
 

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 

br. 3/18) i točke 4. Završnih odrednica Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za 

osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. („Narodne novine“ br. 42/17) Gradsko vijeće Grada 

Varaždina na _ . sjednici održanoj _____     godine, donosi  

 

S T R A T E G I J U 

 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 

na području Grada Varaždina za razdoblje od 2019. do 2020. 

 

 

1. UVOD 

 

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda („Narodne novine“ 

br. 6/07.) naglašava socijalnu dimenziju invaliditeta, ističući da se "pojam invaliditeta razvija 

i proistječe iz interakcije osoba s invaliditetom s barijerama u stavovima i barijerama u 

okolini koje onemogućuju njihovo potpuno i djelotvorno sudjelovanje u društvu ravnopravno 

s drugim osobama ". 

 

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 

2020. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) koju je donijela Vlada Republike 

Hrvatske, a ista je objavljena u „Narodnim novinama“ br. 45/17  u točki 4. Završnih 

odrednica obvezuje Grad Varaždin na donošenje lokalne strategije/programa u svrhu 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom te provođenje mjera iz Nacionalne 

strategije u cilju unapređenja položaja osoba s invaliditetom. 

 

Temeljna načela Nacionalne strategije su poštivanje urođenog dostojanstva, osobne 

autonomije uključujući slobodu izbora i neovisnost osoba, te nediskriminaciju; puno i 

učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo; poštivanje različitosti i prihvaćanje 

invaliditeta kao dijela ljudske različitosti i čovječnosti; jednakost mogućnosti; pristupačnost; 

jednakost muškaraca i žena; poštivanje sposobnosti razvoja djece s teškoćama u razvoju i 

poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na očuvanju vlastitog identiteta. Potreba za 

donošenje Nacionalne strategije proizlazi i iz statističkih podataka, prema kojima oko 10% 

stanovnika svijeta su osobe s invaliditetom. S obzirom na to da posljedice invaliditeta 

pogađaju i članove obitelji, može se slobodno reći da četvrtina svjetskog stanovništva u svom 

svakodnevnom životu ima teškoća zbog invaliditeta. 

 

Prema podacima iz Izvješća o osobama s invaliditetom HZZJZ u Republici 

Hrvatskoj
1
, u Varaždinskoj županiji je na dan 14. ožujka 2017.godine živjelo 18.962. osoba s 

invaliditetom od čega su 10114 muški (53%) i 8848 žene (47%) te su na taj način osobe s 

invaliditetom činile 10,8% ukupnog stanovništva županije. Invaliditet je prisutan u svim 

dobnim skupinama. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 9.022 (48%), je u dobnoj skupini 

65+, a u 8% udjelu prisutan je i u dječjoj dobi, 0-19 godina. Razmatrajući udio osoba s 

invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, Varaždinska županija je ispod prosjeka RH 

za ukupnu prevalenciju, iznad prosjeka za prevalenciju u dobi starijoj od 65 godina dok je 

ispod prosjeka za radno aktivnu i dječju dobi. Navedeni podaci prikupljaju se iz različitih 

izvora, a vode se u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom.  

                                                 
1
 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za javno zdravstvo: Izvješća o osobama s invaliditetom u Republici 

Hrvatskoj, Zagreb, travanj 2017. godine, https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/04/Invalidi_2017.pdf 
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Za razliku od podataka iz Registra, koji se temelje na zdravstvenoj dokumentaciji i 

odnose se na invalidne osobe, Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011. dobiveni su 

podaci o osobama s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (na temelju izjave 

popisane osobe). Prema podacima iz Popisa 2011., koje je objavio Državni zavod za 

statistiku
2
, u Varaždinskoj županiji je na dan 31. ožujka 2011. godine bilo ukupno 36.803 

osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, od čega 16.831 muški (45,73%) i 

19.972 žene (54,27%). Tako su osobe s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti 

činile u ukupnom stanovništvu čak 20,9%. 

Prema istom izvoru
3
 u Gradu Varaždinu je u vrijeme Popisa stanovništva 2011. godine 

živjelo ukupno 8.528 osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti što je 18,2% 

stanovništva Grada Varaždinu, od čega je djece u dobi od 0-19 godina 3,12%, radno aktivnog 

stanovništva u dobi od 20-64 godine 47,81%, a u dobi od 65+ čak 49,07%. Od ukupnog broja 

2.451 osoba treba pomoć druge osobe, a 2.185 osoba koristi pomoć druge osobe u obavljanju 

svakodnevnih aktivnosti. 

 

Grad Varaždin, kao jedinica lokalne samouprave, proveo je niz mjera i aktivnosti s 

ciljem izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom te je uključivanjem u nacionalne 

projekte, ali i provođenjem samostalnih mjera kontinuirano stvarao uvjete za aktivno 

uključivanje i ravnopravno sudjelovanje invalidnih osoba u društvu. Radi poboljšanja 

kvalitete življenja osoba s invaliditetom te suradnje Grada Varaždina i organizacija civilnog 

društva gradonačelnik Grada Varaždina osnovao je Povjerenstvo za osobe s invaliditetom 

Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kao savjetodavno i stručno tijelo 

gradonačelnika, sa zadaćom da: 

 promiče prava osoba s invaliditetom na ravnopravnost,  

 provodi aktivnosti usmjerenih na dobrobit osoba s invaliditetom,  

 prati provedbu zakonskih propisa koji se odnose na dobrobit osoba s invaliditetom,  

 daje mišljenje o nacrtima zakona, drugim propisima, pravilnicima i slično,  

 prati provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 

invaliditetom i predlaže načine izvršavanja mjera i aktivnosti,  

 prikuplja podatke i proučavanje iskustava drugih zemalja u ostvarivanju prava 

osoba s invaliditetom,  

 surađuje s udrugama te radi na jačanju civilnog društva i izvaninstitucionalne skrbi 

za osobe s invaliditetom i  

 djeluje u cilju senzibilizacije javnosti po pitanju problematike osoba s 

invaliditetom. 

 

Strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada 

Varaždina za razdoblje od 2019. do 2020. (dalje: Strategija) stvara se okvir za pristupačnost 

osobama s invaliditetom svim pravima i njihovo ostvarivanje bez diskriminacije te se 

usklađuju sve politike djelovanja na području promicanja prava osoba s invaliditetom s 

dostignutim standardima na nacionalnoj, ali i na globalnoj razini, s ciljem daljnjeg promicanja 

prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju. 

 

                                                 
2
 DZS, Statističko izvješće 1584, Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011., Osobe s teškoćama u 

obavljanju svakodnevnih aktivnosti, https://www.dzs.hr/ 
3
 DZS, Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011., Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih 

aktivnosti prema starosti i spolu, popis 2011., stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti  

prema potrebi za pomoći druge osobe i korištenju pomoći druge osobe, starosti  i spolu, popis 2011., 

https://www.dzs.hr/ 
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U svrhu osiguravanja sveobuhvatnog pristupa u svim područjima od interesa za osobe 

s invaliditetom područja djelovanja Strategije su: obitelj, život u zajednici, odgoj i 

obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna skrb, stanovanje, mobilnost i pristupačnost, 

profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje, rad i mirovinsko osiguranje, pravna zaštita i zaštita 

od zlostavljanja, komunikacija i podizanje razine svijesti, sudjelovanje u kulturnom životu, 

sudjelovanje u javnom i političkom životu, istraživanje i razvoj, rekreacija, razonoda i sport, 

rizične situacije i humanitarna krizna stanja, međunarodna suradnja. 

 

Područja Strategije uvjetno su podijeljena, a mjere i aktivnosti međusobno se 

nadopunjavanju i uvjetuju. U Strategiji nisu planirani iznosi financijskih sredstava jer će se 

potrebna sredstva za provedbu svih mjera i aktivnosti osiguravati za svaku godinu u 

proračunu Grada Varaždina, na pozicijama nadležnih upravnih odjela. 

 

2. PODRUČJA DJELOVANJA 

 

2.1. OBITELJ 

 

Uvod i ocjena stanja 

 

Obitelj je najviša društvena vrijednost i najznačajnija zajednica za svaku osobu, a za 

razvoj i uspješnu integraciju osobe s invaliditetom uloga obitelji je presudna.  

Cjelokupno djelovanje društva za poboljšanje kvalitete života obitelji, pa tako i obitelji 

osoba s invaliditetom, oslanja se na postojeće strateške dokumente nacionalne razine.  

Socijalni model utemeljen na promicanju ljudskih prava osoba s invaliditetom 

prihvaćeni je koncept djelovanja prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj te je 

kao takav prihvaćen i u Gradu Varaždinu. Temelji se na filozofiji inkluzije koja smatra da 

svatko na svoj način može pridonijeti društvu i da mu, prije svega, pripada. Na osobu s 

invaliditetom gleda se kroz njezine mogućnosti, sposobnosti i interese.  

Iako moderna obitelj tijekom zadnjih godina doživljava niz transformacija koje nužno 

djeluju na njezinu stabilnost, obitelj koja se susreće s teretom invaliditeta izložena je 

dodatnim promjenama i nerijetko treba snažnu društvenu potporu za svoj opstanak. 

Suočavanje obitelji s dijagnozom djeteta ili odraslog člana iznimno je stresna situacija 

koja potpuno mijenja obiteljsku dinamiku. Podizanje djeteta s teškoćama u razvoju zahtijeva 

dodatne psihofizičke i materijalne napore, dodatna znanja za roditelje, drugu djecu i 

eventualne druge članove u obitelji. 

Osobi s invaliditetom i njezinoj obitelji treba omogućiti potpunu integraciju u 

uređenoj, dostupnoj i prilagođenoj zajednici. Stoga je potrebna uspostava sveobuhvatne i 

sustavne edukacije osoba koji djeluju prema osobama s invaliditetom, kao i njihove obitelji. 

Pravodobna i interdisciplinarna stručna pomoć obitelji može uspješno spriječiti dublje 

poremećaje i progresiju oštećenja.  

Također je potrebno ukazati na prisustvo udruga osoba s invaliditetom, kao najboljim 

poznavaocima specifičnosti potreba i problema osoba s različitom vrstom oštećenja, koje 

uveliko mogu pomoći osobi s invaliditetom i njezinoj obitelji. 

Grad Varaždin, promovirajući integrativni i cjeloviti pristup pravima djece, naročito 

djece s teškoćama u razvoju, u potpunosti je prihvatio i u svome djelovanju provodi načela 

Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. 

godine. Grad Varaždin, odredio se i u djelovanju prema građanima – osobama s invaliditetom 

i djeci s teškoćama u razvoju, te omogućuje potpunu integraciju u dostupnu i prilagođenu 

zajednicu. 
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Ciljevi: 

 

- Unaprijeđena suradnja udruga osoba s invaliditetom na području Grada Varaždina. 

- Sustavom edukacije promovirane obiteljske vrijednosti i istaknuto značenje 

kvalitetnoga obiteljskog okruženja za razvoj djeteta s teškoćama. 

- Unaprijeđen obiteljski život osoba s invaliditetom u zajednici primjerenom 

stambenom politikom. 

 

Mjere i aktivnosti 

 

Mjera 1. Kontinuirano organiziranje aktivnosti radi promicanja obiteljskih vrijednosti i 

značenja obitelji i obiteljskog odgoja za razvoj djece s teškoćama 
 

Aktivnosti: 

 

1. Obilježavati Međunarodni dan obitelji – 15. svibnja 

 

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom i udruge koje programski djeluju u korist osoba s 

invaliditetom, Društvo „Naša djeca“, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu 

samoupravu i civilno društvo, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikatori provedbe aktivnosti : 

- obilježen Međunarodni dan obitelji – 15. svibnja  

 

Potrebna financijska sredstva: 

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Obilježavati Međunarodni dan djeteta – 20. studenoga 

 

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom i udruge koje programski djeluju u korist osoba s 

invaliditetom, Društvo „Naša djeca“, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu 

samoupravu i civilno društvo, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikatori provedbe aktivnosti : 

- obilježen Međunarodni dan djeteta – 20. studenoga  

 

Potrebna financijska sredstva: 

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

3. Provoditi edukacije, organizirati stručne skupove, predavanja na temu promicanja 

obiteljskih vrijednosti i značenja obitelji i obiteljskog odgoja za razvoj djece s teškoćama 

 

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom i udruge koje programski djeluju u korist osoba s 

invaliditetom, Društvo Naša djeca, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i 

civilno društvo, Povjerenstvo. 
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Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikatori provedbe aktivnosti : 

- broj organiziranih edukacija, stručnih skupova, predavanja  

 

Potrebna financijska sredstva: 

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2.2. ŽIVOT U ZAJEDNICI 

 

Uvod i ocjena stanja 

 

Republika Hrvatska, u svrhu unapređenja socijalnih, obrazovnih, odgojnih, kulturnih, 

materijalnih i ostalih uvjeta za trajnu dobrobit djece s teškoćama u razvoju i osoba s 

invaliditetom, posebice onih smještanih u domovima socijalne skrbi, provodi niz mjera s 

ciljem njihovog uključivanja u život zajednice. U tu svrhu potiče, koordinira, prati i nadzire 

razvoj usluga te provodi mjere usmjerene deinstitucionalizaciji korisnika i decentralizaciji 

usluga u zajednici usmjerenih svim korisničkim skupinama sukladno propisima. 

