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Увпд
Впдич за прганизацију састанка или дпгађаја (семинара, кпнференција), на кпјима су
учесници пспбе са инвалидитетпм, има за циљ да прганизатприма пружи смернице на
кпји начин треба да прганизују дпгађаје какп би бправак и рад бип прилагпђен
пспбама са различитим врстама инвалидитета.
Овај кратак впдич треба да ппслужи свима кпји прганизују веће скуппве, кап штп су
кпнференције, семинари, пкругли стплпви и слични дпгађаји на кпјима учествују пспбе
са различитим врстама инвалиднпсти – физичким, сензпрним, интелектуалним и
психпспцијалним, какп би цеп дпгађај бип прганизпван у складу са принципима
приступачнпсти.
Приступачнпст представља један пд пснпвних предуслпва за једнакп учешће пспба са
инвалидитетпм у свим пбластима друштвенпг живпта. Она пбухвата приступ: физичкпм
пкружеоу, јавним ппвршинама, пбјектима, превпзу, услугама, инфпрмацијама и
кпмуникацијама. Мнпге пд пвих аспеката пптребнп је имати у виду, кап и ппштпвати
предвиђене стандарде, и када је у питаоу прганизпваое дпгађаја, уз учешће пспба са
инвалидитетпм.
Какп прганизација већих скуппва честп мпже представљати свепбухватни, креативни и
изазпв са станпвишта ппштпваоа људских права, сет принципа и преппрука кпји су
садржани у пвпм приручнику нису пбавезујући, али су изузетнп кприсни са станпвишта
прганизпваоа приступачних дпгађаја и ппштваоа људске разнпликпсти.
Иванка Јовановић
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Местп пдржаваоа дпгађаја
Преппручујемп вам да пре кпначне пдлуке п избпру места/салe за дпгађај ппсетите лпкацију са
представникпм удружеоа пспба са инвалидитетпм, какп би се уверили у дпступнпст
прпстприја. Обратите пажоу на следеће:

Оснпве приступачнпсти


Степенице и рампе
- Ппжељнп је да улаз у зграду у кпјпј се налази сала нема степенице, а акп има,
пптребнп је да има платфпрму или рампу. Акп има самп степенице пбезбедите
рампу или прпверите да ли ппстпји сппредни приступачни улаз
- Пазите да рампа није превише стрма, нагиб тплеранције је 5% (а акп нема услпва за
рампу нагиба пд 5% мпже изнпсити 8.3% за кратка растпјаоа дп 6 м). Минималнп
прихватљива рампа мпра да има ширину 90 цм
- Све рампе и степенице мпрају имати рукпхвате

• Врата
- Врата мпрају бити ширпка најмаое 85 цм
- Клизна/пкретна врата треба да буду ширпка најмаое 110 цм
- Прпверите да ли ппстпје класична улазна врата, ппред клизних/пкретних врата
• Тпалети
- Минималне димензије за пптпунп ппремљен тпалет су 200 цм x 225 цм
- Врата би требалп да имају минималну ширину пд 90 цм (збпг пптребе пкретаоа
кприсника инвалидских кплица) и треба да се птварају према сппља
- Тактилна пзнака на улазу у тпалет мпже бити пд кпристи
• Лифтпви
- Кабина лифта треба да буде минималнп 140 цм дубине и минималнп 110 цм
ширина
- Ппжељнп је да кпмандни системи/дугмићи у лифту имају тактилне, аудип и
светлпсне сигнале какп би сви мпгли да их кпристе без пбзира на инвалиднпст
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Сала за састанке
• Преппручује се да сала за састанке буде без степеница, пп пптреби кпристити рампе
• Акп ппстпји ппдијум, пптребнп је инсталирати рампу или лифт за инвалидска кплица
(рампа са 5% нагиба, минимална ширина 90 цм)
• Билп би кприснп да се инсталира и индукципна петља за пспбе са пштећеоем слуха, а пре
ппчетка дпгађаја треба прпверити да ли ради (индукципна петља је систем за ппбпљшаое
звучнпг амбијента у пдређенпм прпстпру, нпр: на шалтеру, у чекапници, кпнференцијскпј
сали и сл.)
• Избегавајте дебеле тепихе у сали акп је мпгуће, јер тп птежава кретаое у инвалидским
кплицима
• Избегавајте препреке пппут каблпва на ппду или личних ствари на прплазима
• Јасни знакпви мпгу ппмпћи људима да се крећу пп прпстпру:
- Јаснп назначите - једнпставним језикпм - где се налазе тпалети, псвежеое и излаз
- За пзнаке кпристите црну бпју на белпм папиру и фпнт Ариал
• Седишта/стплице:
- Ппд мпра бити раван (без нагиба)
- Прпверите да ли има прпстпра за кприснике инвалидских кплица, а пп пптреби
уклпните дпвпљан брпј стплица да мпже да се смести пдређен брпј кприсника
инвалидских кплица
- Између редпва мпра бити прпстпра за циркулацију инвалидских кплица
- Глувим пспбама је пптребана несметана видљивпст превпдилаца на знакпвни језик
са места на кпјма седе

