Sudjelovanje u medijima 2016. godine
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sudjelovao je davanjem izjava, gostovanjem u
emisijama, reagiranjem na napise u sljedećim medijima- emisijama:
Hrvatska uživo, Vita jela Zelen bor, Šesto čulo, Radio Split, Daruvar, Šibenik, RTL, Z1, Istra TV,
Novi list, Jutarnji list, Slobodna Dalmacija, Večernji list, Index hr, IN Portal, Ukljuci.in, 24 sata,
HKR, HINA, Provjereno, NovaTV, GoSucker, Tportal, Šibenik portal, Dubrovački list, Glas grada,
Novosti, Glas Slavonije, Dubrovački dnevnik, HRT dnevnik, dnevnik.hr, Unitas, infozona.hr,
Yammat.FM, Dalje.com, Media Servis, Tjednik novosti, Prigorski.hr, Narod.hr, Nacional.hr,
republika.eu, radio Čazma, radio Slunj, radio Zelina, Sveti Ivan Zelina, Megamix, Hvar, radio
Ogulin, radio Borovo, Vukovar, radio Narona, Metković, radio Gorski Kotar, Delnice, UNIDU
(radio Sveučilista u Dubrovniku), radio Martin, radio Samobor, radio Jaska, radio Maestral,
radio Ploče, radio Selnica, radio Stubica, Donja Stubica, radio Brač, Regional express, Al
Jazeera Balkans, Tris HR, Međimurski list, StudentTV, Zagreb magazin, Forum.tm, radio101,
Lider magazin, Varaždinska TV, HR Drniš, HR Đakovo, HR Ilok.

13. siječnja HRT, Hrvatska uživo – gostovanje pravobraniteljice na temu kvotnog zapošljavanja
osi – objavljeno 13.01.
19. siječnja Index.hr, portal – članak na temu Hitnih preporuka UN Odbora za prava osoba s
invaliditetom vezano uz primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u RH –
objavljeno 07.02.
26. siječnja novinarka Barbara Matejčić – izjava pravobraniteljice vezana uz temu djece s
teškoćama u razvoju – objavljeno 28.01
26. siječnja Jutarnji list – novinski članak na temu osiguravanja prilagodbi i obrazovanja
učenika s teškoćama D.M. u srednjoj školi – Nadbiskupska gimnazija – objavljeno 26.01.
27. siječnja HR1 Šesto čulo – gostovanje u emisiji na temu obrazovanja djece s teškoćama u
razvoju u srednjim školama – objavljeno 27.01.
04. veljače RTL, vijesti – izjava vezano uz nepristupačnost studentskih soba na Cvjetnom
naselju u Zagrebu – objavljeno 04.02.
05. veljače In portal i HINA.hr – priopćenje vezano uz nepristupačnost studentskih soba na
Cvjetnom naselju u Zagrebu – objavljeno 05.02.
05. veljače HRT Hrvatska uživo – izjava vezana uz nepristupačnost studentskih soba na
Cvjetnom naselju u Zagrebu – objavljeno 05.02.
08. veljače HRT, Dnevnik – izjava na temu Hitnih preporuka UN Odbora za prava osoba s
invaliditetom vezano uz primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u RH –
objavljeno 08.02.

Media servis - izjava na temu Hitnih preporuka UN Odbora za prava osoba s invaliditetom
vezano uz primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u RH – objavljeno 08.02.
09. veljače Z1 TV - izjava vezano uz nepristupačnost studentskih soba na Cvjetnom naselju u
Zagrebu - objavljeno 09.02.
09. veljače HRT Vita jela, zelen bor – gostovanje u emisiji na temu nepropisnog parkiranja –
objavljeno 09.02.
17. veljače HR1, Šesto čulo – gostovanje u emisiji vezano uz nepristupačnost studentskih soba
na Cvjetnom naselju u Zagrebu – objavljeno 17.02.
