
'Osobne asistencije' našeg Društva na raspisani Europski projekt.
04. veljače 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
06. veljače 2015. godine u prostorijama Društva na temu zajedničkog rada i aktivnosti, sa
predstavnicima lječilišta Istarske Toplice, održali smo radni sastanak.
09. veljače 2015. godine predsjednik Društva prisustvovao je na 17. radnom sastanku
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Istarskoj županiji čiji je ujedno i član. Sastanak
povjerenstva održan je prostorijama našeg Društva u Puli.
09. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Barbana, koji nije član našeg
Društva, donirali smo neophodni specijalno podesivi bolnički krevet.
09. veljače 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
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09. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Barbana, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo neophodni specijalno podesivi bolnički krevet.
10. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Oprtlja, koji nije član našeg
Društva, donirali smo neophodni specijalno podesivi električni bolnički krevet u kompletu sa
bočnim stranicama i trapezom.
10. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Lindara, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo neophodna invalidska kolica.
11. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Vinkurana/Općina Medulin, koji
nije član našeg Društva, donirali smo neophodna invalidska kolica.
11. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, članu Društva iz Ližnjana donirali smo
neophodno osobno računalo u kompletu sa LCD monitorom.
11. veljače 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
11. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo neophodni specijalno podesivi električni bolnički krevet u kompletu sa
bočnim stranicama i trapezom.
13. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Fažane, koje nije članica našeg
Društva, donirali smo neophodni specijalno podesivi hidraulični bolnički krevet u kompletu sa
bočnim stranicama i trapezom.
13. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Zeci pokraj Žminja, koji nije član
našeg Društva, donirali smo neophodni specijalno podesivi električni bolnički krevet u kompletu
sa bočnim stranicama i trapezom.
13. veljače 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
13. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo neophodna invalidska kolica.
13. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Umaga, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo neophodna invalidska kolica.
16. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule, koje nije članica našeg
Društva, donirali smo neophodni specijalno podesivi bolnički krevet.
16. veljače 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
16. veljače 2015. godine na temu opremanja kabineta za asistivnu tehnologiju pri Dječjim
vrtićima Pula, u prostorijama Društva održan je radni sastanak sa predstavnicima pulskih vrtića,
vodnjanskog vrtića i više zainteresiranih pulskih Udruga i ustanova, koje žele pomoći pri
opremanju.
16. veljače 2015. godine u prostorijama Društva na temu zajedničkog rada i aktivnosti, sa
predstavnicima Istarske kreditne banke - IKB, održali smo radni sastanak.
18. veljače 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
19. veljače 2015. godine članovi Inventurne komisije DDI-a u prostorijama Društva održali su
radni godišnji sastanak komisije izvršivši popis sitnog inventara i osnovnih sredstava Društva.
19. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule, koje nije član našeg
Društva, donirali smo neophodni specijalno podesivi bolnički krevet.
19. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo neophodna invalidska kolica.
19. veljače 2015. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo kreativno likovno - informatičko - edukacijsku radionicu, uz izlaganje tvrtke 'FLP' iz Rijeke, koja se
između ostalog bavi prodajom proizvoda na bazi 'Aloa Vere', uz besplatno savjetovanje i
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prezentaciju proizvoda za koje se već pokazalo da ublažavaju simptome/tegobe kod 'naših
prijatelja'/osoba oboljelih od multiple skleroze.
20. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo neophodna invalidska kolica.
20. veljače 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
20. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo neophodnu specijalno podesivu invalidsku hodalicu na četiri kotača.
23. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Barbana, koji nije član našeg
Društva, donirali smo neophodna invalidska kolica.
23. veljače 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
23. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo neophodni antidekubitalni jastuk za invalidska kolica.
23. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Ližnjana, koji nije članica našeg
Društva, donirali smo neophodni specijalno podesivi električni bolnički krevet u kompletu sa
bočnim stranicama i trapezom.
23. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Jurani pokraj Pićna, koji nije
članica našeg Društva, donirali smo neophodni specijalno podesivi električni bolnički krevet u
kompletu sa bočnim stranicama i trapezom.
23. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Munci pokraj Pazina, koja nije
članica našeg Društva, donirali smo neophodna invalidska kolica.
23. veljače 2015. godine sudjelovali smo na otvorenju izložbe pod nazivom 'Nikada i nigdje
više', koja je održana u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula i čija je glavna tema holokaust i osobe
s invaliditetom, u organizaciji SOIH-a (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske) i
Društva multiple skleroze Istarske županije, a sve u sklopu studijskog putovanja u
koncentracioni logor Auschwitz u Poljskoj, u mjesecu listopadu 2014. godine. I predstavnici
našeg Društva, bili su dio proputovanja.
23. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Barbana, koji nije član našeg
Društva, donirali smo neophodni specijalno podesivi električni bolnički krevet u kompletu sa
bočnim stranicama i trapezom.
23. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo neophodna invalidska kolica.
23. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Jurani pokraj Pićna, koja nije
članica našeg Društva, donirali smo neophodnu specijalno podesivu hidrauličnu dizalicu za
transfer nepokretnih osoba iz kreveta/kolica/wc-a i ostalo.
24. veljače 2015. godine u prostorijama Uprave tvrtke Arenaturist d.d. iz Pule sa direktoricom
marketinga i suradnicima, na temu zajedničkog rada i aktivnosti, održali smo radni sastanak.
24. veljače 2015. godine u prostorijama našeg Društva na temu zajedničkog rada i aktivnosti,
sa predstavnicima Udruge invalida Križevci, održali smo radni sastanak.
25. veljače 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
26. veljače 2015. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili nepokretnog
člana Društva iz Pule.
26. veljače 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Zagreba, koji nije član našeg
Društva, donirali smo neophodni specijalni antidekubitalni madrac za bolnički krevet sa
električnim kompresorom za napuhavanje.
26. veljače 2015. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili nepokretnu
članicu Društva iz Pule.
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27. veljače 2015. godine Gradu Pula podnijeli smo završno narativno i financijsko izvješće
Programa Društva realiziranog u 2014. godini.
27. veljače 2015. godine primili smo tradicionalnu godišnju donaciju police obaveznog auto
osiguranja za službeno vozilo Društva – FIAT STILO SW, koju je dodijelilo Jadransko
osiguranje iz Pule kojem i ovim putem od srca zahvaljujemo,
27. veljače 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
27. veljače 2015. godine Gradu Labinu podnijeli smo završno narativno i financijsko izvješće
Programa Društva realiziranog u 2014. godini.
27. veljače 2015. godine zahvaljujući odazivu mnogobrojnih donatora i sponzora izvršili smo
redovni godišnji tehnički pregled službenog vozila našeg Društva – Fiat Stilo SW Multijet,
27. veljače 2015. godine Općini Fažana podnijeli smo završno narativno i financijsko izvješće
Programa Društva realiziranog u 2014. godini.
28. veljače 2015. godine FINA-i u Puli, predali smo i ovjerili Završni račun, Bilancu prihoda i
rashoda i Bilješku za 2013. godinu.

OŽUJAK 2015. GODINE
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01. ožujka 2015. godine potpisali smo Ugovore o osobnoj asistenciji za osmero naših oboljelih
članova sa najtežim stupnjem tjelesnoga oštećenja – invaliditeta. Potpisani su ugovori o radu sa
osobnih asistenata na pola radnog vremena (četiri sata) za razdoblje od 01. ožujka do 31.
prosinca 2015. godine.
02. ožujka 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet.
02. ožujka 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
04. ožujka 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Svetvinčenta koja nije članica
našeg Društva, donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet.
04. ožujka 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
04.-05. ožujka 2015. godine na poziv Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom RH, gospođe
Anke Slonjšak, sudjelovali smo u radu dvodnevne radionice pod nazivom 'Zagovarački aspekt
rada udruga osoba s invaliditetom i njihovo održivo financiranje', koja je održana u Američkom
veleposlanstvu u Zagrebu, koji su uz ured pravobraniteljice bili i suorganizatori radionice.
05. ožujka 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalna sklopiva invalidska kolica.
