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1.   УВОД 

 

 

Мотивација за одабир теме посвећене побољшању положаја особа са 

инвалидитетом проистекла је из личног интересoвања и сензибилитета. Мотивацију 

су додатно појачали сусрети са овом проблематиком на међународним 

конференцијама. 

Најзначанији и први контакт са темом приступачности и унапређења положаја 

особа са инвалидитетом догдио се приликом учествовања на конференцији ``ЕВА 

2003`` у Москви, Руска Федерација. Конференција је била посвећена новим 

технологијама у култури и увођењу дигиталне технологије у институције културе са 

циљем омогућавања особама са инвалидитетом  да користе садржаје и програме 

институција.  Кључну улогу у усмеравању моје пажње на ову значајну  функцију 

културе имао је Маркус Вајзен, консултант у Савету за музеје, библиотеке и архиве 

из Велике Британије. 

Боравком у Лондону и Колчестеру добио сам могућност да се боље упознам са радом 

и улогом Савета за музеје, библиотеке и архиве из Велике Британије (МЛА Савет). 

Наша сарадња је  дефинисана  кроз организовање семинара за институције културе у 

Београду  и добијањем права на објављивање приручника за особе са инвалидитетом1 

у Србији 

Уз подршку МЛА Савета одржан је  семинар у Етнографском музеју  који је 

имао  за циљ да идентификује све заинтересоване стране за решавање овог проблема 

на нивоу националних институција и партнера из цивилног сектора.  

Запослени у институцијама културе и Министарству културе су се на овом 

семинару први пут упознали са достигнућима у овој области и имали прилику да се 

повежу са представницима осталих ресорних министарстава заинтересованих за 

решавање ове проблематике. 

Циљ је постигнут јер је остварена сарадња са Министарством за рад, запошљавање и 

социјалну политику, Народним музејом и невладиним организацијама које заступају 

интересе особа са инвалидитетом. 

                                                 
1 Група ауора, Kултура једнакости, Историјски музеј Србије, Центар за визуелна истраживања и 
комуникације, Београд, 2007 
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Прва заједничка акција било је организовање изложбе „Лувр у Београду: у 

додиру с антиком“. Изложба је у фебруару  2005. постављена у атријуму Народног 

музеја у Београду. Гостовала је поставка из Тактилне галерије музеја Лувр. Један од 

услова гостовања био је да Народни музеј направи копије античких скулптура које би 

биле трајно доступне особама са инвалидитетом (експонати које је могуће 

додиривати намењени првенствено особама с оштећеним видом и слепима).  

Успех изложбе и медијске кампање био је изузетан, па је на отварању био велики 

број политичара, угледних и јавних личности. 

Настављено је са заједничким акцијама па је у  сарадњи са Музејом у 

Пријепољу организован низ семинара и радионица по Србији на тему инклузије и 

прилагођавања програма и садржаја институција културе особама са инвалидитетом. 

Најзначајнија искуства у вези са побољшањем положаја особа са 

инвалидитетом стекао сам, по препоруци  Маркуса Вајзена,  укључивањем у мрежу 

менаџера пројеката за особе са инвалидиетом који се реализују у Европи, Канади и 

Сједињеним Америчким Државама. Мрежа је организовала низ семинара,  радионица 

и конференција од којих је најзначајнија АЦЦУ2 (ACCU- Access to Cultural Heritage) 

конференција у Атини, у јуну 2007. године.  

 

 

1.1.  АПСТРАКТ  

 

 

  Предмет рада су могућности  укључивања особа са инвалидитетом  у 

културни живот, односно,  прилагођавање институција културе особама са 

инвалидитетом.  

  Циљ рада је давање препорука које ће омогућити услове особама са 

инвалидитетом да користе услуге, програме и садржаје институција културе,  

препоруке за промену односа према публици, а пре свега у односу на потребе особа 

са инвалидитетом.   

                                                 
2 ACCU- “Cultural Heritage for All: removing barriers, creating experiences“ June 14th – 15th, 2007, 
Βyzantine & Christian Museum, Athens 
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  Научна и  друштвена оправданост овог рада лежи у чињеници да су  

неистражене могућности које грађанском друштву отвара културна укључивост свих 

друштвених категорија. 

  Рад настоји да се докаже  могућност  делатних области  у којима праксом  

можемо комуницирати с одговарајућим друштвеним групацијама. Велики број особа 

са инвалидитетом је само физички онемогућен за нормалан живот кроз укључивање у 

друштвене активности, док су им менталне функције нормалне и често изнад 

просека. 

  Положај и третман особа са инвалидитетом у односу на културне садржаје и 

институције културе до сада није било предмет посебног проучавања. Није био 

посебно разматран утицај културе и њено коришћење за борбу против 

дискриминације и социјалне маргинализације. 

Наше друштво тек треба адекватно да дефинише проблем и појам приступачности у 

многим областима свакодневног живота. Законска решења и правилници само су 

основ за делање. Највећи проблем и препрека јесте промена свести грађана, навика и 

менталитета. 

  Рад ће се бавити препорукама које треба да доведу до промене свести 

запослених и публике о  односу према особама са инвалидитетом. 

  Морално а и практично, у светлу повећања „видљивости“ особа са 

инвалидитетом у нашој земљи и посвећености изградњи грађанског друштва у 

обавези смо да прихватимо њихове потребе као стварност и да се одупремо 

маргинализацији. 

Наше институције културе су мало напредовале на овом пољу, изузев неколико 

примера познатих као примери „позитивне дискриминације“, који су највише  

омогућили физички приступ. О достигнућима генералног приступа решења проблема 

и стварања друштва које укључује још увек нема наговештаја. 

Магистарски рад ће настојати да препоручи координирану акцију државних 

институција, удружења особа са инвалидитетом, професионалаца и свих 

заинтересованих да обезбеде неопходну инфраструктуру, обавезност деловања свих 

инстанци. 

  Рад доказује  да наше друштво, у овом случају институције културе,  могу 

бити  употребљене много шире и креативније него до сада  у циљу унапређења 

људског живота било социјално, интелектуално, духовно или  емотивно. 
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Наше друштво је до сада пропустило прилику да учини напредак на овом пољу. 

  Проблем од кога полази овај рад јесте затечено стање и услови у којима раде 

институције културе а који се односе на проширење циљних група као социјалних 

категорија, у овом случају особе са инвалидитетом, односно њихово укључивање у 

све друштвене токове.    

  Култура и иновативни приступ и наступ свих категорија институција културе 

активирали би убрзано изједначавање маргинализованих група са осталим 

друштвеним групама. 

  Нови социјални модел односа према особама са инвалидитетом  нуди приступ 

решавању проблема инсистирањем на  промени окружење у коме живимо а не као 

досадашњи медицински модел третирајући их као појединце и нудећи решење у 

односу на потребе појединца.  

Решење проблема особа са инвалидитетом се види бројним променама у:  

архитектури, животној средини, односу друштва и социјално/политичких ставова. 

(Пример: не посебан аутобус за особе са инвалидитетом већ сви аутобуси 

приступачни за особе са инвалидитетом; не посебне изложбе посвећене особама са 

инвалидитетом већ сви културни садржаји доступни свима). 

  Рад даје препоруке како институције културе треба да се   „снађу“ у 

другачијим, интензивнијим, интерактивнијим, технолошки различитим околностима, 

до каквих би процеса евалуације и промена дошло коришћењем благодати 

технолошког развоја, и да да препоруке за развијање новог модела односа према 

публици. 
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1.   INTRODUCTION  
 

 
Motivation for selection of a topic devoted to improvement of position of disabled 

persons is a result of personal interest and sensibility. The motivation was additionally 

boosted by meeting with this matter at international conferences. 

The most significant and first contact with the topic of accessibility and improving 

the position of the disabled persons took place at the conference “EVA 2003” in Moscow, 

Russian Confederation. The conference was devoted to new technologies in culture and 

introduction of digital technology to cultural institutions with the aim of facilitating the 

disabled to use the offer and programs of the institutions. Marcus Wiesen, consultant with 

the Museum, Libraries and Archives Council from Great Britain played the major role in 

drawing  my attention to this significant function of culture.  

During my stay in London and Colchester I was provided with a chance to become 

acquainted with the work and role of the Museum, Libraries and Archives Council from 

Great Britain (MLA Council). Our cooperation is defined by organization of seminars for 

institutions of culture in Belgrade and obtaining the rights to publish the Handbook for 

Disabled Persons3 

A seminar was held with the support of MLA Council at the Ethnographic Museum,  

which was aimed at identifying the stakeholders in solving this problem at the level of 

national institutions and partners from the non-governmental sector.   

The employees at the institutions of culture and the Ministry of Culture had a 

chance at this seminar to become acquainted for the first time with the achievements in this 

area and forge ties with the representatives of other relevant ministries interested in solving 

this  matter.  

The goal was achieved because cooperation was established with the Ministry of Labor, 

Employment and Social Policies, the National Museums and non-governmental 

organizations representing the interests of the disabled.   

The first joint action was organization of the exhibition  “Louvre in Belgrade: In 

Touch With the Antiquity”. The exhibition was set up in the atrium of the National 

Museum in Belgrade in February 2005. The guest exhibition  was a display from the 

Tactile Gallery of the Museum of Louvre. One of the requirements of the visit was that the 
                                                 
3 Group of authors, Culture of Equality, Historical Museum of Serbia, Center for Visual Research and 
Communications, Belgrade, 2007 
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National Museum should prepare copies of antic sculptures which would be permanently 

accessible by the disabled (exhibits that can be touched,  intended primarily for people with 

impaired vision and the blind).  

The success of the exhibition and the media campaign was outstanding and the opening 

hosted a great number of politicians, reputable and public personalities.  

The joint drives were continued and a series of seminars and workshops was 

organized across Serbia in cooperation with the Museum in Prijepolje on the subject of 

inclusion and adapting of the programs and offers of the institutions of cultures to the 

disabled persons. 

I gained the most significant experience related to the improvement of the position 

of the disabled, on recommendation of Marcus Wiesen, by joining the network of project 

managers for the disabled established in Europe, Canada and the United States of America. 

The network has organized numerous seminars, workshops and conferences, the most 

important of which is ACCU4 (Access to Cultural Heritage) conference in Athens in June 

2007.           

 

 

1.1   ABSTRACT 

 

  The subject of the dissertation are possibilities of inclusion of the disabled in the 

cultural life, namely, adapting the institutions of culture to the disabled persons.   

  The objective of the dissertation  is to provide recommendations that will 

facilitate conditions to the disabled to use the services, programs and offers of the 

institutions of culture, recommendations for the change of the position towards the 

audience, above all to the disabled.  

  The scientific and social justifiability of this dissertation lies in the fact that the 

options opened by cultural inclusiveness of all social categories to a civil society have not 

yet been explored. 

  The dissertation attempts to prove the possibilities of active spheres in which we 

can communicate through practice with relevant social groups. A great number of disabled 

                                                 
4 ACCU- “Cultural Heritage for All: removing barriers, creating experiences“ June 14th – 15th, 2007, 
Βyzantine & Christian Museum, Athens 
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persons are just physically prevented from living normal lives by participating in social 

activities, while  their mental functions are normal and often above average.    

  The position and treatment of the disabled persons with respect to cultural programs 

and institutions of culture has not been the object of a specific study. There has been no 

specific study of the influence of culture and its use in the struggle against discrimination 

and social marginalization.  

Our society has yet to define adequately the project and concept of accessibility in 

numerous spheres of everyday life. The legal solutions and regulations are just a basis to 

act. The greatest problem and obstacle is the alteration of the awareness of the people, 

habits and mentality.  

  The dissertation will deal with recommendations that should lead to a change of 

awareness of the employees and the public regarding the disabled persons.  

  Morally and practically, in light of raising the “visibility” of disabled persons in our 

country and devotion to developing a civil society, we must accept their needs as reality 

and resist marginalization.  

Little progress has been made by our institutions of culture in this field, except for the 

several examples known as examples of “positive discrimination” that have helped the 

most in enabling physical access. There is still no hint of achieving a general approach to 

solving the problem and creating an inclusive society.  

The dissertation will attempt to recommend a coordinated action of the social institutions, 

associations of the disabled, professionals and all those interested to provide the necessary 

infrastructure, compulsory activity of all instances.  

  The dissertation proves that our society, institutions of culture in this case, may 

have a much wider and more creative use than had been the practice until now, in order to 

upgrade the human life, whether socially, intellectually, spiritually or emotionally.  

 Our society has missed the chance up to now to make progress in this domain.  

  The dissertation has started from the assumption of the as-found state and the 

conditions in which our institutions of culture are operating, and extending the target 

groups as social categories, in this case the disabled, namely, their integration in all social 

trends.  

  Culture, innovative approach and  participation of all categories of institutions of 

culture would trigger a faster equalization of marginalized groups with the other social 

groups.                 
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  The new social model of position towards the disabled persons offers an approach 

to solving the problem by insistence on changing the environment in which we live, 

however,  not as the former medical model treating them as individuals and offering 

solutions with respect to the needs of an individual.  

The solution to the problem of the disabled persons can be seen in numerous changes in: 

architecture, environment, attitude of the society and social/political positions. (Example: 

not just special buses for the disabled  but all buses accessible to the disabled persons; not 

just special exhibitions intended for the disabled but all cultural programs accessible to 

everyone). 

  The dissertation provides recommendations on how the institutions of culture 

should “cope” under different, more intensive, interactive, technologically different 

circumstances, which the evaluation process and changes would bring about as a result of 

the use of  amenities of technological development, and recommendations for the 

development of a new model of attitude towards the audience.  
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1.2.  МЕТОДОЛОГИЈА И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА5 

 

  Проблем, предмет и циљеви захтевају примену одговарајућих метода и 

техника истраживања. 

  Предвиђене су квантитативне и квалитативне методе анализе, синтезе,  

компаративна метод, као и  емпиријско истраживање.  Биће обављено истраживање 

које ће представљати проверу постављене хипотезе изнесених тврдњи у раду, али и 

као параметар за одређивање правца и начина деловања односно предузимања 

координисане акције друштва и институција културе. 

Основна метода прикупљања података која би била коришћена је 

испитивање, и то техником писмене анкете са стандардизованим писменим 

упитником. Ова техника прикупљања података је најпогоднија за овакву врсту 

истраживања из неколико разлога:  ова популација има развијену навику за сваку 

врсту писмене и електронске комуникације, анкета је најекономичнији начин 

прикупљања података  и у истраживању је предвиђена статистичка обрада података. 

Оквирним планом за прикупљање података је предвиђено да се упитници 

шаљу електронском поштом изабраним јединицама у узорак или уз помоћ анкетара 

на терену уколико не постоје услови за електронску комуникацију. Основни 

недостатак електронског начина комуникације између испитивача и испитаника је 

немогућност контроле попуњавања упитника, што ће се покушати свести у 

статистички дозвољена одступања добром припремом реализације анкетирања. 

Наравно, у истраживању ће бити коришћене и методе класификације и индукције, 

пошто се ради о емпиријском истраживању а, такође, и статистички метод анализе 

података и то: 

– класификација обележја 

– укрштање података 

– дистрибуције фреквенција у табелама са процентуалном структуром свих 

модалитета 

– графичко представљање 

– χ2 (Хи квадрат) тест независности 

– коефицијент контингенције “Ц”. 

 
                                                 
5 Истраживање обављено у сарадњи са савезима удружења особа са инвалидитетом 2006. године на 
узорку од 1000 испитаника и око 50 удружења и савеза. 
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2.   ТЕОРИЈСКА  ОСНОВА 

 

 

     За лакше разумевање особа са инвалидитетом, њихових потреба, положаја, 

навика, идентитета   и терминологије у овом поглављу  биће представљене теоретске 

основе инвалидности, дефиниција инвалидности, подела по врсти инвалидитета, 

идентитет особа са инвалидитетом, разлике између социјалног и меицинског модела 

и правни основ за деловање. 

  

 

2.1.   О  ИНВАЛИДНОСТИ 

 

 Да бисмо боље разумели тему о којој ће бити речи у раду неопходно је изнети  

основне појмове о инвалидности, врстама и настанку, узроцима и наравно 

последицама на могућности самосталног живота (обављања основних животних 

функција)6. 

 Институције културе приликом креирања програма  и садржаја за особе са 

инвалидитетом, неопходно је да воде рачуна о различитим категоријама особа са 

инвалидитетом, односно о различитом виду и пореклу инвалидности. 

 Постоје разни облици инвалидности и да би овим радом скренула пажња на 

неопходност познавања, бар летимичног упознавања, биће изнете  само неке од 

облика инвалидности који се најчешће појављују и који представљају значајан део 

потенцијалне публике. Овде се мисли на ону публику  из групација особа са 

инвалидитетом која је способна да перципира, разуме и користи садржаје и програме 

институција културе. 

 Подаци Светске здравствене организације7 показују да око 10% светске 

популације чине особе са инвалидитетом. Дакле, у свету данас живи око 650 милиона 

особа са неким обликом инвалидитета. Када се у обзир узму и чланови породица тих 

особа, долази се до закључка да можда и до 2,5 милијарде људи на неки начин осећа 

последице инвалидитета. У развијенијим земљама, са продужењем животног века и 

подизањем квалитета живота процентуална заступљеност особа са инвалидитетом у 

                                                 
6 Disability Discrimination Act: www.drcgb.org 
7 World Health Organization – WHO 

http://www.drcgb.org/
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општој популацији још је већа (према подацима Еуростата из 2001. године око 14,5 

процената становника Европске уније имају неки облик инвалидитета).  

 У нашој земљи не постоје прецизни подаци о броју особа са инвалидитетом, а 

током пописа 2002. године нису прикупљани подаци о становницима са 

инвалидитетом. Центар за проучавање демократских алтернатива из Београда и 

“Handicap International” су током 2000. и 2001. године спровели истраживање у 36 

месних заједница у 12 општина Србије, на основу кога су закључили да у нашој 

земљи живи и до 6,4% становника са неким облицима инвалидитета, тј. око пола 

милиона људи! Ипак, треба истаћи да је број особа са инвалидитетом у Србији 

сигурно већи, јер овим истраживањем нису обухваћена деца са инвалидитетом млађа 

од 14 година и особе са инвалидитетом које имају 75 и више година.  

 Међутим, у различитим удружењима које делују на подручју наше земље, број 

регистрованих је далеко нижи.  Осим тога, многи људи имају више од једне врсте 

инвалидитета. 

  Процењује се да у Србији, без Косова и Метохије (по подацима Светске 

здравствене организације) живи 10%, од укупне популације, особа са инвалидитетом. 

Преточено у бројке то је око 800.000 грађана. Број је незваничан. Званични подаци 

показују знатно мањи број, скоро 50% мање јер због менталитета и навика многе 

породице крију своје чланове са инвалидитетом или се чак особе са лакшим 

инвалидитетом не декларишу као такве да не би себе извргле руглу. 

Познати су чак и случајеви затварања, сакривања па чак и физичке елиминације 

чланова породица који су имали инвалидитет. 

  Ситуација је боља што је територија развијенија. Тако у Београду, Војводини 

и централној Србији има највећи број евидентираних особа са инвалидитетом, док се 

на југу и истоку земље, односно у неразвијеним кајевима тај број драстично 

смањује8. 

  Старосна структура неће бити анализирана јер нема утицаја и нема старосних 

рестрикција приликом коришћења садржаја институција културе. 

     

 

 

 

                                                 
8 Стратегија за смањење сиромаштва, 2007, Тим Владе за смањење сиромаштва 
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2.1.1.  Дефиниција инвалидности 

 

- Инвалидност је скуп физичких и социјално-професионалних последица 

изазваних недостацима физичке, психичке и социјално-професионалне 

природе9.  

 

Термин инвалид10 настао је од латинске речи VALIDUS што значи вредан, 

ваљан па INVALIDUS има супротно значење које је у супротности са социјално-

друштвеним тенденцијама. У здравственом смислу, то је свако ограничење или 

смањење способности извођења неке активности на начин или унутар распона који 

се сматра нормалним за људско биће. 

 Основна разлика коју је неопходно  направити између оштећења и 

инвалидитета је у томе што се оштећење односи на поједине делове тела и њихове 

функције  док се инвалидитет односи на целокупну психофизичку структуру човека и 

немогућност деловања јединке у њеној свеобухватности. Инвалидитет јесте смањени 

учинак јединке који произилази из насталог оштећења који јединку погађа 

парцијално. 

 Инвалидност представља комплексан феномен и без обзира на узрок 

представља скуп три недељиве компоненте: физички аспект, психичке последице и 

социјалне реперкусије инвалидности. 

 Култура има значајну улогу у делимичном ублажавању све три компоненте 

инвалидности. 

 Дефиниција инвалидности је тема која је непријатна дужност оних који 

састављају закон, а чије последице утичу на очекивања која људи имају од особа са 

инвалидитетом. 

 

  Сопствена дефиниција као избор произилази из чињенице  да „људи имају 

право на свој избор и на самодефинисање“11.        

                                                 
9 Лазар Стошљевић, Драган Рапаић и група аутора, Соматопедија, Научна књига, Београд 1997, друго  
допуњено издање 
10 Термин особе са инвалидитетом  званично је прихваћен у Србији. Термин особе са посебним 
потребама дуго је био у употреби али због чињенице да су посебне потребе термин који се односи и на 
потребе које нису сврстане у категорију инвалидности (људи натпросечне висине, тежине, и др) 
прихваћен је уже специфициран термин – особе са инвалидитетом.  
11 Disability Discrimination Act: www.drcgb.org 

http://www.drcgb.org/
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 Генерално узевши,  постоји много више људи који имају инвалидитет него 

људи који себе називају особама са инвалидитетом. Многи људи се не  одлучују да 

себе дефинишу као особе са инвалидитетом и ако имају нека телесна оштећења. 

Разлози за овакав лични став су бројни, од тога да  су стекли инвалидитет касније у 

животу и већ су стекли негативну конотацију везану за саму дефиницију до жеље да 

избегну било какво негативно идентификовање у друштву и јавну срамоту. Особе 

које стекну оштећење као последицу старости су могући чланови ове категорије.  

   

 

2.1.2.  Основна подела инвалидности  

 

  Ова подела је преузета из уџбеника који се користи на Дефектолошком 

факултету (садашњи Факултет за специјално образовање и рехабилитацију)12. 

Подела која је корисна запосленима у институцијама културе а односи се на тип 

инвалиднеости дели се на: 

• оштећење скелета (соматопедија) 

• оштећење ока (тифлологија) 

• оштећење слуха (сурдоаудиологија) 

• оштећење говорног језика (логопедија) 

• оштећење интелекта (олигофренологија) 

• мултипла оштећења 

 

 Функционална класификација педставља најзначајнији и полазни сегмент 

почетне фазе укључивања особа са инвалидитетом у културни живот. То је подела 

инвалидности на: 

• физичку 

-сензорна 

              -оштећење вида 

              -оштећење слуха 

              - оштећење говора 

 

                                                 
12 Лазар Стошљевић, Драган Рапаић и група аутора, Соматопедија, Научна књига, Београд 1997, 
друго  допуњено издање 
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-телесна 

              -оштећење локомоторног апарата 

              - оштећење централног и периферног нервног система 

              - оштећење  хроничним болестима 

              - поремећај психомоторике 

• психичку  

- ментално ретардирана лица  

- ментално болесна лица 

• вишеструку 

      (спој два или више сензорна или телесна оштећења)  

 

 Овај рад нема претензију да се бави дубље дефиницијама и поделама унутар 

инвалидности или оштећења. За институције културе неке од категорија 

инвалидности нису, у овом тренутку,  циљна група. У неким даљим фазама научног 

рада могуће је обрађивати терапијска својства уметности и њен утицај (и културе 

генерално) на побољшање здравственог, социјалног и психичког стања особа са 

тежим облицима инвалидности. 

 Рад ће се бавити прилагођавањем програма институција културе  публици коју 

могу чинити особе са инвалидитетом са следећим облицима инвалидности: 

- сва сензорна оштећења укључујући и мултипла сензорна оштећења, 

- сва телесна оштећења, укључујући и мултипла телесна оштећења 

- мултипла сензорна и телесна оштећења 

 

Резултати рада и закључци нису примењиви на особе са психичким 

оштећењима као и на тешке облике оштећења и инвалидности, односно на особе које 

нису у могућности да перципирају садржаје које нуде институције културе, каква су 

мултипла оштећења са доминантном тешком менталном ретардацијом. 

Ту се подразумевају лица са тежом и дубоком менталном ретардацијом као и 

мултипла оштећења комбинована са поменутим менталним ретардацијама. 

 Ова напомена и овакав став резултат су искуства које је засновано на 

неопходности сарадње социјалних радника, здравствених радника (дефектолога) или 

сарадње са особама са инвалидитетом  и консултације са њима када су у питању тежи 

облици инвалидности. 
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  Приликом таргетирања потенцијалне публике из социјалне групације особа са 

инвалидитетом са менталним оштећењима, а због тежине и специфичности начина 

рада долази до сарадње, искључиво уз посредовање социјалних радника, 

дефектолога, консултаната које чине представници особа са инвалидитетом и 

њихових удружења. 

 

 

2.1.3.  Класификација фактора који утичу на настајање инвалидности/хендикепа  - 

искуство из Канаде 

 
 Класификација инвалидности настала у Канади напреднија је и нуди различит 

(системски)  приступ од европског, који је и код нас прихваћен У Канади се 

терминологија  у нијансама разликује од европске терминологије. Хендикеп је 

прихваћен као термин у односу на европски термин инвалидности. 

 

Квебешка класификација13 представља добар пример системског рада у решавању 

проблема положаја особа са инвалидитетом.   

  По овој класификацији елементи који су неопходни за укључивање особа са 

инвалидитетом и њиховог покрета у перспективу друштвених промена, остваривања 

људских права и изједначавања могућности, формулисани су на следећи начин: 

• једноставан и педагошки концептуални оквир; 

• позитивни концепти примењиви на све особе и све ситуације; 

• нова дефиниција појма хендикепа у односу на ситуациони резултат 

остваривања животних навика; 

• разликовање личне димензије (унутрашње) од срединске и ситуационе 

димензије (спољашње); 

• додавање димензије срединских чинилаца; 

• етичка правила која уређују употребу класификације у различитим пољима 

примене. 

                                                 
13 Квебешки одбор за међународну класификацију оштећења, инвалидности и хендикепа основан 
1986. Циљ ове НВО је да промовише знања, примену, вредновање и нарочито унапређење 
Међународне класификације оштећења, инвалидности и хендикепа (ICIDH) путем истраживања и 
развијања сарадње са квебешким, канадским и светским стручњацима и организацијама које се баве 
развојем усклађене терминологије и унапређивањем разумевања последица болести и траума. 
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 Из ових елемената су видљиви разлози појављивања Квебешке класификације 

у овом раду са циљем да наглашавања комплексности дефинисања инвалидности у 

односу на разне друштвене факторе. Разумевање ове проблематике може довести до 

лакше припреме програма и садржаја  институција културе.  

Особе са инвалидитетом  које су инвалидитет стекле деловањем срединских 

чинилаца свакако ће имати већи лични отпор „повратку“ у друштво, док особе са 

инвалидитетом  које су биле маргинализоване до крајњих граница у примитивном 

окружењу морају имати посебну пажњу при појављивању у таквом друштву. 

 Из перспективе Квебешке класификације, важно је разликовати општу појаву 

„неспособности“, као дела стварности који одређује различите употребе ове 

класификације, од појма „ситуације хендикепа“, дефинисаног као мерење 

остваривања животних чиниоца ризика.  Чиниоци ризика представљају чинилац 

неопходан за разумевање и објашњење настајања ситуације инвалидности. Чиниоци 

ризика представљају елемент који припада појединцу или потиче из средине, а који 

може проузроковати болест, трауму или на други начин нарушити интегритет и 

развој особе. 

Чиниоци ризика могу постати стварни узроци болести, траума или других начина 

нарушавања интегритета или развоја особе. 

Велике категорије чинилаца ризика су : 

• Биолошки ризици  

(генетски поремећаји и хромозомски поремећаји; ризици који се односе на 

трудноћу, као што су: трауме, инфекције пренесене од стране мајке, токсични 

агенси, некомпатибилност крви, коришћење лекова, особине фетуса, блокада 

фетуса, коришћење техничких метода порођаја, неадекватна нега, болести, 

физичка форма, хипертензија, тежина, ниво холестерола и ниво глукозе; ризици у 

вези са физичким и психолошким развојем особе, као што су: раст старење, 

психомоторни развој и др.). 

• Ризици у физичкој средини 

(ризици у вези са вештачким и природним елементима у окружењу, квалитет 

ваздуха, смештаја, одлагање отпадака, различити облици загађења и  др. ). 

• Ризици у вези с организацијом друштва 

 (сиромаштво, богатство, неписменост, промискуитет, функционисање служби 

које су на располагању становништву, као што су: служба превоза, служба владе, 
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социјална служба, здравствена служба; ризици у вези са условима у којима се 

особа налази при извршавању свога посла, и др. ). 

•   Ризици у вези с индивидуалним и друштвеним понашањем 

(ризици у вези са начином на који особа или њени ближњи, њена породица, као и 

друштво  уопште, делују или реагују; ризици  у вези са традицијом и обичајима, 

ратовима, сукобима између две групе, породичним сукобима; ризици у вези са 

конзумирањем и коришћењем штетних супстанци, као што су: дуван, дрога, 

лекови, алкохол; ризици у вези са хигијеном, понашањем које за циљ има 

очување здравља, непокретност, хиперактивност, афективно понашање и др.). 

