
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА “ЖИВЕТИ УСПРАВНО“ У 2015.

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. 

Центар је и прошле године наставио са организацијом сервиса персоналних асистената.

Кроз  конкурс  Града  Новог  Сада  за  пројекте  организација  које  пружају  услуге  социјалне

заштите,  Амбасаде Краљевине Норвешке,  донације јавних предузећа,  пословног сектора,

личне донације и партиципацију корисника обезбеђен 3 кориснице у првих десет месеци и за

још  једну у  новембру  и  децембру  2015. године,  тј.  трошкови  рада  8  персоналних

асистенткиња  и  1  асистента.  Средства  за  првих  6  месеци  уплаћена  су  26.  јула,  27-29.

одржана је прва акредитована обука за персоналне асистемнте у организацији Центра за

самостални живот  особа  са  инвалидитетом Србије,  а  уз  финансијску  подршку  Амбасаде

Краљевине Норвешке,  која је  поред трошкова обуке,  одобрила средства за 11 месечних

плата  персоналних  асистената  и  њихове  путне  трошкове,  што  нам  је,  уз  донацију

Реконструкције женског фонда и Грађанских иницијатива за заостале троошкове сервиса у

2014, која је уплаћена 26. јуна 2015, омогућило да премостимо прошлу  годину што се тиче

трошкова сериса персоналних асистената и канцеларије и да затворимо 2014. годину у делу

који се односи на серис персоналних асистената,

У марту проле године једна од двеју канцеларија у закупу Центра пресељена је на Трг

Републике 20, у тан у коме је живела председница Центра и у коме су од октобра 2014. до

априла 2016, уз љу боравиле још две чланице тима Центра.

Овај  период  и  знатно  удобнији  услови  за  рад  и  боравак  омогућили  су  интезивну

иконтинуирану  међусону  искуствену  подршку.  У  овом  процесу  учествовало  је  5

представница Центра у првих десет месеци, једна колегница придружила се у ноембру, када

је почела да користи асистенцију, још једна у децембру на предлог своје учитељице и једне

од наставница из основне школе. Она је ове године наставила да ради у Центру.



Од 12. до 14. децембра у оквитру дела пројекта сервиса персоналних асистената који је

суфинансирао Град Нови Сад у Хотелу „Путник“ одржана је још једна акредитована обука за

персоналне асистенте. Уверења Републичког завода за социјалну заштиту добило је укупно

19 садашших и претходних асистентјиња и 3 асистента. На дан заввршетка обуке Центар су

посетиле представнице Реконструкције женски фонд и најавиле донацију од 5000 евра за

подршку самосталном животу 7 жена са инвалидитетом.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој одобрио је средства за припрему

за  штампу  и  штампу  књиге  ПРЕДСТАВЉАЊЕ  ОСОБА  СА  ИНВАЛИДИТЕТОМ  У

МЕДИЈСКОМ ДИСКУРСУ СРБИЈЕ мр Милице Миме Ружичић-Новковић која је у децембру

прошле и јануару ове године дистрибуираана.

У  токз  прошле  године  продато  је  26  примерака  романа  МОЈА  ЛЕВА  НОГА  аутора

Кристија Брауна  за потребе пројекта Техничке помоћи организацијама цивлног друштва које

у Србији и другим балканским земљама које су у процесу ЕУ реализује Европска комисија

преведено је 35 страна извештаја и белешки са састанака.

 Одлуке Скупштине Центра на седмој редовној седници, одржаној 26. марта 2015,  да се

промени седиште Центра и тада усвојене промене Статута Центра Агенција за привредне

регистр није евидентирала. Два пута је слата тражена исправка од стране Центра. При пут

зато  што је  АПР загубила документ,  други  пут  због  пропуста  Центра.  Трећа исправка,  с

обзиром на време које је протекло подразумевала би плаћање казне или засивање нове

седнице Скупштине Центра. Ниједно ни друго није учињено зато што је у априлу особље

канцеларије претрпело приличан притисак од дела бивших запослених у 2013. години због

неисплаћене зараде,  у  међувремену је  њих четворо  поднело тужбу  и  њихове  зараде су

принуудно наплаћене, последња 14. јануара ове године. Будући да су одобрена средства

каснил било је прилично захтевно премостири период од априла до августа. Управни одбор

у интерним консултацијама проценио је да вероватно постоји разлог што се процес толико

одужио и да нас можда ова ситуација на нешто упозорава,  као и да је у том тренутку,  с

обзиром на то  да су се канцеларије  налазиле једна надомак другој,  било приоритетније

фокусирати се на обезбеђивање средстава како би се блокаде отклониле. У октобру 2015.

