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С
авез глувих и наглувих Србије
имао је велику улогу у борби да
се глува лица оспособе за кори

сне и продуктивне чланове друштва и
скину са терета државе, борећи се да
се обезбеде адекватни услови за успе
шну рехабилитацију, школовање, пр
офесионалну оријентацију и оспособ
љавање, запошљавање, културно и
спортско уздизање и социјализацију у
друштву. Та борба се водила са орга
нима власти, да се обезбеде адекват
ни нормативни услови за остварива
ње права глувих у свим областима
живота, али и са породицама глувих
особа да се њихова деца укључе у нор
малне токовеживота.

Први задатак, новоосноване органи
зације глувих после Другог светског
рата (2. новембра 1944. године), која
је носила назив „Народноослободила
чкифронт глувих“ био је окупљање и
евидентирање глувих лица која су
преживела ратне страхоте, која су би
ла препуштена сама себи, необразо
вана, беспослена и комуникативно
изолована. Да би показали своје могу
ћности, глуви су почели да форми
рају радне бригаде које су се укључи
ле у све акције обнове порушене зе
мље. Бригаде су радиле на отклањању
рушевина, подизању фабрика, домо
ва, школа, као и на изградњи ауто пу
тева и пруга. Проблем запошљавања
решаван је упућивањем глувих на рад
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у отворену привреду и оснивањем со
пствених заштитних радионица, које
су нам нажалост, на крају, променом
друштвеног система, мимо наше во
ље одузете.

Трајни задаци у правцу решавања
потреба глувих и наглувих лица у на
шој земљи указивали су на нужност
континуираног и свеобухватнијег ра
да, да би се ишло у корак са развојем
нашег друштва. Приступило се отва
рању домова и клубова, прво у већим
а касније у мањим местима, тако да
данас имамо 45 организација у целој
Србији.

Акције, које се воде преко Савеза глу
вих и наглувихСрбије у последње вре
ме остављају трагове у резултатима
који имају своје вредности у циљу бо
љег и успешнијег егзистирања глуве и
наглуве личности у нашој друштвеној
заједници. Најважније је да су глуви и
наглуви данас у већој мери анимира
ни да пружају свој допринос оствари
вању заједничких циљева и задатака.
Неке од тих акција, као што су семи
нари знаковног језика, реализовање
пројеката, упознавање јавности пу
тем билборда, ТВ спотова и електрон
ским путем имале су свој зачетак у
нашем Савезу, а сада се користе у це
лој Србији. Нас, који пратимо рад на
ших организација сви ови значајни
успеси постигнути у протеклом пери
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оду могу само радовати и ми смо на
њих поносни. Значајна предност у
свему томе је што се не ради кампањ
ски, парцијално већ све акције иду на
бази глобално усвојеног дугорочног
програма, и то је за нашу организаци
ју велика предност. Осим тога, импо
нује решење питања информисанос
ти чланства и јачање веза између чла
нства и организација, путем сопстве
ног часописа „Наш свет“, који излази
од 2000. године. Знамо да све то не
зависи само од материјалних могућ
ности, колико о људима, њиховој упо
рности и жељи за остварење тежње
глуве личности за пуноправнијим
третманом. То се видимо, уз помоћ
Ресорног министарства за социјална
питања постепено али успешно ост
варује и има знатног утицаја на рад
осталих организација у Србији.

Данас нам је примарни циљ да се бо
римо за усвајање Закона о знаковном
језику. Надамо се да ћемо ова права
ускоро решити преко Ресорног мини
старства за рад, запошљавање, бора
чка и социјална питања – Сектора за
заштитуОСИ.

Финансирању активности нашег Са
веза морала би се посветити већа па
жња са становишта његове друштве
но значајне улоге. У том правцу стал
но инсистирамо на законском регули
сању овог питања које је од интереса
за наше чланове. Такође, присутна је
и потреба за друштвеним бенефици
јама за губитак слуха, као што је то
случај у већини земаља.

Већ годинама наш Савез пуну пажњу
придодаје усавршавању система ме
ђусобног комуницирања, мануелним
и техничким приступима; затим обез
беђивању пристојног броја тумача и
преводилаца за глуве за којим се осе
ћа велика потреба, организовање ста
лнихшкола за учење знаковног језика
за чујућу популацију, као и стручно
проучавање начина комуницирања
глувих и наглувих.
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Пошто, преко 40 година волонтерски
радим у разним форумима наших ор
ганизација могу рећи да је наш Савез
значајно утицао, директно или инди
ректно, на решавање многих потреба
глувих и наглувих на међународном
плану. Размена искуства, морална по
дршка, међународна солидарност,
организовање многобројних струч
них скупова на разним нивоима, ути
цај на доношење одлука, предлога и
препорука допринели су да Савез глу
вих и наглувих Србије данас ужива
углед на ширем плану. То се тумачи и
жељом самих глувих, да активно уче
ствују у процесу своје властите реха
билитације и то је велики плус, јер се
зна да рехабилитација и социјализа
ција никад није успешна ако у њој ак
тивно, а не пасивно учествује сам суб
јект.

Од оснивања до данас наш Савез је
био и остао самостална, добровољна,
неполитичка, ванстраначка друшт
вено-хуманитарна организација која
окупља глува и наглува лица, без об
зира на пол, веру и нацију у циљу ос
тваривања њихових права, путем ко
ординације у раду општинских, ок
ружних, градских и покрајинских ор
ганизација на територији Републике
Србије.

Иза нас је 70 година рада за добро глу
вог човека, и доста добрих резултата
који су остварени у сарадњи са локал
ним организацијама. Свиме што смо
постигли ми се поносимо, и све то нам
даје снагу да наставимо истим путем
у циљу даље афирмације глувих и на
глувих лица.

Овом приликом желимо да прикаже
мо део наших активности у послед
њих десет година како би се чланство
и шира јавност још више упознали са
нашим радом и борбом за квалитет
нији живот глувих и наглувих особа у
Србији.
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Председник
Милосав Јовановић
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Кратак преглед развоја СГНС

К
ако је ИО СГНС сугерисао да се
у овој монографији не пише де
таљно о историјату Савеза у

првих 60 година, јер би се исте ствари
понављале неколико пута, одлучено је
да се детаљније прикаже рад и актив
ности Савеза и чланства у последњих
десет година.

Овом приликом дајемо кратак пре
глед развоја Савеза.

Како у документацији СГНС нисмо
пронашли потпуне податке о истори
јату удружења глувих пре Другог све
тског рата, користили смо податке из
ранијихмонографијаСГНСиСГНЈ.

У Споменици десетогодишњице рада
Савеза глувих Србије (1954) Мирко
Зивлаковић пише - Из правила „Удру
жења глувонемих за Београд и
околину" може се видети да је ово Уд
ружење, свакако прво на територији
Србије, основано 7. фебруара 1926.
године од групе глувих.

После паузе од скоро седам година,
дошло је 1935. год. поново до форми
рања Удружења глувонемих, од на
преднијих глувих из Београда и Скоп
ља, који су Удружењу дали назив „Уд
ружење глувонемих домовине Југос
лавије".

На скупштини Удружења 1938. годи
не за председника је изабран Мирко
Зивлаковић, (касније председник Гл
авног одбора Савеза глувих за Срби
ју). Отад је почело преоријентисање у
целокупном раду и проналажење но
вих путева и метода како би се изаш
ло из тешког стања и у Београду ство
рила солидна организација глувих. Та
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је акција дошла до изражаја нарочито
онда, кад су се редови глувих у Бео
граду попунили доласком другова из
Скопља: Стевана Лазаревића, Панте
Герасимова, Тасића и др. Тако је го
дину и по дана пред сам рат створена
организација глувих у Београду „Др
уштво школованих глувих и њихових
пријатеља", чија је правила израдио
наш познати сурдопедагог Милић Ра
ковић. У раду друштва, према тадаш
њим приликама, постигнути су видни
резултати: организационо учвршће
ње, окупљање у друштво поред глу
вих, још и великог броја чујућих при
јатеља, стварање саветодавног одбо
ра Друштва у коме су били наши поз
нати сурдопедагози: Вељко Рамада
новић, Миодраг Матић, Милисав До
шљак и др., учвршћене везе и сарад
ња с братским друштвима у Љубљани
(Ситар), Загребу, Скопљу, Марибору и
др.