11. veljače Zagreb magazin, portal – članak na tremu pristupačnosti sudentskih soba u
Cvjetnom naselju u Zagrebu – objavljeno na
http://zg-magazin.com.hr/studentima-s-invaliditetom-useljive-sobe-odgovornima-kazne/
19. veljače Hak revija – novinski članak na temu položaja osoba s invaliditetom u RH –
objavljeno u mjesečniku
23 veljače – priopćenje vezano uz podršku udruzi Zamisli i provođenje projekta Podrška
studentima s invaliditetom – objavljeno na HINI. hr, Z1 TV, Šesto čulo HRT 1 i Medija servisu
23.02.
25. veljače 24 sata – novinski članak na temu Hitnih preporuka UN Odbora za prava osoba s
invaliditetom vezano uz primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u RH –
objavljeno 25.02.
01. ožujka Forum.tm – članak na temu provedbe deinstitucionalizacije u RH, objavljeno 01.03.
02. ožujka Jutarnji list - članak na temu pristupačnosti sudentskih soba u Cvjetnom naselju u
Zagrebu – objavljeno 03.03.
07. ožujka Varaždinska TV, radio Varaždin – izjava vezano uz objavljivanje knjige Kako ste? te
Dana žena – objavljeno 07.03.
09. ožujka Radio Slavonija - gostovanje u emisiji vezano uz Dan žena i suzbijanje nasilja –
objavljeno 09.03.
HRT, Hrvatska uživo – gostovanje u emisiji na teme pružanja usluga rane intervencije te rada
udruge Vukovarski leptirići – objavljeno 09.03.
10. ožujka HINA.hr, portal – priopćenje na temu Državnog proračuna za 2016. te najave
uvođenja imovinskog cenzusa na sve te smanjenja naknada za doplatak za pomoć i njegu objavljeno 10.03.
Index.hr - članak na temu Državnog proračuna za 2016. te najave uvođenja imovinskog
cenzusa na sve te smanjenja naknada za doplatak za pomoć i njegu- objavljeno 10.03.

RTL, RTL Direkt – izjava na temu Državnog proračuna za 2016. te najave uvođenja imovinskog
cenzusa na sve te smanjenja naknada za doplatak za pomoć i njegu - objavljeno 10.03.
11. ožujka Al Jazeera Balkans– izjava na temu Državnog proračuna za 2016. te najave
uvođenja imovinskog cenzusa na sve te smanjenja naknada za doplatak za pomoć i njegu objavljeno 11.03.
HR1, radio Split - članak na temu Državnog proračuna za 2016. te najave uvođenja imovinskog
cenzusa na sve te smanjenja naknada za doplatak za pomoć i njegu- objavljeno 11.03.
13. ožujka magazin Probono – članak na temu rada Ureda pravobraniteljice za osobe s
invaliditetom i surednje s Pravnom klinikom pri Pravnom fakultetu u Zagrebu
16. ožujka Jutarnji list – novinski članak vezan uz sumnju na neprihvatljivo postupanje
djelatnice Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak
prema djetetu s teškoćama u razvoju – objavljeno 17.03.
16. ožujka radio Sljeme, HR 1 - izjava za emisiju vezana uz sumnju na neprihvatljivo
postupanje djelatnice Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim
smetnjama Goljak prema djetetu s teškoćama u razvoju – objavljeno 16.03.
16. ožujka HINA.hr, portal – priopćenje vezano uz sumnju na neprihvatljivo postupanje
djelatnice Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak
prema djetetu s teškoćama u razvoju – objavljeno na :
http://radio.hrt.hr/clanak/apel-jedne-mame-horor-na-goljaku/114877/
17. ožujka radio 101 – izjava za emisiju vezana uz sumnju na neprihvatljivo postupanje
djelatnice Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak
prema djetetu s teškoćama u razvoju – objavljeno u emisiji Vijesti 17.03.
