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НООИС
"Укључите се у нашу кампању СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА, јер само заједно можемо да
учинимо Србију још бољим местом за живот.“
Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић
Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Спремајући се за интервју, прочитао сам Вашу професионалну биографију. Наишао сам на податак да сте објавили 122 научна рада са
SCI листе. Да ли сада као министар налазите времена за бављење науком?
Бављење науком је мој животни позив, те стога не може да се прекине или стави на паузу.
Често ми дан кратко траје, па планирање има кључну улогу у мом животу. Моје колеге и сарадници знају колико ми је важна добра
организација, која подразумева како дугорочне, тако и краткорочне планове.
Када се све добро испланира, реализација је много успешнија и за све се нађе времена.
Ове године је донет Акциони план за спровођење Стратегије за побољшање положаја особа са инвалидитетом. Да ли имате увид у
спровођење плана и када се очекују видљивији резултати?
Акционим планом дефинисани су рокови, задаци и носиоци активности. Званичан извештај о спровођењу мера и активности
предвиђених овим документом биће доступан након истека прве извештајне године и прибављања релевантних података о
оствареним резултатима од стране надлежних институција, невладиних организација и јединица локалне самоуправе.
Са друге стране, питање видљивости остварених резултата на пољу унапређења положаја особа са инвалидитетом је комплексно.
Поједини резултати су опипљиви и видљиви одмах након спровођења, као на пример у области приступачности, али свеукупно
побољшање положаја особа са инвалидитетом је процес који захтева свакодневно ангажовање.

Србија је потписница Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом. Да ли сте задовољни применом Конвенције и да ли верујете
да ће принципи Универзалног дизајна бити примењени у потпуности у нашој земљи?
Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом је документ који нас као земљу обавезује да поштујемо начела и свих 50 чланова
Конвенције. Са друге стране, као министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у обавези сам да пратим примену
Конвенције свакодневно.
Верујем да као друштво можемо да применимо принципе Универзалног дизајна у све друштвене области. Министарство
свакодневно ради на томе да се повећа свест појединаца о правима и потребама особа са инвалидитетом.
Принципи Универзалног дизајна о којима говоримо у највећој мери помажу особама са инвалидитетом, али они свима нама
олакшавају живот. Једна алатка на веб сајту за увећање слова помоћи ће, не само слепим особама, него и слабовидима, а рампа или
лифт олакшаће кретање не само особама са инвалидитетом, већ и старијим суграђанима и мајкама са децом. Универзални дизајн је
појам који треба свима да нам олакша свакодневни живот.
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом сарађује и финансира рад 33 Савеза на територији Републике Србије. Колико се Савези
баве питањима младих особа са инвалидитетом? Имате ли увид колико је младих укључено у рад удружења и Савеза?
Младих особа никада није довољно, ма колико их било у удружењима, савезима, јавној и државној управи. Старосна структура
чланова удружења је разноврсна, а управљачке структуре се мењају.
Министарство не утиче на унутрашњу структуру удружења и савеза чији су рад и организација регулисани њиховим општим и
другим актима. Програми којима Савези и Удружења аплицирају на конкурсима за унапређење положаја особа са инвалидитетом
намењени су свим старосним структурама, деци, младима, средњој и старијој популацији.
Оснивање Академије младих лидера са инвалидитетом и Омладинског клуба НООИС-а као резултата њиховог рада нас веома
радује. За нас су ове активности веома значајне и зато подржавамо њихову реализацију. Имала сам прилику да присуствујем
отварању Летње школе и одржавању првог каравана Омладинског клуба и да упознам сјајне младе људе са инвалидитетом који су
активни у својим срединама.
Моје колеге и мене као младе особе са инвалидитетом занима да се запошљавамо равноправно са другима. Нису ретки примери да
послодавци само формално запосле особу са инвалидитетом, да би избегли „пенале“, што ми не желимо. Колико је важно едуковати
послодавце али и мотивисати особе са инвалидитетом да буду видљивије на тржишту рада? Да ли министарство спроводи
активности на том пољу?

Усвајењем Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године и Акционог плана за период од 2021. до
2023. године за спровођење Стратегије у првом кварталу текуће године, Република Србија добила је нови вишегодишњи оквир
јавне политике који у фокусу има успостављање раста запослености заснованог на знању и достојанственом раду.
Један од посебних циљева који је од изузетне важности за изградњу Републике Србије као демократског и перспективног друштва
односи се на унапређење положаја незапослених лица на тржишту рада.
Примена системских мера подршке и међусекторска сарадњa имају за циљ да унапреде положај незапослених лица, пре свега оних
који се суочавају са отежаним приступом или останком на тржишту рада, међу којима су, свакако, и особе са инвалидитетом.
Такође, примена Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом у пракси је дала позитивне
резултате, од којих је најзначајнији смањење броја особа са инвалидитетом на евиденцији, односно повећање запошљавања са
евиденције.
Поред тога, показатељ напретка од доношења овог закона је и повећање знања, вештина и компетенција особа са инвалидитетом
за укључивање на тржите рада кроз програме обука, затим повећање укључености особа са инвалидитетом у мере активне
политике намењене искључиво овој категорији и унапређење система процене радне способности кроз социјално-инклузивни
приступ, односно напуштање искључиво медицинског модела и усмеравање на могућности особа са инвалидитетом.
Такође, у циљу већег запошљавања особа са инвалидитетом, неопходно је перманентно едуковати послодавце и промовисати
позитивне примере, а мотивисање и оснаживање особа са инвалидитетом за укључивање на тржиште рада препознајемо као једну
од приоритетних улога удружења.
И за крај која је Ваша порука младим особама са инвалидитетом?
Млади су будућност, али ви живите садашњост и у њој треба да се
осећате добро. Будите активнији, предложите нове програме и
будите наши сарадници, ми смо вам увек на располагању.
Едукујте се, јер вам знање нико не може оспорити или узети.
Укључите се у нашу кампању СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА, јер само
заједно можемо да учинимо Србију још бољим местом за живот.