 

Квебешка  класификација мора се узети у обзир  током контаката и рада са 

особама са инвалидитетом. Упознавање са факторима настанка и типовима 

инвалидности  омогућиће боље разумевање психолошког стања особа са 

инвалидитетом  и неопходност опреза у комуникацији са особама са инвалидитетом. 

 

 

2.1.4. Терминологија и значење 

 

Терминологија коју је дефинисала држава кроз Стратегију унапређења 

положаја особа са инвалидитетом за период од 2007. до 2015. године  није доживела 

широку примену у пракси. Ова област је требала да се уреди законом и тако постане 

обавезујућа без временског ограничења.  Ово је показатељ да особе које су радиле на 

изради Стратегије имају већу свест и одговорност од радне групе која је радила на 

изради Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом. 

Термини  који су дефинисани у Стратегији за унапређење положаја особа са 

инвалидитетом  су : 

• Инвалидитет – посматрано је са становишта прихватања социјалног модела 

који инвалидитет дефинише као проблем који особа са оштећењима има са  

баријерама у окружењу и баријерама које се одражавају у ставовима 

заједнице, а отежавају пуно и ефективно учешће особа са инвалидитетом у 

друштву на основу једнакости са осталим члановима тог друштва. 

• Медицински приступ (модел) инвалидности - сагледава инвалидност као 

индивидуални проблем, директно проузрокован болешћу, повредом или 



 24 

неким другим оштећењем здравља и због тога захтева медицинску помоћ и 

негу коју пружају професионалци. Овај модел нуди недемократски приступ 

третману особа са инвалидитетом кроз изолацију, лечење и рехабилитацију у 

специјалним установама. 

• Социјални приступ (модел) инвалидности  ( објашњен је у поглављу 2.3.) 

• Особе са инвалидитетом - означава особе са урођеном или стеченом 

физичком, сензорном, интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу 

које услед друштвених или других препрека немају могућности или имају 

смањене могућности да се укључе у активности друштва на истом нивоу са 

другима, без обзира на то да ли могу да остварују поменуте активности уз 

употребу техничких помагала или уз службе подршке. 

• Систем процене - када је реч о процени инвалидности  можемо разликовати 

два аспекта система процене: експертизу (стручни „налаз и мишљење”) која 

процењује „потребе” и „одговарајуће мере” и у функцији  је пружања услуга 

особама са инвалидитетом и вештачење које је у функцији процене „статуса 

инвалидности” (врсте и степена оштећења и ограничења) и у функцији је 

„признавања права” особама са инвалидитетом. Овај систем се односи на 

стицање права на социјалну заштиту и класификацију радне способности и 

није значајан  за укључивање  културни живот. Настао је као потреба 

медицинског модела. 

• Приступачност- доступност – „под приступом физичкој средини 

претпоставља се обавеза државе да покрене предузимање мера за уклањање 

препрека које онемогућавају учешће у физичкој средини као што су 

становање, зграде, јавни превоз и остале врста превоза, улице и остала спољна 

средина”14. 

• Баријере – препреке које ометају и отежавају приступачност. Баријере се 

могу разврстати на архитектонске, информацијско-комунукацијске и 

социјално-економске баријере (предрасуде и неприступачне услуге). 

• Дискриминација – Закон о спречавању дискриминације особа са 

инвалидитетом дискриминацију дефинише као све облике неоправданог и 

недозвољеног прављења разлике и неједнаког поступања, ограничавања или 

                                                 
14 правило 5. Стандардних правила УН за изједначавање могућности које се пружају особама са 
инвалидитетом наводи 
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давања првенства према лицима или групама а које се заснива на 

инвалидности. Члан 2. Предлога међународне конвенције о правима особа са 

инвалидитетом дефинише дискриминацију на основу инвалидности као свако 

прављење разлике, искључивање или ограничавање по основу инвалидности.  

• Једнаке могућности – Стандардна правила УН за изједначавање могућности 

које се пружају особама са инвалидитетом дефинише термин „изједначавање 

могућности” као процес којим различити делови друштва и околине, као што 

су службе, делатности, информисање и документација, постају доступни 

свима, посебно особама са инвалидитетом.   

 

 

2.2   ИДЕНТИТЕТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

 Идентитет особа са инвалидитетом  током последњих деценија претрпео је  

велике и значајне позитивне  промене. Начин на који они себе доживљавају утиче на 

то како се понашају и укључују у друштвене токове, а начин на који их запослени у 

јавним установама доживљавају утиче на то како их опслужују.  

               Дуги низ година, прихваћен начин гледања на особе са инвалидитетом је био 

благонаклоност и  сажаљење. То је усталило праксу да се особама са инвалидитом не 

пружа подједнака услуга или чак да им се не пружа никаква услуга јер су за то 

постојале специјализоване институције. 

За оно мало што им је пружано очекивало се да прималац услуга буде захвалан, 

задовољан и скрушен.   

                Промена је настала 1981. године  када је уведено обележавање 

Међународне године особа са инвалидитетом која је  усмерила15 пажњу јавности  на 

ту тему. То је актуелизовало  Принцип  једнаких могућности за све16 и  обавезу да се 

не врши дискриминација. Ово је. наравно наишло на отпор јер се сматрало да 

остваривање једнаких могућности за особе са инвалидитетом додатно  оптерећује 

буџет. Временом је ово измењено и прихваћено је да ће остваривање једнаких 

могућности за све довести до растерећења  државне касе јер је већина особа са 

инвалидитетом радно способна и својим деловањем могу допринети друштву, бити 

корисни, зарађивати и плаћати порезе. 
                                                 
15Група аутора,  Disability Portfolio, Thr Council of Museum, Archives and Librararies, UK, London, 2003 
16 Генералне скупштине Уједињених нација (A/RES/217, 10. децембра 1948. у палати Шајо у Паризу) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1948
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D1%98%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7
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 Иденитет особа са инвалидитетом ни данас није у потпуности дефинисан јер 

је друштво подложно многим културним утицајима. Различити ставови у друштву 

постоје, како међу онима који пружају услуге тако и међу самим особама са 

инвалидитетом.   

 Важно је сагледати оно што карактерише искуство инвалидности, јер то може 

створити услове који категоришу људе у друштвеном и економском смислу. 

Инвалидност може настати из много разлога, и може довести до губитка у 

различитом смислу ( Поглавља 2.1.2. и 2.1.3.). 

            Код особа са инвалидитетом постоји већа вероватноћа да немају 

квалификације (Поглавље 3.1. Табела 1.) – образовање није увек доступно и често је 

на нижем нивоу академског стандарда од оног расположивог другима, док је приступ 

знатно отежан даљем и вишем образовању, занатској обуци и радном искуству.  

Ово доводи до идентитета особа са инвалидитетом као терета за друштво и државу. 

 Идеја „заједнице“ има пресудну улогу за идентитет особа са инвалидетом.  

Ово се односи на периоде када су особе са инвалидитетом биле принуђене да се 

удружују у заједнице (углавном по врсти инвалидности). Ово је изазивало и тешкоће 

у покушају комуникације с особама са инвалидитетом јер се  веровало да постоји 

једна заједница особа са инвалидитетом. 

 За разлику од других заједница мањина, не постоји једна, свеобухватна 

заједница особа са инвалидитетом. Изоловане заједнице постоје, јер се  активисти и 

људи из група различитих оштећења удружују по сопственом избору, али свет особа 

са инвалидитетом је разнолик и није хомоген. 

 

 Уместо сврставања у специфичне заједнице, углавном изоловане, требало би 

да се подразумева да су особе са инвалидитетом присутне у свим улогама и 

друштвеним ситуацијама. Оне могу да имају културни идентитет базиран на 

националној припадности, социјалном нивоу, религији, интересовањима или 

регионалном идентитету. Особа са инвалидитетом има једнаке шансе да буде члан 

удружења историчара, истраживач у библиотеци или студент уметности, као и да се 

појави на обиласку уметничких дела са специјалним програмом за опипавање, 

предавању на гестовном језику или скуповима заједница. 

Тако особе са инвалидитетом себе лоцирају у друштву и граде свој идентитет на 

начин на који је то својствено свим припадницима друштва, остварујући сва своја 

људска права. 
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2.3.    СОЦИЈАЛНИ/МЕДИЦИНСКИ МОДЕЛ 

 

 Можемо идентификовати два  супротна модела инвалидности.  

„Медицински модел“, који је превазиђен, идентификује инвалидност као 

болест или стање које утиче на појединца, са одговорношћу тог појединца да се 

брине о последицама.   

Новији, „социјални модел“17, идентификује баријере у самом друштву које 

стварају инвалидност за појединце. Препреке могу бити физичке, организационе и у 

ставовима. Одговорност за решавање или отклањање препрека је подељена међу 

свим члановима друштва. Државни органи у Србији, међу којима и Министарство 

културе, усвојили су социјални модел, што се може видети из закона, као и из 

„Упутства за спровођење активности којима се обезбеђују услови за несметано 

коришћење садржаја и програма институција културе особама са инвалидитетом“, 

које је ово министарство усвојило 2007. године. О овоме ће бити реч у поглављу о 

правној регулативи (Поглавље 2.4.). 

   Овај модел схвата проблеме које особе са инвалидитетом имају као 

социјално дефинисан и креиран проблем, као производ социјалне организације и 

ставља тежиште на баријере са којима се особе са инвалидитетом суочавају у 

свакодневном животу – како као појединци, тако и као група.  

  Једноставан пример који се често цитира, гласи: „медицински модел би рекао 

да особа не може да се попне уз степенице зато што има инвалидитет, што значи да 

користи колица, док би социјални модел рекао да је корисник колица онеспособљен  

степеницама које стоје као препрека његовом уласку у зграду“18. 

Овде се ради на промени третмана  „ОД ПАЦИЈЕНТА КА ГРАЂАНИНУ”. Промена 

концепта инвалидности  и принцип базиран на поштовању права и способности 

особа са инвалидитетом подразумева прелазак са система права на медицинску и 

социјалну помоћ, на „компензацију” губитака услед настанка инвалидности развојем 

механизма за стварање једнаких могућности.  

Суштинска разлика се може објаснити начином сагледвања проблема 

инвалидности –  да ли он настаје у појединцу или у друштву.  

Разлике ова два модела сагледавања инвалидности могу се приказати и табеларно:  

                                                 
17 OXFAM-Британска хуманитарна организација, Разумевање инвалидности, Социјални модел, 
Београд, 2003 
18 Др Дамјан Татић, Заштита људских права особа са инвалидитетом, Београд, 2007 
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Табела19: од медицинског ка социјалном моделу инвалидности 

 
ОД  КА 
Индивидуални проблем ► Проблем је у друштву 

Разлике у способностима чине 
особу изолованом и неадекватном ► 

Разлике у способностима чине 
ресурс и потенцијал који тежи 
укључењу 

Процена неспособности ► Усмереност на способности  

Ми и они: 
искључивање – (не)толеранција 

 
► 

Сви ми заједно: 
укљученост и вредновање 

Друштво бира за „њих” ► Особе са инвалидитетом одлучују о 
себи 

Професионалци знају најбоље ► Људи поседују различите врсте 
знања  

Модел инвалидности који тежи 
изолацији, са циљем контроле или 
излечења-зацељења 

 
► 

Модел инвалидности који тражи 
учешће у животу, захтева промене у 
окружењу и понашању, односно 
приступу 

Оријентисаност на институције ► Оријентисаност на заједницу 

Базирано на милосрђу ► Базирано на људским правима 
Пацијент, односно корисник ► Грађанин 

 
 

 

 2.4  ПРАВНА РЕГУЛАТИВА 

 

 

 Као предуслов за акцију и укључивање особа са инвалидитетом у све 

друштвене токове неопходна је и одређена правна регулатива. У Србији је на снази 

широки спектар обавезујућих правних аката који се односе на побољшање положаја 

особа са инвалидитетом, спречавање дискриминације и укључивање особа са 

инвалидитетом у све друштвене токове. 

 

 

 

 

                                                 
19 Коришћен материјал: Ministry of Social Development, Office for Disability Issues, New Zealand 
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2.4.1.  Међународноправни оквир за учешће особа са инвалидитетом у  културном 

животу заједнице 

 

Србија је потписала и ратификовала следећа документа: 

• Универзална декларација о људским правима20 

• Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима 

• Стандардна правила за изједначавање могућности које се пружају особама са 

инвалидитетом21 

• Конвенција о правима особа са инвалидитетом22. 

 

Најзначајнији наводи ових докумената су: 

• свако има право на слободно учешће у културном животу заједнице и 

уживање у уметности (члан 27 Универзалне декларације о правима човека) 

• право на учешће у културном животу заједнице потврђено је и чланом 15. 

Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима. Ова 

права припадају свим људским бићима, па тако и особама са инвалидитетом. 

 

Пошто су се ове особе у пракси суочавале са предрасудама, информацијско- 

комуникацијским и психо-социјалним баријерама, дискриминацијом и 

маргинализацијом, нису могле да остваре своја људска права. Због тога Уједињене 

нације усвајају посебне документе којима уређују мере за остваривање људских 

права и основних слобода особа са инвалидитетом, а то су: Стандардна правила за 

изједначавање могућности које се пружају особама са инвалидитетом и 

Конвенција о правима особа са инвалидитетом. 

Стандардна правила за изједначавање могућности које се пружају особамаса 

инвалидиетом: 

• у марту 1995. године прихватила је и Влада Савезне Републике Југославије,  

• сврха је да обезбеде да особе са инвалидитетом уживају иста права и обавезе 

као и остали чланови друштва у којем живе и   

                                                 
20 Генералне скупштине Уједињених нација (A/RES/217, 10. децембра 1948. у палати Шајо у Паризу), 
21 Генерална скупштина УН у децембру 1993. године усвојила је Стандардна правила за изједначавање 
могућности које се пружају особама са инвалидитетом 
22 Усвојена у 13. децембра 2006. године на Генералној скупштини Уједињених нација  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1948
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D1%98%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7
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• државе ће обезбедити интеграцију особа са инвалидитетом и омогућити 

њихово учешће у културним активностима на равноправној основи (Правило 

10.) . 

       Генерална скупштина је разматрала и усвојила Конвенцију о правима особа 

са инвалидитетом 13. децембра 2006. године. Конвенција је  отворена за потпис и 

ратификацију од 30. марта 2007. године. До сада су Конвенцију потписале 123 

државе а Србија је потписала Конвенцију 17. децембра 2007. године. Сврха 

Конвенције је да промовише, штити и осигура пуно, ефикасно и равноправно 

уживање свих људских права и основних слобода особа са инвалидитетом и да 

промовише поштовање њиховог урођеног достојанства (члан 1.).  

• Чланом 30.  Конвенције детаљно су уређене мере за осигуравање учешћа 

особа са инвалидитетом у културном и спортском животу заједнице, 

рекреацији и слободним активностима; 

• “Државе потписнице признају право свих особа са инвалидитетом да узму 

учешћа у културном животу на основама једнакости са другима и предузеће 

одговарајуће мере да осигурају да особе са инвалидитетом; 

•  Уживају приступ културним материјалима у приступачним форматима; 

• Уживају приступ телевизијским програмима, филмовима, позоришним и 

другим културним активностима у приступачним форматима; 

• Уживају приступ местима где се одвијају културна догађања или пружају 

културне услуге, попут позоришта, музеја, биоскопа, библиотека и 

туристичких услуга и уживају, у мери у којој је то могуће, приступ 

споменицима и локалитетима од националне културне важности” (став 1, 

Члан 30) 

У још једном документу регулисана је обавеза према унапређењу положаја 

особа са инвалидитетом. Члан 13. Уговора из Амстердама гласи:  

• „Савет Европе  може једногласном одлуком, на основу предлога 

Комисије и након консултовања Европског парламента, предузети 

одговарајуће мере ради борбе против дискриминације засноване на 

разликама на основу пола, расе или етничког порекла, вере, одређеног 

инвалидитета, старости или сексуалне оријентације. Ове одлуке не могу 

утицати на друге одлуке овог Уговора и морају поштовати обим 

надлежности са којима располаже Заједница” 
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Упутство Савета Eвропе 2000/43/ЕЗ из јуна 2000. године, о имплементацији 

принципа једнаког третмана између особа без обзира на расно или етничко 

порекло, као и Упутство Савета Европе 2000/78/ЕЗ из новембра 2000. године о 

успостављању општег оквира за једнак третман у запошљавању и професионалном 

оспособљавању, такође регулише побољшање положаја особа са инвалидитетом. 

Савет Европе је чланом 15. ревидиране Европске социјалне повеље, коју је 

2005. године потписала и Државна заједница Србија и Црна Гора, предвидео да 

особе са инвалидитетом имају право на независност, социјалну интеграцију и пуно 

учешће у животу друштвене заједнице. 

Савет Европе донео је и Препоруке о кохерентној политици за особе са 

инвалидитетом које промовишу права особа са инвалидитетом на пуно учешће у 

друштву на равноправној основи, право на независан и самосталан живот и  право 

на једнакост могућности 

Значајан је и  Европски план акције за једнаке могућности за особе са 

инвалидитетом из 2003. године, Упутство Европског парламента и Савета 

Европе 2001/85/ЕЗ о посебном обезбеђивању за возила која се користе за превоз 

путника, Уредбу 261/2004 Европског парламента и Савета о компензацији и 

помоћи путницима у авио-саобраћају који забрањују дискриминацију у областима 

на које се односе. 

Савет Европе 2006. године донео је Европски план акција за особе са 

инвалидитетом за период од 2006-2015. године. 

 
 

 

2.4.2. Правни оквир Републике Србије за учешће особа са инвалидитетом у 

културном животу заједнице 

 

Најзначајнији превни акти Србије по питању положаја особа са инвалидитетом су: 

• Устав Републике Србије, највиши правни акт, такође, забрањује 

дискриминацију на основу физичког и интелектуалног инвалидитета (став 3, 

чл 21). 

• Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом 

Народна скупштина Србије усвојила је 2006. године Закон о спречавању 

дискриминације особа са инвалидитетом, којим се уређује општи режим 
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забране дискриминације по основу инвалидности, посебни случајеви 

дискриминације особа са инвалидитетом, поступак заштите особа изложених 

дискриминацији и мере које се предузимају ради подстицања равноправности 

и социјалне укључености особа са инвалидитетом. Закон забрањује 

ускраћивање приступа јавним објектима и површинама, одбијање пружања 

услуга које неко лице пружа у оквиру своје делатности или пружање исте 

услуге под неповољнијим условима особама са инвалидитетом. Лице које 

пружа поменуте услуге дужно је да изврши потребне адаптације како би 

учинило услугу доступном особи са инвалидитетом. Власник објекта у јавној 

употреби дужан је да изврши потребне адаптације (чланови 13-16). Закон 

прописује обавезу локалних самоуправа да предузимају мере ради осигурања 

равноправног учешћа особа са инвалидитетом у културном, верском и 

спортском животу заједнице (члан 37).  

• Упутство за спровођење активности којима се обезбеђују услови за 

несметано уживање и коришћење садржаја и програма институција 

културе особама са инвалидитетом Министарства културе  

Министарство културе усвојило је 02. 02. 2007. године интерни правни акт 

намењен индиректним буџетским корисницима  којим се ближе одређују 

обавезе и уводи социјални модел као обавезујућ. Ово „Упутство за 

спровођење активности којима се обезбеђују услови за несметано уживање и 

коришћење садржаја и програма институција културе особама са 

инвалидитетом“ отворило је пут већем и активнијем укључуивању особа са 

инвалидитетом у рад и коришћење садржаја и програма институција културе 

Упутством се даље уређује материја равноправног учешћа особа са 

инвалидитетом у културном животу заједнице23  

Упутство детаљно разрађује активности које институције културе треба да 

предузму како би особама са инвалидитетом омогућиле несметано уживање и 

коришћење својих садржаја и програма.  

Упутство предвиђа обавезу институција културе да: одреде особу или 

формира тим који ће радити на припреми и адаптацији програма и садржаја за 

особе са инвалидитетом; консултују организације особа са инвалидитетом и 

Министарство културе приликом припреме и адаптације програма и садржаја; 
                                                 
23 аутор: Дејан Масликовић, стручна редактура: др Дамјан Тадић, мр Јелена Милошевић и Борка 
Рајшић. О Упутству ће више рећи бити у поглављу 5.5 Проимери добре праксе 
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организују одговарајућу обуку за запослене; предвиде средства у буџету за 

остваривање активности прописаних Упутством; обезбеде доступност 

информација; обезбеде техничка средства која ће омогућити и побољшати 

прихватање информација и садржаја за особе са инвалидитетом; примене 

стандарде приступачности; предузимање активности за укључивање особа са 

инвалидитетом у рад институција и подстицање њиховог запошљавања у 

институцијама културе. 

• Стратегија за унапређење положаја особа са инвалидитетом. Влада 

Републике Србије је 2006. године усвојила и Стратегију унапређења 

положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, која представља 

средњорочни план активности свих друштвених актера у Републици Србији 

у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом. Циљеви стратегије 

установљени су за период од 2007-2015. године, са акционим плановима који 

се доносе за период од две године. 

• Стратегија за смањење сиромаштва у којој су особе са инвалидитетом 

апострофиране  као категорија становништва која се налази на доњој лествици 

сиромаштва24 и социјалне искључености. Ако се сиромаштво посматра као 

питање у домену права, оно је више од недостатка финансијских средстава. 

Осим раширеног материјалног сиромаштва, многа питања као што је 

окружење које не омогућава приступ основним услугама додатно погоршавају 

положај особа са инвалидитетом. Студије Светске банке показују да је 

сиромаштво особа са инвалидитетом вишеслојно и да узроке треба тражити у 

недостатку приступа основним услугама, али и капиталу, раду, образовању и 

смањеној партиципацији у доношењу одлука. 

• Закон о забрани дискриминације усвојен 30.03 2009. године изазвао је 

много негодовања у јавности али није донео ништа ново у односу на Закон о 

спречавању дискриминације особа са инвалидитетом.  У овом закону изрази 

"дискриминација" и "дискриминаторско поступање" означавају свако 

неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно 

пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на 

                                                 
24 Када се дефинише минимум социјалне сигурности за материјалну подршку породицама) у области 
социјалне заштите посебни издаци породица са члановима који су особе са инвалидитетом треба да се 
узме у обзир У Стратегији за смањење сиромаштва дефинисан је национални стратешки оквир за 
израду мера и активности директно усмерених на најсиромашније и најугроженије групе, у које 
спадају и особе са инвалидитетом.  
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лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на 

отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, 

држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, 

верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној 

оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом 

стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, 

старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим 

организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним 

својствима.  

 

 Запошљавање особа са инвалидитетом и њихова права из радног односа на 

међународном плану гарантовани су како напред поменутим актима међународног 

јавног права тако и препорукама и конвенцијама Међународне организације рада. 

• Закон о раду Републике Србије забрањује дискриминацију на основу 

инвалидности (члан 18.). 

• Забрана дискриминације на основу инвалидности у запошљавању и радним 

односима даље је уређена Законом о спречавању дискриминације особа са 

инвалидитетом (чланови 21-26). 

• Фискалним законима предвиђа се ослобађање послодавца који запосли особу 

са инвалидитетом од плаћања пореза и доприноса на њену плату у трајању од 

три године. 

• Национална служба запошљавања послодавцу који запосли особу са 

инвалидитетом бесповратно ставља на располагање 100.000 (сто хиљада) 

динара за адаптацију радног места и опцију покривања плате особе са 

инвалидитетом у трајању од годину дана у висини приправничке плате, уз 

обавезу да особа са инвалидитетом остане у радном односу најмање две 

године. 

 

              Неке особе са инвалидитетом нису довољно упознате са својим правима, док су 

неке прихватиле идеју о томе да имају права, али нису добро обавештене о томе колико 

далеко та права досежу или у каквим ситуацијама се могу применити. 
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2.5.   ПОЈАМ ИНКЛУЗИВНОСТИ/УКЉУЧИВОСТИ 

 

Основни принцип укључивости је базиран на консултацији. Разговор са 

потенцијалним корисницима, повезивање са кључним људима и постојећим групама 

у широј заједници, што води ка размени искустава и партнерству. Инклузија треба да 

постане саставни део живота што ће  отварити многе нове могућности  мењањем 

наших навика и менталитета. 

 Инклузија такође може да служи за стварање услова да бисмо боље разумели 

нас саме и наше културе, као и јачи осећај везаности кроз историју која нам је свима 

заједничка. 

Друштво  је заједница појединаца, од којих свако има моралну одговорност да 

подстиче све оно што је најбоље у свим осталим члановима заједнице. Инклузивна 

култура подстиче развој личног етичког става који поштује препознавање и 

вредновање јединствене друштвене и културне разноликости, којој сваки од чланова 

заједнице доприноси25. 

Изградња инклузивне културе подразумева прихватање природе и особина 

сваког од чланова друштва. Инклузивност треба да буде прихваћена од целог 

друштва и начин деловања које подржава индивидуалност сваке особе и подстиче 

креативност и иновативне идеје, решавање проблема и међуљудску комуникације. 

Основа инклузивне културе треба да буде уграђена у све вредности, онако 

како се оне фокусирају на људе, интегритет, посвећеност и изузетност. Однос према 

сваком је са поштовањем и достојанством, охрабрују се разноликост и различити 

ставови, а интегритет је од највећег значаја. 

Изградња инклузивне културе је непрекидан процес према коме друштво мора 

да осећа снажну обавезу. Што више разумемо и ценимо различитости, ефикасније 

ћемо сарађивати на достизању заједничке визије. 

Иако постоји низ законских обавеза које окружују и подржавају питања 

једнакости и разноликости, друштво треба да преузме обавезу да подигне ниво 

организационе и личне одговорности далеко изнад граница које прописује закон, све 

до преузимања корпоративне и личне моралне обавезе. Поштовање, вредновање и 

укључивање постаје за сваког – морални императив!26 

                                                 
25 Конвенција о правима особа са инвалидитетом  
26 Група аутора, Disability Portfolio, Thr Council of Museum, Archives and Librararies, UK, London, 2003 



 36 

На данашњем глобалном тржишту разумевање туђе индивидуалности, 

друштвеног и културног контекста, није само исправно, већ је обавезујуће. 

Поштовање и вредновање туђе различитости треба да буде уграђено у средиште 

пословне праксе, охрабривано код свих запослених и јачано у свим деловима 

друштва. 

Инклузивност подразумева тражење начина да се људи укључе, а не да се 

искључе. Реч је о људима који су у неком односу у коме се урођена вредност сваког 

појединца признаје и поштује (чак и ако људи заузимају супротстављене ставове), и 

где свако има прилику да буде укључен и да жели да буде део заједнице. 

Претпоставке које су саставни делови укључивања су: 

• свака особа има јединствене способности и вредност; 

• разлике се поштују и сматрају вредним; 

• сви су добродошли и сви припадају; 

• свако може да учествује, учи и доприноси; 

• имамо одговорност и прилику да сваком пружимо шансу да се укључи и да 

пружи свој допринос  и 

• људи се међусобно поштују. 
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3.   ИСТРАЖИВАЊЕ „КУЛТУРА КОЈА УКЉУЧУЈЕ“ 

 

 

За успешност научног рада неопходнио је прибавити што је могуће валидније 

податке са терена. За потребе овог рада спроведено је емпиријско истраживање које 

је обухватило особе са инвалидитетом као индивидуе и као чланове 

организације/удружења особа са инвалидитетом. 

Истраживање под радним називом „Култура која укључује“ базирано  је на два 

упитника сличних садржина који су упућени на адресе удружења особа са 

инвалидитетом и посредством удружења њиховим члановима, појединцима. 

Обухваћено је 987 особа са инвалидитетом и 50 удружења/савеза особа са 

инвалидитетом. 

Истраживање је обављено слањем упитника удружењима и савезима поштом а 

удружења и савези су проследили упитнике својим члановима.  

Циљ истраживања је да се чињеницама поткрепе наводи изнети у овом раду 

који се односе на присутност особа са инвалидитетом у културном животу. Такође, 

поткрепљени су наводи да су особе са инвалидитетом маргинализоване и да је 

неопходно предузимање корака за њихово укључивање у све друштвене токове. 

Резултати истраживања пружају  много веће могућности и коришћени су и као 

основа за организовање семинара и израду  приручника Култура једнакости. 

Резултати отварају могућности за даље научне и практичне радове који би се 

односили на стваралачке потенцијале особа са инвалидитетом.  

 

 

3.1.  РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Питања су груписана тако да се добију подаци о социо-демографској слици и 

о потребама за културним садржајима. 

Прва група питања је важна због добијања података који могу указати на друштвено 

социјални положај особа са инвалидитетом а да резултати дају смернице будућих 

препорука за њихово укључивање у културни живот. Резултати, такође  потврђују 

исправност одустајања од медицинског модела. 
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Друга група питања треба да да одговор на степен коришћења садржаја институција 

културе и потребе које особе са инвалидитетом имају у погледу већег коришћења 

садржаја и програма институција културе. 

 

Питања:   

Социо-демографска обележја 
Пол  
Године старости 
Завршена школа  
Да ли сте запослени  
Ако нисте запослени, да ли сте икада били запослени 
Брачни статус  
Стамбени статус  
Тип инвалидитета 
Да ли поседујете нека од помагала? 
 