17. ožujka radio Soundset – izjava za emisiju vezana uz sumnju na neprihvatljivo postupanje
djelatnice Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak
prema djetetu s teškoćama u razvoju
http://www.soundset.hr/vijesti/hrvatska/pravobraniteljica-za-soundset-o-goljaku-trazimoistragu-ministarstva-zdravlja
17. ožujka
http://net.hr/danas/hrvatska/jos-jedna-majka-svjedocila-grubosti-na-goljaku-medicinski-bratje-djecakovom-rukom-udarao-po-stolu/
http://www.24sata.hr/news/ispovijest-majke-dijete-su-mi-skoro-napravili-invalidom-465783
http://vijesti.hrt.hr/326993/druga-majka-svjedoci-o-novom-slucaju-grubosti-na-goljaku

18. ožujka
http://www.zagreb.info/aktualno/zg/jos-jedna-majka-progovorila-o-slucaju-goljak-dijete-sumi-zamalo-napravili-invalidom/44873
18. ožujka In portal – priopćenje vezano uz sumnju na neprihvatljivo postupanje djelatnice
Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak prema
djetetu s teškoćama u razvoju – objavljeno na
http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/10397/anka-slonjsak-dokaze-li-joj-sekrivnja-za-zlostavljanje-djeteta-u-goljaku-medicinska-sestra-bit-ce-ostro-kaznjena
20. ožujka HINA.hr, portal – priopćenje vezano uz Međunarodni dan osoba s sindromom
Down – tema položaj osoba s sindromom Down – objavljeno 20.03.
20. ožujka HINA.hr, portal – priopćenje vezano uz Nacionalni dan invalida rada – objavljeno
20.03.
22. ožujka HR, Radio Sljeme – gostovanje u emisiji na temu Nacionalnog dana invalida rada i
Međunarodnog dana osoba s sindromom Down – objavljeno 22.03.
01. travnja HINA.hr, portal – priopćenje vezano uz Svjetski dan autizma – objavljeno 01.04. :
www.hina.hr
http://narod.hr/hrvatska/foto-obiljezen-svjetski-dan-svjesnosti-o-autizmu-osobe-s-autizmomsocijalno-najiskljucenije
http://direktno.hr/en/2014/zivot/43675
http://prigorski.hr/obiljezen-svjetski-dan-svjesnosti-autizmu/
01. travnja HRT, Dnevnik – izjava vezano uz položaj osoba s autizmom – objavljeno 01. 04.
06. travnja Lider, magazin – članak na temu kvotnog zapošljavanja s osvrtom na ministarstva I
poštivanje obveze – objavljeno 06.04.:
http://liderpress.hr/biznis-i-politika/hrvatska/niti-drzava-ne-postuje-obvezu-kvotnogzaposljavanja-osoba-s-invaliditetom/
Varaždinska TV, Varaždinske vijesti – izjava vezana uz podatke o kvotnom zapošljavanju –
objavljeno 06.04.
11. travnja HKR, vijesti – izjava vezana uz Godišnje izvješće za 2015. – objavljeno 11.04.
18. travnja HRT, vijesti – gostovanje vezano uz Godišnje izvješće za 2015. – objavljeno 18.04.

22. travnja
Novi list – novinski članak vezan uz objavu HUP-a na portalu Poslovni.hr o novčanim
naknadama kao parafiskalnom nametu - kvotno zapošljavanje – objavljeno 22.04.
Nova TV, emisija Dnevnik – izjava na temu zapošljavanja osoba s invaliditetom - objavljeno
22.04.
Radio Mreža – gostovanje na temu Godišnjeg izvješća za 2015. - objavljeno 22.04. na
sljedećim radio postajama: Radio Slunj, Radio Zelina, Sveti Ivan Zelina, Megamix, Hvar, Radio
Ogulin, Radio Borovo, Vukovar, Radio Narona, Metković, Radio Gorski Kotar, Delnice, UNIDU(
Radio Sveucilista u Dubrovniku), Radio Martin, Radio Samobor, Radio Jaska, Radio Maestral,
Radio Ploce, Radio Selnica, Radio Stubica, Donja Stubica, Radio Brač
28. travnja HRT, emisija Vita jela, zelen bor - informacije voditelju vezano uz polaganje
vozačkog ispita, prilagodbe u automobilu te mogućnost provođenja nastave u autoškolama
diljem RH – objavljeno 28.04.
05. svibnja
HRT, Dnevnik – izjava vezana uz stručni skup na temu prava osoba s invaliditeom u radnom
odnosu, njihovom zadržavanju na radnom mjestu te osiguravanju razumne prilagodbe –
objavljeno 05.05.
