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Поштовани читаоци,,

У обиљу информација које ћете пронаћи у
пролећном Веснику,, верујем да ће бити за свакога по
нешто,, односно да ћете се информисати о темама из
разних области,, као што су актуелна дешавања,,
прописи,, активности из рада наших организација,,
међународне активности,, занимљивости...... 

Зимски период је,, најчећше,, период благог
„затишја“ у раду,, што је ове године било додатно
приметно услед зимских непогода,, које нас нису
посебно радовале.. Управо из тог разлога,, чини се да је
то време већини послужило за разне анализе,,
сумирања и ((само))процене,, о чему говоре и многи
текстови који се налазе у овом 6622.. броју.. Нпр.. анализа
стања у европским земљама у погледу положаја особа
са инвалидитетом који су међу највише погођеним
групама светском економском кризом,, затим ту је и
анализа неких домаћих прописа,, као што је сагле-
давање ефеката Закона о спречавању дискрими-
нације особа са инвалидитетом,, пет година након
његовог усвајања итд.. 

Поред тога,, бележили смо и сва она дешавања
која за наше читаоце представљају значајне теме,, и
као и увек,, трудили се да будемо информативни и
занимљиви.. Од вас,, наших читалаца,, очекујемо
повратну реакцију како бисмо проверили ова оче-
кивања,, као и што више информација о раду ваших
организација,, разних занимљивости или позитивних,,
односно негативних појава на које желите да
укажете,, а које се дешавају у вашим срединама!!

До наредног издања,, у име Редакције и у своје
лично име свима пуно топлих поздрава!!

Иванка Јовановић

[[ttaammppaawwee oovvoogg bbrroojjaa 

ffiinnaannssiijjsskkii jjee oommoogguu}}iilloo 

MMiinniissttaarrssttvvoo rraaddaa ii ssoocciijjaallnnee ppoolliittiikkee.. 
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44 EEKKOONNOOMMSSKKAA KKRRIIZZAA:: OOssoobbee ssaa 
iinnvvaalliiddiitteettoomm `̀iivvee uu ssttrraahhuu oodd bbuudduu}}nnoossttii

77 PPRROOPPIISSII::  NNoovvee nnaalleeppnniiccee zzaa ppaarrkkiirraawwee

88 DDEE[[AAVVAAWWAA:: MMee||uunnaarrooddnnii ddaann rreettkkiihh 
bboolleessttii

1100 AAKKTTUUEELLNNOO:: NNoovvaa uurreeddbbaa VVllaaddee oo 
ffiinnaannssiirraawwuu UUddrruu`̀eewwaa

1111 IISSTTRRAA@@IIVVAAWWAA:: PPeett ggooddiinnaa nnaakkoonn 
ddoonnoo{{eewwaa ZZaakkoonnaa oo sspprree~~aavvaawwuu 
ddiisskkrriimmiinnaacciijjee OOSSII

1133 DDee{{aavvaawwaa:: KKoonnffeerreenncciijjaa oo pprroommoocciijjii 
ssaammoossttaallnnoogg `̀iivvoottaa

1188 IIZZ RRAADDAA OORRGGAANNIIZZAACCIIJJAA:: UU`̀iiccee,, NNoovvii 
PPaazzaarr,, PPaann~~eevvoo

2222 MMEE\\UUNNAARROODDNNEE AAKKTTIIVVNNOOSSTTII:: 
KKoonnffeerreenncciijjaa oo pprriissttuuppaa~~nnoossttii uu 
KKooppeennhhaaggeennuu

2255 ZZAAKKOONNOODDAAVVSSTTVVOO:: PPoovveerreenniikk zzaa 
zzaa{{ttiittuu rraavvnnoopprraavvnnoossttii ii OOSSII

2277 PPuuttooppiiss:: DDuuggoo ppuuttoovvaawwee uu AAmmeerriikkuu,, 11.. ddeeoo
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ЕУ ОБСЕРВЕР

Особе са
инвалидитетом живе у
„страху“ од будућности

Овај чланак ЕДФ-а (Европски форум за особе са инвалидитетом)
објављен је у новембру 2011. године у престижном часопису ЕУ

обсервер, а говори о алармантној ситуацији широм Европе у вези са
смањивањем права за особе са инвалидитетом. На сличну тему – о

забрињавајућим трендовима у инвалидској политици, говорило се и 
у Европском парламенту на Јавном слушању које је одржано 2.

Фебруара ове године. У овом броју преносимо неке од
најзанимљивијих делова из чланка ЕДФ-а.
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Већ на маргинама друш-
тва услед уобичајене дискри-
минације, особе са инвалиди-
тетом су често најизложенији
ударима таласа строгих мера
које се уводе широм Европске
уније.  

У настојањима власти да
ублаже буџетске дефиците, со-
цијалне услуге и помоћ – које
тежак живот чине поднош-
љивијим, а у неким случајевима
једином могућношћу за прежив-

љавање– се драстично смањују.
Студија коју је израдио

Европски форум за особе са
инвалидитетом је показала да
особе са инвалидитетом осећају
ефекте строгих мера које су на
снази у Европи на више начина,
укључујући и смањење накнада
за инвалидитет, поновну про-
цену статуса инвалидитета и
смањење услуга за особе са
инвалидитетом.

Више од
400.000 особа са
инвалидитетом у В.
Британији  ће осетити од-
луку о ограничавању запош-
љавања и накнаде у току једне
године. У Холандији је број осо-
ба које имају право на ко-
ришћење личне буџетске шеме
која се користи за питања као
што је кућна нега смањен за 90
процената. Одлука да се смањи
запошљавање уз подршку за
особе са интелектуалним ин-
валидитетом у Шпанији може
резултирати губитком и до
12.000 таквих радних места.

Укратко, особе са инва-
лидитетом у Европи се суо-
чавају са ситуацијом да добити
из претходних година – со-
цијална инклузија и подизање
свести ризикују нестанак услед
утицаја финансијске и еко-
номске кризе која се почела
осећати пре око три године. 

Иза бројки, међутим, жи-
воти људи се окреће нагла-
вачке.

Нема места оптимизму

„Чини се да нема мес-
та за оптимизам. Можете
разумети људе који разми-
шљају о самоубиству. Мо-
рате остати снажни и бо-
рити се, иначе ћете пасти у
маничну депресију“, каже
Џон Еванс, особа са тешким ин-
валидитетом, корисник инва-
лидских колица којем је  персо-
нални асистент непрестано по-
требан.

У родној Британији, соци-
јална давања су смањена, а
очекује се и примена строжијег
система процене који ће уз-
роковати да многи више неће
имати право на финансирање.

Неки од података о стању 
у појединим земљама:

Грчка: поновна процена свх ОСИ у односу на
материјална давања

Италија: смањење свих облика помоћи за ОСИ у
износима од 20% у Северној Италији, 30% у

Централној и 50% у Јужној Италији

Чешка Република: увођење “социјалне карте” –
готовинска картица која ће омогућити да се прате све
активности ОСИ власника картице, шта купују, када и

где, где путују и слично

Холандија: смањење од 90% за “лични буџет” 
намењен услугама за ОСИ 

Шведска: укидање или смањење броја сати за 
подршку персоналнoг асистентa (ПА)

Ирска: укидање или смањење броја сати за 
подршку ПА, смањење пензија односно социјалних

примања ОСИ 

Велика Британија: Пренамена Фонда за самостални
живот у Фонд за помоћ за ОСИ са само највишим

степеном потребе за подршком. За најмање 500.000
ОСИ  укинута је материјална помоћ на основу

инвалидности, пооштравање критеријума за остварење
помоћи за свакодневни живот на локалном нивоу, за

најмање 9,2 милиона фунти смањење фондова за
подршку ОСИ. 

Ситуација је слична у Немачкој, Бугарској, Словенији.
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У међувре-
мену, Фонд за само-

стални живот, који
пружа помоћ Евансу и

још 21.000 других особа са
тешким инвалидитетом који

живе у својим кућама, не у до-
мовима за особе са инвали-
дитетом, ће бити угашен 2015.
године.

„Не желим да раз-
мишљам каква ће ситуација
бити за пет година јер је тај
сценарио заиста, заиста
мрачан“, каже г-дин Еванс,
који је жесток активиста за
права особа са инвалидитетом.

Како он истиче, скупови и
догађаји који се баве овим пи-
тањем су пуни људи који нису
само „забринути“ због резова у
буџету, већ су њима „прес-
трављени“, истиче он.

Овај тип оскудице се
осећа свугде у Европи. 

„Ситуација особа са
инвалидитетом у Грчкој се
услед кризе знатно погор-
шала“, каже Јанис Вардака-
станис, истакнути активиста по-
крета особа са инвалидитетом у
земљи Еврозоне која је по-
гођена великим проблемима, и
која спроводи оштре мере
штедње у замену за међуна-
родну помоћ.

Г-дин Вардакастанис, ко-
ји је слепа особа, каже да су
особе са инвалидитетом не
само погођене државним ме-
рама смањења пензија и плата,
већ и мањим могућностима за-
послења.

„Чак и у време прос-
перитета, особе са инва-
лидитетом су биле прве на
списку за отпуштање, а
последње за запошљава-
ње.“.

Мере смањења на свим
нивоима

Сиобхан Кане из органи-
зације “Inclusion Ireland”,
националног удружења за
особе са менталним инвали-
дитетом, указује на утицај
овакве политике мера смањења
у Ирској, која представља још
једну у низу држава које су на
списку оних које помоћ добијају
у оквиру Еврозоне.

