
ZAKLJUČCI SKUPA 
„Budući rad i opstanak udruga s invaliditetom“ 

Koprivnica 26. rujna 2012. godine 

 
U ime 48 udruga osoba s invaliditetom diljem Hrvatske koje su sudjelovale u radu 
skupa „Budući rad i opstanak udruga s invaliditetom“ i nakon realizirane emisije 
„Normalan život“ na Hrvatskoj televiziji, a nakon što od Ministarstva socijalne 
politike i mladih nisu dobiveni odgovori na pitanja; 
 
- Zašto je Udrugama 'OSI' ukinuta mogućnost prijave projekata, programa, 
osnovne djelatnosti i jednokratnih pomoći putem javnih natječaja u 2012. godini?, 
 
- Na koji će se način financirati Udruge 'OSI' u 2013. godini?,  
 
i  
 
nakon što je zamjenik ministrice Ministarstva socijalne politike i mladih gospođe 
Milanke Opačić gospodin Darko Ledinski po upitu sudionika skupa izjavio da 
Zakon o udrugama osobama s invaliditetom, kao udrugama od posebnog interesa 
i značaja neće biti prihvaćen od strane Ministarstva/Vlade, 
 
donijeti su jednoglasni zaključci sudionika skupa, redom; 

 
 
1. Traži se od Ministarstva socijalne politike i mladih da donese odluku kojom se 

Udrugama 'OSI' kojima su posljednje tri godine financirana i sufinancirana 
radna mjesta djelatnika od strane nadležnih ministarstava osigura/refundira 
financijska sredstava za razdoblje od 01. lipnja do 31. prosinca 2012. godine 
za ista radna mjesta u visini dosadašnjih odobrenih sredstava za navedena 
radna mjesta i o tome nas izvijesti završno sa 23. studenim 2012. godine. 

    
2. Traži se od Ministarstva socijalne politike i mladih da donese odluku o planu i 

načinu financiranja projekata, programa, osnovne djelatnosti i jednokratnih 
pomoći u 2013. godini za udruge 'OSI', a sukladno dosadašnjoj praksi i o 
tome nas izvijesti završno sa 23. studenim 2012. godine. 

 
3. Traži se od Ministarstva socijalne politike i mladih da donese odluku o 

konkretnim smjernicama vezanim uz donošenje Zakona o udrugama 
osobama s invaliditetom, kao udrugama od posebnog interesa i značaja i o 
tome nas izvijesti završno sa 23. studenim 2012. godine. 

 
4. Ukoliko Ministarstvo socijalne politike i mladih pismenim putem ne udovolji 

zaključcima (1-3) sudionika skupa do 23. studenog 2012. godine, izabrani 
predstavnici sudionika skupa prići će organizaciji obilježavanja '03. prosinca' - 
Međunarodnog dana osoba s invaliditetom prosvjednim skupom predstavnika 
i članova Udruga 'OSI'. 

 
 



- Predstavnici udruga 'OSI'/ sudionika skupa dana 15. listopada 2012. 
godine pridružiti će se organiziranoj povorci Hrvatskog saveza slijepih koja 
će obići Ministarstvo socijalne politike i mladih i Vladu RH s ciljem 
upoznavanja potreba osoba s invaliditetom u RH i ukazivanjem na 
nepravdu koja je učinjena udrugama 'OSI' u RH u 2012. godini 
nemogućnošću prijave projekata, programa, osnovne djelatnosti i 
jednokratnih pomoći udrugama 'OSI'.  

 
- Nakon što Zapisnik i Zaključci sa skupa budu razmatrani i verificirani od 

strane sudionika skupa elektroničkom poštom, sukladno točkama 1.,2., 3. i 
4. poslati će se Zahtjev Ministarstvu socijalne politike i mladih, a Zapisnik i 
Zaključci biti će poslani i svim ostalim udrugama 'OSI', institucijama i 
pojedincima koji su bili pozvani na sudjelovanje u radu skupa. 

 
- Zapisnik sa skupa održanog 26. rujna 2012. godine u Koprivnici sastavni 

je dio ovih zaključaka. 
 
 
 
 
                                              U ime predstavnika skupa i organizacijskog odbora 
 
                                                                            Predsjednik  
                                                Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije 

Slavko Kuzmić 

                                                                             
 
 
 

M.P. 

 
 
 
 
 
 
 
U Koprivnici, 11. listopada 2012. godine 
 
 
 
 