 

Razvoj adekvatnih službi podrške u zajednici od iznimnog je značaja za uspješno 

provođenje politike deinstitucionalizacije te je istaknuto kao jedno od značajnih područja 

socijalnog planiranja na državnoj i lokalnoj razini.  

 

Ciljevi: 

 

- Nastavljen proces deinstitucionalizacije korisnika, djece s teškoćama u razvoju i 

odraslih osoba s invaliditetom koji se nalaze na dugotrajnom smještaju. 

- Akti Grada Varaždina usklađeni s nacionalnim zakonodavnim i institucionalnim 

okvirom za pružanje usluga koje doprinose neovisnom življenju. 

- Proširen opseg i kvalitetu socijalnih usluga u zajednici. 

 

Mjere i aktivnosti: 

 

Mjera 1. Razvijati i širiti mrežu izvaninstitucionalnih usluga za djecu s teškoćama u 

razvoju i osobe s invaliditetom usmjerenih njihovom punom uključivanju u životu 

zajednice te osigurati dostupnost usluga na razini Grada Varaždina. 

 

Aktivnost: 

 

1. Organizirati pojedinačne ili cikluse obrazovnih programa (predavanja, radionice, tribine i 

sl.) namijenjenih osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima  

 

Nositelji: udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu 

samoupravu i civilno društvo, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Centar za 

socijalnu skrb Varaždin, Povjerenstvo.  

 

Rok: kontinuirano 

 

Indikatori provedbe aktivnosti : 

- broj organiziranih seminara, sudionika seminara i tiskovnog materijala, 
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Potrebna financijska sredstva:  

- dio financijskih sredstava planirati će se u proračunu Grada Varaždina  

 

Mjera 2. Unaprijediti sustav rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju, daljnje 

poticanje udomiteljstva na lokalnoj razini  

 

Aktivnost: 

1. Organizirati uslugu rane intervencije u Gradu Varaždinu  

 

Nositelji: Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, Upravni odjel za socijalnu 

skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, 

Povjerenstvo, udruge  

 

Rok provedbe: 2019.godina  

 

Indikator  provedbe aktivnosti:  

- broj djece uključenih u uslugu ranu intervenciju 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i  sredstva ostalih nositelja 

 

Mjera 3. Unaprijediti uslugu poludnevnog boravka za odrasle osobe s invaliditetom i 

mladež 

 

Aktivnost: 

 

1. Pratiti potrebe i postupno povećavati broj stručnjaka uključenih u poludnevni centar  

 

Nositelji: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Upravni odjel za socijalnu skrb, 

mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, 

Povjerenstvo, Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ 

 

Rok provedbe: kontinuirano  

 

Indikator provedbe aktivnosti : 

- broj osoba uključenih u poludnevni boravak, 

- broj stručnjaka uključenih u poludnevni centar 

 

Potrebna financijska sredstva :  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

Mjera 4. Obuhvat stambene problematike osoba s invaliditetom i njihove obitelji 

 

Aktivnosti: 

 

1. Inicirati povećanje stambenih kapaciteta za osobe s invaliditetom i njihove obitelji 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, JU 

Gradski stanovi, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Upravni odjel za 
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komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, udruge osoba s invaliditetom, 

Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe:  kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj stanova prilagođenih za osobe s invaliditetom  

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Nadzor nad primjenom kriterija za utvrđivanje liste kandidata za davanje gradskih 

stanova u najam 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, JU 

Gradski stanovi, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Upravni odjel za 

komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, udruge osoba s invaliditetom, 

Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe:  kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj dodijeljenih stanova osobama s invaliditetom  

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 5. Jačanje volonterizma kao podrška uključenosti osoba s invaliditetom i 

teškoćama u zajednicu 

 

Aktivnosti: 

1. Izrada informativnog materijala o volonterstvu 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, udruge 

osoba s invaliditetom, udruge civilnog društva, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i 

sport, Savjet mladih, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- izrađen informativni materijal 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Edukacija građana o volontiranju 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, udruge 

osoba s invaliditetom, udruge civilnog društva, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i 

sport, Savjet mladih, Povjerenstvo. 
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Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj edukacija za građane o volontiranju, 

- broj sudionika edukacija 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2.3. ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 

Uvod i ocjena stanja 

 

Obrazovanje je temeljni uvjet društvene uključenosti i neovisnosti osoba s 

invaliditetom. Većina međunarodnih dokumenata ističe kvalitetno obrazovanje kao jedno od 

prioritetnih područja za djecu i mlade, a također i za one s teškoćama u razvoju. 

Stvaranje mogućnosti za sudjelovanje osoba s invaliditetom u redovnom obrazovanju 

nije važno samo za djecu i mlade s teškoćama u razvoju već je upoznavanje i život s 

različitostima bogatstvo za svaku osobu. 

Temeljni cilj za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama je odgojno-

obrazovni sustav učiniti dostupnim i prohodnim kako bi se osigurala načela: Škola za sve i 

Cjeloživotno obrazovanje.  

Obrazovanje je sveobuhvatno i odnosi se na sva životna razdoblja. 

 

Ciljevi: 

 

- Sve osobe, bez obzira na narav i stupanj oštećenja, imaju jednak pristup obrazovanju. 

- Školovanje je temeljeno na individualiziranom odgojno-obrazovnom planiranju i 

fleksibilnim organizacijskim modelima. 

- Nastavljeno podržavanje i promicanje cjeloživotno učenje osoba s invaliditetom. 

- Potiče se poštivanje prava osoba s invaliditetom na svim razinama obrazovnog sustava, 

uključujući djecu od najranije dobi. 

- Omogućena je odgovarajuća rana procjena posebnih obrazovnih potreba djece. 

- Potaknut je razvoj početne i trajne izobrazbe stručnjaka i nastavnika o problemima 

invaliditeta. 

- Roditelji djece s teškoćama u razvoju su aktivni partneri u postupku razvoja 

individualiziranih obrazovnih programa za njihovu djecu. 

- Osiguran je pristup neformalnom obrazovanju koji mladima s invaliditetom omogućava 

razvijanje potrebnih vještina koje ne mogu usvojiti redovnim školovanjem. 

 

Mjere i aktivnosti 

 

Mjera 1. Uvesti pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike u nastavi za 

djecu s teškoćama u razvoju 

 

Aktivnosti: 

 

1. Osnovati Povjerenstvo za utvrđivanje potrebe za pomoćnikom i stručnim komunikacijskim 

posrednikom u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju 
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Nositelji: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport u suradnji s nadležnim 

Ministarstvom znanosti i obrazovanja, udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: 2020. 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- osnovano Povjerenstvo za utvrđivanje potrebe za pomoćnicima i stručnim 

komunikacijskim posrednicima 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- planirat će se u proračunu Grada Varaždina  

 

2. Uspostaviti kriterije za dodjelu pomoćnika i stručnog komunikacijskog posrednika u 

nastavi za djecu s teškoćama u razvoju 

 

Nositelji: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport u suradnji s nadležnim 

Ministarstvom znanosti i obrazovanja, udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: 2020. 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- izrađeni kriteriji za dodjelu pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika u nastavi 

za djecu s teškoćama u razvoju, 

- broj učenika s teškoćama kojima je osigurana stručna podrška pomoćnika u nastavi ili 

stručnog komunikacijskog posrednika, 

- broj osoba koje će biti zaposlene kao pomoćnici u nastavi ili stručni komunikacijski 

posrednici 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- nadležno ministarstvo, sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 2. Upoznati javnost i odgojno - obrazovne ustanove Grada Varaždina s 

programskim djelovanjem svih udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u 

korist osoba s invaliditetom 

 

Aktivnosti: 

 

1. Javno predstaviti programsko djelovanje udruga osoba s invaliditetom i udruga koje 

programski djeluju u korist s osobama s invaliditetom, 

 

Nositelji: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Upravni odjel za socijalnu skrb, 

mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog 

vijeća, udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikatori provedbe aktivnosti:  

- udruge osoba s invaliditetom i udruge koje programski djeluju u korist s osobama s 

invaliditetom javno su prezentirale svoj rad i djelovanje 
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Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Održati tribine i ciljane susrete predstavnika udruga s polaznicima dječjih vrtića i 

učenicima osnovnih i škola 

 

Nositelji: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Upravni odjel za socijalnu skrb, 

mjesnu samoupravu i civilno društvo udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikatori provedbe aktivnosti:  

- broj održanih tribina i ciljnih susreta predstavnika udruga u odgojno-obrazovnim 

ustanovama, 

- broj djece i učenika sudionika tribina i ciljnih susreta 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 3. Osigurati stalnu edukaciju odgajatelja, nastavnika, stručnjaka i djece u 

vrtićima i osnovnim školama o osobama s teškoćama u razvoju 

 

Aktivnosti: 

 

1. Provođenje edukacije odgajatelja i nastavnika 

 

Nositelji: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Pučko otvoreno učilište, udruge 

osoba s invaliditetom, Agencija za odgoj i obrazovanje, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj održanih edukacija, 

- broj educiranih odgajatelja, nastavnika i stručnjaka u dječjim vrtićima i osnovnim 

školama 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

2. Provođenje edukacije za djecu u dječjim vrtićima i učenike u osnovnim školama od strane 

njihovih odgajatelja i nastavnika 

 

Nositelji: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Pučko otvoreno učilište, udruge 

osoba s invaliditetom, Agencija za odgoj i obrazovanje, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj održanih edukacija, 
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- broj educirane djece u dječjim vrtićima i osnovnim školama 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- nadležno ministarstvo, sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 4. Postupno povećati potreban broj stručnih suradnika u dječjim vrtićima i 

osnovnim školama u Gradu Varaždinu 

 

Aktivnosti: 

 

1. Izraditi analizu potreba za stručnim suradnicima u dječjim vrtićima i osnovnim školama u 

Gradu Varaždinu. 

 

Nositelji: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport u suradnji s nadležnim  

Ministarstvom znanosti i obrazovanja, dječji vrtić, osnovne škole 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- izrađena analiza potreba i plan zapošljavanja, 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- nadležno ministarstvo, sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

 

2. Pratiti potrebe i postupno povećati broj stručnjaka u dječjim vrtićima i osnovnim  školama 

u Gradu Varaždinu. 

 

Nositelji: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport u suradnji s nadležnim  

Ministarstvom znanosti i obrazovanja, dječji vrtić, osnovne škole 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj potrebnih stručnjaka, 

- broj zaposlenih stručnih suradnika 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- nadležno ministarstvo, sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 5. Osiguravanje dodatne specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih 

sredstava za sve odgojno - obrazovne ustanove Grada Varaždina te informatičke 

opreme i elemenata informatičke podrške za gluhu i slijepu djecu i mlade 

 

Aktivnosti: 

1. Nabava dodatne specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih sredstava za sve 

odgojno - obrazovne ustanove Grada Varaždina te informatičke opreme i elemenata 

informatičke podrške za gluhu i slijepu djecu i mlade 
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Nositelji: Upravni odjel kulturu, obrazovanje i sport, Upravni odjel za socijalnu skrb, 

mjesnu samoupravu i civilno društvo, udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- iznos odobrenih financijskih sredstava za nabavu dodatne specijalne i didaktičke 

opreme i posebnih didaktičkih sredstava za sve odgojno-obrazovne ustanove Grada 

Varaždina te informatičke opreme i elemenata informatičke podrške za gluhu i slijepu 

djecu i mlade na temelju iskazanih potreba, 

- broj novonabavljene specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih te 

informatičke opreme i elemenata informatičke podrške za gluhu i slijepu djecu i mlade 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- nadležno ministarstvo, sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2.4. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

 

Uvod i ocjena stanja 

 

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju propisuje da je zdravstveno osiguranje u 

Republici Hrvatskoj obvezno i dobrovoljno. 

Obveznim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju se svim osiguranim osobama prava i 

obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti i solidarnosti, a 

provodi ga Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. U okviru obveznog zdravstvenog 

osiguranja osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu i prava na novčane naknade. 

U Planu i programu mjera iz obveznoga zdravstvenog osiguranja planirane su i neke 

mjere za osobe s invaliditetom kao zdravstveno osobito osjetljivu skupinu. Utvrđeni su 

prijedlozi za prevenciju oštećenja zdravlja koja dovode do invaliditeta i prijedlozi za 

poboljšavanje kvalitete zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom. 

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju uređuje vrste uvjete i način 

provođenja dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja, a provode ga društva za osiguranje. Dijeli 

se na dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje. 

Osobama s invaliditetom i drugim građanima trebaju biti dostupna prava na primarnu, 

specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu koja obuhvaća dijagnosticiranje, 

liječenje i medicinsku rehabilitaciju, specifičnu zdravstvenu njegu. Uz to je potrebno 

obuhvatiti pravo na stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjeske, 

lakše ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala, korištenje lijekova utvrđenih 

osnovnom i dopunskom listom prema potrebi, te pravo na korištenje zdravstvene zaštite u 

inozemstvu. 