Nova TV, Dnevnik- izjava vezana uz stručni skup na temu prava osoba s invaliditeom u radnom
odnosu, njihovom zadržavanju na radnom mjestu te osiguravanju razumne prilagodbe
zadržavanju na radnom mjestu te osiguravanju razumne prilagodbe – objavljeno 05.05.
HINA.hr, portal – priopćenje i izjava vezana uz stručni skup na temu prava osoba s
invaliditeom u radnom odnosu, njihovom zadržavanju na radnom mjestu te osiguravanju
razumne prilagodbe zadržavanju na radnom mjestu te osiguravanju razumne prilagodbe –
objavljeno 05.05.
RTL, vijesti - izjava vezana uz stručni skup na temu prava osoba s invaliditeom u radnom
odnosu, njihovom zadržavanju na radnom mjestu te osiguravanju razumne prilagodbe
zadržavanju na radnom mjestu te osiguravanju razumne prilagodbe – objavljeno 05.05.
In portal - priopćenje vezano uz stručni skup na temu prava osoba s invaliditeom u radnom
odnosu, njihovom zadržavanju na radnom mjestu te osiguravanju razumne prilagodbe –
objavljeno 05.05. :
http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/10766/anka-slonjsak-suzbijanjediskriminacije-osoba-s-invaliditetom-na-radnom-mjestu
Tris. hr, portal - članak vezan uz stručni skup na temu prava osoba s invaliditeom u radnom
odnosu, njihovom zadržavanju na radnom mjestu te osiguravanju razumne prilagodbe –
objavljeno 05.05. :
http://tris.com.hr/2016/05/suzbijanje-diskriminacije-osoba-s-invaliditetom-na-radnommjestu/

Nacional. hr, portal - članak vezan uz stručni skup na temu prava osoba s invaliditeom u
radnom odnosu, njihovom zadržavanju na radnom mjestu te osiguravanju razumne
prilagodbe – objavljeno 05.05. :
http://www.nacional.hr/strucni-skup-suzbijanje-diskriminacije-osoba-s-invaliditetom-naradnom-mjestu/
09. svibnja 24 sata – novinski članak na temu prava iz socijalne skrbi te donošenje Zakona o
inkluzivnom dodatku – objavljeno 09.05.
09. svibnja radio Drniš HR1 – gostovanje u emisiji na temu zapošljavanja osoba s invaliditetom
i izvješća za 2015. godinu – objavljeno 09.05.
11. svibnja HR 1 Šesto čulo – gostovanje u emisiji na temu stručnog skupa u organizaciji POSI
vezano uz osiguravanje razumne prilagodbe i zadržavanja OSI na radnom mjestu – objavljeno
11.05.
12. svibnja HRT, vijesti – izjava vezano uz zapošljavanje osoba s invaliditetom – objavljeno
12.05.
13. svibnja Al Jazeera Balkans – gostovanje u emisiji na temu prava osoba s invaliditetom –
objavljeno 13.05.
13. svibnja HR, radio Knin – izjava vezano uz zapošljavanje osoba s invaliditetom – objavljeno
13.05.
18. svibnja HINA.hr, portal – priopćenje vezano uz rad Jedinstvenog tijela vještačenja na temu
vještačenja osoba s invaliditetom i utvrđivanja invaliditeta – objavljeno 18.05.
23. svibnja HRT Dnevnik- izjava za Dnevnik vezano uz publikaciju udruge Krijesnice –
objavljeno 23.05.
25. svibnja Al Jazeera Balkans – gostovanje vezano uz zapošljavanje osoba s invaliditetom –
objavljeno 25.05.
27. svibnja HINA.hr, portal – priopćenje vezano uz financiranje saveza i udruga – objavljeno
27.05.
31. svibnja HRT, emisija Vita jela, zelen bor – gostovanje na temu zapošljavanja i primjene kao
i poštivanja propisa pri provođenju natječaja za zapošljavanje – objavljeno 31.05.
