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УВОД 
 
Велика Плана је општина са око 45.575 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 2013 -2017. 
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 церебралном и дечијом парализом „ Воља за животом „ Велика 
Плана 

2. Општинска организација слепих и слабовидих лица Велика Плана 
3. Општинско удружење глувих и наглувих лица Велика Плана 
4. Удружење цивилних жртава рата 
5. Удружење ратних војних инвалида Велика Плана 
6. Удружење особа са ампутацијама 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 
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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. 
 
Пратећи  свеукупно  становништво  општине  Велика  Плана,  примећује  се  пораст  

броја  особа  са инвалидитетом. Такође,  примећује  се  да  је  економска  ситуација  у  
земљи  непосредно утицала  на  квалитет  живота  особа  са инвалидитетом. 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.  

 
 
Табела бр.5: Деца узраста  до 18. година 
 

Врста  оштећења 2013. 2014. 
Број Број 

Тешко  мент. ометена 13 14 
Теже  мент.  oметена 5 6 

Умерено мент. ометена 12 15 
Лако  мент. oметена 17 18 

Аутистична 1 1 
Слепа 5 4 
Глува 5 6 

Са телесним сметњама 15 17 
Вишеструко  ометена у 

развоју 
12 14 

Говор  и  глас 3 4 

УКУПНО  : 88 99 

   
 

Анализа  демографске  структуре  деце узрста до 18 година са различитим степеном 
инвалидности   на  подучју  општине  Велика  Плана,  показује  да  је 2013. године било 88-
оро , а   у  2014. год.  99-оро  деце, са  различитим  степеном  инвалидности.   
 

 
 Т-6.              Структура  одраслих  лица   према  врсти  оштећења  : 
 

Одрасла  лица 2013. 2014. 
Број Број 

Са  ошетећеним  слухом  и  видом 62 63 
Ментално  недовољно  развијена 49 55 
Душевно  оболела 38 38 
Теже  физички  оболела 89 93 
Остала  инвалидна 37 48 

У К У П Н О : 275 297 
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      Приказни  подаци  су  преузети  из  годишњег  извештаја  Центра  за  социјални  рад. 
Напомињемо  да  су  ови  подаци  променљиви  из  разлога  што  постоји  велики  број  
поднетих  захтева  који  чекају  лекарску  комисију,  одређени број  корисника  има  
органичено  право  коришћења  туђе  неге  и  помоћи,  право  такође  престаје  услед  смрти  
корисника. 

У  оквиру социјалне  и  породично  правне   заштите   особа  са  инвалидитетом  
Центар  за  социјални  рад  пружа  следеће  врсте  заштите:  привремено  старатељство, 
додатак  за негу  и  помоћ,  помоћ  у  кући,  смештај  у  установу,  смештај  у  другу  
породицу,  новчана социјална помоћ,  једнократна  помоћ  у  новцу,  право на  путне 
трошкове и исхрану породица,  право на накнаду  трошкова сахране, социјално становање у 
заштићеним условима, право на бесплатан оброк. Код  старатељства    за  одрасла  лица  
са  инвалидитетом  улажу  се напори  да  се  пронађу   одговарајућа  подобна   лица,  са  
потпуном  обрадом  стручног  тима  Центра.    

 
Деловање Удружења особа са церебралном и дечијом парализом“Воља за 

животом“ Велика Плана 
 
 
 У  Великој  Плани  је  2003. год.  основано  Удружење  особа  са церебралном и 

дечијом парализом „ Воља  за  животом“  чији  је  задатак  да омогући  лакше  остваривање  
права  и  задовољавања  специфичних   потреба  лица  са  територије  ове  општине.  
Удружење особа са церебралном и дечијом парализом је део Савеза за церебралну и 
дечију парализу Србије. Удружење подноси  извештај о раду на годишњем нивоу. Има 147 
чланова (65 жене). Образовна структура је ССС, старосна структура до 65 година. 

 
 

 
Подаци из Удружења „Воља за Животом“ за 2014. годину: 
Т-7. 

Старосна 
структура 

Лица Мушки  
 

82 

 Женски 
  

65 
1-25 37 
26-64 85 
65-79 20 

Преко 80 5 
укупно 147 

 
 
Наведени подаци у табели се односе на особе са ппоследицама дечије и церебралне 

парализе, мултиплекс склерозе, ампутирани и остали различити облици инвалидитета. 
 

