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УВОД
Иницијатива за права особа са менталним 
инвалидитетом MDRI-S је израдила 
извештај уз подршку групе самозаступника 
и самозаступница. 

Нулти извештај даје преглед тренутног 
стања положаја особа са инвалидитетом у 
Србији. 

Овај документ лак за разумевање ће ти 
рећи о положају особа са инвалидитетом 
и препорукама које је Комитет упутио 
Републици Србији како би се положај особа 
са инвалидитетом побољшао.

Комитет за права особа са инвалидитетом
је део Уједињених нација. Комитет упућује 
препоруке о томе шта владе треба да 
ураде како би поштовале права особа са 
инвалидитетом.

Уједињене нације су организација коју чине 
многе земље које раде заједно. Оне раде 
на томе да свет учине сигурнијим и бољим 
местом.

Људска права припадају сваком човеку по 
закону. Као право на сигурност, право на 
образовање, право на поштовање.

Правa

Права
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Конвенција о правима особа са 
инвалидитетом 

Конвенција о правима особа са 
инвалидитетом је документ који владама 
говори шта треба да ураде како би 
осигурале да особе са инвалидитетом имају 
иста права као и други људи. 

Члан бр. 5 Конвенције говори о 
дискриминацији.

Дискриминација значи да се према вама 
поступа неправедно или неједнако у 
односу на друге људе зато што сте особа са 
инвалидитетом.

Сви имају право на једнаку заштиту од 
дискриминације. 

ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА:
Република Србија треба да обезбеди свакој 
особи са инвалидитетом равноправно 
учешће у животу заједнице. Као на 
пример: обезбеђена рампа свуда и на свим 
површинама, прилагођене информације, 
прилагођена комуникација, употреба 
знаковног језика, Брајевог писма, звучни 
семафори, флексибилно радно време, 
скраћено радно време.
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Члан бр. 9 Конвенције говори о томе да 
држава мора да омогући приступачност како 
би особе са инвалидитетом могле да живе 
самостално и да буду укључене у друштво.

Приступачност је све што треба да се уради 
како би особе са инвалидитетом могле 
негде да уђу, или да нешто разумеју, или да 
нешто прочитају.

ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА:
Република Србија мора да обезбеди:
•	 Лакши приступ 

- јавним зградама као што су 
болнице и школе, 

- превозу.

•	 Више водича и тумача за знаковни језик 

•	 Ознаке на Брајевом писму,

•	 Информације које се лако читају 
и разумеју.
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Члан 12 Конвенције говори о томе да су 
сви равноправни пред законом и да имају 
право на пословну способност. 

Равноправност пред законом значи да 
особе са инвалидитетом имају иста права 
као и сви људи. 

Пословна способност значи да можеш 
самостално да доносиш одлуке о свом 
животу. Пословну способност стичеш када 
напуниш 18. година.

Пословна способност значи да можеш да:

Склапаш уговоре,

Даш пристанак на лечење, 

Доносиш одлуке о томе где ћеш живети, 



8

Располажеш својом имовином,

Подносиш тужбе и жалбе, 

Склопиш брак, 

Бринеш о деци, 

Гласаш,

Отвориш рачун у банци.

БАНКА

ГЛАСАЊЕ
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Врло често се особама са менталним 
инвалидитетом одузима пословна 
способност. То значи да о својим правима и 
обавезама не можеш да одлучујеш сам.

ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА:
Република Србија мора да особама са 
инвалидитетом обезбеди подршку како би 
самостално доносили одлуке о свом животу.

Република Србија мора да обезбеди и 
особама са инвалидитетом којима је одузета 
пословна способност право на слободан и 
информисан пристанак о свему што се тиче 
живота саме особе.

Члан 19 Конвенције говори о томе да особе 
са инвалидитетом имају право да живе сами 
и буду укључени у своју заједницу. 

Особе са инвалидитетом имају право да 
бирају:

•	 Место где ће живети,
•	 Са ким ће живети.

Имају право на здравствену заштиту, 

БОЛНИЦАБОЛНИЦА
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Имају право да иду у школу, 

Имају право да раде.

У Србији многе особе са инвалидитетом 
живе у установама. 

Живот у установи значи да особе са 
инвалидитетом: 

•	 Не могу слободно да се крећу,
•	 Немају приватност,
•	 Према њима се понашају веома лоше.
•	 Живе у лошим условима, 
•	 Не могу да доносе одлуке сами о свом 

животу.

Према женама и девојчицама се посебно 
лоше понашају. 

Ако затрудне, присиљавају их на абортус. 

Да не би затруднеле, дају им контрацепцију 
иако им претходно нису објаснили чему то 
служи.

Некада су изложене сексуалном 
узнемиравању и насиљу. На пример: када 
жену неко присиљава на сексуални однос 
на силу, добацује, понижава. 

ШКОЛА
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Живот у установама је посебно опасан 
за децу.

Деци која живе у установама је угрожено 
здравље и доводи до тога да се њихове 
потешкоће у развоју погоршавају.

ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА: 
Престати са смештајем особа са 
инвалидитетом у установе.

Престати са давањем новца за уређивање 
установа.

Престати са градњом нових установа.

Све установе би требало затворити.

Новац треба усмерити на развој услуга у 
заједници.

Члан 20 Конвенције говори о томе да 
су особама са инвалидитетом потребна 
помагала за кретање, уређаји, асистивне 
технологије како би биле самосталне.

