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УВОД 

 

Конвенција о правима особа са инвалидитетом усвојена у 21. веку документ је који по 

први пут особе са инвалидитетом не третира као „објекте“  доброчинства, лечења и 

социјалне заштите већ као „субјекте“ са правима, који су способни да траже та права и 

доносе одлуке за своје животе, на основу њиховог слободног и информисаног 

пристанка, као и да су активни чланови друштва.  

Република Србија је потписала УН Конвенцију о правима особа са инвалидитетом 17. 

децембра 2007. године. УН Конвенција о правима особа са инвалидитетом 

ратификована је 19. јула 2009. године.  

УН Конвенција о правима особа са инвалидитетом један је од најзначајнијих докумената 

за особе са инвалидитетом и организације које окупљају особе са инвалидитетом. 

Пројекат „15 година од потписивања УН Конвенције - представљање остварених 

резултата и мапирање неопходних акција“ има за циљ да представи шта је све урађено 

на пољу остваривања права која произилазе из Конвенције са фокусом на остварене 

резултате у последњих пет година, као и да мапира неопходне акције које ће допринети 

побољшању положаја особа са инвалидитетом. 

Носилац пројекта је удружење Ми можемо све - https://mimozemosve.rs/ 

Удружење Ми можемо све је младо удружење, основано са циљем да кроз ангажоване 

акције допринесе побољшању положаја особа са инвалидитетом. Дијалог за нас 

предстаља пут ка отклањању баријера. 

Анкета је намењена особама са инвалидитетом, члановима породице (нпр. родитеље) 

или старатељима особа са инвалидитетом. 

Анкету је попунио/ла 121 испитаник/ца и на основу њихових одговора израђена је 

анализа у наставку. 

Пројекат „15 година од потписивања УН Конвенције - представљање остварених 

резултата и мапирање неопходних акција“ финансиран је преко стално отвореног 

конкурса за унапређење положаја особа са инвалидитетом - Сектора за заштиту особа 

са инвалидитетом, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
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1. АНАЛИЗА ОДГОВОРА НА ОПШТА ПИТАЊА 

Општа питања су реализована тако да бисмо стекли слику о групи испитаника/ца. Прво 

питање је било „Да ли упитник попуњавате као особа са инвалидитетом, члан породице 

(нпр. родитељ) или старатељ особе са инвалидитетом?“. Од 121 испитаника/ца, 50 су 

особе са инвалидитетом, 43 су чланови породице, док 28 испитаника/ца су старатељи 

особа са инвалидитетом. 

 

Од укупног броја испитаника/ца 82 су жене, а 39 мушкарци. Што се тиче старосне групе 

највећи број испитаника/ца - 64 је у старосној доби од 37 – 64 године. 25 особа припада 

категорији младих уколико се узме референтна структура коју је усвојио ЕДФ – Европски 

форум особа са инвалидитетом, 16 – 36 година. Анкету је попунило и 7 испитаника/ца 

које имају преко 65 година, док је младих испод 15 година попунило 4. 

 

121 одговор 
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Стручна спрема испитаника/ца је тако подељена да је највише завршило средњу стручну 

спрему и то 57, 50 је високо образовано, док је 15 завршило основно образовање. Што 

се тиче радног статуса, 52 испитаника/ца је запослено док је незапослених 36. 16 су 

пензионери, 10 ученици и само 3 студенти. 
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Када је у питању врста инвалидитета, најзаступљеније су биле особе са физичким 

инвалидитетом и то 66 испитаника/ца, док је код 19 у питању интелектуални 

инвалидитет, 13 сензорни, а 21 су били у питању друге врсте инвалидитета. Возачку 

дозволу поседује свега 35 испитаника/ца. 

 

 

Од укупног броја испитаника 62 користе неку врсту помагала. Обзиром да је било 

различитих одговара у наставку наводимо све, али груписане: 

 Инвалидска 

колица 

(механичка, 

обична, 

електромоторна 

и сл.) 

 Штаке 

 Штап 

 Слушни апарат 

 Бели штап 

 Говорни 

диктафон 

 Говорни софтвер 

за рачунар и 

телефон 

 Помагала за 

дисање 

 Тобу 

комуникатор 

 Ортопедске 

ципеле 

 Шеталица 

 Стајалица 

 Подлога за 

купање 

 Ортозе 

54%

11%

16%

19%

Која врста инвалидитета је у питању? 