Интервју приредио:
Дане Белић, полазник Академије младих лидера са инвалидитетом

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
20. фебруар - меЂународнИ дан социјалне правде
СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ СВИМ ГРАЂАНИМА, А НАРОЧИТО РАЊИВИМ ГРУПАМА
- шабац

Поводом 20. фебруара - Међународног дана социјалне правде,
представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјaлна питања обишли су у Шапцу предузеће за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом Novitas Consult доо, и поручили да је циљ
Министарства да обезбеди социјалну сигурност свим
грађанима, а нарочито онима којима је помоћ најпотребнија,
од најстариjих суграђана до особа са инвалидитетом.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
1. март - меЂународнИ дан инвалидских колица
додела наградЕ Ј=ДНАКИ И НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ ФОТОГРАФИЈУ
- београд

Поводом 1. марта - Међународног дана инвалидских колица
уручене су награде добитницима на Конкурсу за награду
Ј=ДНАКИ и Фото-конкурсу Србија без баријера.
Тим поводом, на источном улазу у Палату Србија први пут су
постављена дезинфекциона врата прилагођена особама са
инвалидитетом, са рампом за колица и млазницама које
обухватају дезинфекцију инвалидских колица

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
11. март - меЂународнИ дан бубрега
"жИВЕТИ ДОБРО СА БУБРЕЖНОМ БОЛЕШЋУ"
САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ
21. март - Светски дан особа са Дауновим синдромом
"пОВЕЗИВАЊЕ"

#повезивање
МАРТ
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СВЕТСКИ ДАН
особа са
ДАУНовим
СИНДРОМом

Mогу да УЧИМ
Mогу да РАДИМ

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
2. АПРИЛ - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА АУТИЗМОМ
"МОГУ ДА УЧИМ, МОГУ ДА РАДИМ"
САВЕЗ УДРУЖЕЊА СРБИЈЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА АУТИЗМОМ - БЕОГРАД
Поводом обележавања Светског дана аутизма, у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржан је
састанак са представницима Савеза удружења Србије за помоћ
особама са аутизмом на коме је разговарано о начинима за
унапређење досадашње успешне сарадње у циљу обезбеђивања
бољих услова живота особа са аутизмом, као и њихових
породица.
Светски дан аутизма, који се 2021. године обележава у оквиру
Кампање „Могу да УЧИМ, могу да РАДИМ”, Генерална скупштина
Уједињених нација усвојила је 18. децембра 2007. године.

ЕВРОПСКИ ДАН САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА
5.МАЈ 2021.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
5. МАЈ - ЕВРОПСКИ ДАН САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА
"КРЕТАЊЕ И МОБИЛНОСТ У НАЈШИРЕМ СМИСЛУ"

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРа
Носилац активности обележавања Европског дана
самосталног живота у нашој земљи је Центар за
самостални живот особа са инвалидитетом Србије
(ЦСЖ Србије). Тим поводом, ЦСЖ Србије је објавио
приче својих чланова на тему мобилности у доба
короне.
Такође, овај 5. мај био је посвећен пионирима
самосталног
живота,
пре
свега
Војиславу
Младеновићу Војчету и Димитрију Глигоријевићу,
који више нису са нама.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
17-24. МАЈ - НЕДЕЉА БОРБЕ ПРОТИВ ДИСТРОФИЈЕ
"ЗАЈЕДНО ГРАДИМО БОЉУ БУДУЋНОСТ"
САВЕЗ ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ - БЕОГРАД
Поводом обележавања Недеље борбе против дистрофије, у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања одржан је састанак са представницима Савеза
дистрофичара Србије и Националне организације особа са
инвалидитетом Србије.
Обележавање важних датума за особе са инвалидитетом је од
изузетног значаја, пре свега за промовисање права и
могућности особа са инвалидитетом, али је о овој категорији
грађана неопходно мислити свакодневно, јер је то једини
начин да системски решимо проблеме са којима се суочавају и
омогућимо им интеграцију у све друштвене токове, истакла је
овим поводом проф. др Кисић Тепавчевић.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
30. МАЈ - СВЕТСКИ ДАН МС-А
"МС ПОВЕЗУЈЕ"
ДРУШТВО МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ СРБИЈЕ
КОНФЕРЕНЦИЈА „ЗА ИСТИМ СТОЛОМ“- БЕОГРАД

Поводом обележавања Светског дана борбе против мултипле
склерозе, помоћница министра у Сектору за заштиту особа са
инвалидитетом
Биљана
Барошевић
присуствовала
је
конференцији под слоганом „За истиМ Столом“, где је истакла да
је борба за једнака права и могућности приоритет рада
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, који треба да следе и други органи државне управе и
институције, како би својим деловањем допринели бољем
животу особа са инвалидитетом.
Министарство подржава рад републичког и покрајинског савеза
који, заједно са 28 локалних удружења у Републици, пружају
психосоцијалну подршку оболелима од мултипле склерoзе и
члановима њихових породица, организују терапијски рад и
предузимају различите активности у циљу промовисања права
и могућности оболелих.
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#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
8. ЈУН - САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ
ОСОБАМА СРБИЈЕ ОБЕЛЕЖИО ЈЕ 60 ГОДИНА РАДА - БЕОГРАД