Културни живот 
 Колико често посећујете манифестације из области културе?  
Колико често посећујете институције културе? 
Ако ретко одлазите на ова места, који је основни разлог?  
Који су по Вашем мишљењу најважнији елементи неприлагођености установа 
културе особама са инвалидитетом?   
Да ли се бавите неким културно-уметничким стваралаштвом 
Ако не учествујете, основни разлог је:  
Ако не учествујете, да ли бисте желели да се укључите 
 
 
Добијени су резултати: 

 
Пол, године старости 

По питању старости и пола анкетирани су у распону од 15 до 61 године старости а 

структура пола за неколико процената иде у корист женске популације. Ово није 

узето као параметар за рачунање грешке анкетирања јер су особе женског пола 

комуникативније и спремније на сарадњу. 

 

Завршена школа  

Подаци добијени одговором на ово питање су изузетно поражавајући и на најбољи 

начин представљају положај особа са инвалидитетом у нашем друштву и однос 

друштва према њима. 
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Од укупног броја анкетираних 61% је завршио специјалну основну школу (Табела 

1.). 

R/B Школска спрема Проценат  

1. Специјална основна школа 61% 

2. Основна школа 39% 

Табела 1. 

 

Проценат је висок али с обзиром на то да већина особа са инвалидитетом, које 

похађају специјалне школе, имају могућност, у односу на степен инвалидности да 

похађају и заврше нормалну основну школу, податак нам говори о једном 

неселективном и несистематском приступу образовању особа са инвалидитетом.  

Ово је очигледан пример медицинског модела односа према особама са 

инвалидитетом и системском маргинализацијом припадника ове популације и 

претварањем исте у категорију која захтева социјалну бригу и тако постаје терет 

друштва уместо да се образује и постаје продуктивни део система. 

Из искуства стеченог у раду са особама са инвалидтетом и разговора са родитељима 

дошао сам до сазнања да школски педагози, психолози, социјални радници и 

здравствени радници препоручују родитељима да уписују децу у специјалне школе 

без обзира на степен и тип инвалидности. Ове препоруке су оправдане када говоримо 

о особама са већим степеном  оштећења слуха , вида, слепим, слабовидим и 

параплегичарима. Међутим, велики број деце са инвалидтетом  је способно да прати 

наставу без успоравања реализације програма и утицаја на другу децу.  

Службеници који одлучују о упису деце у школе оправдавају своју одлуку 

тиме да штити децу са инвалидитетом од негативне реакције друге деце. Међутим, у 

пракси се показује да је ситуација супротна и да је оваква одлука погрешна са 

негативним резултатима на дужи период. 

Препорука би била да се деца са инвалидитетом способна да прате наставу уписују у 

основне школе што би допринело сензибилизацији друге деце и њихову едукацију да 

прихвате особе са инвалидитетом као равноправне чланове друштва. 

Грешка је формирати, кроз системске одлуке, изоловане социјалне групе у једном 

друштву и тако стимулисати дискриминацију. 

Завршену средњу школу има 43,3% анкетираних од чега 21,1% има завршену 

трогодишњу а само 13,2% четворогодишњу средњу школу. 
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Трогодишње средње школе су углавном занатског усмерења, што онемогућава 

проходност ка  високом образовању. 

 

Табела 2. 

 

Специјалне трогодишње школе завршило је 11,4% анкетираних а специјалне 

четворогодишње школе само 0,9% што је  резултат малог броја специјалних школа,  

неадекватно територијално распоређених .  

Само 2,6% анкетираних је завршило вишу школу док је 11,6% особа са 

инвалидитетом завршило високу школу-факултет (Табела 2). 

 

Запослење  

Од укупног броја испитаника, у односу на врсту инвалидности, у просеку 

сваки четврти испитаник је запослен или је некада био запослен. Највећи проценат 

запослених је међу особама са оштећеним слухом, наглувим и глувим.  Ово доказује 

да нису системски решени проблеми запошљавања особа са инвалидитетом и да се, 

углавном запошљавају особе са лакшим степеном инвалидности и то на радним 

местима која су у неким случајевима деградирајућа у односу на степен стручне 

спреме. 

Садашња законска решења не предвиђају спречавање дискриминације 

приликом расписивања конкурса и одлучивања о кандидатима пријављеним за радна 

места.  У припреми је закон који ће регулисати ову област и уредити начин на који ће 

послодавац реаговати приликом испуњавања предвиђене законске обавезе 

запошљавања 3% особа са инвалидитетом од укупног броја запослених. 

Остаје нам да се надамо да ће законодавац успети да превазиђе проблем 

примања особа са инвалидитетом на места курира, портира, чистачица и остала радна 

рб Школска спрема Проценат  

1. Трогодишња средња школа 21.1% 

2. Четворогодишња средња школа IV степен 13.2% 

3. Виша школа VI степен 2.6% 

4. Висока школа, факултет VII степен 11.6% 

6. Специјална трогодишња школа 11.4% 

7. Специјална четворогодишња школа 0.9% 
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места нижег ранга, не узимајући у обзир стручну спрему, способности и могућност 

да својим знањем и радом допринесу развоју фирме и средине у којој раде. 

Резултати истраживања показују да су од укупног броја запослених, 

обухваћених истраживањем, 70% особе са оштећеним слухом, наглуве и глуве. 

Најмањи проценат заопослених је код телесно инвалидних особа и особа са 

менталном инвалидношћу. Телесно инвалидне особе, њих  80% никада није било 

запослено. 

Интересантно је да особе са оштећеним видом и слепе особе чине скоро 20% 

запослених. Ово је значајан напредак јер представља доказ рушења баријера да слепе 

особе нису у стању да самостално брину о себи. 

 Старосна доб запослених се креће у границама: 

21-30 година -  16% запослених 

31-40 године -  44% запослених 

Преко 41 године 50% запослених 

Са порастом година живота опада проценат запослених тако да преко 55 

година има само 16 % запослених што је последица одласка у инвалидску пензију 

због болести или погоршања инвалидности. Ова чињеница додатно оптерећује буџет 

државе. 

 

Брачни и стамбени статус  

Резултати истраживања ова два изузетно значајна сегмента људског живота 

јасно и недвосмислено представљају друштво у Србији и показују изражени степен 

дискриминације појединаца и група који/које одступају од устаљених клишеа 

(Табела 3.) 

 

РБ Живи у  

 Кући/стану 

родитеља 

Самачком 

хотелу 

Сопственом стамбеном 

простору 

У специјализованој 

установи 

 59% 2% 11% 28% 

Табела 3. 

 

Особе са инвалидитетом у 80% случајева цео животни век проведу у стану 

родитеља, рођака или у специјализованим установама. 
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У специјализованим установама за смештај особа са инвалидитетом живи око 

28% испитаних. Ово је последица третирања особа са инвалидитетом као 

медицинских случајева односно особа које су болесне и које треба да буду под 

сталним надзором медицинског особља. У некој мери, одређени типови и степени 

инвалидности, захтевају стални надзор медицинског особља што је могуће чинити и 

у ситуацији када особе са инвалидитетом нису смештене у специјализоване установе. 

Такав случај је са особама које болују од кардиоваскуларних болести, 

дијабетичарима и др., које такође захтевају стални лекарски надзор и специфични 

животни режим, а не сматрају се особама са инвалидитетом. 

Ова чињеница показује да су особе са инвалидитетом изопштене из друштва и 

да су на терету само породици без учешћа друштва и државе. Држава чини веома 

мало напора да стамбено обезбеди особе са инвалидитетом, које нису у стању да саме 

реше то питање.  

Изузетно мали проценат особа са инвалидитетом је у могућности да изнајми 

стамбени простор, тај проценат је 11% од укупног броја испитаника. Ову групу чине 

запослени и особе са лакшим степеном инвалидности. 

 
Поседовање помагала 

Скоро све особе са инвалидитетом користе неко помагало. Слепе особе и 

особе с оштећеним видом користе препознатљиви бели штап, глуве и наглуве особе 

користе разна средства за појачање звука, особе које имају инвалидност 

окарактерисану кроз физичка оштећења користе колица, штап, штаке итд. 

Набавка помагала за особе са инвалидитетом изискује велика финансијска 

средства и није доступна већини породица које брину о особама са инвалидитетом. 

У Србији ово питање решено је на један веома застарео и нефункционалан 

начин. Особе са инвалидитетом имају право на рефундацију трошкова или бесплатну 

набавку помагала преко социјалног, али само до лимита који утврђује надлежно 

министарство27. Помагала обухваћена лимитираним износом  су застарела, 

неадекватна савременим условима и начину коришћења и веома примитивно су  

дизајнирана. 

Уколико породица, удружење или појединац намеравају да набаве помагало 

које у потпуности задовољава савремене тенденције и потребе особе која их користи, 

                                                 
27 Правни документ није наведен јер ова област спада у надлежност Министарства здравља (лекари 
преписују) и Министарства за социјални рад (социјално одобрава)  
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потребно је исто набавити у иностранству или од специјалозованих увозника у 

земљи. Нажалост, социјално рефундира само одређени, често мали износ. 

Потребе за помагалима су велике и набавка доброг, квалитетног и савременог 

помагала, као што су колица са мотором малих димензија, изискује велики 

финансијски напор који многи нису у ситуацији да испуне. Ово у многоме отежава 

живот и укључивање у нормалне друштвене токове особама са инвалидитетом јер 

често управо помагало представља везу са друштвом, могућност самосталног 

кретања и рада. 

 
рб Приступачност помагала 100% 
1. Иузетно добра 10% 
2. Добра  40% 
3. Осредња 20% 
4. Лоша 22% 
5. Изузетно лоша 8% 
Табела 4. 

 

Резултати истраживања показују да се особе са инвалидитетом и њихове 

породице или удружења ипак сналазе на неки начин и да постоје канали набавке 

помагала који нису помогнути од државе. 

Од свих испитаних учесника истраживања, појединачно и кроз удружења, 10% 

је у потпуности задовољно могућношћу набавке помагала. Нажалост, овде се 

углавном ради о помагалима која задовољавају потребе особа с оштећеним слухом 

(Табела 4а).  

 

 
Помагало Проценат  

Колица 32,5% 
Штап 16,7% 
Пас 1,8% 
Команде на глас 4,4% 
Штаке 5,3% 
Трицикл 5,3% 
Наочаре 2,6% 
Ортопедске ципеле 3,5% 
Ходалица 2,6% 
Лонгете 2,6% 
Скутер 0,9% 
Слушни апарат 32,5% 

Табела 4а. 



 44 

У највећу групу спадају оне особе које су осредње задовољне доступношћу 

помагала што и у потпуности рефлектује начин на који држава брине о особама са 

инвалидитетом а који не подразумева константну и потпуну бригу (Табела 4.). Целу 

ситуацију додатно компликује чињеница да  помагала имају одређени рок трајања и 

да што се више користе краће трају. 

 

 Учесталост посете институцијама културе   
 
Одговори на ово  питање су од кључног значаја за овај рад. 
 

Основни проблем представља физичка приступачност и услови за коришћење 

садржаја институција културе. Анкетиране особе са инвалидитетом су као најбитније 

недостатке истакли недостатак физичке приступачности (42,5%), сигнализације, 

односно доступност информација (21,4%), и додатна техничка помагала у која 

спадају аудио-водичи, натписи на Брајевом писму, рачунари и др (24,3%)-приказано 

у Табели 5. 

 

Елементи Сигнализација 21,4% 
Контрасти и боје 2,9% 
Озвучење 8,6% 
Физичка приступачност 42,9% 
Додатна техничка помагала 24,3% 

Табела 5. 

 

 Истраживањем су добијени  подаци који указују на то колико процената од 

укупног броја особа с одређеним инвалидитетом посећује институције културе и 

користи програме и садржаје институција културе. Најугроженије су особе са 

телесним инвалидитетом од којих само 22% користи услуге институција културе, док 

је највећи проценат код слабовидих особа јер су оне у могућности да, уз сопствена 

помагала а најчешће пратњу, користе програме институција културе и то  89% од 

укупног број испитаних слабовидих особа (Табела 5а.). 

Изненађујуће је мали проценат глувих особа, само 45%, што се може 

објаснити недостатком комуникације, непознавањем гестовног говора запослених у 

јавним службама (превозу, институцијама културе и др). 
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Тип инвалидитета Слепа особа 33,3% 
Глува особа 45,6% 
Телесно инвалидна особа 22,0% 
Ментално недовољно развијена особа 50,0% 
Особа са мултипним оштећењем 37,0% 
Слабовида особа 89,0% 
Наглува особа 42,9% 

Табела 5а 

Проблеми приступачности су детаљно обрађени у Стандардима (Поглавље 4.). 

 

Бављење  културно-уметничким стваралаштвом 

Значајан проценат особа са инвалидитетом поседује неки од уметничких 

талената којим се, због немогућности школовања, бави аматерски. 

Табела 6. 

 

Истраживање је доказало да се 45,9% испитаних особа са инвалидитетом бави 

стваралачким делатностима. Укрштањем података добијени су резултати који указују 

да је број особа који се баве стваралачким активностима сразмеран проценту 

школованих особа са инвалидитетом. 

 Од укупног броја испитаних који се баве уметношћу 75% припада групи која 

има вишу или високу стручну спрему. 

У напоменама које су анкетиране особе унеле у упитнике упадљива је 

чињеница да је главни разлог за бављење стваралаштвом терапија или попуњавање 

слободног времена, којег имају доста јер нису окупирани другим активностима. 

Стваралаштво особа са инвалидитетом треба да игра значајну улогу у 

укључивању у живот заједнице у којој живе. Заједничке изложбе, јавни наступи и 

продајне изложбе могу бити одличан повод за упознавање друштва са проблемима 

особа са инвалидитетом и за остваривање првих контаката са њима. 

Стваралаштво Пишете 14,0% 
Сликате 5,4% 
Цртате 5,4% 
Свирате 1,4% 
Певате 3,2% 
Глумите 8,6% 
Не бавим се 54,1% 
Играње шаха 0,9% 
Плешете 5,0% 
Компјутери 1,8% 
Фотографија 0,5% 
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4.  АНАЛИЗА ИНСТРУМЕНАТА КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ  
 

 
 
 Анализом законских решења у Србији доказаћемо да правно-политички 

инструменти нису примењени, да су у веома малој мери дотакли проблеме особа са 

инвалидитетом и да се о унапређењу положаја још не може говорити као о резултату 

државне иницијативе и акције. Ово је евидентно и у анализи резутата истраживања 

(Поглавље 3.). 

Инструменти културне политике  које држава предузима за унапређење 

положаја особа са инвалидитетом кроз приступ садржајима и програмима 

институција културе морају бити јасно дефинисани. 

У садашњој ситуацији када су на делу само нормативна акта која нису 

имплементирана  имамо апстрактни идејни концеп који не даје жељене резултате. 

 

 

4.1.  Правно-политички инструменти  

 

У Поглављу 2.4. Правна регулатива набројани су и објашњени сви правни 

акти који су на снази у Србији. Можемо закључити да су правно-политички 

инструменти28  културне политике у потпуности уређени. 

Анализираћемо парадоке који постоји у вези правно-политичких инструмената а 

односи се на  постојећу правну регулативу. 

Савет за особе са инвалидитетом  представља саветодавно тело Владе 

основано  да даје смернице развоја и примене инструмената културне политике. Први 

састав Савета именован је 2004. године а други 2007. године Одлукама Владе.  

 Задаци Савета су да: 

- разматра питања друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом и 

покреће иницијативе за:  координацију са надлежним државним органима у поступку 

доношења прописа;  спровођење законских и других прописа о заштити особа са 

инвалидитетом;  усвајање међународних аката из области заштите особа са 

инвалидитетом;  успостављање и остваривање сарадње са владиним и невладиним 

међународним организацијама које се баве заштитом особа са инвалидитетом. 

                                                 
28 Драгичевић Шешић Милена, Бранимир Стојковић, Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, 
Клио, Београд, 2003. 



 47 

Чланови Савета су именовани у складу са принципом међусекторске сарадње 

тако да је  за председника именован  државни секретар у Министарству рада и 

социјалне политике, по функцији и  државни секретар у Министарству економије и 

регионалног развоја, по функцији. За чланове су именовани: помоћник министра рада 

и социјалне политике, по функцији; председник Националне организације особа са 

инвалидитетом Србије, по функцији. Именовани су и представници: особа са 

сензорним инвалидитетом; категорије особа са проблемима у менталном развоју; 

категорије особа са телесним инвалидитетом; категорије - инвалиди рада; Удружења 

студената са хендикепом и Центра за самосталани живот инвалида. Од представника 

државних органа именовани су још и представници: Министрства за државну  управу 

и локалну самоуправу; Министарства просвете; Министарства правде; Министарства 

спољних послова; Министарства здравља; Министарства културе; Министарства 

омладине и спорта; Министарства за инфраструктуру; Народне канцеларија 

председника Републике  и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.   

Стручну и административно-техничку потпору Савету пружа Министарство рада и 

социјалне политике. 

Парадокс лежи у чињеници да се Савет од оснивања састао само једном!  

Савет би морао да се бави надзором над применом закона, евалуацијом учинка 

правно-политичких инструмената и како задаци налажу, предлагање нових 

инструмената. 

 

Други парадокс  се односи на оспоравани али усвојени Закон о забрани 

дискриминације (усвојен 30.03.2009. године) и Закон о спречавању 

дискриминације особа са инвалидитетом.   

Од Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом очекивало се 

да ће увести ред у ову област и трајно решити све проблеме у вези са положајем 

особа са инвалидитетом. Закон је требало да,  обавезујућим инструментима унапреди 

положај особа са инвалидитетом и примора јавни сектор да адекватно, у најкраћем 

року реагује. 

Закон дефинише широк дијапазон инструмената чија примена се скоро свим 

одредбама преноси на органе локалне самоуправе нарочито оне које се тичу културе. 

Са становишта децентрализације постигнут је напредак али морамо имати на уму 

чињеницу да је државна каса у рукама републичких власти и да локалне самоуправе 
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немају средства за имплементацију инструмената, нарачито оних који се односе на 

физичку приступачност и увођење нових програма.  

 

До сада није познат ни један случај покретања поступка против јавне установе 

због неиспуњавања одредби овог закона или било ког другог правног акта који штити 

права особа са инвалидитетом и санкционише дискриминцију29. 

 

Други важан  правни акт Закон о забрани дискриминације није унео новине у 

унапређење положаја и  спречавање дискриминације особа са инвалидитетом  

Законом су утврђене казне и надлежност судова у Србији који треба да ефикасно 

штите од свих облика дискриминације. 

 Као и у Закону о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом и у овом 

Закону дефинисана је   посредне дискриминације  која настаје ако се „лице или група 

лица ставља у неповољнији положај актом, радњом или пропуштањем које је 

привидно засновано на начелу једнакости и забране дискриминације, осим ако је то 

оправдано законитим циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и 

нужна“30 и непосредна дискриминација која настаје  „ако се лице или група лица 

било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у 

неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај“31.  

Интересантно је и увођење појма дискриминације  у поступцима пред 

органима јавне власти (Члан 15.) који гласи: „Свако има право на једнак приступ и 

једнаку заштиту својих права пред судовима и органима јавне власти“ и да 

„дискрими-наторско поступање службеног лица, односно одговорног лица у органу 

јавне власти, сматра се тежом повредом радне дужности, у складу са законом“. 

 

И овде можемо констатовати да нема поступка против кршења одредаба овог 

Закона32. 

Такође, начињен је и напредак у спречавању дискриминација у пружању 

јавних услуга и коришћењу објеката и површина који у  Члану 17. каже да:  „Свако 

има право на једнак приступ објектима у јавној употреби (објекти у којима се налазе 
                                                 
29 Правни информатор, Интермекс, периодика, 2007, 2008, 2009, 
30 Закон о забрани дискриминације, Члан  7. 
31 Закон о забрани дискриминације, Члан  6. 
32 Правни информатор, Интермекс, периодика, 2007, 2008, 2009, 
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седишта органа јавне власти, објекти у области образовања, здравства, социјалне 

заштите, културе, спорта, туризма, објекти који се користе за заштиту животне 

средине, за заштиту од елементарних непогода и сл.), као и јавним површинама 

(паркови, тргови, улице, пешачки прелази и друге јавне саобраћајнице и сл.), у 

складу са законом“. 

Ово је јако важно јер се још једним законским актом утврђују обавезе 

приступачности. 

Дискриминација особа са инвалидитетом помиње се само у Члан 26. који 

гласи:  „Дискриминација постоји ако се поступа противно начелу поштовања 

једнаких права и слобода особа са инвалидитетом у политичком, економском, 

културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног 

живота, али ставом 2. истог члана упућује на Закон о спречавању дискриминације 

особа са инвалидитетом: „Начин остваривања и заштите права особа са 

инвалидитетом уређује се посебним законом“,  што нас враћа на Закон о спречавању 

дискриминације особа са инвалидитетом који није доживео своју пуну примену јер се 

о његовој имплементацији нико не брине. 

Репресивни правно-политички  инструменти у које спадају казне предвиђене 

овим законом су новчане и односе се на кажњавање правних и физичких лица у 

распону од 10.000 до 100.000 динара. Ове одредбе су доведене у питање узимањем у 

обзир  ажурност правосудног система.  

 

Трећи парадокс представља уједно и најзначајнију новину која се уводи а то је  

институције Повереника за заштиту равноправности. Повереника бира  Народна 

скупштина већином гласова свих народних посланика, на предлог одбора надлежног 

за уставна питања,  из редова кандидата које предлажу посланичке групе.  

Надлежност Повереника дефинисана је у Закону о забрани дискриминације у Члану  

33. и каже да: „ прима и разматра притужбе због повреда одредаба овог закона и даје 

мишљења и препоруке; пружа информације о праву и могућности покретања судског 

или другог поступка заштите; подноси тужбе; подноси прекршајне пријаве;  подноси 

годишњи и посебан извештај Народној скупштини; упозорава јавност на најчешће, 

типичне и тешке случајеве дискриминације; прати спровођење закона и других 

прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања 

заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других 

прописа који се тичу забране дискриминације; успоставља и одржава сарадњу са 
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органима надлежним за остваривање равноправности и заштиту људских права на 

територији аутономне покрајине и локалне самоуправе;  препоручује органима јавне 

власти и другим лицима мере за остваривање равноправности“.  

Државе Европске уније имају  установљено надзорно тело које је одговорно за 

имплементацију препорука и закључака професионалаца у овој области и 

спровођење закона, правилника, стратегије и акционог плана. Овакав надзорни орган 

постоји као агенција за подршку особама са инвалидитетом или надзорни орган 

(disability support agencies / audit33). Ингеренције надзорног тела су делимично 

садржане  у раду Повереника за заштиту равноправности34 и Савета за особе са 

инвалидитетом. Повереник је, по нашем закону задужен за праћење свих области у 

којима може доћи до дискриминације. Неопходно је у оквиру рада Повереника 

одредити посебну  службу која ће се бавити надзором над имплементацијом одредби 

закона, правилника и акционог плана само за особе са инвалидитетом. Њихов рад 

мора бити везан за теренски, инспекцијски надзор а не само за прикупљање 

притужби и асистенцију при споровима. 

Надзор над спровођењем Закона (Члан 47.) врши Министарство за људска и 

мањинска права. Поставља се питање шта се догађа приликом промене власти и 

допношења новог Закона о министарствима који, можда министарсвто надлежно за 

спровођење закона неће постојати већ ће бити припојено Министарству правде.  

 

 Повереник и после годину дана од усвајања Закона није изабран. 

 

 

4.2. Организациони инструменти 

 

Као организационе инструменте35 културне политике можемо навести 

активности државе усмерене на изради Стратегије унапређења положаја особа са 

инвалидитетом у Републици Србији и Акционог план за спровођење стратегије 

унапређења положаја особа са инвалидитетом  за период  2010-2011. 

                                                 
33 www.mla.gov.uk  
34 Закон о спречавању дискриминације , члан 33. 
35 Драгичевић Шешић Милена, Бранимир Стојковић, Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, 
Клио, Београд, 2003 

http://www.mla.gov.uk/
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Стратегија, усвојена децембра 2006. године на седници Владе, односи се на 

унапређења положаја особа са инвалидитетом  и  представља средњерочни план 

активности свих друштвених актера. Она треба да: „оснажује темељ грађанског 

друштва коме се  тежи и  мери успешност реализације  стратешког циља кроз степен 

испуњења циљева које ова стратегија поставља“.  

Циљеви Стратегије установљени су за период од 2007-2015. године, са акционим 

плановима који се доносе за период од две године.  

Акциони план ни после три године није усвојен! 

Стратегија предвиђа и  мултисекторски приступ питању унапређења положаја 

особа са инвалидитетом . Стратегија је одлично замишљена, написана и као таква 

усвојена. Стратешки циљ који овај документ поставља је унапређење положаја особа 

са инвалидитетом до позиције равноправних грађана који уживају сва права и 

одговорности.   

Овакав приступ  посебно је значајан јер се, приликом развоја решења у 

области унапређења положаја особа са инвалидитетом, посебна пажња мора 

посветити чињеници да ризици маргинализације и социјалне искључености имају 

тенденцију да се увећавају и умножавају. Фактори ризика већи су за особе са 

инвалидитетом у руралним и удаљеним крајевима или када припадају другим 

осетљивим групама те је неопходна повезаност сектора социјалне заштите, 

образовања, регионалног развоја, економије, финансија и културе.  

Кашњење са акционим планом директно је везано са кашњењем увођења 

институције Повереника за заштиту равноправности  и неактивношћу Савета за 

особе са инвалидитетом. 

За разлику од циља Стратегије приниципи су ближе одредили обавезе које се 

односе на јавне установе. 

Принципи су: 

• особе са инвалидитетом имају слободу утицаја на одлуке и избор који 

утиче на њихове животе, 

• борба против дискриминације и маргинализације – повећање једнаких 

могућности за особе са инвалидитетом кроз обезбеђивање приступа 

основим правима, услугама и ресурсима; 

• веће учешће и социјална укљученост – програми, услуге и објекти треба 

да буду на располагању особама са инвалидитетом и потпуно 
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приступачни; 

• признавање и пружање подршке различитости – знање и животно 

искуство,  као и допринос који особе са инвалидитетом могу да дају 

друштву, треба да буду признати и вредновани, и да се одражавају кроз 

политику Владе; 

• особе са инвалидитетом имају иста права као и остали грађани и стога 

морају имати једнаке могућности да та права и остваре (учешће у 

друштвеном,  културном, економском и политичком животу заједнице, 

као и приступ  свим структурама, процесима и ресурсима како би се 

наведене могућности и оствариле) и 

• изградња приступачног друштва уклањањем баријера – решавање 

питања приступачности и мобилности у контексту једнаких могућности 

и права на учешће. 

 

Приликом израде Стратегије36 водило се рачуна о свим апектима тренутног 

положаја особа с аивалидитетом у Србији, о перспективама унапређења  њиховог 

положаја, циљевима, принципима па чак и о неопходним средствима за 

имплементацију чије би учешће у трошковима за  период од 2007. до 2015. године, 

износило око 7,57% од пројектованих срдстава у секторима који учествују у 

имплементацији Стратегија. 

Први проблем Стратегије је непостојање Акционог плана који је основни 

елемент и први корак примене Стратегије. 

Због непостојања Акционог плана ни предвиђени Контролни упитник није 

могуће применити. За праћење остваривања Стратегије и реализације активности 

Акционог плана од стране министарстава предвиђена је примена  Контролних 

упитника по моделу Rapid Handicap Analysis37 који ће се,  приликом креирања 

планова за наредни период, користити као помоћни алат.  

 Општи циљ Акционог плана настоји да „питање положаја особа са 

инвалидитетом угради у опште развојне планове уз изградњу институционалног 

                                                 
36 Цео текст Стратегије може се наћи на сајту Одбора за људска права Србије http://www.chris-
network.org/sh/sajt/50/484/  
37 Контролни упитник представљен кроз RHA -Rapid Handicap Analysis ( Stakes-National Research and 
Development Finland, Manual on Inclusive planning издање UN -2003.)  

http://www.chris-network.org/sh/sajt/50/484/
http://www.chris-network.org/sh/sajt/50/484/
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оквира и  операционализацију  мултисекторске и мултиресорне сарадње на 

активностима планирања и праћења политика у овој области.“ 

Планиране су активности: 

• формирање Међуресорног тела за имплементацију стратегије и  

праћење положаја ОСИ уз развој мреже тимова за међуресорну 

сарадњу, 

• успостављање механизама за праћење стања, мониторинг и 

евалуацију примене Стратегије и извештавање; 

• израда и усвајање Акционог плана 2012-2015; 

• развој и примена програма локалног акционог планирања за 

унапређење положаја особа са инвалидитетом; 

• укључење локалних акционих планова за особе са 

инвалидитетом у буџете локалних самоуправа и 

• укључивање питања особа са инвалидитетом у друге Локалне 

акционе планове – социјалнe политике, економскe и другe. 

 
Важно је  истаћи: посебни циљ бр. 4. који гласи „подићи ниво свести 

заједнице и особа са инвалидитетом о правима, положају и потребама особа са 

инвалидитетом“; посебни циљ бр. 12. који  гласи „повећати укљученост особа са 

инвалидитетом у заједницу стварањем услова за учешће у културном, спортско-

рекреативном животу и слободним активностима“. 

