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1. Сажетак пројекта 

Овај део обухвата по једну или две реченице о циљу пројекта, циљној групи или групама, 

главним пројектним активностима, методологији и очекиваним резултатима 

 

1.1. Да шира заједница спозна потребе и могућности слепих и слабовидих,како се 
неби осећали грађанима другог реда,да слепи буду питани о својим 
потребама а не да им буду наметана решења,све под слоганом „ништа о 
инвалидима без инвалида“ 

 
1.2. Пошто је организација сервис својим члановима обухваћене су све категорија 

чланова,деца, школска и студентска омладина и чланови  средњег и  позног  
животног доба.  

 
1.3. Метод рада се заснива на томе да организација ради свакодневно и у 

континуитету јер чланови то од ње очекују и само се тако могу спровести 
свеобухватне активности које су исказане у овом извештају. 

 

2. Пројектне активности и остварени резултати 

2.1. активности реализоване током трајања пројекта 

Овај део обухвата све активности током трајања пројекта-од припреме за реализацију до 

завршне активности, дати им назив и означити бројем. 

Активност  

Опис активности 

 Обележавање дана Луја Браја(Међуопш.такмичење у читању и писању  на 
Брају).Ова активност врло значајна за слепа лица која се служе њима доступним 
писмом.такмичење се одвија у више категотија а има за циљ да промовише Брајево 
писмо код слепих  њима једино доступно и уједно да се види напредак код нових 
полазника радионица која се скоро сваке године организује.Резултати су 
изванредни,јер се полазници труде да савладају програм који није лак и који се 
преко ноћи не може савладати.Организација је место где се размењују утисци и 
техника савладавања Брајевог писма како са едукатором тако и са дугогодишњим 
корисницима. 



 Скуп ђака и студената на дан СВ,Саве: Ова активнос се практикује да се на 
једном месту окупе чланови ђачког и студентског узраста,размене искуства и дају 
нам сугестије у којим сверама организација може да им помогне да би што лакше 
савладали задати програм на школовању.Било да је то залагање организације око 
смештаја,штампање уџбеника у прилагодљивој техници за њих,проблеми који се 
јављају приликом коришћења повластица у јавном превозу,тифлотехничка помагала 
,и свака друга помоћ или савет. 

 Седнице Управног и Надзорног одбора,израда Извештаја о раду и 
Статистичких извештаја:Да би организација озбиљно радила,што је показала у 
последњих скоро пола века,мора редовно и према потреби заседају органи 
управљања,да се раде одређени извешзаји о раду,статистички подаци и тд.што је 
предвиђено Законима и Статутом организације.У том смислу морају се поштовати 
рокови за поједине активности,које обавља служба  оирганизације а у исто време 
спровести програм рада и бити сервис својим члановима.Чланство каже да је у 
датим околностима задовољно,али да очекују од друштва да више помогне ову 
организацију. 

 Учешће на манифестацији поводом дана заљубњених;Међуопштинско 
првенство у игрању домина;учешће на ONKYO такмичењу у писању есеја 
на Брају;Учешће голбал екипе на турниру у Београду; су активности поред 
осталих у којима чланови испољавају своју способност  и креативност,развијају умне 
способности,моторику покрета и запажања,орјентацијe у простору. 

 

 

 Радионица-Обука слепих и слабовидих за рад на рачунару; је активност која 
у последњих пар година заузима приоритетно место у раду 
организације.захваљујући говорном софтверу на српском језику -,слепи и 
слабовидии су у могућности да се упознају са тајнама компјутерске технологије и да 
користекомјутер у свакодневном животу и раду. Сада слободно можемо рећи да је 
комјутер постао помагало слепих,јер самостално могу да комуницирају,образују 
,информишу.Наравно немогу сви слепи бити оспособљени да комјутер користе као 
помагало,па организација акценат ставња на незапослене,ђаке,студенте.Ово пре 
свега због тога што млађој популацији је овакав вид образовања неопходан како би 
лакше дошли до запослења,лакше се укључили у друштвени живот и како неби у 
образовном смислу заостајали за вршњацима нормалног вида.Ове године још једно 
слепо лице је савладало програм обуке. 

 Редовна седница Скупштине и Управног одбора;да би организација озбиљно 
радила што је показала у последњих пола века,мора редовно и према потреби да 
заседају органи управљања.Редовна седница Скупштине имала је задатак да донесе 
Програм рада, финансијски план,да усвоји Извештај о раду,завршни рачун,као и 
извештај надзорног одбора,те донесе смернице за даљи рад,а што је предвиђено 
Законом и Статутом организације.У том смислу морају се испоштовати рокови за 
поједине активности ,припремити одговарајући материјали о чему служба 
организације води бригу.Ова скупштина је требала да донесе и нови Статут 
организације Сходно новом Закону о удружењима,међутим то ће морати да се обави 
на новој седници Скуптине јер се морала чекати  овера Статута Савеза слепих 
Србије. Представник наше организације у Скупштини ССС је учествовао у раду 
исте,на којој су усвојена годишња документа  и донет нови Статут ССС.  