Јован Одавић у ,,Обелиску двадесе
тогодишњици СГЈ 1944-1964'', Бео
град, истиче да је прво друштво глу
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вих у Србији основано 7. фебруара
1926. године, које је постојало само
до 1928. године, када је престало са
радом. Задатак друштва је био окуп
љање глувих, културно-просветно уз
дизање и помагање у случају незапо
слености, болести или смрти.

У Београду је 1935. године основано
ново друштво под називом: Удруже
ње глувонемих домовине Југослави
је , са задатком да уједини у органи
зацију сва остала друштва са просто
ра Југославије. На ванредној скупш
тини овог друштва, 1936. године по
кушало се доћи до споразума, али без
успеха, јер је није било договора са
друштвима која су постојала уЉубља
ни, Загребу иСкопљу.

Због тога је 1938. године одржана
скупштина овог друштва на којој су
извршене организационе измене, па
је стари назив као неодржив замењен
новим: Друштво школованих глувих
и њихових пријатеља , у које се могао
учланити сваки глуви, без обзира ода
кле је.

Другог новембра 1944. године у Беог
раду, неколико десетина углавном
школованих глувих, бивших чланова
Друштвашколованих глувих ињихо
вих пријатеља организовало је масо
вну конференцију на којој је донета
одлуку о оснивању Народноослобо
дилачког фронта глувих , прве орга
низације глувих у ослобођеној земљи.
Иницијатори сазивања ове конфере
нције били су Мирко Зивлаковић и
Јован Одавић. Захваљујући разуме
вању тадашњег управника Дома сле
пих, професораМиодрагаМатића ко
нференција је одржана у једној од пр
осторија бившег друштва Краљ Де
чански у КраљаМилутина улици број
79.

Циљеви и смернице могу се дефини
сати у две тачке:
1. Окупљање и ангажовање свих глу
вих из Београда кроз једну једин
ствену организацију да преко ње
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дају свој пуни допринос за што бр
же ослобођење наше земље и

2. Да се кроз ово удруживање омогу
ћи сваком глувом да се стручно и
интелектуално уздиже и тако пос
тане свестан и пуновредан члан
друштвене заједнице, како би јој
својим интелектуалним и физич
ким способностима могао што ви
ше користити.

Први одбор изабран на овој конфере
нцији сачињавали су: председник
Мирко Зивлаковић, потпредседници
Стеван Лазаревић и Миодраг Радиса
вљевић, секретар Јован Одавић, чла
нови Игорина Коломбатовић, Божи
дар Димитријевић, Владимир Јанко
вић, Војислав Рајковић, ДрагомирЛу
ковићиМилутинВукадиновић.

Почетком 1945. године, на једном од
својих састанака, одбор Народноос
лободилачког фронта глувих , је до
нео одлуку да се отпочне са припре
мама за оснивање удружења. У том
смислу изабран је припремни одбор
од три лица (Тасић, Радосављевић,
Митровић) који је уз помоћ фронта
радио на припреми за оснивање. Овај
одбор одржавао је заједничке састан
ке са одбором НОФ-а једном месечно,
а у међувремену одржавани су посеб
ни састанци. По предлогу датом на
заједничком састанку ново удружење
требало је да се зове Удружење глуво
немих радника, односно радница Ср
бије. Овим се желело подвући да уд
ружење углавном обухвата раднике-
це с обзиром да у то време и није било,
или је било врло мало интелектуалних
занимања меду глувима. Делатност
Удружења по том предлогу требало је
да обухвати територију Србије са Вој
водином и Косметом. Пошто су зајед
ничким напорима одбора НОФ-а и
припремног одбора извршене прип
реме и састављена правила, 9. III
1945. г. Повереништво унутрашњих
послова АСНОС-а својом одлуком број
492 одобрило је ова правила. Већ тада
удружење је бројало око 100 чланова,
да би се ускоро овај број повећао на
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Јован Одавић и Мирко Зивлаковић
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неколико стотина.

Правилима удружења прецизирани
су циљеви и задаци, који су се углав
ном састојали у окупљању глувих и
настојању да им се што више помогне
у њиховом свакодневном животу.
Ово удружење је у ствари била прва
званично основана организација глу
вих у нашој земљи и једна од првих
друштвених организација које су по
челе са активном делатношћу у кори
ст свога чланства, после ослобођења
наше земље, и не само чланства, већ
категорије глувих лица уопште. По
ред задатака које је требало да извр
ши фронт глувих, новоосновано уд-
ружење је своју делатност знатно про-
ширило новим задацима, у поред тога
оно је покренуло акцију и за оснивање
опште Југословенске организације
глувих, јер је то изискивао положај
глувих и потреба да се кроз удружене
напоре што више допринесе општој
ствари. На ово је утицала и чињеница
да је у почетку стање кадрова и иску-
ство у раду меду глувима било доста
ограничено, а удруженим снагама би
се лакшемогли решавати проблеми.

На конференцији у Загребу, одржаној
14. октобра 1945. године, основан је
Савез дефектних слухом Југославије.

Љубомир Савић, у монографији „XXX
година савеза глувих и наглувих Ср-
бије“ (1974) истиче да је прво удруже-
ње глувих лица у Србији основано је 7.
фебруара 1926. године, под називом
,,Удружење глувонемих за Београд и
околину'', са седиштем у Београду.
Удружење је конституисано 7. II 1926.
године, док су правила донета 11. III
1926. године, а потврдило их јеМини-
старство унутрашњих дела 15.VII
1926. године под бр. У-28232.

Удружење глувонемих „Краљевина
Југославија" је основано у Београду
20. септембра 1935. године. У чл. 1 св-
ојих Правила оно истиче своју повеза-
ност са претходним удружењем чијом
реорганизацијом је и настало, а доби-

-

-

-
-

-
-

ло је и нова правила (уместо статута) и
своје задатке је знатно проширило.

На оснивачкој скупштини Удружења,
одржаној 20. септембра 1935. године,
изабран је управни одбор који су са-
чињавали: председник Матеја Јано-
шевић, потпредседник Божидар Ди-
митријевић, секретар Марко Јаку-
пић, благајник Божо Брнчић, док су
чланови управе били Јован Никезић
и Ђорђе Јовановић. Надзорни одбор
су сачињавали: председник Велимир
Закић, док су чланови били Милун
ПјевчевићиЂорђеКоваленко.

Рад Удружења одобрило је Министар-
ство унутрашњих послова, Одељење
за државну заштиту после седам ме-
сеци од оснивања под бр. 20.077 од
25. априла 1936. године, а на основу
параграфа 4 тачке 4. Закона о удру-
жењима, зборовимаи договорима.

За разлику од М. Зивлаковића и Ј.
Одавића, који кажу да је скупштина
Удружење глувонемих (на којој су ус-
војена нова правила и промењен на-
зив у „Друштво школованих глувих и
њихових пријатеља“), одржана 1938.
године, Савић истиче да је 2. априла
1939. године морало доћи до одржа-
вања ванредне скупштине

Након краће диску-
сије прихваћено је акламацијом да се
зове „Друштво школованих глувих и
њихових пријатеља". Тако је отпочело
са радом треће друштво глувих у Ср-
бији. Привремена управа друштва је
донела нова правила, на бази старих,
те су створени били сви услови да се
старо друштво реорганизује, изабере
нова управа, да нови назив друштва
и отпочне са радом као нова органи-
зација.

Стара друштвена правила је редиго-
вао Милић Раковић скоро три месеца
тако да су тек 21. септембра 1939. го-
дине под бр. 32.841 одобрена од стра-
не Одељења за државну заштиту Ми-

„како би се
прекинуло са старом праксом и како
би се повратила вера чланства у уп-
раву друштва".

нистарства унутрашњихпослова.

