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Svjetska federacija gluhoslijepih oso-
ba (World Federation of the Deafblind 
– WFDB) je nevladina i neprofi tna orga-
nizacija gluhoslijepih osoba na svjetskoj 
razini i legitiman glas gluhoslijepih 
osoba u svijetu. Djelovanje u ime glu-
hoslijepih osoba je u začecima i tek su u 
posljednjih petnaest do dvadeset go-
dina gluhoslijepe osobe uspjele odnje-
govati jedinstveni profi l i postići veće 
razumijevanje specifi čnih teškoća koje 
proizlaze iz gluhosljepoće.

Odluka o uspostavi svjetske federacije 
gluhoslijepih osoba donesena je 1997. g. 
na 6. Svjetskoj konferenciji Helen Keller 
u Paipi, u Kolumbiji. Konferencija je 
imenovala komisiju koja je pripremila 
osnivanje prve opće skupštine WFDB-a. 
Ona je održana u vrijeme 7. Svjetske 
konferencije Helen Keller 2001. g. u 
Aucklandu, na Novom Zelandu. Od 
tada su održane još dvije opće skupšti-
ne, 2005. g. u Tampereu, U Finskoj, te 
2009. g. u Kampali, u Ugandi. Hrvat-
ska udruga gluhoslijepih osoba Dodir 
je članica WFDB-a od njegova osnutka, 
a njegova predsjednica, Sanja Tarczay 
regionalna predstavnica za Europu 
u njegovu Izvršnom odboru već treći 
mandat zaredom.

Cilj WFDB-a

• poboljšanje kvalitete života gluho-
slijepih ljudi širom svijeta, s ciljem 
postizanja njihove ravnopravnosti i 
jednakih mogućnosti za njih u svim 
područjima društvenog života

• djelovanje poput svjetskoga foru-
ma za razmjenu znanja i iskustava 
iz područja gluhosljepoće

• povećanje međunarodne solidar-
nosti među organizacijama gluho-
slijepih osoba.

Funkcije WFDB-a

• promicanje socijalnog uključivanja 
i ravnopravnog sudjelovanja glu-
hoslijepih osoba u svim područji-
ma društvenog života

• osiguranje dostupnosti u svim po-
dručjima društvenog života

• promicanje poboljšanja u područ-
ju obrazovanja, rehabilitacije i 
zapošljavanja gluhoslijepih osoba

• borba protiv diskriminacije gluho-
slijepih osoba

• promicanje intervenora, prevo-
ditelja i drugih službi podrške za 
sve gluhoslijepe osobe

World Federation
of the Deafblind
WFDB
Pripremio: Igor Kusin
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• podizanje svijesti o gluhosljepoći 
kao jedinstvenom oštećenju

• promicanje i podržavanje osniva-
nja nacionalnih udruga gluhoslije-
pih osoba

• podržavanje nacionalnih organi-
zacija gluhoslijepih osoba

• objavljivanje biltena i drugih ma-
terijala

• provođenje potrebnih mjera za 
postizanje ciljeva WFDB-a

Više o WFDB-u
možete naći 
na internetskoj stranici
http://www.wfdb.org/

Izvršni odbor WFDB-a 2009.–2013.

Lex Grandia (Danska), predsjednik (do 19. travnja 2012.)
Sonnia Margarita Villacrés (Ekvador), 
    potpredsjednik (V.D. predsjednika od 20. travnja 2012.)
Geir Jensen (Norveška), tajnik 
Christer Nilsson (Švedska), blagajnik 

Regionalni predstavnici:
Ezekiel Kumwenda (Malawi), za Afriku
Satoshi Fukushima (Japan), za Aziju
Sanja Tarczay (Hrvatska), za Europu
Alejandra Caranza (Argentina), za Latinsku Ameriku
Irene McMinn (Australija), za Pacifik
Jeffrey S. Bohrman (SAD), za Sjevernu Ameriku
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Europska unija gluhoslijepih osoba (Eu-
ropean Deafblind Union – EDbU) je eu-
ropska udruga koja udružuje europske 
organizacije gluhoslijepih osoba.

Osnivačka skupština EDbU-a je održa-
na 22. listopada 2003. godine u Frede-
riciji, u Danskoj. Skupštinu je otvorio 
privremeni predsjednik Ove Bejsnap iz 
Danske. Privremeni je kolegij osnovan 
još 1999. g. s jedinim ciljem da se osnuje 
EDbU. Kolegij se sastojao od 5 članova, 
po jednog iz svake od nordijskih drža-
va, sastao se pet puta i najveći dio vre-
mena proveo sastavljajući nacrt statuta 
EDbU-a. Dosta je vremena utrošeno i 
na kontaktiranje gluhoslijepih osoba i 
njihovih udruga iz cijele Europe i izna-
laženju izvora financiranja Osnivačke 
skupštine. Privremeni se kolegij nije 
bavio političkim pitanjima ni ciljevima. 
Na Osnivačkoj je skupštini bilo nazočno 
16 nacionalnih delegata s pravom glasa. 
Izabran je prvi Izvršni odbor EDbU-a. 
Statut EDbU-a je usvojen s 15 glasova 
za i niti jednim protiv. Hrvatska udru-
ga gluhoslijepih osoba Dodir je redovna 
članica EDbU-a od njezina osnutka.

Druga opća skupština EDbU-a odr-
žana je 2008. g. u Zagrebu. Na njoj je 

izabran novi Izvršni odbor EDbU-a u 
kojemu je predsjednica udruge Dodir, 
Sanja Tarczay, izabrana za potpred-
sjednicu.