физички инвалидитет

сензорни инвалидитет

интелектуални инвалидитет

друго

121 одговор
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Док на питање око процедуре за добијање радне способности 50 испитаника/ца није 

прошло исту, 46 јесте, док чак 25 нису упознати са предметном законском процедуром. 

Овакав одговор нам говори да је потребно много више радити на информисању особа 

са инвалидитетом о постојању процедуре за процену радне способности, као и о 

начину на који се спроводи и које бенефите могу да остваре. 
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2. АНАЛИЗА ОДГОВОРА НА ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА УН КОНВЕНЦИЈУ 

Прво питање је било везано за упознатост испитаника/ца са УН Конвенцијом о правима 

са особа са инвалидитетом где је одговор био у виду скале од 1 – 5, где 1 означава „нисам 

упознат“ док 5 означава „у потпуности упознат“. Средња вредност датих одговора је 2.7 

што нам даје информацију да и 15 година након ратификације УН Конвенције од стране 

РС, нажалост, велики број особа са инвалидитетом није добро упознат са документом 

који је од велике важности. 

 

Обзиром да су све чланице потписнице УН Конвенције биле у обавези да своју законску 

регулативу прилагоде конвенцији, питали смо испитанике/це у којој мери су задовољни 

како се у Републици Србији та активност реализовала. Уколико у обзир узмемо средњу 

вредност 2.1 датих одговора, на скали од 1 – 5, где 1 означава „нисам задовољан“ док 5 

означава „веома задовољан“ можемо закључити да испитаници/це сматрају да је ову 

активност требало реализовати на много бољи и ефикаснији начин. 

 

121 одговор 
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На питање „Да ли сте задовољни начином на који се ради на подизању свести у друштву 

ради поштовања права и достојанства особа са инвалидитетом?“ мишљења 

испитаника/ца су веома стриктна обзиром да већи број њих – 91, нису задовољни, док 

је свега 30 задовољно. Замолили смо све који су одговорили са „не“, да дају кратко 

образложење и добили смо импресивних 64 одговора од којих у наставку издвајамо 

један део. 

 

У наставку смо издвојили део од 64 одговора који смо добили од испитаника/ца, а 
који су одговорили са „не“ на претходно питање: 

Мислим да је у традиционалним 
организацијама још присутан медицински 
модел кад говоре о особама са 
инвалидитетом, а и медији најчешће имају 
тај приступ кад говоре о нама. 

Закон није у потпуности усклађен са 
конвенцијом и нема казнене политике. 

Друштво и даље маргинализује људе са 
инвалидитетом. 

Конкретно аутизам.. 2. април - плави 
балони, цветићи, подршка локалне 
самоуправе кроз силне говоре и фоткања за 
неку ТВ кућу.. обећања, саосећање итд... а 
кад прође фамозни 2. април, невидљиви 
скроз.. 

Још увек недовољна примена донетих 
прописа који су усклађени са УН конвенцијом 
грађани и даље помињу особе са 
инвалидитетом и њихова права углавном 
само посебним датумима који одређене 
категорије особа са инвалидитетом 
обележава као свој дан 

Представите особе са инвалидитетом. У 
што већој мери као корисне чланове 
друштва  а пружити им подршку да то и 
буду. 

Живимо у малој средини, немамо никакве 
активности за децу са инвалидитетом. 
Ништа се конкретно не ради за њих, 
препуштени су нама родитељима.. 

У малим срединама и градовима, нема 
услова за подршку деци са инвалидитетом, 
нема целодневних боравака за смештај 
деце, док родитељ ради, услови у 
специјалним школама су нехумани, 
нехигијенски, деца нису сагледана у сваком 
погледу 100%. Родитељи су необавештени о 

121 одговор 

11



правима која има јер гаји особу са 
инвалидитетом.....постоје још много 
пропуста везано за особе са 
инвалидитетом, ово сто сам навела је само 
део. 

Приступ информацијама није довољно 
добар, као и образовање особа са 
инвалидитетом је лоше. 

Као родитељ нисам задовољна што детету 
не могу да омогућим основне ствари јер сам 
спречена да радим како бих бринула о 
детету. 

