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УВОД 
 
Велика Плана је општина са око 44.470 становника. Према незваничним подацима од тог 
броја  8-9% становништва су особе са различитим инвалидитетом. Нема прецизних и 
поузданих података о особама са инвалидитетом, нарочито о карактеру, врстама и нивоу 
оштећења, а не постоје ни укупни статистички подаци о особама са инвалидитетом. Тачан 
број би се утврдио након пописа становништва и израде јединствене базе података у 
општини. Када је у питању општина Велика Плана она има добар геостратешки положај и 
позицију регионалног центра са заступљеним природним, материјалним и људским 
ресурсима. Усвојена је: 

-  Стратегија развоја социјалне заштите општине Велика Плана 
Према подацима добијеним од Полицијске станице Велика Плана,  регистровано је око 159 
НВО-а. 
Општина Велика Плана све више пружа услове за квалитетнији живот ОСИ. 
 
Истовремено је и покрет ОСИ све више подржан јер у Великој Плани дуги низ година делују 
следеће организације ОСИ ( ООСИ ): 
 

1. Удружење особа са инвалидитетом „ Воља за животом „ Велика Плана 
2. Општинска организација слепих и слабовидих лица Велика Плана 
3. Општинска организација глувих и наглувих лица Велика Плана 
4. Удружење цивилних жртава рата 
5. Удружење ратних војних инвалида Велика Плана 
6. KKK „Вожд“ Велика Плана 
7. Савез за спорт и рекреацију инвалида „ Морава „ Велика Плана 
 
Ове организације удружене су у коалицију „ Координациони одбор организација особа са 

инвалидитетом „ Велика Плана. 
 
Велика Плана нема посебну евиденцију за ОСИ осим за РВИ тако да се при планирању 
потреба користи  база Центра за социјални рад.  
 Центар за социјални рад евидентира кориснике и има најбоље податке o броју 
корисника који су разврстани у детињству-категорисани као ОСИ чија инвалидност је 
настала рођењем, болешћу, различитим повредама. Располаже подацима о броју 
корисника социјалне услуге, туђе неге и помоћи, броју корисника смештених у установама, 
броју корисника социјалне заштите који примају новчану помоћ. ОСИ живе у 
незадовољавајућим условима јер су новчани цензури за помоћ изузетно ниски и не 
уважавају чињеницу да су њихови животни трошкови знатно већи од трошкова особа које 
немају инвалидности. Инвалидност не угрожава само онога ко је ОСИ већ и целу породицу. 
 Према незваничним подацима 10% je ОСИ од укупног броја становника. Пратећи све 
укупно становништво општине Велика Плана, примећује се пораст броја ОСИ. Такође, 
примећује се да је економска ситуација у земљи непосредно утицала на квалитет живота 
ОСИ. Сви покушаји да се они укључе у радне процесе најчешће остају без успеха, јер се на 
сваком кораку сусрећу са неразумевањем околине и са предрасудама у односу на њихове 
радне способности због чега углавном беже у изолацију, што оставља трајне последице на 
њихов живот. 
  
 
 
 

Такође се на основу демографских анализа примећује благи пораст одраслих ОСИ. 
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 Т- 6                  Кретање броја одраслих ОСИ: 
                  Година            Број корисника            Ланчани индекс 

2004. 121  
2005. 108 98,3 
2006. 126 116,7 
2007. 133 105,6 
2008. 159 119,5 

 
 
Т-7               Структура одраслих лица према врсти оштећења: 

2007. 2008. Одрасла лица 
Број % Број % 

Индекс 
2006/2005 

Са оштећеним слухом и видом 3 2,2 5 3,1 167,7 
Meнтално недовољно развијена  25 18,7 31 19,5 124,0 
Друшевно оболела 24 18,0 29 18,2 120,0 
Теже физички оболела 57 42,8 68 42,8 119,3 
Остала инвалидна 24 18,0 26 16,4 108,3 

УКУПНО : 133 100,0 159 100,0 119,5 
           
 

Приказани подаци су преузети из годишњег извештаја Центра за социјални рад. У 
току године увећан је број ОСИ, али није обрађен из разлога што се подаци обрађују на 
годишњем нивоу. Напомињемо да су ови подаци променљиви, јер постоји велики број 
поднетих захтева који чекају лекарску комисију, одређени број корисника има ограничено 
право коришћења туђе неге и помоћи, право такође престаје услед смрти корисника. 

