Gluhi i nagluhi u Zlatnoj dolini

POZDRAVNA RIJEČ PREDSJEDNICE UDRUGE
Moje ime je Jadranka Vukoja, udana sam i majka dvoje
„čujuće“ djece. Predsjednica Udruge sam od samih
početaka aktivnog djelovanja Udruge (2007.), te sam
izrazito ponosna i sretna sa brojnim aktivnostima sa kojim
se naša Udruge može pohvaliti.
Napokon smo dočekali izlazak prvog glasila Udruge
gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije
Požeško-slavonske pod nazivom „Gluhi i nagluhi u
Zlatnoj dolini“.
U glasilu ćemo Vam predstaviti aktivnosti iz rada naše
Udruge. Nadam se da ćete uživati čitajući kao što sam i ja
Jadranka Vukoja, Predsjednica Udruge
uživala dok smo navedene aktivnosti provodili.
Zahvaljujem se Ministarstvu socijalne politike i mladih, Gradu Požegi, Požeško-slavonskoj županiji,
Gradu Kutjevo, Općinama Brestovac, Čaglin, Jakšić, Velika, Kaptol te svim ostalim dragim donatorima
koji nas podupiru u radu i provedbi aktivnosti, projekata i programa.
Pošto nam se bliži Božić i Božićne radosti, od srca Vam želim blagoslovljene Božićne blagdane i sretnu i
uspješnu Novu 2013. Godinu.
Do sljedećeg našeg glasila, srdačno Vas pozdravljam!
Predsjednica Udruge:
Jadranka Vukoja

TUMAČ HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA
Od 2008. godine podrška u komunikaciji gluhim osobama je
Tumač hrvatskog znakovnog jezika Ivana Kuraja na području
Grada Požege i Požeško-slavonske županije. Članovima
Udruge svakodnevno je omogućena usluga Tumača u svim
životnim situacijama, bez novčane naknade zahvaljujući
Hrvatskom savezu gluhih i nagluhih, Hrvatskom društvu
tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih te Ministarstvu
socijalne politike i mladih.

Ivana Kuraja, bacc. admin. publ., Tajnica Udruge
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O UDRUZI
Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske (u daljnjem tekstu: Udruga)
je dragovoljna, nestranačka i neprofitna udruga s humanitarnim ciljevima, koja okuplja sve osobe
oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe) kao i roditelje djece i mladeži, koja nemaju ili imaju
ograničenu radnu sposobnost na području grada Požege i Županije požeško-slavonske, u jedinstvenu
zajednicu sa svrhom promicanja kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju i zaštiti njihovih
pojedinačnih i zajedničkih interesa.
Udruga je osnovana 1956. godine, te je djelovala pod nazivom Savez osoba oštećena sluha SRH-e općinski
odbor Slavonska Požega. Udruga je tada imala 318 evidentiranih članova. Po osnutku, 1956. godine
organizacija je radila sa organizacijom Crvenog križa. Prvi predsjednik Saveza osoba oštećena sluha
SRH-e općinskog odbora Slavonska Požega bio je Birač Veljko, a tajnik je bio radnik Crvenog križa Proti
Nikola.
Nakon dužeg prekinutog i neaktivnog rada Udruga je dana 04. svibnja 2005. Upisana u Registar Udruga,
te u lipnju 2007. godine počinje aktivnije djelovati i uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
ostvaruje uvjete za osnovni i kvalitetan rad Udruge u novim prostorijama. Udruga danas broji 110 članova
od toga su 16-ero djece oštećena sluha te redovito provodi plan i program rada Udruge.

