Prijedlog

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je na
sjednici održanoj ________________ godine donio

ODLUKU
o proglašenju "Dana svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj"

I.

Dan 22. listopada proglašava se "Danom svjesnosti o mucanju u Republici
Hrvatskoj".
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim
novinama.
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OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROGLAŠENJU
"DANA SVJESNOSTI O MUCANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ"

Problem mucanja javlja se u najvećem broju slučajeva u ranom djetinjstvu,
tako da postoji podatak o 2,4% slučajeva od ukupne populacije djece predškolske dobi u
Republici Hrvatskoj. S tim se problemom suočava oko 70 000 djece i odraslih osoba, što čini
1,7% cjelokupne populacije.
U Sjedinjenim Američkim Državama, 1998. godine, Michael Sugerman začeo
je ideju obilježavanja dana svjesnosti o mucanju, s ciljem da se neznanje o problemu mucanja
i nerijetka diskriminacija osoba koje mucaju zamijene prihvaćanjem i poštivanjem ljudskih
različitosti. Od tada se na dan 22. listopada obilježava Međunarodni dan svjesnosti o mucanju.
Michael Sugerman po zanimanju je socijalni radnik, a i sam je osoba s
poteškoćama mucanja. Jedan je od suosnivača Nacionalne udruge za mucanje u Americi i dao
je veliki doprinos da se javnost upozna s problemima mucanja.
Istraživanja su pokazala da većina odraslih osoba koje mucaju smatra da je
mucanje utjecalo na njihovu obrazovnu, profesionalnu i socijalnu uspješnost. U današnjem
društvu potrebno je senzibilizirati javnost za tolerantni stav i uvažavanje osoba koje mucaju.
Ubrzani tempo života odražava se i na način komunikacije, te je u svim
područjima brzina komunikacije nadmašila i gotovo isključila njezine sadržaje. Stoga je od
značenja uvažiti različitosti načina komuniciranja, te da postoje osobe koje mucaju i imaju što
reći, a da pritom nije bitno kako će to izgovoriti.
Slijedom svega navedenoga, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome
saboru da dan 22. listopada proglasi "Danom svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj",
kao potreban uvjet za unaprjeđenje kvalitete života i komunikacije osoba koje mucaju.