Ciljevi i funkcije EDbU-a

Osnovni cilj i funkcija EDbU-a je dje-
lovati kako bi gluhoslijepe osobe u 
svim europskim zemljama postigle 
ravnopravnost i potpuno sudjelovanje 
u društvenom životu zajednice. Da 
bi se to postiglo, najveća prednost se 
mora dati pomaganju i nadgledanju 
uspostave neovisnih nacionalnih or-
ganizacija gluhoslijepih osoba u svim 
europskim zemljama gdje takve orga-
nizacije još ne postoje. 

Iako su u nekim zemljama takve or-
ganizacije formirane, poznato je da u 
većini zemalja to nije slučaj, a u ne-
kima se to neće moći učiniti ni u do-
glednoj budućnosti. U međuvremenu, 
udruge gluhoslijepih osoba pod okri-
ljem organizacija slijepih ili gluhih 
osoba treba prihvatiti kao punoprav-
ne članove EDbU-a, pod uvjetom da u 
takvim udrugama gluhoslijepe osobe 
čine većinu izabranog rukovodstva.

European 
Deafblind Union
EDbU
Pripremila: Ivana Kovač

TEMA

BROJA
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Daljnji ciljevi EDbU-a su:

• predstavljanje gluhoslijepih oso-
ba u Europi;

• organizacija konferencija, semi-
nara, kulturnih razmjena, odmo-
ra i radionica u kojima gluhosli-
jepe osobe mogu razmjenjivati 
iskustva i poglede, za dobrobit 
kako izravno uključenih gluhosli-
jepih osoba, tako i samog EDbU-
a;

• rad na socijalnoj inkluziji gluho-
slijepih osoba;

• u skladu s tim ciljevima i nače-
lima suradnja s međunarodnim 
organizacijama koje djeluju na 
području gluhosljepoće, gluhoće, 
sljepoće i višestrukih oštećenja;

• promicanje aktivnosti i djelova-
nje u korist gluhoslijepih osoba 
bez diskriminacije na temelju po-
litike, religije, ekonomije, spola 
ili rase;

• traženje punog priznanja gluho-
slijepih osoba u svim aspektima 
društva u skladu s Konvencijom 
Ujedinjenih naroda o pravima osoba 
s invaliditetom i Standardnih pravi-
la Ujedinjenih naroda o izjednačenju 
mogućnosti za osobe s invaliditetom;

• podizanje svijesti o gluhosljepoći 
kao zasebnom oštećenju;

• borba protiv poteškoća s kojima 
se susreću gluhoslijepe osobe na 
polju komunikacije, informacija, 
interakcija s okolinom, te orijen-
tacije i kretanja;

• poduzimanje svih potrebnih ko-
raka kako bi se postigao ili una-
prijedio bilo koji od navedenih 
ciljeva.

Više o EDbU-u 
možete naći na 
internetskoj stranici
http://www.edbu.org/
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Izvršni odbor EDbU-a 2008.–2013.

Sergej Sirotkin (Rusija), predsjednik 
Sanja Tarczay (Hrvatska), potpredsjednik
Geir Jensen (Norveška), tajnik
Mona-Britt Broberg (Švedska), blagajnik
Daniel Álvarez Reyes (Španjolska), član
Tamás Gangl (Mađarska), član
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Deafblind International (DbI) je svjetska 
udruga za promicanje podrške za gluho-
slijepe osobe. DbI okuplja profesionalce, 
istraživače, obitelji, gluhoslijepe osobe i 
administratore s ciljem podizanja svijesti 
o gluhosljepoći.

Vizija DbI-a
Biti međunarodna udruga koja promiče 
svijest o gluhosljepoći kao jedinstvenom 
oštećenju i utječe na uspostavu odgova-
rajućih službi za pružanje podrške glu-
hoslijepim osobama diljem svijeta.

Svrha DbI-a
Podrška stručnjacima (poput nastavnika, 
administratora, istraživača, stručnjaka u 
posredovanju itd.), obiteljima i gluhoslije-
pim osobama kako bi se podigla svijest o 
gluhosljepoći. U žarištu djelovanja DbI-a 
je potpora razvoju podrške koje će omo-
gućiti visoku kvalitetu života za gluhosli-
jepu djecu i odrasle svih dobi.

Ciljevi DbI-a
Povećanje organizacijskih kapaciteta kako bi 
se zadovoljile potrebe gluhoslijepih osoba.
Utjecaj na razvoj podrške za dobrobit 
gluhoslijepih osoba i njihovih obitelji 
diljem svijeta.
Poticanje napretka u praksi i stvaranje 
novih spoznaja, olakšavajući poboljšanu 
komunikaciju i umrežavanje.

Povijest DbI-a

Korijeni organizacije sežu u pedesete go-
dine dvadesetog stoljeća, kada je sa su-
radnjom započeo tek nevelik broj orga-
nizacija i škola širom svijeta. U to doba 
sve su članice najviše brige poklanjale 
obrazovanju gluhoslijepe djece, odakle 
i naglasak na obrazovanju u izvornom 
nazivu organizacije – Međunarodna udru-
ga za obrazovanje gluhoslijepih osoba (In-
ternational Association for the Education of 
Deaf-Blind Persons – IAEDB). Sav posao 
se uglavnom svodio na koresponden-
ciju, dok su sastanci bili više iznimka 
negoli pravilo.

Tek je 1962. g. ta skupina organizirala 
prvu formalnu konferenciju pod nazi-
vom Poučavanje gluhoslijepe djece. Konfe-
rencija je u školi Condover Hall, u Velikoj 
Britaniji, okupila četrdeset i jednu osobu. 
U sljedeća dva desetljeća je održan niz 
konferencija na kojima se okupljalo stoti-
njak–dvjestotinjak stručnjaka uglavnom 
iz Europe i Sjeverne Amerike.

