
ZAPISNIK S PRVE RADIONICE U SKLOPU PROJEKTA „ZAJEDNO KROZ IZAZOVE“ 

NA TEMU ZAPOŠLJAVANJA 

 

Prva radionica u sklopu projekta „Zajedno kroz izazove“ održana je online 13. travnja 2021. 

godine. Tema te prve radionice bila je zapošljavanje, a otvorio ju je u ime organizatora Denis 

Marijon, predsjednik Hrvatskog saveza udruga mladih i studenata s invaliditetom SUMSI. 

Predsjednik Marijon je u uvodu naglasio važnost projekta „Zajedno kroz izazove“, koji je 

Savezu SUMSI nedavno odobren na tri godine, i ustvrdio kako će kroz njega svi prisutni i svi 

koji se budu željeli uključiti u ove radionice zajednički učiti, a po završetku ovog projekta 

imati brojna nova saznanja te biti puno kompetentniji i „pametniji“. Također je istaknuo kako 

na projektu sudjeluju poslodavci, osobe s invaliditetom i svi relevantni sudionici koji osobama 

s invaliditetom mogu pomoći pri zapošljavanju, ili samozapošljavanju, na kvalitetnim radnim 

mjestima usklađenim s izobrazbom i mogućnostima osoba s invaliditetom. 

 

Albina Žnidar, poduzetnica i samozaposlena osoba s invaliditetom, zahvalila je Denisu 

Marijonu i iskazala veliko zadovoljstvo što je projekt konačno zaživio. Izrazila je i nadu kako 

će se ovom radionicom početi mijenjati stereotipna razmišljanja i početi kvalitetno surađivati 

te nakon završetka projekta imati što više parova poslodavac – posloprimac. Ustvrdila je kako 

se osobe s invaliditetom, koje velik dio života provode na radnom mjestu, pokušavaju 

okoristiti resursima koje je iznjedrila pandemija Covid – 19, poput online platformi za 

održavanje poslovnih sastanaka, predavanja na fakultetima i ostalih oblika druženja. Izrazila 

je mišljenje kako osobe s invaliditetom mogu dovoljno dobro posao koji im je povjeren 

obavljati od kuće te kako je taj tip rada budućnost u nekim sferama radnog područja. „Na ovoj 

prvoj radionici trebamo se upoznati, utvrditi što očekujemo, što možemo ponuditi, ali i 

upoznati potencijalne poslodavce te im se predstaviti kao osobe koje su vrijedne da im se 

pruži prilika“, rekla je Albina Žnidar te zaključila kako osobe s invaliditetom trebaju maknuti 

fokus sa samog svog invaliditeta i usmjeriti ga na to što sve osobe s invaliditetom mogu 

ponuditi poslodavcu i posebno naglasila kako je za to potrebno imati dobre smjernice.  

 

Aleksandra Milković iz Petrinje, predstavnica Udruge osoba s invaliditetom  Sisačko – 

moslavačke županije, upoznala je sve prisutne sa činjenicom da u njezinoj Udruzi osobe s 

invaliditetom nisu primarno samo članovi nego i zaposlenici te je na primjeru svoje udruge 

željela pokazati kako se s malo dobre volje može postići puno. Također je istaknula kako 

njezina Udruga sudjeluje u programu „Zaželi“, koji osim što ima korisnike osobe s 

invaliditetom također i zapošljava osobe s invaliditetom, i time istaknula primjer dobre prakse 

svoje županije. Naglasila je kako je njezina udruga, unatoč pandemiji Covid – 19 i potresima 

u Sisačko – moslavačkoj županiji, uspjela zahvaljujući poticajima Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i Zavoda za vještačenje osoba s invaliditetom zadržati sva radna mjesta te 

ostvariti poticaje koje dobivaju udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost, što je također 

naglasila kao primjer dobre prakse svoje županije. Na Albinino pitanje miče li se invaliditet s 

fokusa, odgovorila je kako su članovi njezine udruge većinom osobe s invaliditetom, ali da 

njezina Udruga i zapošljava osobe s invaliditetom koje preuzima sa Zavoda za zapošljavanje.  

„Za svakog našeg člana gledamo napraviti program rada kako bi nakon toga postali i 

dugotrajno zaposleni. Empatični smo i uporni jer za razliku od mnogih poslodavaca znamo 

mogućnosti naših korisnika te im pomažemo da ih ostvare u cijelosti“ rekla je Aleksanda 

Milković te u svoje ime, kao i u ime svoje udruge, izrazila želju da okruženje bude praktično i 

pristupačno te zaključila kako osobe s invaliditetom imaju volju i želju dokazati poslodavcima 

kako mogu dobro i kvalitetno obavljati svoj posao ali da, nažalost, vrlo rijetko za to dobiju 

priliku. 