Кућна нега и помоћ
смањена је за готово 900 еура
на годишњем нивоу у односу на
исти период 2008. године.
Додатак лицима којa са старају
о особама са инвалидитетом је
такође смањен, док оне  услуге
које су раније биле бесплатне,
сада више нису, као што је то
случај са „одменом“ у старању,
која је уморним члановима
породице омогућавала један
дан одмора од старања о
њиховим најмилијима са инва-
лидитетом. 

„Мере смањења одра-
зиле су се на све аспекте
живота“, додаје Кане.

Владе се спашавају

Стопа незапослености,
која је прошле године достигла
рекордних 21 проценат  значи
да је особама са инвалидитетом
„готово немогуће“ да добију
запослење у Летонији, при
чему губитак посла њима значи
и губитак свих прихода, с
обзиром да не постоје накнаде
за инвалиднину као што је то
случај у бројним другим зем-
љама Европске уније.

Поред тога, број особа са
инвалидитетом „рапидно се
повећао“ у тој земљи током
протекле две године услед
чињенице да је становништво
све мање у могућности да

покрије трошкове здравствене
заштите, што узрокује настанак
инвалидитета услед неке бо-
лести. 

С друге стране, техничка
опрема је и даље дефицитарна
и за добијање инвалидских
колица потребно је чак и до
годину дана. 

У сусрет Европском дану
особа са инвалидитетом који се
обележава 1. децембра, Европ-
ски форум особа са инвали-
дитетом покушава да подигне
свест о ефектима смањења
буџета на особе са инвали-
дитетом широм Европе. Г-дин
Еванс, који предводи кампању у
име Европског форума особа са
инвалидитетом, изјавио је:
„Свесни смо чињенице да је
неопходно решавати дуж-
ничку кризу, али чини се да
не постоји процена дуго-
рочних ефеката мера сма-
њења на квалитет живота
особа са инвалидитетом у
будућности. Владе су помо-
гле банкама и сада су у
позицији да морају изнаћи
начина да и себе спасе. Ми
нисмо довели себе у овакав
положај“.

Аутор: 
Онер Махони 
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Поводом Међународног
дана особа са инвалидитетом
Министарство рада и социјалне
политике у сарадњи са ЈКП
„Паркинг сервис“, Удружењем
паркиралишта Србије и Фору-
мом младих са инвалидитетом,
организовало је конференцију
за медије, како би подигли
свест грађана о проблему пар-
кирања особа са инвалиди-
тетом.

Конвенцијa о правима
особа са инвалидитетом про-
писује њихову пуну укљученост
у све сфере друштвеног живота.
Посебан значај у осигурању
услова независног кретања има
обезбеђивање коришћења ре-
зервисаног паркинг простора,
као и коришћење права на
повлашћену карту за парки-
рање, односно ИПК налепницу.

Од када је уведен зонски
систем паркирања, који је први
пут обезбедио јасно обележена

места за особе са инвали-
дитетом, на жалост појавила се
злоупотреба у виду поставља-
ња лажних ознака са знаком
особе у колицима. Из овог
разлога су резервисана паркинг
места за особе са инвали-
дитетом врло често била
заузета.

Како би обезбедили што
бољу мобилност особа са
инвалидитетом, Министарство
рада и социјалне политике, ЈКП
Паркинх сервис, Удружење
паркиралишта Србије и Форум
младих за особе са инвали-
дитетом покренули су иници-
јативу за издавање нових
стандардизованих и заштиће-
них картица.

Почев од 22001122.. године
нове паркинг картице за
особе са инвалидитетом
биће универзалне и важиће
на територији целе Репуб-
лике Србије.. На самим

Паркинг картицама уведене
су одређене безбедносне
функције за спречавање
фалсификовања.. Картица
се поставља на десној
страни предњег ветроб-
ранског стакла возила,, на
видљивом месту.. Особе
са инвалидитетом имаће
могућност да користе ре-
зервисана места за паркинг
која су најближа њиховој
дестинацији..

Паркинг картица за
особе са инвалидитетом има за
циљ да олакша слобо-
ду кретања особама са инва-
лидитетом. 

Како би спречили
непрописно заузимање паркинг
места која су резервисана за
особе са инвалидитетом, ЈКП
Паркинг сервис ће наставити по
приоритету да уклања возила
која заузимају таква места. 

Из саопштења за јавност Министарства рада и социјалне
политике

Једнаке могућности за све --
паркирање

особа са инвалидитетом

-- Почев од 22001122.. године нове паркинг картице за особе са
инвалидитетом биће универзалне и важиће на територији целе Републике

Србије.. -- Паркинг картица за особе са инвалидитетом има за циљ да
олакша слободу кретања особама са инвалидитетом.. 
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Сектор за заштиту особа
са инвалидитетом у Минис-
тарству рада и социјалне поли-
тике реализовао је низ актив-
ности у циљу унапређења
положаја особа са инвали-
дитетом и њихово прихватање
као равноправних грађана
којима је омогућено неометано
и пуно укључивање у свако-
дневне активности и живот
заједнице.

Циљ увођења јединстве-
них паркинг картица је уна-
пређење квалитета живота осо-
ба са инвалидитетом и оства-
ривање права на једнаке пов-
ластице при паркирању на
територији Републике Србије.

Министарство рада и
социјалне политике

Сектор за заштиту особа са
инвалидитетом

Особа за контакт
Кристина Вукановић
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За Међународни дан
ретких болести у целом свету
изабран је 29. фебруар – Редак
дан за ретке болести. Сваке
преступне године, каква је
2012. године, имамо прилике да
га баш тада и обележимо, док
се осталих година обележава
28. фебруара.

Овим поводом Нацио-
нална организација за ретке
болести Србије (НОРБС) је ор-
ганизовала јавни час у амфи-
театру Института за здрав-
ствену заштиту мајке и детета
“др Вукан Чупић”. У складу са
овогодишњим међународним
слоганом “Ретки, али јаки за-
једно”, jавном часу су при-
суствовали представници удру-
жења која окупљају особе са
ретким болестима и која се баве
овим питањем, стручне јав-
ности, фармацеутских компа-

нија, медија, као и остали
заинтересовани за ову тему.
Јавни час је отворио Др
Драгутин Тричковић, директор
Института, а излагања су
одржали представници више
удружења која окупљају особе
са различитим ретким болес-
тима, а која су чланови НОРБС-
а, као и доктори који се баве
ретким болестима. 

Дискутовало се на тему
права особа са ретким
болестима како у здравственој
заштити, тако и уопште.
Постављена су и питања: Да ли
ће закони који се на било који
начин тичу особа са ретким
болестима и даље бити мртво
слово на папиру? Ко ће одлу-
чивати о томе за које ће се
ретке болести плаћати тера-
пија, а за које не од 130
милиона динара које је држава

издвојила у ове сврхе? Како ће
се то чинити када се не зна
тачан број оболелих? Када ћемо
почети са израдом Регистра и
писањем Националне страте-
гије за ретке болести? 

Такође је још једном у
низу поновљено са којим се све
проблемима свакодневно суо-
чавају особе са ретким болес-
тима и њихове породице.

Скуп је посетио Министар
здравља Зоран Станковић чији
је не баш мотивациони говор
изазвао жустру расправу. На
жалост, није било времена за
ширу дискусију са самим
Министром због чињенице да је
морао да напусти скуп убрзо
након свог излагања.

Јелена Милошевић

Међународни дан ретких болести

“Ретки,, али јаки
заједно”
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Закон о удружењима који
се примењује већ годину дана,
допуњен је уредбом Вла-
де Србије о финансирању удру-
жења из буџета, јер законом
нису били регулисани крите-
ријуми, услови и начини доделе
средстава удружењима, као ни
контрола њиховог трошења.

Само ове године око
100 милиона евра из буџета
издвојено је за пројекте од
јавног интереса - из области
социјалне заштите, људ-
ских и мањинских права,
заштите животне средине,
образовања, науке, култу-
ре.

Удружења која на
конкурсу добију новац убудуће
ће имати обавезу да надлежним
органима свака три месеца
подносе извештај о раду.

Државни органи који су
одобрили те пројекте дужни су
да контролишу реализацију
програма, али и да раскину
уговор и затраже повраћај
пренетих средстава ако се

утврди ненаменско трошење.
Агенција за борбу против

корупције сматра да је у
области финансирања цивил-
ног сектора корупција висока и
да је било крајње време да се у
њу уведе ред. 

Директорка Агенције за
борбу против корупције Зорана
Марковић каже да такво
финансирање мора да се ради
по јасно утврђеним критери-
јумима.

“Конкурси морају бити
јавни и транспарентни и да се
зна за које намене тај новац
иде, које то активности и
пројекте цивилни сектор ради у
име и за рачун грађана. Ре-
зултати морају бити реални и
видљиви, јер је то новац свих
нас”, истиче Марковићева.

Иако је прошле године из
државне касе на невладин
сектор потрошено 47 милиона
евра, чак 90 одсто невладиних
организација није обезбедило
средства за текућу годину. У
том сектору имају примедбе и
на критеријуме доделе сред-
става.

Миљенко Дерета из Гра-
ђанских иницијатива каже да је
проблем био у томе што су се
средства додељивала према
чињеници да неко удружење
постоји. “Свако удружење мора
имати програм, који треба да
буде критеријум за доделу
средстава, а не чињеница да
неко постоји”, напомиње Де-
рета.