06. lipnja HINA.hr, portal – priopćenje vezano uz Dan prava osoba s duševnim smetnjama –
objavljeno 06.06.:
15 lipnja objave na portalima vezano uz Izvješće o radu pravobraniteljice za osoba s
invaliditetom za 2015. godinu:

http://narod.hr/clanak/promijeniti-paradigmu-lijecenja-osoba-s-dusevnim-smetnjama
http://www.plivazdravlje.hr/vijesti/clanak/28417/Dan-prava-osoba-s-dusevnimsmetnjama.html
http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/10978/anka-slonjsak-osobe-s-dusevnimsmetnjama-zastitu-trenutno-pronalaze-pred-europskim-sudom-za-ljudska-prava
http://www.najnovijevijesti.net/dan-prava-osoba-s-dusevnim-smetnjama_2768147
http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/sabor-raspravlja-o-izvjescu-o-radu-pravobraniteljice-zaosobe-s-invaliditetom---440376.html
http://www.vijesti.rtl.hr/novosti/hrvatska/1949425/zastupnici-nacionalnih-manjina-zaopoziv-oreskovica-juhas-vremena-se-mijenjaju/
http://direktno.hr/en/2014/domovina/51156/Sabor-nastavljaju-raspravom-oizvje%C5%A1%C4%87u-o-radu-pravobraniteljice.htm

15. lipnja – Republika, portal – Izvješće o radu Ureda pravobraniteljice za osobe s
invaliditetom koje je predstavila njezina zamjenica Mira Pekeč Knežević
http://republika.eu/novost/55053/pekac-knezevic-procedura-izbora-novog-pravobraniteljaza-osobe-s-invaliditetom- - objavljeno 15.06.
18. lipnja – HRT blog, portal – članak o podnošenju Izvješća pravobraniteljice za osobe s
invaliditetom te propust Sabora za produženje ugovora sadašnje pravobraniteljice te
posljedice istoga – objavljeno 18.06.
http://blog.hrt.hr/339786/pravobraniteljice-za-osobe-s-invaliditetom-vise-nema
22. lipnja Al Jazeera Balkans – dostava podataka vezano uz zapošljavanje osoba s invaliditetom
– objavljeno 22.06.
24. lipnja HRT, emisija Hrvatska uživo - gostovanje na temu ukazivanja na moguće teškoće u
radu Ureda zbog neimenovanja novog pravobranitelja te isteka mandata zamjenicima u
listopadu 2016. zadržavanju na radnom mjestu te osiguravanju razumne prilagodbe –
objavljeno 24.06.
28. lipnja Nova TV, emisija Dnevnik – izjava na temu ukazivanja na moguće teškoće u radu
Ureda zbog neimenovanja novog pravobranitelja te isteka mandata zamjenicima u listopadu
2016. zadržavanju na radnom mjestu te osiguravanju razumne prilagodbe – objavljeno 28.06.
29. lipnja HR, emisija Šesto čulo - gostovanje na temu ukazivanja na moguće teškoće u radu
Ureda zbog neimenovanja novog pravobranitelja te isteka mandata zamjenicima u listopadu
2016. zadržavanju na radnom mjestu te osiguravanju razumne prilagodbe – objavljeno 29.06.
1. srpnja HINA HR, Priopćenje povodom isteka mandata pravobraniteljice

1. srpnja Tportal, portal – članak na temu isteka mandata pravobraniteljice Anke Slonjšak i
nastavka rada Ureda – objavljeno 01.07.
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/434925/Pravobraniteljici-za-osobe-s-invaliditetomistekao-mandat-ali-Ured-nastavlja-rad.html
7. srpnja, HINA HR, Pravobraniteljice apeliraju na odgovornost političara u predizbornoj
kampanji
10. srpnja Tportal, portal – članak u kojem pravobraniteljica za osobe s invaliditetom podsjeća
HRT na obvezu praćenja paraolimpijskih igara na jednak način kao i Olimpijskih igara radi
negodovanja Paraolimpijskog odbora
http://www.tportal.hr/sport/ostalisportovi/435705/HRT-ova-reakcija-na-bijes-hrvatskihparaolimpijaca.html
12. kolovoza HINA HR, Priopćenje Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom povodom
kampanje za parlamentarne izbore: Poštujte pravo osoba s invaliditetom da biraju i budu
birani
17. kolovoza Narod.hr, Glas-slavonije.hr, Croportal.hr, portali - Ured pravobraniteljice za
osobe s invaliditetom pozvao je sve političke aktere da poštuju pravo osoba s invaliditetom da
biraju i budu birani, upozorivši da je u dosadašnjim političkim kampanjama primijetio niz
postupanja štetnih za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.
