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U povodu obilježavanja među-
narodnog Dana bijelog štapa 
Muzej grada Zagreba, Hrvatski 
savez slijepih, Dramski studio 
“Novi život” te Udruga slijepih 
Zagreb organizirali su u Muze-
ju i prigodni program pod nazi-
vom Tko gleda, a tko vidi?   

Slijepe i druge osobe s inva-
liditetom još uvijek se često su-
sreću s problemima diskrimi-
nacije. Da bi se što bolje i brže 
integrirali u društvenu zajedni-
cu, treba uključiti sve segmen-
te društva.  

- Ovaj je Dan prigoda da ba-
rem jednom godišnje progo-
vorimo o našim problemima i 

specifičnostima slijepih i slabo-
vidnih osoba, pa premda su po-
maci vidljivi, još je mnogo pro-
blema s kojima se susreće 6000 
takvih osoba u Hrvatskoj - reče-
no je.

Predsjednik Hrvatskog save-
za slijepih Vojin Perić istaknuo je 
kako je jedan od gorućih proble-
ma slijepih i slabovidnih njihovo 

Muzej grada 
Zagreba je poseban

Muzej grada Zagreba već niz 
godina nastoji osobe s invali-
ditetom, osobito osobe s ošte-
ćenjem vida, uključiti u pro-
grame kako bi im približio ba-
štinske sadržaje muzeja. Kroz 
zajedničku suradnju ostvare-
no je niz akcija, radionica, pu-
blikacija i izložbi.   Samo ne-
ke od njih su: Dan otvorenih 
vrata za osobe s invalidite-
tom, tiskanje Vodiča za slije-
pe, gluhonijeme, slabovidne 
i sve one koji imaju poteško-
ća s vidom na hrvatskom i en-
gleskom jeziku, a od ove godi-
ne napravljen je i audio vodič 
kroz stalni postav muzeja, ka-
žu u Muzeju grada Zagreba.

- Od otvorenja 1997. godine, 
prilagodili smo svoj stalni po-
stav posjetiteljima s invalidite-
tom, što je rijetkost u svijetu. 
Krenuli smo s raznim progra-
mima, radionicama, izložbama 
i humanitarnim akcijama koje 
su namijenjene upravo slije-
pim osobama - rekao nam je 
ravnatelj Vinko Ivić.

Dan bijelog štapa: Tko gleda,  
Slijepe i druge osobe s invaliditetom još uvijek se često susreću s problemima diskriminacije.        
treba uključiti sve segmente društva 

Branko Karapandža

Premda su pomaci vidljivi, još je mnogo problema s kojima se susreće 6000 slijepih i slobovidnih osoba u Hrvatskoj 
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Višnja Fortuna: Bijeli štap
je vaš život, glavni pokretač

U Skupštini Hrvatskog saveza 
više nego u Hrvatskom saboru

U članstvu Hrvatskog saveza 
slijepih 49 je posto žena

Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ure-
da za socijalnu zaštitu i osobe s invalidi-
tetom, rekla je:   - Jako smo sretni i pono-
sni što je Mreža žena odabrala grad Za-
greb kao mjesto održavanja ovog skupa. 
Što bijeli štap znači za slijepe osobe, to vi 
najbolje znate. On je vaš život i vaš glav-
ni pokretač – kazala je Fortuna.

Svrha osnivanja Mreže žena je afirmaci-
ja slijepih žena unutar Saveza, njegovih 
temeljnih udruga, ali i lokalne zajednice. 
Žene su danas u Skupštini Hrvatskog sa-
veza slijepih zastupljene sa 26 posto svo-
jih predstavnica. To je veći postotak ne-
go u Hrvatskom saboru, a od 27 temeljnih 
udruga na čelu njih šest su žene.

- U ovom patrijahalnom društvu vrlo dobro 
znamo kakav je položaj žena u Hrvatskoj. 
Stoga, samo si možete zamisliti kakav je tek 
onda položaj slijepih žena unutar popula-
cije slijepih. Daleko teži i to toliko da mora-
mo reći da je u Hrvatskom savezu slijepih u 
cjelokupnom članstvu čak 49 posto žena - 
istaknula je  Mustač.
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  a tko vidi?
      Da bi se što bolje i brže integrirali u društvenu zajednicu, 

(ne)zapošljavanje. Posebno je 
istaknuo svijetli primjer - grad 
Zagreb - koji je prošle godine u 
kratkom roku zaposlio 25 slije-
pih i slabovidnih osoba.