У оквиру социјалне и  породично правне заштите ОСИ Центар за социјални рад 
пружа следеће врсте заштите: привремено старатељство, додатак за туђу негу и помоћ, 
помоћ у кући, смештај у установу, смештај у другу породицу, материјално обезбеђење, 
једнократна помоћ у новцу, једнократна помоћ у натури,  рехабилитација. Код старатељства 
за одрасле ОСИ улажу се напори да се пронађу одговарајућа подобна лица, са потпуном 
обрадом стручног тима Центра. Привремено старатељство у смислу чл. 132. Породичног 
закона је одређено за одређену врсту посла, најчешће на захтев сродника или на захтев 
Суда у поступцима расправе заоставштине, a  ретко у породичном поступку. У Великој 
Плани је 2003. године основано Удружење ОСИ „ Воља за животом „ чији је задатак да 
омогући лакше остваривање права и задовољавања специфичних потреба лица са 
територије ове општине.  
 
 Позитивни трендови за побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом ( у 
даљем тексту ОСИ ) у Србији огледају се:  

- У ратификацији Стандардних правила Уједињених Нација о изједначавању 
могућности   ОСИ; 

- УН Конвенције о правима ОСИ; 
- Закона о спречавању дискриминације; 
- Закона о спречавању дискриминације ОСИ; 
- Закона о запошљавању и професионалној рехабилитацији ОСИ; 
- Закона о удружењу грађана; 
- Измена и допуна Закона о основама система образовања (инклузија); 
- Националне стратегије о смањењу сиромаштва; 
- Национални акциони план укључивања инвалидности у редован систем 
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Деловање Удружења особа са инвалидитетом“Воља за животом“ Велика 
Плана 
 
Ради потребе и на захтев великог броја особа са инвалидитетом с подручја општине 

Велике Плане и на захтев родитеља особа са инвалидитетом основана је организација 
2003. године, као правна и непрофитна организација. Удружење је регистровано као 
удружење грађана у Министарству за људска и мањинска права. 

Као Удружење особа са инвалидитетом је самостални субјект, а као Друштво 
церебралне и дечије парализе је део Савеза за церебралну и дечију парализу Србије. 
Удружење подноси  извештај о раду на годишњем нивоу. Има 110 чланова (45 жене). 
Образовна структура је ССС, старосна структура до 65 година. 

 
 
 

Старосна 
структура 

Мушки Женски  Лица 
  

1-18 13 10 23 
18-30 14 12 26 
30-45 13 7 20 
45-60 10 8 18 

Preko 60 15 8 23 
Укупно 65 45 110 

 
 

Наведени подаци у табели се односе на особе оболеле од дечије и церебралне 
парализе, мултиплекс склерозе, ампутираних екстремитета и остали различити облици 
инвалидитета. 

 На територији општине Велика Плана има ОСИ која су то постала услед ратних 
дешавања на просторима бивше Југославије. 

Укупан број личних војних инвалида има 90, од тога из другог светског рата 46, из 
оружаних акција 44. 
            Породичних војних инвалида има 88. 

Број старих лица корисника ТНП ( туђа нега и помоћ ) у 2006. години био је 82, док је 
укупан број корисника овог финансијског додатка преко ЦСР био 167. Број старих који су 
користили увећан ТНП био је 16, што је укупан број корисника те године био 34, значи да ј 
скоро половина корисника тог додатка била у популацији старих. 
            Може се закључити да је велики број ОСИ обухваћен социјалном заштитом, али исто 
тако да на основу спроведених истраживања које проводе организације особа са 
инвалидитетом велики број ОСИ живи на крајњој граници сиромаштва. 

           Удружење се налази у ул. Милоша Великог бр. 30, телефон 026/522-012, 521-
318 л 140. 

Удружење запошљава 4 радника и 2 волонтера приправника Удружење се углавном 
финансира из локалног буџета и нешто од донација. 

Приоритети у развоју људских ресурса у организацији су познавање проблема особа 
са инвалидитетом. 