Ови циљеви у директној вези су са Конвенцијом о правима особа са 

инвалидитетом али су активности које треба да обезбеде остваривање посебног циља 

бр 12. важни и односе се на активности: 

• постављање дисплеја и титлова у информативне емисије РТС-а, 

• израда Програма адаптације спортских и културних објеката у 

складу са стандардима приступачности; 

• стварање приступачности у постојећим спортским објектима и 

објектима спортских клубова; 

• формирање спортских клубова прилагођених потребама и 

могућностима ОСИ;  

• обезбеђивање адекватног буџетског финансирања, једнако 

другим спортским клубовима; 
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• анализа, допуна постојећих и развој нових програма који 

подстичу развој и примену уметничких, спортских  и 

интелектуалних потенцијала особа са инвалидитетом; 

• стварање услова за допуну и измену законске регулативе у циљу 

обезбеђивања признавања посебног културног и лингвистичког 

идентитета глувих и наглувих особа и  

• инсталирање натписа на Брајевом писму и прописне светлосне и 

звучне сигнализације у спортским и културним институцијама. 

 

Из наведених активности може се закључити да је култура сврстана у 

секундарни сегмент живота особа са инвалидитетом док су спорт и рекреација 

доминантни. 

За спровођење активности задужен је Савет за особе са инвалидитетом, локална 

самоуправа , организације особа са инвалидитетом и међуресорно тело које ради на 

изради Акционог плана. 

Укупно сагледавши и да је усвојен, Акциони план, уз на овај начин лоше 

дефинисане активности, носиоце активности и учеснике у реализацији,  тешко би био 

остварив. 

Превелики терет реализације активности пребачен је на ниво локалне 

заједнице која нема средстава, када је култура у питању, ни за редовне програме, 

материјалне трошкове и плате запослених. 

Планирани институционални оквир и операционализација мултисекторске и 

мултиресорске сарадње није заживела. Она је присутна у личним иницијативама и 

повезивањима појединаца  у интересу остваривања краткорочних циљева и рада на 

мањим пројектима. 

Да је Стратегија имплементирана заједно са Акционим планом створили би се 

услови да се пружи програмска и финансијска подршка локалним самоуправама у 

циљу примене јединствених стандарда и осигурања да се дефинисане мере на свим 

нивоима доследно спроводе.  
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4.3. Економски инструменти 

 

Можемо слободно рећи да држава, министарство, град, општине, у одређеној 

мери користе економске инструменте културне политике да би унапредили положај 

особа са инвалидитетом и укључили их у све друштвене токове. 

Примена овог инструмента видљива је углавном у издвајању средстава за 

обезбеђивање приступа објектима јавне управе. 

Ове акције су, на жалост искоришћене у промотивне и маркетиншке сврхе 

органа власти и политичких партија које руководе  органом управом. 

Коришћене економских инструмената своди се и на помоћ удружењима особа 

са инвалидитетом и појединим случајевима који су због сиромаштва најугроженији. 

Од примера коришћења економских инструмената на адекватан начин, у 

складу са законским решењима, који могу утицати на унапређење положаја особа са 

инвалидитетом и њихово укључивање у рад институција културе, је конкурс 

Министарства културе:  „Конкурс за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим 

квалитетом доприносе развоjу и презентациjи уметности и културе за 2010. годину38“  

Од 16 области за које је Конкурс расписан једна се односи на „програме коjи 

представљаjу подршку особама са инвалидитетом“.  Министарство је учинило још 

један напредак и објавило је „Водич кроз процедуру конкурса за програме и проjекте 

намењене особама са инвалидитетом “ 

С обзиром на то да је аутор рада учествовао у изради Водича (2008. године) и да је 

2007. године био члан комисије, слободно се износи чињеница да, ако се изузму 

незнатне интервенције руководства министарства, одлуке комисије задовољавају 

критеријуме транспарентности и неутралности.   

За ову областу за  2008. години предвиђена су скромна средстав у износу од 

1.660.000 динара39. Средства су одобрена за 10 пројеката од којих је само један 

намењен институцији културе чији је основач локална самоуправа. Остала средства 

намењена су пројектима удружења особа са инвалидитетом и другим удружењима. 

Можемо закључити да су,  без обзира на добру вољу и лошу материјалну ситуацију, 

средства премала и да државна акција није дала довољно дугорочне и одрживе 

резултате. 

                                                 
38 http://www.kultura.sr.gov.yu/?jez=sc&p=4935  
39 http://www.kultura.sr.gov.yu/dokumenti/opsti-konkurs-stvaralstva-u-2008-071107.doc  

http://www.kultura.sr.gov.yu/?jez=sc&p=4935
http://www.kultura.sr.gov.yu/dokumenti/opsti-konkurs-stvaralstva-u-2008-071107.doc
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Водич који је израдило Министарство упућује, поред објашњења процедуре, и 

на начине реализације пројеката у циљу  одрживости и остваривости. 

Међутим, овде морамо да скренемо пажњу на стандарде приступачности 

информацијама (Поглавље 5.) који дискфалификују овај Водич јер је комплетна 

конкурсна документација неприступачна особама са инвалидитетом. Формулари и 

конкурсни материјал се преузимају са интернет презентације  или шаљу 

електронсклом поштом. Чињеница је да интернет презентација није израђена у 

формату прилагођеном особама са инвалидитетом.   

Уређења просторија удружења слепих особа Хомер и претварања дела 

простора у биоскоп за слепе и слабовиде особе подржано је од стране Министарства 

културе, Секретеријата за културу Београда и СО Стари Град. Акција је изазвала 

позитивне реакције и велику медисјку кампању. Министар културе и градски 

секретар присуствовали су првој пројекцији. У суштини ради се о набавци апаратуре 

за дискрипцију филмова како би се слепим и слабовидим особама дочарале сцене и 

кадрови филмова.  

 

Међутим, овај пример може једино да се посматра као дискриминаторски акт 

јер се особе са инвалидитетом изопштавају из друштва и „гурају“ у затворене 

заједнице.  Решење би било да су Министарство културе, Секретаријат за културу  и 

сви друго органи власти који финансирају културу увели као обавезујућ принцип 

дискрипције филмова како би особе са инвалидитетом могле да прате пројекције у 

регуларним биоскопским салама или да изнајмљују ДВД у клубу. Ово не би сметало 

осталој публици јер особе са инвалидитетом дискрипцију прате преко слушалица. 

 

Ако погледамо резултате истраживања40 видећемо да изузетно мали проценат 

особа са инвалидитетом користи услуге институција културе и да имају значајне 

примедбе на начине комуникације и доступности информација. 

  

 Акционим планом за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са 

инвалидитетом  за период  2010-2011 нису предвиђена средства јер план није 

довршен и није предат Министарству финансија приликом израде буџета за 2010. 

годину.  Средства предвиђена Акционим планом представљала би један ефикасан 

                                                 
40 Култура која укључује стр. 34-35, табела 4 и 5 
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економски инструмент културне политике који би на адекватан начин надоместио 

недостатак средстава у локалним самоуправама и омогућио да се имплементирају 

законске одредбе које се односе на обавезе локалних заједница да обезбеде услове за 

имплементацију инклузивности.  
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5.  СТАНДАРДИ 

 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНКЛУЗИВНОСТИ 

 

У овом поглављу представљени су  елементи који доводе до успостављања 

основа за имплементацију инклузивности и  укључивање особа са инвалидитетом у 

културни живот заједнице. Основни елементи су:  консултовање, успостављање 

контакта с особама са инвалидитетом,  увођења инклузивног дизајна, обезбеђивање 

приступачности информација и интернет презентација. 

  

 

5.1    КОНСУЛТОВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

Консултовање је позитиван и користан процес који може да доведе до 

далекосежних побољшања у погледу приступа за особе са инвалидитетом.  

Према истраживању41 које је наручио Савет музеја, библиотека и архива Велике 

Британије 2001. године о услугама које се нуде особама са инвалидитетом,  85% 

испитаника користи анкетне листиће, којима се испитује задовољство клијената 

понуђеном услугом, док 32% врши консултације са корисницима као и онима који 

нису корисници, било да је реч о особама са инвалидитетом или не. 

 

 

5.1.1. Дефиниција и главни принципи консултовања 

 

Консултовање је тражење информација и савета од корисника услуга, 

потенцијалних корисника и заинтересованих страна. То је средство које осигурава да  

директан утицај на  политику и услуге једне организације имају управо они на које се 

оне највише односе. 

Консултовање са „стварним“ корисницима услуга и потенцијалним корисницима 

омогућава институцији  да одреди специфичне циљне групе. Познавање оних који 

нису корисници услуга и коришћење консултовања да би се открило шта би могло да 
                                                 
41 Група аутора,  Disability Portfolio, The Council of Museum, Archives and Librararies, UK, London, 2003 
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их подстакне да постану корисници, део је креативног развоја нових и приступачних 

услуга. 

 Консултовање може да се користи за добијање повратних информација у погледу 

одређеног предлога, за добијање нових идеја од корисника услуга, затим да откријете 

зашто људи не користе вашу услугу или као део процеса промена у целој 

организацији. 

Консултовање доприноси побољшању  услова приступа обезбеђивањем 

повратних информација и сведочанстава од самих корисника и представља начин да 

се тестирају побољшања и промене у политици и пракси везаној за приступ.  

Консултовање  се све више види као саставни део онога што једна 

организација ради у оквиру: прегледа најбољих резултата рада;  дефинисања мисије 

институције; понуда за финансирање и  као доказ потенцијалним партнерима и 

онима који подржавају креативни приступ раду. 

Сврха консултовања мора бити јасно изражена што ће довести до избегавања 

нереалних очекивања. Консултовање се може обавити на разне начине и са 

различитим групама, са различитим исходима који заједно могу да дају укупан 

резултат. 

Инклузивна пракса треба да буде део свих структура и система организације, 

као и процеса консултовања, како би се осигурала равноправност приступа за особе 

са инвалидитетом. 

Да би консултовање имало праву значајну улогу, а не само формалну, потребно је да 

процес консултовања буде чврсто утемељен у процесе одлучивања како би његови 

резултати постали део развоја опште политике и стратегије. 

 

  Коришћење знања запослених, посебно оних који раде на местима на којима 

се директно пружа услуга, може да буде делотворно за идентификовање 

појединачних корисника који би могли да дају драгоцен допринос процесу 

консултовања. 

Корисно је извршити консултовање како са корисницима услуга тако и са 

запосленима. Ово омогућава свима да дају предлоге за све промене које би могле да 

утичу на начин њиховог рада и да разговарају о свим проблемима које би могли да 

имају. То ће такође помоћи да се идентификују потребе за релевантним тренингом. 
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Методе консултовања42 могу бити различите па се поставља питање коју од њих 

изабрати. Најзначајније су : 

• коришћење постојећих информација ( на основу процедура приговора или 

предлога који се убацују у за то предвиђене кутије); 

•  анкете; 

•  упитници; 

•  интервјуи; 

•  фокус групе; 

•  сталне групе за питања приступа  

•  форуми; 

•  јавни састанци; 

•  телефонске анкете; 

•  анкета на интернет прзентацији и  

•  циљање специјализованих медија и организација особа са инвалидитетом. 

 

Пожељно је комбиновати више метода како би се добили поузданији подаци а 

све у зависности од сложености питања, врсте информација које су потребне и 

потреба за приступом било које од посебно циљаних група. 

Изразито интерактивне методе консултовања, на пример фокус групе, нарочито су 

погодне за сложена питања о којима корисници или особље не знају много, али их је 

о њима потребно адекватно информисати. 

Мање интерактивне методе су поштанске анкете или картице са коментарима које 

могу да пруже корисне информације, али резултати могу да буду нерепрезентативни, 

пошто на њих често одговарају само људи који су посебно заинтересовани за питање. 

Код употребе  поштанских анкете, треба водити рачуна да буду јасне и логичне, 

одштампане оптималном величином фонта (14), са временским роком за давање 

одговора и да, по могућности у прилогу садрже коверат са маркицом за слање 

одговора.  

Интернет је доступан многим особама са инвалидитетом, тако да би требало 

да укључите и е-маил адресу. 

 
                                                 

42 Група ауора, Kултура једнакости, Историјски музеј Србије, Центар за визуелна истраживања и 
комуникације, Београд, 2007 

 



 61 

Уколико је циљна група искључиво особе са инвалидитетом, треба: 

• ангажовати локално удружење особа са инвалидитетом, на добровољној 

или професионалној основи; 

• основати професионалну и репрезентативну групу особа са инвалидитетом 

са одговарајућим интересовањима и искуством (у зависности од 

трошкова); 

• ангажовати заинтересоване кориснике услуга са инвалидитетом ради 

формирања опште фокус групе за питања приступа или посебних група, у 

зависности од облика инвалидитета; 

•  укључити саветнике за питања из области инвалидности у рад интерне 

радне групе и  

•  користити представнике организације особа са инвалидитетом, локалне 

или националне, водећи рачуна да оне буду пре групе особа са 

инвалидитетом него групе за особе са инвалидитетом, како би се 

обезбедила репрезентативна гледишта. 

 

 

5.4.  КОНТАКТ   СА ОСОБАМА СА  ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

 Основно питање већине запослених, приватно и професионално,  јесте на који 

начин  треба да се понашају када је у питању контакт са особама са инвалидитетом. 

Нормално је да ово питање изазива страх када се први пут разговара с особама са 

инвалидитетом  и намеће питање да ли се треба понашати на неки специјалан начин. 

Међутим, особе са инвалидитетом су као и сви други људи – они воле да их 

третирају са поштовањем и на пријатељски начин.  

         Суздржано, бојажљиво, понашање које није спонтано, може се разумети као 

непријатељско и доводи до тога да  се особе са инвалидитетом могу увредити. Неки 

начини понашања и изражавања могу појачати  осећај дискриминације. Размишљање 

о сопственом деловању и изражавању може помоћи да се избегну таква  врста 

понашања. 

Најједноставније решење је и најбоље решење а то је  питати какве потребе особа  са 

инвалидитетом  има. Особе са инвалидиттом  су стручњаци за давање одговора у овој 

области. 
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С обзиром на то да постоји велики број врста инвалидитета и на чињеницу да 

су особе са инвалидитетом све више заступљени као публика догађа се да је понекад 

тешко препознати и уочити особе са инвалидитетом. Ово је случај код већине 

корисника институција културе који имају инвалидитет, од којих многи имају 

скривени инвалидитет или инвалидитет који је тешко препознати. Мали број особа са 

инвалидитетом користи бели штап, колица или комуницира језиком знакова. 

Кључни елементи о којима је неопходно водити рачуна приликом сусрета са особама 

са инвалидитетом су: језик и комуникација, упознавање људи који имају различита 

оштећења или користе помагала. 

 

 

 5.2.1 Језик и комуникација  

  

Људи  говоре да би их чули и користе језик да би комуницирали. Често 

несвесни колико речи и изрази у свакодневној комуникацији говоре о сопственом  

знању и ставовима. Коришћење израза који игноришу, понижавају или су обојени 

негативном конотацијом према особама са инвалидитетом може покварити услугу 

која је осим тога позитивна и приступачна, тако да је важно водити рачуна о 

изражавању.  

Израз „особе са инвалидитетом“ је општеприхваћен и терминолошки унесен у 

закон и користи се за  наглашавање онеспособљености препрекама у друштву. 

 Овај израз многе организације особа са инвалидитетом, у принципу, сматрају 

добром праксом.  Такође је логично да га користе и друге организације, због тога што 

се фокусира на баријере, а не на појединце. Изрази као што су људи који имају 

оштећење вида, људи који имају оштећење слуха, људи који имају тешкоће у учењу, 

људи који имају менталне проблеме, обично се користе и у принципу се не сматрају 

увредљивим.  

Изрази као што су слепи или слабовиди и глуви или наглуви се такође користе, на 

пример, када је важно нагласити различите потребе људи. 

Израз „људи са проблемима менталног здравља“ још увек се често користи, иако се 

све више чује израз „људи са угроженим менталним здрављем“, а препоручује се 

„људи са потребама по питању менталног здравља“. 

 Неки људи преферирају израз „особе са инвалидитетом“ да би наговестили да су то 

пре свега особе, па тек онда особе са инвалидитетом.   
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Није погрешно ни  коришћење уобичајених израза, као што су „Видимо се касније“ 

или „Морам да бежим“, али да се не користи као шала. Особе са инвалидитетом 

такође користе те изразе43.  

Наводећи да је нека особа без инвалидитета боље је рећи „без инвалидитета“ 

него „телесно способан“.  Особе без инвалидитета нису „нормалне“, јер то онда 

подразумева да су особе са инвалидитетом ненормалне, што је један од честих 

увредљивих израза. 

 Особе са инвалидитетом немају „другачије“ или „посебне“ потребе, због тога што то 

подразумева разлику која представља терет. Ипак, могу имати захтеве, потребе око 

приступа или једноставно потребе. Потребно је избегавати  израз „хендикепиран“, 

јер оставља утисак особе која је са „капом у руци“44 у потрази за милосрђем, као и  

именице „инвалиди“, „слепи“, „глуви“. Нарочито треба избегавати увредљиве 

етикете као што су „богаљ“, „ретард“, „неми глуваћ“. 

   Израз „особе са специјалним потребама“ није за друштво које подржава 

социјални  модел. Овај израз је најпре почео да се користи у „образовању за особе са 

специјалним потребама“ и многе особе га сматрају увредљивим.  

 

 

5.2.2. Упознавање људи који имају оштећен слух 

 

Могуће је да особе које имају оштећење слуха чују у тихом амбијенту када 

говори само једна особа, али не и у бучном амбијенту. Можда користе слушне 

апарате, технику читања са усана или језик знакова или чак комбинацију истих. 

Смернице објављене у приручнику Култура једнакости45 које олакшавају 

комуникацију су:  

•  обратити пажњу да особа са којом се разговара гледа у онога ко 

говори ако не треба  привући њену пажњу, то чинити  тако дао се 

благо махне руком, или се лако додирне рука или раме; 

• обавезно проверити како та особа жели да се са њом комуницира;  

                                                 
 
43 Група аутора,  Disability Portfolio, The Council of Museum, Archives and Librararies, UK, London, 2003 
44 Превод енглеске речи Handicap je човек са капом у руци-просјак 
45 Група ауора, Kултура једнакости, Историјски музеј Србије, Центар за визуелна истраживања и 
комуникације,Београд, 2007 
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• могуће је да особа са инвалидитетом  користи лице за подршку у 

комуникацији (нпр. тумача, лица која читају са усана), у том 

случају потребно је обратите се особи оштећеног слуха, а не 

њеном помоћнику и дати времена да оно што се говори буде 

преведено. Никако не „зурити“ у преводиоца. То омета и 

представља увреду за глуву особу; 

• ако особа чита са усана, изговарати чисто, али говорити 

нормалним ритмом и мало спорије; 

• никако не  викати или користити претеране гестикулације; 

• треба бити стрпљив, проверавати да ли  је особа разумела и 

поновити на други начин по потреби. Питати  „Да ли ме 

пратите?“ или, „Да ли се слажете са мном?“ (Боље је користити 

реч „пратити“ него „разумети“, јер ова друга оставља утисак да 

особа има проблем са интелигенцијом да би разумела то што сте 

управо рекли) и  

• писана реч понекад може створити баријеру, тако да ако је 

тражено да комуницирате писменим путем, нетреба користити 

дуге и комплексне реченице. На пример, уместо да се напише 

„Баш сам се питала да ли сте можда за шољу чаја?“, написати 

„Чај?“. 

 

 

5.2.3. Упознавање људи који имају оштећен вид  

  

Оштећење вида ретко значи потпуни губитак вида, а постоји и много 

различитих стања с очима која се другачије одражавају на вид. Људи који имају 

оштећење вида а који користе пса водича, бели штап, носе тамне наочаре или читају 

Брајеву азбуку су мањина.  

При комуникација са особама са оштећеним видом потребно је водити рачуна о 

следећем46:  

                                                 
46 Коришћен материјал: The Royal National Institute of the Blind www.rnib.org.uk    

http://www.rnib.org.uk/
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•  пазити да  саговорник увек зна где се налази особа која му говори и 

обавезно напоменути промену положаја,  на пример „Идем само до 

друге собе“; 

• када се пружа руку да би се руковало, треба рећи  „Да се 

рукујемо?“; 

• ако друге особе такође причају, или се неко придружи групи и 

почне да слуша, треба напоменути саговорнику то; нпр. „Мој 

надзорник нам се управо придружио“; 

• уколико се примети   некој особи можда треба помоћ, прво треба 

питати ако је потребно вођење и чекати на њен знак, не узимајући је 

за руку, већ пружити своју,. Питати „Да ли бисте желели да узмете 

моју руку?“ или „Како могу да вам помогнем?“. Питати је да ли 

жели да  буде  упозорена око степеница, врата и других препрека и  

• ако се некоме нуди место, објаснити и помоћи да особа руку спусти 

на наслон, део за седење или ручку столице и рећи нпр. „Ово је 

наслон ваше столице“. 

 

 Треба знати која помоћна средства су на расополагању и где се налазе тако да 

може брзо да се  одговори на захтеве за лупом, јаким помоћним лампама, касетама са 

аудио-водичима итд.  Потребно је обратити пажњу на чињеницу  да особа која има 

оштећење вида можда неће приметити сву гестикулацију или израз лица, због чега 

може изгледати као да реагује на неодговарајући начин – на пример, може изгледати 

као да није схватила шалу, када у ствари комуникација са њом није правилно 

остварена. 

 

 

5.2.4.   Упознавање глуво-слепих људи 

  

Особа се може сматрати глуво-слепом ако има комбинацију губитка вида и 

слуха што може довести до проблема у комуникацији и приступом информацијама 

али и покретљивошћу.   
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У случају комуникације са овим особама морамо водити рачуна: 

• већина глуво-слепих људи има очуван одређени проценат вида 

и/или слуха, тако да се савети из претходна два дела такође могу 

овде применити, али је прикладније коришћење методе додира као 

врсте комуникације и приступа информацијама; 

• неопходно је прићи особи од напред и ставити јој до знања да јој је 

неко пришао, лагано додирнувши њену руку или шаку и  

• ако се понуди да се некоме буде водич, полако ставити руку те 

особе на свој лакат; нека глуво-слепа лица такође немају добру 

равнотежу, тако да треба чекати на њихов знак како  их водити. 

  

 Друге методе могу бити  коришћење језика знакова у оквиру видног поља или 

читање са усана и језика знакова, које користе квалификовани водичи или тумачи. 

Ако особа тражи да јој информацију буду написане, користити дебелу црну оловку и 

писати крупним великим словима – проверити с особом да ли је величина слова 

добра по написаној првој речи пре него што се настави даље. 

 

 

5.2.5. Упознавање људи који отежано говоре 

  

Отежан говор нема везе с интелигенцијом. Са стрпљењем и концентрацијом, 

обично је могуће пратити шта је речено: 

• треба добро обратити пажњу на саговорника, бити стрпљив, не 

исправљати особу и избећи осећај срамоте; 

• одупрете се изазову  завршавања реченице уместо њега/ње; 

• не треба се правити  да се разуме оно што је речено, ако стварно 

није; 

• боље је питати особу да понови то што је рекла него да се погрешно 

нагађа; 

• питати једно по једно питање да би се добила повратна 

информација и  

• радити са њима по систему једнакости да би се остварила добра 

комуникација. 
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5.2.6. Упознавање људи који имају деформитет лица 

 

Ово није обавезно индикација неког другог оштећења и већина људи са 

деформитетом лица има проблема са дискриминацијом због ставова других људи: 

• ако је нечији изглед изненађујућ или изазива осећај  неугодности, 

не треба позазивати да је то очигледно; 

• гледати их у очи као што се гледа и свака друга  особа, али 

избегавати  зурење; 

• добро обратити пажњу на оно што саговорник говори и не 

допустити да његов изглед одвраћа пажњу и  

• уздржати се,  због радозналости, од постављања  питања о узроцима 

деформитета. 

 

 

5.2.7.  Упознавање људи који имају менталне здравствене проблеме 

 

Људи који су у прошлости имали проблеме са менталним здрављем често 

доживљавају дискриминацију и ако се већина  њих потпуно опорави.  

Постоји доста митова о менталном здрављу и као и са другим особама са 

инвалидитетом, најбоље је не стварати претпоставке и једноставно питати каква 

помоћ је потребна, ако је уопште потребна и обратити пажњу на одговор.  

Они који пролазе кроз емотивну изнуреност и конфузију имају потешкоћа са 

свакодневним активностима. Треба бити стрпљив и не судити им већ допустити да 

особа у своје време сама донесе одлуке и изборе. Уздржити се од стварања 

претпоставке или од доношења суда о  особама чије понашање  делује чудно и 

третирати  их учтиво. 

 

 

5.2.8  Упознавање корисника колица 

 

Особама са инвалидитетом је потребно да их особе без инвалидитета поштују 

и да сарађују са њима при задовољавању њихових потреба, али на начин који 
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искључује заштиту, сажаљевање и сентименталност. Уклањање баријера за особе са 

инвалидитетом и упознавање начина да се одговори на индивидуалне потребе кроз 

подршку и оспособљавање њих самих је свима од користи.  

Ево неколико практичних савета: 

• aко је то потребно, треба се  физички спустити на исти ниво на 

којем је и особа са инвалидитетом или изаћи иза пријемног пулта 

да би се  остварио бољи контакт; 

• треба бити  пажљив приликом  физичког контакта – наслањање на 

нечија инвалидска колица је продирање у нечији лични простор, а 

потапшати некога кога не познајете добро је понижавајуће и  

• уколико је неопходан додир да би се скренула нечија пажња  

урадити то нежно и додирнути  шаку, руку или раме. 

 

 

 

5.5.  РАД  НА  ПРИСТУПАЧНОСТИ  И УКЉУЧИВАЊУ - СТАНДАРДИ 47 

 

Улога доступности у друштву је велика, она обухвата све сегменте, слојеве и 

целокупну популацију. Омогућавање доступности не подразумева увек предузимање 

истих, универзалних мера. 

  Навешћемо неке примере:  трудницама и мајкама са бебама које користе 

дечија колица често је онемогућен улазак у зграде, пролаз тротоарима итд., старим 

особама је често нагиб степеништа преоштар и нису у могућности да их несметано 

користе без прављења пауза, улазак у јавни превоз (осим у нове нископодне 

аутобусе) онемогућен је већини особа које су имале теже повреде доњих 

екстремитета, старим особама, мајкама са малом децом, особама са инвалидитетом, 

висина шалтера у јавним установама није прилагођена потребама свих корисника 

услуга и тд., примери су бројни. 

Доступност је стварање једнаких могућности за све! То је омогућавање 

суштинских услова за 10% популације, потреба/олакшање за 40% популације и 

погодност за 100% популације. 

                                                 
47Као литература за  поглавља 5.3 и 5.4 коришћен је материјал из приручник : Група ауора, 
Kултура једнакости, Историјски музеј Србије, Центар за визуелна истраживања и комуникације, 
Београд, 2007. 
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5.3.1. Инклузивни дизајн  

 

Дефиниција дизајна:  

• Општи термин којим се описује у ком степену је систем 

употребљив од што већег броја особа без модификација – 

Wikipedia 

 

 Позната је изрека која каже да „Добар дизајн омогућава а лош дизајн 

онемогућава“ (Good design enables, bad design disables). 

 Дизајн за све јесте дизајн који поштује људска права, различитост, којим се 

омогућава социјална инклузија и једнакост свих.  Инклузивни дизајн је средство за 

достизање напредног друштва базираног на људској разноврсности, друштвеној 

инклузији и једнакости.  Фокусира се на процесима размишљања и деловања, који 

могу да доведу до побољшања резултата, увек и за све. 

 У Берлинском акту48 – Култура за све, Европског института за универзални 

дизајн из 2005. године наведено је да је инклузивни дизајн  витални значај 

неометаног приступа садржајима институција  културе, било физичке или виртуелне, 

јер друштво у којем култура преостаје као упориште неколицине одабраних, 

несигурно је и нездраво друштво. 

Сви би требало да могу да користе зграде, услуге и и садржаје институција 

културе као посетиоци, запослени или волонтери. Специјално уређење, као што су 

одвојени улази или шалтер за особе са инвалидитетом, требало би избегавати где год 

је то могуће. Ово се најбоље може постићи коришћењем инклузивних принципа 

дизајна. Инклузивни или универзални дизајн се базира на уважавању потреба које су 

заједничке за све кориснике, а затим на прилагођавању истих или омогућавању 

дизајнерских решења која, између осталог, одговарају специфичним захтевима, као 

што су потребе особа са инвалидитетом.  

Принципи дизајна за све: 

• Непристрасна примена 

На пример: вебсајт који је дизајниран да буде приступачан свакоме, укључујући 

студенте који су слепи и који користе софтвер за читање, примењује овај 

принцип. 

                                                 
48 www.crid.org.rs/Files/Design%20for%20All.pdf  

http://www.crid.org.rs/Files/Design%20for%20All.pdf
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• Флексибилност у употреби   

Дизајн се прилагођава широком опсегу индивидуалних потреба и способности. 

Пример је музејски комплекс који омогућава посетиоцу да чита или слуша опис 

садржаја тематске изложбе.  

• Једноставан и интуитиван 

Дизајн који је једноставан за употребу, без обзира на корисниково искуство, 

знање, језичко умеће или тренутни ниво концентрације. 

• Приметна информација 

Инклузивни дизајн саопштава ефективно потребну информацију кориснику, без 

обзира на околне услове или на корисникове сензорне способности.  

• Толеранција грешке 

Дизајн смањује на минимум ризик и штетне последице случајног или ненамерног 

поступка.Пример  су производа који примењује софтвер који пружа подршку када 

корисник направи неодговарајући избор. Пример је банкомат који пита „треба ли 

вам још времена“. 

• Мали физички напор  

Дизајн може бити употребљен ефикасно и удобно и уз минималан напор. 

