Zagreb, 03.02.2014. godine 17/2014.
IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE INVALIDA RADA ZAGREBA
u 2013. godini
Prema već uobičajenoj praksi, Plan i program rada Udruge invalida rada Zagreba
za 2013. godinu usvojen je krajem 2012. godine. Sukladno usvojenom Planu UIR
Zagreba je tijekom 2013. godine provodila sve svoje aktivnosti.
Početak godine obilježen je pojačanim aktivnostima u koje se uključio i dio
Upravnog odbora, a uslijed povećanog broja osobnih dolazaka članova u prostorije UIR
Zagreba radi podmirenja svojih obaveza. Tijekom cijele godine, UIR Zagreba obavljala je
sve aktivnosti bez prekida, čak i za vrijeme korištenja godišnjih odmora, zahvaljujući
predanom radu djelatnika Stručne službe.
Tijekom 2013. godine UIR Zagreba zaposlila je na Ugovor o radu dva djelatnika
koje je u cijelosti financirao Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru pojekta Javnih
radova: socijalnu radnicu – Ivu Kušec (15.04.2013-15.04.2014.) te kineziologa – Ivana
Hlebića (13.05.2013-12.05.2014.). Nakon što je Ivan Hlebić prihvatio ponudu Ugovora o
radu na neodređeno kod drugog poslodavca, na njegovo mjesto zaposlili smo Stanka
Svečaka (23.09.2013-12.05.2014.).
Krajem mjeseca travnja 2013. godine održana je Redovna Skupština. Početkom
mjeseca svibnja, uslijed teške bolesti, u potpunosti neočekivano, napustila nas je naša
dugogodišnja i vrlo aktivna Predsjednica Marija Topić. Iz tog je razloga početkom
mjeseca lipnja održana Izvanredna Izborna Skupština na kojoj je dotadašnji
dopredsjednik Zlatko Bočkal izabran za novog Predsjednika UIR Zagreba te Franjo
Katanić za novog člana Upravnog odbora. Iako je do promjene u rukovodstvu došlo vrlo
naglo i nenadano, sve su se redovite aktivnosti u drugoj polovici godine realizirale
prema predviđenom Planu, uz uhodavanje i privikavanje na nove promjene.
Tijekom 2013. godine Upravni odbor UIR Zagreba održao je 10 redovnih i 1
izvanrednu sjednicu dok je Nadzorni odbor u istom razdoblju održao 1 sjednicu. Sve
navedene sjednice održane su sa kvorumom te su sve donešene odluke pravovaljane
odnosno u skladu sa Statutom UIR Zagreba.
U 2013. godini UIR Zagreba sveukupno je imala 10.142 aktivnih člana od kojih je
14 članova sekcije "Čistoća" i 68 članova sekcije "ZET". Sukladno navedenom broju,
uplaćena je članarina Hrvatskom savezu udruga invalida rada u iznosu od 10.142,00 kn.
UIR Zagreba se tijekom 2013. godine javila na 10 natječaja, raspisanih od strane
lokalnih i regionalnih vlasti od čega su četiri odbijena, a za šest se još čekaju rezultati.
Osim navedenih natječaja, Ured Gradonačelnika, na Zamolbu UIR Zagreba, odobrio je
financijska sredstva za realizaciju dijela klupskih aktivnosti odnosno za nabavku
potrebne opreme, osiguravanje staza na bazenu (aquaaerobika), kao i za djelomično
financiranje promidžbenih aktivnosti (tisak Glasila invalida rada, promidžbeni materijal
povodom Dana UIR Zagreba, banner, roll-up) te plaće voditeljice Kluba invalida rada.

Grad Zagreb također je sufinancirao i vozilo UIR Zagreba, a po odobrenju kojih
sredstava je UIR Zagreba dotrajalo kombi vozilo prodala.
Dugogodišnji projekt UIR Zagreba, Mobilni tim i u 2013. godini sufinancirao je
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Tako su članovi Mobilnog tima
obišli 63 člana čija je pokretljivost djelomično ili u potpunosti ograničena izašavši na
teren 319 puta, a za čije izlaske su korištena osobna vozila i kombi vozilo UIR Zagreba.
Program Klub invalida rada također je jedan od odobrenih programa koje je
tijekom 2013. godine sufinancirao Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s
invaliditetom. Obzirom na novo zapošljavanje u okviru projekta Javnih radova (HZZ),
Klub invalida rada i u 2013. godini radio je i u ljetnim mjesecima. Tijekom cijele godine
u klupske aktivnosti uključio se 541 član sudjelujući u 979 održanih radionica, a koje su
obuhvatile 10.199 dolazaka članova odnosno njihovog sudjelovanja u klupskim
aktivnostima. Detaljnije aktivnosti Kluba invalida rada navedene su u godišnjem
izvješću voditeljice Kluba invalida rada.
Preventivno-zdravstvena akcija po prvi je puta sufinancirana od strane Gradskog
ureda za zdravstvo, a akcijom je obuhvaćeno je 220 članova koji su obavili testiranja
626 puta.