 
Извори финансирања за 2009 годину: 20% страни донатори кроз сталну подршку, 

страни донатори кроз пројекте 35%, локални буџет кроз сталну подршку 40%, остало 5%.  
Зграда у којој је смештено Удружење је у власништву Скупштине општине Велика 

Плана, површине 8м², постоји потреба за реконструкцијом. 
Удружење је опремљено следећим: 
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- директна телефонска линија 
- телефони (фиксни и мобилни) 
- приступ интернету 
- компјутери 
- штампачи 

Удружење особа са инвалидитетом „ Воља за животом „ je реализовало пројекат „ Приступ 
за све „ , који је финансирало Министарство рада и социјалне политике.  Циљ пројекта је 
био стварање приступачног физичког окружења што је допринело унапређивању услова за 
подизање квалитета живота ОСИ и њиховом активном укључивању у све сфере друштвеног 
живота. Овим пројектом су уклоњене архитектонске баријере испред јавних установа у 
граду.   
 У граду су све  школе  архитектонски приступачне за децу са инвалидитетом где се 
проводи инклузивна настава али ниједна школа (основна, средња на урбаном и руралном 
подручју) нема решен доступ информацијама и комуникацијама за особе са  чулним 
оштећењима. 
 Дом Здравља је архитектонски прилагођен за кориснике колица. Све јавне установе у 
граду су физички приступачне ОСИ. У Великој Плани су уклоњени  ивичњаци и све већи 
број је приступачних јавних и стамбених објеката. 
Реализован је пројекат „ Сервис подршке за особе са инвалидитетом „ који је финансирало 
Министарство економије и регионалног развоја. То је сервис персоналне асистенције којим 
је омогућено корисницима, односно, особама са инвалидитетом , помоћ у кући и њиховим 
активностима. 
Затим је реализован пројекат „ Пружи ми руке „, који је финансирало Министарство рада и 
социјалне политике. Пројекат се односио на креативне радионице за децу са 
инвалидитетом, психо-социјалне радионице за децу и родитеље и саветодавне радионице 
за родитеље. 
Реализован је и пројекат „ И опет Сунца нама „, финансиран од Handicap International – a, 
којим је израђен Локални план акције у области инвалидности. 
  У општини Велика Плана су развијени специјални спортови:  Клуб кошаркаша у 
колицима “Вожд” Велика Плана, стони тенис, шах и други спортови. ОСИ и њихове 
организације су често и саме носиоци организовања изложби и других културних догађаја. У 
туристичком погледу ради се на прилагођавању излетишта а организације су укључене и у 
производњу и продају сувенира (накит, осликани предмети на стаклу, пирографија). 
 Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању ОСИ даје 
могућности и бенифиције за предузећа која запошљавају ОСИ. Битно је планирање 
доквалификације, преквалификације и запошљавања ОСИ према њиховим потребама и 
могућностима. Не постоји планско запошљавање ОСИ осим подршке запошљавању кроз 
програм Фонда за професионалну рехабилитацију, оспособљавање и запошљавање особа 
са инвалидитетом кроз програме-грантове/пројекте или  кроз пројекте који се реализују уз 
помоћ донатора који нису на нашем локалитету. 
 Велика Плана нема решен проблем јавног превоза нарочито приступачног за 
кориснике колица. Сервисе подршке за ОСИ, односно персонална асистенција тренутно је 
решена на такав начин, реализацијом програма јавних радова преко Националне службе за 
запошљавање, то јест, Министарства економије и регионалног развоја. Пројекат “ Сервис 
подршке за ОСИ “ укључује 15 корисника и самим  тим и 15 персоналних асистената, који су 
ангажовани шест месеци. Након тог периода постоји могућност да општинска власт прими у 
стални радни однос одређен број персоналних асистената. Особама са инвалидитетом је 
потребно да обављају све уобичајене личне и друштвене активности између осталог: 
одлазак код лекара, на посао, у школу, у куповину, на састанке, семинаре или конференције 
и друге сличне активности. Удружење ОСИ “ Воља за животом “ поседује комби возило које 
служи потребама ОСИ. 
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Директни партнери организације у спровођењу пројекта су: 
- друге НВО  
- институције социјалне заштите 
- здравствене институције 
- локална самоуправа 

           - медији 
НВО пружа следеће услуге корисничким групама: 
- Едукација 
- Информисање  
- Психо социјална помоћ 
- Саветовање (правно, психолошко, здравствено) 
 
Удружење „Воља за животом сарађује са: Удружењем параплегичара „Јасеница„ из 

Смедеревске Паланке, Удружењем параплегичара из Јагодине, Удружење параплегичара 
из Смедерева,  Савез за церебралну и дечију парализу Србије. 