 Радионица-описмењавање на Брајевом писму ;Један од најзначајнијих 
активности организације је описмењавање чланова организације на Брајевом писму 
који до сада нису описмењени..Брајево писмо или писмо за слепе је веома значајно 
за ову категорију инвалидних лица,јер им омогућава да активно се 
школују,информишу на свом писму,и на тај начин се осећају  равноправним са 



особама нормалног вида.И ове године указала се потреба и описмењено је једно 
слепо лице. 

 Сусрет слепих и слабовидих жена Србије;Ова манифестација од републичког 
значаја одржава се сваке године у Београду. Наша организација је послала две наше 
чланице на ову манифестацију.Циљ ових сусрета је да се окупе жене из разних 
средина и различитог социјалног статуса и дружећи се и размењујући различита 
искуства дођу до заједничких ставова како да превазиђу   хендикепом који имају и 
активно учествују у друштвеном животу буду друштвено ангажоване узорне супруге 
и мајке  и када се врате искуства пренесу колегинацама из организације. 

 Учешће голбал екипе на турниру у Београду;једна смо од ретких средина у 
Србији која има своју екипу у спорту Голбал који је  поред шаха и куглања слепима 
приступачан и где се слепи годинама показују као  добри спортисти. 

 Водила се акција за доделу једног броја белих штапова из донације код 
ССС,као и анимирање ђака и студената за добијање џепног апарата 
Плексток;Веома је значајно за наше чланове када се обезбеђују неопходна 
помагала за поједину категорију корисника.Организација им ту свакодневно 
свесрдно помаже како би остварили право које им припада по Закону а и на други 
начин како као што су помагала добијена из донација. 

 
 

 Редовна седница Скупштине Управног одбора и Зборова:Сходно закону о 
удружењима,служба организације је урадила нацрт новог  Статута 
организације.Након тога морала се испоштовати процедура која је предвиђена 
статутом организације. Одржани су Зборови чланства на којима је разматран нацрт 
Статута а након тога седница Управног одбора на којем је усвојен предлог 
Статута.Затим је одржана четврта редовна седница Скупштине на којем је донет нов 
статут организације на основу новог закона о удружењима.Након тога у 
предвиђеном року Статут је са свом неопходном документацијом достављен 
Агенцији за привредне регистре ради регистрације.Ово је био обиман посао који је 
организација морала да обави у овом периоду и врло значајан за организацију како 
би наставила континуирани рад у години када организација обележава 45.година од 
оснивања и самосталног рада. 

 Учешће на саветовању преставника организација и установа слепих:Ово 
традиционално саветовање је од републичког значаја.На њему учествују 
преставници организација и установа слепих и целе земње.На њему се по унапред 
утврђено дневном реду анализирају и евидентирају проблеми са којима се сусрећу 
организације и установе слепих и прави договор о будућем заједничком деловању у 
циљу побољшања положаја слепих и теже слабовидих у нашој земљи.Овогодишње 
саветовање је обрадило следеће теме. 

 План приоритетних заједничких активности ССС и организација Савеза за 
2011.годину; 

 Припрема пројеката за финансирање рада организације преко МРСП; 
 Образовање слепих у редовним школамау светлу нових Закона; 
 Примена Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом-проблеми и достигнућа, 
 Размена информација о заједничким активностима до краја 2010.године. 
 Организација је свакодневно на услузи својим члановима како би им 

помогла у остваривању својих права,дружењу, пружила неопходне 
информациоје по разним питањима:учлањења,активности библиотеке 
слепих,неопходним помагалима,решавању проблемима студената и 
ђака,ажурира неопходне статистичке податке својих чланова и тд. 

 
 Манифестација поводом Белог штапа или Међународног Дана слепих. 



15.октобар се слави као Међународни дан слепих или као Дан белог штапа ,што 
асоцира на слепа лица.Наша организација сваке године обележава овај за слепе 
значајан празник.Ове године Централна манифестација је одржана у Београду. 
Наша организација и Савез су тим поводом водили кампању и  издали проглас који 
је упућен свим локалним медијима,а у циљу да се шира друштвена заједница боље 
упозна са потребама и проблемима слепих.Овог пута акценат је стављен на 
проблеме у области образовања и приступачности окружења. Када је у питању 
образовање, и поред сета закона који су донети у овој области као што је право на 
инклузивно образовање,слепи и слабовиди ученици и студенти  нарочито они који 
похађају редовне школе и универзитете,и даље немају одхговарајуће уџбенике и 
стручну литературу на Брајевом писму,у аудио формату,електронском облику и 
штампане увећаним словима,а немају ни одговарајући школски прибор.Тако да 
можемо рећи да ови ученици и студенти трпе дискриминацију у овој области. 
Што се тиче приступачности окружења,доношењем новог закона о саобраћају и 
Правилника о саобраћајној сигнализацији створен је повоњнији правни оквир за 
решавање проблема особа са оштећеним видом у саобраћају.Међутим и даље 
постоје препреке,тротоари и пешачки прелази су закрчени непрописно паркираним 
аутима,не постоје звучни семафори,на улицама се изводе радови а да нису створене 
неопходне мере безбедности за пешаке и тд. 