PROVEDENI PROJEKTI I AKTIVNOSTI UDRUGE
OD AKTIVNOG DJELOVANJA UDRUGE (2007. - 2012.)
2007. GODINA
"Osnovna djelatnost rada Udruge", Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Zahvaljujući Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi na financijskoj potpori te Gradu Požega na
osiguranim prostorijama Udruga dobiva financijska sredstva za osnovni rad Udruge; osnovan je rad
"Savjetovališta djece oštećena sluha i njihove roditelje", pod stručnim vodstvom prof.logoped-surdolog
Jasna Gadžić, prvi puta u Požegi održan tečaj znakovnog jezika pod vodstvom prof. Mirjane Juriša, uz
zaposlenu stručnu osobu prvi puta članovima Udruge pružena stručna podrška.

URED UDRUGE
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TEČAJ ZNAKOVNOG JEZIKA

SAVJETOVALIŠTE DJECE
OŠTEĆENA SLUHA I NJIHOVIH
RODITELJA
Uz potporu Ministarstva zdravstva i
socijalne skrbi Udruga je donirala
Savjetovalištu djece oštećena sluha i njihovih
roditelja 2 slušalice koje su nužne za
rehabilitaciju djece oštećena sluha

2008. GODINA
"Osnovna djelatnost rada Udruge", Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Udruga dobiva financijska sredstva za osnovni rad Udruge, zaposlena stručna osoba; nastavljen rad
"Savjetovališta djece oštećena sluha i njihove roditelje"
"Interventna pomoć – osnovna djelatnost", Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, jednokratna potpora
Po prvi put se u Požeško-slavonskoj županiji obilježava Međunarodni tjedan gluhih; organizira se
jednodnevni izlet članstva na Plitvička jezera

MEĐUNARODNI TJEDAN GLUHIH

JEDNODNEVNI IZLET NA PLITVIČKA JEZERA
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"Tumač hrvatskog znakovnog jezika", Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Od ove godine gluhim osobama je preko projekta „Tumač hrvatskog znakovnog jezika“ osigurana
podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera, kao i pomoć i podrška u ostvarenju njihovih prava
na komunikaciju i ravnopravan pristup informacijama u svim životnim situacijama u kojima se ta
potreba javlja.

"Približimo se svijetu tišine",
Ministarstvo obitelji, branitelja
i međugeneracijske
solidarnosti
Provedba kreativnih radionica tijekom
cijele godine u kojima sudjeluju članovi
Udruge i uključivanje gluhih i nagluhih
osoba u predstavljanje radova. Članovi
Udruge također sudjeluju i u izložbama
kreativnih radova po cijeloj Požeškoslavonskoj županiji.

"Omogućimo djeci oštećena sluha kvalitetan razvoj sluha i govora",
Humanitarna udruga RTL pomaže djeci, Grad Požega
Nabavka moderne verbotonalne opreme za potrebe „Savjetovališta djece oštećena sluha i njihovih
roditelja“ za slušno- govornu rehabilitaciju djece oštećena sluha, te dodjela opreme Općoj bolnici
Nova Gradiška. Veliku podršku u provedbi ove aktivnosti pružio je Grad Požega.
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2009. GODINA

"Osnovna djelatnost rada Udruge", Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Udruga dobiva financijska sredstva za osnovni rad Udruge, zaposlena stručna osoba; nastavljen rad
"Savjetovališta djece oštećena sluha i njihove roditelje"

"Tumač hrvatskog znakovnog jezika", Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Preko projekta „Tumač hrvatskog znakovnog jezika“ osigurana gluhim osobama podrška u
prevladavanju komunikacijskih barijera pomoć i podrška gluhim osobama u ostvarenju njihovih prava na
komunikaciju i ravnopravan pristup informacijama u svim životnim situacijama u kojima se ta potreba
javlja. Organizirana pomoć u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhoj osobi (članu) sa područja
Grada Požege i Požeško-slavonske županije.

«Približimo se svijetu tišine",
Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Provedba kreativnih radionica tijekom cijele
godine u kojima sudjeluju članovi Udruge i
uključivanje gluhih i nagluhih osoba u
predstavljanje radova. Članovi udruge također
sudjeluju i u izložbama kreativnih radova po cijeloj
Požeško-slavonskoj županiji.