Organizacija IAEDB je službeno osno-
vana tek na 6. Svjetskoj konferenciji u 
Sydneyju 1976. g. Članstvo je bilo strogo 
individualno. Nije bilo sredstava za dru-
ge aktivnosti osim izdavanja šapirogra-
firanog biltena na osam stranica, tako da 

Deafblind International
DBI 
Priredila: Ivana Kovač

TEMABROJA
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se sve svodilo na svjetske konferencije 
svake tri ili četiri godine.

Tijekom 9. Svjetske konferencije odr-
žane 1987. g. u Poitiersu, u Francuskoj, 
brzi rast organizacije potaknuo je stva-
ranje statuta kojim bi se osiguralo nje-
zino bolje funkcioniranje u budućnosti. 
Došlo je do nekih značajnih promjena 
u djelovanju organizacije. Ona se više 
neće isključivo usmjeravati prema obra-
zovanju, već će se baviti pružanjem 
punog spektra usluga gluhoslijepim 
osobama od djetinjstva pa do odrasle 
dobi. I članstvo je prošireno s prvotnih 
edukatora na niz zainteresiranih za 
pružanje usluga i podrške gluhoslije-
pim osobama. Ova odluka je rezultirala 
naglim povećanjem članstva i velikim 
porastom broja tema na sastancima i 
konferencijama.

S 10. Svjetskom konferencijom, održa-
nom 1991. g. u Örebrou, u Švedskoj, 
počelo je širenje djelovanja organizacije 
u sve kutke svijeta.

Na Svjetskom sastanku 1999. g. u Lisabo-
nu došlo je do značajnije reorganizacije 
udruge i ona je tada postala Deafblind 
International (i imenom) kakav poznajemo 
danas. Organizacijska struktura je obnov-
ljena s jakom pod-strukturom u vidu mre-
že, unutar koje se pojedinci sa zajedničkim 
interesima mogu upoznavati i komuni-
cirati i između konferencija. Stvorena je 
nova upravna struktura u kojoj su Vijeće 
i Upravni odbor zamijenili nekadašnji Iz-
vršni odbor. Novi način plaćanja članstva 
je organizaciji donio i veće prihode, što 
je za posljedicu imalo proširen niz aktiv-
nosti, ali i moderan časopis DbI Review i 
suvremenu internetsku stranicu.
 
Više o DbI-u možete 
naći na internetskoj 
stranici
http://www.deafblin-
dinternational.org/ho-
mepage.html

Upravni odbor DbI-a 2011.–2014.

Gillian Morbey (Sense UK; Velika Britanija), predsjednik
Bernadette Kappen (New York Institute for Special Education; SAD), 
    potpredsjednik
Carolyn Monaco (Canadian Deafblind Association; Kanada), 
    potpredsjednik
Elvira Edwards (Senses Foundation; Australija), tajnik
Ton Groot Zwaaftink (Group Royal Dutch Kentalis; Nizozemska), 
    blagajnik
William Green (Lega del Filo d’Oro: Italija), neposredni bivši predsjednik
Stan Munroe (Canadian Deafblind Association; Kanada), 
    informativna služba
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Svjetska udruga prevoditelja znakov-
nog jezika (World Association of Sign 
Language Interpreters – WASLI) osno-
vana je 23. srpnja 2003. godine za vri-
jeme 14. svjetskog kongresa Svjetske 
federacije gluhih osoba (World Federa-
tion of the Deaf – WFD) u Montrealu, 
u Kanadi. Osnovalo ju je 60 prevodi-
telja iz 20 zemalja, zajedno s glavnom 
tajnicom WFD-a, Carol Lee Aquiline. 
Tom je prilikom predstavnik Južne 
Afrike predložio da njegova zemlja 
bude domaćin prve Konferencije WA-
SLI-a 2005. godine.

No ideja o međunarodnoj udruzi pre-
voditelja znakovnog jezika je prvi put 
iznijeta 28 godina prije toga, 1975. g., 
također na jednom od Kongresa WFD-
a, u Washingtonu, DC, u SAD-u. Pre-
voditelji znakovnog jezika su na svom 
sastanku na međunarodnoj razini 
1995. godine u Beču, u Austriji, izabra-
li dvije finske prevoditeljice, Raiju Mo-
ustegaard i Raili Ojala-Signell, da sa-
stave statut međunarodne udruge. Za 
vrijeme Kongresa WFD-a 1999. godine 
u Brisbaneu, u Australiji, sastalo se 150 
prevoditelja iz 30 zemalja. Osnovali su 
radnu skupinu sa sljedećim ciljevima: 
proširenje nacrta statuta u Upravni do-

kument; dijeljenje nacrta sudionicima 
Kongresa WFD-a; traženje formalnih 
pisama potpore od nacionalnih udruga 
i priprema dodatnog informiranja na 
idućem sastanku na sljedećem Kon-
gresu WFD-a u Montrealu, u Kanadi, 
2003. godine.

Na Svjetskom simpoziju za prevodi-
telje znakovnog jezika 2002. godine u 
Washingtonu, D.C., u SAD-u, održa-
nom uz podršku Registra prevoditelja 
za gluhe osobe (Registry of Interpreters 
for the Deaf – RID), predstavljena je do-
puna o radu Radne skupine. Broj ljudi 
Radne skupine je bio uvećan.

Između 2003. i 2005. godine Radna 
skupina je radila na: uspostavi kontak-
ta sa što više prevoditelja i prevoditelj-
skih udruga diljem svijeta; pripremi 
dokumentacije potrebne za formaliza-
ciju rada Udruge; razvijanju sponzor-
skog programa za prikupljanje novca 
za pomoć delegatima iz siromašnijih 
zemalja koji žele doći na kongres u 
Južnu Afriku i uspostavi struktura po-
trebnih za međunarodno udruženje.

