
Обележен Међународни дан особа са инвалидитетом 
 

Међународни дан особа са инвалидитетом, који се обележава 3. децембра, 
прилика је, као и ранијих година, да се јавности скрене пажња на проблеме са 
којима се особе са инвалидитетом суочавају. Тренутна епидемиолошка ситуација 
у граду Краљеву условила је кратка обраћања поводом обележавања овог 
датума.   

Председник Уније удружења особа са инвалидитетом, председник 
Међуопштинске организације Савеза слепих Србије – Краљево Ранко Вуковић, 
истиче да су проблеми, и у Србији и у Kраљеву, са којима се особе са 
инвалидитетом сусрећу у свакодневном животу – бројни. 

„Главни проблем су баријере, како архитектонске, тако и социјалне. Мислим 
да архитектонске некако превазилазимо, али те социјалне баријере су велики 
проблем, нарочито предрасуде везане за хендикеп. Циљ Удружења особа са 
инвалидитетом, и свих других који се баве овом проблематиком, јесте да те 
баријере буду што мање, да се особе са инвалидитетом осећају као равноправни 
грађани овог друштва“, рекао је Вуковић, који је истакао да са градом Kраљевом 
имају одличну сарадњу и, може се рећи, партнерски однос.  

„Само у овој години успели смо да започнемо решавање неких 
архитектонских препрека. Урађена је стаза на кеју, коју је финансирала Европска 
унија, и која је веома задовољна сарадњом Удружења особа са инвалидитетом и 
града Kраљева. Снимљен је и филм о томе, као пример добре праксе за друге 
локалне самоуправе, како треба решавати архитектонске проблеме са којима се 
суочавају особе са инвалидитетом. Такође, кренули смо са постављањем звучних 
семафора - већ су два постављена. Мислим да је у овој кризи и епидемији која нас 
је све снашла доста урађено. Надам се да ће се у наредном периоду, нарочито 
кроз неку континуирану помоћ удружењима особа са инвалидитетом коју град 
пружа, квалитет живота особа са инвалидитетом побољшати“, истакао је 
председник Уније удружења особа са инвалидитетом, председник Међуопштинске 
организације Савеза слепих Србије – Краљево Ранко Вуковић. 

Помоћник градоначелника Краљева Милун Јовановић, задужен за област 
заштите људских права, подсетио је на то шта је урађено у претходном периоду и 
навео планове за наредни период, шта треба урадити како би се помогли особама 
са инвалидитетом. Он је истакао да се, пре свега, инсистирало на примени 
законских регулатива.  

„Сви објекти, комплетна инфраструктура рађена у граду Kраљеву, рађена је 
тако да буде прилагођена особама са инвалидитетом. С друге стране, чинимо све 
да средствима из буџета Града обезбедимо њихов приступ пре свега свим јавним 
објектима, објектима инфраструктуре, спортским објектима. Доста тога смо у 
претходном периоду урадили и наставићемо да радимо. Ту је и помоћ 
удружењима особа са инвалидитетом у виду пружања одређених услуга. Мислим 
да смо постигли добре резултате - суфинансирамо њихове производе и 
помажемо, кроз пружање одређених услова преко нашег Центра за локалне 
услуге, у области социјалне политике. Надам се да ћемо наставити и у 
будућности, пре свега да побољшамо односно створимо што боље услове да 



особе са инвалидитетом немају проблема у комуникацији, да имају исте услове за 
живот као и други“, поручио је Милун Јовановић. 
 Чланица Градског већа града Краљева Ивана Базић, задужена за социјалну 
политику и бригу о деци и породици, истакла је да је обележавање Међународног 
дана особа са инвалидитетом добра пракса да се подсетимо урађеног и шта ће 
бити урађено, као и са изазовима са којима се особе са инвалидитетом 
свакодневно сусрећу.  

„Сасвим сам сигурна да у Србији не треба да постоје баријере када су 
особе са инвалидитетом у питању. Оне морају да имају једнака права када је у 
питању њихов напредак и деловање у свим сегментима друштвеног живота. Као 
неко ко ће се бавити у наредном периоду социјалном политиком града Kраљева, 
верујем да ће тим одговорних људи задужених за социјалну политику, уз помоћ 
установа – Центра за социјални рад, Центра локалних услуга и Националне 
службе за запошљавање, допринети да се одговори на све захтеве наших 
суграђана, посебно када се говори о потребама запошљавања особа са 
инвалидитетом“, нагласила је Ивана Базић.  

Чланица Градског већа је истакла да је град Краљево недавно аплицирао 
на конкурс Амбасаде Швајцарске пројектом под називом „Хоризонтално и 
вертикално оснаживање жена са инвалидитетом“.  

„Путем тог пројекта ћемо оснажити жене да се укључе у све друштвене, 
радне и политичке сегменте живота. Искрено се надам да ћемо добити позитиван 
одговор и да ћемо га успешно у наредном периоду и реализовати“, поручила је 
Ивана Базић. 
 Међународни дан особа са инвалидитетом се обележава од 1992. године, 
када је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила резолуцију којом се све 
земље позивају на обележавање тог дана с циљем да се унапреди и омогући 
особама са инвалидитетом једнако уживање људских права и равноправно 
учешће у друштву.  