- Naša suradnja s udrugama 
slijepih je doista iznimna. Ono 
na što smo posebno ponosni 
je uklanjanje arhitektonskih 
barijera, zapošljavanje slijepih 

i slabovidnih osoba, njihovo 
stambeno zbrinjavanje, te po-
moć i stipendiranje prilikom 
obrazovanja - rekla je zamjeni-
ca gradonačelnika Grada Zagre-
ba Jelena Pavičić Vukičević.   

Većina ljudi slijepe osobe do-
življavaju prema njihovoj inva-
lidnosti, a ne prema tome tko 
su, rečeno je.

Za ravnopravnost slijepih žena

Na trodnevnom skupu pred-
stavnica 27 temeljnih organi-
zacija Hrvatskog saveza sli-
jepih i članica Mreže žena 
održano je više radionica. Po-
zornost privlači tema Pravne 
osnove za ravnopravnost že-
na i stvarna praksa u ostvari-
vanju prava slijepih žena. Su-
dionicima su se obratili pred-
sjednik Udruge slijepih Josip 
Hrvoj, predsjednik Hrvat-
skog saveza slijepih Vojin Pe-
rić, predsjednica Mreže žena 
Marija Mustač i u ime grado-
načelnika Milana Bandića Viš-
nja Fortuna, pročelnica Grad-
skog ureda za socijalnu zašti-
tu i osobe s invaliditetom.
- Pprije svega, cilj nam je edukacija i osnaživanje slijepih žena 
kako bi se još više afirmirale i aktivirale u svojoj lokalnoj zajedni-
ci i  kroz svoj rad i zalaganje unaprijedile svoj položaj kao žene 
u Hrvatskoj - rekla je Marija Mustač.

Biblija za slijepe u novom formatu 
U povodu obilježavanja Među-
narodnog dana bijelog štapa 
Zaklada “Čujem, vjerujem, vi-
dim” predstavila je danas Bibli-
ju u Daisy (Digital Accessible In-
formation System) formatu, ko-
ji omogućuje slijepim osobama 
da pretražuju knjige na isti na-
čin kao što to mogu osobe ko-
je vide. 

- Uz pomoć “”digitalne zvučne 
slike” slijepe osobe mogu pre-
traživati knjige po dijelovima, 
poglavljima, naslovima, strani-
cama, rečenicama i redcima kao 
najmanjim jedinicama - rekao je 
Mirko Hrkač, upravitelj Zaklade.
- Biblija u tom formatu pretražu-
je se pomoću uređaja, pomagala 

u vrijednosti oko tri tisuće kuna, 
koji slijepim osobama donira 
HZZO preko Hrvatskog saveza 
slijepih, koji je namijenjen isklju-
čivo slijepima i neće biti komer-
cijaliziran, dometnuo je Hrkač.

Naglasivši kako su svi nači-
ni prilagodbe tiskanih knjiga za 
potrebe slijepih osoba, od sni-
manja zvučnog zapisa do digi-
talizacije, vrlo skupi, Hrkač je pri-
godom promocije Biblije uputio 
zamolbu hrvatskim nakladnici-
ma da uz tiskane knjige objav-
ljuju i CD sa zvučnim zapisom, 
kako bi slijepim osobama bilo 
omogućeno da, kao i svi, mogu 
u knjižarama kupiti knjige koje 
žele.

Dan bijelog štapa proglasio 
je Lyndon Johnson 1964. 

Bijeli štap je prometni 
zaštitni znak slijepih osoba

Drugog četvrtka u 
listopadu je Svjetski dan vida

Republika Hrvatska je 1996. godine progla-
sila 15. listopada Danom bijelog štapa, te 
se time priključila mnogobrojnim zemlja-
ma u kojima je Međunarodni dan bijelog 
štapa prerastao u Međunarodni dan slije-
pih. U svijetu on se obilježava od 1964., ka-
da je predsjednik SAD-a Lyndon Johnson 
taj dan proglasio Danom bijelog štapa.

Bijeli štap je prometni zaštitni znak slije-
pih, ali i pomagalo koje im omogućava sa-
mostalno kretanje na poznatom terenu. 
Da bi štap stvarno bio pomagalo, slijepa 
osoba mora proći poduku za samostalno 
kretanje, tijekom kojeg svladava osnove 
tehnike korištenja štapa, prometna pravila 
i konfiguracije terena kojim će se kretati.

Svjetski dan vida (WSD) međunarodni je 
dan svjesnosti, a održava se svake godine 
drugi četvrtak u mjesecu listopadu. Glavni 
je cilj usmjeriti pozornost na globalno pita-
nje sljepoće i slabovidnosti, te rehabilitaci-
ju slijepih osoba. Tema ovogodišnjeg Svjet-
skog dana vida, koji je bio 14. listopada, bi-
la je Vizija 2020: Pravo na vid.


