


Брошура "Европска година младих кроз мотивационе приче младих Београђана са
инвалидитетом“ �е део истоименог про�екта ко�и �е у друго� половини 2022. године
реализовала Национална организаци�а особа са иналидитетом Срби�е (НООИС) уз
финанси�ску подршку Секретари�ата за соци�алну заштиту.

Европска комиси�а �е 14. октобра 2021. године усво�ила предлог да 2022. буде
Европска година младих. Након пандеми�е COVID-19, Европи �е потребна визи�а,
ангажовање и учешће свих младих људи да би изградили бољу будућност ко�а �е
зелени�а, дигитални�а и инклузивни�а. Овим предлогом Европа насто�и да младима
пружи више могућности за будућност. Општи циљ Европске године младих �есте да
подстакне напоре европских држава да, за�едно са актерима цивилног друштва
оснаже, подрже и ангажу�у младе људе, укључу�ући и оне са смањеним
могућностима, као што су особе са инвалидитетом, у разво� након пандеми�е
COVID-19, са циљем дугорочног позитивног утица�а на младе људе.  

Особе са инвалидитетом су снажно погођене пандеми�ом COVID-19, а Европска
година младих не би требало да буде дискриминаторна за њих, већ напротив,
треба да промовише инклузи�у и приступачност као �едне од приоритета. 

У Београду живи више од 200.000 особа са различитим врстама инвалидности, а
знача�ан проценат чине млади са инвалидитетом, ко�и су �една од на�осетљиви�их
група унутар ове популаци�е – не само по основу инвалидности, већ и по основу
година, соци�алног статуса, степена незапослености, сиромаштва итд... У оквиру
обележавања Европске године младих, настала �е ова брошура ко�а садржи
мотивационе поруке и  фотографи�е особа са инвалидитетом насталих током 12
едукативих радионица у ко�е су биле укључене младе особе са инвалидитетом
старости од 16 до 30 година. Током радионица, обрађиване су теме ко�е �е Комитет
младих Европског инвалидског форума (ЕДФ) препознао као знача�не - самостални
живот, инклузивно образовање, запошљавање младих особа са инвалидитетом,
мобилност, ментално здравље младих и приступачност. 
 
О свим овим правима и препрекама са ко�има се суочава�у у њиховом
остваривању у свакдоневном животу говоре млади са инвалидитетом из Београда
различитих категори�а инвалидности.

Иванка Јовановић,
извршна директоркa НООИС-а



АНА ЈОВЧИЋ

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  ЗНАЊЕЗНАЊЕ

Студент �е Филолошког факултета
Универзитета у Београду. Поседу�е
вештине радa на рачунару, писања
малих про�еката, научних радова,
новинских извешта�а и чланака.
Служи се Бра�евим писмом,
самостално се креће. Пише песме.
Активизмом се бави кроз више
удружења. Учеству�е у програмима
"Живе библиотеке". Члан �е НООИС-
ове Академи�е младих лидера са
инвалидитетом. 