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић честитала је Савезу
удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама
Србије 60 година рада, уз поруку да ће Министарство увек
бити пријатељ организацијама особа са инвалидитетом, како
би заједничким снагама остварили циљ, а то је Србија без
баријера.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
5. СЕПТЕМБАР - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ПОВРЕДОМ
КИЧМЕНЕ МОЖДИНЕ
"САЧУВАЈМО ЗДРАВЉЕ ПОМОЋУ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И
ТЕЛЕЗДРАВСТВЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА СПИКС-А УСТАНОВИ ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "МИОДРАГ ЗОТОВИЋ" - БЕОГРАД

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
7. СЕПТЕМБАР - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДИШЕНОВЕ МИШИЋНЕ ДИСТРОФИЈЕ
САВЕЗ ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ
ОКРУГЛИ СТО „ЖИВЕТИ СА ДИШЕНОМ“ - БЕОГРАД
Поводом обележавања Међународног дана Дишенове мишићне
дистрофије, Савез дистрофичара Србије, уз подршку
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, организовао је округли сто за родитеље деце оболеле од
ове ретке неуромишићне болести.
Приоритет Владе Републике Србије је да свим грађанима
обезбеди боље услове за живот и рад, а истрајност и предан рад
на стварању друштва једнаких могућности приоритет је
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
20-26. СЕПТЕМБАР - МЕЂУНАРОДНА НЕДЕЉА ГЛУВИХ
"СЛАВИМО ЗАЈЕДНИЦУ ГЛУВИХ КОЈА СЕ РАЗВИЈА И НАПРЕДУЈЕ "
23. СЕПТЕМБАР - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА
"ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК У СЛУЖБИ ЉУДСКИХ ПРАВА"
САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ СРБИЈЕ
ОТВАРАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ПРЕВОДИЛАЧКОГ ЦЕНТРА ЗА ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК
- БЕОГРАД

Право на комуникацију, размену и доступност информација
основна су људска права, а отварање Националног преводилачког
центра за знаковни језик резултат је заједничког рада и синергије
државних институција, приватног сектора, различитих удружења
и међународних организација, подсећа министарка Кисић
Тепавчевић.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
6. OKTOБАР - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ЦЕРЕБРАЛНОМ ПАРАЛИЗОМ
"МИЛИОНИ РАЗЛОГА"
ОБИЛАЗАК РЕКОНСТРУИСАНИХ ПРОСТОРИЈА
САВЕЗА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ - БЕОГРАД

Поводом Међународног дана особа са церебралном парализом
и у оквиру Недеље солидарности са особама са церебралном и
дечијом парализом, представници Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања обишли су
реновиране просторије Савеза за церебралну и дечију парализу
Србије, који ове године обележава 48 година постојања.
Тема кампање за 2021. годину гласи „Милиони разлога”, а
слањем слике и видео записа са Трга Републике, Београд и
Србија су се по трећи пут нашли на светској мапи учесника у
заједничком глобалном пројекту обележавања Светског дана
церебралне парализе.

6. октобар
светски
ДАН
ЦЕРЕБРАЛНЕ
ПАРАЛИЗЕ
Тема за 2021. годину:
"Милиони разлога"

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
9. ОКТОБАР - ЕВРОПСКИ ДАН ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСПЛАТАЦИЈЕ ОРГАНА
"САМО РЕЦИ ДА, НЕКА ЉУДИ ЗНАЈУ ДА СИ ТИ ДОНОР"
САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КОНФЕРЕНЦИЈА - БЕОГРАД

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
14. ОКТОБАР - СВЕТСКИ ДАН ВИДА
"ВОЛИ СВОЈЕ ОЧИ"
ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛЕПИХ БЕОГРАД
21 - 22. ОКТОБАР
КОНФЕРЕНЦИЈА "ЗАПОШЉАВАЊЕ - КЉУЧ КА ИНКЛУЗИЈИ"
САВЕЗ СЛЕПИХ СРБИЈЕ

СВОЈЕ
ОЧИ

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
Поводом завршетка Академије лидерства за жене са
инвалидитетом, Мрежа ...Из круга - Србија одржала је
конференцију којом је уједно најављено и обележавање
Недеље жена са инвалидитетом која се ове године обележава
под слоганом „МОЈ ЖИВОТ – МОЈЕ ПРАВО”.
Академија лидерства за жене са инвалидитетом реализована
је уз подршку Агенције Уједињених нација за родну
равноправност и оснаживање жена, а полазнице Академије су
22 жене са инвалидитетом које су похађале двомесечни
програм обуке на тему лидерства.
Завршној конференцији присуствовала је Марија Ристић
Марков, шеф Одсека у Сектору за заштиту особа са
инвалидитетом Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, која је подсетила да питања која се тичу
положаја жена са инвалидитетом задиру у све области
савременог живота и захтевају мултисекторску сарадњу.