05. ožujka 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivu invalidsku hodalicu na četiri kotača sa kočnicama.
05.-06. ožujka 2015. godine u Tuheljskim Toplicama održan je dvodnevni seminar naziva
'Javne politike i proces promjena politika' na temu razvoja zagovaračkih kapaciteta i
zagovaračkih kompetencija u organizaciji našeg Društva distrofičara Istre, Centra za građanske
inicijative Poreč, Instituta za razvoj tržišta rada i Udruge za osobe s invaliditetom Vinkovci
'Bubamara', a sve u sklopu provedbe Europskog Projekta pod nazivom 'Power – osobe s
invaliditetom za jednaka prava', koji je odobren nama partnerima prije navedenim partnerskim
udrugama. Ishod učenja koji se kroz ovaj program željelo postići jest podizanje razine znanja o
javnim politikama bitnih za osobe s invaliditetom (na nacionalnoj i europskoj razini), izgradnja
internih organizacijskih procesa kako bi se općenito poboljšali procesi analize,upravljanjem
informacijama i znanjem te naposljetku razvile specifične vještine za provedbu zagovaračkih
aktivnosti, a koje se temelje na prethodno spomenuta dva aspekta. Organizacije osoba s
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invaliditetom imale su kroz ovaj program edukacije mogućnost osmisliti zajedničke zagovaračke
kampanje uz stručno vodstvo kojima će javno zagovarati promjenu javnih politika za koje
smatraju da je nužno potrebna, uz logističku i financijsku podršku od strane provoditelja
projekta/organizatora.
06.-07. ožujka 2015. godine u Zagrebu je održan memorijalni boćarski turnir 'Željko Klepač' na
državnom nivou za osobe s invaliditetom, u organizaciji zagrebačkog boćarskog kluba istog
imena. U žestokoj konkurenciji članovi/ice našeg Društva natjecali su se u tri od četiri moguće
kategorije, i plasirali se polufinale i samo finale. Član našeg Društva Davor Komar iz Pule, bez
ijednog poraza i sa najboljim skorom turnira 18:0, osvojio je 1. mjesto/zlato, u svojoj kategoriji
BC4. U istoj kategoriji na 5. mjesto plasirala se članica/boćarica našeg Društva, Melisa
Osmanović iz Pule. Lošiji rezultat, Melisa je osvojila nažalost iz razloga što je ždrijeb 'sukobio'
dvoje naši boćara Komara i Osmanović. Izvrsno 3. mjesto/broncu, osvojila je tročlana ekipa u
sastavu Robert Raste (Pula), Ljerka Hrkač (Ližnjan) i Josip Brkljača (Pula) u slobodnoj
takozvanoj BC5 kategoriji. Čestitke našim boćarima!
09. ožujka 2015. godine sudjelovali smo uz radu skupa pod nazivom 'Ratificirajmo konvenciju
vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja na ženama i nasilja u obitelji', koji je u
organizaciji SOIH-a (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske) i Pravobraniteljice za
osobe s invaliditetom RH, održan u Zagrebu u prostorijama/sjedištu HAK-a.
10. ožujka 2015. godine za nepokretnog člana Društva iz sela Kolombera pokraj Višnjana
organizirali smo i proveli hitni prijevoz službenim specijalnim kombi vozilom Društva u OB Pula
na specijalistički pregled.
10. ožujka 2015. godine predsjednik Društva prisustvovao je na 18. radnom sastanku
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Istarskoj županiji čiji je ujedno i član. Sastanak
povjerenstva održan je prostorijama našeg Društva u Puli.
11. ožujka 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivu invalidsku hodalicu na četiri kotača sa kočnicama.
11. ožujka 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz sela Čuhrija pokraj Buzeta, koji
nije član našeg Društva, donirali smo specijalno podesivi električni bolnički krevet u kompletu sa
bočnim stranicama i trapezom i antidekubitalni madrac sa elektro kompresorom.
13. ožujka 2015. 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 Izbornu Skupštinu
Društva svim članovima Društva.
14. ožujka 2015. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo cjelodnevni edukacijski
izlet upoznavanja Istarske županije posjetivši Pulu, Medulin, Vodnjan, Žminj, Juriće pokraj
Žminja i Pazin.
18. ožujka 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Barbana koja nije članica našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet.
18. ožujka 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva, donirali smo specijalni antidekubitalni jastuk za invalidska kolica.
18. ožujka 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalna sklopiva invalidska kolica.
19. ožujka 2015. godine sa plivačkim klubovima Grada Pule i ostalim zainteresiranim udrugama
u prostorijama našeg Društva održan je zajednički sastanak na temu izgradnje pulskog bazena.
20.-21. ožujka 2015. godine boćari – članovi našeg Društva sudjelovali su u natjecanju 1. kola
prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom održanom u Velikoj Gorici. U
najzahtjevnijoj i najzastupljenijoj boćarskoj kategoriji 'BC4' namijenjenoj svim vrstama
invaliditeta (distrofija mišića, multipla skleroza, tetraplegija…), odnosno boćarima koji boćaju
samostalno, naši su članovi zauzeli izvrsno prvo i drugo mjesto u ukupnom poretku.
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24. ožujka 2015. godine u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Pula održali smo 11. po
redu Okrugli stol povodom obilježavanja Međunarodnog dana žene '08. ožujka', sa naglaskom
na žene s invaliditetom i pod nazivom 'ŽENE S INVALIDITETOM i ratifikacija Konvencije Vijeća
Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Stolu su uz članove
DDI-a sudjelovali i mnogobrojni gosti i uzvanici stola, te predstavnici javni medija. Izlagači na
Okruglom stolu bili su; Melisa Osmanović, dopredsjednica Društva sa temom 'MEĐUNARODNI
DAN ŽENA', gospođa Nika Spasic, iz Društva psihologa Istre i gospođa Alica Rosić Jakupović,
iz Policijske uprave Istarske, sa osvrtom na temu 'ISKUSTVA, MIŠLJENJA I PRIJEDLOZI IZ
NAŠE SREDINE O NASILJU NAD ŽENAMA I U OBITELJI', te gospođa Ivana Kučina iz Društva
distrofičara Zagreb sa temom izlaganja 'Ratificirajmo Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i
borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija)'.
Partneri/suorganizatori Okruglog stola bili su Istarska županije, Grad Pula, SOIH - Zajednica
Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i SDDH - Savez društava distrofičara Hrvatske.
26. ožujka 2015. godine predsjedniku našeg Društva u Domu hrvatskih branitelja u Puli uručena
je prestižna nagrada/plaketa kao najboljem sportašu s invaliditetom grada Pule u 2014. godini,
po izboru 69 pulskih sportskih Udruga. Podsjećamo da je gospodin Komar uz mnogobrojne
vrhunske rezultate na nacionalnom i međunarodnom nivou i deveterostruki uzastopni prvak
Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom. U konkurenciji žena s invaliditetom članica
Društva gospodična Melisa Osmanović zasluženo je osvojila treće mjesto. ČESTITKE!
27. ožujka 2015. godine u prostorijama Društva održana je financijska kontrola Kabineta
Župana Istarske županije, vezano uz odobrena financijska sredstva Istarske županije našem
Društvu u 2014. godini. Predstavnici županije nakon obavljene kontrole, ustvrdili su kako se sva
dobivena sredstva troše sukladno odobrenom proračunu Projekta i kako nema odstupanja od
zacrtanog plana.
30. ožujka 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivi električni bolnički krevet u kompletu sa bočnim
stranicama i trapezom.
30. ožujka 2015. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili člana Društva
iz Pule.
30. ožujka 2015. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo kreativno likovno - informatičko - edukacijsku radionicu.
31. ožujka 2015. godine gradu Umagu podnijeli smo završno narativno i financijsko izvješće
Programa Društva realiziranog u 2014. godinu.
31. ožujka 2015. godine gradu Poreču podnijeli smo završno narativno i financijsko izvješće
Programa Društva realiziranog u 2014. godinu.
31. ožujka 2015. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili članicu
Društva iz Pule.

TRAVANJ 2015. GODINE
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01. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivi električni bolnički krevet u kompletu sa bočnim
stranicama i trapezom.
02. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Fažane, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet.
03. travnja 2015. godine potpisali smo ugovor o radu sa novom djelatnicom Društva i zaposlili
istu na radno mjesto Osobnog asistenta kako bi tijekom mjeseca travnja 2015. godine, brinula i
pomagala jednoj od najteže oboljelih članica Društva iz Valbandona sa područja Općine
Fažana.
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03. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz sela Pažanići pokraj Pićna, koji
nije član našeg Društva, donirali smo specijalni antidekubitalni madrac sa električnim
kompresorom.
03. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivu invalidsku hodalicu na četiri kotača.
10. travnja 2015. godine u prostorijama Društva održali smo 3. sjednicu Predsjedništva Društva,
na kojoj su nakon rasprave sve predložene točke dnevnog reda sjednice jednoglasno
prihvaćene.
14. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivu invalidsku hodalicu na četiri kotača.
14. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivu invalidsku hodalicu na četiri noge.
14. travnja 2015. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo kreativno likovno - informatičko - edukacijsku radionicu.
14. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalna invalidska kolica.
16. travnja 2015. godine u prostorijama Mjesnog odbora Vidikovac u Puli sa Istarskom
županijom potpisali smo Ugovor o financiranju Projekta Društva za 2015. godinu.
17.-19. travnja 2015. godine boćari – članovi našeg Društva sudjelovali su u natjecanju 2. kola
prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom održanom u Požegi. U najzahtjevnijoj i
najzastupljenijoj boćarskoj kategoriji 'BC4' namijenjenoj svim vrstama invaliditeta (distrofija
mišića, multipla skleroza, tetraplegija…), odnosno boćarima koji boćaju samostalno, naši su
članovi zauzeli izvrsno prvo i drugo mjesto u ukupnom poretku.
21. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo specijalna invalidska kolica.
22. travnja 2015. godine u prostorijama našeg Društva, voditeljici Doma za starije i nemoćne
osobe Poreč, gospođi Sandri Ćakić Kuhar, uručena donacija higijenskih pelena i gaćica za
korisnike Doma, u vrijednosti većoj od 10.000,00 kuna. Bila je to ujedno prilika da obilježimo i
850 donaciju našeg Društva u posljednjih 7 godina, kojom smo premašili donirani iznos od
2.000.000,00 kuna, u navedenom razdoblju.
22. travnja 2015. godine na temu daljnjeg zajedničkog rada i aktivnosti, u prostorijama Društva
održan je radni sastanak sa Predsjednikom Društva osoba s invaliditetom Grada Labina.
22. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivu invalidsku hodalicu na četiri kotača.
23. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet.
23. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivu invalidsku hodalicu na četiri noge.
24.-25. travnja 2015. godine 24.-25. travnja 2015. godine članovi i članice našeg Društva, kao
boćari BKOSIŽ 'ISTRIJANA', sudjelovali su turnir 'Bljesak' na državnom nivou u boćanju za
osobe s invaliditetom, koje je održano u Slavonskom Brodu. U žestokoj konkurenciji 11 tročlanih
ekipa iz cijele Hrvatske, članovi/ice našeg Društva, nakon tri odigrane utakmice bez poraza,
stigli su u četvrt finale turnira gdje su pobijedili zagrebačku boćarsku ekipu, što ih je dovelo u
finale sa boćarskim Klubom 'Nada' iz Požege, gdje su pobijedili rezultatom 4:3 i osvojili 1.
mjesto, bez ijednog poraza. Turnir je bio namijenjen boćarskoj kategoriji BC5, u kojoj se igra
isključivo u tročlanim ekipama bez obzira na stupanj i vrstu tjelesnog oštećenja. Pobjedničku
Ekipu 'ISTIJANE' činili su, Josip brkljača iz Pule, Ljerka Hrkač iz Ližnjana i Emir Jahović,
također iz Ližnjana, uz pratnju trenera Davor Komara iz Pule i nacionalne boćarske sutkinje,
Žoel Komar iz Pule. Ovo je inače drugi po redu ovogodišnji turnir naše tročlane ekipe, koja je u
ožujku ove godine bila brončana na turniru u Zagrebu.
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27. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalna invalidska kolica.
27. travnja 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
28. travnja 2015. godine nakon što je predsjednik Društva, gospodin Davor Komar iz
osobno/poslovnih razloga podnio ostavku na mjesto predsjednika Društva, u
prostorijama/sjedištu našeg Društva distrofičara Istre, održana je izvanredna izborna Skupština
našeg Društva. Nakon pozdravnih riječi, usvajanja dnevnog reda sjednice Izborne Skupštine
Društva i usvajanja Poslovnika o radu Izborne Skupštine, članovima Skupštine podneseno je
iscrpno Izvješće o radu Društva za razdoblje od posljednje Skupštine Društva, koje je kao i
financijsko izvješće i Izvješće Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćeno. Po davanju
razrješnice svim dosadašnjim tijelima – predstavnicima Društva, jednoglasno je odabrano i
novo slijedeće vodstvo DDI-a;
PREDSJEDNIŠTVO DRUŠTVA
1. Aurora Kršulj iz Pule 2. Gordana Kuhar iz Banjola 3. Davor Komar iz Pule
4. Robert Raste iz Pule 5. Josip Brkljača iz Pule
INVENTURNA KOMISIJA
NADZORNI ODBOR
1. Dubravka Jeromela iz Pule
1. Danijel Radolović iz Marčane
2. Eni Macan iz Cukrići (općina Svetvinčenat)
2. Izabela Lovrić iz Poreča
3. Damir Fazlić iz Pule
3. Savo Rakić iz Pule
Zamjena: Sabina Brezac iz Valbandona
Zamjena: Jerko Lovrić iz Buići pokraj Poreča
PREDSTAVNIK DRUŠTVA
U SAVEZU DRUŠTAVA
DISTROFIČARA HRVATSKE
Davor Komar
Zamjena: Josip Brkljača

STEGOVNA KOMISIJA
1. Ljerka Hrkač iz Ližnjana

2. Damir Miletić iz Labina
3. Aris Peršić iz Pule
Zamjena: Ratko Macan iz Medulina

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA DRUŠTVA – PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Josip Brkljača
DOPREDSJEDNICA DRUŠTVA

Aurora Kršulj
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Nakon čestitki novim članovima tijela Društva, otvorena je rasprava o planskim dokumentima
Društva za četverogodišnje razdoblje, mandatno razdoblje izabranih tijela Društva od 2015. 2019. godine. Jednoglasnom odlukom Skupštine doneseni su četverogodišnji Program rada i
aktivnosti Društva i Financijski plan rada i aktivnosti Društva, te odluka o plaćanju simbolične
godišnje članarine Društva u iznosu od 30,00 kuna godišnje. Ponosni smo na činjenicu da smo
jedna od rijetkih Udruga čiji skupštinu čine svih 131 članova Društva iz područja cijele Istarske
županije, ali i na činjenicu da smo jedna od rijetkih Udruga kojoj svi članovi redovito plaćaju
godišnju članarinu. Na skupštini je od 131 oboljelih članova, sudjelovalo njih 83.
28. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, članici Društva iz Buzeta, donirali smo više
paketa pelena/gaćica sa osobnu higijenu.
28. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Istarskih Toplica koja nije članica
našeg Društva, donirali smo više paketa pelena/gaćica sa osobnu higijenu.
28. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Modrušani, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalna invalidska kolica.
29. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivu invalidsku hodalicu na četiri kotača.
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29. travnja 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
29. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivi električni bolnički krevet u kompletu sa bočnim
stranicama i trapezom.
29. travnja 2015. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili članicu
Društva iz Pule
30. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo specijalna invalidska kolica.
30. travnja 2015. godine organizirali smo trening i prijevoz članova Društva – boćara na
boćarski trening u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
30. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Buzeta, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivi električni bolnički krevet u kompletu sa bočnim
stranicama i trapezom.
30. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Zagreba, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalna invalidska kolica.