"Interventna pomoć – osnovna
djelatnost", Ministarstvo zdravstva i
socijalne skrbi, jednokratna potpora
Jednodnevni izlet članstva u Zagreb, posjet
Zoološkom vrtu i Savezu gluhih i nagluhih Grada
Zagreba; Održani tečajevi znakovnog jezika za
„čujuće“ osobe zaposlene u državnim ustanovama,
a koje su stalno u kontaktu sa gluhim osobama i za
obitelj i djecu gluhih roditelja.
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TEČAJ ZNAKOVNOG JEZIKA

«Računalnom edukacijom do lakše dostupnosti informacijama" ,
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Organizacija i provedba računalne edukacije za 13 gluhih i nagluhih osoba, uz pomoć moderne računalne
tehnologije gluhim i nagluhim osobama je omogućena dostupnost informacijama. Sedam polaznika
računalnog tečaja upisano je zanimanje u radnu knjižicu – operater na PC računalima što će gluhim
osobama uvelike pomoći i pri traženju posla.

"Ljetovanje djece oštećena sluha,
Baška", Grad Požega
Osigurano je ljetovanje za 16-ero djece oštećena
sluha, u Baškoj na otoku Krku, gdje su bile
organizirane kreativne radionice i igraonice za djecu
oštećena sluha
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2010. GODINA

"Osnovna djelatnost rada Udruge", Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Udruga dobiva financijska sredstva za osnovni rad Udruge, zaposlena stručna osoba; nastavljen rad
"Savjetovališta djece oštećena sluha i njihove roditelje.

"Tumač hrvatskog znakovnog jezika", Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Preko projekta „Tumač hrvatskog znakovnog jezika“ osigurana gluhim osobama podrška u
prevladavanju komunikacijskih barijera pomoć i podrška gluhim osobama u ostvarenju njihovih prava na
komunikaciju i ravnopravan pristup informacijama u svim životnim situacijama u kojima se ta potreba
javlja. Organizirana pomoć u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhoj osobi (članu) sa područja
Grada Požege i Požeško-slavonske županije.

"Približimo se svijetu tišine", Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Provedba kreativnih radionica tijekom cijele godine u kojima sudjeluju članovi Udruge i uključivanje
gluhih i nagluhih osoba u predstavljanje radova. Članovi udruge također sudjeluju i u izložbama
kreativnih radova po cijeloj Požeško-slavonskoj županiji.

"Računalnom edukacijom do lakše dostupnosti informacijama",
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Organizacija i provedba računalne edukacije za 13 gluhih i nagluhih osoba, uz pomoć moderne računalne
tehnologije gluhim i nagluhim osobama je omogućena dostupnost informacijama. Sedam polaznika
računalnog tečaja upisano je zanimanje u radnu knjižicu – operater na PC računalima što će gluhim
osobama uvelike pomoći i pri traženju posla.

„S vjetrom kroz tišinu“
Jedrenje za gluhe, Nerezine . Udruga nastoji svake godine poslati svoje predstavnike na jedrenje za
gluhe osobe, prema svojim mogućnostima. Zahvaljujemo se dragim donatorima koji uvide važnost za
naše članove te svojom donacijom potpomognu radu Udruge i omoguće jedrenje: Požeško – slavonska
županija, Elektro Team Vidovci, Ljekarna Vesna, Ljekarna Škoko, Ljekarna Vukoja.
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Prekvalifikacija 2 gluhe osobe za zanimanje kuhar
U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Požega i Učilištem Link, Požega, Udruga gluhih i
nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško – slavonske uključila je 2 gluhe osobe u prekvalifikaciju
za kuhara. Uz podršku tumača hrvatskog znakovnog jezika Ivane Kuraja, Marijana i Katarina uspješno
su svladale sve predmete koje su odslušale te zasluženo
dobile svjedodžbu o završnom ispitu. I na ovaj način je
dokazano da gluhi mogu ravnopravno sudjelovati u
obrazovnom sustavu kao i «čujući».
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2011. GODINA

"Tumač hrvatskog znakovnog jezika", Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Osnivanjem službe tumača znakovnog jezika osigurana je svakodnevna pomoć i podrška gluhim osobama
u ostvarenju njihovih prava na komunikaciju i ravnopravan pristup informacijama u svim životnim
situacijama u kojima se ta potreba javlja.