Na prvoj konferenciji WASLI-a 2005. 
godine u Worcesteru, u Južnoj Africi, 

World Association of
Sign Language Interpreters
WASLI 
Priredio: Igor Kusin

TEMA

BROJA
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bilo je nazočno više od 220 sudioni-
ka iz više od 40 zemalja. Uz podršku 
WFD-a i Nacionalne udruge gluhih 
osoba ovaj je trodnevni događaj pred-
stavljao oživotvorenje rada učinjenog 
u prethodnih 20 godina. Tom je pri-
likom odabran i prvi izvršni odbor 
WASLI-a, s predsjednicom Liz Scott 
Gibson i tajnikom Zaneom Hemom.

Na drugu konferenciju WASLI-a 2007. 
godine u Segoviji, u Španjolskoj, došlo 
je 293 delegata iz 44 zemalja. Potpi-
san je sporazum o suradnji WASLI-a i 
WFD-a, izabran je novi  Izvršni odbor, 
te je imenovano troje predstavnika za 
unapređenje djelovanja WASLI-a u 
Africi, Južnoj Americi i Balkanu.

Treća konferencija WASLI-a održana 
je prošle godine u Durbanu, u Južnoj 
Africi. Tom je prilikom izabran novi 
Izvršni odbor.

Više o WASLI-u 
možete naći na 
internetskoj stranici
http://www.wasli.org/

Izvršni odbor WASLI-a 2011.–2015.

Deb Russell (SAD), predsjednica
Jose Luis Brieva (Kolumbija), potpredsjednik
Awoii Patrick Michael (Uganda), tajnik
Susan Emerson (Australija), blagajnica

Regionalni predstavnici:
Etsuko Umemoto (Japan) i Monica Punjabi Verma (Indija) za Aziju
Sheena Walters (Australija) za Australaziju i Oceaniju
Stuart Anderson (Velika Britanija) za Europu
Nigel Howard (Kanada) za Sjevernu Ameriku
Igor Bondarenko (Ukrajina) za Transkavkaz i Središnju Aziju
Samuel Begumisa (Uganda) za Afriku
Selman Hoti (Kosovo) za Balkan
José Ednilson Jnr (Brazil) za Latinsku Ameriku
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Pozdrav iz Svjetskog saveza prevo-
ditelja znakovnog jezika (World Asso-
ciation of Sign Language Interpreters – 
WASLI)! WASLI zahvaljuje Hrvatskoj 
udruzi gluhoslijepih osoba Dodir za 
priliku da proširi vijest o novoj Rad-
noj skupini za prevođenje gluhoslije-
pim osobama. Ova skupina je osno-
vana u jesen 2011. godine, a sastoji 
se od desetak članova, uključujući 
gluhoslijepe, gluhe i čujuće osobe, 
prevoditelje, korisnike, edukatore, 
studente i istraživače iz cijelog svije-
ta.

Radna skupina je posvećena razvoju 
prevođenja znakovnog jezika za glu-
hoslijepe osobe na globalnoj razini 
kroz suradnju sa zajednicama gluho-
slijepih osoba kako bi pružala infor-
macije, resurse i veze. Jedan od naših 
prvih zadataka bio je utvrditi prio-
ritetna područja rada, a potom smo 
osnovali dvije radne skupine:

1) Cilj Radne skupine za obrazovanje 
jest povećanje i poboljšanje edu-
kacije i osposobljavanja prevo-

ditelja za gluhoslijepe osobe u 
cijelom svijetu. Trenutno stvara-
mo smjernice za programe pre-
vođenja znakovnog jezika čijem 
kurikulumu bismo dodali prevo-
đenje za gluhoslijepe osobe.

2) Cilj Radne skupine za pristupačnost 
jest podizanje svijesti o prevo-
đenju za gluhoslijepe osobe na 
konferencijama na globalnoj ra-
zini. Kontaktiramo ciljane orga-
nizatore konferencija kako bismo 
ih potaknuli da u svoje planove 
uključe gluhoslijepe predavače i 
sudionike, kao i teme gluhoslje-
poće i prevođenja za gluhoslijepe 
osobe. Počeli smo stvarati smjer-
nice kako bi pojedine zemlje 
neke konferencije učinile pristu-
pačne gluhoslijepim sudionici-
ma.

Internetska stranica WASLI-a – www.
wasli.org – ima novi odio posvećen 
prevođenju za gluhoslijepe osobe. 
Ondje planiramo objaviti resurse iz 
cijelog svijeta, a također ćemo objav-

Radna skupina WASLI-a 
za prevođenje gluhoslijepim 
osobama
pripremili članovi Radne skupine WASLI-a 
za prevođenje gluhoslijepim osobama
Prevela: Ivana Kovač

TEMA

BROJA
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ljivati i smjernice kako ih budemo 
razvijali. Svatko zainteresiran za ra-
spravu o prevođenju za gluhoslijepe 
osobe na međunarodnoj razini može 
se pridružiti neovisnom forumu 
na tu temu na internetskoj stranici 
http://groups.google.com/group/interna-
tional-deafblind-interpreting-forum

I na kraju, Radna skupina WASLI-a 
za prevođenje gluhoslijepim osoba-
ma želi zahvaliti Svjetskoj federaciji 
gluhoslijepih osoba (World Federation 

of the Deafblind – WFDB) za suradnju, 
te se unaprijed raduje skorom for-
maliziranju naše suradnje potpisiva-
njem zajedničkog sporazuma. Sanja 
Tarczay, iz Hrvatske, jest predstavnik 
WFDB-a za vezu s WASLI-em, te je 
započela raspravljati s nama o nači-
nima kako iznijeti temu prevođenja 
za gluhoslijepe osobe na iduću me-
đunarodnu konferenciju  WASLI-a, 
koja će se održati u Turskoj 2015. 
godine. WASLI se nada da će ondje 
susresti i  članove Dodira!