 
Сарадња са институцијама: 
Општина Велика Плана, Центар за социјални рад, Дом здравља, Општински Суд, 

Фонд за грађевинско земљиште, НВО ,,Жене у акцији“, Општинска организација глувих и 
наглувих, Општинска организација слепих и слабовидих. 
 

Методологија 
  

         У изради Стратешког плана Удружења особа са инвалидитетом „ Воља за животом „  
користили смо се свим домаћим и међународним законима и актима, као што су : 
 

-  Устав Србије; 
     -     Усвојене политике у области инвалидности у Србији; 

- Стандардна правила УН-а за изједначавање могућности за особе са инвалидитетом и 
Агенда  22; 

- Aкциони план Савета Европе за промоцију права и пуног учествовања у друштву 
ОСИ: Унапређивање квалитета живота ОСИ у Европи  2006 -2015. године; 

- Конвенција УН-а о правима особа са инвалидитетом ( коју је потписала Србија и 
ратификована је 29.05.2009. године ); 

- Koнвенција УН-а о правима детета;  
- Koнвенција УН-а о људским правима; 
- Извршени попис потреба ОСИ у општини Велика Плана и попис постојећих ресурса; 
- Усвојена Стратегија развоја социјалне заштите општине Велика Плана  2008 – 2012. 

године 
 
Иницијатива   
 
за покретање активности за израду Стратешког плана Удружења особа са инвалидитетом „ 
Воља за животом „ које се односе на ОСИ а настала у оквиру похађања семинара у Ечкој. 
На основу низа одржаних састанака, организације особа са инвалидитетом у току 2007. 
године су спровеле истраживања, пописале потребе особа са инвалидитетом и ресурсе у 
општини Велика Плана. 

У многим званичним документима ОСИ су препознате као категорија становништва 
која се налази на доњој лествици сиромаштва и социјалне искључености. 
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ВИЗИЈА 

 
УНАПРЕЂЕЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ  КВАЛИТЕТА ЖИВОТА  ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

У ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА УЗ ДИРЕКТАН РАД СА КОРИСНИЦИМА  
 
 

МИСИЈА 
 

ПОБОЉШАЊЕ ДРУШТВЕНОГ  ЖИВОТА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 
ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ МОГУЋНОСТИ И СЛОБОДАН УВИД У СВИМ СЕГМЕНТИМА ЖИВОТА И 

ОСТВАРИВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА. 
 
 
 
Проблеми 
 

-  Проблем  особа  са  инвалидитетом   је  средина  која  их  ограничава . 
 -  Недовољно  развијена  свест  локалне  заједнице  о  особама  са  
инвалидитетом   
 -  Материјални  и  психо-социјални  проблеми, 
 -  Немогућност образовања(не постоји средње образовање за  особе  са  
инвалидитетом   
 -  Недовољно  искоришћавање    интелектуалних  и  радних  потенцијала   
            -  Незапосленост     
  -  Архитектонске  баријере   
 -  Неприступачан  јавни  превоз   
 -  Недостатак  косих  равни  
 -  Уских  врата   
 -  Недостатак  паркинг  места   
 -  Недостатак   дневног  боравка  за особе  са  инвалидитетом   

 
 
 
 
 
 
  Закључак 
 

Дуги  низ  година  особе  са  инвалидитетом  биле  су  изложене  тихој  
маргинализацији, прикривеној  или  отвореној  дискриминацији. У  последној   
декади   догодиле   су  се огромне  промене  у свету  инвалидности. Кроз  директну 
акцију,  особе са  инвалидитетом  остварују  политичку  снагу и  социјалну  спознају. 
Они  захтевају  иста  права, бенифиције  и  обавезе  које  уживају  остали  чланови  
друштва,  јер им  то  и   заиста  припада. Свака  организација  без обзира  да  ли  је   
државна, друштвена,  невладина, јавна  или  приватна  у обавези  је  да промовише  
активно  право  грађанина  и  укључивање  особа са инвалидитетом   у  друштво. 