"Vaša pošta za dobra djela", Hrvatska Pošta
Hrvatska Pošta Udruzi je donirala 300 omotnica sa plaćenom poštarinom mase do 50 grama

„S vjetrom kroz tišinu“
Jedrenje za gluhe, Nerezine . Udruga nastoji svake godine poslati svoje predstavnike na jedrenje za gluhe
osobe, prema svojim mogućnostima. Zahvaljujemo se dragim donatorima koji uvide važnost za naše
članove te svojom donacijom potpomognu radu Udruge i omoguće jedrenje: Požeško – slavonska
županija, Elektro Team Vidovci, Ljekarna Vesna, Ljekarna Škoko, Ljekarna Vukoja.

Moto mrazovi u našoj Udruzi
Udruga svake godine organizira podjelu Božićnih poklona za odrasle članove kao i za najmlađe članove
Udruge pa je tako i ove organizirala svečanu podjelu. Najmlađi članovi udruge izveli prigodnu pjesmicu, a
odrasli članovi udruge su izveli prigodnu pjesmu na znakovnom jeziku. Poklone za najmlađe članove
osigurala je Udruga, a uručili su Moto mrazovi.

"Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog
društva", Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 2011.-2014.
Program predstavljen na sljedećim stranicama Glasila .
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2012. GODINA

"Tumač hrvatskog znakovnog jezika",
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Preko projekta „Tumač hrvatskog znakovnog jezika“ osigurana gluhim osobama podrška u
prevladavanju komunikacijskih barijera pomoć i podrška gluhim osobama u ostvarenju njihovih prava na
komunikaciju i ravnopravan pristup informacijama u svim životnim situacijama u kojima se ta potreba
javlja. Organizirana pomoć u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhoj osobi (članu) sa područja
Grada Požege i Požeško-slavonske županije.

"Vaša pošta za dobra djela", Hrvatska Pošta
Hrvatska Pošta Udruzi je donirala 1000 omotnica sa plaćenom poštarinom, te im se
od srca zahvaljujemo!
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"Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog
društva",
Ministarstvo socijalne politike i mladih
POLUDNEVNI BORAVAK GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA U UDRUZI
Za potrebe ostvarenja Poludnevnog boravka članova u Udruzi, nabavljena su 2 računala, TV Plazma, stol
za stolni tenis, pikado, te razne društveno-zabavne igrice. Osiguranjem poludnevnog boravka
upotpunjeno je i obogaćeno slobodno vrijeme članova Udruge zajedničkim druženjem, organiziranjem
raznih društveno-zabavnih igrica, radionica, te razne proslave: Božić, Nova Godina, Dan žena,
Valentinovo u Udruzi, Uskrs, Zlatna tiha noć, Međunarodni tjedan gluhih i sl.

