МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
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ОД КАДА СЕ ОБЕЛЕЖАВА? ЦИЉ?

✓ Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, обележава се
од 1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију
којом се све земље позивају на обележавање тог дана с циљем да се
унапреди и омогући особама са инвалидитетом једнако уживање
људских права и равноправно учешће у друштву.
✓ Тај дан је повод да се скрене пажња на проблеме с којима се особе с
инвалидитетом суочавају, а то су пре свега сиромаштво, висока стопа
незапослености и икљученост из друштва.
✓ Преко милијарду људи, или приближно 15 одсто светске популације,
живи са неким обликом инвалидитета.

ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ СУОЧАВАЈУ
✓ Широм света, особе са инвалидитетом се суочавају са
бројним
баријерама које их искључују из пуног и ефикасног
учествовања у друштвеним токовима. Они се суочавају са неједнаким
могућностима у погледу образовањa, запошљавањa, здравствене и
социјалне заштите.
✓ Контрадикторност је да су ови свеприсутни проблеми остали
друштвено невидљиви, па се и особе са инвалидитетом осећају
невидљивим у својим заједницама, а очекују да имају једнаке
могућности али пре свега да имају и право на различитост.

КАКО СУ РЕГУЛИСАНА ПРАВА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ?
✓ Генералне скупштине УН је у
децембру 2006. године
усвојила Конвенцију о правима особа с инвалидитетом.
✓ Република Србија је 2009. године прихватила Конвенцију о
правима особа с инвалидитетом с пратећим Опционим протоколом
уз конвенцију. Овим документом потврђена је универзалност и
недељивост свих људских права и основних слобода, као и потреба
да се особама са инвалидитетом гарантује пуно уживање свих
права и слобода, без дискриминације.

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Влада Републике Србије усвојила у јуну ове године Стратегију превенције и
заштите од дискриминације, у којој се особе са инвалидитетом и даље препознају
као осетљиву друштвену групу. Задаци Стратегије су:
➢ Стварање безбедног окружења за припаднике осетљивих друштвених група
➢ Унапређење степена толеранције према њима
➢ Искорењивање односно сузбијање говора мржње и аката физичког и психичког
насиља и привођење правди учинилаца таквих аката и радњи
➢ Јавно заговарање неопходности спречавања дискриминације и промовисање
културе толеранције

НАКОН ГЛАГОЛА ВОЛЕТИ,
ПОМАГАТИ ЈЕ НАЈЛЕПШИ ГЛАГОЛ НА
СВЕТУ!!!!!

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!!!!

