
Република Срби�а
Министарствo за рад, запошљавање, 
борачка и соци�ална питања
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

Национална организаци�а
 особа са инвалидитетом Срби�е

#СРБИЈАбезбаријера





Има�ући у виду тра�но опредељење Републике Срби�е да омогући пуну равноправност свих сво�их грађана, Министарство
за рад, запошљавање борачка и соци�ална питања залаже се за унапређење положа�а особа са инвалидитетом и разво�
сарадње са удружењима ко�а заступа�у интересе свих категори�а особа са инвалидитетом у Републици Срби�и.

Време у коме живимо захтева већи степен толеранци�е, разумевања и бриге по�единца и читаве за�еднице о
на�угрожени�им члановима друштва. Особама са инвалидитетом потребна �е подршка свих нас како би равноправно
учествовали у инклузивним, соци�алним, економским и другим друштвеним процесима.

И у наредном периоду, �едан од на�важни�их стратешких приоритета Министарства биће заштита права особа са
инвалидитетом, а у остваривању тог циља, сарадња са удружењима ко�а их заступа�у �е од суштинског знача�а.

Министарство на чи�ем сам челу увек ће бити партнер и подршка особама са инвалидитетом. Посвећеношћу и
за�едничким радом можемо им обезбедити боље услове живота и већу друштвену укљученост, �ер само за�едно можемо
стварати Срби�у без бари�ера.

Никола Селаковић
министар за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања 



Министар за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања Никола Селаковић одржао �е у Палати Срби�а састанак са
представницима 33 савеза удружења особа са инвалидитетом ко�и окупља�у преко 500 локалних удружења особа са
инвалидитетом са територи�е Републике Срби�е. 
 
На састанку �е разговарано о унапређењу процедура за расподелу средстава буџета Републике Срби�е намењених
подстицању програма од �авног интереса у области заштите особа са инвалидитетом, као и другим активностима, ко�е
Министарство и савези могу за�едно да реализу�у. Током сусрета посебна пажња била �е посвећена унапређењу
укључености особа са инвалидитетом у друштвену за�едницу. 
 
Представници савеза били су у прилици да у разговору са министром Селаковићем и његовим сарадницима изнесу сво�е
предлоге за унапређење сарадње са Министарством, као и да упозна�у министра са изазовима са ко�има се особе са
инвалидитетом суочава�у у сво�им локалним срединама. Такође, они су исказали захвалност на иници�ативи за одржавање
састанка чиме �е министар показао спремност за сарадњу и за�еднички рад у циљу стварања инклузивног друштва за све.

МИНИСТАР СЕЛАКОВИЋ СА ПРЕДСЕДНИЦИМА 33 САВЕЗА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ



    
   1. март - Међународни дан инвалидских колица
11. март - Светски дан бубрега
21. март - Светски дан особа са Дауновим синдромом   
   2. април - Светски дан аутизма
   5. ма� - Европски дан самосталног живота
23 - 29. ма� - Недеља борбе против мишићне дистрофи�е 
30. ма� - Светски дан борбе против мултипле склерозе
   7. септембар - Међународни дан оболелих од Дишенове мишићне дистрофи�е
21 - 27. септембар - Међународна недеља глувих
23. септембар - Међународни дан знаковних �езика  
   6. октобар - Светски дан особа са церебралном парализом
   9. октобар - Европски дан донаци�е и трансплантаци�е органа
13. октобар - Светски дан вида
15. октобар - Дан белог штапа
14. новембар - Међународни дан ди�абетеса  
   3. децембар - Међународни дан особа са инвалидитетом
10. децембар - Дан људских права 

Сектор за заштиту особа са инвалидтетом Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања и НООИС покренули су
за�едничку кампању "СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА" у �ануару 2020. године.

Кампања �е осмишљена како би се по�единачне активности ко�е се реализу�у ради унапређења положа�а особа са инвалидитетом
одви�але под за�едничким слоганом и препознатљивим визуелним идентитетом, као што су постављање рампи и лифтова на
об�ектима �авне намене, изградња игралишта, реконструкци�е и опремање простори�а ко�е користе савези и удружења особа са
инвалидитетом, обележавање знача�них датума инвалидског покрета праћених вибер стикер кампањом, фото-конкурс и друго.

У оквиру ове кампање постигнути су знача�ни�и резултати ко�и су стратешким приступом и у сарадњи Сектора за заштиту особа са
инвалидитетом, НООИС-а, савеза и удружења у Републици Срби�и, остварени у области унапређења положа�а особа са инвалидитетом.