 

Ciljevi: 

 

- Osobama s invaliditetom, bez obzira na spol, dob, podrijetlo ili stupanj invaliditeta, 

osiguran jednak pristup uslugama zdravstvene zaštite, kao i raspoloživim specijaliziranim 

uslugama. 

- Osobama s invaliditetom, bez obzira na spol, dob, podrijetlo ili stupanj invaliditeta, 

osigurana potpuna uključenost u donošenje odluka o planu za njihovu osobnu zdravstvenu 

skrb. 
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- Osigurana pristupačnost zdravstvenim ustanovama i kapaciteti za sve osobe s 

invaliditetom na način razumljiv osobama s različitim vrstama oštećenja. 

- Osigurano poštivanje specifičnosti s aspekta spolova u zdravstvenoj zaštiti osoba s 

invaliditetom. 

- Osobama s invaliditetom omogućen pristup informacijama o pravima i mogućnostima 

njihova ostvarivanja na jeziku razumljivom osobama s različitim vrstama oštećenja. 

 

Mjere i aktivnosti 

 

Mjera 1. Nastavak prilagodbe zdravstvenih ustanova 

 

Aktivnost: 

 

1. Sudjelovati u opremanju zdravstvenih ustanova potrebnim funkcionalnim pomagalima. 

 

Nositelji: Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Upravni odjel komunalne 

poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, zdravstvene ustanove, Upravni odjel za socijalnu 

skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo i 

drugi. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj pristupačnih građevina 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 

 

Mjera 2. Poticanje svih oblika aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u kreiranju, 

provođenju i praćenju zdravstvenih preventivnih programa 

 

Aktivnost: 

 

1. Dodatno vrednovati programa/projekte koji se odnose na zdravstvene preventivne 

programe 

 

Nositelji: udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu 

samoupravu i civilno društvo  suradnji s zdravstvenim ustanovama, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj potpora udrugama za programe/projekte koji se odnose na zdravstvene 

preventivne programe 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 3. Osiguranje palijativne skrbi teškim i neizlječivim kroničnim bolesnicima 
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Aktivnost: 

 

1. Osiguravanje materijalne i stručne potpore za njegu teških i neizlječivih kroničnih 

bolesnika u kući  

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo , Gradsko 

društvo Crvenog križa Varaždin, udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj pacijenata uključenih u palijativnu skrb 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 

 

 

2.5. SOCIJALNA SKRB 

 

Uvod i ocjena stanja 

 

Socijalna skrb je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kojom se 

osigurava i ostvaruje pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, 

nemoćnih i drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog 

nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. 

Djelatnost socijalne skrbi u nadležnosti je Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku, dok ovu djelatnost obavljaju ustanove socijalne skrbi: centri za socijalnu 

skrb i domovi socijalne skrbi. 

U mnogim situacijama osobe s invaliditetom ne mogu ostvariti odgovarajuću dobrobit 

od sustava socijalne zaštite, dijelom zbog nedostatka takvih usluga, a dijelom zbog njihove 

nepristupačnosti. U najvećoj su mjeri ovisne o sustavu socijalne skrbi. 

 

Ciljevi: 

 

- Unaprijeđen normativni okvir u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom. 

- Proširena mreža socijalnih usluga u zajednici u svrhu povećanja njihove dostupnosti i 

kvalitete. 

- Nastavljena suradnja s organizacijama civilnoga društva koje djeluju u području socijalne 

skrbi kroz socijalno ugovaranje. 

 

 

Mjere i aktivnosti: 

 

Mjera 1. Uspostaviti normativni okvir za unaprjeđenje prava osoba s invaliditetom u 

sustavima obiteljske i socijalne zaštite u skladu sa specifičnim zahtjevima Konvencije o 

pravima osoba s invaliditetom UN-a 

 

Aktivnost: 
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1. Izraditi analizu postojećih prava, usluga, potpora i olakšica koja se ostvaruju temeljem 

invaliditeta u svrhu usklađivanja postojećih akata ili izrade prijedloga novih akata kojima 

se utvrđuju prava osoba s invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo 

 

Rok provedbe: 2019. 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- izrađena analiza i izrađen prijedlog akata 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 2. Unaprijediti sustav informiranja i edukacije osoba s invaliditetom i njihovih 

obitelji o pravima i uslugama u području obiteljske i socijalne zaštite 

 

Aktivnosti: 

 

1. Redovito dostavljati nadležnom ministarstvu podatke o pravima za osobe s invaliditetom 

u sustavu socijalne skrbi te informirati osobe s invaliditetom o uvjetima i načinu 

ostvarivanja prava u području socijalne skrbi 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- podaci dostavljeni radi uvrštenja u katalog o pravima za osobe s invaliditetom u 

sustavu socijalne skrbi 

- na web stranicama Grada Varaždina objavljene informacije o uvjetima i načinu 

ostvarivanja prava u području socijalne skrbi 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Osiguravati ciljane financijske potpore putem projekata i programa udruga osoba s 

invaliditetom i udruga koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom u svrhu 

edukacije i informiranja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji o njihovim pravima, na 

njima pristupačan način, kako bi im se omogućilo samozagovaranje/samozastupanje u 

ostvarivanju njihovih prava 

 

Nositelj: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- iznos odobrenih financijskih potpora za programe i projekte udruga osoba s 

invaliditetom i udruga koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom 

- broj provedenih edukacija  
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Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 3. Poticanje dodatnih mjera radi unapređenja provođenja profesionalne 

rehabilitacije za osobe s invaliditetom 

 

Aktivnosti: 

 

1. Sufinanciranje Dnevnog centra za starije osobe kojima je potrebna tuđa pomoć i njega te 

organizirana skrb 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- iznos odobrenih financijskih sredstava za Dnevni centar za starije osobe  

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Sufinanciranje poludnevnog boravka za mlade i osobe s invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj osoba s invaliditetom uključenih u boravak 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2.6.  STANOVANJE, MOBILNOST I PRISTUPAČNOST  

 

Uvod i ocjena stanja 

 

Stanovanje, mobilnost, pristupačnost i prijevoz osnovni su preduvjeti za uključivanje 

osoba s invaliditetom u aktivnosti svakodnevnog življenja. 

Člankom 9. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, države stranke obvezale su 

se poduzeti odgovarajuće mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom, 

izgradnjom okruženja, prijevozom, informacijama i komunikacijama, uključujući 

informacijske i komunikacijske tehnologije i sustave, kao i drugim uslugama i prostorima 

otvorenim i namijenjenim javnosti, kako u urbanim, tako i u ruralnim područjima, na 

ravnopravnoj osnovi, kako bi osobama s invaliditetom osigurale život neovisan o tuđoj 

pomoći i potpuno sudjelovanje u svim područjima života. Te mjere uključuju identifikaciju i 

uklanjanje prepreka i barijera pristupačnosti na građevinama, cestama, prijevozu i drugim 

zatvorenim i otvorenim prostorima, uključujući škole, stambene zgrade, zdravstvene ustanove 
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i radna mjesta, ali i prema informacijama, komunikacijama i drugim uslugama, uključujući 

elektroničke usluge i službe hitnih intervencija. 

 

Ciljevi: 

- Osigurana pristupačnost pri svakoj gradnji novih i pri svakoj rekonstrukciji postojećih 

građevina. 
- Evidentirane sve građevine i prostori koje koriste upravna tijela Grada Varaždina, 

ustanove kojih je osnivač Grad Varaždin i trgovačka društva u kojima Grad Varaždin 

ima udjele i kod svake građevine/prostora označena razina pristupačnosti sukladno 

prostornim uvjetima (npr. pristupačan ulaz, komunikacije, dizalo, stube, wc, šalter, 

pult, oglasni pano, orijentacijski plan kretanja, induktivna petlja, radno mjesto).
 

- Osigurana pristupačnost građevinama javne namjene. 

- Osiguran bolji i lakši pristup te korištenje usluga linijskog i autotaksi prijevoza za 

osobe s invaliditetom. 

- Poboljšani načini pristupa informacijama o uslugama komunalnog linijskog prijevoza 

putnika te autotaksi prijevoza. 

- Osviještenost djelatnika koji obavljaju poslove koji se odnose na planiranje, adaptaciju 

odnosno izgradnju građevina javne namjene o primjeni univerzalnog dizajna. 

- Primjena načela univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog života. 

 

Mjere i aktivnosti: 

 

Mjera 1. Nadzirati provedbu propisa za osiguravanje pristupačnosti građevina osobama 

s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti kod gradnje novih i rekonstrukcije postojećih 

građevina 

 

Aktivnost: 

 

1. Pratiti provedbu propisa za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjenom pokretljivosti kod gradnje novih i rekonstrukcije postojećih građevina 

sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjenom pokretljivosti 

 

Nositelj: Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- smanjen broj intervencija u postupcima izdavanja akata za građenje 

 

Potrebna financijska sredstva: 

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

Mjera 2. Evidentiranje građevina koje za svoj rad koriste upravna tijela Grada 

Varaždina, ustanove kojih je osnivač Grad Varaždin i trgovačka društva u kojima 

Grad Varaždin ima udjele (koje jesu i koje nisu u njihovom vlasništvu – najam 

građevina i/ili prostora) s označenom razinom pristupačnosti 

 

Aktivnost: 
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1. Izraditi objedinjene evidencije građevina koje za svoj rad koriste upravna tijela Grada 

Varaždina, ustanove kojih je osnivač Grad Varaždin i trgovačka društva u kojima Grad 

Varaždin ima udjele s upisanim vlasnikom građevina/prostora. Kod svake građevine 

utvrditi razinu pristupačnosti (upisati koji element pristupačnosti je zadovoljen). 

 

Nositelj: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo 

 

Sunositelji: upravna tijela Grada Varaždina, ustanove kojih je osnivač Grad Varaždin i 

trgovačka društva u kojima Grad Varaždin ima udjele, udruge osoba s invaliditetom,  

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- izrađena evidencija građevina koje za svoj rad koriste upravna tijela Grada Varaždina, 

ustanove kojih je osnivač Grad Varaždin i trgovačka društva u kojima Grad Varaždin 

ima udjele s označenom razinom pristupačnosti, a za potrebe planiranja daljnje 

realizacije osiguravanja pristupačnosti tih građevina/prostora 

 

Potrebna financijska sredstva 

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

Mjera 3. Osiguranje pristupačnosti građevina koje za svoj rad koriste upravna tijela 

Grada Varaždina, ustanove kojih je osnivač Grad Varaždin i trgovačka društva u 

kojima Grad Varaždin ima udjele  

 

Aktivnosti: 

1. Izraditi plan osiguranja pristupačnosti građevina koje za svoj rad koriste upravna tijela 

Grada Varaždina, ustanove kojih je osnivač Grad Varaždin i trgovačka društva u kojima 

Grad Varaždin ima udjele  

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo 

 

Sunositelji: upravna tijela Grada Varaždina, ustanove kojih je osnivač Grad Varaždin i 

trgovačka društva u kojima Grad Varaždin ima udjele, udruge osoba s invaliditetom,  

 

Rok provedbe: 2019. godina 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- izrađen plan realizacije pristupačnosti građevina kojima se koriste upravna tijela Grada 

Varaždina, ustanove kojima je osnivač Grad Varaždin i njihova okoliša 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

2. Učiniti dostupan na web-stranici Grada Varaždina popis objekata i pogodnosti za osobe s 

invaliditetom te opis poduzetih prilagodbi 
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Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za komunalne djelatnosti, urbanizam i zaštitu okoliša, Upravni odjel za poslove 

gradonačelnika i Gradskog vijeća 

 

Rok provedbe: 2019. godina 

 

Indikator provedbe aktivnost: 

- popis objekata i pogodnosti za osobe s invaliditetom te opis poduzetih prilagodbi u 

objektima koje za svoj rad koriste upravna tijela Grada Varaždina objavljen  na web-

stranici Grada Varaždina 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- osigurana u proračunu Grada u okviru redovne djelatnosti 

 

3. Izvesti elemente pristupačnosti na građevinama koje za svoj rad koriste upravna tijela 

Grada Varaždina, ustanove kojih je osnivač Grad Varaždin i trgovačka društva u kojima 

Grad Varaždin ima udjele (u cijelosti ili u mjeri koja nije osigurana) 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Upravni odjel za prostorno uređenje i 

graditeljstvo, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, ustanove i 

trgovačka društva koje koriste građevine,  udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- ostvarena pristupačnost građevina koje za svoj rad koriste upravna tijela Grada 

Varaždina, ustanove kojih je osnivač Grad Varaždin i trgovačka društva u kojima 

Grad Varaždin ima udjele  u propisanoj mjeri 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina, sredstva trgovačkih društava i sredstva ostalih 

proračuna  

 

Mjera 4. Poticati osiguravanje pristupačnosti stambenih objekata osobama s 

invaliditetom 

 

Aktivnosti: 

1. Osiguravati pristupe stambenim objektima kojih je vlasnik ili suvlasnik Grad Varaždin u 

kojem žive osobe s invaliditetom koje se zbog postojećih prepreka ne mogu samostalno 

kretati ni uz pomoć ortopedskih pomagala 

 