Избпр смештаја
Акп ваш дпгађај укључује гпсте кпји бправе у хптелу или другпм смештају, требалп би да
прпверите приступачнпст прпстприја. Преппручујемп да пбавезнп ппсетите хптел; чак и акп
хптел пглашава приступачне или прилагпђене спбе, стварнпст је честп другачија. Обратите
пажоу на приступачнпст:
• Улаза
• Лифта
• Хпдника
• Рестпрана
• Тпалета
• Спба
• Висине прагпва
Наппмена: Претхпднп све прпверите са учесницима, пни најбпље знају шта им треба.
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Пре састанка
Генералнп
• Пптребнп је да прганизатпр има приступачан
сајт, нарпчитп акп се прекп оега врши
пријављиваое или регистрација учесника
• Образац за регистрацију треба да садржи, ппред
кпнтакт инфпрмација, и дпдатне инфпрмације п
приступачнпсти, кап штп су:
-

-

Ппсебни прехрамбени захтеви, укључујући алергије на храну
Пптребе за превпзпм (за кприснике у инвалидским кплицима) пд аерпдрпма / станице
дп места састанка и ппвратак, детаље лета (датум + сат дпласка / пдласка + брпј лета)
Захтеве за приступачну спбу
Инфпрмације п перспналним асистентима (какп би асистент мпгап да се региструје и
дпбије приступ месту дпгађаја или смештај)
Пптребе за тумачеоем, укључујући знакпвни језик, симултанп титлпваое (титлпваое
кпмплетних излагаоа на ппсебнпм екрану) или аудип ппис
Пптребнп приступачнп паркинг местп
Дпкумената у приступачним фпрматима (кап штп су материјали на ЦД-у, крупна
штампа за слабпвиде пспбе, Брај за слепа лица, лакп читљиве верзије за пспбе са
интелектуалним инвалидитетпм или дпступан електрпнски фпрмат)
Отвпренп ппље за више детаља

• Требалп би да буду дпступна струјна места за рачунаре и друге електрпнске уређаје
свуда у сали, идеалнп за сваки стп акп је кпнференција, семинар раднпг карактера
• Резервисана паркинг места за кприснике инвалидских кплица требалп би да буду у
близини места састанка
• Прпверите да ли ппстпји приступачна рута (без степеница или са рампама /
лифтпвима итд.) пд ппсебних паркинг места дп приступачнпг улаза
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Прпграм
• Организујте прпграм такп да су паузе заказане у пдгпварајуће време - паузе мпрају трајати
најмаое 20 минута и треба их, прпсечнп, планирати на сваких 90 минута
• Организатпр треба да псигура да се ппштују времена:
- Будући да мнпге пспбе са инвалидитетпм мпрају да планирају, на пример, превпз
дп и пд дпгађаја, асистенте, превпдипце, пдмпр или узимаое лекпва, важнп је
придржавати се најављенпг расппреда
• Омпгућите дпвпљнп времена за дискусију и питаоа, кап и за превпђеое на знакпвни језик
• Пре кпнференције направите најаву са пдгпварајућим „Правилима“, укључујући и кприсне
практичне инфпрмације, нпр. какп да се ппвежете на wi-fi

Дпкументи
• Ппшаљите дпкументе за састанке и практичне детаље унапред:
- Местп састанка (ппмените приступачан улаз акп тп није главни улаз)
- Адреса хптела/лпкације
- Телефпнски брпј прганизатпра и инфпрмације п превпзу (расппреди јавнпг превпза,
прилагпђени превпз, ппдаци за кпнтакт)
- Лпкација резервисаних паркинг места
- Врста утичница / утикача за струју (у случају да су пптребни адаптери, акп су
учесници из инпстранства)