Kако би се особама са инвалидитетом омогућило пуно и равноправно учешће у животу за�еднице, Сектор за заштиту особа са
инвалидитетом подржао �е реализаци�у различитих про�еката ко�и за циљ има�у побољшање приступачности, обезбеђивање
адекватних услова за рад удружења, подизање свести друштвене за�еднице о особама са инвалидитетом и унапређење квалитета
живота особа са инвалидитетом �ачањем њихових капацитета и стварања могућности за пуно и ефективно учешће и укљученост у све
области друштвеног живота.

КАМПАЊА "СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА"

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/otvorene-bojcinske-konjicke-igre-podrska-terapijskom-jahanju-za-osobe-sa-invaliditetom
https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/otvorene-bojcinske-konjicke-igre-podrska-terapijskom-jahanju-za-osobe-sa-invaliditetom
https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/otvorene-bojcinske-konjicke-igre-podrska-terapijskom-jahanju-za-osobe-sa-invaliditetom
https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/otvorene-bojcinske-konjicke-igre-podrska-terapijskom-jahanju-za-osobe-sa-invaliditetom


1. МАРТ - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИНВАЛИДСКИХ КОЛИЦА 
 

Поводом 1. марта - Међународног дана инвалидских колица
отворене су простори�е Удружења дистрофичара "Бољи живот" у
Смедереву ко�е су комплетно реконструисане уз подршку Сектора
за заштиту особа са инвалидитетом.

Том приликом уручене су награде добитницима на Фото-конкурсу
Срби�а без бари�ера за 2021. годину.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/otvorene-bojcinske-konjicke-igre-podrska-terapijskom-jahanju-za-osobe-sa-invaliditetom
https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/otvorene-bojcinske-konjicke-igre-podrska-terapijskom-jahanju-za-osobe-sa-invaliditetom


Здравље бубрега за све

11. март - СВЕТСКИ дан бубрега 
конференција"здравље бубрега за све"

САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА 
БУБРЕЖНИХ  ИНВАЛИДА СРБИЈЕ 

 

светски

бубрега

дан

10. март 2022.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА



21

21. март - Светски дан особа са 
Дауновим синдромом

"ИНКЛУЗИЈА"

СВЕТСКИ ДАН
особа са
дауновим 
синдромом

#ИнклузијаЗначи...

МАРТ 

Светски дан особа са Дауновим синдромом обележен
�е у Радно окупационом центру "Звуци срца" на
Врачару и том приликом особе са инвалидитетом су
показале како изгледа њихов радни дан и како активно
учеству�у у раду овог центра.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА



На Светски дан особа са аутизмом �авне установе широм
Срби�е осветљене су плавом бо�ом, а удружења из мреже
Савеза удружења Срби�е за помоћ особама са аутизмом
тим поводом организовала су различите активности, међу
ко�има �е и пуштање плавих балона на трговима градова и
општина у Републици Срби�и.

2. АПРИЛ - СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА АУТИЗМОМ
"СРЕЋНИЈА БУДУЋНОСТ ЗА АУТИЗАМ" 

 

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА



5. МАЈ - ЕВРОПСКИ ДАН САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА
"МЛАДОСТ - БУДУЋНОСТ ПОКРЕТА 

САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА"

Европски дан самосталног живота обележен �е у
организаци�и Центра за самостални живот особа са
инвалидитетом Смедерева, одржавањем округлог стола под
називом "Персонална асистенци�а – изазови". Округли сто
одржан �е у циљу промоци�е самосталног живота особа са
инвалидитетом и услуге персоналне асистенци�е.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА



Поводом обележавања Недеље борбе против дистрофи�е, у
организаци�и Савеза дистрофичара Срби�е, у Београду �е одржан
округли сто на тему "Неонатални скрининг за спиналну
мишићну атрофи�у у Срби�и".

23 - 29. МАЈ - НЕДЕЉА БОРБЕ ПРОТИВ ДИСТРОФИЈЕ
"СТВАРАМО УСЛОВЕ ЗА ИНКЛУЗИВНИЈИ И

РАВНОПРАВНИЈИ СВЕТ" 
 

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА



Друштво мултипле склерозе Срби�е обележило �е Светски дан МС-
а на Ади Циганли�и реви�алном одбо�кашком утакмицом под
називом "У ИСТОМ ТИМУ" у ко�о� су учествовали чланови
удружења, истакнути професори и лекари и одбо�каши Школе
одбо�ке "ДИФ" из Београда.

