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Отворене адаптиране просторије Савеза слепих и слабовидих у Краљеву на Дан 
белог штапа  
 

На Међународни дан белог штапа, 15. октобар, Међуопштинска организација 
Савеза слепих Србије - Краљево отворила је адаптиране просторије у Улици IV 
краљевачког батаљона број 5. На дан који се обележава с циљем да се јавност 
упозна с тим како слепи и слабовиди могу да живе и раде самостално и доприносе 
заједници односно истакну способности и успехе постигнуте широм света и одају 
поштовање многим доприносима које су дали друштву, представници краљевачког 
Савеза су представили резултат свог пројекта.  

На конкурсу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, за пројекат за адаптацију и опремање просторија, који је био један од 

већих одобрених, добили су 1.700.000 динара. Средства су утрошена за 
реновирање, реконструкцију и опремање 60 m2 простора. Како истиче председник 
Савеза слепих Ранко Вуковић, пројекат је осмишљен тако да простор буде 
функционалан, па сад имају део за салон за масажу, где ће слепи физиотерапеути у 

перспективи моћи да се запосле или да, преко јавних радова Националне службе за 
запошљавање обављају посао, ту је и клуб у коме ће имати радионице, обуке, 
округле столове и друге активности, а посебан део је пријемна канцеларија, за 
административни део посла. Реконструисан је и мокри чвор и направљена мала 
кухиња. 

Вуковић је изразио захвалност Министарству за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања и граду Краљеву. 

„Посебно бих захвалио Сектору за заштиту особа са инвалидитетом, који је у 
време пандемије, када се сви суочавају са економском кризом, издвојио значајну 
своту новца да помогне наш пројекат. Огромну захвалност дугујемо и локалној 
самоуправи, која нам је дала простор у закуп по симболичној цени, након што смо 
за њега плаћали економску цену. Градоначелник Предраг Терзић је имао слуха и 
изашао нам у сусрет, што нам заиста пуно значи“, истакао је Вуковић изразивши 

наду да ће сарадња бити настављена.  
Како је навео, сви ангажовани на пројекту су радили од срца, као своју кућу, 

што није далеко од истине будући да се пројекат зове „Наша друга кућа“, а простор 
који користе је заиста и постао њихова друга кућа. Он сматра да се положај слепих 
и слабовидих особа полако поправља.  

„Урадили смо пре неколико година прву тактилну стазу, ове године кренули 

са постављањем звучних семафора, што је било битно везано за архитектонске 
баријере. Има још проблема у школству, здравству, запошљавању, али, у  сарадњи 
са Градском управом, министарствима, сви заједно као један тим, трудићемо се да 
све проблеме решавамо у ходу и да Kраљево заиста постане боље место за живот 
слепих људи и уопште особа са инвалидитетом. Надам се да ће Kраљево бити 
пример свим другим самоуправама као град који је учинио највише за особе са 
инвалидитетом“, изјавио је Вуковић. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је захвалио Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, које је још једном изашло у сусрет 
граду Kраљеву, овога пута слепим и слабовидим особама.  



„Трудили смо се да сарадњом у претходних неколико година покажемо да су 
слепе и слабовиде особе људи који имају потребе као и сви ми, али да имају и 
одређене специфичне потребе које ми као одговорна градска власт морамо да 
уважимо. Тако смо градили тактилне стазе, трудили се да слепим и слабовидим 
особама помогнемо кроз пројектно финансирање удружења, а надам се да ћемо у 
будућности имати још више разумевања како бисмо сваком грађанину Kраљева 
омогућили добар живот“, рекао је градоначелник напоменувши да ће његов 

помоћник за социјална питања Марко Матовић и у наредне четири године 
обављати тај посао, а да је у новом сазиву Градског већа за социјална питања 
задужена Ивана Базић.  

„Верујем да ћемо сви заједно, као тим одговорних људи, уз помоћ Центра за 
социјални рад и Центра локалних услуга, одговорити на потребе свих наших 
суграђана. Председник удружења Ранко Вуковић је друштвено веома активна особа 
који често не да критикује, већ настоји да давањем предлога помогне нама да 
разумемо потребе слепих и слабовидих особа, а на нама је да те потребе схватимо и 

да им помогнемо. Очекујем да ћемо у будућности то и даље чинити и да ћемо у 
томе и даље имати помоћ Министарства“, рекао је Терзић.  

Поред локација код Ауто-мото савеза и „Леснине“, звучни семафори би 
требало да буду инсталирани и на другим локацијама, а, у оквиру средстава којима 
располаже Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, 
обезбеђен је новац за то. 
 Представница Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Марија Ристић Марков је изразила задовољство што је на Дан белог штапа 
у Краљеву управо овим поводом, истакавши да је то добра прилика да се подсети 

на урађено, шта се још може учинити, као и са којим изазовима се суочавају особе 
са инвалидитетом. 

„Министарство следи политику Владе Републике Србије и настоји да 
допринесе унапређењу положаја особа са инвалидитетом и створи модерно 

друштво у коме неће постојати ниједан вид дискриминације. За непуне три године 
реконструисали смо више од 80 објеката удружења особа са инвалидитетом, 
опремили их модерним и савременим намештајем и рачунарском техником. 
Покренули смо кампању „Србија без баријера“, која има за циљ да све оно што 

радимо на унапређењу полажаја ове осетљиве категорије грађана буде видљиво и 
препознатљиво и под јединственим визуелним идентитетом. Финансирали смо и 
постављање више од 100 рампи у више од 40 локалних самоуправа. Поносни смо на 
библиотеку у оквиру Савеза слепих Србије у Београду, у којој смо реконструисали 

магацин, опремили га одговарајућим полицама за смештај Брајевих књига, које су 
заиста велика ризница. Определили смо средства и за конвертовање садржаја 
Библиотеке, средства за постављање 509 семафора у Београду - на 57 раскрсница у 
17 градских општина, обезбедили и софтвере за андроид телефоне како би слепа и 
слабовида лица могла лакше да користе мобилне уређаје. Ове године смо 

финансирали постављање звучних семафора и на територији општине Рума“, рекла 
је представница Министарства нагласивши да је план да се настави у том правцу у 
складу са потребама локалних самоуправа и приоритетима организација које 
окупљају особе са инвалидитетом.  



Она је навела и да Министарство, у сарадњи са Националном службом, 
таргетира посебне мере и програме који су усмерени на запошљавање особа са 
инвалидитетом. као и да је у припреми нови законски оквир у области социјалне 
заштите.  

„Свесни смо да само сарадњом са локалном самоуправом и са удружењима 
које окупљају особе са инвалидитетом можемо заједно да допринесемо и 
реализујемо конкретне акције како бисмо свим грађанима, посебно особама са 

инвалидитетом, омогућили боље услове за живот“, поручила је.   
Свештеници Епархије жичке су освештали адаптиране просторије 

Међуопштинске организације Савеза слепих Србије – Краљево уз молитву да их 
чувају они свети људи који су имали дар да, слепи, виде сама небеса и самога 
Господа. 

„Нека Господ Бог да да ово буде место вашег дружења и са њим, да мир 
Божји буде међу вама стално, да имате успеха у свему што радите и да све иде 
узлазном линијом ка Богу, на корист и пример целој нашој заједници“. 
 