Nicholas J. Sturley (lijevo), koji ima Usherov sindrom, i član Radne skupine WASLI-a za 
prevođenje gluhoslijepim osobama Barry-Alan Davey (desno), obojica iz Velike Britanije, 
komuniciraju taktilnim britanskim znakovnim jezikom.  Trenutno u Velikoj Britaniji ne postoji 
nikakva formalna edukacija o taktilnim znakovnom jeziku ili o lociranom znakovnom jeziku.
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Europski forum prevoditelja znakovnog 
jezika (European Forum of Sign Language 
Interpreters – efsli) europska je organiza-
cija prevoditelja znakovnog jezika. Nje-
govim članom mogu postati nacionalne 
i regionalne udruge prevoditelja zna-
kovnog jezika, pojedinci, te pridruženi 
članovi.

Sve je počelo 1987. godine, kad je Fran-
cuska nacionalna federacija gluhih oso-
ba (Fédération nationale des sourds de Fran-
ce - F.N.S.F.) u suradnji s Regionalnim 
sekretarijatom Svjetske federacije gluhih 
osoba Europske zajednice (današnjom 
Europskom Unijom gluhih – European 
Union of the Deaf – EUD) suorganizira-
la kongres u gradu Albiju, na kojem se 
raspravljalo o prevođenju znakovnih 
jezika u europskom kontekstu. Bila je to 
prva prilika prevoditeljima znakovnih 
jezika da se sretnu po pitanjima od važ-
nosti za njihovu struku.

Krajem ljeta 1993. godine u Brusselu je do-
nesen prvi statut efsli-a te su izabrani prvi 
članovi Izvršnog odbora. Birani su tako da 
predstavljaju razne europske regije. 

Za svoj prvi „pravi” seminar efsli se 
iduće godine vratio u Škotsku – seminar 

je održan odmah nakon redovne Godiš-
nje opće skupštine u Edinburghu. Tema 
seminara je bila Uvjeti rada, a podršku su 
događanju pružili Komisija europskih 
zajednica – Integracija osoba s invalidi-
tetom i program Helios II (namijenjen 
europskim državljanima s invaliditetom 
koji žive samostalno u okviru otvorenog 
društva), kao i EUD.

Cilj je efsli-a od samih početaka bio da 
svojim članovima omogući raspravljanje 
i razmjenu informacija. Zato se svake 
godine uz Godišnju opću skupštinu 
organizira i seminar ili konferencija u 
čiji rad su uključeni predstavnici svih 
europskih nacija i gosti iz cijelog svijeta. 
Uz to efsli svake godine organizira ne-
koliko edukacijskih programa: proljetne, 
ljetne i zimske škole, čiji je cilj skupiti 
prevoditelje znakovnih jezika iz cijele 
Europe, koji su željni unaprijediti svoje 
profesionalne vještine.

Dodirova Služba prevoditelja HZJ, da-
našnji Centar za prevođenje hrvatskoga 
znakovnog jezika, trenutno je jedina 
stručno vođena i koordinirana služba u 
Republici Hrvatskoj koja pruža profe-
sionalne usluge gluhoslijepim i gluhim 
osobama te drugim udrugama, ustano-

European Forum of
Sign Language Interpreters
efsli 
Pripremila: Ivana Kovač

TEMA

BROJA
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vama i institucijama koje imaju potrebu 
za prevođenjem (policija, sudske usta-
nove, kazališta…), te je njezin program 
uvršten u dvije publikacije efsli-a, Sign 
Language Interpreting in Europe, 29 coun-
tries, 2004 i Sign Language Interpreting in 
Europe, 27 countries, 2008 Maye de Wit.

Više o efsli-u možete 
naći na internetskoj 
stranici
http://www.efsli.org/

Od prvih početaka efsli je uglavnom bio 
usmjeren na prevođenje gluhim osoba-
ma, a značajan preokret dogodio se tek 
kada je efsli u suradnji sa Hrvatskom 
udrugom gluhoslijepih osoba Dodir or-
ganizirao ljetnu školu (1. - 5. srpnja 2009. 
u Zagrebu) s jedinstvenom temom: “Pre-
vođenje gluhoslijepim osobama“ gdje su 
glavni predavači bili mr.sc. Sanja Tarczay 
iz Hrvatske i Julie Brown iz UK. Nakon 
toga započinje suradnja EDbU i efslija s 
ciljem promicanja standarda prevođenja 
gluhoslijepim osobama u EU i kao re-
zultat te suradnje u rujnu ove godine, u 

Beču, u Austriji održati će se dvadeseta 
po redu Redovna godišnja skupština 
i konferencija efsli-a s temom Moć i 
odgovornost u polju prevođenja znakovnog 
jezika. Tom će prigodom sadašnja pred-
sjednica efsli-a potpisati Sporazum o su-
radnji između efsli-a i EDbU-a, krovne 
europske udruge gluhoslijepih osoba.

U izradi teksta sporazuma značajnu je 
ulogu odigrala predsjednica udruge 

Dodir, Sanja Tarczay, ovaj puta u ulo-
zi opunomoćenice EDbU-a za kontakt 
s efsli-em. Kao osoba s dugogodišnjim 
iskustvom na polju prevođenja za gluho-
slijepe osobe i edukacije prevoditelja zna-
kovnog jezika, Sanja Tarczay je objeručke 
prihvatila povjereni joj posao te zajedno 
s Odborom efsli-a s jedne strane te Izvrš-
nim odborom EDbU-a s druge doprinije-
la usuglašavanju teksta Sporazuma.

Sporazum o suradnji predstavlja znača-
jan korak u unapređivanju prevođenja za 
gluhoslijepe osobe na europskoj razini. 

Sporazum 
o suradnji 
efsli-a i EDbU-a
Priredio: Igor Kusin

TEMA BROJA

Odbor efsli-a 2010.–2012.