30. МАЈ - СВЕТСКИ ДАН МС-А 
"МС ПОВЕЗУЈЕ"

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА



МЕЂУНАРОДНИ
ДАН МЛАДИХ 

Међународни дан младих обележен �е у Удружењу за помоћ
ментално недовољно разви�еним особама Звездара и том
приликом су представници овог удружења министарки проф.
др Дари�и Кисић и помоћници министра у Сектору за заштиту
особа са инвалидитетом Биљани Барошевић уручили
захвалницу за подршку раду и реализаци�и активности.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА

"МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ: 
СТВАРАЊЕ СВЕТА ЗА СВЕ УЗРАСТЕ“

2022

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА 
СОЛИДАРНОСТ

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/otvorene-bojcinske-konjicke-igre-podrska-terapijskom-jahanju-za-osobe-sa-invaliditetom


НЕЗГОДА
  ПОВРЕДА  

СОКОБАЊСКА  НОВИ ЖИВОТСПИКС 

5. СЕПТЕМБАР - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ПОВРЕДОМ КИЧМЕНЕ МОЖДИНЕ 

Први професионални уговор у фудбалској каријери, први самостални одлазак на
море и друге планове осамнаестогодишњака прекинула је саобраћајна незгода коју
сам доживео.
Рехабилитација у Сокобањској помогла ми је да кренем испочетка. Доктори,
сестре, физиотерапеути, помоћно особље веровали су у мене и помогли ми да се
повратим и физички и ментално. Вратили су ми веру у живот и оснажили ме. 
Мој мото је да  не постоје границе. Ако сам успео ја, моћи ћеш и ти! 
Преживео си - победио си! 
Инвалидска колица ће ти помоћи да све у животу радиш како си желео само на
мало другачији начин. Временом ће постати део тебе. Верујемо у тебе, придружи
се СПИКС-у да заједно градимо #СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА.

Милан Срдић

Тема за 2022. годину:  
"SCI у условима сукоба и катастрофа: Како се припремити и спречити на�горе"

5. септембар 2022.5. септембар 2022.

ОСПКМ (SCI) у условима сукоба и катастрофа: Како се припремити и  спречити најго
ре



7. СЕПТЕМБАР - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДИШЕНОВЕ
МИШИЋНЕ ДИСТРОФИЈЕ

Поводом обележавања Светског дана Дишенове мишићне
дистрофи�е, Савез дистрофичара Срби�е, уз подршку Министарства
за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања, Сектора за
заштиту особа са инвалидитетом, одржао �е округли сто за
родитеље деце оболеле од ове ретке неуромишићне болести у
простори�ама Савеза кошаркаша у колицима, на Новом Београду.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА



19-25. СЕПТЕМБАР - МЕЂУНАРОДНА НЕДЕЉА ГЛУВИХ
"ИЗГРАДЊА ИНКЛУЗИВНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА СВЕ"

 
23. СЕПТЕМБАР - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА

"ЗНАКОВНИ ЈЕЗИЦИ, УЈЕДИНИТЕ НАС"
 

Међународна недеља глувих и Међународни дан знаковних
�езика обележени су у Градско� организаци�и глувих Београда, где
�е министарка Кисић на српском знаковном �езику честитала
глувима њихов дан. 
Тим поводом председник Градске организаци�е глувих Београда
Душан Николић уручио �е министарки Кисић и помоћници
министра Барошевић захвалнице за подршку у раду.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА



6. OKTOБАР - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА
ЦЕРЕБРАЛНОМ ПАРАЛИЗОМ

"МИЛИОНИ РАЗЛОГА ЗА ПРИСТУПАЧНА
ТЕХНОЛОШКА РЕШЕЊА"

 
 

6. октобар
светски 
ДАН 
ЦЕРЕБРАЛНЕ 
ПАРАЛИЗЕ
Тема за 2022. годину:
 "Милиони разлога за 
приступачна технолошка решења"

Светски дан церебралне парализе обележен �е у Медицинско�
школи "Др Андра Јовановић" у Шапцу, у ко�о� �е, кроз про�екат
"БЕЗ БАРИЈЕРА, ДО ОБРАЗОВАЊА", уграђен лифт.
Реализаци�у овог про�екта финанси�ски �е подржао Сектор за
заштиту особа са инвалидитетом, а уградњом лифта особама
са инвалидитетом омогућено �е несметано похађање наставе и
коришћење услуга ове школе.
Tом приликом министарка Кисић истакла �е да се сарадњом
Министарства, локалних самоуправа и удружења постижу
на�бољи резултати, као и да �е град Шабац прави пример тога.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА



9. ОКТОБАР - ЕВРОПСКИ ДАН ДОНАЦИЈЕ И
ТРАНСПЛАТАЦИЈЕ ОРГАНА

ТРИБИНА 
"САМО РЕЦИ ДА, НЕКА ЉУДИ ЗНАЈУ ДА СИ ТИ ДОНОР"

 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА



СВО Ј Е
ОЧИ

13. ОКТОБАР - СВЕТСКИ ДАН ВИДА
"ВОЛИ СВОЈЕ ОЧИ"

 
15. ОКТОБАР 

СВЕТСКИ ДАН БЕЛОГ ШТАПА

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА

Међународни дан слепих обележен �е у Градско� организаци�и
слепих Београда ко�а �е тим поводом организовала такмичење у
самосталном кретању и ори�ентаци�и помоћу белог штапа.
Један од на�знача�ни�их про�еката реализованих у партнерству са
удружењима слепих и слабовидих �е про�екат опремања
Библиотеке "Др Милан Будимир", на�веће библиотеке овог типа
на Балкану и �едне од на�већих у Европи.