Особе без помагала са инвалидитетом 
невидљиве и непрепознате. Попис 
становништва укључује број квадратних 
метара стана, а питање "да ли имате неки 
облик инвалидитета" не постоји… 

Једноставно нема довољно информација и 
вести о ОСИ у медијима… 
 

Мишљења сам да само особе са 
инвалидитетом морају да учествују у раду 
институција које о њима одлучују. 

Нисам приметила да се нешто у друштву 
много променило од кад сам постала мајка 
детета са инвалидитетом, мада је данас 
много лакше радити са таквом децом. 
Приступачније су књиге, играчке и остала 
помагала за моторички развој. 

Декларативно напретка има, али у 
свакодневном животу нису уочљиви. 

Сматрам да мора много више да се ради, али 
и да држава стане иза прописаних својих 
закона и почне адекватно да санкционише 
оне који га не поштују! 

Теорија постоји, а пракса је далеко од ње. Дискриминација на коју нико не утиче. 

Многа права по основу инвалидности су 
укинута. Право на бањско климатски 
опоравак за особе са церебралном и дечијом 
парализом, Право на медицинско техничка 
помагала /корисници ортопедских ципела са 
повишицом преко 3 цм. више нико не 
прави.../ 

Недовољно медијског простора који би 
континуирано радио на подизању свести и 
едукацији. И даље нема професионалне 
селекције свих кадрова у јавним установама 
који ради са особама којима је потребна 
подршка. 
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Обзиром да је приступачност један приоритета за несметано кретање и укључивање у 

заједницу особа са инвалидитетом испитанике/це смо питали у којој мери сматрају да је 

унапређена приступачност у односу на период пре потписивања УН Конвенције 

(приступачност јавним објектима, приступ информацијама, јавни превоз, приступ новим 

технологијама и слично). Уколико у обзир узмемо средњу вредност 2.5 датих одговора, 

на скали од 1 – 5, где 1 означава „није унапређено“ док 5 означава „веома унапређено“, 

можемо закључити да приступачност није још увек у потпуности примењена и да је 

потребно радити на системском проналаску решења у примењивању Универзалног 

дизајна приликом адаптације постојећих објеката, путева и изградњи нових, као и 

едукација доносилаца одлука о важности набавке транспортних возила која су 

прилагођена за особе са инвалидитетом. 

 

На питање „Да ли сматрате да се у нашој земљи подстиче инклузивно образовање?“ 

мишљења су подељена и имамо 65 испитаника/це који су мишљења да није, док 56 

сматра да јесте. Замолили смо све који су одговорили са „не“ да дају кратко 

образложење и добили смо 46 одговора од којих издвајамо један део. 
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У наставку смо издвојили неколико круцијалних одговора од 46 који смо добили од 
испитаника/ца, а који су одговорили са „не“ на претходно питање: 

Нема довољно персоналних асистената, 
асистената у образовању, школе нису 
доступне а и професорима је потребно више 
знања. 

Имамо непријатно искуство у школи и 
мислим да уз све семинаре учитељи осећају 
одбојност и револт због рада с децом која 
имају развојни проблем.. 

Много већу улогу морају добити асистенту 
особа са инвалидитетом. Не може 
наставник посветити превише времена, а 
да остале запостави зато треба асистент 
који ће полако радити са том особом док 
наставник ради са остатком групе. 

Не довољно. Сажаљење, подсмех, вршњачко 
насиље присутнији од едукације о потреби и 
начину спровођења и значења појма 
инклузије, без обзира на старост. ОСИ у 
мањим срединама често маргинализовани у 
урбаним изоловани… 

За моје дете није било места, у редовној 
школи, није био пожељан. 

Да је тако не би прешли из редовне школе у 
такозвану специјалну школу 

Недостатак обучено педагошког кадра, 
баријере у кретању, недовољно емпатије 
окружења због не упознатости са 
инвалидитетом… 

Не износе се довољно ни примери добре 
праксе, а ни тешкоће наставника и њихова 
недовољна едукација за рад са особама које 
су другачије од "нормалне" популације 

Мало је дефектолога, логопеда а учитељи и 
наставници нису довољно едуковани… 

Теоретски се подстиче, али реално у пракси 
је потпуно друга прича. 

Билингвално (двојезична настава на српском 
знаковном језику) и даље немамо. 