На пример: клизна врата која се аутоматски отварају људима са широким 

спектром физичких карактеристика без бојазни да ће ударити особу са 

инвалидитетом, мајку са дететом и сл. 

• Величина и простор за прилаз и употребу  

Одговарајући величина и простор обезбеђени су за прилаз, домет, манипулацију и 

употребу без обзира на корисникову величину тела, положај или мобилност. 

Читаонице са подесивим столовима, дизајнираним за употребу  од стране особа  

са великом разноврсношћу физичких карактеристика и способности пример је 

примене овог принципа. 

 

Ако се инклузивност и приступачност уваже у фази пројектовања нове зграде 

или када се обнавља или прави простор за изложбу или неку другу врсту услуге, то 

неће бити скупље од било којих других пројектантских решења, а естетски квалитет 

неће бити угрожен.  
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Трошкови прилагођавања: 

Ставка 

Повећање 

трошкова услед 

реновације у 

смислу 

доступности 

Оригинални пројекат 

без баријера 

Однос изворног 

пројектовања и 

накнадног 

прилагођавања 

 

Сала за 

конференције 
0.12% 0.02 % 6 

Градска скупштина 0.2% 0.05% 4 

Учионица / радно 

место 
0.51% 0.13% 4 

Тржни центар 0.22% 0.006% 35 

Извор: Schroeder i Steinfeld (1979) Процењени трошкови доступних објеката.  

 

Доступност у институцијама културе, што ће бити детаљно објашњено у 

наредним поглављима,  можемо поделити на : 

• доступност у архитектонском смислу  

• доступност информацијама-садржају-програмима и  

• доступност систему. 

 

 Да би се имплементирали стандарди и постигао циљ дизајна за све, потпуна 

анализа ланца кретања мора почети са личног аспекта кретања који обухвата јавне 

површине, јавни превоз, превозно средство, одредиште – одредишни објекат, унутар 

одредишног објекта до места где су планиране активности и на крају, сам 

задатак/функционалност. 

 

     Основне сметње особама са инвалидитетом представљају неприступачности на 

местима као што су:  

• Спољашњи објекти/паркинг: недостатак  хоризонтално и вертикално 

обележеног приступачног паркинга; обавезан је резервисан паркинг за особе 

са инвалидитетом; неодговарајућа величина простора за паркинг; недостатак 

спуштеног ивичњака за погодан прилаз са паркинга на плочник или превелики 

нагиб рампе. 
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• Коридор, улаз, степенице, лифт: постојање степеника као јединог прилаза на 

стази према улазу у објекат, према и са паркинга; дужина и висина степеника 

која није уједначена или по стандардима, односно препорученим димензијама; 

неодговарајуће или неуједначено осветљење; недостатак бојених контраста 

или обележених рубова степеника; недостатак визуелних тактилних и звучних 

знакова; ознаке за колица на вратима лифта; спуштен панел са тастерима у 

лифту; ознаке на Брајевом писму на тастерима; контрастни панел с 

индикацијом спратова у довратнику; аудио наговештавање спрата,  

• Просторија–простор за клијенте, канцеларија: недовољно 

подешеног/појачаног звука на разгласу; неодговарајуће осветљење; радни 

столови са подесивом висином су погодни за кориснике колица, 

омогућавајући простор за наслоне за руке на колицима; шалтери, инфо 

киосци, јавне говорнице, фонтане са пијаћом водом и феномати су 

дизајнирани са у две висине погодним за све кориснике и простором за ноге. 

• Купатила, тоалети: поред тоалета, хигијенских просторија, неопходна је и 

просторија за негу  беба. Овакви објекти поседују додатне погодности за 

старије, особе са инвалидитетом или по потреби  родитељима са малом децом: 

нагнуто огледало; кука за одећу на две висине; wс шоља са казанчетом унутар 

зида, да би се осигурала безбедност током употребе; рукохват на зиду поред 

WC шоље и уринала; феномат за руке на вишем нивоу за кориснике који 

стоје; ниско постављени феномат за кориснике колица и малу децу; улазна 

врата да буду клизна с аутоматским отварањем, што корисницима омогућава 

да користе руке за друге потребе (ношење, гурање колица за супермаркет, 

покретање колица).  

• Комуникација/тактилне површине: непрекидна тактилна стаза или 

рукохват са смером на главним и прометним местима; тактилно упозорење 

пред степеницама или другим препрекама (шалтер) за превенцију незгода 

(противклизна трака паралелно са препреком и управно на правац кретања); 

тактилна идентификација за правац према улазу и излазу; тактилна површина 

да буде удаљена од зида да се олакша корисницима белог штапа који су 

леворуки или десноруки, и да се спрече незгоде (удар на фиксирану опрему 

монтирану на зид – противпожарни апарат); рукохвати у контрасту (боја и 

светлост) са површином зида зарад лакшег распознавања; непрекидан и с 



 73 

испупченим словима/симболима, или другим начином индикације препреке 

или промене (врата, скретање); план евакуације - излази у случају нарушене 

безбедности за особе са инвалидитетом су такође област од посебног значаја, 

пошто извесне групе корисника зависе од асистенције у случају бекства;  

потребне су посебне мере управљања које би требало да омогуће асистенцију 

при бекству одређеним групама особа с хендикепом. Нарочите мере су  такође 

потребне особама отежаног кретања и старијим особама. 

 

Законске обавезе, обавезујући подзаконски акти, додатни стандарди и 

упутства могу се применити на многе аспекте пројектовања и изградње приступачне 

околине за особе са инвалидитетом.  

Испуњавање законских обавеза не подразумева да одстрањивање препрека озбиљно 

ремети природу услуга или доводи до затварања или повлачења истих. Ово је 

нарочито битно за услуге које су дефинисане својим физичким окружењем, као што 

су историјска имовина, археолошка налазишта и споменици. 

Добар пројекат и висок квалитет рада могу допунити и чак побољшати 

историјска обележја, као и створити приступачније окружење. На пример, зависно од 

оригиналне фасаде зграде, могуће је уградити рампе или рукохвате у складу са 

стилом зграде тако што ће бити уграђени у првобитно предворје или трем. У неким 

случајевима додатне приступачне садржаје, као што су тоалети, радња или кафе, 

најбоље је лоцирати у модерном објекту, одвојеном од историјске зграде.  

Решења приступа за историјско окружење морају бити прилагођена конкретном 

месту и део свеобухватне дугорочне стратегије за коришћење тог простора и његово 

очување. 

Да би се нашао заједнички језик са представницима служби заштите који 

одобравају пројекте неопходно је по Адријану Кејву49: 

• узети у обзир мере које избегавају или своде на минимум потребу за 

изменама; 

• избегавати измене које јако утичу на посебне одлике простора; 

•  где год је то могуће, планирати измене које подражавају старо стање и  

                                                 
49 Adrian Cave, Making Existing Buildings Accessible – Museums and Art Galleries, RIBA Enterprises, 
November 2006. 
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•  саветовати се већ на почетку са надлежнима за изградњу да бисмо 

осигурали да  план приступа одређеном месту може бити изведен у 

сарадњи са њима. 

 

 

5.3.2. Стандарди приступачности 

 

Основни стандарди за несметано коришћење услуга институција културе од 

стране особа  са инвалидитетом  с морају испунити на местима као што су: 

• Прилази и улази 

Службеници или посетиоци са инвалидитетом би требало да имају 

могућност улаза у зграду заједно са другим корисницима и да се лако 

крећу између различитих делова терена, као што су зграде, паркинг, 

баште и простори за спољне активности.  Потребни су прилази, рампе, 

лифтови за колица, гелендери и др.  до главних службених улаза и 

улаза за посетиоце. 

• Паркинг 

Одређени приступачни паркинг и станица доласка и поласка за возила 

градског транспорта би требало да буду обезбеђени.  

Главни услови за паркинг су: резервисана места за посетиоце и 

службенике са инвалидитетом, прикладно обележена и офарбана, и са 

усправно постављеним знаком; довољно места да би особе са 

инвалидитетом могле да уђу или изађу из својих возила или да користе 

дизалицу за колица са стране, позади или напред; локација што ближе 

главном службеном улазу или улазу за посетиоце и где особе са 

инвалидитетом не морају да пролазе иза других паркираних 

аутомобила или прелазе улицу са саобраћајем у покрету; без околних 

ивичњака, одговарајућа површина у нивоу добро осветљена. 

• Улазни пут у институцију 

Требало би да буде без саобраћаја или са пешачким прелазом 

назначеним испупченим асфалтом;  истог нивоа ако је могуће; 

стаза/рампа ширине 1,8 или најмање 1,2 метара; плочник испред улаза 

покривен уједначеним, добро одржаваним и неклизајућим 
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материјалом; прилазна стаза јасно дефинисана са звучним, визуелним и 

тактилним информацијама; без потенцијалних опасности, као што су 

биљке које штрче, канте за отпатке, стубови и жардињере.  

•  Спољне рампе и степенице 

Приступ у истом нивоу није увек могућ, због чега су потребне и 

спољне рампе и степенице. Рампе су приступачне за лица која се 

отежано крећу, али нису увек најсигурније или најлакше решења за 

покретне особе са инвалидитетом.  

Главни услови за рампе и степенице су: места за одмор и довољно 

простора за маневрисање да би корисници колица могли да отворе 

врата или застану, а да не крену уназад низ нагиб; визуелне и тактилне 

индикације да постоји рампа и где се иста налази;  визуелна и тактилна 

упозорења на врху степеница;  рукохват који се лако може ухватити и 

који пружа безбедну подршку с обе стране рампе са степеном успона 

већим од 1:20 и степеницама које имају више од два чела. 

• Улази 

Главни улази за посетиоце и службенике би требало да буду 

приступачни свима. Уколико то није могуће, споредни улаз би се могао 

прилагодити или обезбедити алтернативни приступачни улаз. Уколико 

улази не могу бити прилагођени тако да буду потпуно приступачни, 

треба обезбедити означено звоно на одговарајућој висини за кориснике 

колица да би могли да позову помоћ. Помоћ може бити обезбеђена 

преко привремене рампе. Други главни елементи за приступачне улазе 

су: јасне ознаке и велики контраст између структурних и декоративних 

елемената улаза и фасаде зграде; простор у истом нивоу, димензија 

минимум 1500 x 1500 мм, када се врата отворе, као и праг у нивоу да 

би корисници колица имали чист прилаз и места за маневрисање; 

улазна врата треба да буду лако лоцирана за лица с оштећеним видом, 

на висини која је приступачна корисницима колица и таква да их могу 

употребити лица која имају оштећен слух и говор;  довољно простора у 

фоајеу да корисник колица може да се креће безбедно од врата у 

покрету и да може да отвори следећа врата гурањем или да иде уназад 

да би могао да их повуче и отвори; требало би осигурати довољно јако 
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осветљење да би лица која имају оштећен вид могла да направе разлику 

између унутрашњих и спољних услова и да би се лако прилагодила; ако 

је обезбеђен отирач, исти треба да буде јасно видљив, постављен у 

нивоу са другим подним облогама или чврсто фиксиран за под тако да 

не може да склизне. Треба да буде од упијајућег материјала и од 

материјала преко кога колица могу да пређу без проблема и то са 

једним пуним окретом точкова преко отирача. 

• Врата 

Врата могу бити велика препрека приступу за многе особе са 

инвалидитетом.  Начин отварања врата, детаљи на вратима, визуелна 

оштрина и димензије врата – треба све узети у обзир да би се 

обезбедило да су врата сигурна и једноставна за коришћење. 

Аутоматска врата која се клизно отварају су најприступачније решење 

за велики број људи, а такође и смањују величину простора потребног 

на улазу.  

Врата морају имати следеће карактеристике: довољну ширину да би 

лица у колицима, као и лица са псима водичима могла да прођу; 

простор поред главног руба врата да би корисници колица могли да се 

наместе да користе ручку да отворе врата; провидне плоче на пуним 

вратима да би се избегло сударање, као и стаклена врата која су 

означена на одговарајући начин; 

елементе на вратима у јасном контрасту боја и које лица са тешкоћама 

са рукама могу лако да користе, као и да буду постављени на висини 

приступачној за кориснике колица (900–1100 мм); за аутоматска врата, 

јасно видљиво дугме за отварање врата, као и сензорски прекидач, на 

приступачној висини за кориснике колица. Ако су врата која се ручно 

отварају једина опција, требало би да се отварају ка споља и то на 

једноставан начин; јасна упутства за употребу, као што су ознаке 

гурај/вуци или стрелице које показују правац отварања аутоматских, 

окретних или клизних врата. 

• Унутрашње кретање  

Треба да олакша сналажење у простору и једноставан приступ 

услугама и такође да могу лако да се крећу између спратова и по 
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појединачним спратовима. Приступачне информације и ознаке 

дозвољавају корисницима да изаберу одговарајући пут за кретање и 

идентификују пунктове у згради где могу добити даљу помоћ или 

информације које им могу бити од значаја за време посете. 

• Услужни пунктови  

Пријемни шалтери остављају  први утисак о услугама. Врло је могуће 

да је око пријемних шалтера често гужва и самим тим они 

представљају потенцијално конфузни амбијент за многа лица са неким 

сензорним оштећењем. Идеална локација за пријемни шалтер јесте 

поред главног улаза. Други главни услови су: да је на истом нивоу, без 

препрека;  места за седење;  јасне ознаке и информације које 

омогућавају лако коришћење зграде и услуга; комбинација доброг 

осветљења, контраста и јасних ознака да би његов положај био 

очигледан. Део пулта с обе стране требало би да је приступачне висине 

за посетиоце или службенике који користе колица. Уколико сви 

информациони пунктови не могу да буду у потпуности приступачни, 

онда треба да постоји барем једно место које је у потпуности 

приступачно свим људима, укључујући и лица са физичким и 

сензорним оштећењима и локација тог информационог пункта треба да 

буде јасно назначена; систем за појачање звука на главном шалтеру за 

пријем с одговарајућим ознакама; добро осветљење без рефлекса на 

лицу и рукама. 

• Унутрашња врата 

Унутрашња врата могу представљати препреке сличне онима које 

представљају спољна улазна врата и идеално би било да их има што 

мање у јавним деловима зграде. Врата која треба да остану затворена и 

само се користе у случају нужде требало би да имају механички систем 

отварања и затварања, чак се препоручују и механизми за затварање 

врата који се могу активирати само у случају нужде.  

• Ходници и пролази  

Ходници и пролази би требало да обезбеде слободан пролаз између 

просторија у згради у којима се особа може лако снаћи. Требало би да 

буду: без препрека и довољно широки да би корисници колица могли 
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да пролазе дуж њих и да имају довољно простора да се окрећу 

колицима;  у нивоу, са подним површинама које нису клизаве;  добро 

осветљени са контрастом између зидова, подова, плафона као и било 

каквих облика конструкција по зидовима; пажљиво одабрани 

материјали и завршна обрада стварају акустички добар амбијент. 

• Вертикално кретање  

Вертикално кретање подразумева комуникацију између различитих 

нивоа и  спратова у објекту.  Услови за унутрашње рампе, степениште 

и појединачне степенике, као и држаче за руке који иду уз њих, слични 

су онима претходно описаним за спољни приступ. Лифт је 

најприступачнији начин кретања између спратова у згради. Ако се 

лифт не може обезбедити, лифт платформа или платформа за колица на 

степеницама  су алтернативе за лица која се отежано крећу. Општи 

услови за разне типове лифтова су: контролни тастер за позиве 

постављен на одговарајућој висини за кориснике колица; 

контраст између контролних тастера, врата и ознака, као и између 

околних зидова да би се помогло лицима с оштећеним видом; аудио и 

визуелне индикације у лифту које означавају спратове и упутства за 

даља кретања; без одјека и без светлости која се одбија о зидове чије 

површине треба да буду без сјаја;  довољно места и времена да би 

корисници колица и лица са псима водичима могли да уђу и изађу из 

лифта; приступачан систем комуникације у случају нужде. 

•  Оријентација и кретање 

Снимљене поруке, мирис, опипљиве површине, звучне инструкције, 

планови подршке као и аудио водичи могу бити од помоћи лицима с 

оштећеним видом у сналажењу око и унутар зграде, али приступачне 

ознаке ће пренети информације већини посетилаца.  

Ознаке у пределу пријемног шалтера и улаза требало би да се заснивају 

на доследном и приступачном стилу који се примењује свуда у згради 

и који се користи за пружање информација о локацији, правцима ка 

стратешким тачкама, као и информација за препознавање и сигурност.  

У већим зградама, ознаке и планови који се могу опипавати, могу бити 

од помоћи лицима која имају оштећење вида, као и другим 
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посетиоцима да нађу одговарајући пут до одређеног места или објекта, 

као што су приступачни излази у случају нужде, лифтови, места за 

освежавање и тоалети. 

• Места за освежавање и куповину  

Кафеи и продавнице често се превиде ако њима управља неко ван 

институције, односно ако је у питању закуп простора.  Главни услови 

су: непрепречен приступ колицима ниско постављеним полицама за 

излагање и услужним местима; распоред намештаја у просторијама за 

јело који је проходан за лица с оштећеним видом и омогућава избор 

места за седење, који има довољно места за кориснике колица и за 

њихову пратњу;посуђе, есцајг и други елементи који су прилагођени 

потребама особа са различитим врстама инвалидитета, укључујући и 

особе које имају тешкоћа с употребом руку; означавање робе у 

радњама и јеловника јасним великим штампаним словима. 

• Тоалети 

Тоалети би требало да буду приступачни свима. Тоалети за кориснике 

колица би требало да буду доступни, а критеријуми и стандарди по 

питању величине, опреме и распореда се могу наћи у Правилнику50. 

Према Члану 30. Правилника у јавним тоалетима и тоалетима у 

објектима за јавно коришћење у којима је обавезно извођење четири 

или више кабина, најмање по једна кабина у мушком и женском делу 

WC-а пројектује се у складу с условима из овог правилника. 

Кабина се пројектује тако да: улазна врата у кабину буду ширине 90цм; 

 се у кабини предвиде вешалице за одећу на висини од 120 цм од пода; 

 се на улазним вратима кабине поставља знак пиступачности на висини 

од 140 до 160 цм; стандардни тоалети се такође могу прилагодити да 

буду приступачни покретним особама са инвалидитетом.  

Особе са сензорним оштећењима, тешкоћама у учењу, тешкоћама са 

чулом додира, проблемима са рукама и корисници колица имају 

одређене потребе, као што су: врата од тоалета и тоалетних кабина и 

славине које могу да користе људи с ограниченом снагом и тешкоћама 

с употребом руку; већи простор у тоалетним кабинама са држачима за 
                                                 
50 Правилнику о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, 
старих, хендикепираних и инвалидних лица 
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подршку, за особе које користе штапове; контраст боја и нијанси 

између зидова, опреме, подова и врата, као и површине на којима се не 

рефлектује светло и које нису клизаве да би се помогло корисницима с 

оштећеним видом; 

 врата са механизмом за отварање у случају нужде тако да се могу 

отворити ка споља и са спољне стране у случају нужде; пожарни 

аларми са звучним и визуелним сигналима да би се могла упозорити и 

лица која имају сензорна оштећења; јасно видљиве ознаке; линија за 

комуникацију у случају нужде, као и систем за лако подешавање 

аларма где могу реаговати надлежни службеници.  

•  Приступи колекцијама и услугама  

 Колекције, услуге и средства која се највише користе је најбоље 

лоцирати у најприступачнијим деловима зграде, близу главног 

приступачног улаза. Просторије за запослене такође треба да буду 

приступачне за службенике са инвалидитетом. 

Демонстрације, перформанси, предавања, радионице или друге 

образовне активности би требало да су потпуно инклузивне, јер 

свакоме је потребно да јасно види визуелне презентације, да има 

приступ звучним и визуелним информацијама, као и избор места за 

седење који је у складу са његовим потребама.  

Шта треба узети у обзир: флексибилна поставка места за седење за 

кориснике колица и њихову пратњу или лица са псима водичима може 

се постићи стварањем места на крају реда на неколико нивоа; требало 

би резервисати неколико места у првом реду за људе којима су 

потребна;  визуелне линије треба да буду јасне и без препрека; узмите у 

обзир акустику и обезбедите опрему за појачање звука; обезбедите 

приступачну опрему за презентације за говорнике са инвалидитетом. 

• Интерпретација 

Неки примери начина на који посетиоци и корисници услуга могу 

имати приступ информацијама, колекцијама и интерпретацијама истих 

заснивају се на: дводимензионално и тродимензионално излагање 

објеката, слика и штампаних информација;  интерактивне изложбе; 

аудио-визуелне презентације;  аудио водичи; активности ван зграде, 
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као и услуге припремљене за друге локације. 

Нека од кључних елемената које треба имати у виду су: приступачна 

висина за посматрање материјала постављених на зидовима (висине 

750–2000 мм са мањим или детаљним објектима на висини од 1200 и 

1600 мм);  светлост која не ствара сенке, одблесак или пресијавање; 

материјали у витрини, као и текст који иде уз њих, који је у контрасту 

са позадином на којој је постављен, нагнути ка посматрачу;  витрине 

које се могу визуелно разазнати са приступом без препрека; 

интерактивни материјали с упутствима за употребу и деловима који се 

лако користе, виде и разумеју; добра акустика, индукционе петље на 

телефонским апаратима, апарати за наглуве, титлови на аудио-

визуелним презентацијама и јасно одштампан текст; избор места за 

седење. 

 

Приступачне средине се стварају када се идентификују потребе особа са свим 

врстама инвалидитета, а када постоји обавеза да се одговори на те потребе, 

имплементација је добро испланирана и спроведена. Ово се једнако односи на нове 

пројекте изградње, планове за реновирање или адаптацију већ постојећих простора 

да би се решило већ идентификовано питање приступа.  

 

Уколико није могуће почети рад у новој згради или приступити реновирању 

постојеће баријере у околини могу се постепено уклањати као део програма за 

одржавање. Посао који је потребан требало би идентификовати у приоритетном 

акционом плану, заједно са ценама, временом и поделом одговорности. Ово ће 

омогућити надгледање напретка и служити као доказ да су препреке у процесу 

уклањања, у случају да су неке од услуга доведене у питање по Закону о спречавању 

дискриминације особа са инвалидитетом.  
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5.6.   ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА 

 

„Немогућност комуницирања доводи до изолације“51. 

 

Информација је инструмент који оснажује и улива наду. Међутим, за многе 

особе са инвалидитетом приступ информацијама није увек лак. Особе са 

инвалидитетом често наводе мањак приступачних информација као један од главних 

разлога за немогућност планирања посете или уживања у неком искуству онолико 

колико су се надали. Често је само мали део информација који једна институција 

издаје доступан на начине разумљиве  особама са инвалидитетом.  

Потребно је подићи свест о томе шта се све може предузети да би основна 

информација била приступачна особама са инвалидитетом  и о томе како да се 

представе изложбе и развију колекције на начине који укључују особе са 

инвалидитетом52. 

Свако се може наћи у ситуацији у каквој су особе са инвалидитетом, у 

старости или приликом неке повреде, жене у другом стању, особа које су гојазне, јако 

високе или јако ниске или једноставно не знајући језик већинске популације.  

Члан 27.  Универзалне декларације људских права из 1948. године  гласи: 

„Свако има право да слободно учествује у културном животу заједнице, да ужива у 

уметности и да учествује у научном развоју и њеним плодовима“.  

 

Основни принципи:  

• користити више начина преноса информација, 

• само један начин преноса не може да обухвати све кориснике и 

• избор преноса у функцији намене. 

У простору је важно  да постоји сигнализација за јасно обележавање 

одредишта и путање кретања: 

• стрелице и табле 

• кКомбинација боја и 

• распоред елемената у простору 

                                                 
51 Група аутора, Disability Portfolio, The Council of Museum, Archives and Librararies, UK, London, 2003 
 
52  Powell, J., McLean, P. & Sanders, E; A Different Point of View, The University of Melbourne, 1995 
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5.6.2. Обезбеђивање приступа информацијама  

( детаљније у 5.4.3. Чулни приступ информацијама) 

 

За обезбеђивање приступа информацијама за особе са инвалидитетом 

потребно је стално ангажовање, јер постоји велик простор који треба попунити. 

Постоје побољшања која су лака за спровођење и могу се брзо увести али има и 

решења која траже више средстава, прикупљање информација и планирања. У радној 

околини која је доста оптерећена обавезама као што су издаваштво и маркетинг, 

потребе особа са инвалидитетом  за информацијама се лако превиде. Превид који 

учини само једна особа – писац, редактор, дизајнер, штампар, службеник за 

маркетинг – довољан је да се створе непотребне препреке ка приступу 

информацијама.  

Стратешки планови за приступ информацијама су најкориснији начин да једна 

организација осигура да ће приступ информацијама за стално остати део њеног плана 

развоја и да ће се побољшања на том пољу стварно и остварити.  

Доступност информација особама са инвалидитетом  је обавезујућа као  део политике 

о приступу информацијама, политике о једнаким могућностима или шире политике о 

приступу информацијама која укључује и језике ових заједница. Она има  циљеве 

које треба остварити да особе са инвалидитетом: 

• добију информације; 

•   разумеју информације;  

•  дођу до њих физички и  

•  добију их у формату или на начин који они преферирају.  

 

 

5.4.2. Приступачне технологије   и   технолошка помагала53  

 

  Било коју улогу да имамо у институцији културе  велика је вероватноћа да на 

неки начин  обухвата коришћење технологије.  Нове технологије, као што су 

рачунари и интернет  унеле су револуцију у наше друштво и омогућили  да се  допре  

                                                 
53 www.colchestermuseums.org.uk  

http://www.colchestermuseums.org.uk/
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до нових корисника и пруже им се нове и узбудљиве услуге на начине који није био  

могућ пре само десет година.  

Технологија је довољно моћна да учини неприступачно приступачним. 

Међутим, неприкладно или погрешно коришћење технологије често ствара нове 

препреке.  Технологија може помоћи институцији културе у спровођењу ових 

промена да би се одговорило на потребе корисника. Међутим, коришћење 

технологије треба бити пропорционално, прикладно и у складу са потребама 

публике. Увођење технологије која задовољава све потребе особа са инвалидитетом 

може бити скупо па је потребно успоставити добру равнотежу између одговарања на 

потребе  корисника и одговорног располагања финансијама. Ова дефиниција 

поставља фокус више на избор најбољег „алата“ за обављање посла него на 

коришћење најновије технологије. Постоји неколико случајева у којима различите 

технологије могу да омогуће приступ или интеракцију за особе са инвалидитетом, на 

пример: 

•  омогућавање аудио или тактилне алтернативе за људе који имају 

оштећен вид; 

• интерактивни садржај који је конфигурисан тако да омогући људима 

са тешкоћама у учењу да га користе и  

• омогућавање алтернативних начина тражења и коришћења 

информација. 

 

Технологија игра врло важну улогу у животима особа са инвалидитетом. За 

многе, приступ добијен коришћењем технологије је нужан начин долажења у 

контакт са информацијама и услугама. Концепт „инклузивне“ технологије се састоји 

од неколико делова:  

•  прилагодљива технологија. Прилагодљива технологија се генерално 

односи на било шта што побољшава приступачност технолошке 

опреме за корисника. Потреба да се технологија прилагоди на овај 

начин је универзална. Приступачност није ограничена само на питања 

о потребама особа са инвалидитетом.  

Примери прилагодљиве технологије укључују још и:  читаче и „лупе“ 

на екрану; алтернативне уређаје за унос; алтернативне уређаје за излаз; 

алтернативне средства за доставу садржаја;  
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•  помоћна средства за комуникацију ( аудио водич, софтвер који 

претвара текст у говор и тд) и  

• технологија прављена тако да одговори на специфичне потребе 

 ( индукциона кола, специјална расвета, контрасти и тд.). 

 

У примени су и напреднији видови тхнологија као што су: 

Затворени телевизијски системи (ССТV) 

ЦЦТВ (Closed Circuit Television) има равну површину на којој се поставља материјал 

који се чита; он се затим појављује на екрану исписан великим словима. Величина и 

боја контраста може да се подеси да одговара кориснику.   

Такође се може инсталирати читач која ће наглас прочитати садржај материјала који 

се поставља на површину за очитавање. Популаран пример ових читача  је 

„Kurzweil“.  „Кurzweil“ успешно спаја скенер, софтвер који препознаје речи написане 

на страници и машину за претварање текста у говор. Систем је једноставан и 

ефикасан за употребу и може веома побољшати ниво приступачности за корисника.  

 

Телефони са текстом54 

 Многе глуве или наглуве особе користе телефон са текстом  да примају и обављају 

телефонске позиве. Телефон са текстом се састоји од тастатуре и екрана. Корисник 

откуца шта жели да каже у систем, а то се преноси на други телефон са текстом на 

другом крају линије. Одговор се приказује на екрану.  

Неко телефоном са текстом такође може да позове другу особу која користи говорни 

телефон. За ово је потребна  служба за везе као што је удружење слепих Хомер из 

Београда. Ово удружење може би могло да буде стручни орган који би превео поруку 

упућену преко телефона са текстом у говор и обрнуто.  

 

Аудио водичи 

Аудио водич обезбеђује за посетиоце аудио траку са којом ће обилазити музеј или 

галерију. Аудио трака представља избор предмета и места за посетиоца у галерији, 

преко слушалица врло сличним мобилном телефону.   

Уобичајен приступ је нумерисање предмета у галерији. Када посетилац дође до 

предмета за који је заинтересован, може да укуца број у аудио водич да би приступио 
                                                 
54 Комплетне информације о  раду систем телефона са текстом могу се видети у информатору РНИД 
на www.rnid.org.uk 

http://www.rnid.org.uk/
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опису.                   