Maya de Wit
    (Nizozemska), predsjednik
Marinella Salami 
    (Italija), potpredsjednik
Stéphane Gobert
    (Francuska), tajnik
Paul Pryce Hones
    (Velika Britanija), blagajnik
Liivi Hollman
    (Estonija), član
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Dana 19. travnja 2012. godine prestalo je 
kucati srce Lexa Grandije, predsjednika 
Svjetske federacije gluhoslijepih osoba 
(WFDB), velikog borca za prava gluho-
slijepih osoba i brižnog poočima gluho-
slijepih osoba u Hrvatskoj i Hrvatske 
udruge gluhoslijepih osoba Dodir.

Udruga Dodir je 2. svibnja održala 
komemoraciju za Lexa u prostorijama 

Udruge u Remetinečkom Gaju.

Prvo su nazočni pozvani da minutom 
šutnje odaju počast možda najznačaj-
nijoj gluhoslijepoj osobi u povijesti 
nakon Helen Keller.

Potom je pročitana pjesma koju je 
Lexu u čast spjevao naš gluhoslijepi 
pjesnik iz Osijeka, Željko Bosilj.

In memoriam
Lex Grandia
9. svibnja 1950. – 19. travnja 2012.

Pripremila: Sanja Tarczay

Prijatelju

Vedar duh i osmjeh
Nije ti skrivalo lice
Topli tonovi pjesme
Nicali su kao klice

I budio si tišinu
Punom snagom srca
Obasjao si tamu
Poput jarkog sunca

Živio si život
Ispunjen do kraja
Ti mjeseče žuti
Kraljeviću sjaja

Pjesniče u duši
Nebeska ptico bijela
Što odletje zauvijek
Ostavivši nam djela

Svoje lijepe snove
Da i dalje žive
Da sa živima plove
Kroz oluje sive

Sad nebo je dom
Tvojoj novoj sreći
„Uživaj život!”
Zadnje su ti riječi

Sklopivši oči
Otputovao si bez stvari
Neka su ti mirne noći
Dragi Lex, prijatelju 
stari

Posvećeno
gluhoslijepom 
prijatelju, 
gospodinu Lexu, 
21. travnja 2012. g.
Željko Bosilj, Osijek

TEMABROJA
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Predsjednica udruge Dodir, Sanja Tar-
czay, održala je kratko slovo u kojem je 
naglasila sve zasluge koje je Lex imao 
u borbi za prava gluhoslijepih osoba, 
među koje svakako spada njihovo uklju-
čenje u Konvenciju Ujedinjenih Naroda o 
pravima osoba s invaliditetom. Nakon nje 
su i drugi članovi koji su poznavali Lexa 
evocirali uspomene na susret s njime.

Potom je u Lexovu čast ispod njegove 
fotografije zapaljena svijeća, te su svi 
nazočni izmolili molitvu Oče naš.

Na kraju je na znakovnom jeziku ot-
pjevana pjesma koju nas je Lex naučio 
još 1998. g. u Baškom Polju. Riječ je o 
staroj švedskoj narodnoj pjesmi Vem 
kan segla förutan vind (Tko može jedriti 
bez vjetra):

Tko može jedriti bez vjetra?
Tko može veslati bez vesala?
Tko se može rastati od prijatelja
bez prolivenih suza?

Ja mogu jedriti bez vjetra.
Ja mogu veslati bez vesala.
Ali se ne mogu rastati od prijatelja
bez prolivenih suza.

17



Zamislite na trenutak kakav 
bi bio Vaš život da ne vidite. 
Kretanje po kući, dolazak 
na posao, oblačenje, kuha-
nje, kupovanje, čitanje ro-
đendanske čestitke od vo-
ljene osobe. Sada zamislite 
da niti ne čujete. Druženje 
s prijateljima, odlazak u 
kino, javljanje na telefon, 
pohađanje škole, pronala-
zak zaposlenja.
I ove je godine Hrvatska udruga glu-
hoslijepih osoba Dodir, zajedno sa glu-
hoslijepim osobama iz cijeloga svijeta, 
obilježila Međunarodni tjedan Helen Keller 
(25. lipnja – 1. srpnja). Ovaj se tjedan 
obilježava u znak gluhoslijepe američke 
književnice Helen Keller koja je rođena 
krajem lipnja 1880. godine.

Ove je godine ključan događaj hrvatskog 
Tjedna svjesnosti o gluhosljepoći bila Šetnja 
Helen Keller koja se održala u srijedu, 27. 
lipnja, u Zagrebu. Gluhoslijepim osobama 
su se u tridesetminutnoj šetnji pridružili 
i brojni suradnici i prijatelji udruge Dodir. 

Zajedno sa gluhoslijepim osobama, u šet-
nju je krenula i pravobraniteljica za osobe 
s invaliditetom Anka Slonjšak, kao i zagre-
bački gradonačelnik Milan Bandić. Šetnja 
je započela na Zrinjevcu, kretala se preko 
Trga bana Jelačića sve do Hrvatskog narod-
nog kazališta, pa natrag do Zrinjevca gdje 
je gluhoslijepe osobe dočekala Josipa Lisac, 
ambasadorica dobre volje udruge Dodir i 
nadasve prijateljica gluhoslijepih osoba.

Prije i nakon Šetnje održale su se radionice 
BUDI JA! koje su zainteresiranim građani-
ma omogućile da, barem na nekoliko tre-
nutaka, pokušaju biti gluhoslijepe osobe. 
Također je bilo moguće kupiti proizvode 
udruge Dodir koje su izradile same gluho-
slijepe osobe. Šetnja je završila koncertom 
harfistice Doris Karamatić s gostima, a 
pjevalo se i na hrvatskom znakovnom 
jeziku. Gluhoslijepe osobe imale su priliku 
uključiti se u radionicu sviranja afričkih 
bubnjeva i tu su priliku iskoristile.