U okviru Informatičke radionice tijekom 2013. godine edukaciju je završilo 56
članova, a u sve klupske aktivnosti tijekom cijele godine uključivalo se 26 volonera.
Pravno savjetovalište tijekom 2013. godine za članove je bilo otvoreno dva puta
tjedno u već uobičajenim terminima te je u tom razdoblju pravnik primio i obradio 562
člana pruživši pravne savjete u 768 slučajeva. Detaljnije opisne aktivnosti navedene su u
godišnjem izvješću pravnika.
U okviru programa ljetovanja u 2013. godini došlo je do značajnih promjena
obzirom da su kamp-prikolice u vlasništvu UIR Zagreba uništene, što uslijed zimskog
nevremena, što uslijed neophodnog preseljenja zbog preuređivanja Auto-kampa "Uvala
Slana". No, sa Auto-kampom se dogovorila povoljna cijena za najam i korištenje
mobilnih kućica te je sklopljen Ugovor o najmu za korištenje tri mobilne kućice, od čega
su dvije bile sa 4, a jedna sa 6 ležajeva.
Sezona ljetovanja započela je 17. lipnja i završila 16. rujna. U tom je razdoblju
UIR Zagreba osigurala povoljnije ljetovanje za 33 svoja člana i njihovih obitelji te
počasnog člana iz Republike Češke sa svojom obitelji. Smanjen broj obitelji u odnosu na
prošlu godinu (71) očekivana je posljedica obzirom na smanjeni kapacitet. Četiri člana
UIR Zagreba sa svojim obiteljima ljetovala su o trošku UIR Zagreba od kojih tri člana
slabijeg imovinskog statusa, jedan poslovni suradnik i jedan partner, svaki sa svojim
obiteljima.
U okviru Rekreativno-zdravstvenog programa, dugogodišnja uspješna suradnja
sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice nastavljena je
i tijekom cijele 2013. godine. Programom je tijekom jednogodišnjeg razdoblja
obuhvaćena 341 osoba od čega 197 članova, 112 osoba u njihovoj pratnji te 32 člana
udruga invalida rada Siska, Rijeke i Križevaca te Društva invalida Poreča.

Prošlogodišnji program Dani otvorenih vrata i projekt Možemo zajedno
nastavljeni su i u 2013. godini.
Dani otvorenih vrata UIR Zagreba održani su od 18-22. ožujka sa svakodnevnim
različitim tematskim programom. Posjećenost tih dana bila je više nego očekivana.
Projekt Možemo zajedno realiziran je u suradnji sa Udrugom Zagoraca u mjesecu
ožujku u Bestovju te u suradnji sa Maticom umirovljenika Novi Zagreb (podružnica
Brezovica) te Domom za starije i nemoćne Brezovica u prostorijama Doma u Brezovici.
Tijekom 2013. godine UIR Zagreba je svojim članovima omogućila druženje i na
dva organizirana izleta (Vincekovo, Riječki karneval) te dva organizirana hodočašća
hodočašća (Marija Bistrica i Ludbreg). Iznimno u 2013. godini, zbog nedovoljne
zainteresiranosti, inozemni se izlet nije realizirao iako se pokušavalo.
Datume od velikog značaja za invalide rada i sve osobe s invaliditetom UIR
Zagreba obilježila je i u 2013. godini:
Nacionalni dan invalida rada (21. ožujak) obilježen je u okviru programa Dani otvorenih
vrata UIR Zagreba, a obilježeni su i Dan Udruge invalida rada Zagreba (27. rujan) te
Međunarodni dan osoba s invaliditetom (3. prosinac).
Osim sa spomenutim institucijama, UIR Zagreba je tijekom cijele godine
održavala višegodišnju uspješnu suradnju i sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i
osobe s invaliditetom, Hrvatskim savezom udruga invalida rada, Zajednicom saveza
osoba s invaliditetom Hrvatske, kao i sa srodnim udrugama sa područja cijele Republike
Hrvatske te dugogodišnjim partnerom iz Republike Češke – civilnom organizacijom
Orfeus.
Kako bi što bolje i kvalitetnije sprovodila svoje aktivnosti, UIR Zagreba aktivno se
tijekom 2013. godine uključivala u razne radionice, okrugle stolove, simpozije, tribine i
edukacijske seminare, a tematika kojih je vezana za poboljšanje kvalitete života osoba s
invaliditetom, kao i za poboljšanje rada udruga. Predstavnici UIR Zagreba također su
sudjelovali na raznim Skupštinama te sportskim susretima.
Uza sve navedene i redovne aktivnosti, UIR Zagreba je tijekom cijele godine za
svoje članove osiguravala i razne kulturne, informativne, zdravstvene i sportskorekreativne sadržaje pod povoljnim uvjetima.
Unatoč neželjenom i nenadanom odlasku Predsjednice Marije Topić, UIR Zagreba
i dalje ima svog predstavnika u Povjerenstvu osoba s invaliditetom grada Zagreba koje
sprovodi Zagrebačku strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u
razdoblju od 2007. do 2015.
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