 
 
 



 9 

 
SWOT- анализа  особа са инвалидитетом 

СНАГЕ ( С ) СЛАБОСТИ ( W ) 
- Програмске активности Удружења особа 

са инвалидитетом 
- Континуиране медијске капање 
- Повезивање са јавним сектором 
- Дневна комуникација Удружења ОСИ са 

својим чланством 
- Простор на коришћењу НВО 
- Интересовање политичких партија за 

подршку ОСИ 
- Делимична физичка приступачност 

објектима 
- Медијска заступљеност 
- Постојећи, законом утврђен систем 

пружања услуга социјалне заштите за 
ОСИ 

- Бројност чланова 
- Спремност на сарадњу 
- Усвојен локални план акције у области 

инвалидности за период 2010-2013 

- Финансијска подршка 
- Ограничавајући просторни капацитети 
- Неукључене ОСИ у Управни одбор ЦСР 
- Не учествују у процени мера које се на 

њих односе 
- Недовољан број запослених 
- Недовољна техничка опремљеност 
- Велика зависност од финансирања из 

локалног буџета 
- Недостатак кадрова који говоре страни 

језик 
- Страх од неуспеха 

      
     
 
 

МОГУЋНОСТИ ( О ) ПРЕТЊЕ ( Т ) 
- Побољшање законске регулативе 
- Подигнута свесност на нивоу читаве 

земље Србије 
- Доступни финансијски ресурси код 

донатора 
- Политика персоналних асистената у 

образовном систему 
- Развијен НВО сектор за заштиту ОСИ за 

апсорбовање средстава и помоћи из 
различитих донаторских фондова 

- Конвенција о правима особа са 
инвалидитетом 

- Закон о запошљавању,  дискриминацији 
и други закони који се тичу особа са 
инвалидитетом 

 

- Неадекватно коришћење доступних 
фондова 

- Неприлагођени конкурсни услови 
aпсорционим моћима НВО ОСИ 

- Не структуирана медијска промоција 
права ОСИ 

- Макро-економска нестабилност 
- Непостојање центара за радно 

оспособљавање 
- Специјално одељење у школама 
- Пасивност грађана у заједници на 

проблеме особа са инвалидитетом 
- Недовољно спровођење Закона и под 

законских аката 

 
Приоритети (према Стандардним правилима УН-а о изједначавању могућности за ОСИ):
  
1. Подизање свести јавности (Стандардно правило 1) 
2. Сервиси – службе подршке (Стандардно правило 4) 
3. Образовање (Стандардно правило 6) 
4. Запошљавање (Стандардно правило 7) 
 
 
Приоритетне групе: 

 
- Корисници туђе неге и  помоћи 
- Деца, 
- Омладина, 
- Жене, 
- Националне мањине 
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Стратешки циљеви и задаци Удружења особа са 
инвалидитетом „Воља за животом“ 
 

1. Први стратешки циљ 
 

Циљ:  Подизање свести јавности о особама са инвалидитетом у локалној   заједници 

 
 

         ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ Временски оквир 
за реализацију 

активности 
ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Подизање свести 
локалне заједнице 
о правима особа 

са 
инвалидитетом и 
укључивање особа 

са 
инвалидитетом у 
локалној и широј 

јавности, 
реализацијом 

пројеката 
истраживања и 

кампањом током 
наредне три 

године 
 
 

- Промовисати позитивне ставове 
према особа са инвалидитетом, 
организовањем едукације, 
семинаре, округле столове и 
трибине. Упознавање јавности о 
проблемима особа са 
инвалидитетом у локалној 
заједници, њиховим 
могућностима, на који начин 
могу бити равноправни грађани 
заједнице. 

 
 
 
- Емитовање ТВ емисије на 

локалној телевизији, намењеној 
особама са инвалидитетом, које 
би се емитовале два пута 
месечно током читаве године. 

 
 
 
- Два пута годишње штампати 

информатор о особама са 
инвалидитетом о условима у 
којима живе и промовисати 
активности Удружења. 

 
 
 

-  Израда  Wеб странице 
Удружења особа са    
инвалидитетом „Воља за 
животом“  
 
 

 
 
 
 
-Првих шест 
месеци у 2011. 
години 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2011. године 
 
 
 
 
 
 
- друга 
половина 
2011. године 
 
 
 
 
 
- до краја 
2011. године 

  
 
- Јавност је упозната са 
проблемима и 
могућностима у локалној и 
широј заједници. 
 