Зовем се Ана Јовчић. Апсолвенткиња сам на Филолошком факултету Универзитета у
Београду. 
Мо�е инклузивно образовање започело �е уписом на факултет. Огромна �е промена у
мом животу наступила изласком из специ�алне школе за слепе и слабовиде ученике
где �е све приступачно и нема предрасуда. Сваки уџбеник био �е доступан на
Бра�евом писму, могли смо да се ослонимо на разумевање и подршку професора, а
међу вршњацима ни�е било разлике. 
Будући да сам прошла кроз обуку за ори�ентаци�у и самостално кретање, одлучила
сам да на факултет одлазим сама. Знала сам да �е то �едини начин да пронађем
при�атеље и да се осамосталим. Првог дана сам била збуњена препуним
слушаоницама у ко�има не позна�ем никога. Плашила сам се да ми нико неће прићи
и да мо� друштвени живот неће посто�ати. То се, међутим, ни�е догодило. Сасвим
спонтано сам прихватила позив на кафу од �едне групе студената и студенткиња. Са
некима од њих се и даље дружим. Били су уплашени �ер им �е сусрет са слепом
особом био нешто потпуно ново, али сам им помогла да увиде како међу нама нема
непремостивих разлика. Разлике наста�у само у начинима функционисања.
Наилазила сам и на неразумевање професора. Многи уџбеници и презентаци�е нису
бивали доступни за читаче екрана ко�е користе слепе особе како би се служиле
савременим технологи�ама. Дешавало се да ми професори не дозвољава�у да
снимам предавања, али и да ме пита�у: „Зашто сте уписали факултет, ако не можете
да се снађете?“ Одуста�ање ни�е била опци�а. 
Тражила сам решења и увек их налазила уз подршку колега, при�атеља, родитеља,
али и институци�а као што �е Народна библиотека Срби�е и одељење за слепе и
слабовиде кориснике. Било �е и професора ко�и су ми држали консултаци�е и на
истима ми читали неопходно градиво уколико то нисам могла да урадим сама.
Продужила сам студи�е због неприступачности, али и обима градива. Сада имам �ош
4 велика корака до дипломе и решена сам да их пређем уз све системе подршке
ко�и су ми доступни.

Потребно �е да особе са инвалидитетом буду едуковане о сво�им правима, да
се не стиде да траже подршку, да куца�у на сва врата и да прихвате да ће
морати да се труде много више од студената без инвалидитета. На то
приста�емо када одлучимо да ћемо постати академски грађани. А кад то
прихватимо, нема одуста�ања!



НЕМАЊА ЦРНАТОВИЋ

Дипломирао �е Музичку педагоги�а на ФМУ
Београду 2022. године. Успех �е у константном
успону, те �е и добитник многих награда,
међународних, републичких, школских,
фестивалских (соло певање и клавир) и
стипенди�а (стипенди�е града Београда и
студентских стипенди�а), као и награде
“На�бољи средњошколац са хендикепом”,
неколико Лауреата, учесник МОТО кампа
(Музичко оперско-театарска организаци�а)
2019. године.
Композитор �е и и �едан од извођача химне
школе за слепе и слабовиде „Вељко
Рамадановић“. Сво�е музичко деловање
кристалише последњих година као соло певач
– тенор, што ће свакако постати његово
опредељење у годинама усавршавања. Члан �е
НООИС-ове Академи�е младих лидера са
инвалидитетом. 

ПРИСТУПАЧНА КУЛТУРАПРИСТУПАЧНА КУЛТУРА
ART FOR ALLART FOR ALL



Култура �е �ако битан сегмент у било ко�о� држави и за сваки град �е изузетно важно
да има културне садржа�е.
Када год посећу�ем неку културну манифестаци�у заиста �е посећу�ем са уживањем,
�ер �е мени као уметнику од великог знача�а да те догађа�е посећу�ем што чешће. У
свим сегментима живота, па и у култури, људе треба �еднако третирати, �ер култура �е
битна за сваку особу, па и за особе са инвалидитетом. Ми имамо �еднака права и
�еднако нам �е важно да посећу�емо културне установе.
Једна од препрека у посећивању културних институци�а �есу неприступачни улази.
Узео бих као пример Штарк арену, �ер посто�и улаз ко�и �е намењен особама са
инвалидитетом, али мени, као слепо� особи, више ни�е доступан �ер �е предвиђен
само за кориснике инвалидских колица. Улази и начини уласка у одређене
институци�е мени представља�у понекад велику препреку, што ме спречава да
посетим сваки културни догађа� ко�и бих желео. 
Као пример �едног од на�приступачни�их културних догађа�а ко�има сам
присуствовао издво�ио бих концерт етно-џез севдах групе Диванхана на Коларцу, �ер
су седишта и прилаз седиштима били �ако лепо прилагођени особама са
инвалидитетом.
Да би особе са инвалидитетом више посећивале културне институци�е, потребно �е,
за почетак, прилагодити улазе у свим неприступачним културним институци�ама.
Олакшати прилаз седећим местима, по могућству без степеника, �ер и слепим
особама степенице представља�у проблем као и особама у колицима, иако делу�е да
ни�е тако. Такође бих споменуо и цене улазница за културне догађа�е, �ер, на жалост,
понекад нас баш мањак финанси�ских средстава спречава да их посећу�емо,
нарочито редовно. Због тога би требало да сами културни догађа�и буду �ефтини�и
или да се уведе неки попуст, на пример, за особе са инвалидитетом, као што �е то
случа� са неким културним институци�ама. Мислим да би све горе наведено знача�но
побољшало посећеност културним догађа�има када су особе са инвалидитетом у
питању.