 
 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; 
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- 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 

 
 
 
 

 Удружење се налази у ул. Милоша Великог бр. 30, телефон 026/514-991, 516-318 
локал 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 2014 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: 
- директна телефонска линија 
- телефони (фиксни и мобилни) 
- приступ интернету 
- компјутери 
- штампачи 

Удружење особа са церебралном и дечијом парализом „Воља за животом“ Велика Плана je 
реализовало пројекат „Приступ за све“ , који је финансирало Министарство  рада, 
запошљавања 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.   
Реализован је и пројекат „Дневни центар Лане“ , финансиран је од стране Министарства  
рада, запошљавања и  социјалне политике   Републике Србије. Циљ пројекта је 
ванинституционална помоћ деци  са последицама церебралне и дечије парализе и другим 
категоријама телесно инвалидних лица категорисаних као вишеструко ометена, и њиховим 
породицама у задовољењу егзистенционалних потреба, кроз активности  Дневног центра 
„ЛАНЕ“. 
Реализован је пројекат „Персонална асистенција за особе са инвалидитетом“ , такође је 
финансирало Министарство  рада, запошљавања и  социјалне политике.  Циљ је  
омогућавање подршке самосталном животу  и пуно грађанско учешће особа са 
инвалидитетом у Великој Плани. 
Удружење је реализовало пројекат Клуб за особе са инвалидитетом „Укључи се и постани 
видљив“ , финансиран од Министарство  рада, запошљавања и  социјалне политике и 
Међународне банке за обнову и развој. Циљ је стављање у функцију Клуба за ОСИ у 
општини Велика Плана како би се створиле једнаке могућности за ОСИ, да кроз активности 
Клуба искажу своја интересовања и могућности, а подразумева се и учешће шире 
популације грађана. 
Пројекат „И ја могу и хоћу“ финансиран је од европске фондације АСБ. Циљ је био 
интеграција особа са инвалидитетом у друштвени живот кроз њихово активно укључивање 
и стално ангажовање. Формиран је  радни простор за израду декоративних свећа, које се 
пласирају на тржиште. 
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Пројекат „Запошљавање особа са инвалидитетом“ , финансирало је Министарство  рада, 
запошљавања и  социјалне политике преко Јавних радова Националне службе за 
запошљавање. Циљ јавног рада је да се поспеши степен запослености особа са 
инвалидитетом и стварање потребних услова за њихов рад, економско осамостаљивање и 
њихово активно укључивање у заједницу. Овим јавним радом подиже  се ниво запослености 
особа са инвалидитетом, подизање општег благостања кроз примену адекватних мера за 
борбу против сиромаштва што представља свакако приоритетски задатак свих чинилаца 
друштва.  
  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 особа са церебралном и дечијом парализом “ Воља 
за животом “ поседује комби возило које служи потребама ОСИ. 
 
 

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 радопштине Велика Плана, Дом 

здравља, Општински Суд, Јавно предузеће „ Плана“, НВО ,,Жене у акцији“, Општинска 
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организација глувих и наглувих, Општинска организација слепих и слабовидих, Канцеларија 
за младе. 
 

Методологија 
  

         У изради Стратешког плана Удружења особа са церебралном и дечијом парализом 
„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. 
 

 
 
 

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 
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Проблеми 
 

Проблеми 
-  Проблем  особа  са  инвалидитетом   је  средина  која  их  ограничава. 

 -  Недовољно развијена  свест  локалне  заједнице  о  особама  са  
инвалидитетом;  
 -  Материјални    и  психосоцијални  проблеми; 
 -  Отежано образовање    
           -  Незапосленост;     
  -  Неприступачан  јавни  превоз;   
 -  Недостатак  косих  равни;  
 -  Недостатак  уских  врата;   
 -  Недостатак  паракинг  места; 
           -  Потреба  за персоналним  асистентима с обзиром на број корисника; 
           -  Потреба  за педагошким  асистентима; 
           -  Недовољно  развијен систем  подршке/ сервисних услуга у кућним 
условима. 
 