17 - 24. НОВЕМБАР - НЕДЕЉА ЖЕНА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
„МОЈ ЖИВОТ - МОЈЕ ПРАВО”
МРЕЖA ...ИЗ КРУГА - СРБИЈА
"АКАДЕМИЈА ЛИДЕРСТВА ЗА ЖЕНЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ" - БЕОГРАД

ЖЕНА ЈЕ ЖЕНА

16 дана активизма против родно заснованог насиља је
годишња међународна кампања која почиње 25. новембра,
на Међународни дан борбе против насиља над женама, и
траје до 10. децембра, Дана људских права.
Дуже од 20 година у око 100 држава света сваке године се
спроводи кампања "16 дана активизма против насиља над
женама" у којој учествује 1.700 организација.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
25. НОВЕМБАР - 10. ДЕЦЕМБАР
16 ДАНА АКТИВИЗМА ПРОТИВ РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА
„НАРАНЏАСТИ СВЕТ: ОКОНЧАЈТЕ НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА ОДМАХ!“
ГАЛЕРИЈА УДРЖЕЊА ОСИ АРТ - НОВИ САД

"Река нас спаја" - инклузивна регата Удружење параплегичара Баната

25 година постојања - Удружење МНРО "Плава птица" - Кула

29. СЕНИ - Републичке спортске игре у организацији СПИКС-а - Врњачка бања

Шаховско првенство дистрофичара Војводине - Нови Сад

"Мала школа" - МНРО Србије
- Топола, Опленац

"Дечји камп" - Савез дистрофичара Србије - Врдник

45. Републичко шаховско првенство Савеза дистрофичара Србије
- Врњачка Бања

Пријатељска утакмица са женском репрезентацијом Турске - Београд
- Савез кошаркаша у колицима

Европска недеља спорта - инклузивна утакмица
- КМФ Мунгоси, Београд

Шаховски турнир
УПИК Смедерево

13. ликовна колонија инвалида рада - Кула

Појединачно куглашко првенство
слепих и слабовидих - Апатин

" ДЕДА МРАЗОВИ СА КРОВА "
Соко-Лим Прибој и ЦДП Нови Београд

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У РС ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ, У ПЕРИОДУ
ОД 2021. ДО 2022. ГОДИНЕ
Влада Републике Србије је 5. марта 2020. године донела Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији
за период од 2020. до 2024. године, с циљем унапређења и побољшања свеукупног друштвеног и економског положаја особа са
инвалидитетом и њиховог равноправног учешћа у друштву.
Ради њене реализације, на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 8. априла 2021. године, Влада је
усвојила и Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024.
године, у периоду од 2021. до 2022. године.
Доношењем Акционог плана и његовим спровођењем током првог двогодишњег периода важења Стратегије стварају се услови за
изједначавање могућности особа са инвалидитетом у уживању свих грађанских, политичких, економских, социјалних и културних
права, уз пуно поштовање њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања независности, слободе избора и пуне и
ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота, укључујући и живот у заједници, што представља примарни циљ
ових стратешких докумената.

ПРВА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Одлуком Владе Републике Србије од 20. маја 2021. године формиран је Савет
за особе са инвалидитетом као стручно и саветодавно тело са циљем да
размотри питања од значаја за побољшање положаја и остваривања права
особа са инвалидитетом, a прва седница Савета одржана је 12. јула 2021.
године.

ПОДРШКА ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Поводом расписивања Јавног позива за доделу средстава за
побољшање услова рада у предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом одржан је
састанк са представницима Удружења предузећа за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Србије.
Приоритет Министарства је да расподела средстава допринесе
економском оснаживању предузећа и отварању нових радних места за
особе са инвалидитетом, јер је изузетно важно да предузећа која
запошљавају особе са инвалидитетом добро послују, нагласила је том
приликом проф. др Кисић Тепавчевић.
.

ПОСЕТА ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Министарка Кисић Тепавчевић је разговарала са председницом општине Алибунар Зораном Братић и начелницом Јужнобанатског
управног округа Марином Томан, а обишла је и Општинско удружење пензионера и Општинско удружење инвалида рада у
Алибунару, коме Сектор за заштиту особа са инвалидитетом пружа редовну финансијску подршку у циљу реализације инклузивних
активности за особе са инвалидитетом. Кисић Тепавчевић је навела да је подршка организацијама које окупљају особе са
инвалидитетом и запошљавању ове групе грађана међу приоритетима Министарства.
На територији Јужнобанатског округа постоји 24 удружења особа са инвалидитетом, за чији рад је Министарство у току ове године
издвојило нешто више од 5,5 милиона динара.
Министарство ће и у 2021. години у партнерству са организацијама особа са инвалидитетом, реализовати пројекте који имају за
циљ обезбеђивање приступачног окружења за све грађане Србије, као што су изградња инклузивних игралишта за децу са
инвалидитетом и постављање рампи, обезбеђивање адекватних услова за рад удружења особа са инвалидитетом, набавком
рачунарске опреме и намештаја и реконструкцијом просторија удружења.

СРБИЈА ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ

„Један од основних циљева Владе Републике Србије и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања јесте Србија без
баријера, Србија једнаких могућности за све грађане“, поручила је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф.
др Дарија Кисић Тепавчевић приликом обиласка предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом „Будућност пет“ у Јагодини.
Предузећу „Будућност пет“ у току ове године Министарство је определило 12 милиона динара, за подршку запошљавању особа са
инвaлидитетом и побољшање услова рада.
У претходних пет година Министарство је ову фирму подржало са око 40 милиона динара, навела је Кисић Тепавчевић и додала да у том
предузећу ради 56 особа, од којих је 31 особа са инвалидитетом.
На територији Јагодине постоји 10 удружења која окупљају особе са инвалидитетом, са преко 1.500 чланова. Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања подржава рад ових удружења и у претходном петогодишњем периоду издвојило је око 11
милиона динара за њихов рад.