Савић даље каже: „Само дванаест да-
на после ослобођења Београда, саста-
нак групе слушно оштећених лица,
некадашњих чланова ,,Друштвашко-
лованих глувих и њихових пријатеља"
сновало је нову организацију - „Наро-
дно-ослободилачки фронт глувоне-
мих“ - 2. новембра 1944. године у
просторијама Дома глувонемих дру-
штва „Краљ Дечански" у улици Краља
Милутина бр. 79. Иницијатори саста-
нка глувих Београда су били Мирко
Зивлаковић, секретар бившег „Друш-
твашколованих глувих ињихових пр-
ијатеља", који је имао највише искус-
тва и рутине у раду организације и
Јован Одавић, књиговезачки рад-
ник. На састанку су усвојили резолу-
цију у којој су јасно наглашени циље-
ви организације:

1. Окупљање свих другова и другари-
ца у једну јединствену организаци-
ју, са циљем да сви дају од себе по-
дједнаке прилоге за што брже и еф-
икасније ослобођење наше земље, и

2) да се повременим састанцима што
више употпуни васпитање и обра-
зовање глувих, да би и они, како
физичким тако и умним и духов-
ним способностима користили це-
лини.

Са старим правилима „Друштва шко-
лованих глувих и њихових пријатеља"
више се није могло радити, па су ура-
ђена нова правила. Идејни творац пр-
авила био је председник Мирко Зив-
лаковић, који је 10. XII 1944. године
поднео Правила на одобрење седници
одбора. Дилеме је било у погледу нази-
ва, јер постојећи назив више није био
одржив, па су једни предлагали да се
зове „Удружење глувонемих за Срби-
ју" док су други били за назив „Удру-
жење глувонемих радника и радница
Србије". На састанку од 17. XII 1944.
године преовладао је други назив, јер
је у називу удружења требало истаћи
да ,,смо ми радници, корисни члано-
ви друштва и државе, те ће се нама

као радницима увек од стране држа-
вне власти изаћи у сусрет". Тако је
дошло до оснивања нове организаци-
је глувих. Стицајем околности стекле
су се две организације у Београду,
„НОФ глувих“ као нека врста руково-
деће политичке организације глувих,
која је деловала у томе смислу и масо-
вна организација чланства под нази-
вом „Удружење глувонемих радника
и радница Србије, која ће бити под
заштитомНОФ-а глувих“.

У одбор су ушли како лица из НОФ-а
тако исто и лица из чланства и то: из
НОФ-а Зивлаковић, Одавић, Лазаре-
вић, Јанковић и Коломбатовићева, а
из редова чланства: Јован Тасић, Се-
ргије Митровић. Никола Коларевић,
Михајло РајковићиМиланКљајић.

На седници од 24. децембра 1944. го-
дине конституисан је одбор Удруже-
ња по функцијама, па је за председ-
ника изабран Владимир Јанковић, а
за секретара Мирко Зивлаковић, за
помоћног секретара Јован Одавић,
за благајника Стеван Лазаревић, за
помоћника благајника Никола Кола-
ревић а за чланове одбора: Јован Та-
сић, Сергије Митровић и Игорина Ко-
ломбатовић, а за заменике Михајло
РајковићиМиланКљајић.

Ово двојство је трајало све до 4. марта
1945. године. На X седници НОФ-а
глувонемих, одржаној 4. марта 1945.
године, одлучено је - да се од данас па
све до главне скупштине, седнице
Удружења и НОФ-а глувих одржавају
заједнички сваке последње недеље у
месецу којег ће се дана одржавати и
радни скуп свих чланова. Да би се
посао Удружења могао брже и ефика-
сније обављати основан је „Радни ск-
уп" који ће пуноважно решавати све
послове, а уколико се укаже потреба
моћи ће сазвати ванредну седницу
оба одбора. У радни скуп су изабрани:
М. Зивлаковић. В. Јанковић, Ј. Ода-
вић, М. Радисављевић, Б. Димитрије-
вић и С. Лазаревић. Тако је дошло до
спајања обе организације у јединст-
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вено Удружење.

Једна од посебних акција Удружења
је била и сарадња са Јединственим
народно-ослободилачким фронтом
глувонемих за Хрватску у Загребу, са
„Друштвом глувих федералне Слове-
није" у Љубљани око оснивања једин-
ствене организације глувих за целу
земљу. Иницијатива је била обостра-
на, тако да 14. октобра 1945. године
долази до оснивања јединствене орга-
низације „Удружења дефектних слу-
хом Југославије", у чијем ће саставу
радити и „Удружење дефектних слу-
хомСрбије".

После оснивања јединственог удру-
жења на простору Федеративне наро-
дне Републике Југославије (ФНРЈ), 14.
октобра 1945. године у Загребу, под
називом „Удружење дефектних
слухом ФНРЈ“, републике су користи-
ле овај назив и додавале Земаљски од-
бор.

На скупштини „Удружење дефектних
слухом ФНРЈ“ - Земаљског одбора за
Србију, новембра месеца 1947. годи-
не, назив је промењен у „Удружење
дефектних слухомСрбије“ (УДЕС).

М. Зивлаковић, у „Споменици десе-
тогодишњице рада Савеза глувих Ср-
бије 1944-1954", Београд 1955, исти-
че да је после оснивања јединствене
организације, ,,Удружење дефектних
слухом ФНРЈ'' - Земаљског одбора за
Србију, још више појачан рад на ши-
рењу организационе мреже, а зацрта-
ни програми су се одвијали по секто-
рима:
- : орга-
низационо учвршћење, стварањем
територијално надлежних пододбо-
ра уже Србије, Покрајинског одбо-
ра АПВиОбласног одбора АКМО, с
мрежом градско-среских одбора Са-
веза, који у сарадњи с надлежним
органима народних власти раде на
свимапроблемима глувих.
-

: стварање властитих домова кул-

На организационом сектору

На културно-просветном секто-
ру

туре у центрима многих одбора, у
којима се глуви идејно-политички и
културно-просветно уздижу у окви-
ру својих културно-просветних и
уметничких друштава или секција.
Чврста повезаност са свим домови-
ма и школама глувих и њиховим на-
ставницима, од којих многи актив-
но суделују у раду органа СГЈ. Успе-
шна борба за проширење мреже до-
мова и школа за глуву децу и учени-
ке у привреди (Ниш, Призрен, Косо-
вска Митровица, Зрењанин, Бела
Црква, Нови Сад, Београд) и, као ре-
зултат, бројно повећање деце и уче-
ника у привреди ушколи као и пове-
ћање броја описмењених.
- : стварање
самосталних привредних предузећа
Савеза (Београд, Ниш, Нови Сад и
Суботица) са 27 привредних ради-
оница и 600 радника и ученика у
привреди.
-

: скоро потпуно преузимање на
себе улоге главног фактора на пољу
социјално-здравствене помоћи глу-
вима, помоћи у запослењу и у оста-
лимпотребама.
- : стварање
јаких фискултурних центара, где се
глувима омогућује да се ради свог
физичког уздизања баве разним вр-
стама спортова.

УДЕС је касније неколико пута ме-
њао назив (Главни одбор за Србију –
1949; Савез глувих Србије – 1951; Ре-
публички одбор Савеза глувих Србије
– 1957; Републичка конференција Са-
веза глувих и наглувих Србије – 1970;
Савез лица оштећеног слуха Србије –
1979; Савез глувих и наглувих Србије
– Републички одбор Савеза глувих и
наглувих Србије - 1980; Савез глувих
и наглувихСрбије – 1997, до данас).

Читаоце који су заинтересовани да се
детаљније упознају са историјатом
Савеза упућујмо на монографије СГ-
НС и друга издања (називи се налазе у
области Литература).

На привредном сектору

На социјално-здравственом сек-
тору

На спортском сектору

Општи део, рад СГНС

9
Sticky Note
народноослободилачки

9
Sticky Note
СГНС
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О раду Савеза глувих и наглувих Србије

Р
ад Савеза глувих и наглувих
Србије у последњих десет годи
на заснивао се на реализацији

задатака прописаних Статутом и Пр
ограмомрада.

Активности Савеза прилагођаване су
потребама организација-удружењаи
чланства. Такође, активност је прила
гођавана и према смерницама Мини
старства за рад, запошљавање и со
цијалну политику Републике Србије, а
нарочито према расположивим фи
нансијским средствима.