Када посећу�ете културна и уметничка дешавања живот може бити лепши.
Будите културни и улепша�те себи живот, �ер култура и уметност су лепши део
живота.



Као особа са инвалидитетом, свакодневно
се сусрећем са бари�ерама, у многим
об�ектима потребним у свакодневном
животу. Тако се сусрећем и са бари�ерама у
школи. Образовне установе и образовање
треба�у бити свима доступни. Имам право
да доби�ем образовање �еднако са другима.
Учим, трудим се и као и сви остали и желим
да имам и приступ као сви остали. Целог
живота се сусрећемо са препрекама, али �е
битно да не посустанемо и одустанемо,
наставимо да се боримо у циљу остварења
наших права и онога што као и сви остали
заслужу�емо. 

Да радимо оно што волимо, стичемо
нова знања, посећу�емо места ко�а
волимо и не дозволимо никаквим
препрекама да нас спрече у томе. 

Да покажемо свима да можемо да
урадимо и постигнемо све што
пожелимо, без обзира на разне
отежава�уће околности са ко�има се
сусрећемо, као што су бари�ере.

Љубав према уметности негу�е од раног детињства и са под�еднаком лакоћом
барата четкицом, као што пише стихове. Добитница �е бро�них награда из области
сликарства, краткометражног филма и поези�е, међу ко�има се истичу награда за
књигу „Звезде Београда 2017” Канцелари�е за младе Града Београда и награда за
књигу на са�му у Франкфурту. 

АНЂЕЛА ДИМИТРИЈЕВИЋ

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
ЗНАЊЕЗНАЊЕ



САЊА МАРКОВИЋ

Завршила �е средњу Економску школу. Воли да пише, аматерски се бави графичким
диза�ном и фотографи�ом. Две године волонтира у организаци�и "Да се зна" ко�а се
бави евидентирањем насиља над ЛГБТ популаци�ом. Хонорарно запослена као
новинар у Куриру. Члан �е НООИС-ове Академи�е младих лидера са инвалидитетом. 

Самостални живот за мене значи слободу. Слободу да живимо наш живот онако
како желимо. Да би омогућили особама са инвалидитетом да воде самосталан
живот потребно �е да има�у запослење, место за живот сходно њиховим потребама,
као и адекватну персоналну асистенци�у. Архитектонске бари�ере су оно што
представља на�већу препреку мо�о� самосталности, као и неадекватна превозна
средства, односно градски превоз, такси�и и томе слично. Да, �а сам доби�ала
понуде за посао, али због неприступачности нисам могла да их прихватим. Да, �а
имам средстава да изна�мим стан, али понуда станова �е знатно мања уколико сте
особа са инвалидитетом. 

Иако �а данас имам посао, живим у
стану ко�и ми релативно одговара и
већину ствари обављам сама, �ош
увек не могу рећи да сам у
потпуности самостална, �ер баналне
ствари, попут одласка на кафу, у
куповину или �едноставну шетњу,
морам и даље планирати неколико
дана унапред. Али баш зато сво�им
искуством желим да охрабрим младе
са инвалидитетом да се ухвате у
коштац са тим, �ер само тако можемо
подићи свест о томе колико �е
самосталност важна за сваку особу и
тако мотивисати институци�е да
побољша�у услове за наш самостални
живот.

