
Träff i samband med Barnens vecka 

Föräldrar förening för personer med särskilda behov ”STJÄRNA” från Zenica organiserade en stor träff i 
samband med Barnens vecka. Vår förening och Handikappförening från Gracanica bjöds till denna träff 
som hade för syfte att utbyta erfarenheter, umgås, grilla och har roligt. 

Arrangörerna har också ordnat några viktiga aktiviteter som handlade om problematik gällande personer 
med särskilda behov, där målet är att förbättra situationen för denna grupp:

a) Runa bords konferens - hade som tema erfarenhetsutbyte mellan föräldrar som har barn med 
särskilda behov – diskussionsledare var Lamija Mudrov från föreningen ”Stjärna” och sajda Arnautovic 
från vår förening.

b) För att ge barnen möjlighet att lära känna varandra, ansvarade Admir Hrustic, Ismet Mudrov och 
Sandra Planinic för lekar. 

Denna träff ordnades den 22.10.2011 i lokaler där föreningen ”Stjärna” driver sina aktiviteter. I sitt 
välkomst tal har ordförande i föreningen ”Stjärna”  lyft fram vikten av samarbetet mellan föreningar som 
jobbar med barn och ungdomar med särskilda behov. Han har också sagt att deras förening som 
existerar sedan tre år tillbaka och som har 50 medlemmar har mycket lyckat samarbete med föreningar i  
Tuzla och Gracanica. Man anstränger sig för att utöka samarbete även med andra föreningar runt om i 
landet men med tanke på avsaknad av stöd från ansvariga myndigheter är det svårt att åstadkomma 
något i dessa svåra tider. 

Vår ordförande, Sajda Arnautovic var mycket glad och imponerad av den trevliga atmosfären, 
gemenskapen och glädjen som arrangörerna lyckades skapa. I sitt tal har hon bl. a sagt att föreningen 
”Stjärna” har åstadkommit mycket på så kort tid tack vare sin ambition och bra organisation vilket ger 
dem ökade chanser att uppnå sitt uppsatta mål. Hon har också påpekat att man inte får glömma att det 
återstår mycket kamp, mycket arbete och uppoffringar för att uppnå målet. 

Ordförande i Handikappföreningen från Gracanica, Hasija Sija Saldic har poängterat att det är bara barn 
med särskilda behov och deras föräldrar som kan skapa en sådan värme, glädje och vänskap vid 
sammankomster som den här. 



Besök till Zenica



Agera tillsammans

Kampanjen under namnet “Agera tillsammans” är den femte Internationella konferensen som handlar 
om personer med särskilda behov och deras status och rättigheter. Personer med särskilda behov i 
Bosnien och Hercegovina är mycket utsatta och befinner sig längst ner på prioriteringslistan hos 
ansvariga myndigheter på alla nivåer d.v.s. från den statliga, den kantonala och den lokala nivån. 

Konferensen anordnades på initiativ av en Samordningskommitté som representerar en allians av olika 
handikappföreningar i Una-Sana kanton. Konferensen ”Agera tillsammans” organiserades den 26-27 
oktober 2011 på hotell Sana i Sanski Most. Det var många föreläsare och experter inom detta område 
som deltog på konferensen. Flera representanter från grannländer (Slovenien, Kroatien och Serbien) 
medverkade också på denna konferens. Arrangörerna har lyft fram 7 frågor att diskutera kring. Dessa 
frågor var:

1. Vikten av införandet av register i det befintliga sjukvårdsystemet, som ska omfatta riskgrupper av 
personer med särskilda behov.  

2. Inkludering i utbildning – goda erfarenheter från Brcko Distrikt presenterades. 

3. Föreläsning om utbildning av personliga assistenter för personer med särskilda behov (föreläsare från 
Serbien – ordförande i föreningen ”Center för personer med handikapp”)

 4. Goda erfarenheter från Kroatien. 

5. Handikappade kvinnor och deras situation – goda och dåliga exempel.

6. Tillämpning av lagen som gäller den professionella rehabiliteringen och anställningar – i Republika 
Serbska.  

7. Konsekvenser av stroke.

Det blev många frågor som ställdes till föreläsare, och många heta diskussioner. De flesta som deltog i 
konferensen yttrade sitt missnöje med situationen som personer med särskilda behov befinner sig i. Det 
blev tydligt att ”gränsen var nådd” och att det är dags för omedelbar handling från alla berörda aktörer. 
För att tillsammans ställa krav på de ansvariga myndigheterna på alla nivåer. Om våra gemensamma krav 
inte ger något resultat kommer vi att bli tvungna till mer radikala handlingar. Detta blev ett klart resultat 
av konferensen och alla höll med. 



                                                                            Sanski Most 



Profesora Muharem Klapić, en stor man en stor hjärta

På det första idrotts evenemanget som föreningen OAZA anordnade och på den Speciella 
olympiaden ”Sarajevo 2011” (mellan den 6-9.okotober 2011) deltog 29 olika föreningar från 
hela landet. Mer än 400 deltagare tävlade i flera olika discipliner bl.a: fotboll, simning, 
basketboll, bord-tennis, friidrott. 

Vår förening har vunnit 24 medaljer: 10 guldmedaljer, 9 silvermedaljer och 15 
bronsmedaljer. Vi bevittnade åter igen hur betydelsefullt ett så här stort och välorganioserat 
evenemang är för personer med särskilda behov. Special olympiaden har lika stor betydelse 
för oss som Vinter olympiaden 1984 hade. Genom sådana evenemang försöker vi få mer 
uppmärksamhet och förståelse för personer med särskilda behov som känner totalt 
avsaknad av stöd från de ansvariga myndigheter och från omgivningen.  

Att alla de fina resultat som våra idrottare har åstadkommit, inte skulle gå förbi obemärkta, 
såg prof. Muharem Kapic till. Han anordnade i våra lokaler en mycket trevlig fest för våra 
idrottare när de kom hem efter Olympiaden. Det var mycket mat på bordet – tårta, godis och 
läsk. Alla var så glada och tyckte om överraskningen till deras ära. Sladjana Milic tackade 
från oss alla för den fina och varma gesten.  

Prof. Muharem Kapic dolde inte sin glädje över våra resultat och sa att han stods vid vår sida.  