Редовно су одржаване седнице Извр
шног одбора, годишње Скупштине,
седнице Надзорног одбора, седнице
комисија СГНС и већи број консулта
тивних састанака најужег руковод
ства. На овим седницама расправља
ла су се питања од значаја за рад СГ
НС (усвајање годишњих планских до
кумената, питања спровођења избо
ра, спровођења активности, питања
сарадње у земљи и иностранству са

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-

сродним организацијама као и конс
титуисање новог Извршног одбора и
комисија). Одржавале су се редовне
седнице комисија (кадровске, за кул
туру, за спорт... ), на којима су разма
трана питања из одређених области и
усвајани закључци и одлуке неопход
не за спровођење активности. У скло
пу трибина одржавани су састанци
председника и секретара организа
ција-удружењаизСрбије.

Радило се на основу Статута СГНС,
који је усвојила Скупштина Савеза
глувих и наглувих Србије на седници
од 28. јуна 1997. године, а који је ура
ђен на основу члана 44 Устава Србије
(Сл. гл. РС 1/90) и Закона о друштве
ним организацијама и удружењима
грађана ( Сл. гласникСРС", бр. 24/82,
39/83 - испр., 17/84, 50/84, 45/85 и
12/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93,
67/93 и 48/94).

У овом Статуту је прописано да је Са
вез глувих и наглувих Србије добро

-

-
-

-
-

-

-

-

"

-
-

вољна, друштвена-неполитичка, со
цијално - хуманитарна организација
која окупља глува и наглува лица ра
ди остваривања њихових заједнич
ких интереса и потреба. Савез делује
као јединствена организација на те
риторији Републике Србије, са седи
штем уБеограду, ВукаКараџића 8/1.

Скупштина Р. Србије усвојила је За
кона о удружењима (Сл. гласник Р. С.
бр.

У члану 2. је дефинисан појам удру
жења - Удружење, у смислу овог зако
на, јесте добровољна и невладина не
добитна организација заснована на
слободи удруживања више физичких
или правних лица, основана ради ос
тваривања и унапређења одређеног
заједничког или општег циља и инте
реса, који нису забрањени Уставом
или законом...

Руководство СГНС благовремено пре
узело активности у вези извршавања
законске обавезе по питању израде
новог статута и пререгистрације Са
веза и организација. Организоване су
трибине за председнике и секретаре

-

-
-

-
-

-

51/09).

-
-
-

-

-

-

-

Чланови ИО са руководством Организије у Чачаку 2008 године

организација СГНС, где су стручњаци
презентовали начин и поступак пре
регистрације СГНС и локалних орга
низација и усклађивање својих стату
та са новимЗаконом о удружењима.

Текст нацрта новог Статута СГНС је
прослеђен свим организацијама на
анализу, где су чланови имали могућ
ност да дају сугестије и предлоге, а по
сле тога је Статутарна комисија завр
шни текст проследила Извршном од
бору СГНС на усвајање. ИО СГНС је
понуђени текст Статута анализирао и
проследио Скупштини СГНС на усва
јање.

Скупштина Савеза глувих и наглувих
Србије на седници одржаној дана
15.l0.2010. године у Крагујевцу, ус
војила је нови СТАТУТ Савеза глувих
и наглувих Србије. За заступника је
именован Милосав Јовановић,
председникСГНС.

СГНС је свој нови Статут доставио
Агенција за привредне регистре, па је
веом брзо и добијено Решење о упису
у Регистар.

-
-
-

-
-
-
-

-

-

Делегати на скупштини у Крагујевцу приликом усвајања новог Статута СГНС
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Стручна служба СГНС

С
татутом Савеза глувих и наглу-
вих Србије, који је усвојен на
седници Скупштине 28.06.

1997. године, чланом прописан је
рад стручне службеСавеза.

Стручн административнe матери
јално финансијске помоћно технич
ке и друге послове за органе и радна
тела Савеза обавља стручна служба
Савеза

Одлуку о оснивању организовању и
финансирању стручне службе Савеза
доноси Извршни одбор у складу са за
конским прописима и овим Стату
том

Радници стручне службе Савеза ос
тварују своја права и обавезе из рад
ног односа у складу са законом и опш
тимактимаСавеза

Међусобни односи, права, обавезе и
финансирање стручне службе регули
шу се одговарајућим актима.

30.

e, , -
- , - -

,
.

,

-
-

.

-
-
-

.

-

Секретар је руководилац стручне слу
жбе Савеза и стара се о доследном ос
тваривању обавеза и права стружне
службе утврђених законом, општим и
другим актимаСавеза.

У Статуту СГНС, који је усвојила

Стручна служба Савеза се као и рани
је трудила да квалитетно и на време
обавља своје пословне задатке, у са
радњи са руководством и ИО СГНС и
члановима комисија СГНС.

У односу на период од пре десет годи
на састав запослених у стручној служ
би СГНС је остао скоро исти. Дошло је
до једне промене јер је Светлана Бац
ковић, административни радник у
СГНС, отишла у пензију а на њено ра
дно место ангажована је Добрила Па
јовић (2010. године).

Дакле, запослени у стручној служби
су:

-
-

15.l0.2010. године прописан је рад ст-
ручне службе, а задаци су скоро исти
као у претходномСтатутуСГНС.

-

-

-
-

-

-
-

Радоје Кујовић, секретар СГНСМилосав Јовановић председник СГНС,

1. Радоје Кујовић, секретарСГНС
2. Мр Васо Обрадовић, стручни сара
дник

3. Виолета Станковић, рачуновођа /
књиговођа

4. Добрила Пајовић, административ
ни радник

5. БранкаКораћ, спремачица

-

-

Председник Савеза глувих и наглувих
Србије је Милосав Јовановић из Ни
ша. За председника је изабран први
пут на Скупштини у Великој Плани
1997. године и овому је петимандат.

-

Стручна служба
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Скупштине СГНС
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Изборне скупштине СГНС
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С
татутом Савеза глувих и наглу-
вих Србије, који је усвојен на
седници Скупштине од 28. 06.

1997. године у Великој Плани, чланом
30. прописана је надлежност Скуп-
штинеСавеза.

Скупштина Савеза је највиши орган
Савеза.

Скупштина Савеза се састоји од по је-
дног представника општинских, ме-
ђуопштинских, градских, окружних
ипокрајинских организација.

Податке за изабране представнике у
СкупштинуСавеза свака међуопшти-
нска организација са територије Вој-
водине и Косова и Метохије достави-
ће преко својих покрајинских орга-
низација.

Скупштина Савеза, по правилу, јед-
ном годишње одржава своје седнице.
Седницом Скупштине Савеза предсе-
дава председник Савеза, а у његовом
одсуству потпредседник.

Скупштина Савеза има следеће над-
лежности:
- доносиСтатут,
- разматра и усваја програм рада и
финансијски планСавеза,
- разматра и усваја извештај о раду и
финансијско - материјалном посло-
вању Савеза као и извештај Надзор-
ног одбора,
- доноси одлуке о начину избора и са-
ставу органа Савеза и радних тела и
врши њихов избор, доноси послов-
ник о раду и друга општа акта из св-
оје надлежности,
- бира Извршни одбор, Надзорни од-
бор и своја радна тела,

- бира председника и потпредседни-
каСавеза,
- председник Савеза мора бити лице
оштећеног слуха,
- бира чланове из Савеза у органе Са-
веза глувих, и наглувих Југославије,
- оснива јавна гласилаСавеза,
- проглашава почасно чланство Саве-
за и доноси друге одлуке о призна-
њима,
- разматра и решава о предлозима,
молбама ижалбама које су му упуће-
не-достављене,
- утврђује облик и садржај чланске
књижице чланова Савеза (уколико
то Савез глувих и наглувих Југосла-
вије не уради),
- доноси одлуку о престанку рада Са-
веза,
- врши и друге послове од виталног
интереса за чланство иСавез.

Чланом 31. Прописано је да мандат
председника и потпредседника Саве-
за траје 4 (четири) године са могућно-
шћу поновног избора.

Председник Савеза представља Са-
вез а у његову надлежност спада и вр-
шење следећих послова:
- сазивање седница Скупштине и Из-
вршног одбора,
- председавање заседањима Скупш-
тине иИзвршног одбора,
- потписивање аката које доноси Ску-
пштина иИзвршни одборСавеза,
- обављање и других послова у складу
са овим Статутом и другим општим
актима.

