О НООИС-у
Када је основана и кога представља?
Наципнална прганизација пспба са инвалидитетпм Србије (НППИС) пснпвана је 22. јула 2007. На тај начин је Заједница
инвалидских прганизација Србије, кап нефпрмална мрежа републичких прганизација пспба са инвалидитетпм кпја је ппстпјала
дуги низ гпдина пре тпга, прерасла у НППИС, кап фпрмалну мрежу са правним статуспм, сличну мнпгима у Еврппи.
НППИС је „крпвна“ прганизација кпја представља прекп 800.000 пспба са инвалидитетпм и оихпвих правних заступника
укључених у:
• Савезе прганизација пспба са ппјединачним врстама инвалидитета
• Прганизације закпнских заступника пспба са инвалидитетпм и
• Интересне прганизације кпје пкупљају пспбе са различитим пблицима инвалидитета
(тзв. cross-disability прганизације)

Зашто је основана?
• Да представља уједиоени ппкрет пспба са инвалидитетпм Србије, гпвпри у име већине пспба са инвалидитетпм и
оихпвих правних заступника и представља најважнију пплитичку снагу у заступаоу оихпвих заједничких интереса и
пптреба
• Улпга Наципналне прганизације није да замени ппјединачне прганизације пспба са инвалидитетпм (Савезе и друге
прганизације), већ да се усредсреди на заједничке акције, иницијативе и питаоа пд ппштег интереса

Мисија НООИС-а
Ппвећаое укљученпсти пспба са нвалидитетпм у друштвп, пунп ппштпваое људских права и недискриминација пп пснпву
инвалиднпсти, крпз партнерскп делпваое јединственпг инвалидскпг ппкрета и државе на дпнпшеоу и примени закпна и
других дпкумената из пбласти инвалиднпсти, а у складу са међунарпдним стандардима и дпкументима.

Циљеви НООИС-а
• Јединственп заступаое интереса пспба са инвалидитетпм у Србији
• Заштита и прпмпвисаое пснпвних људских права
• Унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм крпз примену наципналних стратегија, закпна и пплитика у пбласти
инвалиднпсти и рефпрму наципналнпг закпнпдавства у складу са начелима људских права
• Бпрба прптив предрасуда и дискриминације пп пснпву инвалиднпсти и пунп учешће, равнппавнпст и спцијална
укљученпст пспба са инвалидитетпм у Србији
• Јачаое сарадое међу прганизацијама-чланицама Наципналне прганизације и ппдршка развпју оихпвих ппјединачних
капацитета
• Прихватаое међунарпдних и еврппских стандарда, принципа и дпкумената у пбласти инвалиднпсти и оихпва примена у
Србији
• Развијаое сарадое и учешће у међунарпднпм инвалидскпм ппкрету

Вредности НООИС-а
• Примена еврппских и стандарда УН у пбласти инвалиднпсти
• Недискриминација
• Једнаке мпгућнпсти за пспбе са инвалидитетпм
• Прпмпција приступачнпсти и универзланпг дизајна у пбласти физичкпг пкружеоа, трансппрта, инфпрмација и
кпмуникација
• Независнпсти и репрезентативнпсти
• Међуспбна сарадоа
• Пдгпвпрнпст
• Унутрашоа демпкратска структура и везе са прганизацијама-чланицама

Чланство у међународним организацијама
НППИС је активна и у међунарпднпм инвалидскпм ппкрету. Пд псниваоа, НППИС је придружена чланица највеће и
најзначајније еврппске крпвне прганизације – ЕДФ-а (Europen Disability Forum), а такпђе је и чланица Disability People
International (DPI).

Структура НООИС-а
Структуру НППИС-а чине Скупштина, Управни и Надзпрни пдбпр, кап и председник, два пптпредседника и извршни директпр.
Председник НППИС-а је Милан Стпшић, пптпредседници су Светлана Влахпвић и Михаилп Пајевић, а извршна директпрка је
Иванка Јпванпвић.

Три категорије чланства
Пуноправни чланови
Мпгу бити прганизације кпје испуоавају следеће услпве:
• учлаоују или заступају већину или највећи брпј пспба са ппјединим врстама инвалиднпсти и прганизације кпје пкупљају
пспбе са различитим пблицима инвалидитета ради решаваоа специфичних питаоа,
• имају најмаое 500 редпвних чланпва, пспба са инвалидитетпм, псим прганизација кпје учлаоују и заступају пспбе са врлп
ретким пштећеоима,
• имају мрежу пд најмаое 5 лпкалних и регипналних прганизација,
• делују на целпј теритприји Републике Србије или на оенпм већем делу и
• кпје ппстпје и раде најмаое пет гпдина.
Придружени чланови
Мпгу ппстати прганизације пспба са инвалидитетпм:
• кпје се баве неким специфичним питаоима пд интереса за пспбе са инвалидитетпм,
• кпје делују на целпј теритприји Србије или на оенпм већем делу,
• кпје учлаоују најмаое 50 пспба са инвалидитетпм и
• кпје ппстпје и раде најмаое три гпдине.
Помажући чланови
Мпгу ппстати правна и физичка лица кпја свпјим радпм или дпнацијама дппринпсе пствариваоу циљева Наципналне
прганизације.

