ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА “ЖИВЕТИ УСПРАВНО“ У 2014.
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, Центап 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 овој години Центар је у сарадњи са Новосадском новинарском школом у и Одсеком за
медије и масовне комуниказије Универзитета Товсон у Мериленду и подршку Организације
Мобилитy Интернатионал и Амбасаде САД-а реализовао пројекат ЈА ГОВОРИМ У СВОЈЕ
ИМЕ у оквиру кога су представнице Новосадске новинарске школе и представница Товсон
универзитета обучуле активисткиње и активисте Центра како се користе социјални медији за
самозаступање и самозаступнички рад. У оквиру овог пројекта купљена је лиценца за
приказивање филма ЖИВОТИ ВРЕДНИ ЖИВЉЕЊА Ерика Њудела у едукативне сврхе. У
питању је документарни филм о историјату покрета за грађанска права у САД-у, који је
зачетник свега што данас постоји у области људских и грађанских права особа са
инвалидитетом. Филм је 30. новембра и 1. децембра емитован на Радио-телевизији
Војводине. По подацима РТВ-а филм се гледао на преко 12000 ТВ пријемника.
Центар је и ове године наставио са организацијом сервиса персоналних
асистената. Кроз конкурс Града Новог Сада за пројекте организација које пружају
услуге социјалне заштите, донације неколико установа, јавних предузећа, пословног
сектора, личне донације и партиципацију корисника обезбеђен је износ од 3.600.000,00
динара чиме су покривени трошкови услуге за 4 кориснице у првих дест месеци ове
године, тј. трошкови рада 7 сталних персоналних асистента/иња и једног повременог.
Средства за првих 5 месеци уплаћена су 8. јула, за јун 20. августа и будући да је од 21.
августа, услед недостатка средстава за последњих 5 месеци прошле године, сви
банковни рачуни Центра, сем рачуна за донације блокрани од стране Пореске управе
и блокада још увек траје, организовање услуге у новембру и децембру после
континуитета од 6 година постало је готово немогуће. Центар је, с овим у вези
организовао неколико јавних догађаја и позива за донаторе, али је одзив због

трнутних друштвених прилика и опште немаштине и осећања безнађа прилично слаб.
Уз то, начин на који се приступило конкурсу за доделу средстава за организације које
пружају услуге социјалне заштите Министарства за рад, борачка и социјална питања и
најављена одлука ресорног министра да се новац намењен услугама социјлне
заштите преусмери у други ресор прилично је забрињавајућа јер већина локалних
самоуправа, укључујући Нови Сад још увек није ускладила своје одлуке о социјалној
заштити са Правилником о ближим условима и минималним стандардима за пружање
услуга социјалне заштите који је усвојен маја прошле године на основу Закона о
социјалној заштити усвојеног марта 2011. и Закон и Правилник предвиђају процену
потреба за услугама и у складу с њима, увођење и стално финансирање недостајућих
услуга за које је надлежна локална самоуправа. Међу њима су и услуге за самостални
живот. За неразвијене општине ову обавезу, по чл. 45 Закона, одобравањем
наменских трансфера, преузима ресорно Министарство. Град Нови Сад најавио је
нацрт измене Одлуке до краја 2014. Године (померено за 2015), што би био кључан
корак у решавању ситуације. Од тренутних корисника, оних који су на листи чекања и
оних за које знамо да им је услуга потребна, а тренутно нас има близу 40, три особе и
њихове породице су тренутно и физички и материјално угрожене и уколико се ова
ситуација хитно не реши, и Град који је у обавези да обезбеди услугу и Центар као
досадашњи и тренутни пружалац мораће да се суоче са последицама. У новембру и
децембру Центар је ангажовао само 2 асистенткиње. Преосталих 4 упућене су на новчану
накнаду НСЗ-а јер су биле запослене дуже од годину дана. Двоје асистената, једна у
септебру и један у октобру, запослили су се у струци.
Због целокупне ситуације са недостатком и кашњењем средстава, 28. фебруара ове
године прекинут је рад Програма за приступачност, а активноси Вршњачког саветовалишта
знатно су умањене. Ипак, ове године су, уз подршку Покрајинског секретарија за
опбразовање, управу и Националне заједнице додељена је награда основним школама у
АПВ за допринос једнаким условима за образовање све деце, и то ОШ „Светозар Милетић“
из Врбаса за Школску 2012/13. годину и ОШ „Др Бошко Вребалов“ из Меленаца за школску
2013/14. Награда је била дводневна обука о васпитно-образовном раду с децом са аутизмом
КА ШКОЛИ СПРЕНОЈ ДА ПРИМИ...акредитована од стране Педагошког завода Војводине
кроз коју је прошло по 20 запослених обеју школа и 2 запослене у предшколској установи
ШОСО „Милан Петровић“ које раде са децом са аутизмом.
Сегмент на који смо посебно поносни јесте да је у току ове године 46 општинских,
градских, народних и универуитетских библиотека и читаоница и 56 библиотеке основних
школа, гимназија и Ваздухопловне академије купило аутобиографски роман МОЈА ЛЕВА
НОГА Кристија Брауна у издању ИК ПРОМЕТЕЈ и Центра 2011. године. У току 2014. Продате
су 183 књиге и 3 ЦД'-а и један ЦД Хора ОРФЕЛИН.
Последњег дана 2014. у издању Центра објавњена је књига ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У МЕДИЈСКОМ ДИСКЗРСУ СРБИЈЕ Милице Миме Ружичић-
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организацијама за људска и мањинска права и надлежним институцијама. Овај рад био је
повод да ми Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 1. децембра, на дан свог
оснивања , у склопу обележавања шездесетогодишњице свог рада, додели посебно
признање за допринос друштвеној интеграцији особа са инвалидитетом, На Међународни
дан људских поводом десетогодишњице од установљења награда Владе АПВ појединкама и
појединцима и организацијама које су АПВ дале највећи допринос равноправност полова
промовисана је књига ДЕСЕТ ГОДИНА ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ
ПОЛОВА (2003-2013): ЖИВОТНЕ ПРИЧЕ НАГРАЂЕНИХ. С обзиром на то да је Центар
награђен за 2005, у њој, уз животне приче носилаца других награжених организација,
штампана животна прича председнице Центра. Обе књигњ доступне су на сајту Центра.
У Новом Саду, 2. децембра 2014, допуњени 14, марта 2015.
Председница Центра
мр Милица Мима Ружичић-Новковић
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