Nositelji: Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, udruge osoba 

s invaliditetom, JU „Gradski stanovi“ 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj osiguranih pristupa stambenim objektima u kojima žive osobe s invaliditetom 
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Potrebne financijska sredstva: 

- sredstva iz zajedničke pričuve stambene zgrade 

 

Mjera 5. Osiguravanje mobilnosti i jednaka pristupačnost javnom prijevozu osobama s 

invaliditetom 

 

Aktivnosti: 

1. Osiguravati pristupačnost linijskog i autotaksi prijevoza osobama s invaliditetom 

 

Nositelji:  Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, udruge osoba s invaliditetom, 

Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: 2020. 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj stajališta prilagođenih pristupu i korištenju od strane osoba s invaliditetom 

- broj stajališta opremljenih sredstvima komunikacije temeljenih na univerzalnom 

dizajnu i prilagođenih osobama s invaliditetom 

- broj prijevoznih sredstava prilagođenih osobama s invaliditetom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Oslobađanje od plaćanja karte za korištenje linijskog prijevoza za osobe s invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, udruge osoba s invaliditetom, 

Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj ostvarenih oslobađanja od plaćanja karte za linijski prijevoz 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

3. Osiguravanje dovoljnog broja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, udruge osoba 

s invaliditetom, Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: 2020. 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 
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4. Dopuna vertikalne prometne signalizacije parkirališta za osobe s invaliditetom pločom s 

tekstom: "Uzeli ste moje mjesto, uzmite i moju invalidnost!" 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, udruge osoba s invaliditetom, 

Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj ploča s tekstom „Uzeli ste moje mjesto, uzmite i moju invalidnost!" 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

Mjera 6. Poticati razvoj Univerzalnog dizajna 

 

Aktivnost: 

 

1. Osvještavati i poticati primjenu univerzalnog dizajna kroz edukacije djelatnika Grada 

Varaždina 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, udruge osoba s invaliditetom, 

Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj održanih stručnih usavršavanja djelatnika 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2.7. PROFESIONALNA REHABILITACIJA, ZAPOŠLJAVANJE, RAD I 

MIROVINSKO OSIGURANJE 

 

Uvod i ocjena stanja 

 

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje ključni su elementi društvene uključenosti 

i ekonomske neovisnosti svih građana radne dobi. Iako je pravo na rad jedno od temeljnih 

ljudskih prava, mnogima je ulazak u svijet rada danas nedostupan. Osobe s invaliditetom kao 

posebna skupina nezaposlenih zasigurno je i najugroženija kategorija u evidenciji Zavoda za 

zapošljavanje. 

Za osobe s invaliditetom zapošljavanje je temeljni uvjet integracije u redovne životne 

uvjete, a u usporedbi s osobama bez invaliditeta, zapošljavanje i stope aktivnosti osoba s 

invaliditetom vrlo su niske. Profesionalna rehabilitacija, sa svim svojim fazama, važna je 

pomoć u prepoznavanju i aktualizaciji poslova koji najbolje odgovaraju pojedinoj osobi s 
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invaliditetom. Profesionalna rehabilitacija uvjet je koji osobi s invaliditetom stvara temelj za 

brže i lakše zapošljavanje. 

Područje profesionalne rehabilitacije nepravedno je zanemareno, najvjerojatnije zbog 

cjelokupne loše slike na području zapošljavanja osoba s invaliditetom. 

Uz nepoštednu konkurenciju na tržištu rada, osobe s invaliditetom susreću se i, s još 

uvijek, brojnim ukorijenjenim predrasudama, prije svega poslodavaca. Niz istraživanja 

tijekom zadnjih godina pokazao je da osobe s invaliditetom ulažu mnogo veće napore u 

zadovoljavanju svojih i poslodavčevih očekivanja i da su mnogi poslodavci promijenili svoje 

stavove prema osobama s invaliditetom. 

Položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada, među ostalim, određen je lošim 

položajem u obrazovnom sustavu koji nije usklađen s tržištem i potrebama rada. Osobe s 

invaliditetom na području obrazovanja, u pravilu, zauzimaju loše startne pozicije koje 

umanjuju šanse za ulazak u svijet rada. 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom velik je 

korak naprijed u politici zapošljavanja osoba s invaliditetom. 

Društvo je, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s 

invaliditetom, ispunilo utvrđenu obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom. 

Upravno tijelo Grada Varaždina nadležno za službeničke odnose vodi osobne 

očevidnike službenika i namještenika koji su zaposleni u upravnim tijelima Grada Varaždina. 

S obzirom da sadržaj i način vođenja osobnih očevidnika službenika i namještenika nije 

propisan, očevidnik službenika i namještenika Grada Varaždina sadrži podatke propisane 

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ br. 

73/17). Prikupljaju se, obrađuju i ažuriraju i podaci o službenicima odnosno namještenicima 

koji se odnose na neposrednu opasnost od nastanka invalidnosti, invalidnost te na invalidsku 

mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti. Kontinuirano se kontrolira da li je u 

svim tekstovima natječaja/oglasa za prijam u službu navedeno da osobe s invaliditetom imaju 

pravo prilikom prijave na natječaj/oglas pozvati se na pravo prednosti pri zapošljavanju, 

sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s 

invaliditetom. 

 

Ciljevi: 

 

- Povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom, olakšavanje izbora karijere i olakšani 

prijelaz na tržište rada. 

- Poboljšana mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom. 

 

Mjere i aktivnosti: 

 

Mjera 1. Provoditi mjere aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom  

 

Aktivnosti: 

 

1. Izraditi analizu postojećeg stanja i utvrditi potrebe kvotnog zapošljavanja osoba s 

invaliditetom (članak 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s 

invaliditetom) u upravnim tijelima Grada Varaždina, ustanovama kojima je osnivač Grad 

Varaždin te trgovačkim društvima u kojima Grad Varaždin ima udjele. 
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Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, ustanove kojima je osnivač Grad 

Varaždin te trgovačka društva u kojima Grad Varaždin ima udjele, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- izrađena analiza postojećeg stanja I utvrđene potrebe kvotnog zapošljavanja osoba s 

invaliditetom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Osigurati zapošljavanje osoba s invaliditetom u upravnim tijelima Grada Varaždina, 

ustanovama kojima je osnivač Grad Varaždin te trgovačkim društvima u kojima Grad 

Varaždin ima udjele. 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, ustanove kojima je osnivač Grad 

Varaždin te trgovačka društva u kojima Grad Varaždin ima udjele, Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj zaposlenih invalidnih osoba u upravnim tijelima Grada Varaždina, javnim 

ustanovama te pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada 

Varaždina 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

3. Osigurati razumnu prilagodbu od strane poslodavca prilikom provedbe testiranja i/ili 

intervjua u okviru natječajnog postupka te obvezu osiguranja razumne prilagodbe radnog 

mjesta, uvjeta i organizacije rada. 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, ustanove kojima je osnivač Grad 

Varaždin te trgovačka društva u kojima Grad Varaždin ima udjele, Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- osigurana razumna prilagodba od strane poslodavca prilikom provedbe testiranja i/ili 

intervjua u okviru natječajnog postupka te razumna prilagodba radnog mjesta, uvjeta i 

organizacije rada. 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 
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Mjera 2. Promicati zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada kako 

bi im se osigurale jednake mogućnosti  

 

Aktivnosti: 

 

1. Dodatno bodovanje osoba s invaliditetom kao korisnika bespovratnih potpora kroz Projekt 

„Poduzetnički fond Grada Varaždina“ 

 

Nositelji: Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada 

Varaždina 

Rok provedbe: kontinuirano 

Indikatori provedbe: 

- broj zaposlenih osoba s invaliditetom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 

 

2. Izrada Programa potpora poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina uz 

poticanje poduzetnika i obrtnika koji su osobe s invaliditetom, kao i zapošljavanje osoba s 

invaliditetom kod poduzetnika i obrtnika 

 

Nositelji: Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada 

Varaždina 

Rok provedbe: kontinuirano 

Indikatori provedbe: 

- izrađen program 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

3. Zapošljavanje osoba s invaliditetom preko projekta „Javni radovi“,kroz Javni poziv za 

prijavu projekta i programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i 

socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora 

gospodarsko turističkih manifestacija, kroz Javni poziv za sufinanciranje troškova 

izlagačima na manifestacijama Špancirfest i Advent u Varaždinu, 

 

Nositelji: Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada 

Varaždina 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

Indikatori provedbe: 

- broj zaposlenih osoba s invaliditetom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

Mjera 3. Osposobljavati osobe s invaliditetom u cilju pripreme za potrebe tržišta rada 
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Aktivnosti: 

 

1. Organizirati različite obrazovne programe (tečajevi, radionice, tribine, okrugli stolovi) u 

cilju osnaživanja osoba s invaliditetom i pripremanja za zahtjeve i potrebe tržišta rada, a u 

skladu s načelom cjeloživotnog obrazovanja 

 

Nositelji: Pučko otvoreno učilište, Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i 

gospodarstvo, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno, udruge osoba 

s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj organiziranih obrazovnih programa 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Poticati samozapošljavanja osoba s invaliditetom organiziranjem i pomaganjem u 

organizaciji obrazovnih programa za stjecanje poduzetničkih vještina 

 

Nositelji: Pučko otvoreno učilište, Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i 

gospodarstvo, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno, udruge osoba 

s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj organiziranih obrazovnih programa za samozapošljavanje osoba s invaliditetom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

2.8. PRAVNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLJANJA 

 

Uvod i ocjena stanja 

 

Pravo na dostojan život bez nasilja svih građana Republike Hrvatske regulirano je 

nizom zakona i drugih propisa koji naglašavaju poboljšavanje položaja žrtava nasilja i 

podizanje kvalitete njihova života. Prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s 

invaliditetom kao žrtvama nasilja društvo treba iskazati veći stupanj osjetljivosti i osigurati 

veći stupanj zaštite. 

Odredbe Ustava Republike Hrvatske naglašavaju dužnost zaštite djece i nemoćnih, što 

se osobito odnosi na djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.  

Konvencija o pravima djeteta ističe da dijete s teškoćama u razvoju "treba voditi 

ispunjen i pristojan život u uvjetima koji jamče dostojanstvo, jačaju djetetovo oslanjanje na 

vlastite snage i olakšavaju njegovo sudjelovanje u zajednici". 

Statistički podaci, a još manje uzročno-posljedična analiza o djeci s teškoćama u 

razvoju i osobama s invaliditetom gotovo da ne postoje. Povremeno se koriste vjerojatno 
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realne procjene da su žene s invaliditetom najrizičnija skupina žrtava obiteljskog nasilja, a 

zatim starije osobe s invaliditetom. Djeca s teškoćama u razvoju integrirana u redovni 

odgojno-obrazovni proces, prema pojedinačnim podacima institucija, često su meta napada 

svojih vršnjaka. 

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći stvoren je sustav pravne pomoći određenim 

kategorijama građana koji zbog svojih materijalnih i socijalnih uvjeta ne mogu sami osigurati 

odgovarajuću pravnu pomoć u sudskim i drugim postupcima. Isti je namijenjen osjetljivim 

društvenim skupinama, a koju čine i osobe s invaliditetom. Postupak odobravanja primarne 

pravne pomoći provodi se na način da se korisnici izravno obraćaju pružateljima primarne 

pravne pomoći (ovlaštenim udrugama, pravnim klinikama ili uredima državne uprave). Grad 

Varaždin od 2014. godine surađuje s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu na 

projektu “Vanjske klinike” te osigurava prostorne i druge uvjete kako bi omogućio građanima 

ostvarivanje besplatne pravne pomoći. “Vanjska klinika” je održana do sada 32 puta, u 

prosjeku po osam termina u svakoj akademskoj godini. 

 

Ciljevi: 

- Omogućen pristup potrebnim podacima, propisanim obrascima, internetskoj stranici 

Grada Varaždina i drugim obavijestima, savjetima i stručnoj pomoći 

- Osigurana dostupnost nacionalne i lokalne pravne regulative za zaštitu ljudskih prava i 

temeljnih sloboda osobama s invaliditetom primjereno vrsti oštećenja i na 

odgovarajućem načinu komunikacije. 

- Osiguran djelotvoran i ravnopravan pristup svim sustavima zaštite u zajednici. 

- Uspostavljena učinkovita zaštita osoba s invaliditetom od svih oblika nasilja i 

zlostavljanja. 

 

Mjere i aktivnosti 

 

Mjera 1. Organizirati ciljano obrazovanje i usavršavanje službenika Grada Varaždina o 

pravima predviđenim Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i Konvencijom o 

pravima djeteta 
 

Aktivnost: 

 

1. Educirati i informirati službenike o specifičnostima komunikacije te pravima osoba s 

invaliditetom iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom 

 

Nositelj: 

Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni odjel za 

poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnost: 

- broj provedenih edukacija i informativnih poruka 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 2. Dostupnost pravne regulative osobama s oštećenjem vida i sluha 
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Aktivnost: 

1. Pomoć pri nabavci potrebne opreme i osiguravanja prostora za obavljanje programskih 

aktivnosti udruga osoba s invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, 

Povjerenstvo. 

