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BJELOVAR Zgrada na Kvaternikovom trgu, poznata kao bivša zgrada Omladinskog doma u
kojoj su smještene razne udruge (Klapa Bjelovar, Udruga Bjelovarski leptirići, Matica Hrvatska ogranak Bjelovar, Šahovski klub, Likovno udruženje Bjelovar, Zajednica udruga tehničke kulture
i Foto klub Bjelovar) dobila je lift, koje je svečano otvoren, 16. svibnja, u prostorijama Udruge
roditelja djece s teškoćama u razvoju »Bjelovarski leptirići« koja prostor dijeli s Klapom Bjelovar
na prvom katu. Zahvaljujući liftu prostori koje koriste udruge te njihovi sadržaji biti dostupni
osobama s invaliditetom. Lift prolazi od podruma, od prostora koje koristi Bjelovarsko kazalište
pa do potkrovlja zgrade, pravomoćnu uporabnu dozvolu dobio je 4. svibnja ove godine. Riječ je
o dobroj investiciji koja će omogućiti korištenje sadržaja većem broju sugrađana.
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Prema riječima gradonačelnika Antuna Korušca Grad Bjelovar s Ministarstvom branitelja
potpisao je ugovor o ugradnji lifta za ovaj objekt i to u sklopu projekta rješavanja pristupa
objektima osobama s invaliditetom. Cijela investicija iznosi 351.000 kuna a Ministarstvo
branitelja osiguralo je 157.000 kuna, ostatak je financirao Grad Bjelovar. Osim toga,
gradonačelnik Korušec je napomenu, kako svi moramo biti svjesni da nije mali broj osoba s
invaliditetom u ukupnom stanovništvu u Hrvatskoj. Rješavanjem arhitektonskih barijera,
omogućavanjem pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom mi uspostavljamo sustav
cjelovite skrbi o osobama s invaliditetom. Taj sustav cjelovite skrbi temelj je socijalne kohezije,
odnosno uključenosti osoba s invaliditetom u ukupni javni život Bjelovara i Hrvatske, rekao je
gradonačelnik Korušec.

Grad Bjelovar za Udrugu Bjelovarski leptirići izdvaja 20.000 kuna temeljem natječaja. Sredstva
su potrebna za stručni rad i didaktičku opremu, jer skrb o ovoj djeci veoma je zahtjevan, dodao
je gradonačelnik Korušec te apelirao i na sve državne institucije da pomognu ovakve udruge.

Ovaj prostor puno znači članovima udruge, rekla je Slobodanka Pećar, predsjednica Udruge
Bjelovarski leptirići rekla te dodala kako do sada za ovu djecu nije bilo nikakvih sadržaja, ali na
sreću to se počelo mijenjati. S ovom Udrugu, koju čine roditelji djece, nastavljen je projekt
pružanja usluge logopeda. Pećar je upozorila i na problem logopeda. Prema njezinim riječima u
Bjelovaru ima samo jedan logoped i to u Općoj bolnici Bjelovar, a čak ni sve osnovne škole
nemaju logopeda. U Udruzi logoped radi s osmoro djece po 60 minuta tjedno, jer toliko ima
dozvoljavaju financije. Osim toga tri puta tjedno imaju i radionice pod stručnim vodstvom višeg
radnog terapeuta. Riječ je o radionicama gdje roditelji mogu ostaviti djecu pod stručnim
nadzorom.
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