03. travnja 2015. godine potpisali smo ugovor o radu sa novom djelatnicom Društva i zaposlili
istu na radno mjesto Osobnog asistenta kako bi tijekom mjeseca svibnja 2015. godine, brinula i
pomagala jednoj od najteže oboljelih članica Društva iz Valbandona sa područja Općine
Fažana.
30. travnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo specijalno podesivu invalidsku hodalicu na četiri kotača.
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04. svibnja 2015. godine u prostorijama Društva od strane SOIH-a (Zajednica saveza osoba s
invaliditetom Hrvatske) održana je edukacija za osobne asistente i korisnike trogodišnjeg
Programa, koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Edukaciju je održala gospođa
Marica Mirić, inače predsjednica Saveza društava distrofičara Istre.
05. svibnja 2015. godine na zaprimljeni poziv sudjelovali smo u svečanosti obilježavanja Dana
Grada Pule koje je održano u Istarskom narodnom kazalištu u Puli.
06. svibnja 2015. godine predsjednik Društva prisustvovao je na 18. radnom sastanku
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Istarskoj županiji čiji je ujedno i član. Sastanak
povjerenstva održan je prostorijama našeg Društva u Puli.
07. svibnja 2015. godine sudjelovali smo organizirano na okruglom stolu u organizaciji SOIH-a
(Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske), koji je održan u Zagrebu na temu
mogućnosti financiranja temeljnih udruga članica saveza od strane Nacionalne zaklade za
razvoj civilnoga društva i Inicijalno predstavljanje Standarda kvalitete socijalnih usluga, kao
inicijalna priprema za edukaciju o Standardima kvalitete socijalnih usluga koju provodi MSPM.
07. svibnja 2015. godine sa prigodnim poklon paketom posjetili smo predsjednika SOIH-a
(Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske), dr. Zorislava Bobuša, na liječenju u
Zagrebu.
08.-09. svibnja 2015. godine član i tri članice Društva sudjelovali su na Ekipnom Prvenstvu
Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom u Zagrebu, na kojemu nažalost nisu imali sportske
sreće i vratili su se kuće bez osvojenih medalja.
12. svibnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Pule, koja nije članica našeg
Društva, donirali smo specijalna invalidska kolica.
13. svibnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalna invalidska kolica.
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13. svibnja 2015. godine Društvo distrofičara Istre je službeno karavan vozilo Fiat Stilo na
usmenu zamolbu posudilo Predsjedniku Zadruge 'Urban Coop'' –, za potrebe službenoga
putovanja, tj. prezentacije rada Zadruge. Troškove putovanja, gorivo i cestarina, snosila je
Zadruga ''Urban Coop.''
14. svibnja 2015. godine od strane obitelji Stihović iz Lindara pokraj Pazina, primili smo
donaciju 130 paketa pelena/higijenskih uložaka i gaćica, za potrebe članova Društva i ostalih
potrebitih osoba. Veliko Hvala!
17. svibnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Fondula pokraj Pule, koji nije
član našeg Društva, donirali smo specijalno podesivi električni bolnički krevet u kompletu sa
bočnim stranicama i trapezom.
17. svibnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospodinu iz Pule, koji nije član našeg
Društva, donirali smo specijalni antidekubitalni madrac sa elektro motorom za naizmjenično
napuhavanje.
20. svibnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, članu Društva iz Pule pružili smo neophodnu
financijsku pomoć.
20. svibnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo specijalno podesivi hidraulični krevet u kompletu sa bočnim stranicama i
trapezom.
21. svibnja 2015. godine u centru Pule (Zlatna vrata/Portarata), obilježili smo '21. SVIBANJ' –
NACIONALNI DAN OBOLJELIH OD MIŠIĆNE DISTROFIJE - NEUROMUSKULARNIH
BOLESTI. U sklopu obilježavanja pučanstvu grada Pule i ostalim zainteresiranima prezentirali
smo rad i aktivnosti našeg Društva. Svi koji su htjeli mogli su razgledati osobno vozilo Društva
sa ugrađenim ručnim komandama prilagođeno za upravljanje osobama sa invaliditetom koje
imaju oštećenja donjih ekstremiteta i specijalno kombi vozilo Društva prilagođeno za prijevoz
osoba u invalidskim kolicima ili krevetu, ali i vozilo sa automatskim mjenjačem također uređeno
na upravljanje ručnim komandama. Svi koji su htjeli mogli su voziti se po stepenicama
specijalnim električnim 'skalamobilom' za transfer osoba u invalidskim kolicima po stepenicama
ili razgledati izložbe ortopedskih i ostalih pomagala koje koriste članovi našeg Društva, ali i
ostale osobe s invaliditetom. U sklopu obilježavanja podijelili smo letke vezanih uz obilježavanje
'21. svibnja' i rad i aktivnosti našeg Društva. Obilježavanje je održano s ciljem osvješćivanja i
senzibiliziranja šire društvene zajednice u smislu edukacije na podizanju svijesti o potrebama i
mogućnostima osoba s invaliditetom, osoba oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih
bolesti. Kao i prethodnih godina slogan obilježavanja bio je 'I Vaše srce je mišić!'
22. svibnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu, gospođi iz Raklja koja nije članica našeg
Društva donirali, smo neophodna invalidska kolica
22.-24. svibnja 2015. godine organizirano smo sudjelovali u radu dvodnevnog seminara za
roditelje i Foruma mladih našeg Saveza društava distrofičara Hrvatske koji je održan u Zagrebu
u organizaciji Saveza društava distrofičara Hrvatske. U sklopu organizacije organiziran je i izlet
na zagrebačko kupalište 'Jarun', na kojemu je uređena i plaža/kupalište za osobe s
invaliditetom.
24. svibnja 2015. godine u sklopu turneje francuske udruge „Građani neba“ kroz Hrvatsku, član
našeg Društva je sudjelovao u projektu u kojem mu je omogućeno letenje u lakoj sportskoj
letjelici za mlade osobe s invaliditetom. Letjelica je u potpunosti prilagođena osobama s
invaliditetom koja koriste invalidska kolica. Let je trajao 45 minuta i to je bilo posebno i
nezaboravno iskustvo za našega mladog člana.
25. svibnja 2015. godine u prostorijama Društva održali smo sastanak sa predstavnikom
telekomunikacijske kuće Iskon d.d. nakon kojeg smo podnijeli Zahtjev za zasnivanje
pretplatničkog odnosa sa Iskon Internet d.d. radi smanjenja troškova komuniciranja i Internet
potrošnje Društva.
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26. svibnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo specijalno podesivi električni krevet u kompletu sa bočnim stranicama i
trapezom.
26. svibnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo neophodna invalidska kolica
26. svibnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo neophodnu toaletnu stolicu.
26. svibnja 2015. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo kreativno
likovnu edukacijsku radionicu.
26. svibnja 2015. godine prilikom posjeta nepokretnog člana Društva iz Lindara u Pulu, Društvo
mu je uručilo prigodan poklon paket.
27. svibnja 2015. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo sastanak sa
predstavnikom osiguravajuće kuće Triglav osiguranje d.d. kako bi uspostavili suradnju Društva
sa osiguravajućom kućom u smislu osiguranja imovine, djelatnika, pokretnina i nekretnina
Društva.
27. i 28. svibnja 2015. godine u sklopu projekta ''Power - Persons With diasbilities for Equal
Rights,'' Osobe s invaliditetom za jednaka prava kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog
socijalnog fonda u Zagrebu su održani partnerski sastanak i radionice sa timovima iz svih javnih
kampanja. Projekt ''Power - Persons With diasbilities for Equal Rights'' provodimo u suradnji sa
Centrom za građanske inicijative iz Poreča, Udrugom osoba s invaliditetom 'Bubamara iz
Vinkovaca i Institutom za razvoj tržišta rada iz Zagreba.
28. svibnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Sv. Petra u Šumi koji nije član
našeg Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi bolnički krevet.
28.i 29. svibnja 2015. godine Povodom obilježavanja manifestacije ''Dani otvorenih vrata udruga
2015.'' koja se već tradicionalno održava četvrtu godinu zaredom u organizaciji Ureda Vlade
Republike Hrvatske za udruge poduzeli smo promotivnu aktivnost na način da su se članovi
Društva okupili u udruzi kako bi informirali javnost o ovom događanju te zainteresirali građane
da se upoznaju sa radom našega Društva. Dijelili su se i promotivni materijale koje smo dobili
od strane Ureda Vlade RH.
