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OBRAZLOŽENJE EDUKACIJE 

 

Hrvatski savez slijepih povodi europski projekt „Bijeli štap u mojoj obitelji“ čiji je cilj 

povećati socijalnu uključenost djece s oštećenjem vida i osnažiti članove njihovih 

obitelji kroz unaprjeđenje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Jedna od aktivnosti 

programa je održavanje edukacije "Pristup i komunikacija sa slijepom osobom" za 

jačanje kapaciteta stručnjaka (iz područja zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja) u 

svrhu poboljšanja kvalitete socijalnih usluga. 

 

Budući da negativni stavovi o mogućnostima i potencijalima slijepih osoba proizlaze 

iz nedovoljne informiranosti i podrške u okolini, stručnjaci koji rade s ranjivim 

skupinama, uključujući osobe s oštećenjem vida i njihove obitelji, važni su dionici u 

procesu pružanja podrške za socijalno uključivanje, u rehabilitacijskom procesu te u 

osnaživanju. No, bez prethodnog znanja, stručnjaci ostaju bez specifičnih 

kompetencija, pri čemu im se mogu javljati određene nesigurnosti u radu.  

 

Edukacijom za stručne djelatnike želimo povećati specifična znanja stručnih osoba 

koje dolaze u neposredni kontakt s djecom, ali i odraslim osobama s oštećenjem vida 

u području prava i njihovih mogućnosti, kroz predavanje o pravilnom pristupu i 

vođenju osoba s oštećenjem vida, predrasudama s kojima se suočavaju kao i o 

pomagalima za svakodnevni život koja koriste.  

 

Edukaciju su osmislili djelatnici Hrvatskog saveza slijepih i partner na programu 

Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, koji imaju višegodišnje iskustvo rada s 

djecom i odraslim osobama s oštećenjem vida, upoznati su s problematikom članova, 

imaju povratne informacije s terena o životnim situacijama u kojima se članovi 

nalaze. Edukacije bi se održale u tri grada (Zagreb, Osijek i Šibenik), pokrivajući time 

regije središnje, istočne i južne Hrvatske. 
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Teme koje ćemo na edukaciji/radionici obuhvatili su sljedeće: 

• Prezentacija rada  Hrvatskog saveza slijepih i projekta „Bijeli štap u mojoj 

obitelji“ – Andreja Veljača dipl. iur., Martina Blažević, mag. psych. 

• Program rane intervencije i integracije u COO „Vinko Bek“ – Anita Lukić, 

prof. defektolog 

• Predrasude prema osobama s oštećenjem vida – Martina Blažević mag. psych. 

• Prava i mogućnosti za slijepe osobe - Lovorka Horvačić, dipl. soc. radnik 

• Pristup i vođenje slijepe osobe - Antonija Papić, bacc. rehab. educ., Lovorka 

Horvačić, dipl. soc. radnik 

• Prezentacija upotrebe tiflotehničkih pomagala radi boljeg razumijevanja 

značaja isti za slijepe osobe – Antonija Papić, bacc. rehab. educ. 

 

Po završetku edukacije stručnjaci će usvojiti potrebne relevantne informacije o 

osobama s oštećenjem vida, kao i institucijama i udrugama, zakonskim propisima te 

korisnim osnovnim vještinama koje su im potrebne. Sve to će doprinijeti da dijete s 

oštećenjem vida dobije kvalitetniju podršku u što kraćem roku. Također, planirana je 

i evaluacija, kako bi stekli uvid u zadovoljstvo i usvojenost novih informacija 

stručnih djelatnika.  

Hrvatski savez slijepih je do sad kroz razne projekte održao više od 40 sličnih 

edukacija u cijeloj Republici Hrvatskoj te kontinuirano održava edukacije na 

Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, Studijskom centru za socijalni rad, 

Pedagoškom fakultetu, Stomatološkom fakultetu, Fakultetu zdravstvenih djelatnika i 

Sestrinskom studiju te dugi niz godina izravno surađujemo s Hrvatskim zavodom za 

javno zdravstvo.    

 