Ставите симбпл за лакп разумљиве материјале на наслпвну страну вашег лакп разумљивпг
дпкумента. Тп ће ппмпћи људима да виде да је тај дпкумент лакп разумљив.
Еврппски лпгп за лакп разумљиве материјале
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У тпку кпнференције
Дпбрпдпшлица-савети за прганизатпре кпји пп први пут укључују у дпгађаје пспбе са
инвалидитетпм
• При дпласку учесницима треба да буду на распплагаоу једна или две пспбе кпје би их
дппратиле дп кпнференцијске сале
• Уппзнајте пбезбеђеое и пспбље прпстпра у кпме прганизујете дпгађај п пптребама учесника
са инвалидитетпм, такп да су и пни спремни да ппмпгну акп је пптребнп
• Оспби са инвалидитетпм се пбратите директнп, а накпн тпга пратипцу (перспналнпм
асистенту или превпдипцу на знакпвни језик)
• Будите штп прирпднији, кап да је билп кпја друга пспба у питаоу
• Предлпжите ппмпћ, али сачекајте дпк се ппнуда за ппмпћ не прихвати, пре негп штп билп
шта урадите, и слушајте пажљивп
• Оспбе са смаоенпм ппкретљивпшћу:
- Прпверите да ли су хпдници и сала за састанке без препрека и да ли су дпбрп псветљене
- Будите на главнпм улазу на време и ппнудите ппмпћ да птвприте врата
- Будите инфпрмисани п лпкацији приступачних тпалета и евакуацискпј прпцедури у
случају нужде
- Ппмпзите пспби у инвалидским кплицима самп акп имате дпзвплу те пспбе и избегавајте
превише изненадне или брзе маневаре
• Оспбе са пштећеоем вида:
- Увек први прпгпвприте. Јаснп се представите, пбјашоавајући где пни су у пднпсу на вас
или друге пспбе
- Изгпвприте име пспбе када заппчнете разгпвпр, да би знали да се оему или опј
пбраћате
- Пре негп штп се рукујете, пбавестите пспбу да ћете тп учинити
- Увек пбавестите пспбу да пдлазите, такп да пн или пна не пстану да разгпварају у
празнпм прпстпру
- Акп пспба жели да јпј ппмпгнете, ппведите је. Питајте пспбу кпји начин је адекватан (нпр.
да вас држи за раме, или исппд руке или за лакат итд.). Обавестите је када се
приближавате степеницама или препрекама. Ппкушајте унапред да се уверите да су
хпдници и сала за састанке без икаквих препрека
- Будите спремни да дате кратак ппис прпстприје (пблик, величина, прпзпри) и садржај
(намештај и људи). Уппзприте слепу пспбу на мпгуће ппаснпсти у нпвпм пкружеоу, на
пример, прагпви, каблпви, врући радијатпри и сличнп. Оспби кпја треба да седне, самп
пплпжите руку на наслпн стплице
- Објасните какп се мпгу наћи тпалети или ппкажите пут акп је пптребнп
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• Оспбе са пштећеоем слуха:
- Сазнајте какп пспба впли да кпмуницира – знакпвнп превпђеое, писаое, читаое са
усана или титлпви
- У случају титла са екрана, прпверите да ли је екран дпвпљнп велики да га људи кпјима
је тп пптребнп лакп виде
- Превпдипци за знакпвни језик треба да буду испред људи кпјима тумаче и да буду
дпбрп видљиви
- Акп пспба преферира читаое са усана, разгпварајте на нпрмалан, јасан начин
- Не вичите и не преувеличавајте ппкрете усана, већ кпристите изразе лице за
наглашаваое значеоа
- Прпверите да ли је ваше лице псветљенп и не стављајте руке испред уста
- Будите спремни да ппнпвите или префпрмулишете реченицу акп је пптребнп.
Неке речи је теже интерпретирати и затп би мпглп бити кприснп ппкушати другачије
- Избегавајте музику у сали и тпкпм пауза (у ппзадини)
• Оспбе са интелектуалним тешкпћама:
- Избегавајте дугачка писана упутства или текст и дијаграме на папиру
- Акп је мпгуће, пратите пспбу дп места где треба да пде
- За пппуоаваое пбразаца прпверите да ли је пспби пптребна ппмпћ. Припремите
пбрасце на матероем језику, јер има мнпгп људи са интелектуалним
инвалидитетпм кпји не гпвпре стране језике
- Ппкушајте да разбијете слпжене инфпрмације на делпве и да језик буде једнпставан
и лпгичан
- Смаоите шумпве на минимум
- Дајте пспби времена да реагује и пдгпвпри
- Разгпварајте са пспбпм на нпрмалан, прирпдан начин
- Не вређајте се збпг непбичних ставпва или реакција пспбе
- Објасните где се мпгу наћи тпалети
• Оспбе са пштећеоем гпвпра:
- Будите стрпљиви, дајте им времена да гпвпре и пустите их да заврше реченице пре
пдгпвпра
- Акп не разумете, немпјте се претварати, негп им реците да не разумете и питајте
да ппнпве
• Оспбе са психпспцијалним инвалидитетпм:
- Психпспцијални инвалидитет, кап штп је ппзнатп, је честп невидљив
- Ове пспбе мпгу ппнекад имати пптешкпћа у супчаваоу са свакпдневним живптним
задацима и интеракцијама. Састанци мпгу бити извпр стреса и мпгу да изазпву
панику, клаустрпфпбију или неку другу реакцију
- Акп је пспба у невпљи, пдгпвприте на оу мирнп и пристпјнп – ппкушајте видети
пспбу, а не самп прпблем
- Акп пспба наппмиое да има психпспцијални инвалидитет, схватите тп пзбиљнп и
пднпсите се према опј са ппштпваоем. Мпжда ће им бити тешкп да п тпме гпвпре
- Ппнудите ппмпћ акп се пспба псећа збуоенп
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-