СРБИЈА ТЕ ЗОВЕ

Председник Републике Србије Александар Вучић поручио је
младим спортистима са Косова и Метохије, Републике Српске
и дијаспоре, учесницима кампа „Србија те зове 2021“ да је
важно да деца знају да је Србија њихова отаџбина и да ће то
увек да буде и изразио наду да ће, управо они, у будућности
донети своје знање и да ће својом енергијом, радом, трудом
умногоме допринети својој отаџбини. У кампу учествује 214
деце, међу којима су и деца са инвалидитетом.

ФУДБАЛСКИ КАМП ДЕКИ 5
Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић посетила је
фудбалски камп Деки 5, који је одржан на Дивчибарима, а на
којем учествују и деца са различитим врстама инвалидитета.
Камп је намењен деци са територије целе Србије и има за циљ
да подстакне код полазника свеобухватан развој личности.
Брига о деци је један од приоритета Министарства, а деца са
инвалидитетом морају да имају исте могућности као и остала
деца, за шта се ресорно министарство активно залаже.

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања и председница Почасног одбора 34. Београдског
маратона проф. др Дарија Кисић Тепавчевић отворила је
манифестацију са градоначелником Београда Зораном
Радојчићем и чланом Кризног штаба за сузбијање Ковид 19
Предрагом Коном.
Кисић Тепавчевић је са помоћницом министра у Сектору за
заштиту особа са инвалидитетом Биљаном Барошевић и у
друштву особа са инвалидитетом учествовала у Шетњи
задовољства.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА

ПАРАОЛИМПИЈЦИМА СВЕЧАНО УРУЧЕНА ДРЖАВНА ЗАСТАВА ЗА ПАРАОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
У ТОКИЈУ

Председник Републике Србије Александар Вучић, у згради Генералног секретаријата, спортистима и члановима Параолимпијског
тима Србије свечано је уручио државну заставу коју су они носили на Параолимпијским играма у Токију и том приликом им поручио
да Србија из свег срца навија за њих да се врате са што више медаља.
Уручењу државне заставе је присуствовала и министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић
Тепавчевић.

УЛАГАЊЕ У ДЕЦУ ЈЕ УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ
Поводом почетка нове школске године, министарка за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, посетила је
Основну школу „Душан Дугалић“ у Београду, у којој се образује и васпитава
око 100 ђака са сметњама у развоју, и том приликом поручила да је брига о
деци и њиховој добробити један од приоритета министарства.
Проф. др Кисић Тепавчевић је свим ученицима пожелела успех у
школовању, нарочито ђацима првацима, а запосленима успешан рад.
„Први дан у школи и први пут када смо сели у школске клупе је нешто чега
се сви сећамо, били смо узбуђени, срећни и помало уплашени, јер тада
улазимо у нови свет, свет знања који откривамо целог свог живота. Управо
је то свет који нам даје кључ за успех у даљем животу“, рекла је Кисић
Тепавчевић и ђацима првацима уручила ранчеве са школским прибором.

У БЕЛОЈ ЦРКВИ О ПОБОЉШАЊУ ПОЛОЖАЈА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Проф. др Кисић Тепавчевић и помоћница министра Биљана Барошевић у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом су током
посете Белој Цркви разговарале и са представницима удружења за заштиту особа са инвалидитетом из Панчева, Вршца,
Пландишта, Опова, Ковачице, Алибунара, Ковина и Беле Цркве, о унапређењу услова живота и рада особа са инвалидитетом.
На територији Јужнобанатског округа постоји 24 удружења особа са инвалидитетом, а у овој години је за њихов рад издвојено више
од 5 милиона динара, чиме је обезбеђено укључивање особа са инвалидитетом у различите инклузивне програме и активности.
У сарадњи са компанијом Моцарт, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило је комби возило за
потребе особа са инвалидитетом на територије Јужнобанатског окрига.

ПОДРШКА ШВАЈЦАРСКЕ КОМПАНИЈЕ STADLER BUSSNANG AG СРБИЈИ

Власници швајцарске компаније „Stadler Bussnang AG“ уручили су деци без родитељског старања из Центра за заштиту одојчади,
деце и омладине у Звечанској 300 килограма чоколаде, у знак захвалности за гостопримство Србије.
Лукас Шпулер, син власника компаније „Stadler Bussnang AG“, уручио је поклон директору Центра Зорану Милачићу и деци, у
присуству власника Петера Шпулера, бившег канцелара Немачке Герхарда Шредера, Биљане Барошевић, помоћнице
министарке за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.
У Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, који је организован у 11 радних јединица, тренутно борави 375 деце без
родитељског старања.