http://narod.hr/hrvatska/pravobraniteljica-osobe-s-invaliditetom-postujte-pravo-osoba-sinvaliditetom-da-biraju-budu-birani
http://www.glas-slavonije.hr/309708/1/Postujte-pravo-invalida-da-biraju-i-budu-birani
http://direktno.hr/en/2014/domovina/58084/Poštujte-pravo-osoba-s-invaliditetom-da-birajui-budu-birani.htm
http://www.croportal.net/novosti/Postujte_pravo_osoba_s_invaliditetom_da_biraju_i_budu
_birani-3948207
22. kolovoza NovaTV emisija Provjereno i 24sata, izjava i članak na temu smještaja osobe NN u
PB Rab
15. rujna Hgk, portal – članak vezan uz održavanje stručnog skupa „Zapošljavanje i rad osoba s
invaliditetom – prilika,a ne namet“ u organizaciji Ureda pravobraniteljice za osoba s
invaliditetom u suradnji s HGK i Županijskom komorom Šibenik – objavljeno 15.09.
http://www.hgk.hr/zupanijska-komora-sibenik/zk-sibenik-strucni-skup-zaposljavanje-i-radosoba-s-invaliditetom-prilika-a-ne-namet-najava
Šibenski list, članak vezan uz održavanje stručnog skupa „Zapošljavanje i rad osoba s
invaliditetom – prilika,a ne namet“ u organizaciji Ureda pravobraniteljice za osoba s
invaliditetom u suradnji s HGK i Županijskom komorom Šibenik
28. rujna Parentium, portal – članak vezan uz stručni skup organiziran u suradnji s HGK na
temu zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom – objavljeno 28.09.
https://www.parentium.com/prva.asp?clanak=57346

28. rujna Regionalexpress – portal, Članci koji prenose da je u organizaciji Ureda
pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u Puli održan skup „Zapošljavanje i rad osoba s
invaliditetom“ čiji je cilj bio da se „Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s
invaliditetom“ poslodavcima predstavi kao prilika za unapređenje poslovanja
http://www.regionalexpress.hr/site/more/odran-skup-zapoljavanje-i-rad-osoba-sinvaliditetom-prilika-a-ne-namet
04. listopada Jutarnji list, portal – članak na temu prestanka postojanja Ureda
pravobraniteljice za osobe s invaliditetom zbog propusta tehničke Vlade – objavljeno 04.10.
http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/svima-im-istjecu-mandati-nema-ih-tko-produljiti-uredpravobraniteljice-za-osobe-s-invaliditetom-uskoro-prestaje-raditi/4932647/
05. listopada Radio1 Čakovec, portal – članak vezan uz stručni skup organiziran u suradnji s
HGK na temu zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom – objavljeno 05.10.
http://radio1.hr/cakovcu-odrzan-skup-zaposljavanje-rad-soba-s-invaliditetom-prilika-a-nenamet/
6. listopada Medimurje.hr – portal, udrugazora.hr – portal, - Članci koji prenose da je u
organizaciji Ureda pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u Čakovcu održan skup
„Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom“ čiji je cilj bio da se „Pravilnik o utvrđivanju kvote za
zapošljavanje osoba s invaliditetom“ poslodavcima predstavi kao prilika za unapređenje
poslovanja
https://www.udrugazora.hr/2016/10/06/u-cakovcu-odrzan-skup-zaposljavanje-i-rad-osoba-sinvaliditetom-prilika-a-ne-namet/
https://medjimurje.hr/aktualno/politika/invalidne-osobe-imaju-sposobnosti-kojih-se-nemozemo-odreci-25696/

12. listopada Virovitičko podravska županija, portal i Hgk, portal– članak vezan uz stručni
skup: „Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom“ u organizaciji Ureda pravobraniteljice za
osobe s invaliditetom u suradnji s HGK i Županijskom komorom Virovitica – objavljeno 12.10.