Tamara Koranić iz Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, trenutno zaposlena u Društva osoba 

s invaliditetom kao koordinatorica, naglasila je kako njeno Društvo zapošljava svoje članove s 

lakšim oštećenjima. Ustvrdila je kako su svi prisutni novi u ovom području te kako će im 

saznanja s ove radionice dobro doći u daljnjem razvoju budućih projekata. „Trebamo različita 

iskustva drugih udruga, ne želimo kaskati, jer osobe s invaliditetom imaju veliku želju raditi 

premda im se za to ne pruža prilika“, naglasila je Tamara Koranić.  

   

Frane Dadić iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba 

ustvrdio je kako se prijavio na radionicu jer želi čuti iskustva poslodavaca koji zapošljavaju 

osobe s invaliditetom, ali i same osobe s invaliditetom, te naglasio kako se na razini grada 

bavi zaštitnim radionicama, a najveća je zaštitna radionica URIHO. Za kraj je naglasio kako u 

Gradu Zagrebu pokušavaju osigurati iste uvjete rada svima. 

 

Renato Vrbos Rašeta, samostalni poduzetnik i voditelj projekata u udruzi „Dlan“, izjavio je 

kako je prijavom na radionicu želio saznati novosti vezane uz zapošljavanje osoba s 

invaliditetom, u njegovom slučaju gluhih osoba, te ustvrdio kako je najveća barijera pristup 

informacijama (titlovi, pružanje informacija i sl.). Naglasio je kako se bavi i pisanjem 

projekta za udrugu „Dlan“ te surađuje s još nekoliko organizacija. 

 

Sunčica Stanić Gudinić, istaknula bje kako bi voljela znati na koji način ona i njezina 

Udruga mogu pomoći te, također, naglasila kako je glavni problem nedostatak informacija. 

 

Vedran Grozdanić u uvodu je rekao kako je želio doći do informacija o zapošljavanju, ili 

samozapošljavanju, u inkluzivnim tvrtkama u Rijeci. Također je upozorio na činjenicu kako 

se na svim natječajima traži radno iskustvo te kako treba potaknuti tvrtke da omoguće radno 

iskustvo osobama s invaliditetom. 

  

Branka Smokvina, osoba s invaliditetom, rekla je kako joj je drago što može sudjelovati na 

radionici te da se slaže s izlaganjima ostalih sudionika radionice. Objasnila je kako ima 

cerebralnu paralizu, da teško hoda i govori, da se po kući kreće samostalno, ali da van ne 

može ići sama i da joj je potreban prijevoz. Također je naglasila kako nema radnog iskustva. 

 

Samostalni poduzetnik Bojan Hajdin izrazio je svoje zadovoljstvo sudjelovanjem na 

radionici i naglasio kako je ovo prijeko potrebna inicijativa te kako mu je žao što se nije 

odazvao veći broj ljudi. Također je naglasio potrebu da se poslodavcima osvijeste sve 

dobrobiti Zavoda za vještačenje osoba s invaliditetom i poticaji koje Zavod nudi, jer većina 

poslodavaca zapravo i ne zna da te mogućnosti postoje. 

 

Roman Baštijan, osoba s invaliditetom, istaknuo je kako je on osobno pomogao nekolicini 

osoba s invaliditetom ostvariti poticaje Zavoda za vještačenje osoba s invaliditetom te je 

također upozorio na problem da većina poslodavaca ne zna za postojanje tog Zavoda. 

Naglasio je kako i same osobe s invaliditetom trebaju biti više uključene u ostvarivanje svojih 

prava i obveza te kako je za njih važno da ih buduća okolina prihvati i da se u nju i sami mogu 

uklopiti.  

 

Na prvoj radionici u sklopu projekta „Zajedno kroz izazove“ sudionici su informirani o 

promijeni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i vještačenju osoba s invaliditetom po kojem 

Zavod za vještačenje osoba s invaliditetom sada retroaktivno isplaćuje dodatke na plaću za 

osobe s invaliditetom od dana kada je osoba s invaliditetom, ili tvrtka u kojoj radi, podnijela 

zahtjev.                                                                                                                     Tena Žužić 