KREATIVNE RADIONICE ZA ODRASLE OSOBE OŠTEĆENA SLUHA
Kroz rehabilitacijski program osigurane su kreativne radionice za odrasle osobe oštećena sluha,što potiče
svladavanje raznih tehnika i razvoj socijalnih vještina kod članova. Članovi se svakodnevno okupljaju i
izrađuju prekrasne rukotvirne za sve prigode, te svoje radove izlažu široj "čujućoj" zajednici, širom
Požeško-slavonske županije.
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TJELOVJEŽBA ČLANOVA UDRUGE
"U zdravom tijelu – zdrav duh", novo je geslo naših upornih članova koji su počeli brinuti o svome tijelu
kao i o načinu prehrane. Uključeni su na tjelovježbu zajedno sa "čujućim" osobama, te su izvanredno
dotjerali svoje "linije". Tjelovježba se provodi uz stalni stručni nadzor i uz podršku uz prevođenje na
hrvatski znakovni jezik.
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TRIBINE POD STRUČNIM VODSTVOM LOGOPEDA-SURDOLOGA, UDRUGE
PSIHOLOGA TE FONDA ZA REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S
INVALIDITETOM
Udruga konstantno organizira javne tribine za odrasle osobe oštećena sluha, djecu oštećena sluha i
njihove roditelje, te za širu društvenu javnost. Tribine se provode pod stručnim vodstvom logopedasurdologa prof. Jasne Gadžić, Udruge Zajednica, prof. Psiholog Magdalene Živković, te Fonda za
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Tribine pod vodstvom prof. Jasna Gadžić, logoped - surdolog uz prevođenje na
hrvatski znakovni jezik

Tribina "Potencijali osoba oštećena sluha na tržištu rada" - provedena u suradnji sa
Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i uz prevođenje na hrvatski znakovni jezik

Tribine pod vodstvom prof. Magdalena Živković", psiholog, Udruga psihologa
"ZAJEDNICA" uz prevođenje na hrvatski znakovni jezik
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RAČUNALNA EDUKACIJA DJECE OŠTEĆENA SLUHA
Udruga je uspješno organizirala i provela računalnu edukaciju
djece oštećena sluha. Računalna edukacija je trajala 60h i
obuhvaćeno je 11 djece oštećena sluha u dobi od 7-17. godina.
Računalna edukacija će doprinijeti razvoju socijalnih vještina
kod djece oštećena sluha kao i u komunikaciji i daljnjem
školovanju. Računalna edukacija je provedena na modernoj
informatičkoj opremi koja je u
vlasništvu udruge. Zahvaljujemo
se roditeljima djece što su redovito
dovodili djecu na računalni tečaj,
Pučkom otvorenom učilištu na
odličnoj suradnji, prof. Peri Dubčeku koji je strpljivo i s puno topline odradio
tečaj, Gradu Požegi - partneru na Programu i Ministarstvu zdravstva i
socijalne skrbi na financijskoj potpori. Potvrdnice je djeci oštećena sluha
uručio gradonačelnik Grada Požege Zdravko Ronko. Računalna edukacija je
aktivnost programa pod nazivom "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga
koje pružaju organizacije civilnog društva". Čestitamo djeci na zasluženim
potvrdnicama!
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EDUKACIJA I PREKVALIFIKACIJA ZA ZANIMANJE WEB DIZAJNER
Dvije nezaposlene, ali uporne osobe – članovi naše Udruge pohađaju
prekvalifikaciju za Web dizajnera. Edukacija je još u tijeku. Damiru i
Mateju želimo da uspješno polože završni ispit te da u novom zanimanju
uspješno pronađu svoje zaposlenje.