31. svibnja 2015. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili nepokretnu
članicu Društva iz Novigrada.
31. svibnja 2015. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo cjelodnevni edukacijski
izlet u Novigrad. 17 članova mlađe i starije populacije je uživalo u šetnji i obilasku Novigrada te
još nekih znamenitosti Istre.
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11. lipnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član našeg Društva
donirali smo neophodna invalidska kolica.
17. lipnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva
donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet i ortopedski madrac.
18. lipnja 2015. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo kreativno
likovnu edukacijsku radionicu.
18. lipnja 2015. godine u 14,30 je održan sastanak članova Predsjedništva Društva, prvi puta u
novom sazivu.
18. lipnja 2015. godine na zamolbu članice obavili smo prijevoz iz Barbana u Pulu i natrag na
neophodni liječnički pregled.
19. lipnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva
donirali smo neophodnu invalidsku hodalicu.
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19. lipnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodina iz Pićna koji nije član našeg Društva
donirali smo neophodna specijalno podesivi električni krevet u kompletu sa bočnim stranicama i
trapezom.
19. lipnja 2015. godine na zamolbu smo službenim kombi vozilom prevezli dvije osobe – turiste
koji su u električnim kolicima sa aerodroma u Valturi u hotel u Štinjan.
19. lipnja do 26. lipnja 2015. godine četiri člana zajedno sa svojim pratnjama sudjelovali su u
Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu mladih s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji
Saveza društava distrofičara Hrvatske – SDDH. U sedmodnevnom Kampu provodilo se niz
edukativnih, rehabilitacijskih i zabavnih aktivnosti. Kamp se proveo u Selcu, u Hotelu Varaždin i
ocijenjen je velikim zadovoljstvom mladih sudionika.
19. lipnja u Domu hrvatskih branitelja u Puli sudjelovali smo na modnoj reviji pod nazivom “Svi
smo mi jednaki”. Ovaj modno-humanitarni događaj organiziran je u suradnji sa Društvom
multiple skleroze Istarske županije, Školom za odgoj i obrazovanje Pula, Udrugom cerebralne
paralize Istarske županije te modnom agencijom „Tijara“. Na tribini je kao gost sudjelovala i
pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak i iznijela iskustva te položaj osoba s
invaliditetom u RH.
23. lipnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član našeg Društva
donirali smo neophodna invalidska kolica.
23. lipnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva
donirali smo neophodna invalidska kolica.
24. lipnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član našeg Društva
donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet i ortopedski madrac.
24. lipnja 2015. godine održan je uvodni sastanak sa predstavnicima Volonterskog centra Istra i
Ragbi kluba ''Arena'' Pula godine vezano na suradnju u provedbi projekta Volonterskog centra
Istra «Snažni kao volonteri», koji sufinancira Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog
društva.
26. lipnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Livada koja nije članica našeg
Društva donirali smo neophodni specijalno podesivi električni krevet u kompletu sa bočnim
stranicama i trapezom.
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02. srpnja 2015. godine od obitelji iz Pule primili smo donaciju specijalnog dječjeg bicikla na
četiri kotača.
02. srpnja 2015. godine u prostorijama Društva distrofičara Istre održan je radni sastanak sa
direktorom Bina Istre d.d. i njegovom tajnicom na temu pomoći i potpore Društvu u provedbi
aktivnosti.
03. srpnja 2015. godine na usmenu zamolbu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda posudili
smo sklopivu rampu za invalidska kolica za potrebe sudjelovanja članova Centra pri otvorenju
izložbe “Amphitheatrum Polae 2015″ u Galeriji Amfiteatar u Areni.
03. srpnja 2015. godine predali smo Izvješće Istarskoj županiji o uređenju i opremanju
skladišnog prostora Društva na adresi Trg na mostu 2, Pula.
05. srpnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu mladoj gospođici iz Jadreški koja nije članica
našeg Društva donirali smo specijalan dječji bicikl na četiri kotača.
06. srpnja 2015. godine predstavnici i djelatnici Društva zajednički su uređivali i čistili skladišni
prostor Društva na adresi Trg na mostu 2, Pula, nakon opremanja i renoviranja.
08. srpnja 2015. godine članovi Društva su sudjelovali na tradicionalnom 21. Susretu osoba s
invaliditetom „Koprivnica 2015.'' Susretu je prisustvovalo 300 osoba s invaliditetom iz 25
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gradova cijele Hrvatske. Sudionici su se okušali u sportskim disciplinama: viseća kuglana,
pikado, šah, karike , belot i utrka u kolicima pod pokroviteljstvom Ottoboocka. Bilo je to
cjelodnevno druženje sa puno zanimljivih sadržaja.
08. srpnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu mladom gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva donirali smo neophodna invalidska kolica.
09. srpnja 2015. godine Tajnik Društva, gospodin Davor Komar, sudjelovao je u Zagrebu u radu
4. Sjednice Predsjedništva Saveza društava distrofičara Hrvatske.
10. srpnja 2015. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na boćarski trening
u sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
10. srpnja 2015. godine održali smo radni sastanak sa predstavnicom tvrtke Beuerfeind d.o.o.
na temu zajedničke suradnji pri opskrbi članova Društva ortopedskim pomagalima.
13. srpnja 2015. godine Društvo je pomoglo članici pri kupnji baterija neophodnih za
elektromotorna kolica.
14. srpnja 2015. godine Ministarstvu socijalne politike i mladih poslali smo polugodišnje
financijsko i narativno izvješće za provedbu Projekta pod nazivom 'USLUGE OSOBNOG
ASISTENTA ZA ČLANOVE DRUŠTVA S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM INVALIDITETA
OD 2013. DO 2015. godine.'
13. srpnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu mladom gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva donirali smo 1 par dječjih štaka.
15. srpnja 2015. godine Gradu Pula podnijeli smo završno polugodišnje narativno i financijsko
izvješće Programa Društva realiziranog u 2015. godini.
15. srpnja 2015. godine predstavnici Društva sudjelovali su na sastanku sudionika Modne revije
u prostorijama Društva distrofičara Zagreb vezano za dogovor radi šivanja odjevnih predmeta
za Modnu reviju i uzimanje mjera.
16. srpnja 2015. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo kreativno
likovnu edukacijsku radionicu.
20. srpnja 2015. godine Istarskoj županiji podnijeli smo polugodišnje narativno i financijsko
izvješće Projekta Društva realiziranog u 2015. godini.
23. srpnja 2015. godine obavljen je redovit servis službenog Fiat Stilo vozila.
23. srpnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva
donirali smo neophodna invalidska kolica.
24. srpnja 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva
donirali smo neophodna invalidska kolica.
24. srpnja 2015. godine izvidjela se plaža u Ližnjanu kako bi se moglo predvidjeti koliko je
prilagođena članovima za potrebe kupanja i rehabilitacije.
28. srpnja 2015. godine prevezli smo dvije članice Društva iz Barbana u bolnicu za ortopediju i
rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat u Rovinju.
31. srpnja 2015. godine četiri člana Društva i njihove pratnje prisustvovali su na koncertu grupe
Dubioza kolektiv u Areni Pula.
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04. kolovoza 2015. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo kreativno
likovnu edukacijsku radionicu.
06. kolovoza 2015. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili nepokretnog
člana Društva iz Marčane.
10. kolovoza 2015. godine obavljeni su pregledi članova Društva koji se žele kupati u moru kod
dr. fizijatra u Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat u Rovinju. Pregledi su

obavljeni kako bi se dobili kartoni potrebni za kupanje članova u bolničkom kupalištu uz
specijalan nadzor i pratnju stručnjaka fizioterapeuta.
211. 11. kolovoza 2015. godine prevezli smo člana Društva iz Pule u bolnicu za ortopediju i
rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat u Rovinju dok smo dvije članice isti dan prevezli iz bolnice
za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat u Rovinju u Barban.