Држава нема обзира за самохране родитеље 
са инвалидитетом, самим тим ни за саме 
такве особе. 

Већина васпитача није обучено за рад са 
децом са инвалидитетом. Конкретно у 
вртићу где је мој син боравио васпитачица 
га је малтретирала и говорила да је 
болестан. 

Ресорна министарства нису применила 
казнене одредбе, одузимање лиценци, 
новчана кажњавања установа које крше 
закон што је кључно да би до промена 
дошло. 

Образовање се (као и сваки други аспект 
живота особа са инвалидитетом у Србији) 
своди на то колико и како ће се појединац 
(или породица) сам снаћи, као и на добру 
вољу образовних установа/појединаца који 
тамо раде. 

Мислим да још увек влада свет и код већине 
људи и код наставника да "таквој" деци није 
место у редовним школама. Родитељи деце 
са инвалидитетом то гурају и боре се, ко 
колико уме и може. Доста тога нажалост 
зависи од родитеља. 
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Како је веома важно да што већи број особа са инвалидитетом стекне високо 

образовање, испитанике/це смо питали колико су упознати са могућностима које се 

пружају особама са инвалидитетом приликом уписа у установе високог образовања. 

Уколико у обзир узмемо средњу вредност 2.6 датих одговора, на скали од 1 – 5, где 1 

означава „нисам упознат“ док 5 означава „веома упознат“, можемо закључити да 

постоји потреба да се више ради на едукацији младих особа са инвалидитетом о 

могућностима које постоје приликом остваривања права на упис у установама високог 

образовања, што би представљало први корак ка повећавању броја особа са 

инвалидитетом са дипломом високог образовања. 

 

На питање „У којој мери сматрате да је побољшан систем здравства за особе са 

инвалидитетом, као и приступ здравственим услугама?“ уколико у обзир узмемо средњу 

вредност 2.3 датих одговора, на скали од 1 – 5, где 1 означава „није побољшано“ док 5 

означава „веома побољшано“, можемо закључити да је потребно радити још више на 

побољшању система здравства, као и приступа здравственим услугама за особе са 

инвалидитетом. 

 

121 одговор 

121 одговор 

15



Како један од предуслова за самостални живот особа са инвалидитетом представља 

њихово запошљавање, испитанике/це смо питали колико су упознати са могућностима 

које се пружају особама са инвалидитетом ради остваривања права на запослење. 

Уколико у обзир узмемо средњу вредност 2.5 датих одговора, на скали од 1 – 5, где 1 

означава „нисам упознат“ док 5 означава „веома упознат“, можемо закључити да је 

поред рада са послодавцима, потребно радити и са особама са инвалидитетом ради 

повећања броја запослених особа са инвалидитетом. 

 

Постављено је питање само за особе са инвалидитетом, где је 50 испитаника/ца који су 

запослени, дало одговор на питање у којој мери им је прилагођен радни простор. 

Уколико у обзир узмемо средњу вредност 2.6 датих одговора, на скали од 1 – 5, где 1 

означава „у потпуности није прилагођен“ док 5 означава „у потпуности прилагођен“, 

можемо закључити да је потребно додатно информисати и едуковати послодавце 

како би увидели које су то реалне потребе за прилагођавањем радног места за особе 

са инвалидитетом и показати им на које све начине могу то остварити. 
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Обзиром да постоји посебан закон који дефинише рад предузећа за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом питали смо испитанике/це да 

ли су упознати са њиховим радом. Добили смо одговор да 93 испитаника/ца није 

упознато са радом ових предузећа, док је само 28 упознато. Замолили смо све 

испитанике/це који су упознати са радом ових предузећа да нам наведу нека, али 

добили смо одговор од свега 11, које наводимо у наставку. 

 

У наставку се налази 11 одговора које смо добили од свих који су на претходно 
питање одговорили са „да“: 

Универзал Трофеј 

Маневар, Нови Сад Деск слога 

Предузеће за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом Сунце 

Такво треба да буде свако предузеће, а не 
само радни центри и предузећа преко 
партијских веза... 