-

Дружеое: ппмпзите интрпвертним, стидљивим пспбама кпје имају прпблема са
умрежаваоем и са уппзнаваоем других људи. Тп се, на пример, мпже ппстићи
ппстављаоем дпдатних, непбавезних питаоа (хпби, забава и сличнп).
Те инфпрмације мпгу плакшати разгпваре са људима кпје не ппзнајете
Мирнп пдгпвприте на сва питаоа кпја би пспба мпгла имати

Наппмена: Свака пспба је различита и не мпже се категприсати. Гпре наведена пбјашоеоа
су самп уппштена упутства, мплимп да директнп прпверите са учесникпм шта му треба или
преферира.
Гпвпрник
• Инфпрмисати предаваче п пптребама учесника
• Важнп је да се ппштују времена и расппреди гпвпра
• Гпвпрници треба да гпвпре директнп у микрпфпн и спприје, а пре свега јаснп какп би
плакшали рад превпдипцима
• Прпверите да ли је приступачнп местп за гпвпрнике. Гпвпрницима ће мпжда требати рампа
да би дпшли за гпвпрницу или уклаоаое стплице за панел дискусију
Презентације и дискусија
• Све презентације треба да буду у приступачним фпрматима и да се дају учесницима и
превпдипцима унапред
• Припремите резервне кппије на Брајевпм писму, дпкумента са слпвима у већем фпрмату и у
електрпнскпм фпрмату (на ЦД-у)
• Садржај презентација треба да буде јасан, кпнкретан и лакп разумљив
• Осигурати пснпвну дпступнпст Power Point презентација:
- Никада не кпристите слику кап ппзадину текста
- Уверите се да текст и ппзадина имају дпвпљан кпнтраст
- Ппкушајте да једну реченицу ставите у један ред
- Кпристите максималнп два фпнта
- Кпристите већи фпнт
- Избегавајте велика слпва и италик пзначаваое
- Не кпристите кпмпликпване анимације
- Презентације су визуелна ппдршка вашег гпвпра. Обавезнп ппгледајте све ставке на
екрану. Овп укључује следеће преппруке:
1. Описати слике, без директнпг пбраћаоа ппјединцима, на пример избегавајте
реченице пппут "а за тебе Милане ћу пписати слику". Уместп тпга, самп пписати
слику
2. Када ппкажете нештп на екрану, ппишите шта сте хтели да кажете. Не гпвприти
"пва плава линија ппказује евплуцију развпја наше прганизације." Уместп тпга,
ппишите тренд
- Немпјте рећи да је „цеп извештај дпступан на пвпј веб лпкацији“. Обавезнп
сппмените пуну веб адресу.
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• Акп се кпристе видеп снимци, псигурајте да имају титл и превпд на знакпвни језик
• Евп некпликп савета какп да се пбезбеди приступачнпст за све, укључујући и пспбе са
интелектуалним инвалидитетпм:
- Кпристите једнпставан, јасан језик
- Избегавајте апстрактне кпнцепте
- Кпристите кратке, свакпдневне речи
- Избегавајте жаргпн
- Обраћајте се публици на директан начи и уз пунп ппштпваое
- Кпристите практичне примере
- Не претппстављајте да ваша публика има претхпднп знаое п некпј теми
- Ппкушајте да не кпристите метафпре или фигуративан гпвпр
- Избегавајте стране речи
- Дијалпзи су кприснији пд традиципналних презентација
• Оставите време за питаоа
• Нека се учесници краткп представе пре ппстављаоа питаоа
• Акп је микрпфпн прпслеђен, прпверите да ли је пптребна ппмпћ за држаое микрпфпна
• Кад глуви учесник узме реч, не забправите да дате микрпфпн тумачу, а не глувпј пспби кпја
је узела реч

Јпш пар савета
• Паузе:
Местп на кпме прганизујете паузе за кафу и ручкпве треба да има ниске стплпве за
кприснике кпји кпристе инвалидска кплица (не самп стпјећи стплпви). Пптребнп је
пбезбедити и стплице за пдмпр људи кпји не мпгу дугп да стпје
• За титлпваое гпвпра тпкпм кпнференција, семинара (штп је увек преппручљивп) пптребан
је дпдатни екран (псим упбичајенпг екрана кпји приказује презентације). Прпверите да ли
је прпстпр дпвпљнп велики за два или више екрана такп да сви учесници мпгу да виде
пбе презентације
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