212. 11. kolovoza 2015. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili nepokretnu
članicu Društva iz Barbana.
213. 12. kolovoza 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo invalidska kolica.
214. 18. kolovoza 2015. godine preuzeli smo bolnički krevet i madrac od gospodina iz Pule.
215. 24. kolovoza 2015. godine zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član našeg Društva
donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet i ortopedski madrac.
216. 24. kolovoza 2015. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili nepokretnu
članicu Društva iz Barbana.
217. 12. kolovoza pomogli smo prijevozom člana u Pješčanu uvalu specijalnim službenim Fiat Stilo
vozilom.
218. 28. kolovoza 2015. godine sa članovima Društva u rovinjskoj bolnici proveli smo jednodnevnu
ljetnu rehabilitaciju članova, koristeći usluge jedine u potpunosti prilagođene plaže za kupanje
teško pokretnih osoba i osoba u invalidskim kolicima. Za sve članove Društva organizirali smo
besplatan prijevoz specijalnim vozilima Društva, tekućinu i hranu, te kupaće rekvizite i
neophodnu pratnju/asistente za iste.
219. 29. kolovoza 2015. godine sa članovima Društva u rovinjskoj bolnici proveli smo jednodnevnu
ljetnu rehabilitaciju članova, koristeći usluge jedine u potpunosti prilagođene plaže za kupanje
teško pokretnih osoba i osoba u invalidskim kolicima. Za sve članove Društva organizirali smo
besplatan prijevoz specijalnim vozilima Društva, tekućinu i hranu, te kupaće rekvizite i
neophodnu pratnju/asistente za iste.
220. 29. kolovoza 2014. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo cjelodnevni
edukacijski izlet upoznavanja Istarske županije posjetivši Općinu Žminj, gdje smo sudjelovali i u
manifestaciji najveće pučke 'fešte' u Istarskoj županiji pod nazivom 'Bartulja.'
221. 31. kolovoza 2015. godine sa članovima Društva u rovinjskoj bolnici proveli smo jednodnevnu
ljetnu rehabilitaciju članova, koristeći usluge jedine u potpunosti prilagođene plaže za kupanje
teško pokretnih osoba i osoba u invalidskim kolicima. Za sve članove Društva organizirali smo
besplatan prijevoz specijalnim vozilima Društva, tekućinu i hranu, te kupaće rekvizite i
neophodnu pratnju/asistente za iste.
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01. rujna 2015. godine u prostorijama Društva članovi Društva su održali radni sastanak na
temu problematike u provedbi programa 'USLUGE OSOBNOG ASISTENTA ZA ČLANOVE
DRUŠTVA S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM INVALIDITETA OD 2013. DO 2015. godine.'
02. rujna 2015. godine u prostorijama Društva održan je radni sastanak sa predstavnicama
Centra za socijalnu skrb Pula na temu zajedničkog rješavanja socijalne problematike našega
člana.
02. rujna 2015. godine sa članovima Društva u rovinjskoj bolnici proveli smo jednodnevnu ljetnu
rehabilitaciju članova, koristeći usluge jedine u potpunosti prilagođene plaže za kupanje teško
pokretnih osoba i osoba u invalidskim kolicima. Za sve članove Društva organizirali smo
besplatan prijevoz specijalnim vozilom Društva, tekućinu i hranu, te kupaće rekvizite i
neophodnu pratnju/asistente za iste.
03. rujna 2015. godine sa članovima Društva u rovinjskoj bolnici proveli smo jednodnevnu ljetnu
rehabilitaciju članova, koristeći usluge jedine u potpunosti prilagođene plaže za kupanje teško
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pokretnih osoba i osoba u invalidskim kolicima. Za sve članove Društva organizirali smo
besplatan prijevoz specijalnim vozilom Društva, tekućinu i hranu, te kupaće rekvizite i
neophodnu pratnju/asistente za iste.
03. rujna 2015. godine organizirali smo prijevoz mladog oboljelog člana Društva iz Pule iz
Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda u Marčanu.
04. rujna 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Gračišća koji nije član našeg
Društva donirali smo i prevezli neophodni specijalno podesivi električni krevet u kompletu sa
bočnim stranicama i trapezom.
04. rujna 2015. godine u prostorijama Društva održao se radni sastanak sa predstavnicima
Društva na temu načina provedbe i organizacije aktivnosti Društva.
08. rujna 2015. godine nakon velikog kvara službenog vozila Fiat Stilo karavan, vučna služba
HAK- a prevezla je vozilo Društva na popravak u servisni centar u Žminj.
08. rujna 2015. godine član Društva sudjelovao je na edukaciji koju provodi Udruga za razvoj
civilnog društva SMART u projektu „Volontiranje – prilika za nove kompetencije.“ Edukaciju se
odnosi na stjecanje praktičnog iskustva kroz volonterski angažman u zajednici osoba s
invaliditetom.
08. rujna 2015. godine Općini Fažana na raspisani javni natječaj za proračun 2016. godine,
prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i aktivnosti sa
oboljelim članstvom našeg Društva u 2016. godini.
09. rujna 2015. godine obavili smo servis službenog kombi vozila Društva, Ford Tranzit.
10. rujna 2015. godine u prostorijama Društva održali smo 3. sjednicu Predsjedništva Društva.
11. rujna 2015. godine organizirali smo prijevoz članova Društva – boćara na boćarski trening u
sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
14. rujna 2015. godine svima članovima Društva su poslani pozivi za očitovanje sa prijedlozima,
izmjenama i dopunama Prijedloga Statuta Društva distrofičara Istre.
16. rujna 2015. godine Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga prijavili smo trogodišnji program
za Institucionalnu podršku Društvu.
16. rujna 2015. godine od 9,00 do 12,00 sati predstavnici Društva su sudjelovali u radu
Okruglog stola u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula u organizaciji Volonterskog centra Istra.
Volonterski centar Istre je nositelj Projekta «SNAŽNI KAO VOLONTERI» sufinanciranog od
strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva a partneri u provedbi su još
Društvo distrofičara Istre, Ragbi klub «Arena» i Boćarski klub ''Istrijana.'' Cilj edukacije je
unaprjeđenje vještina građana za kvalitetno i nenasilno sudjelovanje u društvu te
osposobljavanje građana za promoviranje volonterstva.
17. rujna 2015. godine u suradnji sa Istarskim domovima zdravlja organizirali smo mamografske
preglede za žene sa invaliditetom članice udruga osoba s invaliditetom koje su izrazile svoju
želju za istim. Društvo je organiziralo prijevoz žena na mamografske preglede te osiguralo
pristupačnost do same specijalističke ambulante.
17. rujna 2015. godine u suorganizaciji sa Gradom Pula u centru Pule (kod Zlatnih vrata) u
vremenu od 10.00 – 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).
18. rujna 2015. godine organizirali smo prijevoz člana Društva – boćara na boćarski trening u
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sportsku dvoranu Doma sportova Mate Parlov u Puli.
21. rujna 2015. godine na zaprimljenu zamolbu organizirali smo prijevoz gospođe iz Pule u
stacionarni smještaj Doma za starije i odrasle u Puli.
22. rujna 2015. godine povodom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti na promotivnom
štandu u vremenskom periodu od 11,00 do 14.00 ispred prostorija Društva podijelili smo
materijale i letke vezanih uz obilježavanje '21. svibnja' i rad i aktivnosti našeg Društva.
Obilježavanje je održano s ciljem osvješćivanja i senzibiliziranja šire društvene zajednice u
smislu edukacije na podizanju svijesti o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom,
osoba oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti
22. rujna 2015. godine zamolbu gospodinu iz Štinjana koji nije član našeg Društva donirali smo
neophodna invalidska kolica.
22. rujna 2015. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo kreativno
likovnu edukacijsku radionicu.
23. rujna 2015. godine od strane predstavnika Grada Pule provedena je kontrola utrošenih
sredstava koja su odobrena za provedbu Programa pod nazivom Integracija osoba oboljelih od
mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti sa područja Grada Pule u 2015. godini.'' S obzirom
da se sredstva troše u skladu sa odobrenim proračunom nije bilo nikakvih primjedbi.