Функцију Скупштине Савеза између
две седнице обављаИзвршни одбор.

Чланом 38. је прописано да се избори

у Савезу се врше сваке четврте годи-
не.

Избори у Савезу се врше, по правилу,
јавним гласањем, а тајним гласањем
када се о томе изјасни већина присут-
них чланова.

Органи Савеза пуноважно одлучују
када је на седници присутно више од
половина чланова органа.

Статут и друга општа акта органи Са-
веза доносе већином гласова изабра-
них чланова. Остале одлуке се доносе
већиномприсутних чланова органа.

Статутом је утврђен и поступак за до-
ношењеновог статута.

Иницијативу за доношење Статута
могу дати организације на свим ни-
воима организованости.

О покретању иницијативе одлучује
СкупштинаСавеза.

Нацрт Статута утврђује Комисија за
статутарна питања и нормативну де-
латност коју именује Скупштина Са-
веза.

Предлог Статута утврђује Извршни
одбор.

О нацрту Статута води се расправа у
организацијама Савеза и траје најма-
ње 30, највише 60 дана.

Измене и допуне овог Статута доноси
Скупштина Савеза на начин и по пос-
тупку који је утврђен за његово доно-
шење.

Заједничко за све скупштине је то
што су усвајани: годишњи извештаји
о раду СГНС, извештаји о финансиј-
ском пословању СГНС, програми ра-
да ифинансијски планови за наредну
годину и друга текућа питања.

Члан 46.

Члан 47.

Члан 48.

У првој половини 2005. године спро-
ведене су, на Статуту засноване, из-
борне активности. ИО СГНС је препо-
ручио свим организацијама да при-
ликом предлагања делегата имају у
виду критеријуме за избор органа у
СГНС, а то су: искуство и допринос
појединца у раду организација од ло-
калног до републичког нивоа, док се
за чланове ИО узимала у обзир и те-
риторијална заступљеност, национа-
лност, пол и други критеријуми.

Изборна Скупштина је одржана 24.
06. 2005. године уНишу.

Скупштина је, на основу предлога Ка-
дровске комисије, једногласно иза-
брала Извршни одбор, председника,
потпредседника и Надзорни одбор за
мандатни период 2005. – 2009. годи-
ну, као и делегате за Скупштину СГН-
СЦГ.

У Извршни одбор СГНС за следећи
мандатни период изабрани су: Мило-
сав Јовановић из Ниша, глуво лице;
Миле Цревар из Београда, глуво ли-
це; Светомир Радисављевић из Косо-
вске Митровице, наглуво лице; Доб-
ривоје Јовановић из Јагодине, чују-
ће лице; Драган Марковић из Новог
Сада, глуво лице; Исмет Буђевац из
Новог Пазара, чујуће лице; Слободан
Миливојевић из Ужица, глуво лице;
Љубомир Папуга из Суботице, наглу-
во лице; Сузана Маслаћ Матовић из
Крагујевца, глуво лице;Живорад Ма-

Делегати на Скупштини у Нишу
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рјановић из Велике Плане, чујуће ли-
це; Радоје Кујовић је као секретар, по
Статуту СГНС, члан Извршног одбора
СГНС.

Скупштина је једногласно изабрала:
1. из Ниша за
председника Савеза глувих и на-
глувихСрбије

2. Драгана Марковића из Новог Сада
за потпредседника СГНС.

За Надзорни одбор СГНС једногласно
су изабрани: Зоран Марјановић, ди-
пл. економиста из Београда Катари-
на Вученовић, рачуновођа из Крагу-
јевца Драгица Весић, економиста из
Ваљева

На првој седници ИО Савеза глувих и
наглувих Србије, 11. октобра 2005.
године утврђени су чланови следећих
комисија:

Кадровска комисија: Милосав Јова-
новић - Ниш, Добривоје Јовановић –
Јагодина, Исмет Буђевац – Нови Па-
зар, Светомир Радисављевић – Косов-
ска Митровица, Слободан Миливоје-
вић – Ужице.

Статутарна комисија: Миле Цревар -

Милосава Јовановић

,

,

.

Београд, Љубомир Папуга - Суботи-
ца, Радоје Кујовић - Београд, Живо-
рад Марјановић – Велика Плана, Зо-
рицаПетковић - Чачак.

Комисија за културу, просвету и обра-
зовање: Даница Јаслар - Београд, Су-
зана Маслаћ Матовић - Крагујевац,
Љиљана Бубања - Чачак, Светлана
Пешић – О. Ш. ,,Радивој Поповић'',
Земун, мрВасоОбрадовић - Београд.

Комисија за социјално економски по-
ложај: Сузана Маслаћ Матовић - Кра-
гујевац, Бранка Берић – Пожаревац,
Љиљана Пилиповић /ГОГБ/ - Бео-
град, Драган Марковић – Нови Сад,
мр Васо Обрадовић – Београд, Живо-
радМарјановић –ВеликаПлана.

Изборна скупштина Савеза глувих и
наглувих Србије одржана је у Новом
Пазару, 18. јуна 2009. године, у про-
сторијама хотела ,,Врбак''.

За чланове ИО СГНС за наредни ман-
датни период (2009-2013) изабрани
су: Милосав Јовановић из Ниша, Ми-
ле Цревар из Београда, Светомир Ра-
дисављевић из Косовске Митровице,
Добривоје Јовановић из Јагодине,
Драган Марковић из Новог Сада, Ис-
мет Буђевац из Новог Пазара, Слобо-
дан Миливојевић из Ужица, Сузана
Маслаћ Матовић из Крагујевца, Љу-
бомир Папуга из Суботице, Живорад
Марјановић из Велике Плане, Радоје
Кујовић из Београда је као секретар,
поСтатутуСГНС.

Видимо да је састав чланова ИО остао
исти као у претходном мандатном
периоду.

За председника Савеза глувих и на-
глувих Србије поново је изабран Ми-
лосав ЈовановићизНиша.

За потпредседника Савеза глувих и
наглувих Србије изабран је Светомир
Радисављевић из Косовске Митрови-
це.

За чланове Надзорног одбора СГНС
изабрани су: Зоран Марјановић из
Београда, Катарина Вученовић из
Крагујевца, Драгица Весић из Ваље-
ва,

За делегате – представнике СГНС у
Скупштини Савеза глувих и наглувих
Србије и Црне Горе изабрани су: Миле
Цревар из Београда, Милосав Јовано-
вић из Ниша, Радоје Кујовић из Бео-
града, Светомир Радисављевић из
Косовске Митровице, Драган Марко-
вић из Новог Сада, Љубомир Папуга
из Суботице, Марија Ћирић из Панче-
ва, Милена Вујић из Ваљева, Ненад
Махмутовић из Параћина, Слободан
Миливојевић из Ужица, Сузана Мас-
лаћМатовић из Крагујевца, Славољуб
Костантиновић из С. Паланке, Стани-
ка Анђелковићиз Трстеника.

На првој седници ИО СГНС, која је
одржана 24. новембра 2009. године
утврђени су предлози за чланове ко-
мисија СГНС.

Кадровска комисија: Милосав Јова-
новић, Добривоје Јовановић, Исмет
Буђевац, Светомир Радисављевић,
СлободанМиливојевић.

Статрутарна комисија: Милосав Јо-
вановић, Миле Цревар, Радоје Кујо-
вић, Светомир Радисављевић, Љубо-

мирПапуга,ЖиворадМарјановић

Комисија за културу: Љубомир Папу-
га, Сузана Маслаћ Матовић, Љиљана
Бубања, Драган Марковић, Васо Об-
радовић.

Редовна скупштина Савеза глувих и
наглувих Србије одржана је 02. нове-
мбра 2011. године у великој сали ску-
пштине општине Смедеревска Пала-
нка.

Поред усвојених извештаја о раду и
програма рада СГНС, извршен је из-
бор делегата за Скупштину СГН СЦГ:
Миле Цревар, Београд; Милосав Јова-
новић, Ниш; Светомир Радисављев-
ић, К. Митровица; Драган Марковић,
Нови Сад; Марија Ћирић, Панчево;
Милена Вујић, Ваљево; Ненад Махму-
товић, Параћин; Станика Анђелко-
вић, Трстеник.