 

Rok: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- nabavljena oprema i osiguran adekvatan prostor za rad 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 4. Organizacija edukacije za djelatnike koji se bave zaštitom djece 

 

Aktivnost: 

 

1. Organizacija stručnih skupova, radionica, tribina, predavanja i sl. za djelatnike koji se 

bave:  

- zaštitom djece s teškoćama u razvoju/osoba s invaliditetom u sustavu zaštite od nasilja i 

zlostavljanja, 

- zaštitom žrtava nasilja i zlostavljanja o specifičnostima i potrebama djece s teškoćama u 

razvoju/osoba s invaliditetom 

- zaštitom djece u odgojnim i obrazovnim institucijama o obilježjima nasilja među 

djecom, strategijama borbe protiv nasilja, osobito prema djeci s teškoćama u razvoju, 

- zaštitom djece u socijalnim ustanovama o obilježjima nasilja među djecom, strategijama 

borbe protiv nasilja, osobito prema djeci s teškoćama u razvoju. 

 

Nositelji: Društvo Naša djeca Varaždin, Pučko otvoreno učilište Varaždin, Upravni odjel 

za kulturu, obrazovanje i sport i Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i 

civilno društvo u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom te udrugama i organizacijama 

koje se bave problemima obiteljskog nasilja, ustanove socijalne skrbi, osnovne škole, 

stručnjaci koji se bave zaštitom djece, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj stručnih skupova, radionica, tribina, predavanja 

- broj osoba koje su sudjelovale na stručnim skupovima, radionicama, tribinama, 

predavanjima 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 5. Poticanje organizacija civilnog društva, osobito udruga žena s invaliditetom u 

provođenju projekata i programa u cilju osnaživanja osoba s invaliditetom 

 

Aktivnost: 
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- Stručna i financijska potpora: 

- osnivanju klubova i organizacija osoba s invaliditetom koje se ciljano bave 

osnaživanjem osoba s invaliditetom radi preveniranja nasilja ili osiguravanja lakšeg 

izlaska iz kruga nasilja, 

- projektima i programima koji se odnose na preveniranje nasilja ili osiguravanja lakšeg 

izlaska iz kruga nasilja, 

- organizaciji jedinica za prihvat osoba s invaliditetom žrtava obiteljskog nasilja. 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Dom za 

žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sv. Nikola“, Centar za socijalnu skrb Varaždin, 

Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- utrošena financijska sredstva 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

Mjera 6. Organizacija provođenja analize o obilježjima i modalitetima nasilja i 

zlostavljanja osoba s invaliditetom 

 

Aktivnosti: 

 

1. Organizacija provođenja analize o obilježjima i modalitetima nasilja nad djecom s 

teškoćama u razvoju u osnovnim školama. 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo i Upravni 

odjel za kulturu, obrazovanje i sport u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom i 

udrugama i organizacijama koje se bave žrtvama obiteljskog nasilja, Dom za žrtve 

obiteljskog nasilja „Sveti Nikola“, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- analiza o obilježjima i modalitetima nasilja nad djecom s teškoćama u razvoju u 

osnovnim školama 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Organizacija provođenja analize o osobama s invaliditetom kao žrtvama obiteljskog 

nasilja. 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo i Upravni 

odjel za kulturu, obrazovanje i sport u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom i 

udrugama i organizacijama koje se bave žrtvama obiteljskog nasilja, Dom za žrtve 

obiteljskog nasilja „Sveti Nikola“, Povjerenstvo. 
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Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- analiza o osobama s invaliditetom kao žrtvama obiteljskog nasilja 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 

 

2.9. INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJA I PODIZANJE RAZINE SVJESTI 

 

Uvod i ocjena stanja 

 

Osiguranje potpune integracije osoba s invaliditetom u društvo, kao temeljni cilj 

Strategije, ne može se ostvariti bez pristupa informacijama preko odgovarajućega 

komunikacijskog sustava. Za bolje razumijevanje mjera i aktivnosti na ovom području 

Strategije potrebno je podsjetiti na sadržaj pojmova: 

-  komunikacija podrazumijeva govorne i znakovne jezike, prikazivanje teksta, 

Brailleovo pismo i taktilnu komunikaciju, krupni tisak, zvučne zapise, pristupačne 

multimedije, osobne čitače i alternativne oblike, sredstva i oblike komunikacije, 

uključujući pristupačne informacijske i komunikacijske tehnologije; 

-  jezik obuhvaća govorene i znakovne jezike i druge oblike negovornih jezika. 

 

Brze promjene, razvoj u svijetu informatike i komunikacija, uvjetuju i način na koji 

ljudi međusobno komuniciraju, obavljaju poslove i koriste se uslugama i informacijama. 

Tehnološki napredak treba pomoći svim građanima u poboljšanju kvalitete života, a nikako ne 

smije biti faktor koji još snažnije isključuje pojedine društvene skupine. Osobe s invaliditetom 

trebaju snažniju pomoć društva da im omogući korištenje novih tehnologija kako bi ostvarili 

dobrobit tehnološkog napretka. Oštećenje ne smije biti razlog nedostupnosti informacija i 

tehnologije. Javne se službe trebaju pobrinuti za to da svoje informacije učine dostupnima 

svim građanima odnosno da budu usklađene sa standardima pristupačnosti. 

 

U razvoju standarda i oblikovanja novih komunikacijskih i informacijskih sustava 

potrebno je konzultirati predstavnike osoba s invaliditetom. 

 

Ciljevi: 

- Osiguran veći stupanj dostupnosti web-a. 

- Javne informacije, odnosno sadržaji kojima raspolažu tijela Grada Varaždina su 

prihvatljivi, raspoloživi i dostupni osobama s invaliditetom. 

- Omogućen je pristup internetskom sadržaju, odnosno pristup javnim informacijama i 

informacijama o javnim uslugama na jednom mjestu, siguran pristup osobnim 

podacima i elektronička komunikacija svih građana i javnog sektora iz nadležnosti 

Grada Varaždina. 

- U daljnjem razvoju i širenju e-usluga u IKT sustavu gradske uprave naglasak je na 

osiguravanju pristupačnosti osobama s invaliditetom. 

 

Mjere i aktivnosti 
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Mjera 1. Omogućiti slobodno pretraživanje, primanje i prosljeđivanje informacija 

prema izboru pojedinca – osobe s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s drugim 

članovima društva 

 

Aktivnosti: 

 

1. Učiniti dostupnima informacije tijela Grada Varaždina prema osobama s invaliditetom u 

prihvatljivim oblicima i tehnologijama, ovisno o individualnim mogućnostima 

komuniciranja pojedinca – osobe s invaliditetom 

 

Nositelji: upravna tijela Grada Varaždina, Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- dostupni sadržaji tijela Grada Varaždina u pristupačnom obliku 

- senzibilizirana gradska uprava, odnosno službenici, u odnosu prema osobama s 

invaliditetom prema Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o dostupnosti 

internetskih stranica tijela u javnom sektoru 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Objaviti i redovito ažurirati prava i usluge iz svog djelokruga rada na službenim 

stranicama 

 

Nositelji: upravna tijela Grada Varaždina, Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- objavljene i ažurirane informacije o pravima i uslugama 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina  

 

3. Potaknuti upravna tijela Grada Varaždina na informiranje i komuniciranje s građanima u 

obliku koji je prihvatljiv osobama s invaliditetom  

 

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za socijalnu skrb,mjesnu 

samoupravu i civilno društvo, Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog 

vijeća, Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- senzibilizirana gradska uprava, odnosno službenici, u odnosu prema osobama s 

invaliditetom prema Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o dostupnosti 

internetskih stranica tijela u javnom sektoru 
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Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

4. Osigurati dostupnost Strategije  

 

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za socijalnu skrb,mjesnu 

samoupravu i civilno društvo, Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: 2020. 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- objava Strategije u crnom tisku, na Brailleovom pismu, snimci na audiokaseti i po 

potrebi u drugim oblicima pristupačnim za osobe s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti te djeci s teškoćama u razvoju  

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 

 

5. Izraditi Vodič kroz grad Varaždin za osobe s invaliditetom  

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo , Upravni 

odjel kulturu, obrazovanje i sport , udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: 2020. 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj objavljenih Vodiča kroz grad Varaždin za osobe s invaliditetom 

- broj predstavljanja Vodiča kroz grad Varaždin za osobe s invaliditetom i broj osoba s 

invaliditetom koje su im prisustvovale predstavljanju 

- broj pregleda Vodiča kroz grad Varaždin za osobe s invaliditetom na web stranicama 

Grada Varaždina 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 

 

6. Potaknuti medije za objavu sadržaja u obliku koji je prihvatljiv osobama s invaliditetom 

 

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za socijalnu skrb,mjesnu 

samoupravu i civilno društvo, Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog 

vijeća, Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj elektroničkih medija s kojima je sklopljen ugovor o subvencioniranju sadržaja 

koji se odnose na informiranje građana o projektima i programima Grada Varaždina 

na način koji omogućava slabovidnim osobama prilagodbu pristupačnosti 
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Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

Mjera 2. Koristiti nove IKT tehnologije u cilju povećanja neovisnosti i kvalitete života 

osoba s invaliditetom 

 

Aktivnost:  

 

1. Učiniti komunikacijske sustave, e-usluge i informacijske sadržaje gradske uprave 

pristupačnijim osobama s invaliditetom uz pomoć novih tehnologija 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, druga 

upravna tijela Grada Varaždina, udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- osiguran veći broj e-usluga 

- slabovidnim osobama omogućen viši stupanj prilagodbe sadržaja na web-stranicama 

Grada Varaždina 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

Mjera 3. Podizati razinu svijesti javnosti o pravima osoba s invaliditetom nizom 

različitih aktivnosti koje pridonose općoj toleranciji za raznolikosti u društvu i 

suzbijanju stereotipa i diskriminacije osoba s invaliditetom 

 

1. Izrada kalendara aktivnosti udruga osoba s invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, udruge 

osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- izrađen kalendar sa svim važnim datumima aktivnosti udruga osoba s invaliditetom 

uključujući i specifične za pojedine udruge, 

- distribucija kalendara medijima, odgojnim i obrazovnim institucijama, zdravstvenim i 

socijalnim ustanovama. 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Organizacija promocije dodjele priznanja zasluženim osobama i organizacijama za 

promicanje i zaštitu prava osoba s invaliditetom na različitim područjima djelovanja uz 

medijsko praćenje 

 

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo, Upravni odjel za socijalnu skrb, 

mjesnu samoupravu i civilno društvo  
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Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- organizirana promocije dodjele priznanja 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

 

3. Poticati medije na uvođenje i održavanje redovitih općih i specijaliziranih informativnih 

programa u kojima bi se razmatrale aktualne poteškoće, ali i uspjesi u provođenju mjera 

Strategije 

 

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo, Upravni odjel za socijalnu skrb, 

mjesnu samoupravu i civilno društvo  

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj medija koji su uveli opće i specijalizirane informativne programe 

- broj općih i specijaliziranih informativnih programa 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

4. Poticati osobe s invaliditetom i njihove udruge na javnu promidžbu u suradnji s medijima 

 

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo, Upravni odjel za socijalnu skrb, 

mjesnu samoupravu i civilno društvo  

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj objava u medijima 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

5. Izrada Kataloga informacija koji bi sadržavao popis udruga osoba s invaliditetom, 

osnovne podatke o udrugama (kontakt udruga, programske aktivnosti ....), vrste oštećenja 

prema orijentacijskoj listi, predodžbe o osobama s invaliditetom i druge bitne informacije 

o udrugama osoba s invaliditetom i njihovim članovima 

 

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo, Upravni odjel za socijalnu skrb, 

mjesnu samoupravu i civilno društvo  

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  
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- izrađen Kataloga informacija 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

 

6. Organizacija obilježavanja prigodnih datuma: 

- Tjedan mobilnosti 

- Međunarodni dan osoba s invaliditetom 

- međunarodni dani za pojedinu grupaciju osoba s invaliditetom 

 

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo, Upravni odjel za socijalnu skrb, 

mjesnu samoupravu i civilno društvo  

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- obilježeni prigodni datumi 

- broj sudionika 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

7. Organizacija stručnih skupova, tribina, okruglih stolova, medijskih konferencija na 

odgovarajućim i prigodnim lokacijama za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

te djecu s teškoćama u razvoju, 

 

Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom, Povjerenstvo, Upravni odjel za socijalnu skrb, 

mjesnu samoupravu i civilno društvo  

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj organiziranih stručnih skupova, tribina, okruglih stolova, medijskih konferencija 

- broj osoba s invaliditetom i udruga koje su aktivno sudjelovale u organizaciji stručnih 

skupova, tribina, okruglih stolova, medijskih konferencija 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2.10. SUDJELOVANJE U KULTURNOM ŽIVOTU  

 

Važan dio kvalitete života svakoga građana čini pristupačnost kulturnih sadržaja, ali i 

mogućnost vlastitog sudjelovanja u stvaranju istog. Sudjelovanje osoba s invaliditetom  u 

kulturnim sadržajima  pridonosi raznolikosti društva i afirmira njihove kreativne i umjetničke 

mogućnosti te senzibilizira javnost za umjetnički rad osoba s invaliditetom kao stvaratelja 

kulture i korisnika kulturnih usluga.  