#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА



#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА



Супруга председника Републике Срби�е Тамара Вучић, за�едно са министарком за рад, запошљавање, борачка и соци�ална
питања проф. др Дари�ом Кисић и помоћницом министра Биљаном Барошевић, обишла �е Радни центар "Звуци срца" на
Врачару,  у коме су запослене младе особе са сметњама у разво�у.
 
Уз подршку Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања,
Хуманитарна организаци�а "Дечи�е срце" отворила �е �единствен радно окупациони центар "Звуци срца" у коме �е
запослено 26 младих особа са инвалидитетом, од ко�их �е дво�е са аутизмом.
 
Госпођа Вучић и министарка Кисић том приликом су разговарале са родитељима деце из спектра аутизма о изазовима са
ко�има се сусрећу родитељи и њихова деца.

 ДРЖАВА ЧИНИ СВЕ ДА ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
 ИМАЈУ КВАЛИТЕТНИЈИ И УСПЕШНИЈИ ЖИВОТ



Kомпани�a Моцарт донирала �е Друштву за помоћ ментално
недовољно разви�еним особама Панчево комби возило ко�е
ће користити удружења особа са инвалидитетом са
седиштем у 8 општинa Јужног Баната, чиме �е решено питање
превоза чланова удружења особа са инвалидитетом.

Директор корпоративних комуникаци�а компани�е Моцарт
Бор�ан Поповић истакао �е да се Министарство за рад,
запошљавање, борачка и соци�ална питања, кроз кампању
"СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА", свакодневно труди да свим
грађанима Срби�е обезбеди приступачно окружење и да
особама са инвалидитетом олакша свакодневни живот, као и
да ће та компани�а наставити сарадњу са Министарством
подржава�ући особе са инвалидитетом, кроз овакве и сличне
активности.

 

КОМБИ ВОЗИЛО ЗА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈУЖНОГ БАНАТА



Министарка за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања
проф. др Дари�а Кисић потписала �е са представницима 33 савеза
удружења особа са инвалидитетом уговоре о расподели 250
милиона динара на Програмском конкурсу за унапређење
положа�а особа са инвалидитетом у Републици Срби�и у 2022.
години и тиме �е �ош �едном потврђено да �е Министарство
партнер савезима и удружењима, као и да �е �едан од главних
приоритета Министарства побољшање услова живота особа са
инвалидитетом.  

ПРОГРАМСКИ КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
У 2022. ГОДИНИ 

 
 



Министарка за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања проф. др Дари�а Кисић и министарка екологи�е Ирена
Ву�овић отвориле су у Ха�д парку у Београду игралиште за децу са инвалидитетом.

Инклузивно игралиште изграђено �е уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања, Сектора
за заштиту особа са инвалидитетом и Општине Савски Венац.

У ХАЈД ПАРКУ ОТВОРЕНО ДЕЧИЈЕ ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/otvorene-bojcinske-konjicke-igre-podrska-terapijskom-jahanju-za-osobe-sa-invaliditetom


Директорка Института за онкологи�у и радиологи�у Срби�е Даница Гру�ичић отворила �е у насељу Овча, Општина Палилула
игралиште за децу са инвалидитетом. 

Инклузивно игралиште изграђено �е под покровитељством Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци�ална
питања, Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, уз подршку Општине Палилула.

ПАЛИЛУЛА БЕЗ БАРИЈЕРА
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Помоћница министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом
Биљана Барошевић, у оквиру активности ко�е Министарство за рад,
запошљавање, борачка и соци�ална питања реализу�е у оквиру Кампање
"СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА", посетила �е Трећу београдску гимнази�у са
представницима младих особа са инвалидитетом, учесницима про�екта
"Упозна� ме".  
 
Барошевић �е у разговору са директорком Олгом Чокаш и ученицима
школе истакла важност сарадње и комуникаци�е са особама са
инвалидитетом, а младима поручила да сања�у велике снове ко�е ће,
уколико довољно веру�у и раде на томе, и остварити.