Представљена Уредба о финансирању удружења из буџета
Републике Србије 

Финансирање НВО

- Влада Србије је 27. јануара 2012. усвојила Уредбу о
финансирању удружења из буџета РС. - После више од годину
дана примене Закона о удружењима, Влада Србије донела и

Уредбу о финансирању удружења из буџета. - Удружења која
на конкурсу добију новац, убудуће ће имати обавезу да

надлежним органима свака три месеца подносе 
извештај о раду. 
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Након пет година од
доношења једног од кључних
антидискриминацијских закона
у Србији - Закона о спречавању
дискриминације особa са инва-
лидитетом, објављен је зборник
радова, са циљем наставка
промоције овог Закона. При-
ручник такође саджи и анализу
неколико случајева из судксе
праксе, а представљен је у
Народној Скупштини Републике
Србије поводом 3. децемрба,
Међународног дана особа са
инвалидитетом. 

Веома важну улогу у
вишегодишњем процесу који је
довео до доношења Закона
имале су организације особа са
инвалидитетом Србије уједи-
њење у тадашњу Заједницу

инвалидских организација Ср-
бије (која је претходила
формирању Националне орга-
низације особа са инвали-
дитетом Србије). Центар за
унапређење правних студија
(ЦУПС) је 2002. године, у
партнерству са Заједницом
најпре организовао конфере-
нцију под називом »Правна
заштита особа са инвали-
дитетом«, а потом је фор-
мирана и радна група са
задатком да изради предлог
модела антидискриминацијског
закона. Представници инва-
лидског поркета који су, поред
експерата ЦУПС-а, били анга-
жовнаи у оквиру радне групе
били су др Дамјан Татић, члан
СДС и др Предраг Вукасовић.

„Овом Уредбом држава
уређује саму себе и начин на
који додељује средства свим
организацијама цивилног дру-
штва.”, истакла је Дубравка
Велат, директорка за развој
програма Грађанских иници-
јатива одржаној на прес
конференцији одржаној у
Медија центру.

Предлагачи уредбе уве-
рени су да ће она увести јавност
у процес расподеле буџетских
пара. 

Јасмина Бенмансур из
Министарства за људска и ма-
њинска права каже да та уредба
прописује да су надлежни
органи дужни да на својој
интернет-страници објаве кон-
курс. 

“Поред конкурса, потре-
бно је доставити и листу вред-
новања и рангирања при-
јављених програма, одлуку о
избору програма и друге акте и
податке које су у складу са
уредбом”, додаје Бенмансурова.

Стручњаци, међутим, сма-
трају да се уредбом, као
подзаконским актом, процес
финансирања не може учинити
потпуно јавним и замерају што
уредбом нису обухваћене
задужбине и фондације. Уредба
такође не обухвата спортска
удружења и савезе ни омла-
динска удружења која су по
Закону о младима обавезна да
се региструју при Министарству
омладине и спорта.  

Поводом пет година од доношења Закона о
спречавању дискриминације особа са

инвалидитетом 

Објављен зборник
радова
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Када је у пролеће
2004. године завршен

предлог модела закона,
уследила је серија окру-

глих столова (у Београду,
Новом Саду, Нишу, Крагујевцу,
Панчеву, Кикинди, Суботици,
Зрењанину, Крушевцу и Пожа-
ревцу, којима су присуствовали
представници органа репуб-
личке, покрајинске власти,
локалних самоуправа, органи-
зација особа са инвалидитетом,
цивилног сектора, медија.
Организације особа са инва-
лидитетом и стручна јавност су
током 2004. годинe доставили
више десетина примедби и
сугестија везаних за први нацрт
модела Закона. Многе од тих
сугестија су уважене и пред-
лози су унети у каснију верзију
нацрта Закона. На жалост, нису
прихваћени предлози органи-
зација особа са инвалидитетом
и стручне јавности да се, по
узору на прописе ЕУ, у
грађанској парници терет дока-
зивања пребаци са тужиоца на
туженог (што је касније
“поправљено“ у општем анти-
дискриминацијком закону).
Током давања мишљења других
министарстава, из текста су
биле избачене и одредбе о
санкцијама, међутим захва-
љујући успешном лобирању
Заједнице инвалидских орга-
низација, тај амандан је, уз
извесне модификације, ипак
постао саставни део закона, а
односи се на новчане казне за
починиоце. Подсећања ради,
новчане казне се крећу од 5 до
50 хиљада динара за физичка и
од 10 до 500 хиљада динара за
правна лица која почине горе
наведена дела дискриминације. 

Сви недостаци из овог
отклоњени су три године кас-
није  усвајањем »кровног«
Закона о забрани дискрими-
нације који је усвојен у првој
половини 2009. године. Наиме,

прихваћен је амандман чије је
усвајање иницирао НООИС,
према коме особе са инва-
лидитетом уживају право на
судску заштиту из општег
Закона, укључујући и могућност
да НВО/Удружења поднесе
тужбу због дискриминације
члана и пребацивање терета
доказивања у грађанској пар-
ници због дискриминације у
области инвалидности.

Изазови и могућности
у даљој примени
Закона о спречавању
дискриминације особа
са инвалидитетом

Инвалидски покрет у
Србији може у потпуности бити
задовољан успостављеним пра-
вним оквиром у области заш-
тите људских права и неди-
скриминације. Међутим, пос-
тавља се питање да ли у истој

мери може бити задовољан и
применом свих тих прописа у
пракси? На жалост, одговор је
негативан, а разлоге за то
треба тражити како унутар
самог покрета, тако и у из-
весним системским недослед-
ностима. Од када је овај Закон
усвојен, поднето је само 30-так
тужби, што говори о томе да
његова примена није у складу
са стварним стањем у пракси.

У зборнику су наве-
дени неки од случајева из
судксе праксе, као што су:
случај дискриминације прили-
ком уписа права на бесплатне
акције, затим дискриминација у
вези са превозом адаптираним
комби-возилом у Београду, дис-
криминација у вези недос-
тупности хотела у Зајечaру и
дискриминација у ЈАТ-у због
онемогућавања путнице у инва-
лидским колицима да путује
сама. Укратко су препричане
околности које су особе са
инвалидитетом довеле у ситу-
ацију која их дискриминише,
као и исходи судских поступака,
од којих су сви били у корист
тужиоца, осим последњег слу-
чаја за који пресуда још увек
није донета.

Ови примери јасно ука-
зују на то да је примена Закона
у пракси могућа, али да то у
највећом мери зависи од нас
самих – организација особа са
инвалидитеотм, самих особа са
инвалидитетом и њихових пра-
вних заступника, јер се са
дискриминацијом сусрећу гото-
во свакодневно на различитим
нивоима дрштвеног, културног,
социјалног, економског и поли-
тичког живота.

Народна скупштина
Републике Србије је 17.
априла 2006. године усво-
јила Закон о спречавању
дискриминације особа са
инвалидитетом. На тај начин
је по први у Србији законом
забрањена дискриминацију
особа са инвалидитетом,
укључујући и механизме пра-
вне заштите жртава дис-
криминације, као и санкције
за оне који их дискриминишу
и мере за промовисање рав-
ноправности особа са инва-
лидитетом. 

Србија је тако постала
прва земља у Региону која је
усвојила овакав правни акт и
то пре доношења општег
антидискриминацијског за-
кона до чега је дошло тек три
године касније.
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Регионална ЕНИЛ кон-
ференција о промоцији самос-
талног живота особа са инва-
лидитетом одржана је у Бе-
ограду, 22. и 23. децембра
2011. године, а организатор и
домаћин скупа био је ЦИЛ
Србије, уз учешће Центара за
самостални живот из Маке-
доније, Бугарске, Босне и Хер-
цеговине и Републике Српске.
На почетку конференције, др
Дамјан Татић је говорио о
самосталном животу у контек-
сту Конвенцијe УН и рекао да
Конвенција чланом 19 нај-
експлицитније говори о праву
на самостални живот. Наравно,
он је објаснио да овај члан
кореспондира најдиректније и
са чланом 4, тј. да концепт

самосталног живота треба пос-
матрати у садејству са еко-
номским приликама у свакој
земљи, али и да оне не би
требале да највише погађају
особе са инвалидитетом. Посто-
јање самосталног живота ди-
ректно је повезано и са присту-
пачношћу, као и са асистивним
технологијама, са образова-
њем, са правом на рад, а то је
све такође прописнао Конвен-
цијом УН  коју је ратификовала
и наша земља. 

Након уводног дела, у
наставку је представљен прав-
ни оквир у свим земљама –
учесницама конференције. Гор-
дана Рајков, председница ЦИЛ-
а Србије је упознала присутне
да почетком 1996. године, када

је код нас почео да
се промовише овај
концепт који у свету пос-
тоји већ 30 година, нисмо
имали ни један пропис или
документ на који би се могли
позвати, изузев Стандардних
правила УН. Први документ
који је на неки начин ово
препознао била је Стратегија за
смањење сиромаштва из 2003.
године, која у једном делу
говори о ОСИ и препознаје да у
Србији не постоје службе по-
дршке, а касније 2011. године и
Закон о социјалној заштити,
који се базира на пет услуга, а
једна од њих су и услуге по-
дршке за самостални живот
(поред становања уз подршку и
других). 