Бања Ковиљача Омни Турс 

Предузеће ДЕС доо (Београд, Нови Сад, 
Суботица), Лира Кикинда, Стул Зрењанин, 
ДЕС Шумадија Крагујевац, Елмон Ниш, 
Универзал Лесковац, Слога Београд, Метало-
пластика Трстеник, Центар за самостални 
живот Србија ( са центрима у градовима 
Сомбор, Београд, Смедерево, Јагодина, 
Чачак, Лесковац, Трстеник, Крагујевац, Ниш, 
Бор)... 

Нема потребе да их наводим јер она  нису у 
складу с Конвенцијом, почев од сврхе, па до  
управљачке структуре и историјата 
њихове трансформације од заштитних 
радионица до овог што су сада… 

 

 

 

 

 

 

121 одговор 
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Наредно питање је било само за особе са инвалидитетом и било је везано за коришћење 

права гласа на претходним изборима и да ли им је тај процес био приступачан. 

Мишљења су подељена, па смо од 81 одговора имали 41 позитиван одговор, док 40 су 

били негативни. Све испитанике/це смо замолили да уколико им је одговор на ово 

питање био „не“, укратко образложе где је био проблем и добили смо 33 одговора где 

најзначајније наводимо у наставку. 

  

У наставку смо издвојили део одговора који су били НЕ на претходно питање са 
образложењем шта је био проблем: 

Није било гласачких листића на брајевом 
писму. 

Гласао сам, али бирачко место 
неприступачно. 

Одузета послов. способност, без права на 
гласање… 

Одузимањем радне способности, одузето 
му је и право да буде члан гласачког тела… 

Гласала сам, али простор је био потпуно 
неприступачан. 

Бирачко место није доступно, а нисам желео 
да чекам у стану читав дан.  

Није приступачно бирачко место, а нисам желела да гласам ван њега. Гласала бих да 
постоји могућност гласања електронским путем или путем поште јер од проглашења 
пандемије ковида не излазим из куће сем кад нико други сем мене нешто не може да уради, 
а иначе је гласачко место у центру града, у делу у коме је 85% становника/ца старије од 65 
г. и не могу, као ни ја, без асистенције да се попну на спрат. На изборима 2017, кад сам 
последњи пут гласала, носило ме је четворица људи, од којих су тројица имала преко 60 г. 
То више не желим да доживљавам нити да ми група људи недељом, у доба кад дођем на ред, 
улази у простор у коме живим, након што се држава обавезала за пуно поштовање чл. 9 
Конвенције, о делу који се тиче пуног политичког учешћа, коме је приступачност у сваком 
смислу основни предуслов на крају 2022. да не говорим.  Има начина да нико никога не диже 
и да, сем када особа стварно не може да изађе, комисија не излази. 

 

 

 

 

81 одговор 
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Обзиром да је информисаност од великог значаја и да је један од примарних начина 

преношење информација у виду информативних емисија, питали смо све испитанике/це 

да ли сматрају да су информативне емисије приступачне за особе са инвалидитетом, где 

је њих 64 одговорило да не сматра, а 57 је одговорило да сматрају да јесу. Њих 39 нам је 

дало и образложење зашто сматра да нису, а нека наводимо у наставку. 

 

 

У наставку се налази један део одговора који су били НЕ на претходно питање са 
образложењем зашто сматрају да информативне емисије нису прилагођене 
особама са инвалидитетом: 

Често нема тумача, а никад нема аудио 
дескрипције. 

Нема довољно емисија на нашем језику које 
су титловане или имају тумача за гестовни 
језик. 

Мали број програма за особе са сензорним 
оштећењем. 

Најнижи ниво приступачности 
информативних емисија за особе са 
инвалидитетом. 

Можда бих требало да постоји више 
емисија које имају тумача и превод за особе 
које су глуве и наглуве. 

Ни онлајн настава није била прилагођена 
деци с аутизмом. 

Мислим да би требале емисије некако још 
више бити прилагођене за особе са 
инвалидитетом које не чују и за особе које 
слабије разумеју неке ствари. Можда да чак 
садржај буде мало прилагођенији за неке 
осетљивије особе са инвалидитетом. 

Недовољан број прилагођавање, нити их 
развија… од 2007. године па до сада су 
увећали неких 3-4% приступачности и то 
искључиво јавни медијски сервис РТС и РТВ. 

Ограничење избора на канале и садржаје 
који имају тумаче за знаковни језик. 

Просто нису. И кад се прилагођава у обзир се 
узимају само глуво-неме особе, остало 
ништа. 