У Србији особе са инвалидитетом тешко 
оставарују ово право.

Особа са инвалидитетом мора да иде на 
комисију Републичког фонда за здравствено 
осигурање, како би се остварило право на 
неко помагало. Често се дешава да, захтев 
буде одбијен.
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На листи помагала која се могу добити 
преко Републичког фонда за здравствено 
осигурање се не налазе многа средства 
важна за људе са интелектуалним 
тешкоћама или аутизмом као што су разни 
комуникатори, или нека помагала за слепе 
особе и особе које не чују.

ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА: 
Република Србија мора да обезбеди 
особама са инвалидитетом лакши приступ 
помагалима за кретање, уређајима, 
асистивним технологијама.

Члан 24 Конвенције говори о томе да је 
држава дужна да обезбеди инклузивно 
образовање. Инклузивно образовање значи 
да се сва деца школују заједно, у редовним 
школама. Инклузивно образовање је право 
сваког детета, а не право родитеља.

Ако деца са инвалидитетом хоће да наставе 
да иду у средњу школу или на факултет, 
могу да се упишу по афирмативним 
мерама. Афирмативне мере значе да 
деца са инвалидитетом добијају помоћ 
при полагању пријемног испита и имају 
предност приликом уписа.

ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА:
Нико не сме да буде искључен из школе 
само зато што има инвалидитет. Сва деца 
имају право на бесплатно и обавезно 
основно образовање.

ШКОЛА
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Деца са инвалидитетом не смеју да 
буду искључена из средњег или високог 
образовања зато што имају инвалидитет. 
Школе и факултети треба да сваком детету 
пруже подршку која му је потребна.

Деца са вишеструким инвалидитетом и 
ученици и студенти са инвалидитетом који 
живе у установама треба да буду укључена у 
образовни систем.

Члан 25 Конвенције говори о томе да све 
особе са инвалидитетом имају право да се 
лече као и други људи.

Женама са инвалидитетом у домовима дају 
контрацепцију. То су пилуле или спирале 
које жена користи да не би затруднела. 
Жене са инвалидитетом у домовима не 
питају да ли желе контрацепцију и не траже 
да се оне са тим сложе.

Уколико жена ипак затрудни, ради се 
абортус. То значи да се трудноћа прекине.

БОЛНИЦАБОЛНИЦА
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ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА:
Особе са инвалидитетом морају да дају 
информисани пристанак својим лекарима 
када треба да се спроведе нека медицинска 
интервенција. На пример: операција, 
вађење зуба, давање лека, вакцина. 

Информисани пристанак значи да лекар 
и медицинска сестра морају особама са 
инвалидитетом да дају информације о 
томе како ће их лечити. Те информације 
морају бити јасне и разумљиве. Особа са 
инвалидитетом мора дати свој пристанак.

Члан 27 Конвенције говори о томе да 
све особе са инвалидитетом треба да се 
запошљавају на отвореном тржишту рада. 
То значи да особе са инвалидитетом раде на 
свим оним местима где раде и други људи, а 
не у неким посебним фирмама.

Особе са инвалидитетом имају право да 
организују своје синдикалне организације. 
Синдикати су групе људи који се удружују да 
би се заједнички борили за права радника.

ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА:
Треба укинути процену радне способности
на начин на који она сада изгледа. 
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Радни центри и предузећа за 
професионалну рехабилитацију се могу 
користити само за припрему особа са 
инвалидитетом за запошљавање на 
отвореном тржишту рада. То су центри где 
раде особе са инвалидитетом одвојене од 
других људи. У радним центрима особе са 
инвалидитетом нису запослене. За свој рад 
добијају само новчану помоћ, што није у 
складу са Конвенцијом о правима особа са 
инвалидитетом.

Члан 28 Конвенције говори о томе да особе 
са инвалидитетом и чланови њихових 
породица имају право на одговарајући 
животни стандард. То значи да имају право 
на квалитетну исхрану, чисту воду, смештај 
и социјалну заштиту. Држава треба да 
помогне угроженом становништву тако што 
ће им пружати потребну подршку.

Да би остварила право на новчану помоћ 
особа са инвалидитетом мора да иде 
на комисију. Комисију чине људи који 
одлучују да ли ћеш добити новчану помоћ 
или не. Комисија не одлучује у складу 
са Конвенцијом о правима особа са 
инвалидитетом. 

ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА:
Република Србија мора да социјалну 
заштиту усклади са социјалним моделом и 
стандардима људских права.
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Члан 29 Конвенције говори о томе да 
држава мора да обезбеди да све особе 
са инвалидитетом могу да учествују у 
политичком и јавном животу равноправно 
као и други.

То значи особе са инвалидитетом могу да 
буду:

•	 чланови политичких партија, 
•	 чланови невладиних организација, 
•	 чланови организација особа са 
инвалидитетом.

Особе са инвалидитетом имају право да 
тајно гласају. То значи да ће сами одлучити 
за кога ће да гласају. 

Особе са инвалидитетом које су лишене 
пословне способности не могу да гласају.

ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА:

•	 Обезбедити приступачна бирачка места; 

•	 Обезбедити информацијску 
приступачност изборних материјала;

ГЛАСАЊЕ
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•	 Обезбедити тајност гласања особама с 
инвалидитетом;

•	 Унапредити систем гласања од куће. 

ГЛАСАЊЕ
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