НамолбуПокрајинског одбораСавеза
глувих и наглувих Војводине и Удру-
жења глувих и наглувих Косова и Ме-
тохије, донета је одлука да се изврши
допуна Статута СГНС на основу којег
ће ПО СГН Војводине и УГН КМ бити
чланице СГНС и имати делегате у
СкупштиниСГНС.

Изборна скупштина Савеза глувих и
наглувих Србије (са мандатом 2013-

Председник СГНС М: Ковановић

Чланови ИО у См. Паланци са домаћинима

9
Sticky Note
М. Јовановић



2322

2017) одржана је у Великој Плани, 04.
јула 2013. године, у просторијама
Економско-угоститељскешколе.

Скупштини су, поред 38 делегата,
присуствовали: представници Мини-
старства рада, запошљавања и соци-
јалне политике Р. Србије – Сектора за
заштиту особа са инвалидитетом, Је-
лена Котевић и Сања Деспотов; пот-
председника СО Велика Плана, Мио-
драг Шкорић; директорка Економс-
ко-угоститељскешколе у Великој Пла-
ни, Сандра Илић; секретар Организа-
ције црвеног крста Велике Плане и
друге госте.

Једногласно су изабрани следећи де-
легати за чланове Извршног одбора:
ХариЦоља – Београд, СузанаМатслаћ
Матовић, Крагујевац, Милена Вујић,
Ваљево, Исмет Буђевац, Нови Пазар,
Живорад Марјановић, Велика Плана,
Светомир Радисављевић, Косовска
Митровица, Марија Ћирић, Панчево,
Марија Ковачевић, Нови Сад, Мило-
сав Јовановић, Ниш, Небојша Дисић,
Чачак, Радоје Кујовић – предвиђено
СтатутомСГНС – пофункцији.

За председника СГНС поново је иза-
бранМилосава Јовановића изНиша.

Едукација

За потпредседника СГНС изабрана је
Сузана Маслаћ Матовић из Крагује-
вца.

За чланове Надзорног одбора изабра-
ни су: ЗоранМарјановић, дипл еконо-
миста из Београда; Катарина Вучено-
вић, економиста из Крагујевца; Дра-
гицаВесић, економиста изВаљева.

На првој седници новог сазива ИО
Савеза глувих и наглувих Србије, која
је држана 17. октобра 2013. године
изабрани су чланови комисија.

Статутарна комисија: Милосав Јова-
новић, Сузана Маслаћ Матовић, Жи-
ворад Марјановић, Хари Цоља и Ис-
метБуђевац.

Кадровска комисија: Р. Кујовић, С.
РадисављевићиМ.Ћирић.

Комисија за култур: С. М. Матовић из
Крагујевца , М. Ковачевић из Новог
Сада, М. Вујић из Ваљева, Д. Јаслар
изБеограда,Љ. Бубањаиз Чачка.

За чланове Организационог одбора за
обележавања јубилеја – 70 година СГ-
НС једногласно су изабрани: М. Јо-
вановић, Р. Кујовић, С. М. Матовић,
М. Вујић,Ж.Марјановић, мр ВасоОб-
радовић.

Чланови ИО СГНС
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Трибине, саветовања, конференције
и други научни скупови...

П
редставници СГНС су насто-
јали да чланство буде благо-
времено обавештено и упозна-

то са најновијим дешавањима у др-
жави, везаним за решавање питања
особа са инвалиитетом. СГНС је орга-
низовао пуно трибина, саветовања,
конференција, јавних раправа и дру-
гих скупова за чланове и руководиоце
организација-удружења. У сарадњи
са НООИС и другим невладиним ор-
ганизацијама чланови су били у ситу-
ацији да се упознају са многим стра-
тегијама, законима и правилницима
који регулишу права особа са инвали-
дитетом.

На иницијативу председника и сек-
ретара Савеза глувих и наглувих Ср-
бије, М. Јовановића и Р. Кујовића, од
2005. године редовно су одржаване
трибине за председнике и секретаре
организација СГНС, два пута годиш-
ње. На овим трибинама су редовно
учествовали представници Минис-
тарства рада, запошљавања и соција-
лне политике Републике Србије, а гла-
вна тема је била - новине уфинанси-
рањуСГНСи локалних удружења.

У току 2005. године одржане су још

две трибине. На првој су учествовали
представници Националне агенције
за запошљавање и председници и се-
кретари организација глувих и на-
глувих Србије. Тема ове трибине била
су следећа питања:

Закон о запошљавању и професио-
налној рехабилитацији инвалидних
особа (закон у припреми),
- Специфичности новог закона о ра-
ду,
- Улога Националне агенције за запо-
шљавање.

На трибини су имали излагања Вера
Божић Трафелд – Сектора за рад, Ра-
дмила Букумировић Катић, помоћ-
ник министра и Вера Пешут, начел-
ник – Сектор за запошљавање, Радо-
ван Ристановић, директор Национа-
лне агенције за запошљавање. Прису-
ствовали су председник и генерални
секретар Савеза глувих и наглувих
Србије и Црне Горе, Муамер Каралић
и Миле Цревар, Руководство СГНС и
запослени у стручној служби, дирек-
тори Заштитних радионица ,,Дес'' из
Београда и Новог Сада, председници
и секретари организација глувих.

-

ТЕКСТ!!!!

Друга трибина била је посвећена пре-
зентацији дотадашњих искустава по
питању израде пројеката и о могућно-
стима учешћа на конкурсима за про-
јекте. Присуствовала је помоћник ми-
нистра Министарства рада, запош-
љавања и социјалне политике, Сла-
ђана Марковић и сараднице Загорка
ЈанковићиМиленаБановић.

Национална конференција организа-
ција особа са инвалидитетом „Једин-
ствени глас 2005" одржана је у Бео-
граду, у хотелу ,,Југославија" 6. и 7.
децембра 2005. године. Конферен-
цију је отворио председник Републике
Србије, господин Борис Тадић. Учес-
ницима конференције обратио се ам-
басадорВелике Британије, земље која
у овом периоду председава Европс-
ком унијом, његова екселенција Mr.
David Gowan. Конференција је окупи-
ла је 50 представникa из 22 организа-
ције особа са инвалидитетом (ОСИ)
које делују на територији Заједнице
СЦГи РепубликеСрбије.

Одржавањем конференције обележен
је 3. децембар, Међународни дан осо-
ба са инвалидитетом и дат допринос у
обележавању 10. децембра, Међуна-
родног данаљудских права.

Испред СГН Србије и Црне Горе, у ра-
ду конференције учествовали суМиле
Цревар, генерални секретар и Мари-
на Николић, с. сарадник, а испред
СГНС учествовали су: Драган Марко-
вић, потпредседник; Радоје Кујовић,
секретар; мр Васо Обрадовић, струч-
ни сарадник. Присуствовао је и вели-
ки број председника и секретара из
организација глувих: Богољуб Бјелић,
Даница Јаслар и Предраг Радовано-
вић (Београд), Јелица Томашевић
(Краљево), Станика иДрагишаАнђел-
ковић (Трстеник), Милена Вујић и
Драгица Весић (Ваљево), Велимир
Ерић (Параћин), Лајош Береш (Нови
Сад), Љубомир Папуга (Суботица),
Светомир Радисављевић (К. Митро-
вица).