Ситуацији у БИХ и Репу-
блици Српској је у задњих десет
година боља него пре, али је
далеко од задовољавајуће. У
законима постоје нека решења
која стварају предуслове за
самостални живот, као што су
повећање приступчаности у об-
разовању (неки факултети и
домови за студенте су при-
ступачни), имају и Закон о
професионалној рехабилита-
цији и запошљавању, али сер-
виси персоналних асистената
не постоје као услуга у Закону о
социјалној заштити, већ се само
говори о праву на туђу негу и
помоћ. Примена сервиса по-
дршке у пракси у потпуности
зависи од локалних самоу-
права, али то није обавезујућа
одредба. Један од проблема је
и то што не постоје стандарди,
тј. персонална асистенција не
подразумева принцип – један
корисник – један асистент. Чак
ни код самих особа са инва-
лидитетом у БИХ није довољно
развијена свест о самосталном
животу, што је проблем за
будуће заговарање. 

Гости из ЦИЛ-а Бугарске,
који ће ове године постати

Регионална ЕНИЛ конференција у Београду

Промоција самосталног
живота особа са
инвалидитетом
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Регионални центар
за јужну Европу,

истакли су најпре па-
радоксалну чињеницу –

Бугарска је  чланица ЕУ, а
по питању закона касни за

многим земљама које то нису.
Многа права ОСИ уопште нису
регулисана прописима, а што се
тиче сервиса персоналних асис-
тената, то се базира на је-
динственој Уредби за ПА која
важи само за град Софију, мада
се тренутно развија и у другим
градовима. Већ две године се
чека на усвајање Закона о
сервису ПА, али још увек нема
политичке воље да се он усвоји
у Бугарском парламенту.

Ни стање у суседној Ма-
кедонији, када је реч о примени
прописа у пракси, није много
боље. Наиме, они имају многе
стратегије – о смањењу сиро-
маштва, о социјалној искључе-
ности, о унапређењу положаја
особа са инвалидитетом, као и
разне законе који регулишу
права особа са инвалидитетом.
Међутим, ни у једонм закону, па
ни у Закону о социјалној заш-
тити, не помињу се сервиси
персоналних асистената. Право

на туђу негу и помоћ остварује
се кроз новчану надокнаду, као
и у многим другим земљама у
Региону. Од ове године уводи
се једно ново право – тзв.
мобилни додатак (за лица ош-
тећеног вида и особе са 100 %
телесног оштећења). И у Ма-
кедонији је један од кључних
проблема недовољно развијен
капацитет организација ОСИ за
заступање, што је проблем и у
осталим земљама. 

Панел дискусија –
могућности
регионалне сарадње
на ставрању услова за
самостални живот и
сервиса персоналне
асистенције

У панел дискусији која је
у наставку конференције вође-
на, учесници из Региона су
говорили о конкретним искус-
твима и пројектима које су
реализовали, а који се тичу
сервиса персоналних асисте-
ната. У Македонији је тек

започео процес дефинисања
стандарда за сервисе подршке,
у чему је Србија далеко испред
њих, а очекује се усвајање
Правилника о минималним ст-
андардима, на којима је инва-
лидски покрет код нас годинама
уназад радио. 

Колеге из Бугарске су
говориле о пројекту персо-
налних асистената, захваљу-
јући коме је до сада око 1.400
ОСИ имало ову услугу. Ме-
ђутим, много тога се мењало
током реализације пројекта и
сада просечан број сати по
једном кориснику износи 100
сати месечно, а што се тиче
цене по сату која је плаћана
персоналним асистентима она
је са првобитнох 3 евра по сату
сада спала на 1,20 еура. Оно
што је ипак највећи недостатак
овог сервиса подршке у Софији
је то што одступа од кључног
принципа, јер 3 асистента ради
за једног корисника у оквиру
добијених 100 сати. Друга не-
доследност је та што око 80 %
корисника као асистенте кори-
сте родбину и чланове поро-
дице. Закључак колега из
ЦИЛА-а Бугарске је био да се

DE[AVAWA

DDeeoo uu~~eessnniikkaa kkoonnffeerreenncciijjee iizz mmiinniissttaarrssttaavvaa 
ii ddrruuggiihh iinnssttiittuucciijjaa

Дамјан Татић је изнео
врло занимљиве податке у
вези ситуације у Шпанији.
Наиме, од 4 милиона ОСИ у
Шпанији, 700.000 особа са
инвалидитетом којима је
потребан висок степен по-
дршке имају потребу за
сервисима подршке, између
осталих и за сервисом пер-
соналних асистената. Међу-
тим, те услуге користи ма-
ње од 850 особа са инва-
лидитетом, а о већини оста-
лих стара се или породица
или су смештени у уста-
нове!
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новац у њиховој
земљи троши или
на институционализа-
цију (највећа институ-
ција на Балкану за трајни
смештај ОСИ налази се у
Бугарској) или на изолацију!

У дискусији су се чула и
бројна искуства из Србије, о
чему су говорили представници
Центара из разних градова, а
закључак је био тај да поред
изузезитних резултата, све ви-
ше долази до девијација у
„тумачењу сервиса“, а то прети
да девалвира све досадашње
резултате. Нпр. у Нишу током
2011. године 67 ОСИ је имало
персоналне асистенте, али је
међу њима било и малолетне
деце као корисника или ге-
ронто-домаћица које су нази-
вали перосналним асистентки-
њама...  

Након свих дискусија,
усвојени су и закључци са
конференције.

Другог дана конферен-
ције, након краћег представ-
љања ЕНИЛ-а и ЦИЛ-а Србије, у
част доношења новог Закона о
социјалној заштити уследила је
церемонмија доделе захвал-
ница представницима ресорних
министарстава, Националне
службе за запошљавање,  Ре-
публичког завода за социјалну
заштиту, представницима ло-
калних власти које су до сада
подржавале сервисе подршке и
другим заслужним поједин-
цима. 

DE[AVAWA

Закључци са
конференције

Све организације учеснице конференције повезаће се
мejлинг листама међусобно, али и преузимати

информације преко ЕНИЛ-овог сајта у циљу боље
размене информација.

Треба иницирати израду компаративне анализе прописа
из различитих земља који се односе на самостални

живот, посебно у земљама бише Југославије, јер сви
садрже слична решења. Резултати анализе могу се

искористит као средство за адвокаси кампање и
омогућити организацијама ОСИ у земљама где

регулатива из ове области или не постоји или је
неадекватна, да се даље лобира ради промена прописа

уз коришћење позитивних примера  из земаља из
окружења.  

Искуства ЦИЛ-а Србије на промоцији самосталног
живота и сервиса персоналних асистената, као и рад на

њиховој институционализацији, тј. увођењу у систем,
могу да послуже као модел другим земљама у окружењу.

Досадашње искуство може бити корисно земљама из
окружења у смислу доношења прописа из ове области и

одржавања тренинга о сервисима ПА. 

Потребно је размотрити могућности за студијска
путовања у различитим земљама, јер су састанци и

стицање нових знања и искустава један од најбољих
начина за учење и развој. У том смислу треба видети

могућности које може да пружи ЕНИЛ кроз план
активности за 2012. годину. Колеге из Бугарске су
предложиле одржавање каравана од Софије, кроз
Београд до других земаља где постоје Центри за

самостални живот.

Радити на мобилизацији већег броја организација ОСИ
које би учествовале на манифестацији коју ЕНИЛ

организује сваке 2. године, познатије под називом
Вожња за слободу 2013.

ЕНИЛ је европска мрежа за самостални живот формирана
1989. године у Стразбуру и ради на ширењу принципа

самосталног живота, а ЦИЛ Србије је равноправни члан од
њеног оснивања. Милица Мима Ружичић јe нова чланица

Главног одбора, уместо Г. Рајков, а сваке друге године
организује сада већ чувену „вожњу за слободу“ у Стразбуру у

којој сваки пут учествују и наши представници (о том догађају
детаљно смо извештавали у нашем прошлом броју). Циљ
организовања ове манифестације јесте да ЕУ препозна

самостални живот као основни принцип за равноправност
особа са инвалидитетом. 
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KRATKE VESTI

Проширена листа услуга
социјалне заштите

Одборници Скупштине Града Београда су на седници одржаној 23.
децембра 2011. године донели Одлуку о правима и услугама социјалне
заштите. Листа услуга социјалним корисницима односи се на постојеће и на
нове, а обезбеђује се оснивањем установа социјалне заштите, али и
наручивањем од непосредних извршилаца који су лиценцирани у
удружењима грађана, привредним друштвима и слично. 

Нове услуге су дневни боравак одраслих лица са сметњама у развоју,
затим свратиште, персонална асистенција, становање уз подршку одраслих и
старих са сметњама у развоју, као и становање уз подршку деце, младих и
посебно одраслих са телесним инвалидитетом, социјално предузетништво и
привремени смештај у прихватилиште за труднице и жене са децом од којих
је једно млађе од три године. Материјална помоћ се обезбеђује путем
једнократних и сталних помоћи, бесплатним оброцима, стипендијом и
субвенцијама по основу трошкова на комуналне производе, услуге и
закупнину.

Ова мера се сада односи на све грађане Београда који испуњавају
услове.

Контакт: Скупштина Града Београда, 011 3229 678, www.beograd.rs

Асистивне
технологије 

Екуменска хуманитарна организација из
Новог Сада организовала је средином новембра
конференцију на којој је представила Ини-
цијативу 26 организација цивилног друштва за
примену асистивних технологија у оствари-
вању права на рад особа са инвалидитетом. 

