ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА У 2013.

Центар ЖИВЕТИ УСПРАВНО основан је 22.2.2002. С обзиром на мисију стварања
окружења у коме ће се поштовати сва људска права особа са инвалидитетом и омогућити
пуна примена Међународне конвенције о правима особа са инвалидитетом, Центаp у
последњих 8 година ради на пољу приступачности, стварања услова за социјалну инклузију
и предуслова за овај процес у смислу пилотирања служби подршке који још увек не постоје у
заједници или нису развијене: организован превоз 2008 - мај 2011 (до формирања градске
диспечерске службе маја 2011. године), сервис персоналних асистената почев од 2008,
Вршњачко саветовалиште за децу и младе са инвалидитетом, њихове родитеље и
старатеље од марта 2010. године. У овим активностима учествује и услуге користи у просеку
300 корисника/ца годишње. Ангажовано је 26 људи, 22 на терену.
У овој години Центар је наставио са организацијом сервиса персоналних асистената
за 8 корисница са 13 персоналних асистента/иња, с тим што од августа, услед недостатка
средстава, услугу користе 4 особе које немају алтернативу. Након усвајања Републичког
правилника о минималним стандардима услуга социјалне заштите, маја ове године Центар
се обратио градској управи за социјалну и дечију заштиту захтевом да се измени Одлука о
социјалној заштити Града Новог Сада у смислу увођења песоналне асистенције и
усклађивања стандарда за услугу пратиоца деци, усвојених марта прошле године, са
републичким минималним стандардима. Процес још увек није започет, што доводи у
неизвесност организацију услуге у следећој години. По Закону о социјалној заштити за ову
услугу надлежна је локална самоуправа која је до прошле године обезбеђивала средства за
прву половину године и само део у другој половини, док смо остатак средстава
обезбеђивали кроз републички и градски јавни рад који је ове године изостао јер, с обзиром
на усвојен Закон о социјалној заштити, није био неопходан, и кроз подршку приватног
сектора која је већа него прошле године, али не толика да надомести све недостајуће
трошкове и њоме смо вратли позајмљена средства за асистенцију у 2010. и 2011. године
Укупна цена услуге по кориснику за асистенцију од осам часова дневно са нето зарадом од
25.000,00 динара месечно, и редовним месечним путним трошковима који се крећу од
1950,52 до 5.000,00 динара у зависности од градске зоне износи 47.000,00 динара месечно
по кориснику, односно 564.000,00 динара на годишњем нивоу. Град је за ову годину за
асистенцију одобрио 2.584.000,00 динара што покрива трошкове асистенције за 4,5
корисника на годишњем нивоу. Њима смо покрили зараде и путние трошкова у првих седам
месеци и трошкове доприноса у августу ове године. Трошкове нето зараде у августу месецу
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административних трошкова покрила је влада АП Војводине. Новац за рад једног асистента
обезбедио је Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду. Преостаје да се
обезбеди још 1.500.000,00 динара за бруто трошкове зараде и редовне путне трошкове
осморо запослених персоналних асистената за период септембар-децембар 2013.године.
Градоначелник је на састанку одржаном 22.10.2013.године са организаторком сервиса
персоналних асистената најавио да ће Град обезбедити остатак средстава, да би смо
неколико дана након тога од стране шефа његовог кабинета добили информацију да
средства не очекујемо јер су сва средства предвиђена буџетом за социјану заштиту у овој
години потрошена. У телефонским разговорима са организаторком сервиса и председницом
у последњих месец дана, он је Центар упућивао на покрајинску владу, указао је да му је
позната наклоњеност Центра владајућој странци на покрајинском нивоу, да Центар
средстава до следеће године и да запослени асистeнти, којима је 8. новембра исплаћена
августовска зарада, сачекају до јануара 2014.
Градска управа за социјалну дечију заштиту одобрила је ове године 416.000,00
динара за спровођење Акционог плана приступачности Града Новог Сада усвојеног јула
прошле године. Поред Града, процес спровођења акционог плана подржали су Покрајински
секретаријат за заштиту животне средине, Градска управа за заштиту животне средине
износом од 100.000,00 динара, док је Мисија ОЕБС-а суфинансирала објављивање
европског концепта приступачности у издању Мреже Европске приступачност (ЕuCAN) чији
је превод у завршној фази и у којој се налазе два позитивна примера из Новог Сада. У
оквиру спровођења акционог плана приступачности одржане су обуке за запослене ЈП
Урбанизам и Завода за заштиту споменика културе. Један део активности Програма за
приступачност подржао је Покрајински секретаријат за здравство, социјалну заштиту и
демографију у износу од 75.000,00 динара Представници Центра активно су учествовали у
изменама републичког правилника приступачности и у раду тима за особе са инвалидитетом
при канцеларији Заштитника грађана у делу који се односи на приступачност. У мају ове
године учествовали су на скупу на тему MUNICIPALITIES ЕNABLING THE CITIZENS у
oрганизацији Info-handikapa . Центар је учествовао у суорганизацији конференције TOWARD
A HUMAN CITY коју организује Oдсек за саобраћај Факултета техничких наука Универзитета
у Новом Саду, у делу који се односи `на приступачност. За покривање свих трошкова у
оквиру Програма за Приступачност недостаје још 650.000,00 динара.
Маја ове године Центар је у партнерству са Новосадском новинарском школом,
Towon универзитетом и Hussman центром за одрасле особе са аутизмом из Мериленда
одабран за учешће у оквиру јачања партнерства за инклузивне заједнице које организује
Mobility International USA уз подршку Бироа за образовање и културу State Departmenta. У
програму учествују представници 19 земаља, 57 организација и институција које заступају
интересе особа са инвалидитетом и професионалних организација које својим радом теже
да допринесу процесу инклузије. Наше партнерство обухвата улогу друштвених медија у
самозаступању особа са инвалидитетом и једно је од два партнерства из Европе, уз