 
 
 
-Успостављање добре 
сарадње с медијима, 
представљање емисије о 
активностима Удружења 
широј јавности. 
Упознавање локалног 
становништва како живе 
особе са инвалидитетом. 
 
 
- Уз помоћ информатора , 
широка јавност је 
упозната  о проблемима 
и могућностима  ОСИ у 
локалној заједници 
 
 
-Промовисати позитивних 
ставова према особама 
са инвалидитетом, и 
упозната шира јавност. 
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2. Други стратешки план 
 
Циљ: Укључивање и обезбеђивање инклузије за све особе са инвалидитетом без обзира на 
тип инвалидности у процес образовања ради повећања броја деце са инвалидитетом у 
редовним школама 
 
 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ Временски оквир 
за реализацију 

активности 
ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 
 
 
 
 

Подизање 
свести 

учитеља, 
наставника, 
професора, 

родитеља, деце 
са 

инвалидитетом
, средњошколске 

и омладинске 
популације о 
инклузивном 
образовању 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Путем штампаних брошура 

едуковати породице деце са 
инвалидитетом 

 
 
- Направити јединствену базу 

података о броју необразованих 
или образованих на ниском 
нивоу 

 
 
- Израдити анкетни лист за 

анкетирање породица особа са 
инвалидитетом и самих особа са 
инвалидитетом 

 
 
 
 
- Обезбедити асистенцију у 

настави 
 
 
 
 
- Укључити родитеље деце са 

инвалидитетом у израду 
планова инклузивне наставе 

 
 
- Едукације / тренинзи за 

учитеље, наставнике и 
професоре у редовним школама 
о потребама и могућностима 
особа са инвалидитетом 

 
 

 
- првих шест 
месеци у 
2012. години 
 
 
- до марта 
2012. године 
 
 
 
 
 
- први месец 
2012. године 
 
 
 
 
 
- првих шест 
месеци 2012. 
године 
 
 
 
- прва три 
месеца 2012. 
године 
 
 
- првих три 
месеци 2012. 
године 

 
- Едукованост породица 
деце са инвалидитетом 
 
- Направљена база 
података. 
 
 
 
- Анкентним листићима 

смо анкетирали ОСИ и 
њихове чланове 
породица. 

 
 
- Набављена учила за 

школовање деце у 
инклузивном 
образовању 

 
- Укљученост родитеља 

у израду инклузивне 
наставе 

 
 
- Трибина-радионица за 

учитеље, наставнике и 
професоре 
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3. Трећи стратешки план 
 
Циљ: Укључивање деце  у друштво и исказивање њихових интелектуалних и креативних 
потенцијала отварањем Дневног центра 
 
 
 
 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ Временски оквир 
за реализацију 

активности 
ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 
 
 

Успостављање 
трајног вида 

заштите 
функционисањем 
Дневног боравка 
за децу и младе 

са 
инвалидитетом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Приступ бољег информисања  
особе са инвалидитетом, 
информатичка едукација, кроз рад  
информатичке радионице у Инфо-
центру 
 
 
 
 
-Исказивање радних и креативних 
потенцијала особа са 
инвалидитетом кроз рад на 
креативним радионицама 
 
 
-Исказивање психо-физичких и 
рекреативних потенцијала особа са 
инвалидитетом кроз рад спортских 
секција 
 
-Информисати родитеље-
старатеље кроз саветодавне 
радионице у увид у инвалидност 
детета 
 
 
 
-Психо-социјалне радионице за 
родитеље и децу. 
 

 
 
- задњих 
шест месеци 
2012. године 
 
 
 
 
 
 
- од августа 
2012. до јуна 
2013. године 
 
 
 
 
- првих шест 
месеци 2013. 
године 
 
 
- задња три 
месеца 2012. 
године 
 
 
 
- првих шест 
месеци 2013. 
године 

 
- Стварање једнаких 
могућности и 
информисања у 
информатичком центру, 
самим тим и могућност 
запошљавања ОСИ 
 
-Заједничко учешће у 
исказивању креативних 
потенцијала деце са 
инвалидитетом 
 
-Побољшана физичка и 
психичка свест код деце 
са инвалидитетом 
 
-Побољшана комуникација 
између родитеља и деце, 
о увиду инвалидности код 
детета. 
 