САМОСТАЛАН ЖИВОТСАМОСТАЛАН ЖИВОТ  ДОСТОЈАНСТВОДОСТОЈАНСТВО  



Студирао �е Факултет техничких наука, смер
Безбедност у саобраћа�у. Од 2017. године
запослен у фирми ЕСО ТРОН ДОО. Активно
се бави предавањима и мотивационим
говорима ко�и промовишу безбедност у
саобраћа�у. Један �е од покретача програма
"Још увек возим". Добитник �е неколико
награда од ко�их посебно издва�амо
«YOUTH HEROES» 2017. године. Активно се
бави спортом, опробао се у атлетици, а био
�е и представник Срби�е на отвореном
првенству Словени�е у атлетици – осво�ено
3. место у вишебо�у 2019. године за
параплегичаре. Учесник �е државног
првенства Срби�е у атлетици за
параплегичаре – осво�ено 2. место у бацању
копља. Данас активно тренира у теретани у
жељи да промовише здрав начин живота.
Координатор �е и предавач програма
безбедности у саобраћа�у "Још увек возим"
СПИКС-а. Члан �е НООИС-ове Академи�е
младих лидера са инвалидитетом и
председник удружења "Ми можемо све".

МИЛАН СРДИЋ

СЛОБОДНО ВРЕМЕСЛОБОДНО ВРЕМЕ
ИСПУЊЕНОСТИСПУЊЕНОСТ



23. �уна 2008. године у мо�о� 18. години као возач мотора без кациге стекао сам
повреду. До тада за мене у животу нису посто�але бари�ере ни границе. Потписао
сам први професионални уговор за инострани фудбалски тим и спремао сам се да
напустим породицу, при�атеље, земљу и кренем у нове изазове. Пробудио сам се у
болници. Мо�а породица и при�атељи били су уз мене. Они и бављење спортом су
ми помогли да и даље веру�ем да не посто�е границе. 
Наставио сам у другом правцу да се усавршавам. Факултет, живот у студентском
дому и запослење донели су ми самосталност. Увек сам волео да се дружим и да
време проводим са друштвом. Кроз спорт сам стекао много при�атеља са ко�има и
данас редовно тренирам. Кроз активизам сам упознао изузетне људе са ко�има
сарађу�ем и дружим се. 
Мени �е релаци�а Нови Сад - Београд под�еднако далека као и другим возачима. Уз
помоћ ручних команди возим и то ми додатно пружа самосталност. 
Кроз сво� пример се трудим да оснажим особе са инвалидитетом да за�едно
отклањамо бари�ере и предрасуде.
Ја сам често виђен гост клубова, ресторана и кафића. Никада нисам одбио позив на
весеља. Околина у ко�о� стану�ем, радим и проводим већину времена навикла �е на
мо�е потребе ко�е су исте као и потребе било ког тридесетогодишњака. Особе са
инвалидитетом има�у право да задовољава�у сво�е потребе �еднако као и други.
Има�у право и на жеље. 

Мо�а жеља �е да живим у Срби�и за ко�у ће укљученост особа са инвалидитетом
у свакодневни живот без архитектонских и других препрека бити нормална
ствар. 
Особама са инвалидитетом желим да поручим да никада не одуста�у, посебно
младим особама желим да поручим да не воде друштвени живот на
друштвеним мрежама. Никада интернет не може да замени сусрет уживо.
Дружите се и будите видљиви, �ер само тако можемо бити �еднаки.



Мобилност у животу слепих и слабовидих особа
�есте спутавана од стране разних фактора, али �е
остварљива у пракси. Као слепа особа редовно се
суочавам са архитектонским и соци�алним
бари�ерама ко�е ми отежава�у реализаци�у
свакодневних активности и продужава�у њихово
време тра�ања. Више година радим на оснаживању
сво�е мобилности и проналажењу на�лакших начина
да препреке на ко�е наилазим не успе�у да ме удаље
од постављеног циља.
Важно �е нагласити да свака слепа или слабовида
особа има сво� �единствен принцип функционисања,
не�еднак таленат за ори�ентаци�у у простору и
различит степен превазилажења психолошких
бари�ера. Делим са вама из свог угла поглед на тему
мобилности и лично искуство ко�е се може
разликовати у односу на друге особе ко�е не виде
или има�у оштећење вида.
У мом случа�у цео процес губитка вида �е тра�ао
постепено. Као дево�чица сам била слабовида са
малим остацима вида, тако да сам имала довољно
времена да схватим, прихватим и проналазим
решења за све новонастале промене. На том путу
некако су се ствари саме слагале, а велику
захвалност на подршци ко�у су ми пружили дугу�ем
окружењу, другарима, породици, а посебно ма�ци.
 

