Godišnji izvještaj o radu udruge Logos Media za 2015. godinu
S 31.12.2015. godine Udruga ima 27 članova (13 redovitih i 14 pridruženih; 26 fizičke i 1 pravnu osobu;
14 muških, 12 ženskih i 1 pravna osoba)

Provedeni projekti
1. Projekt: Djeca – prijatelji bijelog štapa
Nositelj: Udruga Logos Media
Partner: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Pula, Osnovne škole Stoja, Vidikovac, Veruda, Šijana,
Kaštanjer, Tone Peruška, Centar, MonteZaro, Giuseppina Martinuzzi i VeliVrh, kao i 25 vrtića na području
Grada Pule i Općine Medulin.
Ciljana skupina: djeca od 4. Godine života do polaska u školu, školska djeca do 6. Razreda osnovne škole,
učitelji u osnovnim školama, odgojitelji u dječjim vrtićima, djelatnici stručnig službi, profesori i studenti na
Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Ukupno sudjelovalo preko 3800 osoba.
Trajanje projekta: 20.4.-19.10.2015
Opći cilj: pomoći u procesu rehabilitacije ugroženih skupina ljudi
Kratak opis: Tijekom 2015. godine proveli pilot projekt „Djeca – prijatelji bijelog štapa“ na području grada
Pule. U projektu sudjelovalo 3814 osoba od kojih 3589 učenika i djece predškolske dobi. Na projektu
sudjelovalo 29 dječjih vrtića sa 609 djece, 10 osnovnih škola sa 2980 učenika u dobi od prvog do šestog
razreda. Od ostalih sudionika sudjelovali su Hrvatski zavod za zapošljavanje kao financijer, Grad Pula koji je
odobrio projekt i odobrio izvođenje projekta u Osnovnim školama i dječjim vrtićima u kojima je osnivač,
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao suorganizaotor obilježavanja međunarodnog dana bijelog štapa, i
medijske organizacije koje su popratile projekt: Glas Istre s 3 objave o projektu, Regional Express s 3 objave,
TV Istra s jednom emisijom, Radio Pula s jednom emisijom, 24 sata s 3 objave o projektu. U sklopu projekta
organizirali stručni skup „Međunarodni dan bijelog štapa“ na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli sa govornicima
iz Saveza slijepih, udruge Logos Media, učiteljicom razredne nastave koja je imala slijepog učenika u
redovitoj nastavi, slijepi student koji je ispričao iskustvo prolaska kroz školovanje na osnovnoškolskoj,
srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini. Projekt je doživio brojna priznanja i pohvale od djece, učenika
osnovnih škola, odgojiteljica, učiteljica razredne nastave, stručnih službi i ravnatelja osnovnih škola u kojima
je projekt proveden, ali i od profesora, studenata predstavnika udruga slijepih i šire društvene zajednice
koja je nazočila skupu.
Više o projektu se može vidjeti u „Izvješću o projektu 'Djeca – prijatelji bijelog štapa' iz 2015. godine.“

2. Obilježavanje „Međunarodnog dana bijelog štapa“
Dana 14. listopada 2015. godine Udruga Logos Media i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli organizirali su stručni skup posvećen obilježavanju Međunarodnog dana bijelog štapa.
Na skupu su kroz predavanje istaknuti izazovi s kojima se susreću slijepe i slabovidne osobe u
svakodnevnom životu kao i pomagala koja im pomažu savladati te izazove. Skupu su nazočili i učenici prvog
razreda osnovne škole Vidikovac kojima je agentica (slijepa osoba) za senzibiliziranje javnosti za potrebe
slijepih i slabovidnih osoba, održala vrlo zanimljivu radionicu „Djeca – prijatelji bijelog štapa“ u kojoj su se
učenici mogli susresti s problemima na koje nailaze njihovi slijepi i slabovidni vršnjaci. Uslijedio je primjer
dobre prakse kojeg je vodila učiteljica razredne nastave (koja je naučila Braillovo pismo) i kroz svoj rad u
razrednom odjeljenju pomogla integraciji slijepog dječaka u redovitu nastavu. Danas je taj dječak pri kraju
redovitog studija računarstva u Rijeci. Skupu je nazočilo preko sto studenata učiteljskih i odgojiteljskih
studija, profesora, učitelja, stručnog osoblja, predstavnika medija, predstavnika udruge slijepih Istarske
županije i drugih zainteresiranih.