Македонију чији представници раде на унапређењу услуга за жене са инвалидитетом.
Представница Towson универзитетa посетила је Нови Сад у августу ове године, а
представници Центра и Новосадске новинарске школе били су у студијској посети Америци у
октобру. У децембру и јануару предстоји обука за представнике Центра о сарадњи са
медијима, креирање медијског садржаја који се може преузети преко друштвених медија у
организацији Новосадске новинарске школе и Центра. Партнерство је резултирало
успостављањем интензивније сарадње са Покрајинским секретаријатом за културу и јавно
информисање, Амбасадом САД-а, неколиким организација у Америци које пружају услуге за
самостални живот, заступају право на образовање и делују на одбрани права особа са
инвалидитетом.
Јуна ове године Центар је закупио простор некадашње књижаре НУБЛУ у циљу
стварања простора у коме ће се промовисати грађанска култура с акцентом на културу
вишеструко маргинализованих заједница. Истог месеца, уз подршку министарства рада,
запошљавања и социјалне политике одржан је први део тренинга за рад у вршњачком
саветовалишту коме је присуствовало 22 учесника/ца и заједница особа са инвалидитетом и
ЛГБТ заједнице из Новог Сада, Сомбора, Куле и Ниша. Други део одржан је у августу. У току
је процес дефинисања даљих корака у односу на приближавање искуственог приступа
подршци особа са инвалидитетом садашњим и потенцијалним активистима покрета особа
са инвалидитетом, на чему ће се заснивати један део рада Центра у следећој години У јуну
је завршен други део менторског програма за студенткиње прве године из вишеструко
маргинализованих група уз подршкку Реконструкције женског фонда.

Две студенткиње

ромске националности и четири студенткиње са инвалидитетом уписале су другу годину
студија. Двојица вршњачких едукатора међу младима са инвалидитетом уписали су прву
годину студија, 3 студената и једна особа која похађа основну школу за одрасле
стипендирани су до јуна ове године од средстава обезбеђених кроз акцију „Ник Вујичић у
Србији“, захваљујући подршци ERSTE Bank A.D. и бонитету.
У наовембру ове године донета је одлука да се с 31. децемром прекине рад у
пословној јединици у Жарка Зрењанина 12 и уговор о закупу простоа из финансијских
разлога. Утврђено је да је расход био за 2,1 милион динара већи од прилива средстава који
је био 3.056.000,00 динара и због тога што је изостанак реакције Града у односу на
покривање трошкова персоналне асистенције, услед неодоравања јавног рада, угрозио све
друге активности Центра. Будући да је руководитељка пословне јединице 9. јануара 2014.
одлучича да одустане од самосталног вођења локала и да се повуче, Центар је био
принуђен да остане у закупу до краја јануара 2014, што је увечћало трошкове Мањак на овој
ставци 13. марта 2014. износио је 1.821.850,55 динара.
У децембру месецу потпредседник Центра, мр Миодраг Почуч, најавио је своје
повлачење из Управног одбора, споразумни прекид уговора о раду и предложио гашење
Програма за приступачноср закључно са 29.2.2014. У току децембра нерешена ситуација у
вези са персоналном асистенцијом била је присутна у медијима и изазвала различите

реакције. Центар је од стране челника Града оптужен за политичку инструираност од стране
Владе АПВ и водеће страннке у њој. Од 30.11. до 19.12. објављена су 3 саопштења за
јавност.. Председница Центра упутила је 21.12. лично писмо градоначелнику у вези са
дешавањима у претходна 2 месеца и последицама по Центар, његове запослене и
кориснике услед изостанка спремности да се пронађе решење, односно да Град посредује у
обезбеђивању донације којом би се недостајући трошкови покрили. Како је одговор изостао,
обратила се јавности 31.12.

Претходно, тог дана Тим Сервиса, уз свест о ризику, а с

обзиром на свеобухватни мањак имајући у виду прилике у којима кориснице живе, одлучио је
да се услуга без прекидања настави у 2014. Години.
С обзиром на опште економске прилике, Центар у овом тренутку покушава да
одржи услуге које пружа. За покривање заосталих трошкова у овој години неопходно
је још 3.000.000,00 динара, од чега су 2.150.000,00 за трошкове персоналне асистенције
и Акционог плана приступачности који спроводимо за потребе Града, 1.000.000,00 за
заостале трошкове вршњачког саветовалишта, Програма за једнакост особа са
инвалидитетом и јавном говору и део заосталих трошкова канцеларије и рада
запослених у њој.
У Новом Саду, 30.11. 2013, допуњен 14.3.2015.
Председница Центра
Милица Мима Ружичић-Новковић
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