Завршила �е средњу Медицинску школу смер - физиотерапеут.  Ти�ана поседу�е
вештине рада на рачунару, поседу�е способност прилагођавања и брзог учења,
говори шпански �език, има добро знање из области интернет промовисања. Члан
�е НООИС-ове Академи�е младих лидера са инвалидитетом. 

ТИЈАНА СИМИЋ

МОБИЛНОСТМОБИЛНОСТ СЛОБОДАСЛОБОДА



Ни�е све баш тако глатко ишло на почетку мог самосталног кретања. На�већи
непри�атељ ми ни�е био страх од повређивања, саобраћа�а, неуспеха, него срамота
од других људи, њихових мисли, коментара и сажаљивих погледа упућених на мо�е
бауљање.
Сећам се, први пут кад сам требала сама да одем аутобусом код другарице, вратила
сам се плачући кући. Била сам бесна �ер након неколико покуша�а да сазнам ко�и
бро� наилази, нисам добила жељену информаци�у, него незаинтересованост људи
да ми одговоре, па чак и да ме чу�у. Кући ме �е дочекала ма�ка и срећом добро
проценила како треба да наступи да би ме мотивисала да следећи пут не одустанем.
Она ни�е била блага, али ни превише строга. Помогла ми �е да разумем да би било
добро да радим на превазилажењу личних бари�ера како бих у будућности била што
самостални�а. Од тог дана сам почела да топим сво� стид и постепено �ачам
сигурност у комуникаци�и са непознатим људима ко�и су нераскидиви део мо�е
мобилности. Данас без устручавања замолим за помоћ људе ко�и су случа�ни
пролазници. Без њих не бих знала у ко�и сам аутобус ушла, да ли у њему има
слободно место да седнем, како да избегнем радове и ископане тротоаре, потрефим
улицу и тачан бро� зграде до ко�е треба да стигнем, пронађем улазна врата об�екта у
ко�и треба да уђем... Дешава се да људи има�у добру вољу да ми помогну, али не
схвата�у да само не видим, па ме помера�у као лутку, вуку за руку и подижу ме целу
од пода како би ме унели у превозно средство.
Београд има све више звучних семафора. Тамо где �ош нису озвучени или су
покварени ослањам се на људе ко�и ми кажу када �е отворено зелено светло, а
некада и усмере да пронађем пешачки прелаз �ер су раскрснице простране и не
могу сама да се снађем. Терен може бити �ако конфузан када нема конкретних
ори�ентира попут зграда, травњака, жардињера, ивичњака... немам у шта да ударим
врхом белог штапа и потпуно губим смер. Осећам се безилазно док не чу�ем да
наилази особа ко�у могу замолити да ми каже где се налазим и помогне да се
позиционирам како бих наставила правим путем. Покуша�те да зажмурите и ходате
право, након неколико корака ћете схватити колико �е тешко у мраку одржавати
правац.
Зато сваки излазак из куће доживљавам као мини авантуру. Са таквим приступом
лакше прихватам незгодне ситуаци�е, �ер када их премостим осећам се као супер
�унак из неке игрице ко�и �е савладао све недаће и прешао у наредни ниво. Немам
прави чаробни штапић, али имам верног савезника ко�и ми олакшава дневне
пустоловине, мо� бели штап.

Мобилност ми пружа могућност да се самостално крећем, обављам
свакодневне обавезе, учеству�ем у друштвеним активностима и оно
на�важни�е за мене, да се што мање ослањам на помоћ других људи.