КАРАВАН "ДИГИТАЛНА ЕКСПЕДИЦИЈА"

Караван "Дигитална експедиција", покренут на иницијативу Кабинета председнице Владе Србије, Ане Брнабић, посетио је своју десету
станицу – Суботицу, где су грађани имали прилику да се упознају са електронским јавним услугама које су доступне на сајту еУправе,
принципима електронске трговине и основама безбедног коришћења друштвених мрежа, као и осталим погодностима дигиталног
простора.
Догађају је присуствовала Биљана Барошевић, помоћница министарке за рад, запошљавање, борачка и социјална питања која је
изјавила да је Србија, захваљујући залагању председника Александра Вучића, остварила напредак у многим областима, међу којима је
и област дигитализације.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, препознајући значај дигиталних вештина, писмености и
безбедности, подржало иницијативу премијерке Ане Брнабић и узело учешће у реализацији овог пројекта значајног за све грађане
Србије. Циљ Министарства, у складу са кампањом „СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА“, је да обезбеди једнаке услове за све грађане и живот без
баријера, чему свакако доприносе иновативне активности, као што је караван „Дигитална експедиција”.

СРБИЈА ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ ЗА СВЕ

У организацији Удружења грађана за борбу против ретких болести код деце
- ЖИВОТ одржана је регионална конференција „База ретких болести 2021“,
коју је подржало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.
Оболели од ретких болести и њихове породице нису сами, а Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ради на изналажењу
механизама за остваривање и унапређење права тих особа из области рада
и социјалне заштите.
Из Буџета Републике Србије сваке године издваја се све више новца за
лечење деце оболеле од ретких болести, а 2019. године усвојен је
Национални програм за ретке болести, са циљем да се повећа могућност
дијагностике, доступност терапије и побољша квалитет живота оболелих и
њихових породица.

„ЕУ И СРБИЈА - ЗА ПРИСТУПАЧНЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ“
Уз подршку Министарства, у претходном периоду, постављено је преко 100 рампи у више од 40 локалних самоуправа, а после више
деценија постојања и рада, први пут од оснивања, бројни објекти су постали доступни особама са инвалидитетом, попут Задужбине
Илије М. Коларца, Београдског сајма, филијале ПИО фонда, општина, домова здравља, образовних и предшколских установа.
Такође, Министарство је подржало реализацију пројеката адаптације и опремања објеката удружења особа са инвалидитетом, чиме
су побољшани просторно-технички услови за рад и боравак чланова, као и за изградњу и опремање инклузивних игралишта за децу
са инвалидитетом, уградњу бројних лифтова и друго, а Министарство настоји да помогне у отклањању комуникацијских баријера са
којима се неке особе са инвалидитетом сусрећу.
Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић учествовала је на завршној
конференцији пројекта „ЕУ и Србија - За приступачне јавне установе“, где је истакла да је мисија Министарства Србија једнаких
могућности за све њене грађане, Србија без баријера.

НАКОН 30 ГОДИНА ОСВОЈЕНА МЕДАЉА НА ШАХОВСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ
На последњем великом такмичењу - 16. Шаховској олимпијади слепих, која је одржана у Грчкој крајем октобра, Шаховска
репрезентација слепих и слабовидих освојила је бронзану медаљу, у конкуренцији 22 репрезентације света. Ово је прва медаља од
самосталности Србије са шаховских олимпијада слепих, а последњу је освојила репрезентација Југославије 1992. године у Барселони.
Поред бронзане медаље, репрезентативци Србије освојили су и медаље по таблама и то Павле Димић злато на првој табли, Дамјан
Јандрић сребро на другој и Миле Бјелановић бронзу на четвртој.
Министарка Кисић Тепавчевић честитала је члановима Шаховске репрезентације слепих и слабовидих на освојеним медаљама и
истакла да је то доказ да баријере нису непремостиве, када постоји мотивација и решеност да се успе и бори за своју земљу.

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ РАВНОПРАВНE У СВИМ СФЕРАМА ДРУШТВА
Помоћница министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљана Барошевић отворила је семинар „Примена и планирање
спортско рекреативних активности са учесницима особама са инвалидитетом“ у Новом Саду, где је истакла да је овај семинар веома
важан јер утиче на подизање свести и стварање механизама за бољу укљученост особа са инвалидитетом у спорт.
Семинар је организовао Стонотениски клуб особа са инвалидитетом „Тврђава 021“ чији рад карактерише посвећеност и труд у
реализацији конкретних активности намењених особама са инвалидитетом, а освојене медаље доказ су да мотивација и истрајности
представљају предуслов за успех, навела је Барошевић.

42. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ И РЕАГОВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
И БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић отворила је 42.
Међународни сајам превенције и реаговања у ванредним
ситуацијама и безбедности и здравља на раду 112 експо,
истичући да је циљ Министарства постизање највиших
стандарда безбедности и здравља на раду и да је превенција
веома битна у многим областима, па и у области безбедности
и здравља на раду.

Посетиоци сајма информисали су се о темама из делокруга рада Сектора за заштиту особа са инвалидитетом и резултатима
истраживања које је спровела Национална организација особа са инвалидитетом Србије, на тему Запошљавање особа са
инвалидитетом у условима пандемије/рад на даљину, мере заштите запослених особа са инвалидитетом и подстицаји
послодавцима.

"ИВАЊИЦА БЕЗ БАРИЈЕРА"
Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија
Кисић Тепавчевић посетила је Удружење параплегичара и квадриплегичара
„Голија Ивањица“ из Ивањице, где је истакла да је циљ Министарства изградња
Србије без баријера, са једнаким приступом и могућностима за све њене
грађане. За напоре које је путем пројекта „Ивањица без баријера“ уложио у циљу
повећања приступачности особа са инвалидитетом, министарка Кисић
Тепавчевић је председнику Удружења Маринку Маринковићу уручила награду
„Ј=ДНАКИ“.
Проф. др Кисић Тепавчевић је у Ивањици присуствовала Свечаној академији поводом 30 година постојања Савеза параплегичара
и квадриплегичара Србије. „Током 30 година сте показали да сте храбри, снажни, истрајни. Ви представљате пример свима нама“,
поручила је Кисић Тепавчевић. Савез параплегичара и квадриплегичара Србије је министарки Дарији Кисић Тепавчевић и
помоћници министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљани Барошевић уручио захвалницу за добру сарадњу и
подршку у раду.
Кисић Тепавчевић је најмлађем возачу Савеза параплегичара и квадриплегичара Србије Невени Јевтић уручила ваучер за
бесплатну уградњу и атестирање ручне команде.