Савез глувих и наглувих Србије је,
имајући у виду закључке Националне
конференције од 6. и 7. децембра
2005. године, дао предлоге у писаној
форми за решавање неких питања
глувих и наглувих лица:

Код глувих и наглуви лица најваж-
није је питање комуникације, тако
да све могућности и посебне техни-
ке за комуникацију које постоје у
многим земљама Европе и нашег ок-
ружења, треба имплементирати у
области које покрива стратегија.
- Неопходно је хитно доношење Закон
о знаковном језику, са којим би се
омогућила имплементација свих те-
хника које омогућавају бољу кому-
никацију глувим и наглувим лицима
(примена знаковног језика, титлова-
ног текста, дисплеја, комуникациј-
ске технологије...).
- У области образовања особа са инва-
лидитетом, обавезно укључити раз-
вој ефектне комуникације, пружање
приступа образовању на српском
знаковном језику, комуникационим
технологијама и стручној помоћи
преводилаца.
- Треба стандардизовати српски зна-
ковни језик и глувим лицима омогу-
ћити примену инклузивног образо-
вања, од основног до високошкол-
ског, уз помоћ знаковног језика и
комуникацијске технологије.
- У области запошљавања, такође, тр-
еба обезбедити комуникационе сер-
висе, ресурсе и флексибилне опције
на радном месту. Све информације
на радном месту морају бити досту-
пне, уз примену знаковног језика и
преводиоца.
- У области социјалне заштите, у ПИО
или неким другим законом, треба
хитно створити могућност компен-
зације за губитак слуха, законски
решити примања глувих лица по том
основу, као помоћ за покривање
увећаних трошкова живота услед
комуникацијских баријера (као туђа
нега и помоћ и сл.). Овај вид компе-
нзације глувих лица решен је на сли-
чан начин у многим европским зем-

-

Помоћник министра Слађана Маркопвић
са сарадницима
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љамаи земљаманашег окружења.
- У области социјалне заштите и обра-
зовања морају се створити законски
услови, на националном нивоу, за
оспособљавање кадрова за преводи-
оце, судске тумаче и вештаке за глу-
ва и наглува лица који би били у фу-
нкцији помоћи јавним сервисима у
целој Србији и у свакодневном жи-
воту и комуникацији глувог човека
са чујућом средином.
- У области здравствене заштите, на
националном нивоу, омогућити на-
чин лечења који је прилагођен глу-
вом човеку, што значи оспособити
одређен број здравствених радника
за комуникацију са глувим лицима,
а у већим здравственим центрима и
клиникама валоризовати радно
место преводиоца за глува лица.
- У области здравства или социјалне
заштите, на националном нивоу, ст-
ворити услове кроз законску регула-
тиву, коришћења савремених тех-
нолошких помагала за глува лица,
која до сада нису уопште узета у об-
зир.
- Законски обезбедити доступност
информација глувим лицима путем
савремених комуникацијских прис-
тупа (визуелних дисплеја и сл.).
- Област телекомуникација издвојити
као засебно област за стратегију, а у
оквиру ње, на националном нивоу,
створити услове да глува лица могу
комуницирати са глувим лицима и
са чујућом средином (стварањем у
већим градовима сервис центара
преводилаца, као и уличних компју-
терских телефона), како би глува ли-
ца могла знаковним језиком, преко
центра, обавити комуникацију са
глувими чујућим лицима.

У области културе и јавног информи-
сања, на националном нивоу, потре-
бно је:
- Средства јавног информисања (еле-
ктронска и писана) да буду потпуно
доступна инвалидним лицима, што
подразумева да се морају отворити
иприлагодити овим лицима.
- Електронска средства морају се пр-

илагодити глувим лицима, уз приме-
ну посебних техника, чији програми
у већем делу се могу титловати и /
или преводити путем знаковног је-
зика.
- Културно-уметничке манифестаци-
је, филмове, представе, такође тре-
ба прилагодити, колико је то могуће,
уз помоћ преводиоца за глува лица
или титлованог текста, да их могу
пратити глува лица.
- У области остваривања грађанских
и људских права, омогућити глувим
лицима комуникацију са органима
јавног реда и мира, са хитним здра-
вственим службама, ватрогасним
центрима и службама за разне врсте
помоћи и апела, уз комуникацијску
технологију коју ове службе морају
обезбедити, на локалном и национа-
лномнивоу.

Радна група приМинистарству, наче-
лно је прихватила ове сугестије и ве-
ћина предлога је нашла своје место у
Националној стратегији, коју је Скуп-
штина Р. Србије касније усвојила.

Савез глувих и наглувих Србије је
крајем 2006. године одржао још једну
трибину за председнике и секретаре
организација, поводом измена и на-
чина финансирања, израде требова-
ња средстава и доставе истих Минис-
тарству. На трибини је учествовала
саветник Министра МРЗСП, Милена
Бановић.

СГНС је у 2007. години, у Пожаревцу
организовао веома успешну радиони-
цу под називом „Управљање органи-
зацијама“. На радионици су се пред-
седници и секретари организација
подсетили са садржајем својих Стату-
та и Статута СГНС, са циљевима и за-
дацима организација.

У Скупштини Р. Србије је 3. децембра
2007. године, при Одбору за рад, бо-
рачка и социјална питања, у оквиру
Међународног дана особа са инвали-
дитетом, округли сто - представљање
Закона о професионалној рехабили-

тацији и запошљавању особа са инва-
лидитетом. На овом скупу су присус-
твовали представници СГНСЦГ и СГ-
НС.

У сарадњи СГНС иНационалне служ-
бе за запошљавање - Oдсека за праће-
ње и запошљавање особа са инвали-
дитетом, покренута је 2007. године
акција обуке наших чланова за рад на
рачунарима, превасходно младих.
Ова акција је успешно реализована у
организацијама: Београда, Зрењани-
на, Кикинде, Крагујевца, Краљева,
Крушевца, Лесковца, Ниша, Новог
Пазара, Панчева, Суботице, Ужица и
Чачка, са 93 члана. Трошкове обуке је
сносила Национална служба за запо-
шљавање а Савез је ангажовао пре-
водиоце, за које је такође сносила
трошкове Национална служба за за-
пошљавање. Учесници су обучени за
коришћење више програма (MS Win-
dows HP, MS Word, MS Exel, MS Pawer
Point, MS Internet Exsplorer, MS Out-
lookExpress).

Ово је била добра прилика да се вели-
ки број младих глувих лица обучи за
рад на рачунару, а стечена знања тре-
ба да користе приликом запошљава-
ња, започињања сопственог бизниса
и у комуникацији путеминтернета.

Овим путем Вас обавештавамо да је
основна информатичка обука која је
организована у сарадњи са Вама и
вашим сарадницима веома успешно
реализована захваљујући доброј ко-
ординацији и сарадњи коју смо оства-
рили. Напомињем да су преводиоци
који су ангажовани вашим посредст-
вом високо професионално, у сарад-
њи са професорима НУ „Божидар Аџ-
ија“, реализовали постављене задат-
ке. Током обуке сарадници НСЗ су уз
праћење реализације обуке пратили и
полазнике обуке. Задовољство нам је
да истакнемо да је од укључених 83,
78 лица завршило обуку и добило се-

Допис Националне службе запош-
љавања - 24. 01. 2008. године

ртификат са компетенцијама које су
стекли завршетком основне инфор-
матичке обуке. Обука је запажена у
јавности и медијски је пропраћена у
свим градовима у којима се спрово-
дила. Ефекти обуке су мерљиви и
кроз реализацију једног од приорите-
тних циљева унапређења положаја
особа са инвалидитетом, а то је ства-
рање основе за њихову интеграцију
на отворено тржиште рада и предста-
вљање могућности ових лица која су
спремна за образовање и стицање зн-
ања и вештина за излазак на отворе-
но тржиште рада. Жеља нам је да ово
буде почетак једне успешне сарадње
и да даље заједнички осмишљавамо и
реализујемо активности које ће до-
принети унапређењу њиховог поло-
жаја на тржишту рада.

Срдачан поздрав.

Оваква сарадња СГНС и Националне
службе за запошљавање је наставље-
на и у 2008. години са могућношћу
преквалификација одређеног броја
глувих лица.

Веома значајна активност СГНС у
2008. години је била едукација одре-
ђеног броја чланства по питању „Ме-
ђународних стандарда који регулишу
статус особа са инвалидитетом“, а на-
рочито теме и садржаје „Закона о заб-
рани дискриминације особа са инва-
лидитетом“. Трибине су одржане у Ча-
чку, Крагујевцу, Београду, Вршцу и
Нишу. На трибинама су учествовали
чланови организација (8-10) које су
биле најближе месту одржавања три-
бине. Тако је омогућено учешће чла-
новима скоро свих организација. Тр-
ибине су биле доста добро посећене
(40-50 учесника), предавач је био
проф. Правног факултета, Саша Га-
јин, који се бави упоредним правом,
заштитом људских права као и про-
мовисањем и заштитом права особа

Вања Златковић,
шеф Одсека за посредовање у запо-
шљавању лица са инвалидитетом
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са инвалидитетом. На трибинама чл-
анови су имали прилику да се упоз-
нају са документима Савета Европе,
УН, Конвенцијом о правима особа са
инвалидитетом а нарочито са мате-
ријом и садржајем Закона против ди-
скриминације особа са инвалидите-
томињеговом применом у пракси.