Podupiru se programi udruga unutar kojih djeluju osobe s invaliditetom, ali i programi 

kulturnih institucija koji su namijenjeni povećanju dostupnosti umjetničkih sadržaja osoba s 
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invaliditetom, edukaciji osoblja ili organizaciji umjetničkih sadržaja prilagođenih osobama s 

invaliditetom.  

Posebno se podupiru i investicijska ulaganja namijenjena uklanjanju arhitektonskih 

barijera. 

 

Ciljevi: 

 

- Kulturni sadržaji dostupni osobama s invaliditetom. 

- Kontinuirano se potiču i podupiru projekti koji afirmiraju kreativne i umjetničke 

mogućnosti osoba s invaliditetom. 

- Umrežavanje i uključenost osoba s invaliditetom na projektima u institucionalnoj i 

neovisnoj kulturi. 

- Unaprijeđena suradnju na kulturnim programima udruga osoba s invaliditetom s 

kulturnim ustanovama i drugim udrugama na području grada Varaždina. 

 

Mjere i aktivnosti 

 

Mjera 1. Osigurati osobama s invaliditetom veću dostupnost svih sadržaja vezanih uz 

kulturni život zajednice namijenjenih svim drugim građanima   
 

Aktivnosti: 

1. Kulturne sadržaje prilagođavati osobama s invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, ustanove u kulturi kojima je 

osnivač Grad Varaždin, Pučko otvoreno učilište Varaždin, udruge osoba s invaliditetom i 

udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikatori provedbe aktivnosti: 

- broj kulturnih sadržaja prilagođenih osobama s invaliditetom  

- broj osoba s invaliditetom koje su posjetile prilagođene im kulturne sadržaje 

- broj udruga uključenih u prilagodbu predstava osobama s invaliditetom i u realizaciju 

istih 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Izvršiti komunikacijske i građevinske prilagodbe prostora u kojima se odvijaju kulturni 

sadržaji ( kazališta, muzeji, knjižnice, kino dvorane i dr) 

 

Nositelji: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, ustanove u kulturi kojima je 

osnivač Grad Varaždin, Pučko otvoreno učilište Varaždin, udruge osoba s invaliditetom i 

udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, Upravni odjel za socijalnu 

skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina, Povjerenstvo. 

 

Rok: kontinuirano 

 

Indikatori provedbe aktivnosti: 
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- broj prostora u kojima se održavaju kulturni sadržaji prilagođenih osobama s 

invaliditetom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 

 

Mjera 2. Kontinuirano poticati i podupirati projekte koji afirmiraju kreativne i 

umjetničke mogućnosti osoba s invaliditetom, uključujući i projekte koji potiču 

umrežavanje i uključenost osoba s invaliditetom na projektima u institucionalnoj i 

neovisnoj kulturi   
 

Aktivnosti: 

1. Sufinancirati programe ustanova, udruga i drugih subjekata u kulturi koji na profesionalnoj 

i amaterskoj razini djelovanja afirmiraju kreativne i umjetničke mogućnosti osoba s 

invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, ustanove, udruge i ostali subjekti u 

kulturi, Pučko otvoreno učilište Varaždin, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikatori provedbe aktivnosti: 

- broj dodijeljenih potpora programima ustanova, udruga i drugih subjekata u kulturi 

- iznos dodijeljenih potpora programima ustanova, udruga i drugih subjekata u kulturi  

- broj ustanova, udruga i drugih subjekata u kulturi kojima su dodijeljene potpore  

- broj osoba s invaliditetom koje su dobile mogućnost kroz poduprte programe 

afirmirati svoje kreativne i umjetničke mogućnosti 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2.11. SUDJELOVANJE U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU  

 

Sudjelovanje svih građana u političkom i javnom životu te demokratskim procesima 

temeljno je obilježje razvijene demokracije. Ustavom Republike Hrvatske propisano je da 

država posebnu skrb posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni 

život, dok je Konvencijom o pravima osobama s invaliditetom propisano da će države 

potpisnice jamčiti osobama s invaliditetom njihova politička prava i mogućnost njihova 

uživanja na ravnopravnoj osnovi s drugima. 

 

Društvo ima obvezu stvarati poticajno okruženje za osobe s invaliditetom i omogućiti 

im sudjelovanje u politici i javnom životu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. 

Kao i u većini zemalja i gradova, osobito treba poticati veći angažman žena i mladih osoba s 

invaliditetom. 

 

Pri obavljanju poslova iz svog samoupravnog djelokruga Grad Varaždin neposredno 

ostvaruje potrebe građana pa je upravo na toj razini od iznimno velike važnosti uloga osoba s 

invaliditetom i njihovih organizacija, te su oni prepoznati kao vrlo učinkoviti i vrijedni 

partneri te aktivni dionici u kreiranju politika. 
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Primjenom Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima 

donošenja zakona, drugih propisa i akata (,,Narodne novine" broj 140/09) te Zakona o pravu 

na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) unaprijeđeno je sudjelovanje 

zainteresirane javnosti u proces utvrđivanja javnih politika te je invalidnim osobama 

omogućeno uključivanje u proces donošenja strategija/ planova/općih akata Grada Varaždina 

i pristup svim informacijama koje posjeduje Grad Varaždin. 

 

Gradski reklamacijsko informacijski centar (GRIC) je sustav koji omogućuje 

građanima Grada Varaždina da, korištenjem samo jednog telefonskog broja putem pozivnog 

centra ili putem Internet stranica, komuniciraju s gradskim službama i trgovačkim društvima 

na način da prijavljuju probleme, reklamacije i postavljaju upite za usluge čije je rješavanje 

sadržano i obuhvaćeno Katalogom usluga koje pruža Grad Varaždin, s mogućnošću da dobiju 

povratne i relevantne informacije vezane uz rješavanje prijavljenih problema, reklamacija i 

upita. 

 

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina 

(„Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 1/15 i 2/15) podrobno uređuje glasovanje birača koji 

zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, te 

birača koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na 

biračko mjesto. Odredbe članka 61. Zakona o lokalnim izborima kojima je uređeno 

ostvarivanje biračkog prava birača koji pristupe biračkom mjestu, ali im je zbog invaliditeta 

onemogućena pristupačnost biračkom mjestu primjenjuju se i kod izbora članova za vijeće 

mjesnih odbora na području Grada Varaždina. 

 

Ciljevi: 

 

- Osobe s invaliditetom, žene i mladi sudjeluju u političkom i javnom životu na razini 

Grada Varaždina. 

- Osobe s invaliditetom aktivno sudjeluju prigodom donošenja odluka za osobe s 

invaliditetom. 

- Osigurana pristupačnost izbornog postupka u cijelosti svim osobama s invaliditetom. 

- Olakšano sudjelovanje osoba s invaliditetom u predstavničkim i izvršnim tijelima kroz 

dostupnost temeljnih dokumenata od značaja za političko sudjelovanje na razni Grada 

Varaždina. 

- Unapređenje kvalitete života žena i mladih osoba s invaliditetom te poticanje istih za 

povećano uključivanje u sve oblike javnog života i u sve razine političkog odlučivanja 

i djelovanja kroz partnersku suradnju s organizacijama osoba s invaliditetom sukladno 

članku 29. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. 

- Nastaviti podupirati rad organizacija civilnoga društva kroz financiranje kvalitetnih 

programa i projekata iz područja zaštite, poštivanja i promicanje ljudskih prava žena i 

mladih s invaliditetom, kao i jačati senzibilizaciju javnosti o mogućnostima 

uključivanja žena i mladih s invaliditetom u javni i politički život. 

 

Mjere i aktivnosti 
 

Mjera 1. Osigurati tehničku podršku ili druge oblike pomoći kako bi svim osobama s 

invaliditetom bili dostupni temeljni dokumenti od značaja za političko sudjelovanje na 

razini Grada Varaždina  

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12099
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12101
http://gric.varazdin.hr/www_gric/
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Aktivnosti: 

 

1. Izraditi analizu dostupnosti temeljnih dokumenata za sve osobe s invaliditetom, te opreme 

koja je dostupna za političko djelovanje (scanneri, pisači na Brailleovom pismu itd.). 

 

Nositelji: 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, udruge osoba s invaliditetom i 

udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: 2020. godina 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- izrađena analiza dostupnosti dokumenata i opreme za osobe s invaliditetom, 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 

 

2. Povećati dostupnost dokumenata različitih formata sukladno potrebama osoba s 

invaliditetom. 

 

Nositelji: 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, udruge osoba s invaliditetom i 

udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: 2020. godina 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- povećana dostupnost temeljnih dokumenata za osobe s invaliditetom, 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 

-  

 

3. Potaknuti osobe s invaliditetom, udruge osoba s invaliditetom i udruge koje programski 

djeluju u korist osoba s invaliditetom za uključivanje u postupak donošenja akata, 

posebice onih koji se odnose na osobe s invaliditetom. 

 

Nositelji: 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, udruge osoba s invaliditetom i 

udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: 2020. godina 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- na web-stranicama Grada Varaždina slabovidnim osobama omogućen viši stupanj 

prilagodbe sadržaja dokumenata u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, 

- dokumenti koji se odnose na osobe s invaliditetom putem web stranica Grada 

Varaždina, udruga osoba s invaliditetom i udruga koje programski djeluju u korist 

osoba s invaliditetom dostupni u obliku sukladno potrebama osobama s invaliditetom 
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Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 2. Omogućiti ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u ostvarivanju 

njihova biračkog prava 

 

Aktivnosti: 

 

1. Izraditi analizu propisa koji se odnose na izbore za članove mjesnih odbora te predložiti 

izmjene. 

 

Nositelji: Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, udruge osoba s 

invaliditetom i udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, 

Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontunuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- izrađena analiza akata, akti usklađeni s izbornim zakonodavstvom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 

 

2. Izvršiti prilagodbu objekata u kojima su biračka mjesta za pristup i korištenje osobama s 

invaliditetom. 

 

Nositelji: 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, udruge osoba s invaliditetom i 

udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontunuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- izrađena analiza akata, akti usklađeni s izbornim zakonodavstvom 

- broj biračkih mjesta na koje je omogućen pristup osobama s invaliditetom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2.12. REKREACIJA, RAZONODA I SPORT  

 

Uvod i ocjena stanja 

 

Sudjelovanje svih građana u političkom, javnom životu i demokratskim procesima 

temeljno je obilježje razvijene demokracije. 

Društvo ima obvezu stvarati poticajno okruženje za osobe s invaliditetom i omogućiti 

im sudjelovanje u politici i javnom životu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. 

Kao i u većini zemalja i gradova, osobito treba poticati veći angažman žena i mladih osoba s 

invaliditetom. 
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Uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu ovisi svakako i o tome koliko mogu 

sudjelovati u stvaranju i korištenju kulturnih vrijednosti. One imaju pravo i trebaju sudjelovati 

u kulturi, aktivnostima u slobodnom vremenu, sportu i turizmu. 

U većini europskih gradova postoji niz problema u ostvarivanju pristupačnosti 

objekata i kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom, s obzirom na to da se, uglavnom, radi o 

starijim zdanjima ili povijesnim spomenicima kulture. U tom se slučaju uglavnom koristi 

koncept razumne prilagodbe.  

Sport i razonoda značajne su aktivnosti koje su za osobe s invaliditetom ponekad 

nužna terapijska nadopuna. Pokret se kao temeljna biološka potreba realizira ciljanom 

motoričkom aktivnošću, bez obzira na to radi li se o osobi bez invaliditeta ili s njim.  

Od davnina su ljudi pokazivali interes za bavljenje kineziološkim aktivnostima koje su 

imale različite predznake - od natjecateljskoga, rekreativnog, do razonode i zabave. Za osobu 

s invaliditetom kineziološke aktivnosti su osnovna pretpostavka za psihomotoričko 

prilagođavanje na novonastale uvjete življenja. Sudjelovanje u kineziološkim aktivnostima 

umanjuje razvoj promijenjenih oblika ponašanja, koja se gotovo uvijek javljaju nakon 

nastanka invaliditeta i upravo te aktivnosti mijenjaju samu osobu s invaliditetom i okolinu u 

kojoj ona živi. 

Ovdje se potvrđuje osnovni princip po kojem osoba s invaliditetom mora nastaviti 

živjeti odnosno  nije od presudne važnosti ono što je izgubila nego preostale sposobnosti. 

 

Ciljevi: 

 

- Osigurane javno dostupne informacije o pristupačnosti turističkim objektima i 

uslugama u turizmu radi korištenja prava osoba s invaliditetom na pristup uslugama 

koje pružaju organizatori turističkih aktivnosti. 

- Povećana razina osviještenosti o važnosti razvoja pristupačnog turizma i povećanja 

razine tolerancije, prihvaćanja i poštovanja prema osobama s invaliditetom od strane 

svih turističkih dionika. 

- Uključen što veći broj učenika s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u 

sportske programe te natjecanja. 