НАГРАДА Ј=ДНАКИ

Почев од 2018. године, а поводом првог сајма „Ј=ДНАКИ“ НООИС је установио истоимену награду која се од 2019. године додељује
сваке године.
Награда се додељује у три категорије:
Ј=ДНАКИ у инклузивном/иновативном програму
Ј=ДНАКИ у спречавању дискриминације
Ј=ДНАКИ у приступачности
Прва награда Ј=ДНАКИ додељена је 2019. године у оквиру другог Сајма Ј=ДНАКИ. Друга награда Ј=ДНАКИ 2020. додељена је у марту
ове године поводом Међународног дана инвалидских колица.
Управни одбор НООИС-а и Сектор за заштиту особа са инвалидитетом једногласно су изабрали победнике конкурса Ј=ДНАКИ за
2021. годину:
У категорији „Ј=ДНАКИ у иновативном/инклузивном програму“ изабрaно је Удружење „На пола пута“ из Панчева
за реализацију програма „Млади са интелектуалним тешкоћама у свету интернета“
У категорији „Ј=ДНАКИ у спречавању дискриминације“ изабрана је Јелена Марић из Ужица за активности под називом
"Јавно делање и друштвени активизам у борби против дискриминације особа са инвалидитетом у разним сферама
живота"
У категорији „Ј=ДНАКИ у приступачности“ изабрано је Удружење параплегичара и квадриплегичара "Голија"
Ивањице за програм "Ивањица без баријера"

из

ДОБИТНИЦИ НАГРАДE J=ДНАКИ 2021. ГОДИНЕ

УДРУЖЕЊЕ ,,ГОЛИЈА''
- ИВАЊИЦА

„ИВАЊИЦА-БЕЗ БАРИЈЕРА"
Ј=ДНАКИ У ПРИСТУПАЧНОСТИ

ЈЕЛЕНА МАРИЋ - УЖИЦЕ
„ЈАВНО ДЕЛАЊЕ И ДРУШТВЕНИ
АКТИВИЗАМ У БОРБИ ПРОТИВ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У РАЗНИМ
СФЕРАМА ЖИВОТА"

УДРУЖЕЊЕ „НА ПОЛА ПУТА“ - ПАНЧЕВО
„МЛАДИ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА У СВЕТУ ИНТЕРНЕТА“
Ј=ДНАКИ У ИНКЛУЗИВНОМ/ИНОВАТИВНОМ ПРОГРАМУ

Ј=ДНАКИ У БОРБИ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

КАМПАЊА „СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА"
Сектор за заштиту особа са инвалидтетом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и НООИС покренули су
заједничку кампању „Србија без баријера” у јануару 2020. године.
Кампања је осмишљена како би се појединачне активности које се реализују ради унапређења положаја особа са инвалидитетом
одвијале под заједничким слоганом и препознатљивим визуелним идентитетом, као што су постављање рампи и лифтова на објектима
јавне намене, реконструкције и опремања објеката за особе са инвалидитетом, обележавање значајних датума инвалидског покрета
праћених вибер стикер кампањом, фото-конкурс и друго.
У оквиру ове кампање постигнути су значајнији резултати који су стратешким приступом и у сарадњи Сектора за заштиту особа са
инвалидитетом, НООИС-а и других савеза и удружења у Републици Србији, остварени у области унапређења положаја особа са
инвалидитетом.
Kако би се особама са инвалидитетом омогућило пуно и равноправно учешће у животу заједнице, Сектор за заштиту особа са
инвалидитетом подржао је реализацију различитих пројеката који за циљ имају побољшање приступачности, обезбеђивање
адекватних услова за рад удружења, подизање свести друштвене заједнице о особама са инвалидитетом и унапређење квалитета
живота особа са инвалидитетом јачањем њихових капацитета и стварања могућности за пуно и ефективно учешће и укљученост у све
области друштвеног живота.
Издвајамо неке од значајнијих манифестација обележених у оквиру вибер кампање:
1. март - Међународни дан инвалидских колица
2. април - Светски дан аутизма
5. мај - Европски дан самосталног живота
18 -24. мај - Недеља борбе против мишићне дистрофије
30. мај - Светски дан борбе против мултипле склерозе
7. септембар - Међународни дан оболелих од Дишенове мишићне дистрофије
21 - 27. септембар – Међународна недеља глувих
23. септембар - Међународни дан знаковних језика
8. октобар - Светски дан вида
10. октобар - Европски дан донације и трансплантације органа
15. октобар - Дан белог штапа
14. новембар - Међународни дан дијабетеса
3. децембар - Међународни дан особа са инвалидитетом
10. децембар - Дан људских права

#СРБИЈАбезбаријера

СТИКЕР КАМПАЊА

#СРБИЈАбезбаријера

Међународни
дан
особа са
инвалидитетом
3. ДЕЦЕМБАР

међународни дан паса водича
28. АПРИЛ 2021.ГОДИНЕ

ТЕМА: 2021-2023.
ПРИСТУП НЕЗИ ДИЈАБЕТЕСА

Могу да

УЧИМ
Могу да

СВЕТСКИ ДАН
БЕЛОГ ШТАПА
15.10.2021.

