
08.03.2021. 
Представљен пројекат „Хоризонтално и вертикално оснаживање жена са 
инвалидитетом и жена на пољопривреди“ 
 

Савет за родну равноправност града Краљева ове годинеа 8. март, Дан 
жена обележава промоцијом пројекта „Хоризонтално и вертикално оснаживање 
жена са инвалидитетом и жена на пољопривреди“. 

Пројекат се реализује у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске 
развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – 
SWIS PRO“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а 
спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у 
партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). Пројекат 
спроводи град Краљево кроз координацију Савета за родну равноправност града 
Краљева, Центра локалних услуга града Краљева и Службе за управљање 
пројектима и локално-економски развој Градске управе града Краљева. 

Главни циљеви пројекта су унапређење квалитета живота жена са 
инвалидитетом и предиспозиција за равноправно учешће у свим областима 
друштвеног и приватног живота кроз усвајање практичних вештина, знања и алата 
за исказивање способности жена са инвалидитетом и унапређење капацитета 
жена са инвалидитетом за остваривање бољег друштвеног положаја и веће 
видљивости у активностима удружења особа са инвалидитетом у заједници.  

Како је истакла председница Савета за родну равноправност Лидија 
Павловић, значајно је већи број жена са инвалидитетом од мушкараца са 
инвалидитетом, чак три четвртине. 

„Када се роди дете са инвалидитетом, у неким случајевима, отац 'одлази' и 
мајка остаје сама дa брине о детету. Жене са инвалидитетом имају мање 
могућности да се супротставе насиљу, зависе углавном од туђе помоћи и неге, 
под утицајем средине у којој живе губе самопоуздање. Ставови и предрасуде 
према особама са инвалидитетом су и даље велика препрека. Зато ми желимо да 
будемо социјално одговорни и да их у заједничком раду оснажимо, научимо, 
подржимо и разумемо, и жене са инвалидитетом и жене на пољопривреди, да 
заједнички, равноправно, партиципирамо у друштвеном животу“, поручила је она 
додајући да се Савет бори за већа права жена и њихово веће учешће у многим 
друштвеним сферама. 

„Сматрам да је веома важна солидарност жена, коју треба да учинимо 
видљивом. Жене се данас боре за породицу без насиља, већа права 
маргинализованих група, живот без дискриминације, равноправну политичку 
партиципацију, радничка и синдикална права, веће зараде. Ниједна земља не 
може да напредује ако јој половина тима седи блокирана на клупи за резерве! Ми 
не смемо дозволити да будемо резерве“, поручила је председница Савета за 
родну равноправност града Краљева и додала: 

„Желим нам свима срећан 8. март, да отворимо очи, подигнемо главе и да 
се заједничким снагама боримо за равноправнији живот свих нас. Мислим да је 
слоган овогодишње кампање ЖЕНЕ ЖЕНАМА и да, заправо, једино заједнички и 
уједињене, можемо да остваримо пуну равноправност.“  



Према речима Милице Јелић, координаторке пројекта, ово је иновативни 
програм који се спроводи у свету, а код нас се показао као пример добре праксе. 
Жене са инвалидитетом ће бити оснаживане хоризонтално - кроз низ тренинга и 
обука у периоду од шест месеци, али и кроз индивидуалну менторску подршку.  

„Свака жена са инвалидитетом која је корисница нашег пројекта добиће 
индивидуалну подршку менторке - жене која одговара афинитетима жена са 
инвалидитетом, која је емпатична и са довољно професионалног и друштвеног 
искуства да доприноси личном и професионалном развоју у оним областима које 
ће сама жена са инвалидитетом бирати а у којима жели да се усавршава“, рекла је 
Милица Јелић објаснивши да је вертикално оснаживање везано за сам рад жена 
са инвалидитетом које ће сва стечена знања и практичне алате преносити на 
друге жене са инвалидитетом путем покрета и удружења.  

„Наш циљ је да оснажимо ове жене као лидерке у инвалидском покрету и 
друштвеној заједници и да као крајњи исход настане низ заговарачких акција које 
треба да буду у смеру израда предлога јавних политика и предлога пројеката, 
спровођења заговарачких акција пред доносиоцима одлука. Жене ће саме бити 
носиоци својих промена у заједници и тиме доприносити унапређењу квалитета 
живота. Низ активности обухвата тренинге и обуке које се тичу јавних заговарања, 
наступа, пројектног менаџмента, али и принципа праксе и филозофије 
самосталног живота, родне равноправности, антидискриминационог 
законодавства итд. Иновативни програм који тежи да створи платформу која ће 
омогућити јачање гласа, аутономије и учешће жена са инвалидитетом на свим 
нивоима друштва“, рекла је координаторка пројекта. 

Чланица Градског већа града Краљева задужена за социјалну политику и 
бригу о деци и породици Ивана Базић, као једна од менторки, изразила је 
задовољство што јој је баш овим пројектом, како је истакла, пружена прилика да 
своје искуство пренесе на жене са инвалидитетом и тиме их оснажи и подстакнем 
да се укључе у све друштвене, радне и политичке сегменте живота.  

„Верујем да ћемо кроз тренинге и обуке за ову рањиву категорију жена у 
нашем друштву помоћи да постану видљивије и оспособљене за заједницу као и 
за друштво. Захваљујем Граду, који је препознао значај овог пројекта у циљу 
постизања равноправности свих, а посебно када су у питању жене са 
инвалидитетом“, поручила је чланица Градског већа. 

Председница удружења Carpe diem Јелена Jeвтовић је изразила 
задовољство што има прилику да буде део пројекта који има за циљ оснаживање 
жена са инвалидитетом.  

„Кроз ову менторску подршку и програм који ћемо проћи стећи ћу нова 
знања која ће ми олакшати даљи рад кроз удружење. Сви ћемо унапредити своја 
знања јер ми смо много више од сопственог инвалидитета“, поручила је. 

Чланица Удуружења дистрофичара и корисник персоналне асистенције 
Весна Костић жели да се овим пројектом жене са инвалидитетом оснаже, покрену 
и науче која су им права и обавезе.  

„Да оснажимо ове жене да изађу из својих кућа, да буду видљивије, 
активиније и да научимо да лобирамо да персонална асистенција као вид помоћи 
особама са инвалидитетом буде обавеза односно да законом у Скупштини буде 



уведена као вид помоћи да особе са инвалидитетом мирније и срећније живе“, 
казала је.  

Помоћник градоначелника града Краљева Никола Радевић је пожелео пуно 
успеха у реализацији пројекта.  

„Град ће и убудуће овакве пројекте подржавати, како оперативно, тако и 
финансијски“, рекао је Радевић, честитавши у своје и у име градоначелника 
празник свим суграђанкама, пожелевши им све најлепше, а највише здравља у 
овим тешким временима.  

Пројектом ће бити обухваћено до 15 жена са инвалидитетом и исто толико 
менторки – успешних жена из сфере друштвеног и политичког ангажовања у 
заједници, пет персоналних асистената запослених у Центру локалних услуга 
града Краљева, а индиректно жене чланице удружења особа са инвалидитетом 
града Краљева. 

Пројектом „Хоризонтално и вертикално оснаживање жена са инвалидитетом 
и жена на пољопривреди“ је предвиђена и међуопштинска сарадња са Саветом за 
родну равноправност општине Рашка кроз посету Савету, као и повезивање са 
Удружењем предузетница „Дукат“.  

Вредност пројекта је 4.425 евра, од чега је допринос програма SWIS PRO 
3.275 евра, а град Краљево је обезбедио суфинансирање у износу од 1.150 евра.  
 
 