- Osiguran veći broj prilagođenih dječjih igrališta, sportskih terena i parkova djeci s 

teškoćama u razvoju. 

 

Mjere i aktivnosti 
 

Mjera 1. Informirati i podizati svijest o pristupačnom turizmu 

 

Aktivnosti: 

 

1. Kreirati bazu podataka o pristupačnosti objektima i uslugama u turističkim odredištima 

 

Nositelji: Turistička zajednica grada Varaždina i Upravni odjel za EU projekte, upravljanje 

imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina  

 

Rok provedbe: kontunuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- kreirana javno dostupna baza podataka 

 

Potrebna financijska sredstva:  
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- sredstva iz proračuna Grada Varaždina  

 

2. Pripremiti i provesti kampanju podizanja svijesti o pristupačnom turizmu 

 

Nositelji: Turistička zajednica grada Varaždina i Upravni odjel za EU projekte, upravljanje 

imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina  

 

Rok provedbe: 2020. 

 

Indikatori provedbe: 

- pripremljena i provedena kampanja u svrhu podizanja svijesti o pristupačnom turizmu 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina sredstva ostalih proračuna 

 

 

Mjera 2. Razvoj javne turističke infrastrukture  

 

Aktivnosti: 

 

1. Izraditi evidenciju javne turističke infrastrukture s utvrđenom razinom pristupačnosti 

(upisati koji element pristupačnosti je zadovoljen). 

 

Nositelji: Turistička zajednica grada Varaždina i Upravni odjel za EU projekte, upravljanje 

imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina  

 

Rok provedbe: 2020. 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- kreirana evidencija javne turističke infrastrukture 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Povećati pristupačnost javnim sadržajima za gluhe i slijepe osobe, kao i za osobe s 

invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću (uređenje plaža, centara za posjetitelje, 

interpretacijskih centara i sl.) 

 

Nositelji: Turistička zajednica grada Varaždina i Upravni odjel za EU projekte, upravljanje 

imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina  

 

Rok provedbe: kontunuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- broj javnih sadržaja s ugrađenim elementima pristupačnosti 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i  sredstva ostalih proračuna 

 

3. Postavljanje oznaka na Brailleovom pismu i taktilnih crta vodilje 
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Nositelji: Turistička zajednica grada Varaždina i Upravni odjel za EU projekte, upravljanje 

imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina  

 

Rok provedbe: 2020. 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- postavljene oznake na Brailleovom pismu i taktilne crte vodilje 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 3. Izraditi, provoditi i pratiti programe izvanškolskih športskih i drugih 

aktivnosti koje će poboljšati uključivanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju.  

 

Aktivnosti: 
 

1. Osiguranje suradnje između Grada Varaždina i kulturno-umjetničkih i sportskih 

ustanova  na području grada Varaždina  
 

Nositelji: Povjerenstvo, udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za socijalnu skrb, 

mjesnu samoupravu i civilno društvo,  i dr. 

 

Rok provedbe: 2020.  

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- potpisan Sporazum o međusobnoj suradnji Grada Varaždina i kulturno-umjetničkih i 

sportskih  ustanova 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i  sredstva ostalih proračuna 

 

2. Izraditi jedinstvenu iskaznicu s kojom će osoba s invaliditetom i njezina pratnja ostvariti 

pravo na jedinstvenu cijenu ulaznica u kulturno-umjetničkim i sportskim ustanovama 

 

Nositelji:  Povjerenstvo, udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za socijalnu skrb, 

mjesnu samoupravu i civilno društvo,  i dr. 

 

Rok provedbe: 2020.  

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj izrađenih iskaznica s kojima će osobe s invaliditetom i njihove pratnje ostvariti 

pravo na jedinstvenu cijenu ulaznica za praćenje državnih i međunarodnih sportska 

natjecanja. 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina sredstva ostalih proračuna 

 

Mjera 4. Provoditi sportske programe i druge aktivnosti koji će poboljšati uključivanje 

djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom 
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Aktivnosti: 

 

1. Osiguravanje uvjeta održavanja, opremanja i uvođenja novih sadržaja za obavljanje 

sportskih i rekreativnih aktivnosti osoba s invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Upravni odjel za komunalne 

polove, urbanizam i zaštitu okoliša , Zajednica sportskih udruga  Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina koje osiguravaju uvjete 

održavanja, opremanja i uvođenja novih sadržaja za obavljanje sportskih i rekreativnih 

aktivnosti osoba s invaliditetom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i  sredstva ostalih proračuna 

 

 

2. Edukacija stručnog osoblja te integracija osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za kulturu, obrazovanje i sport, udruge osoba s invaliditetom, sportske udruge osoba s 

invaliditetom, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Zajednica sportskih udruga Grada 

Varaždina. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj educiranih voditelja, asistenata i trenera u različitim sportskim granama 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

3. Uključivanje osoba s invaliditetom u sustav natjecanja redovnih sportskih klubova  

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za kulturu, obrazovanje i sport, udruge osoba s invaliditetom, sportske udruge osoba 

s invaliditetom, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Zajednica sportskih udruga 

Grada Varaždina. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj uključenih osoba s invaliditetom u sustav natjecanja redovnih sportskih klubova 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 
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4. Pomoć u izradi priručnika i promidžbenog materijala sportskih aktivnosti osoba s 

invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za kulturu, obrazovanje i sport, udruge osoba s invaliditetom, sportske udruge osoba 

s invaliditetom, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Zajednica sportskih udruga 

Grada Varaždina. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- izrađen priručnik i promidžbeni materijal 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i  sredstva ostalih proračuna 

 

5. Organizacija škole plivanja za osobe s invaliditetom uz potrebnu prilagodbu 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za kulturu, obrazovanje i sport, udruge osoba s invaliditetom, sportske udruge osoba 

s invaliditetom, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Zajednica sportskih udruga 

Grada Varaždina. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj polaznika škole plivanja  

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 

 

Mjera 5. Osigurati i prilagoditi dječja igrališta, sportske terene i parkove djeci s 

teškoćama u razvoju 

 

Aktivnost: 

 

1. Osigurati pristupačnost dječjih igrališta, sportskih terena i parkova prilagođenih djeci s 

teškoćama u razvoju (postojećih i novoizgrađenih) 

 

Nositelji:  Upravni odjel za  socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel kulturu, obrazovanje i sport, udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za 

prostorno uređenje i graditeljstvo, Upravni odjel za  komunalne poslove, urbanizam i 

zaštitu okoliša, mjesni odbori, sportske udruge u koordinaciji s ostalim sportskim 

udrugama osoba s invaliditetom, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj prilagođenih postojećih sadržaja 
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- broj novoizgrađenih sadržaja 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 

 

 

Mjera 6. Stručna i financijska potpora projektima udruga osoba s invaliditetom i 

udruga koje rade u korist osoba s invaliditetom s područja sporta, kulture, 

medijskog i javnog praćenja 

 

Aktivnosti: 

 

1. Osigurati stručnu potporu projektima udruga uz postojeće trenere koji rade sa osobama s 

invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za kulturu, obrazovanje i sport, sportske udruge osoba s invaliditetom. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj stručnih trenera 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina  

 

2. Osigurati sportskim udrugama osoba s invaliditetom (članice Zajednice sportskih udruga 

Grada Varaždina) sufinanciranje programa kroz Program javnih potreba u sportu Grada 

Varaždina na temelju kriterija i Odluka Gradskog sportskog saveza osoba s invaliditetom 

Grada Varaždina 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za kulturu, obrazovanje i sport, sportske udruge osoba s invaliditetom. 

 

Rok: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje programa udruga osoba s invaliditetom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 

 

 

2.13. RIZIČNE SITUACIJE I HUMANITARNA KRIZNA STANJA  

 

Prema načelu zabrane diskriminacije u sustavu civilne zaštite pruža se potrebna pomoć 

svima kojima je potrebna, neovisno o rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, 

političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, 

članstvu u sindikatu, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, 



 46 

dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju 

ili spolnoj orijentaciji. 

 

Ciljevi: 

- Konkretnim normativnim, planskim i operativnim mjerama osigurano je 

nediskriminatorno postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite 

prema osobama s invaliditetom u svrhu njihove zaštite i sigurnosti u slučaju katastrofe, 

prirodne ili tehničko – tehnološke, kao i u slučajevima oružanih sukoba i humanitarnih 

kriza. 

- Planovi djelovanja sustava civilne zaštite uvažavaju specifične potrebe svake osobe s 

invaliditetom, a ne skupina ili kategorija osoba s invaliditetom. 

- Procesi javnog uzbunjivanja uređeni su na način da, što je više moguće, obuhvate 

pojedinačne potrebe osoba s invaliditetom i sve kapacitete za smještaj osoba s 

invaliditetom. 

- Postupci iz planova djelovanja civilne zaštite razrađeni na način da se izbjegne 

diskriminacija osoba s invaliditetom u svim fazama (slučajeve diskriminacije treba 

rješavati brzo i pravedno). 

- Privremeni smještaj nakon katastrofe za osobe s invaliditetom dostupan je i dizajniran 

na način da zadovolji njihove osnovne potrebe do trenutka osiguravanja uvjeta za 

njihov povratak na mjesta iz kojih su evakuirani. 

 

Mjere i aktivnosti: 

 

Mjera 1. Normativno urediti osiguravanje iste razine podrške osobama s invaliditetom u 

slučaju katastrofe na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima i pripremiti planove za 

pružanje skrbi osobama s invaliditetom u katastrofi i velikim nesrećama 

 

Aktivnosti: 

 

1. Opće akte iz područja civilne zaštite uskladiti s važećim propisima u dijelu kojem je 

izrijekom propisano postupanje prema osobama s invaliditetom u katastrofama i velikim 

nesrećama. 

 

Nositelji: Gradonačelnik Grada Varaždina, Stožer civilne zaštite Grada Varaždina, 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, ustanove socijalne skrbi, 

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin te druge udruge osoba s invaliditetom i udruge 

koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, Povjerenstvo i ostale operativne 

snage s područja Grada Varaždina i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Grada Varaždina  

 

Rok provedbe: 2020. godina 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- propisano postupanje prema osobama s invaliditetom u katastrofama u općim aktima 

uzimajući u obzir specifičnosti svih vrsta invaliditeta 

 

Potrebna financijska sredstva: 

- sredstva iz Proračuna Grada Varaždina te sredstva ostalih nositelja u proračunu Grada 
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2. U Plan djelovanja civilne zaštite Grada Varaždina ugraditi zadaće/postupanje operativnih 

snaga sustava civilne zaštite u provođenju mjera i aktivnosti spašavanja osoba s 

invaliditetom u velikoj nesreći i katastrofi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima 

kojima se regulira to područje djelovanja 

 

Nositelji: Gradonačelnik Grada Varaždina, Stožer civilne zaštite Grada Varaždina, 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, ustanove socijalne skrbi, 

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin te druge udruge osoba s invaliditetom i udruge 

koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, Povjerenstvo i ostale operativne 

snage s područja Grada Varaždina i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Grada Varaždina  

 

 

Rok provedbe: 2020. godina 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- u planu djelovanja civilne zaštite Grada Varaždina ugrađene zadaće/postupanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite u provođenju mjera i aktivnosti spašavanja 

osoba s invaliditetom u velikoj nesreći i katastrofi 

 

Potrebna financijska sredstva: 

- sredstva iz Proračuna Grada Varaždina te sredstva ostalih nositelja u proračunu Grada 

 

 

Mjera 2. Osposobiti i pripremiti operativne snage iz sustava civilne zaštite s područja 

Grada Varaždina za sudjelovanje u skrbi o osobama s invaliditetom u katastrofi 

 

Aktivnosti: 

 

1. Pri osposobljavanju za operativnih snaga iza sustava civilne zaštite s područja Grada 

Varaždina, a posebno povjerenika civilne zaštite i njegovih zamjenika, posebni značaj 

pridati na educiranju o mjerama skrbi o osobama s invaliditetom za vrijeme velikih 

nesreća i katastrofa. 

 

Nositelji: Gradonačelnik Grada Varaždina, Stožer civilne zaštite Grada Varaždina i ostale 

operativne snage sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina, Upravni odjel za 

poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Povjerenstvo i ostale operativne snage s 

područja Grada Varaždina i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Grada Varaždina  

 

 

Sunositelji: DUZS, Gradsko društvo crvenog križa Varaždin te udruge osoba s 

invaliditetom i udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 
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- ugrađeni sadržaji o provedbi mjera skrbi o osobama s invaliditetom u katastrofama u 

postojeće programe osposobljavanja operativnih snaga te posebno u nove programe 

osposobljavanja 

 

Potrebna financijska sredstva: 

- sredstva iz Proračuna Grada Varaždina te sredstva ostalih nositelja u proračunu Grada 

 

 

2. U svim aktivnostima sustava (osposobljavanjima, vježbama) davati poseban naglasak na 

sadržaje o načinu provođenja skrbi o osobama s invaliditetom, osiguravati odgovarajuću 

opremu za operativne snage koje će sudjelovati u pružanju žurne pomoći osobama s 

invaliditetom u katastrofi. 