Асистивне технологије су компјутерске
технологије које омогућавају оптималне ко-
муникационе способности и самосталност ОСИ. 

Контакт: 
Екуменска хуманитарна организација,

тел: 021 466 588, www.ehons.org 

„Инклузивна
академија”
Форум младих са инвалиди-

тетом и Societe Generale Bank
потписали су уговор о партнерству
на пројекту „Инклузивна акаде-
мија” – едукативне програме и
радионице које ће као волонтери
водити и запослени Банке. Про-
јекат за циљ има унапређење
знања и вештина особа са инва-
лидитетом и тиме повећавање
шанси за њихово запослење. 

Контакт: Форум младих са
инвалидитетом Србије, тел: 011 32
20 632, www.forum-osi.org
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KRATKE VESTI

Радионица
интеграције

Представе „Ходници
жути, пурпурни, плави” и
„Чекајући Годоа” које су
креирали и чији су учесници
особе са инвалидитетом,
постављене су и изводе се
на сцени Радионице интег-
рациjе. 

Радионица интеграције
има циљ да особе са инва-
лидитетом буду непосредни
учесници и креатори прог-
рама. 

Ове две представе су
прва остварења у Радионици
у којем су аутори и извођачи
слепе и слабовиде особе, а
идејни творац је драмски
уметник Предраг Мики
Манојловић. 

Контакт: 
Радионица интеграци-

је, тел: 065 862 46 33

Обавештење
Управа за Дигиталну агенду која је покренула и

реализовала пројекат Портал еУправа, има за циљ да
у пројекат укључи и организације које пружају помоћ
особама са инвалидитетом. Уз сагласност организација,
на Портал је могуће поставити сва документа у
електронском формату која могу да буду од користи
особама са инвалидитетом. Као што је нпр. Водич кроз
права особа са инвалидитетом у Републици Србији
(погледајте овај линк):
http://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge
?generatedServiceId=1156

Ако сте расположени за сарадњу и ако имате
додатних питања, можете контактирати Милошa Максићa
из Управе за Дигиталну агенду.

Адреса:
Directorate for Digital Agenda
Associate
Дечанска 8а
11000 Београд
Тел: +381 11 3340 361
Моб: +381 64 8228 419
Фаx: +381 11 3341 885
milos.maksic@digitalnaagenda.gov.rs
http://www.digitalnaagenda.gov.rs

Нови сајт Канцеларије
за сарадњу са

цивилним друштвом

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
покренула је нову званичну интернет презентацију
www.civilnodrustvo.gov.rs са циљем бржег и лакшег
упознавања са радом и активностима Канцеларије.
Најновије вести у вези са радом Канцеларије доступне су
и на друштвеној мрежи Facebook.
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Удружење церебралне и
дечије парализе Ужице и Уд-
ружење дистрофичара Злати-
борског округа у сарадњи са
Удружењем грађана „Сцена“
реализовали су пројекат „На три
точка“ у оквиру ког је настала
позоришна представа „Ожиљ-
ци“.

Пројекат је финансијски
подржан од стране града Ужица
и Министарства рада и соци-
јалне политике, Сектора за
особe са инвалидитетом,  уз
стручну подршку Народног по-
зоришта Ужице.

Позоришна представа
„Ожиљци“ друга је по реду
представа настала у оквиру
„Школе глуме“ коју реализују
наведена Удружења.

Сценарио нове представе
за многе је био тајна до саме
премијере, а створили су га
актери представе - чланови

удружења особа са инвали-
дитетом и вршњачка група
младих из Удружења грађана
„Сцена“.

Када се завеса по-
дигла 1188.. новембра у Наро-
дном позоришту Ужице 1188
глумаца одиграли су исти-
ните приче из живота које
могу да се догоде свима
нама и које остављају
ожиљке у сваком од нас.. По
речима многобројне публи-
ке представу треба да по-
гледа свако,, јер у пози-
тивном смислу мења ста-
вове о особама са инвали-
дитетом..

Поред ужичке представу
„Ожиљци“ имала је прилику да
погледа и бањалучка публика.
На позив Удружења дистрофи-
чара Бања Лука представа је 26.
новембра изведена у Народном
позоришту Републике Српске.

Основни циљ играња
представе у Бања Луци и дру-
гим градовима је промоција мо-
гућности особа са инвалиди-
тетом за укључивање у кул-
турне садржаје у свом окру-
жењу и афирмација уметности,
као важног корака у стварању
инклузивног друштва. 

Због тога свако ново
извођењe, свака нова пред-
става даје могућност да се сви
заједно осећамо једнаким и
вредним, јер развијамо пози-
тине ставове према сопственим
вредностима, уклањамо пред-
расуде и сензибилишемо окру-
жење.

Ужице

Представа „Oжиљци“
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Поводом 8. марта, Међуна-
родног дана жена,Удружење О.С.И.
„Живети заједно“ је ове године већ
традиционално - по трећи пут орга-
низовало изложбу радова „Креа-
тивне радионице“ коју је финан-
сијски подржало Министарство ра-
да и социјалне политике, Сектор за
заштиту особа са инвалидитетом.

Изложба је била отворена од
5. до 8. марта у просторији за
слободне активности у Специјалној
болници Новопазарска бања.

Поред уникатног накита од
перлица који су израђивали члано-
ви Удружења, посетиоци изложбе
су имали прилику да виде и ручне
радове које су самостално радили
корисници трајног смештаја.

Осим грађана Новог Пазара
који су свакодневно посећивали
изложбу, ове године међу посети-
оцима нашао се и министар рада и
социјалне политике, Расим Љајић
заједно са представницима локалне
самоуправе града Новог Пазара.
Министар Љајић је судећи по
коментарима био задовољан оним
што је видео, купио је пар наших
радова и обећао донацију у виду

лаптоп рачунара намењеног ко-
рисницима трајног смештаја, који
смо добили у року од два дана, како
је министар и обећао.

Ивана Бићанин

Изложба радова чланова
Удружења О..С..И.. „Живети

заједно“ у оквиру
Креативне радионице

„СИТНИЦЕ
ЧИНЕ ЖИВОТ

ЛЕПШИМ“

ПРОСЛАВА 88..МАРТА

У сарадњи са Друштвом
параплегичара и Друштвом за

церебралну парализу,,
Удружење О..С..И „Живети
заједно“ организовало је

прославу поводом 88..марта за
чланице Удружења..

Свечана вечера уз музички
програм и добро расположење

присутних организована је у
просторији центра за

Социјални рад у Новом
Пазару..
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Већ неколико година
уназад, Удружење дистрофи-
чара јужнобанатског округа
из Панчева обележава Дан

жена. Тако је било и овога
10. Марта у ресторану
“Ветрењача”.  

Због умањених сред-
става, припад-
нице лепшег по-
ла су се одазвале
у мањем броју,
али то није био
разлог да се
међу присутним
дамама не запе-
ва, а и не заигра.

Светислав
Миховиловић је
у име Удужења
одржао здрави-
цу и наравно ти-
ме измамио ос-
мехе присутни-
ма. Секретар,
Милана Павло-
вић, уручила је
пригодне пок-

лоне чланицама. 
У веома лепом ам-

бијенту какво има само
ресторан “Ветрењача”, при-
чи уз осмех нема краја...
Осетило се да те даме спаја
нека позитивна нит!

Слађана Раденковић

IZ RADA ORGANIZACIJA

Панчево

Прослављен Дан жена
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AKTUELNOSTI

Први сајам
социјалне
заштите

У Београду је 10. фебруара 2012.
одржан први сајам социјалне заштите.
Сајам је организовало Министарство рада
и социјалне политике са својим
партнерима. 

На Сајму је учествовало преко 130
пружалаца услуга социјалне заштите из
целе Србије (организације ОСИ,
Геронтолошки центри, Центри за со-
цијални рад, организације цивилног
друштва које пружају услуге социјалне
застите, Домови за трајни смештај) који су
представили досадашње резултате,
примере добре праксе, као и планиране
активности за унапређење ове области.

Тим за социјално ук-
ључивање и смањење сиро-
маштва Владе Републике Србије
је израдио анимацију: Шта је
социјално укључивање, еду-
кативног типа, како би најширој
заједници приближио термин и
вредности социјалног укљу-
чивања. Анимација обашњава
због чега је важно да свака
појединка и сваки појединац
имају равноправно место у
друштву, шта социјално укљу-

чивање значи за свакога од нас,
шта наше друштво губи ако не
дамо допринос да укључимо
свакога у друштвене токове. 

Тим за социјално ук-
ључивање и смањење сиро-
маштва Владе Републике Србије
позива да ову анимацију
поставите на ваш website, face-
book, twitter налог, као и да по-
делите даље са вашим пар-
тнерима, колегама, пријате-
љима тј. са свима. 

Линк може да се преузме
са: 
http://www.youtube.com/watch?
v=MIrdBfxv1E

Tакође, пожељно је ову
анимацију користити и на
јавним догађајима, семинарима,
конференцијама и другим
манифестацијама како бисмо
заједно мотивисали још шири
аудиторијум. 