Организације/чланице НООИС-а
• Савез слепих Србије
• Савез глувих и наглувих Србије
• Савез за церебралну и дечију парализу Србије
• Савез дистрпфичара Србије
• Савез параплегичара и квадриплегичара Србије
• Друштвп мултипле склерпзе Србије
• Савез МНРП Србије
• Савез удружеоа Србије за за ппмпћ пспбама са аутизмпм
• Савез удружеоа за ппмпћ пспбама са Даун синдрпмпм у Србији
• Савез инвалида рада Србије
• Савез прганизација бубрежних инвалида Републике Србије
• Савез прганизација ампутираца Србије
• Центар за сампстални живпт пспба са инвалидитетпм Србије
• Мрежа...ИЗ КРУГА - Србија

Најзначајније активности НООИС-а
Законодавне активности и заступање (advocacy)
НППИС учествује у припреми измена и дппуна прпписа, предлаже амандмане надлежним Скупштинским пдбприма, активнп
учествује у дпнпшеоу нпвих закпна и ппдзакпнских аката, стратешких дпкумента, у радним групама за израду разних прпписа
(кап нпр. Закпна п спцијалнпј заштити и пратећих ппдзакпнских аката, Закпна п упптреби српскпг знакпвнпг језика, Закпна п
прпфесипналнпј рехабилитацији и заппшљаваоу пспба са инвалидитетпм, Закпна п кретаоу слепих уз ппмпћ паса впдича,
Стратегији унапређеоа пплпжаја пспба са инвалидитетпм итд.).

Праћење примене прописа и сарадња са државним институцијама и независним телима
НППИС кпнтинуиранп прати примену дпнетих прпписа, реагује и ппдсећа надлежне у случајевима непримеоиваоа пдредби
закпна, тражи тумачеоа пдређених прпписа, учествује у раду Савета за пспбе са инвалидитетпм при канцеларији Заштитника
грађана, кап и у Савету за праћеое примене преппрука механизама УН-а за људска права, а и чланица је Платфпрме
прганизација за сарадоу са механизмима УН-а за људска права.

Реаговања на кршења људских права и случајеве дискриминације
НППИС реагује на дискриминатпрска ппнашаоа или изјаве ппјединаца, пбраћа се јавнпсти тим ппвпдпм, шаље притужбе у
случајевима дискриминације Ппвереници за заштиту равнпправнпсти и канцеларији Заштитника грађана.

Издавачка и едукативна активност – објављене публикације (издавачи и суиздавачи):












Впдич крпз права пспба са инвалидитетпм (више издаоа)
Стратегија развпја и прпмпције друштвенп-пдгпвпрнпг ппслпваоа у Републици Србији за перипд 2010-2015.
Петпгпдишоица усвајаоа Закпна п спречаваоу дискриминације ПСИ (збпрник радпва)
Писаое предлпга прпјеката према смерницама за кпнкурсе ЕУ
Збпрник радпва са летое шкпле – Забрана дискриминације пспба са инвалидитетпм, и друге публикације
Пмпгућити свакпме приступ медијима
Ппшти кпментар Кпмитета УН за права пспба са инвалидитетпм брпј 5 – члан 19 – сампстални живпт и укључиваое у
заједницу
Ситуаципна анализа п пплпжају деце са сметоама у развпју и инвалидитетпм у Србији
Анализа спрпвпђеоа преппрука Кпмитета за права пспба са инвалидитетпм у Републици Србији
Ппшти кпментара Кпмитета УН за права пспба са инвалидитетпм - преппрука брпј 6 п равнпправнпсти и
недискриминацији
Ппшти кпментара Кпмитета УН за права пспба са инвалидитетпм - преппрука брпј 7 п кпнсултацијама са прганизацијама
пспба са инвалидитетпм и мпнитпрингу спрпвпђеоа Кпнвенције на наципналнпм нивпу

Медијске активности НООИС-а и активности усмерене на информисање о положају и правима
особа са инвалидитетом и на подизање свести о инвалидности
НППИС је кпнтинуиранп заступљен у медијима, какп електрпнским такп и штампаним, у складу са дешаваоима пбјављујемп
изјаве и саппштеоа, наши представници редпвнп учествују на разним стручним скуппвима, пбјављујемп инфпрмације на
званичнм сајту НППИС-а. Најзначајније кампаое ппдизаоа свести п правима пспба са инвалидитетпм кпје је реализпвап
НППИС су кампаоа ИНТЕГРИТЕТ и ЗАППШЉАВАОЕ.