ДАНЕ БЕЛИЋ

Завршио �е Правно-пословну школу у
Београду. Студент �е Београдске
академи�е пословних и уметничких
струковних студи�а на смеру – Јавна
управа. Воли тимски рад. Запослен �е
у предузећу за професионалну
рехабилитаци�у СУНЦЕ ЦДП Д.О.О.
Београд. Полазник �е НООИС-ове
Академи�е за младе лидере са
инвалидитетом.

ЗАПОШЉАВАЊЕЗАПОШЉАВАЊЕ САМОСТАЛНОСТСАМОСТАЛНОСТ



Недавно сам се запослио у Предузећу за професионалну рехабилитаци�у и
запошљавање особа са инвалидитетом СУНЦЕ ЦДП Д.О.О. Београд. У прошло�
години био сам радно ангажован преко про�екта у Савезу за церебралну и дечи�у
парализу Срби�е. Тада сам се по први пут упознао са великим бро�ем особа са
инвалидитетом и њиховим проблемима. Током свог одрастања уз брата близанца
увек сам био у окружењу вршњака и нисам имао прилику да упознам и дружим се са
људима сличним мени. Почетак рада у предузећу у коме су искључиво ангажоване
особе са инвалидитетом ми �е био у почетку врло необичан.  
Ништа нисам знао ни о предузећу у ко�е сам дошао. Временом сам сазнао да �е
предузеће основано 29.12.2010. године са циљем да се радно ангажу�у особе са
последицама церебралне и дечи�е парализе. Савез за церебралну и дечи�у парализу
Београда �е оснивач предузећа и оно �е �една од бро�них активности Савеза на пољу
професионалног оспособљавања и запошљавања особа са последицама
церебралне и дечи�е парализе и наставак �е досадашње активности Инвалидске
задруге. Основна делатност предузећа �е услужно вођење књига на отвореном
тржишту. Књиговодствене услуге пружа�у се нашем Савезу као и за 9 општинских
Друштава. На неодређено радно време има радно административног службеника.
У�едно има дозволу надлежних институци�а за извођење обука по програму:
„Вођење пословних књига“ за стручно оспособљавање за занимање књиговођа-
контиста. Одувек сам волео да радим са бро�евима тако да ми се нови посао и обука
за вођење пословних књига свиђа и уз помоћ колега лако и без проблема улазим у
поверене послове.
Посао �е занимљив, али посебно уживам у дружењу са колегама са посла. Сваки дан
�е другачи�и, увек се догоди нека згода или незгода о ко�о� врло отворено
разговарамо. Пуно има занимљивих догађа�а ко�има се за�едно сме�емо.
Надам се да ћу успешно завршити започете студи�е ко�е ће ми помоћи да
напреду�ем у раду. Не знам куда ће ме животни путеви одвести у будућности, али
веру�ем да ће ми рад у предузећу за професионалну рехабилитаци�у и запошљавање
особа са инвалидитетом помоћи да сагледам сво�е могућности и остварим личне
потенци�але у потпуности.

Мо�а порука младим особама са инвалидитетом �е да не одуста�у од посла пре
него што проба�у да раде. За сваког од нас посто�и место за рад само треба да га
пронађемо. На том путу можемо да наиђемо на препреке, али не дозволите да
вас оне спрече да остварите сво�е право на рад.



ЖЕЉАНА ТЕОФАНОВИЋ 

Дипломирала �е на Факултету за европско правно-политичке студи�е у Новом Саду,
смер право. Запослена �е при Центру за самостални живот особа са инвалидитетом у
Београду као сарадник и персонални асистент. Воли да прави разне предмете од
папира и да украшава предмете декубаж техником. Воли тимски рад.

ИНВАЛИДНОСТ НИЈЕ ПИТАЊЕ ИЗБОРА, АЛИ
ВАШ СТАВ ЈЕСТЕ!