"УПОЗНАЈ МЕ" - МЛАДЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РАЗГОВОРУ
СА СВОЈИМ ВРШЊАЦИМА

 
 
 



Савез за церебалну и дечи�у парализу Београда обележио �е у ма�у 2022.
године 65 година рада и том приликом министарки Кисић и помоћници
министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљани
Барошевић уручио захвалницу за сарадњу и помоћ у реализаци�и про�еката
и активности.

Приликом посете разговарано �е и са особама са инвалидитетом ко�е су
запослене у Предузећу за професионалну рехабилитаци�у и запошљавање
особа са инвалидитетом „Сунце ЦДП”, ко�е �е ова� савез основао у циљу
економског оснаживања и веће соци�алне укључености особа са
церебралном и дечи�ом парализом. 

ОБЕЛЕЖЕНО 65 ГОДИНА РАДА САВЕЗА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ БЕОГРАДА

65
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Министарство за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања
наставиће да подржава активности ко�е су усмерене на унапређење
квалитета живота особа са инвалидитетом и изградњу Срби�е без
бари�ера.

Удружење "Плави анђео" из Ковачице, уз подршку Сектора за заштиту
особа са инвалидитетом, четири године успешно реализу�е про�екат
"ИНКЛУЗИВНИ ЏУДО, ЏУДО ЗА СВЕ" како би особама са инвалидитетом
омогућили да се активно баве спортом.

ИНКЛУЗИВНИ ЏУДО - ЏУДО ЗА СВЕ
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Помоћница министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом  Биљана
Барошевић и оснивач Фондаци�е "Хумана срца" Дани�ела Васили�евић
посетиле су Кикинду, Белу Цркву и Блаце где су са представницима ових
локалних самоуправа разговарале о приоритетима у циљу унапређења
положа�а особа са инвалидитетом и сарадњи на про�екту "ПОЖЕЛИ ЖЕЉУ" ко�и
реализу�е Фондаци�а "Хумана срца".

ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАГАМА ЗА БОЉИ  ЖИВОТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/otvorene-bojcinske-konjicke-igre-podrska-terapijskom-jahanju-za-osobe-sa-invaliditetom


ПАРТНЕРСТВО У ЦИЉУ  УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ОБОЛЕЛИХ 
ОД МУЛТИПЛИ СКЛЕРОЗЕ

 
 
 
 

На конференци�и Друштва мултипле склерозе Срби�е закључено
�е да ће Министарство за рад, запошљавање, борачка и соци�ална
питања и у наредном периоду бити веран партнер удружењима
ко�а окупља�у оболеле од мултиплe склерозе у спровођењу
активности чи�и �е циљ унапређење квалитета њиховог живота.

Том приликом истакнуто �е и да �е у претходном периоду много
тога постигнуто када �е у питању лечење оболелих од мултиплe
склерозе, а захваљу�ући иновативним лековима могуће �е утицати
на ток болести, �ер су лекови сада доступни паци�ентима
оболелим од мултиплe склерозе.



Национална организаци�а особа са инвалидитетом Срби�е
представила �е у Београду двадесетоминутни филм "Ка
инклузивном одговору на пандеми�у" ко�и говори о кључним
проблемима са ко�има су се суочавале особе са инвалидитетом
током пандеми�е, а посебно током вандредног стања. 

Филм �е заснован на резултатима истраживања ко�е �е
Национална организаци�а особа са инвалидитетом Срби�е
спровела 2020. године,  а у њему се износе и препоруке за
побољшање регулативе ко�а се односи на положа� особа са
инвалидитетом у ванредним ситуаци�ама.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА "КА ИНКЛУЗИВНОМ ОДГОВОРУ НА ПАНДЕМИЈУ"
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Уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци�ална
питања, Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, Града Вршца и ЈВП
"Воде Во�водине" у Вла�ковцу, надомак Вршца, изграђено �е излетиште на
води, прво излетиште у Срби�и ко�е �е у потпуности прилагођено особама
са инвалидитетом.
Поред приступне платформе, ко�а омогућава спортски риболов особа са
инвалидитетом, изграђени су помоћни об�екти и настрешнице ко�и
омогућава�у заштиту од временских непогода и великих врућина, као и
тоалет прилагођен особама са инвалидитетом.

 ИЗГРАЂЕНО ПРВО ИЗЛЕТИШТЕ У СРБИЈИ ЗА СПОРТСКИ РИБОЛОВ КОЈЕ ЈЕ У ПОТПУНОСТИ
ПРИЛАГОЂЕНО ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 
 
 



КВАНТНА СОБА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У КРУШЕВЦУ

Уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања,
Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, у Дневном боравку за децу,
младе и одрасле са интелектуалним тешкоћама у Крушевцу отварена �е
Квантна соба.