Институције  углавном имају  ограничена средства па је могуће користити 

стандардне аудио касете или ЦД плејере као аудио водиче. Међутим, 

софистициранија опрема пружа кориснику већу контролу над приступањем 

информацијама.  

Многе институције културе су креативно употребиле аудио водиче. На пример, музеј 

Pitt Rivers у Оксфорду даје три различита водича, прилагођена потребама корисника. 

То су:   

• „Стандардни“ водич који даје увод у колекцију и опис главних ствари и 

предмета који су од посебног интереса; 

• „Детаљан“ водич пружа виши ниво описа за посетиоце с оштећеним видом и  

•  „Конверзациони“ водич пружа већи степен приступа за људе са тешкоћама у 

учењу или за оне којима је енглески други језик.                                        

 

Приликом набављања аудио водиче, треба  размотрити могућност 

инсталирања индукционих петљи за људе оштећеног слуха. Има доста простора за 

истраживање приступа аудио водичима који обухвата све посетиоце.55  

 

Ручни рачунари 

Интересантан развој аудио водича је употреба ручних рачунара који омогућавају 

приступ мултимедијалном опису садржаја колекције. Овај опис може да обухвата 

аудио информације заједно са сликама, анимацијама и интернет страницама.                 

Предност овог приступа у односу на традиционалан аудио водич јесте да пружа 

кориснику приступ много богатијим информацијама о сваком предмету56.                       

Мада величина екрана спречава да ручни рачунари буду стварно приступачни за 

људе који имају оштећен вид, они пружају огроман дијапазон могућности за приступ.                    

 

Интерактивни садржаји галерије  

За многе посетиоце, интерактивни садржаји галерије су изванредан начин да сазнају 

више о садржајима. Интерактивни садржаји могу бити веома широког спектра 

                                                 
55 Додатне информације не презентацији  Центра за развој инклузивног (www.crid.org.yu ) и Центра 
„Живети усправно“ (www.czuns.org  )  
56 Недавни експерименти су испробавали различите начине употребе ручних рачунара. О томе можете 
наћи више у чланку под називом „Будућност на вашем длану“ (The future in the palm of your hand) na 
www.museumscomputergroup.org.uk 

http://www.crid.org.yu/
http://www.czuns.org/
http://www.museumscomputergroup.org.uk/
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облика и димензија. Многи представљају огромне баријере за  особе са 

инвалидитетом и због тога њихов дизајн и софтверска решења требају да узме у 

обзир следеће: 

•  локација – где се интерактивно средство налази у галерији; 

•  висина – може ли се висина подесити за кориснике у инвалидским колицима; 

•  платно – да ли одблесак светла одозго смањује видљивост екрана; 

•  интерфејс – да ли корисници могу да пролазе кроз интерактивне садржаје без 

тастатуре или миша; 

•  тастери – ако је интерактивни садржај екран на додир, да ли су тастери 

довољно велики да омогућавају њихову употребу; 

• брајева азбука – да ли су тастери и обавештења дата на Брајевом писму, као и 

текстуално; 

•  контрола – да ли корисник може да контролише брзину и приказивање 

анимације и  

•  бука – да ли корисник може да чује садржај од буке из окружења. 

 

                                              

5.4.3. Чулни приступ информацијама 

 

Чулни приступ информацијама разликује се у односу на врсту инвалидности 

што подразумева и обезбеђивање различитих врста информација, различитих по 

начину преношења а не по садржају. 

 

Глуве и наглуве особе  имају потешкоће, можда  чак и онемогућеност, да саме 

разумеју говор, било да су суочене са неким уживо или преко телефона. Особа која 

користи слушни апарат, која често користи технику читања са усана да би пратила 

говор, ипак може доживети препреке у комуникацији, као што су: бука у позадини; 

сметње у оквиру визуелног поља;  недовољна јачина звука и  лоше разумљив говор.  

Глува и наглува лица се труде много више да до њих допре информација која 

је изречена, тако да је због овога комуникација за њих много напорнија. Ако није 

присутна подршка за комуникацију или тумачи за гестовни језик, већина глувих лица 

наилази  на препреке у приступу информацијама: на рецепцији или обавештајном 
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пулту;  за време обиласка са водичем;  на састанку или ако је материјал на  видео 

касети.  Неопходно  је прво сазнати како глува особа жели да комуницира57.  

Требало би да увек буде на располагању јасно одштампана информација о услугама, 

изложбама, колекцијама и догађајима или видео формати са титлом. 

Потребно је  омогућити глувим и наглувим лицима да лакше ступе у контакт са 

запосленима, помоћу: 

• телефона са појачалима и индукционим петљама и  

• факса и електронске поште (чији се бројеви и адресе налазе на 

промотивном материјалу). 

Пожељно је, опет у договору са особама са инвалидитетом, обезбедити  

подршку комуникацији на састанцима или догађајима. То се може урадити за лица 

која не користе гестовни језик обезбедити  лица која читају са усана или лица која 

воде белешке. За кориснике гестовног језика обезбедити тумаче за гестовни језик  

 

Слепа и слабовида лица  суочавају се  са пуно препрека на путу ка информацијама. 

Информације у малом формату су често свима тешке за читање. Неки фонтови су 

посебно тешки за људе са слабим видом (Times, Kurziv/Chancery) или узак или 

скраћен фонт (Helvetica Narrow). 

 Друге препреке укључују мали контраст између позадине и слова, сјајни 

папир, папир који је танак тако да се речи на полеђини провиде, текст исписан преко 

слика, неједнако осветљење за читање, одсјај у стаклу ормара за излагање. 

 Без вербалне информације или информације на Брајевом писму или на Муновој 

азбуци ( рељефно испупчена и поједностављена азбука) слепа лица немају начина да 

приступе информацијама. 

Добро осветљена, без нереда, јасна и логично сређена окружења, са контрастима боја 

или тонова, стварају много бољи амбијент за лица с оштећеним видом, где могу 

много лакше да се самостално крећу до одређеног садржаја. Врло су важне јасне 

ознаке, укључујући аудио или тактилне знакове. 

 Запослени могу да помогну лицима оштећеног вида у читању наслова 

аудио књига, или списка наслова, давањем информација за посетиоце, као и улогом 

водича у обиласку простора,  на пример: описивањем простора и изложених 

предмета, као и помагањем око коришћења опреме. 

                                                 
57 Погледати део Језик и комуникација , поглавље 4.3.1. 
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 Издавање информација у формату са великим штампаним словима је лако и јефтино. 

Лифлети са кратком информацијом која је лака за памћење обично се могу штампати 

у формату величине фонта од 14 или 16. Наслови могу бити исписани крупнијим и 

подебљаним словима.  Данас сви компјутери нуде широк распон величине слова, 

тако да се лако може одговорити на личне приоритете.  

 Ако је информација на табли, плочи или ознаци, удаљеност за гледање је 

већа тако да је коришћење великих штампаних слова још важније. Многе 

институције културе користе  величину од 30 и више за информације на таблама или 

плочама за све посетиоце, што се сматра добром праксом. 

За једноставне информације, глас са професионалним квалитетом није неопходан, 

али је јако важно да глас није монотон за слушање.  

Обиласци на којима се предмети могу опипавати и описи предмета или слајдови, 

неки су од начина да се људима с оштећеним видом пруже информације о  

изложбама, начинима излагања и предавањима. 

  

Особе са мултипла оштећењима имају највише тешкоћа при приступу 

информацијама. 

Лица која су и слепа и глува (некада се називају лица са дуплим чулним оштећењем) 

имају врло различите потребе, тако да је најбоље питати како особа жели да 

комуницира. Лица која су и слепа и глува могу бити: 

• корисници слушних апарата и читачи великих штампаних слова; 

• читачи Брајеве азбуке и корисници азбуке за слепе и глуве;  

• корисници гестовног језика и корисници приступачних софтвера и   

• лица која читају са усана и која читају стандардни формат штампе са 

лупом.  

 

 

 5.4.4.  Интернет  

 

Рачунари прикључени на интернет могу да буду изванредна помоћ за 

омогућавање комуникације, интеракције, продуктивности и креативности. Међутим, 

овај потенцијал се често нарушава лошом или неопрезном применом технологије.  
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Постоје три ствари које треба узети у обзир када се примењују рачунари као 

помоћ за комуникацију са особама са инвалидитетом: 

• тастатуре или мишеви – прилагођени уређаји за унос информација у 

рачунар; 

•  штампачи, монитори или дисплеј са Брајевом азбуком – прилагођени 

излазни уређаји  преко којих се информација преноси од рачунара до 

корисника и  

•  софтвер – софтвер описује широк асортиман апликација, од обраде 

текста до радних табела, које омогућавају интеракцију с 

информацијама  на рачунару.  

 

 Интернет је направио револуцију у начинима на које се  издаје, преноси, 

користи и управља информацијама. Његова највећа предност је то што је глобална 

мрежа која се користи по целом свету. Присуство на интернету биће прва прилика да 

људи сазнају чиме се институција културе бави  и  дужност је да се омогући да овај 

први контакт доследно представља праве  вредности институције.  

Интернет пружа шансу да се понуде услуге новој публици, али мора постојати свест 

о контекста у којем се бори за њихову пажњу.  

 У пружање приступачних интернет услуга спада достављање „онлајн“ информација 

које су корисне, информативне, с осигураним квалитетом и које не представљају 

непотребне препреке и којом приликом  треба имати на уму да: 

• се коришћење веба се све више шири у све делове друштва; 

•  постоји много препрека на вебу за многе особе са инвалидитетом;  

•  милиони људи имају инвалидитет због кога не могу приступити вебу; 

•  неки вебсајтови морају да буду приступачни и   

•  приступачност веба такође има посредне бенефиције за друге 

кориснике.  

 

Основна два појма о којима треба водити рачуна када је у питању 

приступачност интернета су универзални дизајн и приступачност. Навешћу, 

таксативно главне параметре приступачности интернету: 

• приступачан у циљу да пружи једнак приступ и једнаке могућности и  
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• лако превазилажење постојећих баријере приступачности штампаним, 

аудио и видео медијима. 

Приступачност означава у коликој мери је лако приступити, читати и 

разумети садржај веб  странице.  Сматра се да мин. 10% популације има проблеме 

који их онемогућавају да претражују веб странице, а недавна истраживања показују 

да је међу веб корисницима тај проценат већи, преко 14%. 

 Проблеми су: 

• вид  - потпуно и делимично слепило, слабовидност, слабовидност на 

боје – немогућност праћења визуелног садржаја , 

• слух – глувост и наглувост -  немогућност праћења звучног садржаја, 

• моторне функције – немогућност коиршћења миша, дуго време за 

реакцију/одзив, ограничена фина контрола моторике, 

• когнитивне функције – отежано учење, дислексија, расејаност, 

немогућност присећања или фокусирања на велики број информација. 

 

 

 

  5.5.  ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ 

 

Персонални асистенти имају важну улогу у животу особа са инвалидитетом. У 

Србији је ова пракса у зачетку и представља велику непознаницу која ће у најскорије 

време, надамо се достићи онај потребни степен заступљености који има у развијеним 

земљама.  

Персонлни асистетни имају изузетно важну улогу у омогућавању особама са 

инвалкидитетом да испуњавају своје дневне пословне и приватне обавезе. Њихова 

асистенција превазилази пословни однос самом чињеницом да и послови које 

обављају нису везани само за пословне обавезе већ и за личне потребе особа са 

инвалидитетом. 

Персонални асистетнти у развијеним земљама представљају најзначајнију карику 

укључивања особа са инвалидитетом у друштво омогућавајући им прижање оне 

врсте помоћи за коју им инвалидитет који имају не дозвољава да је сами обављају.  



 92 

Суштински се персонална асистенција може дефинисати58 као помоћ у 

активностима у свакодневном животу, која задовољава специфичне потребе и жеље 

појединца. Треба  имати веома јасну идеју за које активности је потрбна  помоћ. 

Један од најбољих начина за то је  вођење дневник у коме треба  бележити време и 

послове и то чинити свакодневно, уписујући сталне потребе и томе додавати потребе 

које се јављају сваки други дан, седмично, у две седмице, сезонски или повремено. 

Неопходно је уградити ово у укупан број радних сати за једну седмицу. Веома је 

важно да не остане не евидентирана и  свота новца за све активности а нарочито оне  

које се не догађају сваке седмице. 

Колотечина у дневним активностима можда неће бити иста сваког дана. Ипак, 

потребно је  квантитативно одредити, што је јасније могуће, колика помоћ је 

потребна сваки дан и укупан број потребних сати седмично. Ово ће онда послужити 

као основа за разговор приликом утврђивања цензуса који врши Центар за социјални 

рад.  

Касније се  може употребити за основу при одлучивању како да се потребна помоћ 

уклопи у периоде рада. 

Такође је важно да се јасно саопште  потребе приликом ангажовања 

асистената. Ови припремни послови омогућавају утврђивања цензуса помоћи при 

састављању описа онога што је потрбно да се уради за особу са инвалидитетом. То се 

зове „опис послова“. Он упознаје асистенте шта посао подразумева и помаже да се 

избегну неспоразуми. Оно што следи су напомене, које усмеравају  пажњу много 

детаљније о разноврсним потребама и ситуацијама, како би се стигло до 

свеобухватне процене нивоа потребне помоћи. То не претпоставља да су све потребе 

покривене, већ ће се увак јавити и  додатне потребе. 

 

Потребе за  асистенцијом у задовољавању личних потреба своде се на 

следећеуобичајне радње: 

Устајање:   у које време, трајање и шта све садржи 

Одлазак у кревет:  када, како и трајање 

Помоћ током ноћи : да ли је потребно окретање, када, колико често, колико дуго  

                                                 
58 Закон о социјалној заштити са нацртом стандарада и упутством за ангажовање персоналних 
асистената 
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Купање:  да ли више волите туширање, купање у кади или у кревету? 

Колико често се туширате или купате у кади? Неке посебне 

потребе, трајање. 

Облачење:   колико вам је помоћи потребно, трајање. 

Мала нужда:   врста посебне неге? Приближно колико пута дневно? Нека  

   посебна помагала или аранжман? 

Велика нужда:  врста потребне помоћи ? Приближно колико пута дневно? Да ли 

је потребна посебна опрема (не заборавите да напишете све 

личне потребе како би се избегле касније неугодности)? 

Дотеривање:   неке посебне потребе? Коса, нокти итд.? 

Преношење:  како прелазите из кревета у колица и обрнуто? Која врста 

специјалних помагала ће бити потребна? 

Вежбе:  каква врста вежби је потребна и колико трају? Колико често 

вежбате, двапут дневно, дневно, двапут седмично...? 

 

Потребе за асистенцијом у кућним пословима предпостављају следеће радње: 

 

Спремање куће:  колико често и трајање. Нарочити послови који су потребни. 

Одлазак у куповину: колико често и колико дуго? 

Прање веша/пеглање: колико често и колико дуго? Да ли имате машину за прање 

веша?  

Шта је потребно пеглати, а шта не? Не заборавите да се веш 

мора одлагати и одржавати. 

Оброци:  колико оброка и напитака дневно? Колико времена је потребно 

за припрему и поспремање? Да ли вас је потребно нахранити? 

 

Потребе за асистенцијом у друштвеним и другим активностима59 подразумевају: 

 

Послови, хоби, учење: колико дана седмично? Какав је распоред и колика је  

                                                 
59 Примедба:  Иако су дефинисане све  потребе за асистенцијом, приликом утврђивања имовинског 
цензуса за коришћење сервиса персоналног асистента и Фонда за социјално осигурање, прихватиће се 
само збир ваших потреба за личном негом и помоћ у кућним пословима. 
Упркос томе неопходно је  написати и разговарати о свим потребама уважавајући чињеницу да је 
живот нешто више од једења и спавања. 
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помоћ потребна? 

Посета пријатељима, забава, активности, састанци:  приближно потребна помоћ 

Финансије:  вођење евиденције, помоћ при банкарским пословима, проверавање и 

општа кореспонденција, попуњавање итд. 

 

Провера потреба за помагалима и адаптацијама 

Потребно је утврдити помагала која ће повећати  самосталност и сигурност, 

као што је систем који контролише  окружење или помоћна средства за  асистента, 

као што је дизалица. Као и у свим другим стварима, од велике помоћи ће  бити 

искуство других особа са инвалидитетом  који су у сличној ситуацији. 

Потребно је прибележити све ове потребе и прилике, заједно са додатним 

објашњењима имајући ове информације спремне за састанак при утврђивању 

имовинског цензуса. Податак о заједничком животу са другом особом могла би да 

буде узета у обзир, па би требало донети одлуку колико особа са инвалидитетом 

жели да  зависи од ове друге особе, ако то уопште жели. 

 

Примери описа за личну  асистенцију која  покрива све дневне потребе у физичкој 

помоћи личне природе. 

„Ујутро ће ми се дати лекови сат времена пре устајања. Потребно је прање и 

облачење од струка наниже, подизање дизалицом и постављање у инвалидска 

колица. Пре него што одем у купатило да наставим са прањем и облачењем горњег 

дела тела, укључујући чешљање, шминкање, правим паузу и пијем шољу кафе. 

По потреби, током дана уз помоћ дизалице одлазим у тоалет и водим бригу о личној 

хигијени. Потребно је редовно пражњење врећице за мокраћу, која се с времена на 

време мора заменити. 

Током послеподнева можда ћу тражити да будем стављена у положај за одмор 

када су моје ноге положене на подигнуте папучице. 

У време одласка у кревет треба ми помоћ при умивању и спремању за одлазак у 

кревет. Ово обухвата свлачење, умивање, прање зуба, давање лекова, облачење 

спаваћице, пребацивање дизалицом и стављање у кревет, обраћајући пажњу на 

потребе пражњења врећице за мокраћу. Можда одмах одем на спавање, а можда и 

мало касније. Током ноћи можда затражим померање у кревету. 

Обично се туширам и перем косу најмање двапут седмично, када вршим депилацију 

и уређујем нокте“. 
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Потребе за асистенцијом у кући  

 „Поред уобичајених напитака које пијем током дана, једем лаган доручак и ручак и 

кувано јело за вечеру, приликом којих је потребно нахранити ме. Моја жеља је да 

будем укључена колико год је могуће у планирање, куповину и припрему оброка, 

макар то било само вербално. 

Потребна ми је пратња за одлазак у куповину и потом остављање производа у 

фрижидер, замрзивач и креденац. Помоћ је потребна приликом постављања стола, 

склањања прљавог посуђа након оброка, прање и остављање тањира, кутлача, лонаца, 

тава итд. Потребна је помоћ у прању веша, пеглању, одржавању и одлагању кућних 

предмета и личне одеће. Такође и при основним кућним пословима као што су 

бацање смећа, брисање прашине, чишћење свих просторија, укључујући кухињу и 

купатило чији подови се редовно перу“. 

 

Асистенција при друштвеним активностима  покрива помоћ која није утврђена ни 

под личном, ни под кућном асистенцијом.  

„То је објективна помоћ у мојим свакодневним активностима и интересовањима која 

обухватају управљање кућним буџетом и сличним административним пословима 

који су везани за мој начин живота. Посебно уживам у сликању и потребна је помоћ 

да се све то постави; укључујем се и у друштвене активности и потребна је помоћ 

како бих узела учешћа у њима. Када ме посети фамилија или пријатељи, потребна ми 

је додатна помоћ како бих их угостила“60.  

 

У   Србији ова област је  регулисана правним актима кроз Закон о спречавању 

дискриминације особа са инвалидитетом у  Члану 32. и Чланом 19. Конвенције о 

заштити особа са инвалидитетом.  

У процедури  је Закон о социјалној заштити са нацртом стандарада и упутством за 

ангажовање персоналних асистената. 

 

 

 

 
                                                 
60 Преузето из нацрта је Закона о социјалној заштити са нацртом стандарада и упутством за 
ангажовање персоналних асистената 
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6.    ЗАКЉУЧАК 

 

На основу анализе инструмената културне политике у Србији који регулишу 

положај особа са инвалидитетом,   изнесених стандарда као теоријског предуслова за 

имплементацију инклузивности и резултата истраживања у овом поглављу биће 

изнесени закључци и представљена улога јавних установа у развоју инклузивног 

друштва. Од јавних  установа биће третиране само институције културе. 

Када се анализирају инструменти културне политике (Поглавље 4.), стандарди 

 (Поглавље 5.) и резултати истраживања долазимо до закључка да постоји велика 

разлика између стања предвиђеног законима и стања на терену. 

Улога јавних установа је да спроводе законске и подзаконске одредбе које се 

односе на инклузивност. Управо ова чињеница одређује и улогу институција културе.  

Остварујући циљ овог рада у овом Поглављу  биће представљена улога институција 

културе у развоју инклузивног друштва.   

 

 

6.1.   УЛОГА ЈАВНИХ УСТАНОВА У РАЗВОЈУ ИНКЛУЗИВНОГ ДРУШТВА61 

 

Одлучујућу улогу у овом напору морају имати институције. Пре свега мисли 

се на државне, јавне установе које својим радом, променама и пре свега поштовањем 

законских норми морају превазићи постојеће проблеме и бити спремне да се отворе 

ка, до сада, маргинализованој публици. Сада говоримо о особама са инвалидитетом а 

у некој другој прилици можемо говорити о старим особама - становницима домова за 

старе, особама на издржавању затворских казни или чак трајно изолованим особама 

које су смештене у институције услед озбиљних психичких обољења. 

Прилагођавањем програма  особама са инвалидитетом, институције које су отворене 

за јавност, имају свакодневни контакт са публиком и своје садржаје креирају у 

односу на потребе публике,  утичу на промене и врше едукацију у циљу увођења 

стандарда инклузивности.  

Предстоји свеобухватна адаптација постојећих служби и сервиса и 

инкорпорирања  инклузивног    концепта и развој нових услуга. 

                                                 
61 Драгићевић Шешић, Милена, Јавна и културна политика, социо-културолошки аспекти, Магна 
агенда, Београд, 2002. 
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 Подразумева се да се програми прилагођавају различитим потребама публике 

у односу на социјалну групацију којој се институција обраћа, старосној структури, 

образовној структури, и др. 

  Програми могу бити комплексни (обраћају се већем броју различитих 

социјалних групација и задовољавају различите потребе), селективни (обраћање 

одређеним социјалним групама и као такви одговарају на захтеве једног броја 

социјалних група) и могу бити специјализовани ( намењени само једној социјалној 

групацији односно да задовољавају само њене потребе62). 

 

Да би се инклузивност  успешно спроводила и омогућила приступачност, како 

физичка тако и програмска, институције културе морају да обезбеде одређене услове 

особама са инвалидитетом.. 

Инклузија  омогућава да институције културе дотакну животе још већег броја људи и 

то људи који су саставни део групе корисника, публике, ученика и потенцијалних 

службеника (можда ће се на овај начин и покренути питање зашто велики број 

становника не посећује институције културе).  

Као чувари и стражари друштвене културе, националног културног 

идентитета и културне различитости институције културе треба да представљају 

најпотпунију слику онога што смо ми и како смо дотле стигли. 

 Институције културе треба да осликавају  инклузивну културу тако што 

олакшавају развој способности да се поштују и цене друге особе, тако што 

омогућавају одговарајуће програмске активности и садржаје помоћу којих ће се 

стећи нова знања, вештине и обогатити животи свих чланова заједнице. 

Особе које су до пре свега неколико година биле изоловане од друштва, гетоизиране  

и третиране као грађани другог реда, за које су биле формиране посебне (тзв. 

специјалне) институције  данас се са великим напором боре да постану равноправни 

и пре свега продуктивни део српског друштва.  

  

  Досадашња пракса, као што је већ више пута поменуто, јесте постојање 

изолованих центара и институција. Дневни центри, домови за боравак и заштитне 

радионице су аспекти животних искустава многих особа са инвалидитетом.  

                                                 
62 Клод Жилбер, Музеји и публика, Клио, Београд 2005. 
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  Особе с инвалидеитетом пре свега имају право на избор, једнакост и права на 

равноправни приступ јавним  службама и ресурсима. Образовање и култура су два 

веома важна сегмента за развој одрживе   политике које могу да пруже већу 

видљивост и обезбеде довољно јак  утицај на друштво у целини. 

 

Основни принципи од којих треба поћи приликом разматрања улоге институција 

културе су:  

• оспособљавање институција културе у правцу пружања једнаких стандарда 

услуга особама са инвалидитетом ; 

• постизање веће видљивости особа са инвалидитетом у јавном и културном 

животу и  

• развијање одрживе мреже професионалаца и институција у  Србији. 

  

  Дугорочни циљ јесте да институције културе репозиционирају улогу за 21. век 

настојећи да дефинишу визију где ће динамичне институције успешно пословати као 

социјално релевантне, хумане са фокусом на публику, паралелно са уметничком 

улогом и улогом заштите културног наслеђа.  

 

 

6.1.1. Оспособљавање институција културе у правцу пружања једнаких стандарда 

услуга особама са инвалидитетом  

 

Инвалидност често значи искључивање из уобичајених активности које су за  

већину људи нормалне и свакодневне. Особе са инвалидитетом не могу у потпуности 

да учествују у активностима за које се подразумева да су основне. Бити ван редовних 

токова одмах ствара баријеру у стицању самопоуздања, са свим осећањима која 

асоцирају на то да нисте цењени и да сте искључени што ставља додани морални 

терет на рад институција културе. По самој дефиницији, инклузија/укључивање 

значи допирање до екстерних делова као што су заједнице особа са инвалидитетом, 

стварање нових веза и рад у партнерству. 
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   Особе са инвалидитетом често се осећају као „друга врста“ људи. Добар 

пример је када се у библиотеци материјал о инвалидности сврстава под категорију 

„здравља“ и никада под одредницама као што су „уметност“ или „политика“63. 

       Нови начини рада увек представљају изазов, а некада су и напорни. Отварање 

према особама са инвалидитетом је само један пример суочавања са таквим 

изазовима. Јасно је да инклузија захтева да институције  науче како да се фокусирају 

на потребе заједнице и публике и да уведу стратегије које одговарају на потребе 

истих.  

Доступност у институцијама културе  можемо поделити на : 

• доступност у архитектонском смислу  (физичка доступност); 

• доступност информацијама-садржају-програмима и 

• доступност систему. 

 

 

6.1.1.1.  Физички приступ као предуслов 

  

Немогуће је дискутовати о инклузивности а да се не помене тема физичке 

приступачности. У  поглављу 5.3.1. Инклузивни дизајн приказани су стандарди 

приступачности објектима. Такође треба узети у обзир да постојање физичких 

баријера има велики утицај  на очекивања особа са инвалидитетом, стварајући сумњу 

у њима и постављајући питања: да ли су добродошли, да ли институција уопште има 

да им понуди неке саджаје и тд. 

 Правним актима је, такође регулисана ова област. Према Члану 33. Закона о 

спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, јединице локалне самоуправе 

дужне су да предузму мере с циљем да се физичка средина, зграде, јавне површине и 

превоз учине приступачним особама са инвалидитетом. Приликом тумачења ове 

одредбе Закона не треба заборавити чињеницу да држава мора да пропише техничке 

стандарде приступачности, процедуре које ће се примењивати једнообразно у свим 

јединицама локалне самоуправе, као и санкције за оне који не поштују те стандарде. 

Ово је и учињено кроз Правилник о условима пројектовања и планирања везаним за 

несметано кретање деце, старих, инвалидних и хендикепираних лица (усвојен 1997. 

године) и измене Закона о изградњи и планирању, које је Народна скупштина 

                                                 
63 Татић Дамјан, Заштита људских права особа са инвалидитетом, Београд, 2007 
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изгласала непосредно после усвајања Закона о спречавању дискриминације особа са 

инвалидитетом. Измене Закона о изградњи и планирању стандарде приступачности 

дефинишу као „обавезне техничке мере, стандарде и услове пројектовања, 

планирања и изградње којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама“ (Члан 1).  

Члан 14. Закона о изградњи и планирању предвиђа да планови грађења између 

осталог морају садржати посебне услове којима се јавне површине и јавни објекти од 

општег интереса чине приступачним особама са инвалидитетом у складу са 

стандардима приступачности. Чланом  41. предвиђено је да ће се инвеститор објекта 

од општег интереса, односно одговорно лице, које не обезбеди приступ објекту за 

особе са инвалидитетом у складу са стандардима приступачности казнити новчаном 

казном. 64   

Последњих година чине се напори да се објекти културе учине приступачним 

особама са инвалидитетом. Тако је Министарство културе 2004. године усвојило  

смернице65 за институције  културе које  се налазе у фази реконструкције да примене 

стандарде приступачности где год је то технички изводљиво, а 2007. године 

Миниистарство усвојило Упутство, према коме су институције културе дужне да 

обезбеде поштовање стандарда приступачности. 

Принципи физичке приступачности регулисани су и у циљевима Стратегије 

за  унапређења положаја особа са инвалидитетом. Један од општих циљева је 

осигурати приступ изграђеном окружењу, информацијама, комуникацијама и 

услугама намењених јавности, а кроз развој и спровођење плана уклањања баријера и 

изградње приступачних објеката и простора, услуга, информација и комуникација а 

један од посебних циљева (циљ 12.) Стратегије унапређења положаја особа са 

инвалидитетом у Републици Србији је повећати укљученост особа са инвалидитетом 

у заједницу стварањем услова за учешће у културном и спортско-рекреативном 

животу и слободним активностима. 

Као очекивани резултат овог циља у Акционом плану наведен је идикатор 

„Израђен програм адаптације објеката у складу са стандардима приступначности и 

повећан ниво приступачности објеката“.  