Само РТС има један мали делић програма 
приступачан глувим особама, који одлуче да 
прекину како им одговара. 

Већина информативног програма није 
приступачна. 

 

Замолили смо испитанике/це да нам наведу два или више параолимпијца из наше 
земље, па у наставку наводимо имена која су се нашла: 

121 одговор 
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Небојша Ђурић Милош Зарић 
Драженко 
Митровић 

Кристина Грбовић 

Сашка Соколов Горан Перлић 
Борислава Беба 

Ранковић 
Милош Грлица 

Немања 
Димитријевић 

Нада Вуксановић Дејана Бачко Ласло Шурањи 

Зорица Попадић 
Жељко 

Димитријевић 
Златко Кеслер Мирослав Хома 

Ана Првуловић Митар Паликућа Јелена Пантић Александар Радишић 

Милица Мандић Драган Ристић Петар Миленковић Илија Ђурасиновић 

 

Замолили смо испитанике/це да нам наведу једну конкретну акцију за коју сматрају 
да би њеним спровођењем дошло до побољшања живота особа са инвалидитетом, 
па у наставку наводимо најзначајније: 

Нпр. у основној школи разговор са одраслом 
особом са инвалидитетом. 

Увођење Закона родитељ неговатељ. 

Приступачна купалишта! 
Свакодневне активности особа са 
инвалидитетом. 

Картице са правом предности у било којој 
установи 

Бесплатно уграђивање ручних команди за 
све особе са инвалидитетом које положе 
возачки испит. 

Подршка за самостално становање за особе 
са инвалидитетом 

Увећање примања 

Спровођење удружене јавне кампање о 
запошљавању стручној пракси особа са 
инвалидитетом и креирање сервиса 
подршке за ефикасније и продуктивније 
радно ангажовање уз обавезан мониторинг. 

Освешћивање младих, подизање свести о 
особама са инвалидитетом, почевши од 
вртића од најранијих узраста, затим деце у 
школама и код студената( за одрасле је 
касно), са јасном поруком, да сутрадан баш 
они будући родитељи могу бити родитељи 
детета са сметњама у развоју,  да размисле 
и ставе се у ту улогу, као и у улогу особе са 
инвалидитетом која није прихваћена у 
друштву и која је дискриминисана на много 
начина, како би се осећали у једној од те две 
улоге, шта би урадили на свим пољима да 
олакшају живот таквим особама. 
ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ДРЖАВЕ 
РОДИТЕЉИМА КОЈИ ЗБОГ ДОЖИВОТНЕ БРИГЕ 
О ДЕТЕТУ НИСУ У МОГУЦНОСТИ ДА РАДЕ, у 
већини случајева су на ивици сиромаштва, да 
не помињем скупа лечења и терапије... и све 
оно што једна породица која има таквог 
члана преживљава, начине на који се 
сналази... 

Јавни скупови и дружења са особама са 
инвалидитетом. 

Видљивост особа са инвалидитетом. 

Апликација за директно слање слика 
полицији аутомобила (таблица) паркираних 
на паркинг место предвиђено за ОСИ. Казне 
(новчане) на кућну адресу. 

Едукативне радионице на тему толеранције 
и прихватања особа са инвалидитетом по 
различитим институцијама почев од 
основних школа.... одобравање 
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стимулативне подршке за активне особе са 
инвалидитетом... 

Укључивање оси у процесе одлучивања и 
планирања 

Само да држава стане иза својих закона који 
се односе на права за особе са 
инвалидитетом и неће ништа висе 
требати конкретно. 

Увести обавезу свим медијима да бар 1x 
дневно објаве један едукативан оглас или 
спот, онда би и друштва пацијената имала 
где да изађу у јавност, а не само једном 
годишње кад је дан тога и тога. 

Примедбе и предлози ОСИ локалној власти 
око спровођења и поштовања права ОСИ на 
локалном нивоу. 
„Мисли глобално, делуј локално.“ 

Обучавање наставника и учитеља за рад са 
децом са инвалидитетом, као и 
обезбеђивање личних и педагошких 
асистената у свакој основној и средњој 
равноправност школи. 

Повластице (путарине, превоз, СББ) дати са 
дијагнозом, а не само са решењем о 
инвалидској пензији, јер нису све особе са 
инвалидитетом пензионери. 