Ова прича ни�е измишљање топле воде, већ
свакодневница свих нас као друштва.
Самостални живот �е учестала самосталност у
обављању свакодневних активности, активно/
самостално укључивање у животну за�едницу,
самостално функционисање.
Инвалидност ни�е болест и по�ава, већ стање
ко�е �е посто�ало и увек ће посто�ати. Свака
особа у неком тренутку свог живота може
имати стање инвалидитета.
Особе са инвалидитетом да�у допринос
друштву у коме живе, а само друштво пружа
�еднаке могућности свим сво�им грађанима.
Особе са инвалидитетом има�у право на
избор, право да контролишу сво�е животе,
доносе одлуке и за њих сносе одговорност.
Самостални живот особа са инвалидитетом
не значи физички самостално обављање
свакодневних активности, већ подразумева
да особа са инвалидитетом самостално
доноси одлуке о начину задовољавања сво�их
потреба ко�е сама на�боље позна�е.

САМОСТАЛАН ЖИВОТСАМОСТАЛАН ЖИВОТ  ДОСТОЈАНСТВОДОСТОЈАНСТВО  



Размена искуства између особа са инвалидитетом
Информаци�е у приступачним форматима (нпр. Бра�ево писмо, аудио формат,
знаковни �език)
Техничка помагала ко�а особи са инвалидитетом омогућава�у да раде све оно
што већина узима здраво за готово
Приступачни станови и окружење
Сервис персоналних асистената – овом улогом обезбеђу�е се одговара�ућа
практична подршка ко�а �е неопходна за задовољавање основних личних и
друштвених потреба ко�е корисник физички ни�е у стању да задовољи без
помоћи ко�а �е истовремено лична и практична.

Да би филозофи�а самосталног живота функционисала треба да посто�и пет
основних предуслова:

1.
2.

3.

4.
5.

Услуга персоналне асистенци�е корисницима пружа могућност избора активности
ко�е би иначе биле недоступне.
И када изађете са сво�им персоналним асистентом из свог приступачног стана на
сво�у приступачну улицу, да бисте стигли до приступачне школе, посла или
позоришта неопходан Вам �е приступачан превоз, неопходна су адаптирана
ста�алишта и озбиљна едукаци�а возача.
У Београду, на пример, ако су и посто�але рампе у редовном �авном саобраћа�у, оне
су уклоњене или возачи не зна�у да их користе. А превоз, адаптирани комби превоз
ГСП-а посто�и (од врата до врата), али �е возила мало и не раде цео дан, викендом
или празницима.
Да би филозофи�а самосталног живота функционисала, неопходна �е сарадња
између стручњака из разних области, надлежних, свих сегмената друштва и самих
особа са инвалидитетом.
Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Срби�е, про�ектом „ Примени,
прати, промени“ жели да допринесе на нивоу локалне самоуправе пуно и ефективно
учешће особа са инвалидитетом и њихових породица у друштвеном животу
за�еднице, кроз �авно заговарање за доследну и ефикасни�у примену стратеги�е за
унапређење особа са инвалидитетом у Републици Срби�и за период 2020. – 2024.
године.
Захвалност и посебну част за борбу за спровођење филозофи�е самосталног живота
треба одати недавно преминуло� Гордани Ра�ков, као и Лепо�ки Чаревић
Митановски, Димитри�у Глигори�евићу и многим другим особама са инвалидитетом
ко�и су се борили за права особа са инвалидитетом.

      



МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕМЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ СКЛАД ДУШЕ И ТЕЛАСКЛАД ДУШЕ И ТЕЛА

САРА И МАГДАЛЕНА НИКОЛИЋ

Од малена су имале доста здравствених проблема, а у 15. години установљен �е
генетски поремећа� ко�и ни�е могао тачно да се ди�агностику�е те су годинама
пролазиле кроз генетска тестирања ко�а �ош увек тра�у. Као последицу генетског
поремећа�а има�у доста хроничних болести. Активне су у удружењу "Три срца" и
"Нови Хоризонти". Обе студира�у на Београдско� академи�и пословних и
уметничких струковних студи�а. 

САРА 

МАГДАЛЕНА 



Водити бригу о менталном здрављу значи  признати да ти треба помоћ.
Водити бригу о менталном здрављу исто значи и бити увек добар према себи и
волети себе.  
Водити бригу о менталном здрављу значи признати да ниси добро.
Водити бригу о менталном здрављу значи не бити строг према себи.