DODJELA TELEFAX UREĐAJA TE POMOĆ U KRIZNIM
SITUACIJAMA
21. studenog 2012. u sklopu programa "Razvoj i širenje mreže socijalnih
usluga koje pružaju organizacije civilnog društva", Udruga gluhih i
nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško - slavonske,
organizirala je tribinu s ciljem osiguravanja intenzivne pomoći i
dostupnosti podrške u kriznim situacijama za gluhe osobe. Udruga je uz
partnerstvo Grada Požege i potporu Ministarstva socijalne politike i
mladih, provela aktivnost nabavke 14 telefaks uređaja za najpotrebitije
članove Udruge (gluhe osobe) i edukaciju
za njihovo korištenje.
Uz simultano prevođenje tumača hrvatskog
znakovnog jezika Ivane Kuraje, u ime
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Požega okupljene je pozdravio pročelnik
Slavko Marinac te ih ukratko upoznao s
radom Područnog ureda i DUZS-a. Kako
putem telefaks uređaja poslati dojavu
Županijskom centru 112 i koji podaci su u
dojavi bitni, prisutne je upoznao voditelj
ŽC112 Boris Horvat.
Rukovanje telefaks uređajima demonstrirali
su djelatnici firme Alles d.o.o. iz Požege.
Uspješno korištenje telefaksa, ali i što
manje poziva za pomoć poželio im je Zvonko
Štajduhar, predsjednik Gradskog vijeća
Grada Požege, koji je zajedno s Jadrankom
Vukoja, predsjednicom Udruge gluhih, uručio nove telefaks uređaje.
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ZLATNA TIHA NOĆ
Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada
Požege i Županije Požeško-slavonske
svake godine organizira pa tako je i ove
organizirala petu društveno-zabavnu
večer za gluhe i nagluhe osobe pod
nazivom "Zlatna tiha noć 2012".
Na"Zlatnoj tihoj noći" sudjelovalo je oko
100 gluhih i nagluhih osoba iz naše
Udruge, iz Splita, Slavonskog Broda, Nove
Gradiške, Varaždina, Siska, Bjelovara i
Osijeka. Društveno - zabavna večer je
upotpunjena zajedničkim druženjem
gluhih i nagluhih osoba, razmjenom
informacija, izvlačenjem tombola, izložbom kreativnih radova. Druženje je nastavljeno do dugo u noć!
Našu Udrugu su posjetili gradonačelnik Grada Požege gdin. Zdravko Ronko i na ugodno iznenađenje
prisutnih, posebna gošća
potpredsjednica Vlade i ministrica
Ministarstva socijalne politike i
mladih Milanka Opačić. Od srca se
zahvaljujemo Gradu Požega na
pokroviteljstvu pete "Zlatne tihe noći
2012" i na ugodnom iznenađenju na
opće veselje cjelokupnog članstva i
gostiju!
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VALENTINOVO U UDRUZI
Članovi Udruge gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske organizirali su
kreativnu radionicu povodom Valentinova, a zatim su imali i izložbu radova na štandu u centru grada
Požege. Kreativne radionice i izložba radova se odvijaju u sklopu programa kojeg financira Ministarstvo
zdravstva i socijalne skrbi, partner na programu je Grad Požega.
Nakon održane izložbe radova predsjednica udruge je uz pomoć tajnice i suradnika i članova organizirala
prigodno druženje članova u prostorijama udruge povodom Valentinova za sve članove udruge.

JEDNODNEVNI IZLET ČLANSTVA
Dana, 05.05.2012. godine članstvo Udruge gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeškoslavonske sudjelovalo je na jednodevnom izletu u Vukovar gdje su se uz stručnog vodiča i tumača HZJ
pobliže upoznali sa kulturnim i povijesnim znamenitostima toga napaćenog grada.
Od srca se zahvaljujemo Požeško-slavonskoj županiji na potpori za organizaciju jednodnevnog izleta u
Vukovar!
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LJETOVANJE OSOBA OŠTEĆENA SLUHA
Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske svake godine redovito
organizira ljetovanje za članove Udruge po povoljnim cijenama u Baškoj na otoku Krku.

PUT U SPLIT
Članovi naše Udruge posjetili su Udrugu gluhih i
nagluhih Split, gdje su se družili sa gluhim
osobama iz Splita, te se upoznali s bogatim
aktivnostima njihove Udruge.
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MEĐUNARODNI TJEDAN GLUHIH
Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije
Požeško-slavonske svake godine svečano obilježava
Međunarodni tjedan gluhih i nagluhih osoba dijeljenjem
informativnih letaka o radu Udruge, izložbama kreativnih
radova želimo senzibilizirati širu "čujuću" javnost za
probleme i poteškoće s kojima se susreću gluhe osobe.

...NASTAVIT ĆE SE...
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