http://www.vpz.hr/2016/10/12/hgk-zupanijskoj-komori-virovitica-odrzan-strucni-skupzaposljavanje-rad-osoba-s-invaliditetom-prilika-a-ne-namet/
http://www.hgk.hr/zupanijska-komora-virovitica/zk-virovitica-odrzan-strucni-skupzaposljavanje-i-rad-osoba-s-invaliditetom-prilika-a-ne-namet-najava
12. listopada Večernji list, portal – prijedlog Vlade da Anka Slonjšak ostane pravobraniteljica
za osobe s invaliditetom – objavljeno 12.10.
http://www.vecernji.hr/hrvatska/vlada-predlaze-da-anka-slonjsak-ostane-pravobraniteljicaza-osobe-s-invaliditetom-1120530
17. listopada HRT vijesti, portal – članak na temu izbora pravobraniteljice za osobe s
invaliditetom – objavljeno 17.10.
http://vijesti.hrt.hr/356515/u-nastavku-sabora-izbor-pravobraniteljice-osoba-s-invaliditetom
17. listopada Večernji list – članak na temu podržavanja izbora pravobraniteljice Anke Slonjšak
– objavljeno 17.10.

http://www.vecernji.hr/hrvatska/hdz-ce-podrzati-imenovanje-anke-slonjsak-dobro-jepoznam-i-mislim-da-odlicno-radi-svoj-posao-1121627
17. listopada Novi list, portal – članak vezan uz ponovno imenovanje pravobraniteljice za
osobe s invaliditetom Anke Slonjšak – objavljeno 17.10.
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Jos-jedan-mandat-Slonjsak-imenovanapravobraniteljicom-za-osobe-s-invaliditetom
17. listopada HINA HR, Anka Slonjšak imenovana je na dužnost pravobraniteljice za osobe s
invaliditetom
18. listopada Nacional, portal i Direktno, portal – članak o ponovnoj prisezi na mandat
pravobraniteljice Anke Slonjšak pred Saborom – objavljeno 18.10.
http://www.nacional.hr/slonjsak-ponovno-prisegnula-na-mandat-pravobraniteljice-za-osobes-invaliditetom/
http://direktno.hr/en/2014/domovina/64560/Anka-Slonj%C5%A1ak-ponovno-prisegnula-namandat-pravobraniteljice.htm
19. listopada HSUIR, portal – članak vezan uz ponovno imenovanje pravobraniteljice za osobe
s invaliditetom Anke Slonjšak – objavljeno 19.10.
http://www.hsuir.hr/vijesti/anka_slonjsak_imenovana_pravobraniteljicom_za_osobe_s_invali
ditetom
21. listopada vijesti.hrt.hr, portal – članak i video clip na temu osobne asistencije u kojima
pravobraniteljica gostuje i navodi mišljenje
http://vijesti.hrt.hr/357200/sabor-o-mostovim-dopunama-zakona-o-lokalnim-izborimastanka-kopija-1
21. listopada HRT 4 vijesti, gostovanje pravobraniteljice na temu položaja osoba s
invaliditetom s osvrtom na usluge osobne asistencije - objavljeno 21.10.
22. listopad Glas Slavonije, portal – članak u kojem pravobraniteljica upozorava kako je usluga
osobne asistencije namijenjena je osobama s najtežim invaliditetom koja im po svom sadržaju
osigurava izvršavanje osnovnih životnih potreba upravo zbog težine invaliditeta te je potrebno
urediti je zakonom
http://www.glas-slavonije.hr/315221/1/Slonjsak-Osobnu-asistenciju-treba-napokon-ureditizakonom
24. listopada HR Sljeme, gostovanje pravobraniteljice na temu usluga asistencije – objavljeno
24. 10.
26. listopada HRT Društvena mreža, gostovanje pravobraniteljice na temu položaja osoba s
autizmom – objavljeno 26.10.
