
U svakodnevnom životu često smo svjedoci da su osobe 
s invaliditetom suočene s neprihvatljivim i neprimjerenim 
stavovima okoline, utemeljenim na predrasudama, 
strahu, pogrešnim procjenama onoga što se može od njih 
očekivati te na nepovjerenju u njihove stvarne sposobnosti 
no, iznad svega neznanju. osobe s invaliditetom 
ravnopravni su članovi našeg društva i zato svi  zajedno 
moramo naučiti kako ukloniti predrasude i stereotipna 
mišljenja o osobama s invaliditetom. Upravo zato je 
Udruga za promicanje istih mogućnosti, koja djeluje kao 
članica koalicije za pravo na život u zajednici, pokrenula 
projekt izrade Bontona za bolje razumijevanje osoba s 
invaliditetom. Zahvaljujući dobrim ljudima uspjeli smo u 
svom naumu. naime, glavni partner i sponzor projekta je 
kompanija ericsson nikola tesla, koja je donirala značajna 
financijska sredstava, a čiji su stručnjaci uredili, pripremili 
i grafički dizajnirali Bonton, ilustracije je izradio ante Žeravica, dok je o tisku brinula 
tiskara kerschoffset, koja je ujedno i srebrni sponzor. Bonton za bolje razumijevanje 
osoba s invaliditetom sadrži 68 lijepo dizajniranih stranica koje prate darka, studenta 
Učiteljskog fakulteta, osobu s invaliditetom, u njegovom svakodnevnom životu. darko 
je mlad čovjek koji na invaliditet gleda pozitivno i smatra da upravo različitosti čine 
bogatstvo društva u kojem živimo. on nas kroz različite životne situacije uči kako 
bolje razumjeti osobe s invaliditetom i tako doprinijeti međusobnom uvažavanju 
i razumijevanju te integraciji svih ljudi u društvu bez obzira na razlike. Bonton je 

namijenjen mladima, prije svega 
tinejdžerima. dakle, onima koji 
će nas naslijediti, ali i njihovim 
roditeljima i svim građanima ove 
zemlje koji žele unaprijediti svoju 
komunikaciju prema pripadnicima 
ove ranjive skupine našeg društva. 
koliko je to važno pokazuje činjenica 
da danas svaka peta osoba u 
društvu ima neki oblik invaliditeta. 
kulturan i pažljiv odnos prema njima 
znak je ljudske topline, solidarnosti i 
tolerancije.

Mr. med. sc. Mirjana dobranović
Predsjednica Udruge za promicanje istih mogućnosti (UPiM)

www.ericsson.com/hr  3 

komentator teme broja