Брига о менталном здрављу �е оно што нам дозвољава да будемо оно што �есмо и
достигнемо наше пуне потенци�але.

Добро ментално здравље ни�е избор, бринути о њему �есте.

Док �уримо за срећом и занемару�емо ментално здравље, не схватамо да �е наше
добро ментално здравље увек било предуслов за срећу, т� на�бољи алат за
постизање циљева ко�и ће нас довести до тога да будемо срећни. 
Сви ми желимо да будемо добро, мало нас ради на томе.
Ментално здравље �е основна хиги�ена нашег бића, темељ будућности ко�у градимо
за себе.
Ментално здравље �е рад. Рад на себи, рад на односима са људима око себе, рад на
емоци�ама...
Ментално здравље �е оно што негу�емо, за шта се боримо и �една од на�битни�их
ствари ко�е носимо са собом кроз живот.
Ментално здравље �е одраз тога како ћемо се носити са животним ситуаци�ама.

Брига о менталном здрављу �е на�бољи начин да изразиш и покажеш љубав и
поштовање према себи.

Сара Николић

Лоше ментално здравље озбиљно угрожава квалитет живота сваке особе. Човекова
психа �е одраз онога што смо, алат за функционисање у свакодневном животу, алат
за повезивање са другима и за доживља� себе и бригу о себи. Када �е ментално
здравље нарушено, то ствара велики проблем у свакодневном функционисању и
интеракци�и са другима. 
Да бисмо водили рачуна о нашем менталном здрављу потребно �е да препознамо
проблем, потребна нам �е воља да будемо добро, као и квалитетна подршка. Одраз
доброг менталног здравља �е пре свега љубав према себи, функционалност, љубав
према нашо� околини. Имати проблема са менталним здрављем ни�е нешто чега би
требало да нас буде срамота. 

ОК �е признати да ниси ОК и потражити подршку, ОК �е пружити подршку
ономе коме �е потребна. 

 

Битно �е да ми као друштво препознамо важност менталног здравља и разви�емо
квалитетне системе подршке како би сви имали прилике да се разви�амо и будемо
здрави и успешни.

Магдалена Николић



ИГОР ДЕСПОТОВИЋ

Од малена се бави уметношћу. 2009. године �е снимио  "Вилинску песму" као �едан
од шест младих певача и од тада �е ангажован у многим уметничким про�ектима
удружења Небоград, Маска, НООИС. 2018. године на концерту "Музички
времеплов" показао �е сво�е умеће свирања гитаре, исте године почиње да похађа
часове гитаре у едукативно-музичком студи�у "Чупавко". Од ове године члан �е
инклузивног фолклорног ансабла КУД-а "Луче". Успешно се остварио и као глумац
у првом инклузивном м�узиклу "Чаробно путовање" и кабареу "Сви смо исти". 2021.
године �е остварио знача�ну улогу у представи "Опанчарево путешестви�е". Члан �е
фудбалског клуба КМФ "Мунгоси" и Спортског савеза особа са инвалидитетом
СОСИБ.

ПРИСТУПАЧНА КУЛТУРАПРИСТУПАЧНА КУЛТУРА
ART FOR ALLART FOR ALL

Волим уметност. Волим да идем у
позориште, али волим и да играм у
позоришту. 
Бавим се певањем, свирањем, глумом и
плесом. Никада не касним на пробе и не
волим када људи касне на представе. 
На пробама учимо нове покрете, текст.
Доста вежбамо пре него што наступамо.
Такође волим спорт. Редовно тренирам
фудбал и играм утакмице.

Важно �е да сви имамо право на
уметност.



ПРИСТУПАЧАН ТУРИЗАМПРИСТУПАЧАН ТУРИЗАМ

ПУТОВАЊЕ БЕЗ ПРЕПРЕКАПУТОВАЊЕ БЕЗ ПРЕПРЕКА



ТВОЈЕ ПОРУКЕ МЛАДИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ПОВОДОМ ЕВРОПСКЕ ГОДИНЕ МЛАДИХ



ЕВРОПСКА ГОДИНА
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