 

 
 
 
 

Закључак 
 

Дуги  низ  година  особе  са  инвалидидтетом  биле  су  изложене  тихој  
маргинализацији, прикривеној  или  отвореној  дискриминацији. У  последњој   
декади   десиле  су  се огромне  промене  у свету  инвалидности. 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. Потребно  је 
развити програме помоћи и подршке  особама са инвалидитетом и њиховим 
породицама како би се створиле  могућности да воде активнији, самосталнији и 
садржајнији  живот. У  изради  ових програма  неопходно  је  међуинституционално  
партнерство  и активна  партиципација самих корисника/ца.  
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SWOT- анализа за особе  са  дечијом  и церебралном  парализом 
Снаге  ( S ) СЛAБОСТИ ( W) 

- Дневна  комуникација  Удружења  са 
својим   чланством; 

- Потреба  за сталним  запослењем; 
- Доступност  свих  расположивих  

информација  од  значаја  за ову 
групацију;  

- Повезивање   са  јавним  сектором; 
- Медијска   заступљеност; 
- Постојећи,  законом   утврђен  систем  

пружања   услуга  социјалне заштите за  
ОСИ. 
 

- Финансијска  подршка; 
- Недовољан  број  запослених; 
- Персонална  асистенција  -  неопходно је  

проширити  капацитете; 
- Запошљавање ОСИ ( недостатак радних 

места за ОСИ ). 
 

МОГУЋНОСТИ  ( O ) ПРЕТЊЕ ( T ) 
- Побољшање  законске  регулативе; 
- Свест  окружења  о објективним  

околностима  незапослености; 
- Брига   локалне   заједнице  и  кључних  

актера; 
- Финансирање  стручног  кадра; 
- Персонална  асистенција; 
- Отварање радних места и запошљавање 

ОСИ. 
 

- Неструктуирана   медијска  промоција 
права  ОСИ; 

- Економска  нестабилност. 

 
 
 
 
 
 
Приоритети (према Стандардним правилима УН-а о изједначавању могућности за ОСИ): 
  
I  Сервиси – службе подршке (Стандардно правило 4) 
   - Приоритет 1 – Персонална асистенција 
   - Приоритет 2 – Дневни боравак 
 
II Запошљавање (Стандардно правило 7) 
   - Приоритет 3 - Формирање радног центра за рад особа са инвалидитетом  
  - Приоритет 4 -  Примењивање закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању 
и запошљавању ОСИ 
 
 
 
 
Приоритетне групе: 
 

- Деца и млади са сметњама у развоју, 
- Породице деце и младих са сметљама у развоју, 
- Особе са инвалидитетом. 
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Стратешки циљеви и задаци Удружења особа са 
церебралном и дечијом парализом „Воља за животом“ 
 

1. Први стратешки циљ 
 

Циљ: Подршка самосталном животу  и пуно грађанско учешће особа са 
инвалидитетом у Великој Плани. 

 
         ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ Временски оквир 

за реализацију 
активности 

ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 
 
 
 

Пружањем 
услуга персоналне 
асистенције радно 

ангажованим 
особама са 
телесним 

инвалидитетом, 
омогућава се 

подржка и 
унапређеење 

њиховог 
квалитета 

живота, кроз 
одржавање што 
већег степена 
самосталног 

живота уз 
активно учешће у 

заједници 
 
 

 
- Избор корисника и 

персоналних асистената 
по утврђеним 
критеријумима 

 
- Едукација корисника и 

персоналних асистената, 
организовање обуке за 
кориснике, обуке за 
персоналне асистенте и 
заједничке обуке за 
кориснике и персоналне 
асистенте 

 
 

- Спровођење Сервиса 
персоналне асистенције, 
пружање услуге 
персоналне асистенције и 
праћење односа 
корисник-персонални 
асистент 

 
 
 
 
 

- Заступање и лобирање за 
трајно организовање 
Сервиса на локалном 
нивоу 

 
 
 

 
-прва 
половина 
2015. године 
 
 
-прва 
пполовина 
2015. године 
 
 
 
 
 
 
 
-2015. година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2015. година 

  
- Извршен одабир 

корисника и 
персоналних 
асистената 

 
- Обучене особе са 

инвалидитетом да 
буду самосталне, 
добри послодавци и 
менаџњри, а 
персонални асистенти 
да асистирају особама 
са инвалидитетом 

 
 