 

                                                 
37  казнене одредбе предвиђене су и Законом о спречавању дискриминације  особа са инвалидитетом 
65 Саветник у Министарству културе, архитекта Маја Стојановић, на основу Стандарда 
приступачности израдила је сменице 
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У пракси, поредећи стандарде, правна акта и истрживање долазимо да закључка 

да је непостојање надзорног органа ( Савет за особе са инвалидитетом и Повереник за 

заштиту равноправноси, Поглавље 4.) довело до скоро потпуне одсутности физичке 

приступачности. 

Физичка приступачност или  уклањање баријера је  предуслов оспособљавања 

институција културе у правцу пружања једнаких стандарда услуга свим   грађанима 

Ови услови  морају бити испуњени што ће  особама са инвалидитетом ставити до 

знања да су потребни, да се и њихово присуство очекује односно да у јавној установи 

има места, програма, садржаја којима они могу да обогате своје животе, умноже 

друштвене активности и дају свој допринос друштву. 

    Уклањање баријера  је за особе са инвалидитетом више од обављања измена у 

зградама. Више од свега је питање става. Приступ треба проширити на услуге које су 

на располагању у зградама, на информације и комуникације у вези са услугама и на 

запослене који их пружају. Добра услуга почиње на улазу у установу и увек је 

кључни део доброг искуства посетиоца.  

 

Основне препоруке за обезбеђивање приступачности односе се на најнужније 

промене, као што су : 

      • улажење у зграду; 

      • сигурносни излази у случају опасности; 

      • здравље и сигурност у згради и око ње и  

      • обезбеђивање тоалета (WC). 

 

У Србији, због важећих постулата конзерваторске струке и става служби 

заштите, највећи проблем представља адаптација и омогућавање приступачности на 

објектима који су под заштитом државе,  који представљају јавно добро и објекте од 

националног значаја. У овим објектима, у највећој мери смештене су све значајне 

институције културе.   

 

    Неопходно је, пре ступања у акцију обезбеђивања доступности, сагледати 

постојеће елементе приступачности и то: 

• осматрање тренутне ситуације; 

• идентификовати значајне елементе на које треба посебно обратити пажњу; 
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• идентификовати постојеће елементе који већ обезбеђују доступност; 

• узети у обзир и проценити опције доступности; 

• направити план по фазама а у односу на расположиве ресурсе и 

• истовремено обезбедити, фазно физичку и садржајну приступачност. 

 

 Нису познати примери (Поглавље 4.1.)  да је било која институција, 

инвеститор или извођач радова кажњен због не поштовања приступачности или да је 

донесено решење о измени пројекта. Малобројни су примери адаптираних објеката 

по стандардима приступачности. 

Реконструкција просторија додељених Историјском музеју Србије на тргу Николе 

Пашића (бивши простор Музеја историје Југославије) најубедљивије показује 

колизију српског законодавства.  

Приликом израде пројекта реконструкције галеријског простора у приземљу 

поменутог објекта узети су у обзир стандарди приступачности. Проблем је настао 

код давања сагласности Републичког завода за заштиту споменика који не дозвољава 

било какве интервенције које нарушавају спољашњи изглед и карактеристике 

објекта. Овим је онемогућено инсталирање покретне платформе на улаз зграде 

(Поглавље 5.3.2.) или било ког техничког помагала који би омогућио уклањање 

баријере физичког приступа објекту. Ово обезвређује све даље активности на 

обезбеђивању приступачности коју би институција и запослени касније спровели.  

Истраживање које је спроведено (Поглавље 3. табела 5.) показује да око 42% 

особа са инвалидитетом има проблем са физичком приступачношћу приликом посета 

институцијама културе. 

Проблеми настају код уклањања баријера приступачности које се налазе на 

прилазима зградама, паркинзима или баријера које представља јавни превоз 

(Поглавље 5.3.2.). У Србији већина институција културе налази се у центру града без 

обезбеђених прилаза за специјална возила градског саобраћаја који у мањим местима 

и не постоји. Такође, паркинзи нису обезбеђени. Они не постоје у близини јавне 

установе или ако постоје нису обезбеђена места за особе са инвалидитетом. У 

Београду је овај проблем решен али не и у околини институција културе. Пример је 

Музеј савремене уметности или Музеј историје Југославије којима је могуће прићи и 

паркирати возило. 
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Систем градског саобраћаја регулисао је проблем превоза особа са 

инвалидитетом специјалним аутобусима. Овај прионцип се не уклапа у циљеве 

Стратегије, законска решења и Стандарде наведене у Поглављу 5. Градови као штосу 

Београд, Нови Сад и Ниш имају развијен градски превоз аи  нису инсистирали на 

поштовању стандарда приступачности код набавке нових аутобуса.  

У Београду постоји неколико нископодних аутобуса који имају обезбеђен простор за 

кориснике колица   (мада се овде више водило рачуна о мајкама са децом) али су ти 

аутобуси без платформе за улазак колица у возило. 

Препоруке за институције културе за остваривање физичке приступачности 

објектима и просторима који су намењени публици можемо најбоље дефинисати кроз 

идентификацију баријера. Овај корак ће  покренути читав низ акција обезбеђивања 

приступачности у окружењу и унутар објекта. Баријере  се јављају у свим аспектима 

физичке средине као што су: архитектура,  дизајн, материјали и завршни радови код 

монтаже, инсталације и опрема,  означавање,  акустика и појачање звука, визуелна 

оштрина (на коју делују осветљење, контраст боја и нијанси, као и декорација),  

промене висине, спољна и унутрашња врата,  размештај и коришћење простора. 

  

Баријере приступу у окружењу се могу наћи код: 

•  прилаза зградама;  

•  улаза и излаза; 

•  паркинга; 

•  пунктова за услуге и обавештавање; 

•  места за састајање, истраживање и излагање; 

•  просторија за образовање и активности; 

•  канцеларија и просторија за запослене; 

•  објеката за освежавање и тоалета и  

•  продајних места и складишних простора. 

 

Да би институције културе преузеле улогу друштвено одговорних јавних 

установа и ускладиле свој рад са законским обавезама омогућавања приступа јавним 

објектима  неопходно је да раде на уклањању баријера. Питање које се намеће односи 

се на потребна финансијска средства за адаптацију, набавку опреме али и на 

превазилажење ограничења наметнутих од стране завода за заштиту споменика.  
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Овакав начин рада  нуди више стратешки приступ идентификацији постојећих 

и потенцијалних баријера у склопу физичке околине. Обично садржи инспекцију на 

лицу места и процену приступачности по договореним критеријумима. Како код нас 

ови механизми не постоје, препоручује се неформална контрола коју ће спровести 

представници организација особа са инвалидитетом. Критеријуми треба да буду 

одређени према захтевима Закона о спречавању дискриминације особа са 

инвалидитетом, релевантним стандардима и законским прописима о изградњи, 

примерима добре праксе, дизајна у испуњавању услова за потребе особа са 

инвалидитетом и практичним разлозима као што су расположива средства.  

Код уклањања баријера и превазилажења  хроничног недостатка новца кључна 

препорука је примена организационих инструмената 66 који укључују израду 

стратегије обезбеђивања приступачности и стратегије повезивања. 

Када се идентификују баријере и када се направи стратегија уклањања баријера и 

акциони план за деловање потребно је у сарадњи са партнерима у цивилном и 

приватном сектору почети са решавањем проблема. Процес је, без помоћи државе 

дуготрајан али је добар показатељ прихватања социјалног модела и изградње 

инклузивног друштва од стране институције културе.  

 

 

6.1.1.2.  Доступност информација 

 

Код разматрања проблематике везане за „шта после“  уклањања баријера јављају 

се питања од велике важности на које свака институција култуе мора да има спреман 

одговор или да размишља о решавању проблема: 

- „Да ли ваше изложбе и материјали указују на очекивање да особе са 

инвалидитетом буду међу публиком?67“ 

 

Једна од великих улога јавних институција је у омогућавању приступачних  

информација које могу бити од значаја за особе са инвалидитетом. Ово се односи на  

информације о програму рада, активностима институције, о садржајима које су 

предмет рада институција културе  (текстови, публикације, стручна литература и 

                                                 
66 Поглавље 4.2. 
67Група ауора, Kултура једнакости, Историјски музеј Србије, Центар за визуелна истраживања и 
комуникације, Београд, 2007 
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др.), правилно означавање и сигнализација унутар институције и око ње, доступан и 

прилагођен рекламни материјал и др. 

 Уколико се не примене стандарди доступности, информације које су послате 

особама са инвалидитетом не стижу до њих чиме  се крши низ законских норми. 

Предвиђање ових препрека може  да помогне у  разумевању како информација може 

да буде блокирана и недоступна односно некорисна. 

 Постоји много начина да се успешно одговори на потребе особа са 

инвалидитетом.  Један од начина решавања проблема немогућности извођења скупих 

грађевинским адаптацијама  у циљу уклањања баријера је и пребацивање фокуса на  

промене у понашању, навикама  и ставу свих запослених у институцији, као и 

волонтера. Промењени ставови и боља обавештеност могу да омогуће 

организацијама да препознају, анализирају и уклоне баријере које нису физичке, са 

којима се особе са инвалидитетом суочавају у свакодневном животу. 

Приступ информацијама  дефинисан је и кроз  законска акта68. Закон о јавном 

информисању Чланом 5. на уопштен начин гарантује особама са инвалидитетом 

приступ информацијама.  Члан 35. Закона о спречавању дискриминације особа са 

инвалидитетом Србије предвиђа обавезу органа надлежних за питање културе да 

предузму мере за обезбеђивање приступа информацијама и комуникацијама кроз 

употребу одговарајућих технологија. 

Општи циљ  Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом је да се 

осигура приступ, између осталог, информацијама, комуникацијама и услугама 

намењеним јавности. 

Према Члану 4. Упутства за спровођење активности којима се обезбеђују 

услови за несметано коришћење садржаја и програма институција културе особама са 

инвалидитетом,  институције културе дужне су да, између осталог, предузму 

обезбеђивање физичке и чулне доступности свих информација особама са 

инвалидитетом у форматима и модалитетима доступним различитим категоријама 

особа са инвалидитетом, као и обезбеђивање техничких средстава која ће побољшати 

и омогућити прихватање информација и садржаја особама са инвалидитетом (Брајева 

азбука, аудио  водичи, тактилни објекти и експонати, уређење ентеријера, 

прилагођена интернет презентација и друга средства). 

                                                 
68 Закон о спречавању дискриминације и Закон о информисању 



 106 

Међу циљевима  Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у 

Републици Србији, за период 2007-2015. године, између осталих, постављен је и 

посебан циљ  који се односи на повећање укључености особа са инвалидитетом у 

заједницу стварањем услова за учешће у културном и спортско-рекреативном животу 

и слободним активностима, као и циљ  који се односи на обезбеђивање приступа 

информацијама, комуникацијама и услугама намењених јавности за особе са 

инвалидитетом, кроз развој и спровођење плана уклањања баријера и изградње 

приступачних услуга, информација и комуникација.  

Ни једна од ових законских обавеза није испуњена а није ни изречена 

репресивна мера.    

Истраживање (Поглавље 3.1. Табела 5.) показује да, у односу на тип 

инвалидности  (Табела 5а.) 21.4% особа са инвалидитетом има проблем са 

сигнализацијом у институцији која се односи на комуникацију у простору, 

оријентацију, обилажење изложбеног простора или приступ другим садржајима. Док 

11.5% особа са инвалидитетом има проблем са озвучењем, контрастима и бојама. 

Препорука за омогућавање доступности информација односи се на 

испуњавање стандарада контакта са особама са инвалидитетом (поглавља од 5.2.1. до 

5.2.8. и 5.4.). У испуњавању ових стандарда не постоје препреке које се могу 

оправдати недостатком финансијских средтсва и  неспровођењем закона од стране 

локалне самоуправе. 

 У Србији мали број слепих и слабовидих лица користи Брајево писмо па се 

препоручује коришћење других техничких помагала као што су аудио водичи, 

водичи из редова запослених и др. Тренутно у Србији не постоји ни једна 

институција културе која се бави јавним излагањем експоната која има инсталиран 

систем аудио водича. Позитивни пример је Народни музеј Зајечар који је у пројектом 

адаптације предвидео инсталирање система аудио водича и који је ангажовао 

удружење особа са инвалидитетом Цетар за развој инклузивног друштва у израду 

експертизе увођења стандарда приступачности.  

Лица која имају оштећен вид, а која не читају велика штампана слова или 

Брајево писмо, се често ослањају на аудио информације. Потребно је  снимити кратке 

документе на аудио касете, или диктафон. Треба говорити јасно, прочитати садржај 

на почетку и такође прочитати бројеве страна. У недостатку средстава за аудио 

водиче могуће је користити уређаје лакше доступне као што су диктафони, ЦД 

плејери и др.. 
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Локална удружења особа с оштећеним видом или библиотеке за особе с 

оштећеним видом пружају најбоље информације о оваквим и сличним услугама, а 

неке чак имају и опрему за снимање.  

Штампарија „Филип Вишњић“ у Београду има опрему за штампање материјала на 

Брајевом писму, а неке од организација имају и своје штампаче на којима се могу 

штампати материјали мањег обима.   

Могуће је извести интервенције и обичним увећањем на фотокопир апарату или 

штампањем текстова у фонту који је читљив особама са инвалидитетом. 

Доступност информација има и едукативни карактер јер ширењем информација о 

раду, колекцијама, програмима и др. едукујемо припанике заједнице и подижемо 

ниво опште културе и образовања. 

   

  Узимајући у обзир чињеницу да су медији најзначајнији  тренсфери 

информација морамо сагедати и однос медија и културе69.  УУ пракси се осећа 

недостатак културне политике која треба да регулише заступљеност култуних 

садржаја у медијима и програме намењене осетљивим друштвеним групама.. 

Улога медија у ширењу информација приступачних особама са инвалидитеом је 

минимална и своди се на емитовање емисије посвећене овој популацији на 2 

програму РТС, вести у 11:00 часова са птумачем за гестовни говор и неколико 

емисија на радио программа. 

Културно-уметнички програм у медијима је минимално заступљен уз оправдање да 

продукција није исплатива. Последицу овог става трпе и особе са инвалидитетом 

које, седећи кући зог физичких баријера, нису у могућности да добију информације. 

   

 Интернет је савремено средтво које је доступно највећем делу популације и 

који успешно користе и особе са инвалидитетом.  

Многе институције културе неће саме креирати или управљати својом интернет 

презентацијом већ ће посао бити поверен специјализованој компанији или 

администратору што олакшава рад али и доводи до  потешкоћа  када дизајнери не 

знају најбоље начине и техничке стандарде по питању приступачности. Главно 

питање које треба размотрити код договарања посла  са дизајнерима односи се на 

искуство  у креирању приступачних интернет презентација. Код израде интернет 
                                                 
69 Ђукић Дојчиновић Весна, Седам узрока трансфузионе конфузије,текст у оквиру подпројекта 
Модели и инструменти културне политике града Београда, 2002  
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презентација треба истаћи захтев за приступачношћу и  редовно проверавати 

приступачност садржаја. Такође, треба одредити најнеопходније садржаје који ће 

бити приступачни и  уколико је могуће направити посебну апликацију са линком на 

насловној страни. Никако не треба занемарити  средства за израду приступачне 

интернет странице. 

Препоруке за  омогућавање приступачности интернет садржај могу се свести на: 

• омогућити алтернативни опис садржаја слика и анимација; 

• омогућити невизуелне начине (тј. путем текста) користећи делова 

екрана;  

• омогућити наслове за аудио садржај или описе текстом за видео 

исечке; 

• описати линкове на начин који је логичан и ван контекста (тј. 

избегавајте користити израз „кликните овде“); 

• користити јединствену структуру за организацију веб стране; 

• сумирајте садржаје графикона или табела; 

• омогућити алтернативан начин приступа садржају који се ослања на 

додатни софтвер намењен особама са инвалидитетом и  

• омогућити да садржај који се налази у табелама има смисла када се 

извади из њих и пребаци на нове странице. 

Главна идеја је да се прилагоди интернет презентација институције културе 

тако што ће да  одвоји садржај стране од начина на који је тај садржај представљен. 

То значи да ако се распоред и елементи дизајна странице склоне, корисници могу и 

даље да приступе информацијама које су ту садржане.  

 

 

 6.1.1.3. Едукативни програми 

 

  Креативним приступом потребама заједнице особа са инвалидитетом друштво  

предузимамо корак напред ка промени фундаменталног схватања улоге институција 

културе у друштву и њиховог постојања уопште.    

    Увођење едукативних програма   може функционисати као још један од 

покретача промена односа и  сазнања о значају укључивања особа са инвалидитетом 

у културне садржаје. Едукативни програми се могу усмерити  на лакше разумевање 
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културних садржаја док се запосенима   могу наменити едукативни програми за боље 

разумевање положаја и потреба особа са инвалидитетом и разбијање стереотипа који 

владају у друштву. Едукативни програми за запослене морају бити иницирани од 

стране органа власти (Поглавље 2.4.2.) у складу са законским решењима, морају бити 

перманентни и фокусирани на унапређење положаја особа с аинвалидтетом. 

  Едукативне радионице за младе имају вишеструки значај и не само што 

доприносе већем интересовању младих за садржаје и програме инстируција културе 

већ могу утицати и на промену менталитета по питању прихватања особа са 

инвалидитетом. Едукативне програме треба развијати у правцу групног рада са 

децом у који ће бити укључена и деца с инвалидитетом. С обзиром на то да су 

едукативни програми у институцијама културе намењени деци прилагођени и раду са 

децом са инвалидитетом није потребно посебна припрема и обезбеђивање додатних 

ресурса. Едукативни програми за децу70 засновани су на стваралачким 

способностима: цртању, писању, обликовању или репродуковању ексопоната 

институције културе и самим тим нису претерано захтеви за децу са инвалидитетом. 

  За реализацију овог сегмента инкулзивности потребно је повезати се са 

удружењима особа са инвалидитетом. Радионице, због физичких баријера могуће је 

одржавати на местима која су приступачна  и ван објеката институције. 

Едукативне радионице могу додатно оспособити особе са инвалидитетом за рад и 

самостлни живот. Истраживањем су добијени резултати (Табела 1. и 2.) који показују 

степен и проценат образовања особа са инвалидитетома и проценат бављења 

уметношћу (Табела 6.) што се може искористити каодобра основа за њихово даље 

оспособљавање у оквиру адионица које оспособљавају полазнике за занате71, као што 

су: ткање, грнчарство, дуборез и тд. 

 

 

6.1.2. Постизање веће видљивости особа са инвалидитетом  у   културном животу 

 

  Да би се променила перцепција да су особе са инвалидитетом  терет друштва, 

неспособни  грађани, неопходно је водити сталне кампање у медијима, на локалном и 

државном нивоу. Кампање морају бити усмерене на исправљање постојећег 

                                                 
70 Одељење за едукацију у Народном музеју одржава еадионице током својих изложби у Галерији 
САНУ која је у потпуности испунила стандарде приступачности 
71 Етнографски музеј у Београду, курсеви заната у Манаковој кући 
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мишљења о особама са инвалидтетом и приказивање особа са инвалидитетом у 

бољем, истинитијем светлу. 

  На првом месту за испуњење овог принципа су обавезујућа нормативна акта, 

затим следи економски интерес и на крају морална обавеза. 

Закон о забрани дискриминације  (Члан 17.) каже да  „Свако има право на једнак 

приступ објектима у јавној употреби (објекти у којима се налазе седишта органа 

јавне власти, објекти у области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, 

спорта, туризма, објекти који се користе за заштиту животне средине, за заштиту од 

елементарних непогода и сл.), као и јавним површинама (паркови, тргови, улице, 

пешачки прелази и друге јавне саобраћајнице и сл.), у складу са законом“. 

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом такође 

санкционише дискриминацију односно налаже исопуњавање принципа 

инклузивности (Члан 13.) и  односи се на  „дискриминацију у вези са пружањем 

услуга и коришћењем објеката и површина“ и каже „ Забрањена је дискриминација 

на основу инвалидности у погледу доступности услуга и приступа објектима у јавној 

употреби и јавним површинама“, где се „ под услугом, у смислу овог закона, сматра 

свака услуга коју, уз накнаду или без ње, правно или физичко лице пружа у оквиру 

своје делатности, односно трајног занимања. Под објектима у јавној употреби, у 

смислу овог закона, сматрају се: објекти у области образовања, здравства, социјалне 

заштите, културе, спорта, туризма или објекти који се користе за заштиту животне 

средине, заштиту од елементарних непогода и слично“. Истим чланом 

санкционисано је избегавање омогућавања приступачности у ставу 3. којим се тежим 

обликом дискриминације сматра  „ Oдбијање да се изврши техничка адаптација 

објекта неопходна да би се услуга пружила кориснику са инвалидитетом“.У 

институцијама  културе ова проблематика се може третирати на једноставан начин и 

без скупих кампања.  Ово је интерактиван процес јер повећањем видљивости 

(учешћа) особа са инвалидитетом у културном животу долази до добијања повратних 

информација о њиховим потребама, навикама и могућностима за деловање у циљу 

остваривања инклузивности. 

Међутим, истраживање (Табела 5а Поглавље 3.1.) показује да особе са 

инвалидитетом у недовољној мери посећују програме и садржаје  институција 

културе.  

Препорука је да се  укључе особе са инвалидитетом у рад институције 

културе јер, само њихово присуство, доводи до  напретка и мења  слику о њима као о 
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изолованој групи. Особа са инвалидитетом може  бити ангажована као волонтер ( у 

бољем случају запослени али тек након доношења законског решења) на гардероби, 

да дели каталоге и рекламни материјал и др. Особе са инвалидитетом које имају 

одговарајућу стручну спрему (Поглавље 3.1.  Табела 2.) могу по потреби да обављају 

послове водича.  

  Рад на повећању видљивости се ослања на спремност да се уради нешто ново 

у планирању активности за укључивање корисника услуга, запослених, невладиног 

сектора, особа са инвалидитетом, волонтера и др. у програме институција културе. 

Ово подразумева да се изађе ван зидова институција и крене у дневне центре за особе 

са инвалидитетом, школе за особе са инвалидитетом, њихова удружења, и др.  

   Специјални пројекти и догађаји могу повремено бити потребни и захтевани, 

али је много важније препознати потребу за стварањем атмосфере где се учешће вих 

циљних група подстиче и негује. Овакав начин размишљања и рада изискује и 

неопходне тренинге и додатну едукацију запослених ( 6.1.1.3.), у зависности од нивоа 

који је потребан, и ово се може урадити у сарадњи са другим групама које су 

ангажоване у пројекту или су активне у заједници. Такође, вреди се консултовати са 

Министарством културе, затим другим специјализованим организацијама из исте 

области, као и организацијама особа са инвалидитетом које могу најбоље да  помогну 

у организовању спољних активности на повећањувидљивосњти особа са 

инвалидитетом.  

Већа видљивост постиже се и организовањем  „клуба пријатеља“ институције 

културе из редова особа са инвалидитетом који ће радити на прилагођавању 

програма и садржаја намењених овој групи. Такође, сарадња са удружењима особа са 

инвалидитетом може допринети већој видљивости и  подизању нивоа свести 

заједнице о особама са инвалидитетом, а особа са инвалидитетом о правима, 

положају и потребама. 

  Неопходно је избегавати акције које позивају на помоћ особама са 

инвалидитетом, на решавање социјалног проблема одређене особе или групације, као 

што су: недеља особа са инвалидитетом, помозимо удружењу особа са 

инвалидитетом и тд. Овакве акције још више маргинализују особе са инвалидитетом. 

Такође, препорука је и да је неопходно радити на развијању и оснаживању програма 

образовања јавности кроз јавне дебате о питањима инвалидности и укључивање 

перспективе инвалидности у дискусије са темама од интереса за рад институције 

културе. Укључивање у  рад организација које промовишу и заговарају приступ који 
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се заснива на људским правима и  уграђивању питања унапређења положаја особа са 

инвалидитетом у опште  развојне планове такође је од значаја за остваривање веће 

видљивости особа са инвалидитетом. 

  Циљ сваке институције културе је да повећа број корисника, да програми буду 

посећени и да оствари већи приход на тржишту. Овај принцип налази оправдање у 

посматрању особа са инвалидитетом као једне веће циљне групе која је до сада била 

не искоришћена.   

  Разумљиво је да запослени у институцијама културе могу упасти у замку 

рутинског обављања посла и превидети многе користи које долазе отварањем ка 

публици која и чини институцију успешном. Основни циљ је усредсређивање на 

превазилажење баријера између институција културе  и корисника који су особе са 

инвалидитетом, дефинисањем и прегледом значаја укључивости/инклузије и 

партнерства.  Ово ће, дугорочно, омогућити да институције културе  прошире свој 

круг корисника и развију чвршћу базу одрживу у будућности. 

Повећање заинтересованости код  управе и запослених у институцијама културе за 

увођење инклузивних техника може бити подстакнуто и економским разлозима.  У 

недостатку  буџетских средстава неразвијеног тржишта културних добара једно од 

решења налажења средстава за реализацију програма је и аплицирање код донатора и 

спонзора са пројектима у које су укључене и особе са инвалидитетом. Последњих 

година влада велико интересовање компанија ( ЕФГ Банка, Теленор, Народна банка 

Србије, Галеника, Хемофарм, Делат и тд.) да финаснирају пројекте чију резултати 

доводе до побољшања положаја особа са инвалидитетом.  

  Моралну обавезу увођења инклузивности мора бити императив стварања 

демократског, грађансклог друштва једнаких могућности за све. 

Добар начин повећања видљивости је и увођење стандарда консултовања  

( Поглавље 5.1.).  Укључивање особа са инвалидитетом у процес консултовања  о 

услугама уопште, помаже да се уклоне баријере и повећа свест о инвалидности у 

заједници.  Према Члану 4 Упутства Министарства културе Републике Србије72, 

једна од активности коју су институције културе дужне да предузму је и 

консултовање особа са инвалидитетом и удружења особа са инвалидитетом или 

представника Министарства културе, задуженим за рад с особама са инвалидитетом, 

приликом израде програма, организације изложби и других манифестација и 

                                                 
72 Интегрални текст Упутства се налази у прилогу магиистарског рада, поглавље 9. Прилози 
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догађаја. Циљ консултовања је да се развије однос сарадње са корисницима услуга и 

клијентима, који се потом може одржавати и развијати. 

У Србији се примењује сличан приступ. Консултовање је углавном  

неформално и обавља се са корисници услуга. Пружаоци услуга треба  да 

предузимају иницијативу и да подстичу учешће пре него да очекују да особе са 

инвалидитетом учествују у процесу консултовања. 

Није нимало лако одабрати консултанта који ће задовољити све потребе и 

институције и корисника.  

У Србији постоји велики број удружења особа са инвалидитетом, савеза и 

невладиних организација које заступају интересе особа са инвалидитетом. Одабрани 

консултант може бити представник неке од поменутих организација или једноставно 

неко од корисника (редовни посетилац) који је упознат са постојећом проблематиком 

институције по питању доступности. Такође је потребно омогућити људима да 

изнесу своја гледишта у тајности и анонимно уколико то желе. 

 

 

6.1.3.  Развијање партнерства   

 

С обзиром на то да је у Србији државни модел културне политике актуелан и 

да је оптерећен проблемима транзиције неопходно је, до промене модела и промене 

менаталитета грађана, непрестано одржавати сарадњу  јавног и цивилног сектора73 . 

Препоруке које се могу упутити односе се на  стратегије  повезивања74 ради лакшег 

превазилажења проблема насталих као последица транзиције, приступа 

алтернативним изворима  финансирања и прихватања у домаћим и међународним 

пројектима. Ово подразумева партнерство јавног, приватног и невладиног сектора. 

Треба нагласити да се под  невладиним сектором мисли  на удружења особа са 

инвалидитетом. 

У књизи др Весне Ђукић Дојчиновић,  Култура и држава,  наведено је да  

„стратегија повезивања укључује и партнерство јавног приватног и невладиног 

сектора без којег је немогуће заокружити социо-културне циклусе. Тај процес 

                                                 
73 Ђукић Дојчиновић Весна, Модели и инструменти културне политике града Београда, Завод за 
проучавање културног развитка, 2003 
74  Ђукић Дојчиновић Весна, Држава и култура- студије савремене културне политике, Институт за 
позориште, радио и телевизију, Факултет драмских уметности, Београд 2010. 
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истовремено прате и неке друштвене појаве као што је друштвено одговорно 

понашање привреде према локалној заједници у којој делује, што често доводи до 

партнерства између привредних и културних установа и организација“. У случају 

када се стратегија повезивања односи на побољшање положаја особа са 

инвалидитетом и њихово укључивање и културни живот добијају се вишеструко 

корисни резултати. Особе са инвалидитетом постају видљива друштвена група, 

институције културе испуњавају своју законску и моралну обавезу а  компаније 

враћају свој дуг друштву. Институције културе могу имати значајну корист 

приликом оваквог повезивања јер могу створити стратешке партнерске односе са 

приватним сектором и удружењима особа са инвалидитетом на реализацији 

вишегодишњих програма и пројеката што омогућава одрживост и кунтинуиран 

развој. 

Последице могу бити и децентрализације јер се програми могу реализовати и ван 

матичних институција и селити у друге крајеве. 

На ово, у одређеној мери,  обавезује и Стратегија за унапређење положаја 

особа са инвалидитетом која предвиђа као једанод циљева и циљ повезивања и 

стварања мрежа. Акционим планом је предвиђено да активности спроводе, 

партнерски предсавници цивилног и јавног сектора. 