ВИДЕО АНИМАЦИЈА

Шта је социјално
укључивање

MMiinniissttaarr rraaddaa ii ssoocciijjaallnnee ppoolliittiikkee,,
RRaassiimm QQaajjii}}
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У оквиру данског пред-
седавања ЕУ, Данска је 5. и 6.
марта 2012. у Копенхагену
организовала међународну ко-
нференцију „Приступачност и
учешће - укљученост особа са
инвалидитетом у друштво“.
Конференцији је присуство-
вало преко 200 учесника из
Аустрије, Белгије, Бугар-
ске, Чешке, Данске, Есто-
није, Финске, Грчке, Холан-
дије, Хрватске, Ирске, Ис-
ланда, Кипра, Летоније,
Литваније, Луксембурга,
Мађарске, Малте, Немачке,
Норвешке, Пољске, Порту-
гала, Румуније, Словачке,
Словеније, Србије, Шпа-
није, Шведске и Велике
Британије. Конференцији су
присуствовали и представници
Европске комисије, посланици
Европског парламента, пред-
ставници Савета Европе и
бројних невладиних органи-
зација, пре свих особа са
инвалидитетом и струковних
асоцијација. Између осталих
конференцији су присуство-
вали др Дамјан Татић, члан
Комитета УН за права особа са
инвалидитетом и председа-
вајући Радне групе НООИС за
нормативну делатност, као и
Ирена Радиновић, координа-

торка за информације Тима за
социјалну укљученост и сма-
њење сиромаштва Владе Ре-
публике Србије и Мирјана Мак-
симовић, координаторка за
социјалну политику и укљу-
ченост Рома - Тима за со-
цијалну укљученост и сма-
њење сиромаштва Владе
Републике Србије. 

Јанис Вардакастанис,
председник Европског форума
за права особа са инва-
лидитетом (ЕДФ), нагласио је
да живимо у времену пара-
докса. Са једне стране ЕУ је
ратификовала Конвенцију УН и
усвојила Стратегију за особе са
инвалидитетом, а с друге стра-
не мере штедње изазване еко-
номском кризом унутар ЕУ ди-
ректно подривају спровођење
Конвенције УН у земљама чла-
ницама ЕУ и доводе до огра-
ничавања стечених права гра-
ђана ЕУ са инвалидитетом!
Надлежни у ЕУ морају премо-
стити јаз између речи и дела,
укључити спровођење Конвен-
ције УН у све опште политике и
акте ЕУ и обезбедити присту-
пачне производе и услуге уну-
тар ЕУ. Уместо говора о еко-
номској оправданости присту-
пачности требало би инсис-
тирати на посматрању при-

ступачности као питања пос-
тојања, односно кршења људ-
ских права. 

После уводне сесије ус-
ледила су представљања кон-
кретних примера добре праксе
из области приступачности.
Стиг Лангвад, члан Комитета
УН за права особа са ин-
валидитетом, председник дан-
ске кровне организације особа
са инвалидитетом и члан из-
вршног одбора ЕДФ-а, пред-
ставио је планове за изградњу
најприступачније пословне зг-
раде на свету, седишта
данских организација особа са
инвалидитетом. Примењена су
начела универзалног дизајна
који ће флексибилно моћи да
користе све особе. Отварање је
планирано за 12. децембар
2012.

Има Пласенсија, заме-
ница руководиоца Јединице за
права особа са инвалидитетом
Европске комисије говорила је
о напорима за унапређивање
приступачности унутар ЕУ. ЕУ
је уредила питање присту-
пачности у областима аутобус-
ког, железничког и ваздушног
саобраћаја директивама, док је
информатичко- комуникацијска
технологија уређена на нивоу
политика. У области елек-

Данска

Конференција о
приступачности у

Копенхагену
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тронских услуга обавезујуће су
једино одредбе о приступа-
чности броја за ванредне
ситуације. У области изгра-
ђеног окружења нема обаве-
зујућих одредби. 

У наставку конференције
одржане су две паралелне
радионице – у оквиру прве
представљени су примери еко-
номске аргументације за при-
ступачност у областима изгра-
ђеног окружења, јавног пре-
воза, информација и кому-
никација. Друга радионица се
бавила једнаким учешћем у
друштву у областима обра-
зовања, запошљавања, поли-
тичког учешћа и друштвеним
медијима.

Др Елис Мејнард, ди-
ректорка “Future Inclusion” из
Велике Британије, представила
је студију адаптације и прис-
тупачности на железничким
станицама у тој земљи. Било је
неопходно демонстрирати ко-
ристи од приступачног јавног
превоза на квантитативни
начин како би се руководиоци
транспортног сектора убедили
да га учине приступачним.
Истраживање је започело 2003,
а завршило се 2007. године.

Истраживањем су били обух-
ваћене све категорије потен-
цијалних корисника јавног пре-
воза, а не само особе са инва-
лидитетом. 

На почетку пленарне се-
сије време је било посвећено
стратешким документима са
становишта значаја стратешког
приступа питањима равно-
правног учешћа и права особа
са инвалидитетом у ЕУ. При-
ликом праћења спровођења
Стратегије ЕУ за особе са
инвалидитетом велика пажња
се посвећује приступачности.

Другог дана конферен-
ције преподневна сесија је
почела паралелним радио-
ницама. Фионула Роџерсон,
директорка програма „Архи-
тектура за све“ Међународне
уније архитеката, говорила је о
мерама које државе могу пре-
дузети како би промовисале
приступачност. Силвио Сагра-
мола, директор лускембуршког
Националног центра за ин-
формације о инвалидности и
Мреже за европски концепт
приступачности, говорио је о
економским аспектима при-
ступачности, док је Кевин
Столарик са Универзитета у

Торонту говорио о истражи-
вању о економским после-
дицама побољшане приступа-
чности у Онтарију.

Представници данског
Удружења младих особа са
инвалидитетом  говорили су о
остваривању грађанских и по-
литичких права младих особа
са инвалидитетом. 

Андреас Раш Кристен-
сен, извршни директор
истраживачког центра ВИА
универзитетског колеџа, гово-
рио је о реалностима инклу-
зивног образовања у пракси, а
Стивен Троуер, руководилац
Јединице за Конвенцију УН у
телу Велике Британије за пи-
тања инвалидности, о учешћу
особа са инвалидитетом у по-
литичком животу и управ-
љању јавним пословима.

Конференција је завр-
шена панел дискусијом о ин-
струментима за подстицање
приступачности и изазовима
везаним за прогресивно спро-
вођење приступачности у ус-
ловима економске кризе.

др Дамјан Татић

DDrr DDaammjjaann TTaattii}} ssaa ppeerrssoonnaallnniimm aassiisstteennttoomm
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Македонија је у де-
цембру 2011. године ратифи-
ковала Конвенцију о правима
особа са инвалидитетом. У оквиру
припрема за ратификацију и про-
мовисања Конвенције у маке-
донској јавности, Фонд за от-
ворено друштво Македоније је 25.
новембра 2011. године у сарадњи
са македонским организацијама
особа са инвалидитетом и
надлежним државним органима у
Скопљу организовао националну
конференцију о Конвенцији о
правима особа са инвалидитетом.
Конференцији је на позив орга-
низатора и препоруку Секре-
таријата Комитета УН за права
особа са инвалидитетом при-
суствовао и др Дамјан Татић, члан
Комитета УН, као једини експерт
из региона. На конференцији је
представљена и студија ускла-
ђености прописа Македоније са
одредбама Конвенције.

Конференцију су отворили
извршни директор Фонда за
отворено друштво у Македонији,
Владимир Милчин и заменик
министра рада и социјалне
политике Македоније, Ибрахим
Ибрахими. Потом је у првом
панелу представљена публикација
о усклађености прописа Маке-
доније са одредбама Конвенције.
Панел је фацилитирала Неда
Коруновска из Фонда за отворено
друштво, а говорили су аутори
публикације др Мирјана Најчевска
из Центра за људска права и
решавање конфликата, др Беким
Кадриу и Кети Јандријеска Јова-
нова, као и представница Минис-
тарства рада и социјалне политике
Македоније, Слободанка Здрав-
ковска. Панелисти су посебну паж-
њу посветили питањима оствари-
вања права на образовање, запо-
шљавање и рад, здравствену за-
штиту и приступ правди.

Др Мирјана Најчевска
фацилитирала је следећим па-
нелом посвећеном садржају саме
Конвенције. Једини панелиста био
је др Дамјан Татић, који је говорио
о обавезама које државе преу-
зимају ратификацијом Конвенције,
а посебну пажњу посветио је
праћењу спровођења Конвенције
и раду Комитета УН за права особа
са инвалидитетом. Одговарао је на
бројна питања везана за искуства
Србије са применом Конвенције и
рад Комитета УН у Женеви.

Трећи панел на конферен-
цији посвећен је активностима
организација особа са инвали-
дитетом на промовисању права
ових особа и њиховог равно-
правног учешћа у друштву. Пане-

листи су били представници више
македонских организација: Елена
Коцошка из Полио плус, Василка
Димовска из удружења Порака
Скопље, Гордана Трајковска из уд-
ружења Порака Неготино и Вла-
димир Лазаревски из удружења
Отворете ги прозорците. Панелом
је фацилитирала саветница УН за
људска права у Македонији, Силва
Пешић.