Брига о менталном здрављу за све:
нека то постане стварност

РАДИМ

СВЕТСКИ ДАН ДИЈАБЕТЕСА
14. новембар

10. октобар 2021.
Светски дан менталног здравља

ФОТО КОНКУРС
Конкурс за фотографију "Србија без баријера" који
је НООИС први пут расписао 2020. године уз
подршку Сектора за заштиту особа са
инвалидитетом, има за циљ да подигне свест о
значају отклањања баријера - физичких,
психолошких, комуникацијских и системских.
Други конкурс расписан је 2021. године са темом
"Инклузивна Србија". Представљамо вам три
награђене фотографије.

Ненад Дураковић - Зрењанин
„Неке бајке су овако почеле" - Тврђава у Бачу

Тијана Симић - Београд
"Инклузивно разгледање града
- слепа особа у улози туристичког водича"

Милан Срдић - Нови Сад
„Заједно можемо све"

ЛЕТЊА ШКОЛА
ВРДНИK, 30.08-3.09.2021.

АКАДЕМИЈA
МЛАДИХ ЛИДЕРА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

АКАДЕМИЈА МЛАДИХ ЛИДЕРА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Академија младих лидера са инвалидитетом је иновативна активност коју је почетком
2020. године покренула Национална организација особа са инвалидитетом Србије
(НООИС), уз подршку Сектора за заштиту особа са инвалидитетом Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
Циљ ове активности је мобилисање, мотивисање и јачање капацитета младих особа са различитим врстама инвалидности из целе
Србије ради њиховог укључивања у инвалидски покрет Србије, као и континуирано и дугорочно учење уз праксу.
Након две године, Академија младих лидера са инвалидитетом броји 15 особа различитих категорија инвалидности физичког и
сензорног инвалидитета – особа са неуромишићним обољењима, дечијом и церебралном парализом, параплегијом, мултиплом
склерозом, слепих и глувих особа из целе Србије.
Подизање знања чланова Академије о темама из различитих области - управљања организацијама, политика инвалидности,
људских права, антидискриминације, јавног заступања, комуникације и односа са јавношћу и слично, као и развој њихових
вештина уз обезбеђену менторску подршку, врши се преко Омалдинског клуба који је формиран 2021. године, оn-line учионице,
директним сусретима, као и одржавањем летње и зимске школе.
Прва Летња школа одржана је прошле године у Врднику, уз учешће 10 учесника из Београда, Новог Сада, Зрењанина, Ужица, Чачка,
Лесковца. Теме прве Летње школе биле су: модели инвалидности, стереотипи и предрасуде, комуникација и јавни наступ.
Друга Летња школа оджана је такође у Врднику од 30. августа до 3. септембра 2021. године уз учешће 15 учесника, а тема је била
„Писање предлога пројекта“. Мото летње школе 2021. године био је „Млади за инклузивну Србију“.
За крај 2021. године, у периоду од 9. до 12. децембра планирано је одржавање Зимске школе за младе лидере са инвалидитетом у
хотелу „Торник“ на Златибору на тему „Вештине комуникације“.
Формално и неформално образовање и целоживотно учење су основни предуслови за укљученост и недискриминацију особа са
инвалидитетом, а препознато је и у законским и стратешким документима. И Конвенеција УН о правима особа са инвалидитетом у
члану 24 регулише област образовања: „Државе треба да омогуће особама са инвалидитетом да уче вештине живота и друштвеног
развоја ради њиховог пуног учешћа у образовању и равноправног припадања заједници“.
Све активности Академије младих лидера са инвалидитетом, односно Омладински клуб, летња и зимска школа су истовремено и
саставни део кампање „Србија без баријера", коју заједно спроводе Сектор за заштиту особа са инвалидитетом и НООИС.
Ово представља улагање у будућност, у двоструком смислу: у смислу добробити за учеснике и у смислу добробити за организације,
односно за инвалидски покрет.

Немања Црнатовић
Београд

Тијана Симић
Београд

Ненад Дураковић
Зрењанин

Ана Јовчић
Београд

Тибор Илић
Суботица

ПОЛАЗНИЦИ АКАДЕМИЈЕ
МЛАДИХ ЛИДЕРА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Војислав Ђорђевић
Пожаревац

Милица Вељаковић
Нови Сад

Јелена Полић
Лесковац

Дане Белић
Београд

Дејана Бачко
Нови Сад

Милан Срдић
Нови Сад

Јелена Марић
Ужице

Кристина Грбовић
Чачак

Милица Ђорђевић
Лесковац

Сања Mарковић
Београд

ОМЛАДИНСКИ КЛУБ

МИ СМО
ОМЛАДИНСКИ КЛУБ НООИС-А

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјaлна питања проф. др
Дарија Кисић Тепавчевић разговарала je у Чачку са полазницима
Академије младих лидера и присуствовала првом каравану Омладинског
клуба НООИС-а.
Том приликом обишла је и нове просторије Удружења параплегичара и
предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом „Pehar up“ и поручила да је Министарство посвећено
унапређењу квалитета живота особа са инвалидитетом и стварању Србије
без баријера.