23. rujna 2015. godine svim članovima Društva poslani su materijali za dopisnu Skupštinu sa
glavnom točkom dnevnog reda – usvajanje Statuta usklađenom sa Zakonom o udrugama.
24. rujna 2015. godine u suradnji sa Istarskim domovima zdravlja organizirali smo mamografske
preglede za žene sa invaliditetom članice udruga osoba s invaliditetom koje su izrazile svoju
želju za istim. Društvo je organiziralo prijevoz žena na mamografske preglede te osiguralo
pristupačnost do same specijalističke ambulante.
24. rujna 2015. godine predstavnici Društva, članovi BKOSIŽ ''Istrijana''sudjelovali su u radu
izvanredne izborne Skupštine BKOSIŽ ''Istrijana.''
28. rujna 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva
donirali smo 1 par štaka
28. rujna 2015. godine u prostorijama Društva održan je sastanak sa članicom Društva na temu
njene osobne socijalne problematike.
28. rujna 2015. godine Tajnik Društva i član Predsjedništva SDDH sudjelovao je u radu 5.
Sjednice Predsjedništva SDDH u Zagrebu.
29. rujna 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg Društva
donirali smo specijalno podesivi električni krevet u kompletu sa bočnim stranicama i trapezom.
29. rujna 2015. godine Uredu državne uprave u Istarskoj županiji predan je prijedlog Statuta
Društva koji je usklađen sa Zakonom o udrugama.
30. rujna 2015. godine u prostorijama Društva održan je radni sastanak sa predstavnicama
studentske udruge Isaac a vezano uz uključenje naših članova u provedbu aktivnosti koje će
provoditi u svom projektu.
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01. listopada 2015. godine Domu "Alfredo Štiglić" sudjelovali smo u obilježavanju
Međunarodnog dana starijih osoba. Posebnim zanimljivim programom korisnicima doma i
uzvanicima obratila se ravnateljica gospođa Vesna Grubišić Juhas i gosti.
01. listopada 2015. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili nepokretnu
članicu Društva u Opću bolnicu Pula
05. listopada 2015. godine Općini Ližnjan na raspisani javni natječaj za proračun 2016. godine,
prijavili smo godišnji Program Društva namijenjen provođenju neophodnog rada i aktivnosti sa
oboljelim članstvom našeg Društva u 2016. godini.

258. 06. listopada 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Cerovlja koji nije član našeg
Društva donirali smo toaletnu stolicu
259. 13. listopada 2015. godine na zaprimljenu zamolbu Općini Barban donirali smo fiksnu invalidsku
hodalicu
260. 14. listopada 2015. godine predstavnici Društva su sudjelovali u projektu „Volontiranje – prilika za
nove kompetencije“ u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva SMART - Volonterski centar
Rijeka. Edukacijom je omogućeno stjecanje i unaprjeđenje znanja i vještina iz područja
menadžmenta volontera te razvoj inkluzivnih volonterskih programa kroz uključivanje osoba s
invaliditetom kao volontera u organizaciju.
261. 15. listopada 2015. godine predstavnici Društva su sudjelovali u projektu „Volontiranje – prilika za
nove kompetencije“ u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva SMART - Volonterski centar
Rijeka. Edukacijom je omogućeno stjecanje i unaprjeđenje znanja i vještina iz područja
menadžmenta volontera te razvoj inkluzivnih volonterskih programa kroz uključivanje osoba s
invaliditetom kao volontera u organizaciju.
262. 15. srpnja 2015. godine predstavnici Društva sudjelovali su na sastanku sudionika Modne revije u
prostorijama Društva distrofičara Zagreb vezano za dogovor radi šivanja odjevnih predmeta za
Modnu reviju i uzimanje mjera.
263. 16. listopada 2015. godine predstavnici Društva u prostorijama Dnevnog boravka Rojc, su
sudjelovali u projektu „Volontiranje – prilika za nove kompetencije“ u organizaciji Udruge za razvoj
civilnog društva SMART - Volonterski centar Rijeka. Edukacijom je omogućeno stjecanje i
unaprjeđenje znanja i vještina iz područja menadžmenta volontera te razvoj inkluzivnih
volonterskih programa kroz uključivanje osoba s invaliditetom kao volontera u organizaciju.
264. 20. listopada 2015. godine organizirali smo prijevoz naše članice u Opću bolnicu Pula.
265. 20. listopada 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodina, člana našeg Društva donirali smo
računalo u kompletu sa LCD monitorom.
266. 22. listopada 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član našeg Društva
donirali smo invalidska kolica.
267. 22. listopada 2015. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili nepokretnog
člana Društva iz Pule.
268. 22. listopada 2015. godine potpisali smo sa Nacionalnom zakladom civilnoga društva Sporazum
o razvojnoj suradnji kroz platforme organizacija civilnoga društva u okviru Tematskog fonda
„Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0“.
269. 24. listopada 2015. godine članovi i članice našeg Društva, kao boćari BKOSIŽ 'ISTRIJANA',
sudjelovali su na Državnom prvenstvu u boćanju za osobe s invaliditetom u Vodicama.
270. 27. listopada 2015. godine sa članovima Društva organizirali i proveli smo cjelodnevni edukacijski
izlet u Rijeku. Članovi mlađe i starije populacije su uživali u šetnji i obilasku Rijeke i ostalih
znamenitosti Istre.
271. 27. listopada 2015. godine u Društvenom centru Rojc sudjelovali smo na edukacijskim
radionicama koje uključuju osnovne vještine projektnog planiranja, razvijaju vještine čitanja
otvorenih natječaja i pravilnog popunjavanja propisanih ESF obrazaca.
272. 28. listopada 2015. godine predstavnici Društva su u Općoj bolnici Pula održali sastanak sa Prim.
dr.sc. Dubravkom Marković povodom organiziranja 11. Simpozija Društva distrofičara Istre koji će
se održati 03. prosinca 2015. godine.
273. 28. listopada 2015. godine u Društvenom centru Rojc sudjelovali smo na edukacijskim
radionicama koje uključuju osnovne vještine projektnog planiranja, razvijaju vještine čitanja
otvorenih natječaja i pravilnog popunjavanja propisanih ESF obrazaca.
274. 28. listopada 2015. godine . listopada 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodina iz Pule
koji nije član našeg Društva donirali smo 1 par štaka.

275. 29. listopada 2015. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo kreativno
likovnu edukacijsku radionicu.
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03. studenog 2015. godine dva člana Društva sudjelovala su na edukaciji koju provodi Udruga
za razvoj civilnog društva SMART u projektu „Volontiranje – prilika za nove kompetencije.“
Edukacija se odnosi na stjecanje praktičnog iskustva kroz volonterski angažman u zajednici
osoba s invaliditetom.
03. studenog 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo specijalno podesivi hidraulični krevet u kompletu sa bočnim stranicama i
trapezom zajedno sa ortopedskim madracem.
04. studenog 2015. godine dva člana Društva sudjelovala su na edukaciji koju provodi Udruga
za razvoj civilnog društva SMART u projektu „Volontiranje – prilika za nove kompetencije.“
Edukacija se odnosi na stjecanje praktičnog iskustva kroz volonterski angažman u zajednici
osoba s invaliditetom.
05. studenog 2015. godine dva člana Društva sudjelovala su na edukaciji koju provodi Udruga
za razvoj civilnog društva SMART u projektu „Volontiranje – prilika za nove kompetencije.“
Edukacija se odnosi na stjecanje praktičnog iskustva kroz volonterski angažman u zajednici
osoba s invaliditetom.
09. studenog 2015. Godine predstavnica Društva zajedno sa pratnjom je sudjelovala u radu XX.
hrvatskog simpozija osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem o temi "Konvencija
UN o pravima osoba s invaliditetom – primjena, monitoring i standardi kvalitete" u Hotelu
Holiday u Zagrebu.
10. studenog 2015. godine predstavnica Društva zajedno sa pratnjom je sudjelovala u radu XX.
hrvatskog simpozija osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem o temi "Konvencija
UN o pravima osoba s invaliditetom – primjena, monitoring i standardi kvalitete" u Hotelu
Holiday u Zagrebu.