-Подигнута свест, 
побољшана комуникација 
и концентрација код 
родитеља и деце. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 13 

4. Четврти стратешки план 
 

 
ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ Временски оквир 

за реализацију 
активности 

ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стварање 
услова за 

прилагођавање 
тржишту рада 
кроз едукације, 

тренинге и 
професионално 

оспособљавање, 
као и 

прилагођавање 
тржишта рада 
ОСИ уз подршку 

локалне 
заједнице. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
- Истраживање о броју 

незапослених ОСИ на основу 
личне посете и попуњавања 
упитника-лично изјашњење. 

 
 
- Промоција позитивних примера 

запослених ОСИ, промовисати 
запошљавање у приватном и 
јавном сектору 

  
 
 
 
 
 
- Обезбедити стално ажурирање 

централне базе подацима из 
области професионалне 
рехабилитације и запошљавања 
ОСИ 

 
 
- Израдити програме подршке 

запошљавању у организацијама 
ОСИ 

 
 
 
 
- Истражити са послодавцима у 

којој  
мери се примењује Закон и да ли се 
остварују Законом регулисане 
повластице 
 
 
 
 
- Израдити јединствену базу 

података о незапосленим 
члановима у организацијама ОСИ 

 
 
- од јула 
2013. године 
до августа 
2013. године 
 
 
 
- задњих 
шест месеци 
2013. године 
 
 
 
 
 
 
 
- задњих 
шест месеци 
2013. године 
 
 
 
- првих шест 
месеци 2013. 
године 
 
 
 
 
 
 
 
- задњих три 
месеца 2013. 
године 
 
 
 
- од јула 
2012. године 

 
- Добијање броја 
незапослених на основу 
личног изјашњавања. 
 
- Представник 
Националне службе за 
запошљавање на основу 
примера запосленог 
промовисао 
запошљавање ОСИ у 
приватном и јавном 
сектору 
 
- Укљученост волонтера у 
стално ажурирање-
централне базе података 
 
 
-Пружене једнаке 
могућности и програми 
подршке о запошљавању 
у организацијама ОСИ 
 
-Заједничко учешће ООСИ  
у спровођењу  Закона о 
регулисању Законом 
регулисане повластице 
 
 
-Добијена база података о 
незапосленим члановима 
у организацији ОСИ, као и 
едукованост организација 
- Обученост особља 
медицинских, социјалних 
институција  
  

Циљ:  Примењивање закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању  и 
запошљавању особа са инвалидитетом. 
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и обављеним едукацијама 
 
 
 
- Организовати семинаре на тему 

запошљавања ОСИ , развити 
програме обуке за особље 
медицинских, социјалних 
институција и сензибилизација  и 
развоја превентивних програма 

 

до августа 
2013. године 
 
 
 
 
 
 
- друга 
половина 
2012. године 

 
 
Наведени приоритети су међусобно уско повезани и сматрају се приоритетима у изради 
Стратешког планирања. Сматрамо да може доћи и до мањих промена у одређивању 
приоритета решења и корака приликом реализације Стратешког планирања, али да се од 
задатих приоритета стандардних правила неће одступати. 
 
На основу овог Стратешког плана Скупштина Удружења особа са инвалидитетом „Воља за 
животом“ Велика Плана доносиће план деловања за наредну годину.  
Организација ће такође да спроведе анкету усмерену према корисницима како би се добили 
релеватни подаци о мишљењу чланова о раду Удружења и жељама за побољшање 
квалитета живота особа са инвалидитетом. 
 
Мониторинг и евалуација 
 
Удружење ће континуирано пратити ток реализације планираних активности и задатака. 
Такође ће на годишњем нивоу вршити евалуацију резултата како би се утврдило да ли се 
планирани циљеви остварују. Сваки од пројеката биће интерно мониторисан и евалуиран, а 
донатори ће учествовати у овом процесу, као и представници заинтересованих група и 
корисника. 
Рад организације биће подвргнут екстерној евалуацији уколико то средства дозволе. 
 
 
 
 
                                                                                  ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА 
 _____________________ 
                                                                                       Радован Радуловић 