2. Projekt: Rehabilitacija za zatvorenike u Lepoglavi
Nositelj: Udruga Logos Media
Partner: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav
Partner: Kaznionica u Lepoglavi
Ciljana skupina: Zatvorenici u kaznionici
Trajanje projekta: cijela godina
Opći cilj: pomoći u procesu rehabilitacije ugroženih skupina
ljudi
Kratak opis: Nakon izdržavanja dugotrajne kazne zatvora,
zatvorenici se suočavaju s problemom integracije u društvo.
Stoga smo uz suglasnost Ministarstva pravosuđa
(Suglasnosti Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski
sustav (Klasa: 053-07/12-01/1346, URBROJ 514-07/01-0202/3-13-4 od 17.1.2013.) i Uprave kaznionice u Lepoglavi,
izvršili odabir naših emisija, snimili ih na DVD i poslali ih
Kaznionici u Lepoglavi. Odjel tretmana je putem interne
kabelske televizije reproducirao dostavljeni materijal
zatvorenicima.
2015. godine isporučeno je 21 emisija u trajanju od 251:01 min.

3. Projekt: Video-stream kvalitetnih predavanja
Nositelj: Udruga Logos Media
Partneri: različiti
Trajanje projekta: cijela godina
Opći cilj: informirati i educirati širu javnost ka
kvalitetnijem načinu života.
Kratak opis: Od 2008. nadalje, uključujući i 2014. godinu
proveli smo i nastavljamo provoditi nizove online
Internet video prijenosa predavanja različitih tematika
(uglavnom zdravstvenog, putopisnog i religioznog tipa) iz
Doma Hrvatskih branitelja u Puli i KAC Pula.

4. Projekt: Internet televizija www.tv-hope.net
Nositelj: Udruga Logos Media
Partneri: različiti.
Trajanje projekta: cijela godina
Opći cilj: informirati i educirati putem video materijala širu
javnost za kvalitetniji način života.
Kratak opis: Nastavili smo, prošle godine započeti projekt) s
prijenosom programa na Internet televiziji s 24 satnim
programom ( www.tv-hope.net) Program traje 4 sata, a zatim se
reprizira 6 puta tijekom dana. Program je mozaičkog tipa s
emisijama zdravstvenog, kulinarskog, religioznog, arheološkog i
putopisno-povijesnog karaktera. Podjednako su zastupljene
emisije strane i vlastite produkcije. Cilj ovog projekta je
informirati i educirati širu javnost za kvalitetniji način života.

5. Projekt: Distribucija kvalitetnih sadržaja putem
DVD-a
Nositelj: Udruga Logos Media
Partneri: različiti.
Trajanje projekta: cijela godina
Opći cilj: informirati i educirati putem video materijala širu javnost za
kvalitetniji način života.
Kratak opis: nastavili smo s provođenjem višegodišnjeg (od 2008. godine
nadalje) projekta distribucije snimljenih video emisija na DVDa svim
zainteresiranima.

Financijski izvještaj za 2015. godinu
Udruga je imala ukupne prihode (promet preko žiro računa) od 26.712,12 kuna (1.810,00 Kn za članarine,
2.196,00 kn od sponzorskih sredstva, 22.701,96 kn od doniranih sredstava Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje kao poticajnu mjeru za aktivno zapošljavanje i 4,16 kn od kamate banke) i ukupne rashode od
28.900,77 kn (za račune banke, plaće i prijevoz zaposlenika, poštanski troškovi, uredski materijal i sredstva
za provedbu projekta „Djeca – prijatelji bijelog štapa“).
Detaljni financijski izvještaj kao i Bilanca s 31.12.2015. može će se uskoro vidjeti na web stranici
Ministarstva financija: https://banovac.mfin.hr/rnoprt/FinancijskoIzvjesce.aspx?id=40794