11. studenog 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospodinu iz Pule koji nije član našeg
Društva donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet.
13. studenog 2015. godine članovi i članice našeg Društva, kao boćari BKOSIŽ 'ISTRIJANA',
sudjelovali su na 4. Kolu prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom u Velikoj Gorici.
16. studenog 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet.
16. studenog 2015. godine u prostorijama DDI održao se radni sastanak sudionika organizacije
11. Simpozija distrofičara Istre.
20. do 22. studenog 2015. godine šest članova Društva zajedno sa dvije pratnje sudjelovalo je
na 12. hrvatskom skupu osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti (Seminar za roditelje i
Forum mladih), koji se održao. u Hotelu "Holiday" u Zagrebu u organizaciji Saveza društava
distrofičara Hrvatske. U hotelu Holiday tri naše mlade članice sudjelovale su u Talent showu a
gdje su djevojke iz Saveza društava distrofičara Hrvatske nosile zanosne kreacije. Djevojke su
na pistu pratili markantni kavaliri, a one su osim haljina nosile i osmijeh na licu. Mladi članovi
Saveza svojim talentom, zalaganjem i pozitivnom energijom pokazali su kako invaliditet nije
nešto što treba sputavati u željama i izražavanjem kreativnosti. N
23. studenog 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo invalidska kolica.
25. studenog 2015. godine sudjelovali smo na završnoj konferenciji projekta POWER – javno
zagovaranje za osobe s invaliditetom „Inkluzija počinje namjerom“, u hotelu International u
Zagrebu. Na konferenciji su prikazani rezultati projekta POWER. Cilj konferencije je
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zagovaranje unaprjeđenja sustava podrške osobama s invaliditetom s fokusom na povećanje
kvalitete života kroz socijalno uključivanje, integraciju na tržište rada i obrazovni sustav.
26. studenog 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Žminja koja nije članica našeg
Društva donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet.
27. studenog 2015. godine održali smo radni sastanak sa direktorom poslovnice Bauerfeind
d.o.o. Pula na temu održavanja 11. Simpozija distrofičara Istre.
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01. prosinca 2015. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula povodom Međunarodnog dana
osoba s invaliditetom (03. prosinac) Istarski župan gospodin Valter Flego i Gradonačelnik
Grada Pule, gospodin Boris Miletić primili su predstavnike udruga osoba s invaliditetom koji su
se predstavili sa Power point prezentacijom u kojoj su prikazali rad udruge te su postavljali
pitanja bitna za kvalitetu života osoba s invaliditetom u sklopu zajednice u kojoj žive.
02. prosinca 2015. godine održao se radni sastanak sa snimateljem i monterom video uratka na
temu osobne asistencije osobama oboljelim članovima koji će biti premijerno prikazan na 11.
Simpoziju distrofičara Istre, 17. prosinca 2015. godine.
03. prosinca 2015. godine na zaprimljenu zamolbu gospođi iz Pule koja nije članica našeg
Društva donirali smo specijalno podesivi bolnički krevet.
07. Prosinca 2015. godine u Poreču smo sudjelovali na završnom predstavljanju projekta
Power. Projekt Power - osobe s invaliditetom za jednaka prava kojeg sufinancira Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda se završava 10. Prosinca 2015. godine a trajao je 20 mjeseci –
od 01. Travnja 2014. Godine do 10. Prosinca 2015. Godine. Projekt se provodio u suradnji sa
Centrom za građanske inicijative iz Poreča, Udrugom osoba s invaliditetom 'Bubamara iz
Vinkovaca i Institutom za razvoj tržišta rada iz Zagreba.
08. prosinca 2015. godine u prostorijama IDA - e sudjelovali smo na prezentaciji procedure
natječaja za programe javnih potreba i Pravilnika o financiranju programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije. Prezentacija je
namijenjena svim korisnicima i svim potencijalnim korisnicima proračuna Istarske županije, s
posebnim naglaskom na predstavnike udruga iz područja gospodarstva, obrazovanja te
zdravstva i socijalne skrbi.
11. prosinca 2015. godine u suradnji sa Osnovnom školom Veruda Pula, šestu godinu za redom
organizirali smo humanitarnu akciju 'SKRIVENO BLAGO VERUDE' kako bi se skupila
neophodna sredstva za potrebite učenike škole. Humanitarna večer provedena je zahvaljujući
velikom broju uspješnih i zanimljivih prijatelja i simpatizera. 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.
17. prosinca 2015. godine održan je 11. Simpozij distrofičara Istre – „Rehabilitacija i
resocijalizacija oboljelih od neuromuskularnih bolesti“ u hotelu Arcus Residence u Medulinu.
Pokrovitelj simpozija bila je Istarska županija bude dok je domaćin simpozija bila Općina
Medulin. Osnovni cilj simpozija je potpora integraciji i socijalizaciji naših oboljelih članova
društva i njihovih obitelji. Na simpoziju su učestvovali predstavnici Domova zdravlja Istarske
županije (ortopedi, fizijatri , fizioterapeuti i predstavnici medicinskih centara) koji su se tijekom
radnog dijela aktivno uključili u rad simpozija. Bila je to jedinstvena prilika da se o našim
potrebama, specifičnostima, dijagnozama i rehabilitaciji educira veliko mnoštvo kvalitetnih i
potrebitih osoba. Predavače i slušače simpozija ocjenjivala i bodovala je kao i prethodnih
godina Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora
fizioterapeuta i Hrvatska komora zdravstvenih djelatnika. Upisano je bilo 161 sudionika koji su
sudjelovali u kvalitetnom programu koji su upotpunili 11 vrhunskih predavača.

284. 17. prosinca 2015. godine sudjelovali smo na izložbi pod nazivom ''I ja to mogu'' naše
dugogodišnje prijateljice u kino dvorani u Žminju gdje se ona predstavila svojim mnogim i
kreativnim umijećima. Samanta Lukšić je 31- godišnja djevojka koja boluje od cerebralne
paralize, međutim bolest je nije spriječila u tome da razvija svoj kreativan duh. Kao članica
Boćarskog kluba Istrijana postigla je mnoge vrhunske rezultate, stekla mnogo prijatelja i postala
velika ljubimica svih nas. Izložba je bila pod pokroviteljstvom Istarske županije dok je domaćin
bila Općina Žminj a popratio ju je bogat glazbeni program. Bila nam je čast dati na ovakav način
podršku našoj prijateljici.
285. 21. prosinca 2015. sa 280 paketa pelena za odrasle i higijenskih gaćica donacijom vrijednom
više od 20.000,00 kuna, donirali smo stacionar u Umagu, za potrebe korisnika. Nadamo se da
će naša donacija biti od pomoći i da će ista olakšati svakodnevnu brigu i skrb korisnicima
stacionara.
286. 22. prosinca 2015. godine naša članica, Melisa Osmanović proslavila je svoj rođendan u
prostorijama Društva distrofičara Istre. U ugodnoj i veseloj atmosferi uz glazbu i zakusku
međusobno smo se družili sa članovima.
287. 22. prosinca 2015. godine održana je rekreacija članova u Istarskim toplicama. U sklopu
rekreacije u ordinaciji fizikalne terapije Relax članove je masirao tim vrhunskih masera.
Članovi su uživali u prirodi i šetnji u Istarskim toplicama te druženju uz večeru.
288. 23.prosinca 2015. godine održana je rekreacija članova u Istarskim toplicama. U sklopu
rekreacije u ordinaciji fizikalne terapije Relax članove je masirao tim vrhunskih masera. Članovi
su uživali u prirodi i šetnji u Istarskim toplicama te druženju uz večeru.
289. 30. prosinca 2015. godine u prostorijama Društva sa članovima Društva održali smo kreativno
likovnu edukacijsku radionicu.
290. 30. prosinca 2015. godine sa prigodnim poklon paketom organizirano smo posjetili članicu
Društva iz Pule.

Predsjednik Društva
Josip Brkljača

U Puli, 31. prosinac 2015. godine
Za sve ostale informacije, direktni telefonski kontakt: Josip Brkljača – 098 450 449.