У сарадњи са Удружењем грађана "Старт за децу", кроз про�екат "БАЈКА НА
ТАЛАСИМА", Квантна соба отворена �е и у Лесковцу, у Школи за основно и
средње образовање "11 октобар".



ЗАЈЕДНО У БОРБИ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА
 
 

Уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка
и соци�ална питања, Сектора за заштиту особа са
инвалидитетом, у Кушићима, Општина Ивањица, одржан
�е камп за децу и младе оболеле од шећерне болести.
 
Камп се одржава 13 година, окупља децу од 10 до 18
година из целе Срби�е и пример �е добре сарадње
Министарства, локалне самоуправе и Савеза друштава
Срби�е за борбу против шећерне болести. 
 



У организаци�и Савеза дистрофичара Срби�е, уз подршку Министарства за
рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања, Сектора за заштиту особа
са инвалидитетом, у Врднику �е одржан 10. �убиларни камп за децу и младе са
дистрофи�ом.
 
Одржавањем кампа доприноси се унапређењу квалитета живота деце и
младих са дистрофи�ом, а кроз едукаци�у у оквиру кампа  �ачању њихових
компетенци�а.

Камп �е окупио преко 70 учесника, од ко�их �е око 40 младих са дистрофи�ом и
сродним неуромишићним обољењима. Програм укључу�е и родитеље деце
оболеле од дистрофи�е ко�и �едни са другима, али и са стручним лицима,
могу да поделе искуства, али и изазове са ко�има се свакодневно суочава�у.

10. ЈУБИЛАРНИ КАМП ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА ДИСТРОФИЈОМ
 



У организаци�и Удружења за младе и студенте са инвалидитетом, уз подршку
Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања, Сектора за
заштиту особа са инвалидитетом, у Врхпољу, Општина Љубови�а, одржана �е 16.
Међународна регата за особе са инвалидитетом.

Том приликом председник Удружења за младе и студенте са инвалидитетом Иван
Милетић уручио �е Министарству за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања
захвалницу за досадашњу сарадњу и подршку у организаци�и регате и реализаци�и
других  програма ко�и доприносе укључивању особа са инвалидитетом у све области
друштвеног живота.

И МИ СМО НА ДРИНИ - РЕГАТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
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ЛЕТЊА ШКОЛА

АКАДЕМИЈA МЛАДИХ ЛИДЕРА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У организаци�и Националне организаци�е особа са инвалидитетом Срби�е,
уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци�ална
питања, Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, у Врднику �е одржана
трећа Летња школа за младе лидере са инвалидитетом.

Тема овогодишње Летње школе била �е "ЈАВНО ЗАСТУПАЊЕ", а мото
"МЛАДИ ЗА ЕВРОПСКУ ГОДИНУ МЛАДИХ".

На Летњо� школи учествовало �е 14 младих из Београда, Новог Сада,
Зрењанина, Ужица, Чачка, Прокупља и Лесковца.

ЛЕТЊА ШКОЛА АКАДЕМИЈЕ МЛАДИХ ЛИДЕРА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
 

ВРДНИK, 29.08.-2.09.2022.

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/otvorene-bojcinske-konjicke-igre-podrska-terapijskom-jahanju-za-osobe-sa-invaliditetom


Почетак нове школске године обележило �е дружење са ђацима Основне школе "Антон Скала" на Савском Венцу .
 
Основна школа "Антон Скала", ко�а �е основана 1964. године, бави се васпитањем и образовањем деце са лаком, умереном
менталном ометеношћу и аутизмом, а прва �е школа на Балкану ко�а �е 1978. године отворила одељење за образовање и
васпитање деце са аутизмом.

 

ПРВОГ ДАНА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ СА ЂАЦИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "АНТОН СКАЛА"
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Уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања, Сектора за заштиту особа са инвалидитетом,
одржане се �убиларне 30. Републичке спортске игре параплегичара и квадриплегичара Срби�е у Врњачко� Бањи - 30. РСИ под
слоганом "АКО ИГРАШ ПОБЕЂУЈЕШ".

На 30. РСИ учествовало �е преко 140 чланова локалних удружења Савеза параплегичара и квадриплегичара Срби�е, као и
гости из региона.

"Поносна сам на чињеницу да смо допринели континуитету одржавања РСИ ко�е су за особе са инвалидитетом знача�не не
само због такмичења и дружења, већ као и вид продужене рехабилитаци�е", нагласила �е Барошевић на отварању игара.

 
Барошевић �е истакла да �е раду�е што међу учесницима види прослављене параолимпи�це, као и екипе из Словени�е, Босне
и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македони�е и Хрватске, �ер спорт повезу�е и не прави разлике.