Cilj je Šetnje bio osvijestiti građanstvo o 
tome da gluhoslijepe osobe postoje i žive 
među nama, da im najveće teškoće pred-
stavlja komunikacija i kretanje te obav-
ljanje i najobičnijih svakodnevnih stvari 
bez podrške prevoditelja za gluhoslijepe 
osobe.

Međunarodni tjedan
Helen Keller 2012.
Tjedan svjesnosti o gluhosljepoći 
Pripremile: Antonija Nekić i Tajana Tarczay

NAŠI

PROJEKTI
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Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba 
Dodir, s kojom surađujemo još od sa-
mog početka osnivanja Društva glu-
hoslepih Slovenije Dlan, priredila nam 
je srdačan susret na Jarunu povodom 
Tjedna Helen Keller.

U radosnom očekivanju smo se mi, 
gluhoslijepe osobe iz Slovenije, otputili 
vlakom do Zagreba. Tu su nas na želje-
zničkoj stanici dočekali dugogodišnji 
prijatelji i otpratili nas do Jaruna, gdje 
smo imali cjelodnevno druženje. Vrije-
me je bilo prekrasno i vrlo povoljno za 
takav susret. Mnogo gluhoslijepih prija-
telja i njihovih intervenora i prevoditelja 
nas je dočekalo ukusnim obrokom. On-
dje nas je dočekala predsjednica udruge 
Dodir, gospođa Sanja Tarczay, koja je, 
kao i uvijek, i opet bila nasmijana, puna 
očekivanja, ideja i planova.

Upoznali smo neke nove gluhoslijepe 
osobe iz Hrvatske, s kojima smo se sr-

Susret 
gluhoslijepih 
osoba iz
Slovenije i 
Hrvatske
Simona Gerenčer Pegan, 
tajnik Društva DLAN 
Preveo: Igor Kusin

NAŠIPROJEKTI
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dačno pozdravili, razmijenili nekoliko 
riječi i zajedno razgledali Jarun. Proše-
tali smo se smo oko jezera, nauživali se 
svježeg zraka i sunca u društvu prija-
telja. S nama su u šetnju otišli i interve-
nori i prevoditelji, koji su cijelo vrijeme 
pomagali da se prevladaju problemi 
(orijentacije i komunikacije).

S prijateljima smo razgovarali o do-
gađajima koje smo doživjeli u zadnje 
vrijeme, razmijenili iskustva, veselili se 
događajima u budućnosti i kovali pla-
nove o daljnjoj suradnji.

Nakon jela u prirodi prijatelji su nam 
pripremili kviz o Helen Keller. Pete-
ročlana ekipa gluhoslijepih osoba iz 
Slovenije je odmjerila znanje s timom 
gluhoslijepih prijatelja iz Hrvatske. 
Pri odgovaranju nam je trebalo više 
vremena nego našim prijateljima iz 
Hrvatske, što je bilo povezano s pre-
vođenjem na slovenski jezik, ali smo 
na sva pitanja odgovorili točno. Pita-
nja su bila zanimljiva i poučna. Slijedi-
le su sportske igre među momčadima, 
posebno među ekipama žena iz obje 
zemlje. Zanimljivo je bilo pratiti pote-

zanje užeta, a posebno angažiranost 
sudionika.

Kasno poslijepodne smo se ugodno 
umorni vratili vlakom u Sloveniju, te 
prizivali u sjećanje doživljeno.

Želimo da i u budućnosti bude što više 
takvih mogućnosti za zajedničke susre-
te i suradnju.

U ime svih članova Društva gluhosle-
pih Slovenije Dlan iskreno se zahva-
ljujemo za prijateljski i srdačan prijem 
i za sva nova iskustva kojima ste nas 
obogatili. Hvala predsjednici udruge 
Dodir, gospođi Sanji Tarczay i svim 
članovima udruge, prevoditeljima i 
intervenorima.
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Molim, predstavite se našim 
čitateljima.

Moje ime je Christine “Coco” Ros-
chaert, ja sam gluha žena s Usherovim 
sindromom iz Kanade. Imam 32 go-
dine i trenutno radim u Nepalu, kao 
ravnatelj Nepalskog projekta za gluho-
slijepe (Nepal Deafblind Project), koji 
sam pokrenula 2011. g.

Kako ste saznali da ste gluho-
slijepa osoba?

Rođena sam gluha, ali moji čujući ro-
ditelji to nisu znali sve dok nisam na-
punila 1 godinu. Pohađala sam školu 
za gluhe, gdje su nastavnici primijetili 
da imam nekih problema s vidom kad 
mi je bilo 8 godina. Liječnik mi je dija-
gnosticirao Usherov sindrom.

Kako ste naučili znakovni je-
zik?

Kad su u mojoj 1. godini saznali da 
sam gluha, moji su roditelji pokušali 
komunicirati sa mnom oralnom me-
todom, po savjetu liječnika, ali ona se 
kod mene nije pokazala uspješnom. 
Moja majka je vidjela kako netko na 
televiziji koristi znakovni jezik, te je 
ona meni pokazala znak „mlijeko”, a 

ja sam ga ponovila za njom. Kad mi je 
bilo 2 godine, roditelji su shvatili da je 
znakovni jezik najbolji način komuni-
ciranja za mene.

Kako je teklo Vaše školovanje 
(osnovno, srednje, visoko)? 
Jeste li koristili usluge prevo-

ditelja? Jeste li obrazovni materijal 
dobivali prilagođen Vašim potreba-
ma?