- Обезбеђен Сервис 
персоналне 
асистенције, као 
службе подршке за 
особе са телесним 
инвалидитетом, 
смањена 
незапосленост како 
корисника , тако и 
персоналних 
асистената 

 
- Подигнут ниво знања 

локлане заједнице и 
експерата Центра за 
социјални рад о 
потребним врстама 
подршке за особе са 
инвалидитетом на 
локалном нивоу и 
подржавање особа са 
инвалидитетом да 
живе самостално у 
заједници 
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2. Други стратешки циљ 
 
Циљ: Ванинституционална помоћ деци и младима са последицама церебралне и дечије 
парализе и другим категоријама телесно инвалидних лица категорисаних као вишеструко 
ометених, и њиховим породицама у задовољењу егзистенционалних потреба, кроз активности  
Дневног боравка.  
 
 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ Временски оквир 
за реализацију 

активности 
ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 
 
 
 
 
Пружање 
непосредне 
помоћи деци и 
младима са 
инвалидитетом
, као и њиховим 
породицама кроз 
полудневно 
збрињавање  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Информисање породица, 

селекција корисника и 
формирање групе. 

 
 
 
 
- Смањивање изолације и 

усамљености деце и младих са 
инвалидитетом. 

 
 
- Реализација едукативних 

садржаја, програма неге, 
стимулативних, радно-
окупационих, 
инклузивних,забавно-
рекреативних и информативно-
афирмативних активности. 

 
 
 
- Оснаживање и јачање 

породичних капацитета 
корисника. 

 
 

 

 
- првих 

шест 
месеци 
2016. год. 

 
 
 
- 2016. год. 
 
 
 
 
- 2016. год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2016. год. 

 
- Подигнута свест о 

ванинституционалном 
збрињавању 
вишеструко ометених 
лица у  Дневном 
боравку 

    
- Социјализовано 

понашање у групи 
 
 
 
- Самостално обављање 

једноставних животних 
функција, побољшана 
организованост 
сазнајних функција, 
побољшан 
психомоторни статус, 
развијеност креативних 
способности 

 
- Побољшана 

функционалност 
породица, бољи социо-
економски пположај 
породице 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

3. Трећи стратешки циљ 
 
Циљ: Интеграција особа са инвалидитетом у друштвеном животу кроз њихово активно 
укључивање и стално ангажовање. 
 
 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ Временски оквир 
за реализацију 

активности 
ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 
 
Опремање 
пословних 
просторија у 
Клубу за особе са 
инвалидитетом 
„Срце на длану“, 
набавком опреме 
и материјала за 
израду 
декоративних 
свећа и сувенира 
у складу са 
потребама 
будућих 
корисника, особа 
са 
инвалидитетом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Опремање пословних просторија 
 
 
 
- Набавка опреме и материјала 
 
 
 
- Обука особа са инвалидитетом 
 
 
 
 
- Израда декоративних свећа и 

сувенира 
 

 
-прва 
половина 
2017. године 
 
-друга 
половина 
2017. године 
 
-прва 
половина 
2018. године 
 
 
-друга 
половина 
2018.године 

 
-Опремљење пословне 
просторије ( столови, 
столице, шпорет...) 
 
-Набављена опрема ( 
варјаче, кутлаче, мушеме, 
џезве, шерпе, лонци...) 
 
-Обучене особе са 
инвалидитетом за рад на 
калупима за израду 
декоративних свећа 
 
-Израђене декоративне 
свеће и пласирање на 
тржиште 
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4. Четврти стратешки циљ 
 
Циљ: Примењивање закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и 
запошљавању ОСИ и стварање услова за прилагођавање тржишту рада кроз едукацију, 
тренинге и професионално оспособљавање, као и прилагођавање тржишта рада ОСИ уз 
подршку локалне заједнице . 
 

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 
и обављеним едукацијама 

 
- Организовати семинаре на тему 

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

 
-од јула 2017. 
године до 
августа 2017. 
године 
 
-задњих шест 
месеци 2016. 
године 
 
 
 
 
 
 
-задњих шест 
месеци 2016. 
године 
 
 
 
- првих шест 
месеци 2016. 
године 
 
 
-задњих три 
месеца 2016. 
године 
 
 
- од јула 
2016. године 
до августа 
2017. године 
 
- друга 
половина 
2016. 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  
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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 церебралном и дечијом 
парализом „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 