У ауто школама да се уведе обавезни час, 
који би одржао неко ко је особа са 
инвалидитетом и испричао колико је важно 
да се ни на секунд не паркира на места за 
особе са инвалидитетом уколико немају 
адекватну налепницу. Да се уведе реклама 
на телевизији, ни секунд на жуто, која би се 
свакодневно емитовала у виду едукације. 

Побољшање услуга социјалне и заштите и 
њихово ПРИЛАГОЂАВАЊЕ потребама 
корисника, као и да се услуге социјалне 
заштите (лични пратилац, персонални 
асист. и сл.) финансирају из буџета 
Републике Србије (а не локалне самоуправе 
како је тренутно ). 

Заступање особа са инвалидитетом и 
обезбеђење веће присутности у органима 
где се одлучује. 

Поштовање закона о раду кад су у питању 
уговори о раду за личне пратиоце и 
персоналне асистенте. 

Универзални дизајн. Реформа листе ортопедских помагала. 

Усвајање Закона о забрани дискриминације особа са инвалидитетом, Закона о планирању и 
изградњи и Прве нац. стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом због пуне 
партиципативности покрета особа са инвалидитетом у њиховом настајању и усвајању и 
због тога што их је покрет и иницирао као и увођење услуге персоналне  асистенције у Закн 
о соц. заштти 2011. такође на иницијативу покрета и улагање у доступност превођења 
на знаковни језик у последњих неколико гдина, мада  се то још увек не ради у складу с чл. 9 и 
24 Конвенције. 
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За крај, сваки/а од испитаника/ца је упитан/а да напише по једну реч која га прва 

асоцира кад чује УН Конвенција о правима особа са инвалидитетом. Узели смо те речи 

и имплементирали у слику која је у наставку – ако је нека реч изговорена више пута од 

различитих особа појављује се у већем фонту: 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Дубоко верујемо да одговори свих наших испитаника и испитаница најбоље говоре 

управо сами за себе, а ова анализа је наш начин и заједнички подухват да допремо до 

шире јавности, да поделимо како изгледа живот особа са инвалидитетом и њихових 

породица, најближих пријатеља. 

Указали смо на недостатак видљивости, неприступачност у сфери информисања, 

комуникације, физичких баријера, на и даље постојећу стигму усмерену ка заједници 

особа са инвалидитетом, на директну и индиректну дискриминацију којој неретко 

сведочимо. И како је јасно да је ова анкета била врло слојевита, што је са разлогом 

учињено, није довољно рећи да смо готово у свакој сфери наишли на потешкоће, већ и 

да управо особе са инвалидитетом желе да говоре о решењима, тј. да поделе своје идеје 

и могуће начине да се у будућности стање поправи и да више не буде упитно да ли се 

поштује нечије људско достојанство и да ли су остварена сва људска права, која су нам 

свима једнако загарантована. 

Истичемо да је потребно да заједно радимо на побољшању положаја особа са 

инвалидитетом у нашем друштву, а када кажемо заједно, сматрамо да уз подршку шире 

заједнице, доносилаца одлука, односно представника министарстава, особе са 

инвалидитетом и организације које их представљају активно учествују у оваквим 

активностима, најједноставније речено, питају се, а њихов глас и одговори, постају јасна 

водиља. „Ништа о нама, без нас“ не сме да постане само фраза и борбени поклик, већ 

принцип ког се сви држимо и у који здраворазумски верујемо. 

Повезивање унутар инвалидског покрета, препознавање организација које деле исте 

вредности, затим међусекторска сарадња и квалитетна мрежа подршке институција, 

које ће у свакој сфери, било да говоримо о здравству, образовању, запошљавању, 

самосталном животу, моћи да одговоре на потребе сваког појединца, нешто је ка чему 

тежимо.  

На самом крају, остаје да се захвалимо свима онима који су узели учешће у овој анкети 

и свесрдно поделили оно са чиме су суочени, дали нам увид у неки део њихове 

свакодневице и подстакли нас да се запитамо шта је то што свако од нас може да уради, 

како бисмо направили помак. Хвала Вам свима, хвала на издвојеном времену и 

активном учешћу, Ваши одговори и искуства су више него драгоцени и надамо се да 

ћемо оправдати поверење. 
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