Др Дамјан Татић 

Национална
конференција у

Македонији у сусрет
ратификацији

Конвенције 
о правима особа са

инвалидитетом

- У оквиру припрема за ратификацију и промовисања
Конвенције у македонској јавности, Фонд за отворено

друштво Македоније је 25. новембра 2011. године у сарадњи
са македонским организацијама особа са инвалидитетом и

надлежним државним органима у Скопљу организовао
националну конференцију о Конвенцији о правима особа са
инвалидитетом. - Конференцији је на позив организатора и

препоруку Секретаријата Комитета УН за права особа са
инвалидитетом присуствовао и др Дамјан Татић, члан

Комитета УН, као једини експерт из региона.
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Повереник за заштиту
равноправности Републике Ср-
бије установљен је, у складу са
Законом о забрани дискри-
минације, у мају 2010. године
избором прве поверенице за за-
штиту равноправности, проф.
др Невене Петрушић. Србија је
тиме начинила веома важан
корак у борби против свих
врста и облика дискриминације
и успостављања равноправни-
јег друштва. 

Повереник за заштиту
равноправности је независни,
државни орган који, између
осталог, прима и разматра при-
тужбе у вези са повредама За-
кона о забрани дискриминације

и даје мишљења и препоруке у
вези са конкретним случаје-
вима. Сваком подносиоцу при-
тужбе пружа информације о
његовим правима, правним
средствима која су му на рас-
полагању. Повереник може и да
поднесе тужбу због повреда
права утврђених Законом о за-
брани дискриминације, када
процени да је то оправдано.
Такође, може да поднесе пре-
кршајне или кривичне пријаве.
Задатак повереника је и да
упозорава јавност на најчешће,
типичне и тешке случајеве дис-
криминације. Прати спровође-
ње закона и других прописа,
иницира доношење или измену

прописа ради спровођења и
унапређења заштите од дис-
криминације и препоручује ор-
ганима јавне власти и другим
лицима мере за остваривање
равноправности. 

Улога Повереника 
за заштиту
равноправности

И поред  значаја ове ин-
ституције у нашем правном
систему, пракса показује да
особе са инвалидитетом и њи-
хове организације недовољно
користе овај механизам за

Особе са инвалидитетом и
Повереник за заштиту

равноправности

Свако ко се осети дискриминисаним може да се обрати Поверенику за
заштиту равноправности. Ради ефикасније борбе против дискриминације
особe са инвалидитетом и организације цивилног друштва које се баве
заштитом особа са инвалидитетом су неопходни сарадници Повереника

за заштиту равноправности.
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заштиту од дис-
криминације.  

Која је улога и
надлежности поверени-

ка за заштиту равноправ-
ности? 

Пре свега, улога Пове-
реника се састоји у томе да
поступа по притужбама поје-
динаца или групе лица, физи-
чких и правних лица, односно
свих грађанки и грађана Ср-
бије који сматрају да су
претрпели акт дискримина-
ције. Да би се олакшало
подношење притужбе осмиш-
љен је образац који подно-
силац притужбе може попу-
нити и доставити Поверенику
(а налази се на сајту Пове-
реника). Но, притужба може
бити написана и руком, про-
слеђена мејлом, факсом или на
било који други адекватан
начин. 

Поступак који води По-
вереник је бесплатан. Свако ко
поднесе притужбу добиће
мишљење поверенице да ли је
у конкретном случају било или
није било дискриминације, од-
носно да ли је дошло до по-
вреде Закона о забрани дис-
криминације. Повереница ће
препоручити лицу против којег
је поднета притужба начин
отклањања повреде права, ако
је дискриминације било. Ако
дискриминатор/ка не поступи
по препоруци, биће му изре-
чена мера опомене, а затим,
ако и даље, у законском року,
не поступи према препоруци,
повереница ће о томе обавес-
тити јавност.  На жалост, Пове-
реник за заштиту равно-
правности нема могућност да
кажњава починиоце акта дис-
криминације. 

Досадашња пракса је у
највећем броју случајева пока-
зала да су лица којима је упу-
ћена препорука, а која су чи-
нила дискриминацију, и пос-

тупала у складу са њом. 
Добри примери, на жа-

лост, не искључују и оне лоше,
односно не искључују и оне ко-
ји по препорукама не посту-
пају, што доводи и до друге ве-
ома важне улоге Повереника
која се састоји у превенцији
дискриминаторног поступања,
односно у унапређивању рав-
ноправности. Стручна служба
Повереника приступа свакој
активности која се односи на
подизање свести јавности о
томе шта је дискриминација и
колико је она раширена.
Утолико је важније објаснити
сваком која су његова/њена
права, који су методи борбе
против дискриминације и ко је
надлежни орган који ће по-
моћи у остваривању тог права. 

Ако се деси случај да
Повереник није надлежан за
поступање, такав предмет се
упућује надлежном органу, уз
обавештење подносиоцу при-
тужбе о томе или се под-
носилац притужбе обавештава
о правима и евентуланим
могућностима за решавање
проблема. 

Особе са
инвалидитетом и
Повереник за заштиту
равноправности 

У анализи пристиглих
притужби код Повереника за
заштиту равноправности до

краја 2011. године издваја се
неколико  основа дискримина-
ције као што су национална
припадност (у око 17% при-
тужби), сексуална оријен-
тација (16%) и инвалидитет
(8%). Дискриминатори, на ос-
нову притужби упућених По-
веренику, су органи јавне
власти у 41% пристиглих при-
тужби, послодавци (19,4%),
затим установе (17,6). Сфера
друштвених односа у којима се
дискриминација најчешће де-
шава су радни односи и за-
пошљавање (33,4), јавна сфе-
ра (17,8) итд. Предмет при-
тужби је акт дискриминације
појединца/појединке учињен
према лицу или групи лица,
али дискриминација се уочава
и у законским прописима, врло
често у актима градова и
општина. Поверница за заш-
титу равноправности упутила
је више мишљења и препорука
које су у вези са дискрими-
нацијом особа са инвалиди-
тетом, као и једну иницијативу
за промену Закона о спре-
чавању дискриминације особа
са инвлидитетом у којем је
установљено да је у члану 19.
у ставу 1. тачка 2. дискри-
минаторна. Ради ефикасније
борбе против дискриминације
организације цивилног друш-
тва које се баве заштитом
особа са инвалидитетом су
неопходни сарадници Повере-
ника за заштиту равноправ-
ности.  

Седиште Повереника за
заштиту равноправности је у
Београду, у Београдској
улици број 70. Телефон
канцеларије је 011/ 243 64
64, мail адреса повереника је:

poverenik@ravnopravnost.gov.rs,
web је: ravnopravnost.gov.rs.
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После три године одлагања,
а док смо још млади (ха, ха, ха),
решисмо да се отиснемо преко
баре - правац Америка!

Да видимо ту обећану земљу
и да проверимо да ли је заиста тако
прилагођена инвалидским колици-
ма као што се прича.

А и да видимо моје кумове,
где живе, како им је, шта раде.

И све то је требало сместити
у две недеље!!!!

Виза

За дивно чудо, америчку
визу смо добили невероватно лако
и једноставно. Ок, имали смо и
више докумената него што треба,
али баш никаквих проблема нисмо
имали. Када су видели мог мужа
Драгана у колицима, мора да су
помислили „инвалиди не раде,
нисмо довољно мобилни за
терористе“, све у свему ми добисмо
визу без проблема. Зато је у Ка-
надској амбасади била катастрофа.
Требала нам је виза за један
улазак, само да видимо Нијагарине
водопаде и када су почели да тра-
же још папира мој муж им је „у брк
скресао“ - ако хоћете да дате визу
дајте, ако нећете не морате, ми
Нијагарине водопаде можемо да
видимо и из Америке! Збуњени
нашим ставом, дали су нам визу
без проблема.

Пут ка тамо

Наше агенције би пропале
када би резервацију за неко ко има
инвалидитет  одрадиле како треба.
Не само да нису најавили да је
Драган, мој муж, у колицима,  него
су нас на лету од Франкфурта до
Детроита ставили да седимо од-
војено! Ја сам се толико раз-
беснела да сам истрошила допуну
на позив из Франкфурта да им на
фињака кажем ... ма знате шта сам
хтела да им кажем. Чак и да Драган
није у колицима, одакле им идеја
да нас растављају на путу дугом
осам и по сати!!! Срећа те је жена
на Франкфуртском аеродрому била
супер и средила нам места у оба
правца. Дакле, агенцију Геа оби-
лазите у широком луку.

Лет је прошао брже и лакше
него што смо мислили. Наравно,
имали су колица за између седи-
шта, тако да Драган није имао
проблема са тоалетом. Мало је
било тесно, али ништа неса-
владиво. Сви су били љубазни, као
да су из ЈАТ-а. Ха ха ха... Имали
смо мали ТВ и супер филмове,
серије, музику, а и слатко смо
одспавали јер нисмо од оних који
не могу да спавају док путују.
Клопа је била супер. Мени је мало
било проблематично што пуно
пијем воду, па сам сестра Десу
морала да цимам сваки пут када би
прошла поред мене, али сам у
повратку у зони пре уласка у авион

купила две флашетине воде и
нисам имала никаквих проблема.
Осим емотивних,  али о томе кас-
није.

И таман када смо помислили
да од наших на аеродрому нема
горих, кад су нас Амери деман-
товали. Доделили нам афро-
американца да нас прати, он  појма
нема куда да иде и док смо чекали
кофере - нестао је у виду ластиног
репа. Псовали смо га без пардона,
ништа на расној основи. Када су
нас на царини видели без пратње
попадали су, али шта да им радим.
Објаснили смо да нам је пратилац
нестао и све је било ок, мало
снимања - лице, очи, смешак, мало
узимања отисака и ето нас у
Америци.

