Zapisnik s prve sjednice Povjerenstva za pristupačnost Grada Splita

Prvoj sjednici Povjerenstva, započetoj u 10 sati, nazočili su:
predsjednik Povjerenstva, zamjenik Gradonačelnika Grada Splita Bojan Ivošević,
savjetnica Pravobraniteljice osoba s invaliditetom iz Područnog ureda Split Maja Karaman Grbavac,
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Ordulj,
pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima Jurica Vojnović,
pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Magda Vrvilo,
gradske vijećnice; Kristina Vidan, Branka Ramljak, Jelena Burazin,
gradski vijećnik Luka Baričić
predstavnica Turističke zajednice Grada Splita Marianne Morić,
pokretači inicijative/a za osobe s invaliditetom Sven Maretić i Jugana Sinovčić,
predstavnica Udruge roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju „Anđeli“
Dijana Aničić,
predstavnik Udruge osoba s invaliditetom Split Tugomir Bagat,
predstavnik Udruge Liberato Stipo Margić,
predstavnica Rehabilitacijskog centra Inkludo – Udruge za djecu s teškoćama u razvoju Tina Marinov,
predstavnik Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Županije splitsko – dalmatinske Ivan Pervan,
predstavnica Udruge za autizam Aliče Runjić,
predstavnica Udruge gluhoslijepih osoba grada Splita „Osjet“ Dušanka Šoda, te
predstavnik Županijske udruge slijepih Ivan Tokić
Kako je na početku sjednice istaknuto, cilj Povjerenstva je definiranje svih potreba, prioriteta te izrada
plana realizacije istih, kako bi se u suradnji s Gradskom upravom postigla veća pristupačnost brojnih
sadržaja osobama s invaliditetom.
Također je navedena potreba donošenja i usklađivanja lokalne strategije pristupačnosti osoba s
invaliditetom s nacionalnom strategijom te su istaknute sljedeće potrebe:
-

-

Povećati financijska sredstva u stavkama Proračuna Grada Splita za prilagodbu pristupačnosti
osoba s invaliditetom te
analizirati postojeće koridore pristupa osoba s invaliditetom i izraditi projekt širenja mreže istih
- naglasio je predsjednik Povjerenstva, zamjenik Gradonačelnika Bojan Ivošević
Popisati postojeće pješačke prilaze koji nemaju rampu za osobe s invaliditetom i osobe
smanjene pokretljivosti,
poraditi na audio i vizualnoj signalizaciji na semaforima za osobe oštećena sluha i vida,
popisati i prilagoditi javne nužnike,
donijeti plan uključenja trgovina i ugostiteljskih objekata u izvedbu kosina za pristup osoba s
invaliditetom,
kvalitetu javnoga prijevoza povećati slikovnim i zvučnim informiranjem,
prilagoditi potrebama osoba s invaliditetom dodijeljene im gradske stanove,
parkove, ustanove u kulturi, sportske objekte također obogatiti sadržajima koji omogućavaju
veću pristupačnost osoba s invaliditetom,
potaknuti zapošljavanje osoba s invaliditetom, posebice u Gradskoj upravi, te u Gradskim
ustanovama i poduzećima
- navela je vijećnica Kristina Vidan, ujedno predloživši donošenje akcijskog plana Povjerenstva
kojim bi se precizirale potrebe, prioriteti i sredstva potrebna za njihovu realizaciju
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Slijedom navedenih prijedloga koje su podržali nazočni članovi Povjerenstva, predsjednik Ivošević je
potvrdio početak prilagodbe parka na Sustipanu osobama s invaliditetom i to do kraja ove godine,
zatim plan prilagodbe plaže Bačvice, kao i kina Bačvice. Također je u izradi projekt pristupačnosti
osobama s invaliditetom Kazališta lutaka te je, po prijedlogu pokretačice inicijative/a za osobe s
invaliditetom, Jugane Sinovčić, dogovoreno da će biti predstavljen Povjerenstvu na sljedećoj sjednici.
Bilo je riječi i o Domu mladih za čiju adaptaciju je potrebno napraviti cjelovit projekt i realizirati ga iz
europskih fondova, prema riječima predsjednika Povjerenstva Bojana Ivoševića.
Važnost planiranja potreba osoba s invaliditetom i kod izrade EU projekata navela je vijećnica Branka
Ramljak, koja je ujedno ukazala i na važnost postizanja veće pristupačnosti osobama s invaliditetom i s
aspekta grada Splita kao turističke destinacije.
Istaknuta je potreba iznalaženja načina za donošenje zakonske regulative za ugostiteljske i trgovačke
objekte te druge sadržaje koji nisu pristupačni za osobe s invaliditetom, a u skladu s tim i izmjena
Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kao
i potreba sudjelovanja Grada u sufinanciranju rampi na objektima u najmu, koje su u gradskom
vlasništvu. Prema riječima predstavnice Udruge roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s
teškoćama u razvoju „Anđeli“, Dijane Aničić, potrebna je i preciznija definiranost dimenzija liftova, kako
bi svi bili pristupačni osobama s većim kolicima. Slijedom navedenoga, gradska vijećnica Branka
Ramljak predložila je upućivanje prijedloga za izmjenu Pravilnika.
Mjesta za održavanje gradskih manifestacija bi se, kako je naglasio pokretač inicijative/a za osobe s
invaliditetom, Sven Maretić također trebala planirati na lokacijama koje se mogu prilagoditi ili su
prilagođene potrebama osoba s invaliditetom, te je u sklopu navedene inicijative bilo riječi o
mogućnostima prilagođavanja za te potrebe i lokacije parka na Mertojaku za kojega je utvrđena
potreba infrastrukturne prilagodbe. Također je predloženo uključenje članova Povjerenstva u
organizacije gradskih događanja kako bi ista bila u većoj mjeri pristupačna osobama s invaliditetom i
kao takva i oglašena.
Vezano uz naputke savjetnice Pravobraniteljice osoba s invaliditetom Maje Karaman Grbavac,
navedena je potreba educiranja koncesionara - izvođača, kako bi svi radovi bili u skladu s potrebama
osoba s invaliditetom.
Izdvojena je i potreba namjene taxi vozila za osobe s invaliditetom, o čemu je Povjerenstvo informirala
Dijana Aničić.
Kako bi se, temeljem navedenoga, što prije napravio plan prioriteta za narednu godinu te dugoročni
planovi, članovi Povjerenstva upoznati su s e-mail adresom: pristupacnost@split.hr, na koju mogu
poslati prijedloge.
Sljedeći će sastanak članova biti organiziran u utorak, 9. studenoga.
Prva sjednica Povjerenstva za pristupačnost Grada Splita završena je u 11.50 sati.
Zapisnik sastavila:
Marija Kovačević
Administrativna tajnica Upravnog odjela za socijalnu skrb,
zdravstvenu zaštitu i demografiju
U Splitu, 27. listopada 2021.
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