8. studeni Civilno društvo, portal – članak na temu javnog poziva za imenovanje dva zamjenika
pravobraniteljice – objavljeno 08.11.
http://www.civilnodrustvo.hr/pravobraniteljica-anka-slonjsak-trazi-dvoje-zamjenika/

22. studeni HRT Dobro jutro, Hrvatska, gostovanje pravobraniteljice na temu sudjelovanja
osoba s invaliditetom u medijima
30. studenog Jutarnji list, Reakcija na članak objavljen 28. studenog u Jutarnjem listu pod
nazivom ''The biggest retard in Croatia, Uskoro kreće snimanje novog reality showa u
Hrvatskoj…''
1. i 3. prosinca, razni mediji, povodom međunarodnog dana osoba s invaliditetom
pravobraniteljica je dala priopćenje te sudjelovala u raznim radijskim i televizijskim emisijama
te dala izjave za portale:
http://www.nacional.hr/slonjsak-osobe-s-invaliditetom-ocekuju-stvarnu-ravnopravnost-krozosiguravanje-podrske/
- HINA HR, Priopćenje pravobraniteljice za osobe s invaliditetom povodom Međunarodnog
dana osoba s invaliditetom: Osobe s invaliditetom očekuju stvarnu ravnopravnost kroz
osiguravanje podrške
- Dnevnik HRT u 17 i 19 sati
http://prigorski.hr/slonjsak-osobe-s-invaliditetom-ocekuju-stvarnu-ravnopravnostosiguravanje-podrske/
http://www.gosucker.com/1/Hrvatska/0/46/Lokalni-i-regionalniportali/468/Prigorskihr/Slonjsak-Osobe-s-invaliditetom-ocekuju-stvarnu-ravnopravnost-krozosiguravanje-podrske-2167747.html
https://www.hina.hr/vijest/9370675
- izjava za HINU vezano uz održavanje sastanka predstavnika saveza osoba s invaliditetom,
pravobraniteljice te predsjednika i članova Vlade RH
2. prosinca, HRT Hrvatska uživo, gostovanje na temu položaja osoba s invaliditetom povodom
Međunarodnog dana OSI – objavljeno 2.12.
5. prosinca, Tportal – članak na temu izbora zamjenika pravobraniteljice za osobe s
invaliditetom – objavljeno 5.12.
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/455355/Pravobraniteljica-Anka-Slonjsak-odabralasvoje-zamjenike.html
5. prosinca, HR Split, Dalmacija news, Slobodna Dalmacija, Jadran TV – izjava vezano uz
zapošljavanje OSI i stanja u ustanovi DES - objavljeno 5.12.
5. prosinca, nacional.hr – portal, direktno.hr – portal, 24sata.hr – portal, članci na temu
prijedloga pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak Hrvatskom saboru da za
njezinu zamjenicu na još jedan osmogodišnji mandat imenuje Miru Pekeč Knežević, a za
zamjenika Darija Jurišića.
http://www.nacional.hr/sabor-slonjsak-predlozila-dvoje-svojih-zamjenika-ponovno-pekecknezevic/
http://direktno.hr/en/2014/domovina/70543
http://www.24sata.hr/news/sabor-danas-na-sjednici-bira-dvoje-zamjenika-anke-slosnjak503228

6. prosinca, Mreža TV Split, Vijesti – reportaža i izjava o stručnom skupu „Zapošljavanje osoba
s invaliditetom – prilika, a ne namet“ – objavljeno 07.10.
7. prosinca, radio Đakovo, gostovanje telefonskim putem na temu objave članaka o osobama s
invaliditetom u medijima – objavljeno 7.12.
13. prosinca, sabor.hr,– portal – članak vezan uz obilježavanje 10 godina Konvencije o pravima
osoba s invaliditetom u Hrvatskom saboru
http://www.sabor.hr/u-saboru-obiljezena-10-obljetnica-usvajanja-un-ove
- priopćenje povodom održavanja tematske sjednice u suradnji sa saborskim odborom za
zdravstvo i socijalnu politiku povodom obilježavanja 10 godina Konvencije o pravima osoba s
invaliditetom
15. prosinca, HR Osijek, HR Ilok, NovaTV, HRT regionalni dnevnik, Glas Slavonije - reportaža i
izjava o stručnom skupu „Zapošljavanje osoba s invaliditetom – prilika, a ne namet“ –
objavljeno 15. i 16.12.