 

Nositelji: Gradonačelnik Grada Varaždina, Stožer civilne zaštite Grada Varaždina i ostale 

operativne snage sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina, Upravni odjel za 

poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Povjerenstvo i ostale operativne snage s 

područja Grada Varaždina i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Grada Varaždina  

 

 

Sunositelji: DUZS, Gradsko društvo crvenog križa Varaždin te udruge osoba s 

invaliditetom i udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- broj operativnih snaga iz sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina 

osposobljen za profesionalno korektno i nepristrano postupanje prema osobama s 

invaliditetom u intervencijama u katastrofi 

 

Potrebna financijska sredstva: 

- sredstva iz Proračuna Grada Varaždina te sredstva ostalih nositelja u proračunu Grada 

 

 

 

2.14. UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM U CIVILNOM DRUŠTVU 

 

Uvod i ocjena stanja 

 

Civilno društvo iznimno je važno za osobe s invaliditetom kao prostor za njihovo 

djelovanje i uključivanje u društveni život, te za suradnju i partnerstvo s javnim, državnim, 

regionalnim i lokalnim institucijama.  

Najznačajniji dio civilnog društva su udruge, a udruge osoba s invaliditetom su zbog 

dugogodišnje tradicije i iskustva, pokretači i nositelji razvoja civilnog društva. 

Osobe s invaliditetom preko svojih udruga intenzivno rade na poboljšavanju svojih 

životnih uvjeta, a vrlo su često jedini prostor njihove samoaktualizacije i mogućnosti 

ostvarivanja socijalnih kontakata. 

S obzirom na to da se potrebe osoba s invaliditetom mijenjaju zajedno s promjenama 

životnih uvjeta, državne, lokalne i javne institucije, zbog svog formalnog ustroja ne mogu 
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pravodobno registrirati promjene, a još manje pružiti odgovarajuća rješenja. Udruge osoba s 

invaliditetom u tom procesu uvode nove tipove socijalnih usluga prilagođene potrebama 

svojih članova. 

Udruge osoba s invaliditetom zagovaraju određene vrednote, prioritete i specifičnosti 

svoje uže grupacije ili ukupne populacije s invaliditetom. Zagovaranjem prioriteta u 

financiranju socijalnih programa utječu na socijalnu politiku Grada Varaždina. 

Grad Varaždin s udrugama osoba s invaliditetom ostvaruje partnerstvo u planiranju, 

usmjeravanju, provođenju i evaluaciji socijalnih programa u dugoročnom razdoblju. 

Strategija je nastala na temelju zahtjeva osoba s invaliditetom koje su, zajedno sa 

stručnjacima, osobno ili preko svojih predstavnika u udrugama sudjelovale u kreiranju i 

planiranju mjera. Predstavnici udruga osoba s invaliditetom članovi su Povjerenstva koje u 

suradnji s Upravnim odjelom za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo iniciraju 

provedbu Strategije. 

 

Ciljevi: 
- Udruge osoba s invaliditetom su aktivni dionici u kreiranju politika Grada varaždina 

usmjerenih osobama s invaliditetom. 

- Osiguran transparentan i učinkovit sustav financiranja iz proračuna Grada Varaždina 

projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge osoba s 

invaliditetom. 

- Osiguran transparentan i učinkovit sustav financiranja institucionalne podrške 

udrugama osoba s invaliditetom 

- Postignut veći sinergijski učinak djelovanja udruga osoba s invaliditetom na kvalitetu 

života osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici. 

- Povećan broj udruga osoba s invaliditetom koje koriste sredstva iz Europskih 

investicijskih i strukturnih fondova za programe usmjerene poboljšanju kvalitete 

života osoba s invaliditetom. 

 

Mjere i aktivnosti: 

 

Mjera 1. Razvijati partnerstvo gradske uprave s udrugama osoba s invaliditetom  

 

Aktivnosti: 

 

1. Poticati sudjelovanje udruga osoba s invaliditetom u postupcima savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću  

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, 

Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj udruga osoba s invaliditetom koje su se uključile u savjetovanje 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna 
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2. Kontinuirano uključivati predstavnike osoba s invaliditetom u radna tijela prilikom izrade 

odluka, strategija i ostalih dokumenata Grada 

 

Nositelji: upravna tijela Grada Varaždina 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj predstavnika osoba s invaliditetom uključenih u radna tijela 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina  i sredstva ostalih proračuna 

 

 

Mjera 2. Sustavno financirati udruge osoba s invaliditetom omogućujući njihovo 

djelovanje u cilju unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom 

 

1. Upućivati na savjetovanja i izobrazbu službenike koji sudjeluju u postupcima dodjele 

financijskih sredstava udrugama o primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge 

 

Nositelji: rukovodeći službenici Grada Varaždina 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj službenika koji su sudjelovali u izobrazbi o primjeni Uredbe 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Poboljšati dostupnost i transparentnost podataka o rezultatima projekata i programa 

financiranih iz proračuna Grada Varaždina koje provode organizacije civilnoga društva s 

izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u području potpore osobama s 

invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama 

 

Nositelji: upravna tijela Grada Varaždina 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- izrađena godišnja Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog 

društva iz javnih izvora s izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u 

području potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno 

ugroženim skupinama 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 
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3. Redovito objavljivanje informacija o raspisanim natječajima relevantnim za rad udruga 

osoba s invaliditetom i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Grada Varaždina 

 

Nositelji: upravna tijela Grada Varaždina 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj obavijesti objavljenih na mrežnim stranicama Grada Varaždina o natječajima 

relevantnim za rad udruga osoba s invaliditetom  

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

4. Poticanje aktivnosti osoba s invaliditetom u kreiranju i provođenju posebnih projekata i 

programa za osobe s različitim vrstama oštećenja 

 

Nositelji: upravna tijela Grada Varaždina 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj provedenih posebnih projekata i programa za osobe s različitim vrstama oštećenja 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 3. Poticati i razvijati suradnju udruga osoba s invaliditetom s ostalim 

organizacijama civilnog društva 

 

Aktivnosti: 

1. Poticanje uključivanja osoba s invaliditetom u aktivnosti ostalih organizacija civilnog 

društva 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesni samoupravu i civilno društvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj osoba s invaliditetom uključenih u  aktivnosti drugih dijelova civilnog društva 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Poticanje stvaranja partnerstva udruga osoba s invaliditetom s udrugama koje djeluju u 

korist osoba s invaliditetom u cilju kvalitetnijeg ostvarivanja zajedničkih projekata i 

programa 
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Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za socijalnu skrb,  mjesnu 

samoupravu i civilno društvo, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Savjet 

mladih, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj ostvarenih partnerstva udruga osoba s invaliditetom s udrugama koje djeluju u 

korist osoba s invaliditetom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 5. Poticati zapošljavanje osoba s invaliditetom programima i projektima udruga 
 

Aktivnost: 

 

1. Dodatno vrednovati (bodovati) višegodišnje projekte i programe za čiju se provedbu 

su/financiraju i plaće osoba s invaliditetom 

 

Nositelji: nadležni upravni odjeli koji raspisuju natječaje  

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti:  

- broj financiranih projekata i programa udruga za čiju se provedbu su/financiraju i 

plaće osoba s invaliditetom 

- broj zaposlenih osoba s invaliditetom u financiranim projektima i programima udruga 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2.15. SURADNJA S DRŽAVNIM TIJELIMA, DRUGIM JEDINICAMA 

LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I 

MEĐUNARODNA SURADNJA 

 

Grad Varaždin, kao jedinica lokalne samouprave, aktivno promiče i štiti ljudska prava 

osoba s invaliditetom kroz niz projekata/programa/aktivnosti kojih je nositelj, odnosno u 

suradnju s državnim tijelima, drugim jedinicama lokalne samouprave i Varaždinskom 

županijom (jedinicom regionalne (područne) samouprave). 

Također, Grad Varaždin provodi mjere Nacionalne strategije i svake godine dostavljati 

nadležnom Ministarstvu izvješća o provedbi mjera iz svoje nadležnosti. 

U odnosima s drugim jedinicama lokalne samouprave, osobito onima na području 

Varaždinske županije, Grad Varaždin promiče zaštitu prava osoba s invaliditetom, te suradnju 

udruga civilnog društva na provođenju međunarodnih projekata i suradnju s prijateljskim 

gradovima u Republici Hrvatskoj i u drugim državama. 

 

Ciljevi: 



 53 

- Usklađen normativnog okvira u svrhu potpune primjene UN Konvencije o pravima 

osoba s invaliditetom i Nacionalne strategije. 

- Nastavljena suradnja s tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave i međunarodna suradnja u svrhu razmjene i dijeljenja 

informacija, sustava i primjera dobre prakse. 

- Redovito izvještavanje o provedbi mjera iz svoje nadležnosti. 

 

Mjere i aktivnosti: 

 

Mjera 1. Pratiti proces provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za 

osobe s invaliditetom, usklađenost općih akata u skladu s obvezama iz UN Konvencije o 

pravima osoba s invaliditetom, Nacionalne strategije i pozitivnih propisa koji su od 

posebnog interesa za osobe s invaliditetom 

 

Aktivnosti: 

1. Pratiti provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, 

Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- osvrt na postignuća i odstupanja temeljem izvješća o provedbi mjera Nacionalne 

strategije 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

2. Izvršiti mapiranje usklađenosti općih akata Grada Varaždina s UN Konvencijom o 

pravima osoba s invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, 

Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- broj propisa koji su izmijenjeni u svrhu usklađivanja s UN Konvencijom o pravima 

osoba s invaliditetom i Nacionalnom strategijom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 
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Mjera 2. Podnositi izvješća o provedbi mjera provedbe Nacionalne strategije 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 

 

Aktivnost: 

 

1. Izrađivati izvješća o provedbi preuzetih obveza sukladno međunarodnim instrumentima na 

području promicanja i zaštite prava osoba s invaliditetom 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, 

Povjerenstvo 

 

Rok provedbe: do 31. siječnja svake godine 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- izrađena izvješća o provedbi mjera provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom 

 

Potrebna financijska sredstva:  

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

Mjera 3. Nastaviti suradnju s državnim tijelima, drugim jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju 

 

Aktivnosti: 

 

1. Surađivati sa središnjim tijelima državne uprave, Varaždinskom županijom, jedinicama 

lokalne samouprave na području Republike Hrvatske i drugih država u svrhu razmjene 

dobre prakse i iskustva u njenoj provedbi 

 

Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: do 31. siječnja svake godine. 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- raspoloživost i oblici ostvarene suradnje, 

 

Potrebna financijska sredstva: 

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina i sredstva ostalih proračuna  

 

2. Pratiti rad Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Povjerenstva 

Vlade RH za osobe s invaliditetom te provoditi, distribuirati i integrirati njihove 

preporuke u strateške dokumente, politike i programe na razini Grada Varaždina. 
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Nositelji: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Upravni 

odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Povjerenstvo. 

 

Rok provedbe: do 31. siječnja svake godine. 

 

Indikator provedbe aktivnosti: 

- informacije i bilješke o provedenim aktivnostima i djelovanju gradskih dužnosnika i 

službenika na sastancima 

 

Potrebna financijska sredstva: 

- sredstva iz proračuna Grada Varaždina 

 

3. ZAVRŠNE ODREDNICE 

 

Donošenje i provođenje Strategije zahtijeva sustavnu i stalnu koordinaciju 

mnogobrojnih sudionika. Funkciju praćenja pojedinih područja djelovanja, koordinaciju i 

usklađivanje pojedinih područja djelovanja na razini Grada Varaždina obavljat će osnovano 

Povjerenstvo za osobe s invaliditetom  Mjere i aktivnosti navedene u Strategiji uspješno će se 

i pravodobno provoditi samo uz stalnu inicijativu za provođenjem aktivnosti između pojedinih 

izvršitelja. 

 

Pored navedenog, Povjerenstvo pruža stručnu i savjetodavnu pomoć nositeljima i 

suradnicima provođenja mjera i aktivnosti. 

 

Upravna tijela Grada Varaždina, ustanove i trgovačka društva u 

vlasništvu/suvlasništvu Grada Varaždina dužni su provoditi mjere i aktivnosti iz Strategije 

radi promicanja prava i unapređivanja položaja osoba s invaliditetom na području Grada 

Varaždina i osiguravanja uvjeta za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom. 

Kako bi se prethodno navedeno moglo realizirati, upravna tijela Grada Varaždina 

dužna su u svoje godišnje planove rada uvrstiti mjere i aktivnosti u skladu sa Strategijom te za 

svaku godinu planirati proračunska sredstva za njihovu provedbu. 

 

Nadležni upravna tijela Grada Varaždina i drugi nositelji obvezni su dostaviti 

Povjerenstvu izvješće o provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije za prethodnu godinu, do 31. 

siječnja svake godine. 

 

Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvu objedinjeno 

izvješće o provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije dostavit će nadležnom Ministarstvu. 

 

Ova Strategija će biti objavljena u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“. 

 

 

KLASA: 550-01/18-03/16 

URBROJ:2186/01-10/2-18-3 

Varaždin,  

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

Damir Habijan, dipl. iur. 