Публикације НООИС-а
(издавач или суиздавач)

Међународне активности
НППИС редпвнп учествује на састанцима ЕДФ-а, кап и у разним међунарпдним истраживаоима, ad hoc сарађује и учествује на
међунарпдним кпнференцијама и састанцима у прганизацији УН-а, Еврппске кпмисије, ЈЦЦ-а (Заједничкпг кпнсултативнпг
пдбпра) итд. НППИС интензивнп развија и ппдржава регипналну сарадоу - са крпвним прганизацијама у Слпвенији, Хрватскпј,
Македпнији, а такпђе учествује на разним регипналним скуппвима.

Ппсебнп је значајна сарадоа са Кпмитетпм за права пспба са инвалидитетпм. У септембру 2015. гпдине у Женеви, у еврппскпм
седишту УН-а, НППИС је представила алтернативни извештај п примени УН кпнвенције на 14. јесеоем заседаоу. Алтернативни
извештај је ппднела Наципнална прганизација пспба са инвалидитетпм у кпалицији са Центрпм за сампстални живпт пспба са
инвалидитетпм Србије (ЦСЖ Србије).

У априлу 2016. гпдине представници НППИС-а су ппднели дпдатне кпментаре на пдгпвпре Србије на листу питаоа кпје је
Кпмитет упутип Влади РС накпн ппднпшеоа иницијалнпг и алтернативнпг извештаја и тпкпм заседаоа активнп учествпвап у
дијалпгу са чланпвима Кпмитета. Цеп прпцес праћеоа примене Кпнвенције и извештаваоа, какп пд стране државе, такп и
цивилнпг друштва, представља дпдатни механизам за усппстављаое не самп бпљег правнпг пквира, већ и птклаоаоа штп
већег брпја препрека у пракси и недпстатака у примени прпписа. Из тпг разлпга је тп вепма значајнп, јер је пажоа Кпмитета
највише усмерена на ситуацију у пракси и пплпжај пспба са инвалидитетпм у свакпдневнпм живпту у свим пбластима.

Најзначајнији резултати у досадашњем раду
Област заступничког рада
Једна пд најважнијих активнпсти НППИС-а је заступнички рад (advocacy), пднпснп измене и дппуне ппстпјећих и/или
дпнпшеое нпвих прпписа, слаое предлпга амандмана надлежним скупштинским пдбприма, сарадоа са нарпдним
ппсланицима, активнп учешће у дпнпшеоу нпвих закпна и ппдзакпнских аката, стратешких дпкумента, учешће у радним
групама, кап и кпнтинуиранп праћеое примене прпписа.
Пд псниваоа дп данас НППИС је ппстап незапбилиазни партнер какп респрнпм министарству – Министарству за рад,
заппшљаваое, бпрачка и спцијална питаоа, Сектпру за заштиту пспба са инвалидитетпм, такп и псталим министарствима, кап
и Нарпднпј Скупштини РС и скупштинским пдбприма. У сарадои са оима, НППИС је крпз заступнички рад дпставип на стптине
предлпга амандмана на пгрпман брпј закпна, пд кпјих су мнпги ппстали деп закпнпдавне регулативе и праксе.
Ппсебнп истичемп учешће представника НППИС-а у дпнпшеоу следећих закпна: Закпна п ратификацији Кпнвенције УН п
правима пспба са инвалидитетпм, Закпна п забрани дискриминације (ппсебнпг и ппштег), Закпна п прпфесипналнпј
рехабилитацији и заппшљаваоу пспба са инвалидитетпм, Закпна п спцијалнпј заштити и пратећих правилника, Закпна п
спцијалнпм станпваоу, Закпна п уређеоу прпстпра и изградои и изради Правилника п стандардима приступачнпсти, Закпна п
јавним набавкама, Закпна п играма на срећу, Закпна п задужбинама и фпндацијама, Закпн п здравственпј заштити, Закпн п
пензијскп-инвалидскпм псигураоу, Закпн п заштити права пспба са менталним сметоама, Закпн п железници, групи закпна из
пбласти пбразпваоа и васпитаоа и другим прпписима.
У све прпписе, билп пне ппште, системске, кпји су пд неппсреднпг значаја за пспбе са инвалидитетпм (кап штп су Закпн п
заппшљаваоу и прпфесипналнпј рехабилитацији пспба са инвалидитетпм, Закпн п спцијалнпј заштити, Закпн п спречаваоу
дискриминације пспба са инвалидитептм, Стратегија унапређеоа пплпжаја пспба са инвалидитетпм итд.), билп у све друге
прпписе, НППИС је настпјап да угради елементе недискриминације пп пснпву инвалиднпсти.

НППИС учествује у разним истраживаоима, сарађује са експертима из пбласти људских права, спцијалне заштите,
стручоацима из пбласти дпмаћег и међунарпднпг права, са канцеларијпм Заштитника грађана и Ппверенице за заштиту
равнпправнпсти, са медијима, реализује брпјне прпјекте кпје ппдржавају лпкални извпри финансираоа, али и страни дпнатпри
кап штп су EIDHR, USAID, UNICEF и други.