Препорука институцијама културе може се огледати у неколико примера:    

• оснивање „Mузеја инклузивности“ у којем  учествује Центрар за развој 

инклузивног друштва, као невладина организације, ЕФГ банка, као 

представник приватног сектора и Факултет примењене уметности, као 

јавна установа ( очекује се одговор Музеја пимењене уметности). Музеј 

инклузивности замишљен је као покретна поставка дизајнерских 

решења која омогућавају инклузивност (шоље са сензором за топлоту и 

ниво течности, решења за приступачне тоалете, екрани осетљиви на 

додир и др.).  Прва поставка ће бити у Београду а затим се сели у 

остале градове у Србији. Овом акцијом се постижу циљеви које држава 

свим својим средствима и акцијама  није успела да спроведе;  

• удружење особа ометених у развоју из Новог Сада „ПерАрт“ годинама 

организује радионице у којима деца, чланови удружења уз подршку 

професионалних играча и глумаца организују представе у Српском 
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народном позоришту, на малој сцени. Пројекте „ПерАрт“ удруђења 

финансирале су многе компаније и страни културни центри. 

 

Институције културе ће морати, ради налажења партнера,  да прилагоди своје 

годинама устаљене програме новим условима и захтевима приватног сектора али и 

потребама партнера из невладиног сектора.    

Уклапањем у потребе и циљеве партнера институције културе неће одступити 

од основних принципа културне политике75 већ ће испунити оне који се односе на 

промоцију учешћа у културном животу. 

 

 
 
6.2.  ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ  

 

Најзначајнији пример добре праксе, покренуте од стране државе  је 

„Упутством за спровођење активности којима се обезбеђују услови за несметано 

уживање и коришћење садржаја и програма институција културе особама са 

инвалидитетом“ (у даљем тексту Упутство). 

Упутство је усвојено на иницијативу   Министарства културе које је, након усвајања 

Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом увидело неопходност 

доношења подзаконског акта које  законодавац и предлагач закона није предвидео.   

Предвиђено је да подзаконски акт буде усвојен на седници Владе и да буде 

обавезујућ за све институције културе којима је оснивач Република, Аутономна 

покрајина или локална заједница. Овај захтев није прошао Владу и једино решење је 

било да се усвоји акт 76 у виду упутства, као интерни акт министарства,  које ће се 

односити само на институције културе у надлежности министарства културе.  

Упутство детаљно разрађује активности које институције културе треба да предузму 

како би особама са инвалидитетом омогућиле несметано уживање и коришћење 

својих садржаја и програма.  

                                                 
75 Ђукић Дојчиновић Весна, Држава и култура- студије савремене културне политике, Институт за 
позориште, радио и телевизију, Факултет драмских уметности, Београд 2010 
76 Текст Упутства налази се  у одељку Прилози  
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На основу редовне сарадње са институцијама културе и реакцијом након 

добијања Упутства позитивни ефекат је био видљив и приомењене су скоро све 

Активности наведене у Упутству.  Прво су прихваћене Активности које се односе на:  

• одређивање особе који ће радити на припреми и адаптацији програма и  

садржаја за особе са инвалидитетом  и  

•  обезбеђивање доступности информација и набавку техничких 

средстава која  омогућавају и побољшавају прихватање информација и 

садржаја.  

Можемо рећи да је ово довело до делимичне али задовољавајуће примене стандарда 

приступачности. 

Мање је изражена активност која подразумева консултовање особа са 

инвалидитетом али то се не може узети као грешка искључиво институције културе 

вић делимично оправдање лежи у чињеници да нема довољно особа са 

инвалидитетом које су спремне да се посвете овом питању77  и недовољна су 

средства потребна за овај начин рада. Ово је такође узрок недостатка едукативних 

програма за запослене. 

Најмање успеха Упутство је постигло код примене активности која се односи на 

предвиђање средстава у буџету за остваривање активности прописаних Упутством, а 

можемо додати и одредбе предвиђене Законом о спречавању дискриминације особа 

са инвалидитетом. Сви напори да се у оквиру разних пројеката из Буџета РС добију 

средства за потпуно спровођење Активности наведене у Упутству нису позитивно  

резултирали.  Средства је могуће добити из неколико извора у банкарском сектору и 

код великих корпорација које су свесне да део енормне  добити остварене на 

тржишту Србије треба вратити друштву и то његовом најрањивијем делу- особама са 

инвалидитетом78. 

 

Искуства и примери добре праксе код нас нису тако многобројни, али су 

драгоцени показатељи да смо на правом путу.  Следе само неки од примера. 

• У последњих неколико година су извршене адаптације у Природњачком и 

Етнографском музеју, затим у Галерији фресака, где су постављене рампе, као 

                                                 
77 Погледати поглавље 4. Табелу 2. 
78 Под окриљем народне банке Србије периодично се одржавају састанци под називом Глобални 
договор на којима удружења особа са инвалидитетом, институције и појединци представљају своје 
пројекте и конкуришу за средства 



 117 

и у Народном музеју и здању Београдске филхармоније, где је уграђена 

покретна платформа тј. лифт. 

• Министарство културе је у сарадњи са Народним музејом, Француским 

културним центром и Фондом за отворено друштво, организовало тактилну 

изложбу „У додиру са антиком – Лувр у Београду”. Том приликом су 

изложене копије скулптура из Лувра, као и неколико постамената из Народног 

музеја, могле да се додирну. Биле су постављене и легенде на Брајевом писму 

и са великим словима, а по поду гумена трака као оријентир. Осветљење је 

било прилагођено, а постаменти довољно размакнути због манупулације 

колицима и на повољној висини да могу да их додирну сви посетиоци. 

• Тактилне изложбе су организоване и у Природњачком музеју („Додирнимо 

природу“), затим Етнографском музеју и у Музеју Вука и Доситеја. 

• Народни музеј и конзерваторски центар „Дијана“ имају богато искуство у 

организацији радионица за децу и одрасле са различитим врстама 

инвалидитета, као што су радионице у оквиру изложбе „Магија ћилибара“ где 

су глувонема деца имала прилику да развијају своју креативност, или у оквиру 

Дана европске баштине. Дечји клуб при Народном музеју организује 

радионице за сву децу, које су отворене и за малишане са инвалидитетом. 

• Министарство културе је у Етнографском музеју организовало семинар за 

запослене у институцијама културе под називом „Доступно свима“.  

• „Конкурс за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим квалитетом 

доприносе развоjу и презентациjи уметности и културе за 2010. годину79“ . Од 

16 области за које је Конкурс расписан једна се односи на „програми коjи 

представљаjу подршку особама са инвалидитетом“.  Министарство је учинило 

још један напредак и објавило је „Водич кроз процедуру конкурса за програме 

и проjекте намењене особама са инвалидитетом “. 

• У оквиру  пројекта „Култура једнакости“, одржан је низ семинара за запослене 

у институцијама културе под истоименим називом, где је по први пут 

представљен приручник „Култура једнакости“ и на коме је, међу стручњацима 

који су говорили, било и особа са инвалидитетом. Овај пројекат је одличан 

пример успешне сарадње са особама са инвалидитетом. Семинари „Култура 

једнакости“ је организован и у Народној библиотеци, која је приступачна, у 

                                                 
79 http://www.kultura.sr.gov.yu/?jez=sc&p=4935  

http://www.kultura.sr.gov.yu/?jez=sc&p=4935
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Завичајном музеју у Преијепољу, Народном музеју у Краљеву, Инфо центру у 

Новом Саду и др. 

• Центар за развој инклузивног друштва и Удружење дистрофичара Београда су 

у Етнографском музеју организовали изложбу под називом „Дизајн за све – 

посао за све“, која је била приступачна за особе са свим врстама инвалидитета. 

• Министарство културе већ неколико година уназад подржава издавање 

часописа бројних удружења и савеза организација особа са различитим 

врстама инвалидитета из целе Србије („Весник МД“, „Наш пут“, „Мој МС 

свет“, „Преокрет“, „Наш свет“ итд.). 

• Један од чланова Савета Дана европске баштине Скупштине Града Београда 

већ неколико година је особа са инвалидитетом. 
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7.  РЕЗИМЕ 
 
 
 
 

Магистарски рад Култура која укључује , с обзиром на дефинисани циљ рада80 

настоји  да представи тенутно стање односа према особама са инвалидитетом и 

дефинише,  основне препоруке неопходне за  укључивање у рад институција културе 

и прилагођавање, не само физичко већ и за прилагођавање садржаја у установама 

културе потребама и могућностима особа са инвалидитетом. 

Такође, анализирана је и улога јавног сектора, норматиних аката и предочена 

нова могућа улоге органа јавне власти, њене повезаности са невладиним сектором. 

Овим радом покренуто је више важних питања на која није могуће дати само 

теоретски одговор већ се решења  морају проверити у пракси.   

Неопходно је да се јавности  скрене пажња на положај особа са 

инвалидитетом у друштву а овај рад управо на томе инсистира укључујући и 

препоруке које омогућавају да се тој проблематици приђе на једноставан и најмање 

захтеван начин. 

Истраживање које је спроведено омогућава увид у стање на терену и даје 

потпору подацима  на које се рад ослања. Истраживање заједно са Упутством81, 

прилагођеном верзијом Културе једнакости представља „заокружену причу“  од 

идентификације проблема приступачности до потпуне имплементације социјалног 

модела односа према особама са инвалидитетом.  

 Циљ рада је да се истакне улога институције и државе не само кроз усвајање 

закона, правилника и стратегија већ и кроз директне активности. Колико год велику 

улогу имале невладине организације промене ће бити одрживе само ако државне 

институције преузму водећу улогу у решавању ових проблема. 

 Препоруке и главни параметри наведени у препорукама су опште прихваћени 

стандарди који су уткани у домаће законодавство, лични печат аутора овог рада 

остављен је на њиховој интерпретацији која је резултат искуства у раду са особама са 

инвалидитетом, искуства у раду државних органа и институција културе. 

                                                 
80 Погледати поглавље 1.2 
81 Упутство за спровођење активности  којима се обезбеђују  
 услови за несметано коришћење садржаја и програма институција културе особама са инвалидитетом 

 
 



 120 

Надамо се да ће ускоро бити именован и Повереник за заштиту 

равноправности. Законом о буџету за 2010. годину предвиђена су средства за рад 

Повереника и његових служби али Скупштина РС још није ставила на гласање 

предлог кландидата за ову функцију. 

Као последњу напомену али не мање важну истакао бих НАДУ да ће овај рад 

позитивно утицати на све оне који могу да допринесу побољшању квалитета живота 

особа са инвалидитетом макар у сегменту који се односи на њихов друштвени живот 

који подразумева актувности везане за културу и уметност. 
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7. SUMMARY  
 
 

 The master’s dissertation Inclusive Culture, in view of the defined objective 

of the paper82 attempts to present the current situation with respect to the attitude towards 

the disabled persons and defines the main recommendations necessary for inclusion of the 

institutions of culture and adapting, not just physical, but also the programs of the 

institutions of culture to the needs and the abilities of the disabled persons.  

Furthermore, an analysis is made of the role of the public sector and enabling 

standards, as well as presented a new possible role of the government bodies, its links with 

the non-governmental sector. This dissertation has raised several major issues which cannot 

be answered just theoretically, but need to be proven in practice.     

It is necessary to draw the public attention to the position of the disabled persons in 

the society. This dissertation insists on this very fact including the recommendations that 

enable this subject matter to be approached in a simpler and least demanding way.  

The conducted research provides insight in the situation in the field and 

corroborates the data supporting the paper. The Research together with the Instructions83, 

adapted version of the Culture of Equality, represents an “integrated story” from the 

identification of the problem of accessibility to full implementation of a social model of 

position towards the disabled persons.           

 The objective of the work is to emphasize the role of the institutions and the state, 

not just by passing of the laws, regulations and strategies but also through direct activities. 

No matter how great the role played by the non-governmental institutions, the changes will 

be sustainable only if the state institutions take over the leading role in resolving these 

problems.  

 The recommendations and main parameters provided in the recommendations are 

generally accepted standards integrated in the national legislature, however, the personal 

imprint of the author of this dissertation is left in their interpretation resulting from the 

experience gained in working with the disabled persons, experience in the work of 

government bodies and institutions of culture.                                

                                                 
82 Refer to chapter 1.2 
83 Instructions for conducting activities securing  conditions for unhindered use of the offers and programs of 
the institutions of culture to the disabled persons  
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We hope that a Commissioner for Protection of Equality will soon be nominated. 

The Law on Budget for 2010 has earmarked assets for the work of the Commissioner and 

his office, however, the Parliament of the Republic of Serbia has still not put to vote the 

motion for the candidate to this office.                                

As the last but not the least important remark, I would like to emphasize the HOPE 

that this dissertation will have a positive impact on all those that can contribute to 

improving the quality of life of the disabled persons, at least in the segment pertaining to 

their social life which implies activities related to culture and art.   
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ДФИД-а и  Агенције за унапређење државне 
управе. Неки од курсева: „Вештине 
консалтинга“, “Пројектни менаџмент“, 
„Управљање учинком“, „Вештине 
интервјуисања“, „Вештине извештавања“ и др. 

 
                                            

РАД НА РАЧУНАРУ 
• Windows 98/XP (MS office), MS Project 

2002 
 
ЈЕЗИЦИ 

• Српски као матерњи језик 
• Енглески језик (диплома Института за 

стране језике у Београду)  
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10.   ПРИЛОЗИ 
 
 

Redni broj:    
 
 

U P I T N I K  
 
 

Kultura koja uključuje 
 
 

U okviru projekta Kultura koja uključuje realizuje se istraživanje koje ima za cilj da 
ostvari potpuniji uvid u potrebe, položaj i tretman osoba sa invaliditetom u odnosu na 
kulturne sadržaje. Vi ste odabrani u uzorak koji na adekvatan način reprezentuje potrebe 
osoba sa invaliditetom. Prikupljeni podaci će biti iskorišćeni u naučne i praktične svrhe u 
vezi s uspostavljanjem i razvojem sistema za uključivanje u kulturne sadržaje društvenih 
grupacija koje su marginalizovane, s akcentom na prilagođavanje sadržaja, programa i rada 
specifičnim kategorijama i osobama sa invaliditetom. 

Molimo Vas da pažljivo pročitate svako pitanje, a zatim odgovorite upisivanjem 
odgovora ili zaokruživanjem ponuđenih opcija, u zavisnosti od tipa pitanja. Moguće je 
zaokružiti samo jedan odgovor ukoliko nije drugačije naznačeno. 

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije u vezi s istraživanjem i/ili upitnikom, 
možete se javiti na telefone 063.8801149 i 063.8841626 ili na e-mail: dekim@sezampro.yu 
i slobm@eunet.yu 
 
I. Socio-demografska obeležja 
 
1. Pol: (zaokružiti broj ispred odgovora) 

1) Muški 
2) Ženski 

 
2. Godine starosti: (zaokružiti broj ispred odgovora) 

1) Do 15 
2) 16-20 
3) 21-30 
4) 31-40 
5) 41-50 
6) 51-60 
7) 61 i više 

 
3. Završena škola (školska sprema): (zaokružiti broj ispred odgovora) 

1) Specijalna škola 
2) Nezavršena osnovna škola 
3) Osnovna škola 
4) Trogodišnja srednja škola (KV radnik, zanatska škola) 
5) Četvorogodišnja srednja škola (IV stepen) 
6) Viša škola (VI stepen) 
7) Visoka škola, fakultet (VII stepen) 
8) Magistar (VII-1 stepen) 
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9) Doktor nauka (VIII stepen) 
10) Specijalna trogodišnja škola 
11) Specijalna ćetvorogodišnja škola 

4. Da li ste zaposleni (da li ste u radnom odnosu po bilo kom osnovu)? (zaokružiti broj 
ispred odgovora) 

1) Da 
2) Ne 

 
5. Ako niste zaposleni, da li ste ikada bili zaposleni? (zaokružiti broj ispred odgovora) 

1) Da 
2) Ne 

 
6. Bračni status: (zaokružiti broj ispred odgovora) 

1) Neoženjen/neudata 
2) Oženjen/udata 
3) Razveden/razvedena 
4) Udovac/udovica 
5) Živimo zajedno ali nismo venčani 

 
7. Stambeni status: (zaokružiti broj ispred odgovora) 

1) Živim sa roditeljima, u našem stanu, kući 
2) Živim u stanu, kući koji su mi kupili roditelji, rođaci 
3) Živim kod rođaka ili prijatelja 
4) Živim u stanu, kući koji sam kupio/la sam ili sa partnerom 
5) Živim u stanu, kući koji sam iznajmio/la 
6) Živim u specijalizovanoj ustanovi 
7) Živim u studentskom domu 
8) Nešto drugo, šta (upisati)          

 
8. Tip invaliditeta: (zaokružiti broj ispred odgovora) 

1) Slepa i slabovida osoba 
2) Gluva i nagluva osoba 
3) Telesno invalidna osoba 
4) Mentalno nedovoljno razvijena osoba 
5) Osoba sa multipnim oštećenjem 
6) Socijalna patologija i kriminologija 
7) Dijabetes 
8) Hemofilija 
9) Neki drugi hronični oblik hendikepa (upisati)       
10) Slabovida osoba 
11) Nagluva osoba 

 
9. Da li posedujete neka od pomagala? (moguće je više odgovora) (zaokružiti broj ispred 
odgovora) 

1) Kolica 
2) Štap 
3) Pas 
4) Komande na glas 
5) Nešto drugo, šta: (upisati)          
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II. Kulturni život 
 
10. Koliko često posećujete manifestacije iz oblasti kulture? (zaokružiti broj ispred 
odgovora) 
 

1) Dva do tri puta nedeljno 
2) Jednom nedeljno 
3) Jednom mesečno 
4) Dva do tri puta godišnje 
5) Izuzetno retko 
6) Nikada 

 
11. Koliko često posećujete institucije kulture? (zaokružiti odgovarajući broj u tabeli za 
svaku instituciju) 
 

Koliko često posećujete? Dva-tri puta 
nedeljno 

Jednom 
nedeljno 

Jednom 
mesečno 

Dva-tri puta 
godišnje 

Izuzetno 
retko Nikada 

Bioskop  1 2 3 4 5 6 
Pozorište 1 2 3 4 5 6 
Muzeje 1 2 3 4 5 6 
Galerije 1 2 3 4 5 6 
Koncerte 1 2 3 4 5 6 
Biblioteke 1 2 3 4 5 6 
Književne večeri, predavanja 1 2 3 4 5 6 
Sportske događaje 1 2 3 4 5 6 
Klubove, diskoteke i sl. 1 2 3 4 5 6 

 
12. Ako retko odlazite na ova mesta, koji je osnovni razlog? (jedan odgovor): (zaokružiti 
broj ispred odgovora) 

1) Nedostatak slobodnog vremena 
2) Nedostatak interesovanja 
3) Neodgovarajuća ponuda 
4) Nedostatak novca 
5) Udaljenost od mesta stanovanja 
6) Neprilagođenost institucija kulture potrebama osobama sa invaliditetom 
7) Otežano samostalno kretanje 
8) Neprilagođenost vozila javnog prevoza potrebama osoba sa invaliditetom 
9) Nepostojanje servisa personalnih asistenata 
10) Osećaj socijalne diskriminacije (mentalitet, svest sugrađana) 
11) Nešto drugo, šta: (upisati)         

 
13. Koji su po Vašem mišljenju najvažniji elementi neprilagođenosti ustanova kulture 
osobama sa invaliditetom? (moguće je više odgovora) (zaokružiti broj ispred odgovora) 

1) Signalizacija i vidljivost obaveštenja 
2) Kontrasti i boje 
3) Ozvučenje 
4) Fizička pristupačnost 
5) Dodatna tehnička pomagala (audio vodič, eksponati za taktilnu predstavu itd.) 
6) Nešto drugo, šta: (upisati)         
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14. Da li se bavite nekim kulturno-umetničkim stvaralaštvom? (moguće je više odgovora) 
(zaokružiti broj ispred odgovora) 

1) Pišete 
2) Slikate 
3) Crtate 
4) Vajate 
5) Svirate 
6) Pevate 
7) Glumite 
8) Ne bavim se 
9) Nešto drugo, šta: (upisati)         
10) Plešete 

 
15. Ako ne učestvujete, osnovni razlog je: (jedan odgovor) (zaokružiti broj ispred 
odgovora) 

1) Nedostatak slobodnog vremena 
2) Materijalni faktor 
3) Nezainteresovanost 
4) Socijalna marginalizacija 
5) Ne postoje programi za lakše uključivanje u neki oblik stvaralaštva 
6) Nešto drugo, šta: (upisati)         

 
16. Ako ne učestvujete, da li biste želeli da se uključite? (zaokružiti broj ispred odgovora) 

1) Da, u koje aktivnosti: (upisati)        
2) Ne 

 
 
Primedbe ispitanika 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
U      . 2006. godine 
 

HVALA NA SARADNJI! 
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Redni broj:    
 

UPITNIK 
 

ZA ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM 
 

Molimo Vas da pažljivo pročitate svako pitanje, a zatim odgovorite upisivanjem 
odgovora ili zaokruživanjem ponuđenih opcija, u zavisnosti od tipa pitanja. Tabele popuniti 
direktnim unošenjem brojeva. 

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije u vezi s istraživanjem i/ili upitnikom, 
možete se javiti na telefone 063.8801149 i 063.8841626 ili na e-mail: dekim@sezampro.yu 
i slobm@eunet.yu 
 
 
I. Opšti podaci 
 
1. Naziv organizacije/udruženja:          
2. Mesto:      
3. Opština:      
 
II. Podaci o osobama sa invaliditetom 
 
4. Da li organizacija/udruženje poseduje precizne podatke o broju osoba sa 

invaliditetom na teritoriji koju pokriva? (zaokružiti broj ispred odgovora) 
1) Da 
2) Ne 

 
5. Ukoliko poseduje precizne podatke navesti tačan broj osoba sa invaliditetom ili, 

ukoliko ne poseduje precizne podatke, navesti procenjen broj osoba sa invaliditetom. 
1) Broj osoba sa invaliditetom:    
2) Procena broja osoba sa invaliditetom:    

 
6. Da li na teritoriji opštine postoji specijalna škola? (zaokružiti broj ispred odgovora) 

1) Da (Broj učenika   ) 
2) Ne 

 
 
7. Polna i starosna struktura osoba sa invaliditetom na teritoriji koju pokriva 

organizacija/udruženje (popuniti tabelu): 
 
Pol/Starosna struktura Do 15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 i više Ukupno 
Muški         
Ženski         
Ukupno         
 
 
 
 
8. Obrazovna struktura osoba sa invaliditetom na teritoriji koju pokriva 

organizacija/udruženje (popuniti tabelu): 
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Obrazovna 
struktura 

Specijalna 
osnovna 

škola 

Nezavršena 
osnovna 

škola 

Osnovna 
škola 

Trogodišnja 
srednja škola 
(KV radnik) 

Trogodišnja 
specijalna  

srednja škola 
Četvorogodišnja 

srednja škola 
(IV stepen) 

Četvorogodišnja 
specijalna  

srednja škola 
 

Viša 
škola 
(VI 

stepen) 

Visoka 
škola, 

fakultet 
(VII 

stepen) 

Muški          
Ženski          
Ukupno          
 
9. Struktura prema tipu invaliditeta na teritoriji koju pokriva organizacija/udruženje 

(popuniti tabelu): 
 

Tip 
invaliditeta 

Slepa i 
slabovida 

osoba 

Gluva i 
nagluva 
osoba 

Telesno 
invalidna 

osoba 

Mentalno 
nedovoljno 
razvijena 

osoba 

Osoba sa 
multipnim 

oštećenjima 

Socijalna 
patologija i 

kriminologija 
Dijabetes Hemofilija Ukupno 

Muški          
Ženski          
Ukupno          

 
10. Struktura prema mestu boravka (popuniti tabelu): 
 

Mesto boravka Samostalan 
život Porodica Ustanova Hospitalizovan Ukupno Trajno Privremeno 

Muški       
Ženski       
Ukupno       

 
11. Samostalan život - staranje i izdržavanje (popuniti tabelu): 
 

Samostalan život Broj 
Sposobni za samostalno staranje  
Sposobni za samostalno izdržavanje  
Sposobni za samostalno staranje i izdržavanje  
Sposobni za samostalan život ali ne koriste tu mogućnost  
Ukupno  

 
12. Snabdevenost osoba sa invaliditetom potrebnim pomagalima i drugom opremom koja 

može da unapredi kvalitet života je: (zaokružiti broj ispred odgovora) 
1) Izuzetno dobra 
2) Dobra 
3) Osrednja (srednja) 
4) Loša 
5) Izuzetno loša 

Primedbe 
            
             
 
U      . 2006. godine 

HVALA NA SARADNJI! 
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 Република Србија 
 МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 
 Београд, Влајковићева 3 
 Број:   021-02-2/2007-01 
 Датум: 05. 02. 2007. године 

 
 

На основу Члана 38. Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом  
(„Сл. гласник РС“ бр. 33/06), члана 15.  Закона о државној управи ("Службени 
гласник РС", бр. 79/2005)  Министарство културе Републике Србије доноси: 
 

 
УПУТСТВО 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ  КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ  
 УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КОРИШЋЕЊЕ САДРЖАЈА И ПРОГРАМА 

ИНСТИТУЦИЈА КУЛТУРЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 
Упутство за спровођење активности којима се обезбеђују услови за несметано 
коришћење садржаја и програма институција културе особама са инвалидитетом (у 
даљем тексту: Упутство) утврђује  активности  и поступке које институције културе 
морају  да предузиму у циљу омогућавања приступа, коришћења садржаја и програма 
институција  особама са инвалидитетом, укључивање у рад и запошљавање. 
 

Члан 2. 
 
Институције су дужне да континуирано раде на испуњавању обавеза из члана 1. 
Упутства, у складу са расположивим ресурсима и капацитетима. 
Институције су дужне да планове активности и мера на спровођењу обавеза из члана 
1. Упутства унесу у своје годишње планове и програме рада и предлоге буџета за 
наредну годину. 

 
Члан 3. 

 
Активности из члана 1. овог Упутства које предузима институција културе,  уз 

стручну помоћ Министарства културе морају се спроводити у складу са Законом о 
спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (у даљем тексту: Закон). 
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 II  АКТИВНОСТИ 
 

Члан 4.  
 
Институције културе дужне су да предузму следеће активности: 

1.  Одређивање особе или тима који ће радити на програмима за особе са 
инвалидитетом  и прилагођавању садржаја и програма особама са 
инвалидитетом. 

 
2. Консултовање особа са инвалидитетом и удружења особа са инвалидитетом 

или представника Министарства културе, задуженим за рад са особама са 
инвалидитетом, приликом израде програма, организације изложби и других 
манифестација и догађаја. 

 
3. Омогућавање обуке запослених у институцији културе о правилима особа са 

инвалидитетом, изради програма за ове особе, приступачности, 
прилагођавању поставки и садржаја. Обуку ће спроводити Министарство 
културе у сарадњи са партнерима и представницима удружења особа са 
инвалидитетом. 

 
4. Предвиђање средстава у буџету за све активности обухваћене овим 

Упутством. 
 
5. Обезбеђивање физичке и чулне доступности свих информација особама са 

инвалидитетом у форматима и модалитетима доступним различитим 
категоријама особа са инвалидитетом. 

 
6. Обезбеђивање техничких средстава која ће побољшати и омогућити 

прихватање информација и садржаја особама са инвалидитетом (Брајова 
азбука, аудио  водичи, тактилни објекти и експонати, уређење ентеријера, 
прилагођена интернет презентација и друга средства). 

 
7. Обезбеђивање поштовања стандарда приступачности. 

 
8. Активности на укључивању особа са инвалидитетом у рад институције и 

предузимање подстицајних мера за брже запошљавање особа са 
инвалидитетом у складу са законом којим се уређује запошљавање особа са 
инвалидитетом. 

 
Члан 6. 

 
Контролу спровођења одредаба Упутства врши Министарство културе у оквиру 
редовне делатности и друга ресорна министарства у складу с одредбама Закона. 
 

Члан 7. 
 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 
 

МИНИСТАР  



 138 

 
 
 
 
 
 
ПРИЈАВА  МАГИСТАРСКОГ РАДА 
 
 
 
Пријављујем  магистарски  рад   из области Интеркултурализма, менаџмента  у 
уметности и медијације на Балкану,  под радним насловом   КУЛТУРА КОЈА 
УКЉУЧУЈЕ. 
На основу обављених консултација и сагласности професора предлажем Већу 
интердисциплинарних магистарских студија Универзитета уметности у Београду да 
за ментора именује проф. др  Милену Драгићевић Шешић. 
 
 
 
 
 
Дејан Масликовић,  
бр. индекса  Е 01/02 
 
 

*  *   * 
 
 
 У складу са чланом 97. став 4 Правилника о интердисциплинарним 
последипломским студијама УУ, а на основу Извештаја комисија за процену тема 
магистарских теза студената интердисциплинарних магистарских студија, Веће 
интердисциплинарних последипломских студија Универзитета уметности у 
Београду, на седници одржаној 22. окотбра 2006. године, донело је:донело је: 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу следеће теме магистарске тезе: 

 
• «Култура која укључује – могућности развоја учешћа публике са 

посебним потребама»  кандидата Дејана Масликовића 
За ментора је предложена:  др Милена Драгићевић Шешић, ред.проф.  
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