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Obilježavanje 
međunarodnog
tjedna Helen Keller

Osnažimo zajedno
gluhoslijepe žene!

28. lipnja - 4. srpnja 2010. 
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Unatoč UN Konvenciji o uklanjanju 
svih ozbiljnih oblika diskriminacije 
žena (1979.) i Zakonu o suzbijanju 
diskriminacije (NN 85/08) u Republici 
Hrvatskoj još su uvijek vidljivi različi-
ti oblici diskriminacije žena, posebi-
ce žena sa senzoričkim oštećenjima.  
Žene su izložene raznim oblicima 
ograničavanja u razvoju svojih stvar-
nih sposobnosti i mogućnosti kako u 
svojoj obitelji tako i tijekom školova-
nja i zapošljavanja što sve postepeno 
vodi u izolaciju. Da žene ne bi trebale 
pasivno čekati svoju sudbinu poka-
zuje nam primjer gluhoslijepe knji-
ževnice Helen Keller koja se borila za 
prava gluhoslijepih, gluhih i slijepih 
žena. Upravo je ona- vječni borac za 
potlačene- postala sinonim gluhosli-
jepih osoba u Europi i svijetu.   Ovaj 
smo tjedan odlučili posvetiti svim že-
nama koje hrabro i uzdignute glave 
kroče kroz svakodnevnicu!
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Svečano otvorenje skupne izložbe gluhoslijepih umjetnika: “Dodiri srcem”  
Zagreb, Galerija Urlich, Ilica 40

gost:
Stanko Špoljarić, prof., kustos i likovni kritičar

Radi se o retrospektivnoj likovnoj izložbi gluhoslijepih umjetnika koji će pred-
staviti dvadesetak slika u tehnikama akvarela, tempera, ulja, pastela i isto toliko 
skulptura u crvenoj i bijeloj terakoti. 

Izložbu možete razgledati radnim danom od 29.06.2010. - 06.07.2010. od 8 do 
16 sati

Predstava Dramskog studija “Dodir(i)” :  “3 u 1 iliti Superžene u akciji!”
Zagreb, Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1 

Radi se o predstavi koja je sastavljena od tri priče ( o ludom kauboju, o piliću i 
spidermanu te o velikom zavodniku) koje na zanimljiv način obrađuju situacije 
s kojima se žene susreću u svakodnevnom životu.  Specifičnost predstave je ta 
što u njoj glume gluhoslijepi glumci.  Pričat će se na “znakovnom jeziku”, jeziku 
gluhoslijepih i gluhih osoba, no radnja predstave je razumljiva i čujućim oso-
bama. 

Cijena ulaznice: 20 kuna

Događanja

Utorak ,  29.06.2010.  •  19:00 sat i

Sr i jeda,  30.06.2010.  •  20:00 sat i
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Organizirani posjet gluhoslijepih žena 
i članica International Women’s Club  Zagreb
Centar za ženske studije, Dolac 8  

gosti: članice International Women’s Club

U suradnji sa Centrom za ženske studije, organiziran je posjet stanu od 134 
četvorna metra, u kojemu je književnica Marija Jurić Zagorka provela zadnja 
dva desetljeća života, koji danas funkcionira kao informacijsko-dokumenta-
cijski centar za proučavanje njena života i stvaralaštva, ali i kao polivalentan 
multimedijalni kulturni prostor namijenjen istraživanju ženskoga stvaralaštva u 
Hrvatskoj. Organizirani posjet trajat će sat vremena i uključuje kratko informi-
ranje posjetiteljica o povijesti memorijalnog stana i životu Marije Jurić Zagor-
ke.  Hrvatska Udruga gluhoslijepih osoba Dodir pozvala je članice International 
Women’s Cluba na druženje i one su se spremno odazvale pozivu i ovim putem 
im zahvaljujemo.

7. Smotra hrvatskoga znakovnog jezika
Zagreb, Cvjetni trg 
 
Cilj smotre je podizanje svijesti šire javnosti o posebnim komunikacijskim po-
trebama gluhoslijepih i gluhih osoba, posebice o njihovu pravu na hrvatski 
znakovni jezik, ukazujući na važnost njegova, što skorijeg, priznanja te uvođe-
nja u odgojno-obrazovne sustave.  Nakon svečanog programa tijekom kojeg će 
polaznici tečaja na znakovnom jeziku otpjevati neke poznate hrvatske hitove, 
bit će upriličena podjela završnih svjedodžbi i pohvalnica polaznicima tečaje-
va hrvatskoga znakovnog jezika iz Zagreba, Osijeka i Splita.  Svi ste pozvani da 
nam se pridružite u što većem broju!

Čet vr tak ,  01.07.2010.  •  11:00 –  12:00 sat i 

Petak ,  02.07.2010.  •  18:00 –  20:00 sat i
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Humanitarni golf turnir Zagreb,
Golf & Country club Zagreb d.o.o.
Zagreb, Jadranska avenija 6

Golf & Country Club Zagreb organizira humanitarni golf turnir za Udrugu Dodir 
povodom tjedna Helen Keller. Prihod od turnira ići će u prilog nabave kom-
pjuterske opreme za gluhoslijepe učenike i studente i članove udruge Dodir.   
Pozivamo sve golfere da nam se pridruže!  A za one, ne tako vješte u golfu, or-
ganizirali smo alternativne zanimljive aktivnosti u koje se mogu uključiti. 

Program: 
Golf turnir - prijave na web stranicama Golf & Country Club Zagreb 
Škola golfa 
Škola znakovnog jezika
Štandovi – prodajna akcija 
Tombola u organizaciji International Women’s Club.

Nedjel ja ,  04.07.2010.  •  9 :30 –  16:00 sat i
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Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir
Vodnikova 8, 10000 Zagreb

Tel.: 01/4875 431; Fax: 01/4875 432
e-mail: dodir@dodir.hr • www.dodir.hr 