 Манифестација поводом јубилеја 45.година од оснивања организације у 
Лозници. Октобра ове године навршило се 45. година од оснивања и непрекидног 
рада организације слепих у Лозници.Тим поводом организована је свечана седница 
на којиј је  поред чланова и дугогодишњих пријатеља организације присуствовао и 
градоначелник Лознице Видоје Петровић.За ову прилику припремњен је кратак 
реферат о историјату организације.Након свечаног дела организован је турнир у 
шаху на 3 табле са укупно 6 такмичара из Лознице и Шапца. На овој свечаности 
присуствовали су и преставници медија који су известили о овом значајном јубилеју 
како за нас тако и за Град Лозницу.  

 Учешће голбал екипе на позивном турниру у Београду, 
 Учешће преставника организације на позивном пријатељском турниру у Шапцу. 
 Манифестација поводом Дана ОСИ:округли сто на тему:проблеми организације у 

финансирању и перспективе даљег рада:пријатељски шах турнир између слепих и 
видећих инвалида. 

Спортске и шаховске активности су врло значајне за слепе и слабовиде .Овом активношћу 
показују своје могућности али и потребу да се докажу и покажу у срединама где живе.Исто 
тако разбијају мишљење који нажалост још увек преовлађује у друштву о потребама и 
могућностима слепих.исто тако је значајно за развијања осећаја орјентације у простору и 
самосталном кретању. 
Исто тако слепи показују заинтересованост за очување своје организације и не мире се са 
чињеницом да се доводи у питање њен даљи рад. 
 

 

Остварени резултати: 

Слепи су задовољни када су у прилици да могу да се активно укључе у друштвени живот и 

да покажу шта и колико могу.Активностима које су прилагођене слепим и слабовидим 

особама а и другим који то нису, они исказују своје потребе и своје могућности,а у циљу 

равноправнијег односа  у срединама где живе и раде. 

 

 



 

2.2 Које од ваших активности су функционисале нарочито добро и зашто? 

Све активности у којима смо могли да ангажујемо целокупан планирани капацитет чланства.  

Некада то није могуће због обавеза чланства или чланова породице од којих зависи њихов 

долазак. 

 

 

 

2.3 Које од ваших активности нису функционисале нарочито добро и зашто? 

 

 

 

 

 

3.   Допринос пројекта 

Процена реализоване активности на пројекту као и утицај, ефекти реализације пројекта. 

Пројекат је реализован у очекиваном обиму и динамици,директни учесници су биули 

заинтересовани за поједине активности,што је довело да резултати пројекта буду 

позитивни. 

Описати како је пројектна активност допринела остваривању главног циља пројекта или 

специфичних циљева. 

Самим тим што су пројектне  активности планиране тако да одражавају потребе слепих и 

слабовидих а имајући у виду да су те активности у највећем делу спроведене, циљ је 

остварен да слепи буду кроз организацију укључени у друштвени живот и да на тај начин 

буду исказане њихове потребе и могућности. 

Описати ако има неочекиваних (позитивни/негативни) резултата. 

 

 

 

 

 

 

4.  Одрживост пројекта 

Како видите наставак пројекта, и у складу са тим његову одрживост. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Закључак 

Једна, две или неколико реченица које би, поред већ наведених процена успешности и 

одрживости имале и неку препоруку, сугестију, критички осврт, модел и сл. 

 

 

Како предвиђате да ће се ваш пројекат развијати у будућности? 

 

 

6. Промоција 

 Како бисте оценили у тоталу промоцију вашег пројекта? Да ли су грађани/циљне групе били   

заинтересовани за ваше активности? 

Као што смо навели наши чланови су били заинтересовани за наведене активности јер су 

оне и планиране на основу њихових жеља, могућности и потреба. 

 

 

Да ли сте спровели неке посебне студије да процените утицај и значај пројекта?  

Нисмо. 

 

 

Молимо приложите копије материјала које сте правили од подношења међуизвештаја. 

7. Финансије 

Који су најважнији проблеми када су у питању финансије? 

Недовољна финансијска средства; по нама, неблаговремено расписивање конкурса, 

кашњење за уплатом, нарочито прве транше средстава. 

 

 

8. Подршка 

 Како бисте оценили подршку Града? 

Град је препознао значај онога што ми деценијама радимо и оно што смо кроз тај рад 

остварили.Свакако да без разумевања  и подршке Град ова организација неби могла да 



опстане.Наше је мишљење да смо ми партнери у овом послу са намером да циљна група 

као што су слепи и слабовиди не буде маргинализована и осећала се као грађани другог 

реда. 

 

Каква подршка вам је требала, али није била доступна? 

Једино већа материјална подршка. 
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