АКО ИГРАШ ПОБЕЂУЈЕШ
 
 
 



У Падини, надомак Ковачице, отворене су реновиране простори�е  Удружења жена "Падина", чи�е су чланице и особе са
инвалидитетом.

Удружења жена "Падина" чува традици�у, обича�е и народно стваралаштво, а на манифестаци�и "Ко се лепо носи, та� се и
поноси“ у Београду осво�ило �е награду за на�лепше осликани предмет.

НЕМЕРЉИВ ДОПРИНОС ЖЕНА У ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ

Зд
рав

о

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/otvorene-bojcinske-konjicke-igre-podrska-terapijskom-jahanju-za-osobe-sa-invaliditetom


Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и
соци�ална питања Републике Срби�е и Министарства рада и
соци�алне заштите становништва Републике Азербе�џан
одржали су састанак на ко�ем су разменили међусобна искуства
из области заштите особа са инвалидитетом и соци�алне
заштите.
 
Овим састанком отпочело �е спровођење потписаног
Меморандума о разумевању у области рада, запошљавања и
соци�алне заштите између Министарства за рад, запошљавање,
борачка и соци�ална питања Републике Срби�е и Министарства
рада и соци�алне заштите становништва Републике Азербе�џан.

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА СА АЗЕРБЕЈЏАНОМ 
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
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За�едничким снагама Министасртва за рад, запошљавање,
борачка и соци�ална питања, Сектора за заштиту особа са
инвалидитетом и Општине Инђи�а реконструисане су
простори�е ко�е користе чланови шест удружења особа са
инвалидитетом ове општине.

РЕКОНСТРУИСАНЕ ПРОСТОРИЈЕ УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ИНЂИЈИ
 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/otvorene-bojcinske-konjicke-igre-podrska-terapijskom-jahanju-za-osobe-sa-invaliditetom


Помоћница министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљана Барошевић свечано �е отворила осми Са�ам
стваралаштва чланица Савеза дистрофичара Срби�е у Народно� банци Срби�е.

Том приликом Барошевић �е истакла да �е одржавање манифестаци�а попут Са�ма стваралаштва вид соци�алног
предузетништва особа са инвалидитетом и прави начин да се �авности представе рукотворине ко�е током целе године
наста�у на креативним радионицама ко�е Савез дистрофичара Срби�е и локалне организаци�е организу�у.

На манифестаци�и �е учествовало око 40 излагача, а Са�ам стваралаштва чланица Савеза дистрофичара Срби�е осмишљен
�е како би се особама са инвалидитетом омогућило активно учешће у културним садржа�има, разви�але њихове соци�алне
вештине, фина моторика и когнитивне способности.

САЈАМ СТВАРАЛАШТВА ОСОБА СА МИШИЋНОМ ДИСТРОФИЈОМ 
 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/otvorene-bojcinske-konjicke-igre-podrska-terapijskom-jahanju-za-osobe-sa-invaliditetom


Уз подршку Министарства за рад, запошљавање,
борачка и соци�ална питања, Сектора за заштиту особа
са инвалидитетом, у Бо�чинско� шуми, пети пут одржане
су традиционалне "Бо�чинске коњичке игре".
 
Манифестаци�у �е отворила помоћница министра у
Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљана
Барошевић, ко�а �е том приликом истакла знача�
одржавања оваквих манифестаци�а на ко�има деца из
Републике Срби�е и региона, ко�а су похађала
терапи�ске програме, има�у прилику да покажу
савладане вештине �ахања.

Има�ући у виду знача� бављена спортом, Сектор за
заштиту особа са инвалидитетом подржао �е
реализаци�у више про�еката у оквиру ко�их су
реализовани програми терапи�ског �ахања за особе са
инвалидитетом, подсетила �е Барошевић.

"БОЈЧИНСКЕ КОЊИЧКЕ ИГРЕ", ПОДРШКА ТЕРАПИЈСКОМ ЈАХАЊУ 
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
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Поводом обележавања Недеље жена са инвалидитетом, министар за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања
Никола Селаковић и помоћница министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљана Барошевић посетили су
Oпштину Рума.
 
Том приликом министар �е посетио Спортски центар Рума у коме �е, уз подршку Министарства за рад, запошљавање,
борачка и соци�ална питања, постављена електрична платформа и фиксна челична рампа, чиме �е решен проблем
приступачности овог об�екта, ко�и ни�е био доступан особама са инвалидитетом 30 година. 
 