О Ann Arbor-у

Градић у коме смо били је
Ann Arbor, седиште Мичигенског
универзитета и уопште није типи-
чан амерички град. Безбедан, пун
зеленила, нема улице без дрво-
реда, увече сам гледала ракуне
како се шетају по паркингу нашег
хотела. Једино што буквално нигде
не можете без кола, јер је све тако
далеко, а нећете веровати трото-
ари скоро да не постоје. Моја кума
ради у шопинг молу илити тржном
центру, у супер продавници одеће
и иако смо могли да је видимо са
прозора, нисмо имали тротоар да

Дуго путовање у
Америку

I ddeeoo
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дођемо до ње. Такси скоро да не
постоји - јер сви возе.

Ово је шести град по ве-
личини у држави Мичиген. По по-
пису из 2010. имао је око 345
хиљада становника. Основан је
1824. године и по легенди носи
имена жена оснивача града које су
заслужне за пошумљавање града и
околине. Мичигенски Универзитет
је 1837. пресељен у Ann Arbor из
Детроита и сада запошљава око 30
хиљада радника, укључујући и око
12 хиљада у медицинском центру.

Град карактеришу топла и
влажна лета због близине Мичи-
генских језера. Највиша измерена
температура је 41 Ц, а најнижа -30
Ц. Зими снег може да напада и
преко 1 метра и кад крене шупак с
грталицом...

Нијагарини водопади

Обзиром да су наши кумови
имали две дивне прославе (син је
завршио средњу школу, а ћерка
основну), други дан по доласку смо
отишли на Нијагарине водопаде.
Имали смо и ружно и лепо време,
само је снег фалио да сагледамо

сву снагу природе. Први дан је био
потпуно облачан, влажан, не тако
хладан, али је увече било такво не-
време да су све тв станице јављале
о томе. Нећу да Вас лажем,
уживала сам у сваком тренутку. 

Тај први дан смо искорис-
тили да сиђемо у тунеле који из-
лазе испод самих водопада где не
знате шта је импресивније - та
количина воде која се обрушава са
50 метара и прави дно дубоко 55
метара, хук воде или људска рука
која је прокопала све те тунеле.

Други дан сам решила да
идем бродом до испод водопада
без обзира на ужасно време, па
шта буде. Наравно, нико није био
луд као ја, али таман када сам
купила карту и кренула, промолило
се сунце. Уф, како је добро било.
Нестварно.

Мало о водопадима

Нијагарини водопади пред-
стављају низ масивних водопада
који се налазе на реци Нијагари у
источном делу Северне Америке,
на граници између Сједињених
Држава и Канаде. Нијагарини во-

допади се састоје из три одвојена
водопада и, иако нису много ви-
соки, они су прилично широки. Са
преко 168.000 кубних метара воде
у минуту, ови водопади су једни од
најмоћнијих и најпознатијих у све-
ту.

Интересантно је да вода у
Нијагариним водопадима никад не
престаје да тече, чак ни зими, на
изузетно ниским температурама.
Истина, било је година (1912.) када
се стварао тзв. “ледени мост”, од
обале до обале, али је вода испод
тог леда и даље текла.

Никола Тесла имао је велике
заслуге за изградњу прве хидро-
централе на Нијагаримним водо-
падима. У Теслину част је на водо-
падима подигнут споменик 2006.
године.

Регион Великих језера пред-
ставља највећу водену површину у
континенталном делу света. У
почетку су у овој области живели
амерички Индијанци, а од 1806.
године почињу да је колонизују
бели досељеници. Територија во-
допада је увек била предмет
сукоба. 1812. године становници са
америчке стране почињу да коло-
низују и другу обалу. Као пос-

NNiijjaaggaarriinnii vvooddooppaaddiiFFoorrddoovvoo sseelloo -- rraammppaa zzaa ]]iirruu
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ледица овога избија рат, пре свега
због економског значаја подручја.
Канада, у то време део британског
колонијалног царства, пружила је
велики отпор. После неколико се-
рија преговора успоставља се
предратни статус.

Живот дијаспоре

Као што рекох, кумче је
управо завршило средњу школу
(када ово будете читали, већ ће
бити на факултету), а пошто је
обичај да се прави журка илити
party, имали смо прилику да упоз-
намо пуно наших људи који су или
рођени у Америци или одавно оти-
шли из Србије. Углавном су сви
успешни, од професора универ-
зитета преко заступника великих
фирми до службеника. Труде се да
одрже контакте и међусобне, али и
са мајчицом Србијом. Нећете ве-
ровати, али зна се где се купује бу-
рек, где ћевапи, а где наше нови-
не. Једино им је ракија проблем и
умал’  ме нису спаковали на први
авион када су чули да им нисам
понела. Када би они знали како су
мени после једног лета смрделе

ствари када се флаша отворила у
коферу, не би ни они носили.

Елем, за разлику од наших
традиционално гостољубивих до-
маћина који погину у жељи да што
боље дочекају госте, у Америци је
потпуно опуштена атмосфера. Гос-
ти долазе, не очекују да буду до-

чекани, седају где им
одговара, сами узимају
пиће, а домаћине кад
угледају. Једина слич-
ност са нама је пос-
тојање шведског стола
али не и количина
хране. Количина хране
и пића су ограничени,
па ко пре девојци...
Ово је нешто незамис-
ливо у Србији, али при-
знаћете да је неупоре-
диво рационалније и
практичније.

Прилагођеност

Теорија о прила-
гођености са почетка
наше приче је у потпу-
ности потврђена у пра-

кси. Апсолутно све је прилагођено
колицима, рампе, врата, паркинг
места. Не-дао-ти-Бог да станеш на
паркинг место за особе са
инвалиди-тетом!!! Одеру ти кожу
са леђа, а тим парама се донирају
инва-лидске организације. Колико
су ригорозни илустроваћу вам
ситу-ацијом да смо питали у
хотелу да ли изнајмљени ауто, без
инва-лидске ознаке, можемо да
пар-кирамо на место за инвалиде
испред хотела у коме смо бора-
вили и они су нам рекли да мо-
жемо што се њих тиче, али поли-
ција обилази хотел сваке ноћи и
проверава и кажњава ако је ауто
без ознаке напаркиран на инва-
лидско место! Ето идеје како доћи
до новца! 

И да не буде да је баш све
иделано, понеки WC је био про-
блематичан. 

Мирјана Вукашиновић

SSeelloo NNiijjaaggaarraa

SSppoommeenniikk NNiikkoollii TTeessllii
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Стивен Хокинг је рођен 88.. јануара 11994422.. у Оксфорду.. Његова каријера
почиње када је имао 2200 година,, а истовремено,, баш када је почињао са
писањем докторског рада,, код њега су се појавили први знаци АЛС--а,,
веома озбиљног обољења нервних ћелија.. Убрзо је почео да користи
инвалидска колица.. Изгубио је и глас због чега је морао да препусти
рачунару да говори уместо њега..

Хокинг је,, захваљујући својој генијалности,, бравурозно задржао
контролу над својим животом,, како приватним -- о томе сведоче два брака
и троје деце -- тако и научним.. 11997799.. постаје професор на Кембриџу -- на
катедри на којој је некада радио славни Исак Њутн.. Тамо је почео да се
бави великим питањима физике..

“Ми данас познајемо законе којима је материја подвргнута у
најразличитијим условима.. Али,, ми не знамо зашто они важе и како су
повезани.. Не знамо ни законе који су владали у екстремним условима
Великог праска.. Ми не разумемо почетак универзума и зашто он уопште
постоји.. Та питања су одувек покретала људе......”,, говорио је Хокинг..

Стивен Хокинг

Највећи геније
данашњице слави

7700.. рођендан
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Један професор је држао предавање својим студентима.. Донео је теглу за џем и
напунио је лоптицама за голф до врха.. Када је питао своје студенте да ли је тегла пуна,,
одговорили су да јесте.. Онда је сипао ситне каменчиће,, који су ушли у празан простор око
лоптица за голф.. Поново је поставио питање да ли је тегла пуна и студенти су одговорили
да јесте.. Када је сипао шаку песка преко свега тога,, песак је попунио ситне празнине,, а
студенти су поново одговорили да је тегла пуна.. Онда је професор сипао кафу,, која је све
то натопила.. 

Дефинитивно,, тегла је сада била пуна.. Онда је професор рекао:: 
-- Ова тегла је ваш живот.. Лоптице за голф су све најважније ствари у вашем животу,,

као што су породица,, љубав,, пријатељи.. Мали каменчићи су посао,, ауто,, кућа,, а песак је
све остало,, као што је чишћење куће,, поправка веш машине,, поправка аута...... Ако прво
ставите песак или каменчиће,, неће бити места за лоптице за голф.. Онда никада нећете
имати места у свом животу за оне ствари које су вам најважније.. Ако се велике и важне
ствари уклоне из вашег живота,, онда вам остају оне мале,, али не суштински важне.. 

Зато,, будите веома критични у свом животу.. Кућу увек можете почистити.. Водите
рачуна о приоритетима,, јер све остало је као песак.. 

А онда је један студент запитао шта је са кафом.. Професор је одговорио:: 
Ти си веома паметан момак и поента мог предавања је управо у кафи.. Без обзира

колико ти се живот чинио препун од свега онога што га чини,, увек постоји још мало
простора да се сетиш својих пријатеља и попијеш шољу кафе са њима.. 

Поздрав свим пријатељима и ако понекад
заборавитe поенту ове приче,, подсетите cе њe!!

ZANIMQIVOSTI

Тегла за џем и
кафа
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