Odrastanje u školi za gluhe je bilo 
dobro, no ponekad sam osjećala kako 
sam jedina osoba s Usherovim sindro-
mom u cijeloj školi, pogotovo kada su 
me u školi natjerali da se koristim Bra-
illeovim pismom i štapom, kada su mi 
zabranili da sudjelujem u sportskim 
aktivnostima; tada sam se počela osje-
ćati nenormalno. Kad mi je bilo 19 g. 
krenula sam na Sveučilište Gallaudet, 
moj se vid pogoršavao, ali nisam htjela 
priznati da mi je potrebna pomoć ili 
govoriti drugima o svojoj gluhosljepo-
ći. Tek sam s 24 godine tražila prevodi-
telja za znakovni jezik iz blizine i to mi 
je pomoglo u obrazovanju. S 26 godina 
sam na Sveučilištu Gallaudet diplomi-
rala komunikacijske studije s titulom 
prvostupnika.

Kako ste postali tako angaži-
rani u pokretu gluhoslijepih 
osoba?

S 24 godine sam dosegla samo dno. 
Morala sam naučiti taktilni znakovni 
jezik, Brailleovo pismo, kretanje pomo-
ću štapa i osvijestiti svoju pripadnost 
zajednici gluhoslijepih. Shvatila sam 
da mi nedostaje uzora, da svijet nema 

ŽIVOT
MOJ

Christine “Coco” Roschaert
intervjuirao: Igor Kusin
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pojma o sposobnostima gluhoslijepih 
osoba, te da su one prepuštene sami-
ma sebi u svijetu većine (kako čujuće 
tako i one gluhe). Odlučila sam sama 
postati uzorom, zagovornikom prava 
gluhoslijepih osoba i naučiti zajednice 
kako da gluhoslijepe osobe integriraju 
u svoju maticu.

Gdje ste sve radili do sada?

Tijekom studija, stažirala sam pri orga-
nizaciji za gluhoslijepe Seattle Light-
house u Seattleu, Washington, gradu 
s vrlo velikom populacijom gluhosli-
jepih osoba. Nakon diplome sam u 
svom rodnom gradu Ottawi, u Kanadi, 
radila kao učitelj znakovnog jezika 
za gluhe strance koji se žele useliti u 
Kanadu. Godinu dana kasnije sam se 
odlučila na dvogodišnje volontiranje 
u Nigeriji, u zapadnoj Africi preko 
organizacije Voluntary Services Over-
seas, uglavnom radeći s nevladinim 
udrugama gluhih osoba i školama za 
gluhu djecu, te s nekolicinom gluho-
slijepih osoba. Što sam više putovala, 
moja strast za zagovaranje za gluho-
slijepe osobe je rasla, i naposljetku me 
dovela do Nepala, gdje sam pokrenula 
Nepalski projekt za gluhoslijepe, koji 
opslužuje više od 1 000 gluhoslijepih 
Nepalaca.

Kako ste se odlučili živjeti i 
raditi u Nepalu? Recite nam 
nešto o svom poslu ondje.

Putovala sam u tu zemlju 2010. g. i 
upoznala mnoge gluhoslijepe oso-
be. Njihova životna situacija je bila 
grozna, nisu imali gotovo nikakvog 

pristupa uslugama podrške, obrazova-
nju, komunikaciji... Broj gluhoslijepih 
osoba u Nepalu me toliko zapanjio da 
nisam mogla sve to samo tako ostaviti, 
pa sam spakirala svoje stvari i prese-
lila se u Nepal. Sada imam svoj ured, 
pomoćnika ravnatelja, nadolazeću 
konferenciju o zagovaranju i obrazo-
vanju gluhoslijepih osoba u Nepalu 
u studenome, te trenutno razvijam 
programe za vještine neovisnog živo-
ta i komunikacije. Nadam se da ćemo 
uskoro moći otvoriti dnevni centar za 
vještine neovisnog življenja, gdje će 
gluhoslijepi Nepalci moći naučiti kako 
komunicirati, raditi, živjeti i družiti se 
kada se poslije edukacije vrate kući.

Koji su Vam planovi za buduć-
nost?

Ostati u Nepalu nekoliko godina, više 
putovati, držati više motivacijskih 
govora, živjeti u nekoj drugoj zemlji, 
nastaviti podupirati gluhoslijepe oso-
be u svijetu te i dalje pronalaziti strast 
u svom životu.

Je li ovo Vaš prvi posjet Hrvat-
skoj? Kako Vam se sviđa? Ima 
li što što Vam se nije svidjelo? 
Biste li željeli vratiti se?

Volim Hrvatsku. Da, prvi put sam ov-
dje, drago mi je da sam vidjela drevna 
mjesta od povijesnog značaja u Za-
grebu, uz prekrasnog vodiča imenom 
Sanja, vi je svi poznajete. Potom smo 
otišle na prekrasan izlet u Crikvenicu 
na kupanje. Voljela bih opet doći ova-
mo na duže vrijeme. Ono što mi se nije 
svidjelo bili su stupići posred pločni-
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ka, toliko opasni za gluhoslijepe i slije-
pe osobe (i bilo koga drugoga tko nije 
dovoljno oprezan).

Jesmo li Vas što zaboravili 
pitati? Imate kakvu poruku za 
hrvatske gluhoslijepe osobe?

Moja poruka hrvatskim gluhoslijepim 
osobama... sretni ste što imate Dodir i 

usluge koje Vam pruža, dok drugdje u 
svijetu u mnogim zemljama gluhoslije-
pi nemaju ništa. Međutim, Dodir na-
porno radi na zagovaranju vaših prava 
kao gluhoslijepih građana Hrvatske, i 
on će izrazito poštovati podršku i po-
moć koju mu pružate u tome da težnje 
zagovaranja budu jače i jačeg učinka. 
Što više ljudi bude uključeno u to, veće 
su šanse da će ih Vlada poslušati.