Обезбеђивањем несметаног приступа Спортско� хали у Руми створени су услови за учешће свих грађана у спортским
дешавањима и испуњени предуслови да се особе са инвалидитетом баве спортом, посебно жене ко�е су доказале да не
посто�е препреке ко�е не могу да превазиђу и ко�е оствару�у изузетне резултате у многим спортским дисциплинама, истакао
�е том приликом министар Селаковић.
 
Министар �е нагласио да само системским приступом стварамо Срби�у без бари�ера и исказао уверење да ће пример добре
сарадње Министарства и Општине Рума следити и друге локалне самоуправе у Републици Срби�и. 

НЕДЕЉА ЖЕНА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ



У категори�и "Ј=ДНАКИ у иновативном/инклузивном програму" - Удружење мултипле склерозе из Кикинде за
реализаци�у програма "Под водом смо сви J=ДНАКИ"

У категори�и "Ј=ДНАКИ у спречавању дискриминаци�е" - Немања Црнатовић, соло певач, мастер музичке
педагоги�е, из Београда за активности под називом "Уметност у борби против дискриминаци�е"

У категори�и "Ј=ДНАКИ у приступачности" - Удружење мултипле склерозе Јабланичког округа из Лесковаца за
програм  "Друштво без препрека"

Почев од 2018. године, а поводом одржавања првог са�ма Ј=ДНАКИ, НООИС �е установио истоимену награду ко�а се додељу�е
сваке године. 

Награда се додељу�е у три категори�е:

Ј=ДНАКИ у инклузивном/иновативном програму
Ј=ДНАКИ у спречавању дискриминаци�е
Ј=ДНАКИ у приступачности

Прва награда Ј=ДНАКИ додељена �е 2019. године у оквиру другог Са�ма Ј=ДНАКИ. Награда  Ј=ДНАКИ за 2020. годину додељена
�е 1. марта 2021. године, поводом Међународног дана инвалидских колица.  Награде за 2021. годину додељене су
награђенима током 2022. године. 

Управни одбор НООИС-а у партнерству са Сектор за заштиту особа са инвалидитетом изабрао �е победнике конкурса
Ј=ДНАКИ за 2022. годину:

НАГРАДА  Ј=ДНАКИ
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 ДОБИТНИЦИ НАГРАДE J=ДНАКИ 2022. ГОДИНЕ

 Ј=ДНАКИ У ИНКЛУЗИВНОМ/ИНОВАТИВНОМ ПРОГРАМУ

ПОД ВОДОМ СМО СВИ J=ДНАКИ
Бранкица Мишков  - прва жена роналац са инвалидитетом у Срби�и са међународно

признатим сертификатом
Удружење мултипле склерозе Кикинда

Ј=ДНАКИ У ПРИСТУПАЧНОСТИ

"ДРУШТВО БЕЗ ПРЕПРЕКА"

Удружења мултипле склерозе Јабланичког округа, Лесковац

 Ј=ДНАКИ У БОРБИ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Немања Црнатовић, соло певач, мастер музичке педагоги�е 

"УМЕТНОСТ У БОРБИ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ"



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.

Трећи конкурс расписан је 2022. године са темом
"Пријатељи". 
Представљамо вам три награђене фотографије.
 

ФОТО КОНКУРС

 
 "ПРАВО ПРИЈАТЕЉСТВО" 

аутор фотографи�е Јелена Радовић
Удружење "Сунце" Нови Сад 

 
"ЧУВАМ ТЕ" 

аутор фотографи�е Славица Ђурић Павловић
 Удружење за помоћ МНРО ''Загрља�'' Топола 

 
"АВГУСТОВСКО ЈУТРО НА ФРУШКОЈ ГОРИ"

аутор фотографи�е  Јелена Ходак
Друштво мултипле склерозе Во�водине

 
 



#СРБИЈАбезбаријера

Могу да 
УЧИМ

Могу да 
РАДИМ

Међународни 
дан
особа са 
инвалидитетом
3. ДЕЦЕМБАР

СВЕТСКИ ДАН 
БЕЛОГ ШТАПА

15.10.2021.

СТИКЕР КАМПАЊАСТИКЕР КАМПАЊА

СВЕТСКИ ДАН ДИЈАБЕТЕСА
14. новембар

ТЕМА: 2021-2023. 
ПРИСТУП НЕЗИ ДИЈАБЕТЕСА



ОМЛАДИНСКИ КЛУБ НООИС-АОМЛАДИНСКИ КЛУБ НООИС-А

МИ СМОМИ СМООМЛАДИНСКОГ КЛУБОМЛАДИНСКОГ КЛУБ

Омладински клуб НООИС-а, током 2022. године, усмерио �е активности на разви�ање интернет портала www.ok.noois.rs
Поред секци�е блог, на порталу се об�ављу�у актуелне вести и интерв�уи. 

www.ok.noois.rs




