
 
 

 

Zagreb, 26. svibnja 2013. 

 

Poštovani i dragi suradnici  

 

 Velika mi je radost poslati vam najnoviju sjajnu informaciju, za koju ste možda već čuli, a 

koja je još jedna potvrda kao se samo upornošću i zajedništvom mogu postići pomaci u kvaliteti 

života osoba s invaliditetom: UKLONJENA JE JOŠ JEDNA BARIJERA NA PUTU OD 

ŠKOLE DO POSLA ZA OSOBE S INVALIDITETOM – OBITELJSKA MIROVINA.  

 Riječima pomoćnice Ministra Ministarstva rada i mirovinskog sustava gđe. Tatjane Dalić, 

jedne od najzaslužnijih, na tribini o zapošljavanju osoba s invaliditetom održanoj 21. svibnja 

2013. u Zagrebu izvijestila je da od 1.1.2014. stupa na snagu izmjena odredbi u mirovinskom 

sustavu i OBITELJSKA MIROVINA prestaje biti problem uključivanja u svijet rada  i prepreka 

punoj socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom. 

 Svi koji ste na tom problemu radili (od srca čestitam!!) znate da dugo godina, negdje od 2008. 

intenzivnije, kao udruge osoba s invaliditetom upozoravamo na problem ostvarivanja prava na 

obiteljsku mirovinu. Zalagali smo se vrlo zdušno da se problem riješi na institucionalnoj razini. 

Kroz konkretne slučajeve iz života osoba s invaliditetom ukazivali smo na probleme s kojima se 

oni susreću u svakodnevnom životu, osobito u potrazi za poslom i ostvarenju svog osnovnog 

ljudskog prava na rad. Prikupljanjem konkretnih primjera, za koje samo UPIM  zna kao desetak  

tužnih slučajeva diljem Hrvatske, osvjetljavao se problem i situacija kakva je danas u Hrvatskoj. 

Takovim konkretnim svjedočanstvima  ukazalo se na konkretnu problematiku u pojedinim 

lokalnim zajednicama. Istodobno su se pisala pisma i tražila konkretna rješenja koja su moguća. 

 Bilo je trenutaka kada su upozoravanja civilnog društva potpuno ignorirana tvrdeći da je 

sigurnost koju pruža ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu nešto što je povoljnije za osobe s 

invaliditetom. A Zakon je bio jasan i nemilosrdan - budući da obiteljska mirovina nije predmet 

nasljeđivanja ona se zapravo i ne može naslijediti niti prenijeti s roditelja na dijete, već je to 

novo pravo koje pod određenim uvjetima i u određenom iznosu ostvaruju djeca iza smrti 

roditelja koji su bili osiguranici. Ali i zakoni se mogu mijenjati!!    

  Ne treba se posebno isticati  koliko je mogućnost zaposlenja od velike  osobne važnosti 

svakome, i to ne samo u financijskom smislu. Psihološki faktor igraju još važniju ulogu. Osoba s 

invaliditetom se osjeća korisnom, zadovoljnom i sretnom. Znanstveno je dokazano da dobivanje 

posla pridonosi boljem općem psihosocijalnom stanju osobe. I iz Europe stižu poruke da je 

najbolji način izlaska iz siromaštva osoba s invaliditetom upravo uključivanje u svijet rada.  Zato 

se ukazivalo na prepreke i nelogičnosti koje bi trebalo izmijeniti a sve u ciljem pune socijalne 

uključenosti osoba s invaliditetom u zajednicu. U Hrvatskoj danas ima mnogo mladih osoba s 

invaliditetom koji su obrazovani a još uvijek su nezaposleni bojeći se gubitka nekih socijalnih 

prava. A zatvaranje u četiri zida nije dobro ni za koga, a kamoli za mlade osobe s invaliditetom. 

Teško je naći posao u doba krize no ako i postoji šansa neki se ne žele zaposliti jer automatski 

gube pravo na obiteljsku mirovinu. Kako je sigurnost rada upitna oni biraju sigurnost obiteljske 

mirovine i na taj su način zapravo u začaranom krugu. 

 Izmjenama zakonske regulative biti će to velika pozitivna promjena u životu osoba s 

invaliditetom. I zato s velikom radošću zbog razumijevanja ljudi koji su donijeli odluke i velikim 

nestrpljenjem čekamo trenutak kada će njihove odluke postati ozakonjene. 

   Uz osobito poštovanje 
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