власник простора у који је била премештена једна од двеју канцеларија,  најавио да, због

нередовног плаћања дужа сарадња неће бити могућа, те се испоставило да је добро што

Центар у том тренутку није променио седиште. 

Цео овај процес био је стресан и исцрпљујући за све учеснике/це у њему. Окончан је 21.

јула 2016, када је уплатом додатних средстава у износу од 350.000,00 днара за покривање

доприноса асистената отклоњена последња од 7 блокада од маја 2015. на овамо које су се

односиле на 2013. и 2015. годину.



Следи  табеларни  приказ  реализованих програма центра у 2015.  години са свим

појединачним изворима и износима средстава

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ ЦЕНТРА У 2015. ГОДИНИ И СВИ ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗВОРИ
И ИЗНОСИ СРЕДСТАВА

Ред.
бр.

Назив програма  Извор финансирања* Износ средстава

1.
Сервис персоналне асистенције 
за 2014. годину, пренет у 2015. 
Због блокаде рачуна

Буџет Града Новог 
Сада - Градска управа 
за социјалну и дечију 
заштиту

1.233.415,58

2. Сервис персоналне асистенције

Буџет Града Новог 
Сада - Градска управа 
за социјалну и дечију 
заштиту

2.800.000,00

3. Сервис персоналне асистенције
Амбасада Краљевине 
Норвешке

1.083.517,17

4. Сервис персоналне асистенције
Реконструкција 
Женски фонд

223.554,00

5. Сервис персоналне асистенције ЈКП Паркинг сервис 10.000,00
6. Сервис персоналне асистенције Еркер Инжењеринг 60.000,00

7. Сервис персоналне асистенције Novi Trading d.o.o. 40.000,00

8. Сервис персоналне асистенције Novi Trading d.o.o. 10.000,00

9. Сервис персоналне асистенције
Ресторан пицерија 
„Борсалино“

10.000,00

10. Сервис персоналне асистенције „Термовент“ 30.000,00

11.
Сервис персоналних асистената у 
Новом Саду

Сопствени приходи - 
партиципација 
корисника

154.060,00

12.
Вршњачко саветовалиште за децу
и младе са инвалидиттетом, наше
родитеље и старатеље

Сопствени приходи - 
партиципација 
корисника

79.000,00

13.
Сервис персоналних асистената  
Новом Саду Сервис персоналних 
асистената У Новом Саду

Сопствени приходи - 
личне донације

378.487,54 

14.
Представљање особа са 
инвалидитетом у медијском 
дискурсу Србије

Покрајински 
секретаријат за науку 
и технолошки развој

100.000,00

15.
Препознавање улоге особа са 
инвалидитетом у развоју покрета 
за грађанска прав

Амбасада САД-а
311.036,04

16. Годишња донација за рад Центра
Ординација НАДА 
ДИВА

30.000,00

17. Годишња донација за рад Центра Ординација Јарић 12.000,00

18.
Стипендирање студената са 
инвалидитетом у школској 
2012/13, 2013/14 и 2014/15.

По налоогу Основног 
јавног тужилаштва

30.000,00



19. Књига МОЈА ЛЕВА НОГА
 

Продаја књиге и ЦД-А
52.000,00

20. Приход од превођења 

SIPRU 
INTERNATIONAL за 
потребе пројекта 
Техничке помоћи 
организацијамс 
цивилног друштва 
Европске комисије

31.222,00 

УКУПНО 2015. Година 6.678.292,33

У Новом Саду, 13. августа 2016.     

Председница Центра 
мр Милица Мима Ружичић-Новковић 
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