Савез глувих и наглувих Србије и Ме-
ђународна мрежа помоћи И.А.Н. Inte-
rnational Aid Network, у току 2008. и
2009. године реализовали су пројекат
„Професионално оснаживање глувих
и наглувих особа“ У току пројекта нај-
пре су две групе од 12 полазника, уку-
пно 24 особе, укључене у Едукативни
програм. Они су похађали четири ку-

рса рачунара, који покривају област
основне примене рачунара у послов-
ној канцеларији (1. Windows, 2. Word,
3. Excel и 4. Internet+E-mail). Осим то-
га ови корисници су похађали и три
курса социјалних вештина 1. Писање
биографије и писана комуникација,
2. Аплицирање за посао и селекција
кандидата и 3. Баријере у комуника-
цији.

Након ове фазе, 12 полазника који су
постигли најбоље резултате и показа-
ли највећу мотивацију укључено је у
наредну, другу фазу едукације. У ок-
виру ове фазе они су завршили још 3
курса рачунара (Power Point, Access и
Теорија), и похађали три курса у шко-
ли предузетништва (1. Како започети
сопствени посао?, 2. Књиговодство и
финансијска администрација и 3.
Бизнис план). Они су у овој фазу по-
хађали укупно 136 наставна часа и
проширили знање у областиИТ техно-
логија и стекли основна знања о запо-
чињању сопственог бизниса.

Додатна група од 11 глувих и наглу-
вих корисника која је убачена уместо
групе чујућих запослених у организа-
цијама глувих и наглувих.Њих 8 завр-
шило је успешно 4 курса рачунара
(Widows, Word, Excel и Internet + e-
mail).

Укупно је 17 полазника стекло услове

Детаљи са Трибине у Крагујевцу

и добило ECDL сертификате. Од тога
8 полазника је положило по четири
ECDL испита и стекло ECDL Старт
сертификат, а 9 полазника је положи-
ло свих 7 ECDL испита и стекло ECDL
Фул сертификат.

На самом крају пројекта одабрана су
3 најбоља полазника којима је омогу-
ћено стицање звања овлашћеног EC-
DL Тестера, који ће имати могућност
да у ИАН-у или у оквиру других орга-
низација буду ангажовани у оквиру
других потенцијалних пројеката за
особе оштећеног слуха.

Videti da li mogu da se uzmu 1-2-3
fotografije СЛАБАРЕЗОЛУЦИЈА

Савез је у сарадњи са Међународном
организацијом ИАН, реализовао про-
јекат „Професионално оснаживање
глувих и наглувих особа“ и 2010. го-
дине. У обуци је учествовало око 30
глувих лица из Београда, са истим
програмом као и полазници 2008/09.
године. Презентација завршеног про-
јекта је одржана 02.11.2010. године у
СОСавски венац, где су полазницима
додељени сертификати-дипломе.

На Саветовању о сарадњи на унапре-
ђењу инвалидске политике у Србији,
које је одржано у Врњачкој бањи, у
хотелу „Бреза“, од 17. до 19. новембра
2008. године учествовао је и предсе-
дникСГНС,Милосав Јовановић.

Представници СГНС су учествовали
на „Округлом столу“ - стручној рас-
прави о „Нацрту општег закона про-
тив дискриминације“ у Палати Срби-
је, новембра 2008. године.

На једнодневном семинару који је ор-
ганизовала Канцеларија за Европске
интеграције у Србији по називом „Пр-
авне тековине ЕУ у области социјалне
политике“ учествовао је секретар СГ-
НС, Радоје Кујовић. Семинар је одр-
жанновембра 2008. године.

Невладина организација „Иницијати-

ва снага пацијентима“ и Институт за
јавно здравље Србије „Др Милан Јо-
вановић Батут“ у јануару 2009. годи-
не организовали су Национални се-
минар за Заступнике права пације-
ната. Представници СГНС и чланови
Градске организације глувих Београ-
да су учествовали на овом семинару.

Током два дана, 23. и 24. јануара
2009. године, у амфитеатру Мегатре-
нд универзитета у Новом Београду,
одржан је семинар о односима с јав-
ношћу, односима с државним орга-
нима, лобирању, правним радњама,
етици и свим повезаним активности-
ма усмереним на заступање права па-
цијената. На овом семинару учество-
вали су представнициСГНСи ГОГБ.

Округли сто на тему „Друштвена ук-
љученост у функцији смањења сиро-
маштва особа са инвалидитетом“ од-
ржан је 18. фебруара 2009. године у
салиСОНовиБеоград.

Округли сто је организован у оквиру
програма „Контакт организације ци-
вилног друштва за имплементацију
Стратегије за смањење сиромаштва у
Републици Србији“ (КОЦД), који је сп-
роводио Центар за самостални живот
инвалида Србије. У раду су учество-
вали представници СГНС и ГОГ Бео-
града.

СГНС је 13. и 14. марта 2009. године,
у циљу упознавања са искуством из
других земаља по питању знаковног
језика, организовао семинар у сали
СО Врачар и Градској организацији
глувих Београда. Тема семинара је
била „Значај лингвистике знаковног
језика и законодавства за знаковни
језик и тумаче“. Предавачи на семи-
нару су били Robert Adam i Kristofer
Stoun са Лондонског универзитета за
глуве. Завршни део семинара је одр-
жан у облику две радионице у просто-
ријама Градске организације глувих
Београда, под називом „Сарадња из-
међу заједнице глувих и тумача зна-
ковног језика“ и „Да ли је национална
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асоцијација тумача знаковног језика
неопходна“.

Радионица под називом „Улоге орга-
низација цивилног друштва/органи-
зација особа са инвалидитетом (ОЦД
/ООСИ) и јавних служби за запошља-
вање (ЈСЗ) у унапређењу запошља-
вања особа са инвалидитетом“ одр-
жана је 7. априла 2009. године, у хо-
телу Хајат, у Београду. На овој радио-
ницу су учествовали представници
СГНСЦГ (Миле Цревар и Марина Ни-
колић), СГНС (Радоје Кујовић) и ГОГБ
(БогољубБјелић.

У оквиру едукације чланства, предсе-
дника и секретара организација глу-
вих и наглувих Србије, маја 2009. го-
дине, у Градској организацији глувих
Београда, одржана је трибина на ко-
јој је презентован Закон о професио-
налној рехабилитацији и запошљава-
њу особа са инвалидитетом. Трибину
су водили представници Министар-
ства економије и регионалног развоја
и Националне агенције за запошља-
вање – Одсек запошљавања особа са
инвалидитетом.

Савез глувих и наглувих Србије је поз-
вао у госте Dr Barbaru Hardawej (теле-
сни инвалид), професора на Univerzi-
tet Gallaudetu u Washingtonu, да одр-
жи једну трибину на тему: афро – аме-
ричка уметност и уметност западне
Африке, што је она од срца прихвати-
ла.

Трибина је организована 27. јула
2009. године у сали Скупштине оп-
штине Врачар. Госте трибине је поз-
дравила члан Општинског већа гра-
ђана, госпођица Тијана Благојевић.
Трибина је била посећена у највећем
броју од стране глувих и наглувих ли-
ца из Београда иако су биле позване
све организације. Предавање госпође
Барбаре, која познаје знаковни језик,
је било импресивно и прилагођено

Видети да ли имамо слике
Savi : Vaso da obezbedić

лицима оштећеног слуха уз примену
мултимедијалних техника (приказ
слајдова својих уметничких дела
путемпројектора ).

У другом делу трибине гошћа Бар-
бара је упознала присутне како ради
ифункционише Univerzitet Gallaudet
u Washingtonu, што је било поздрав-
љено од стране присутних.

У сусрет 48–ме Међународне конфе-
ренције УНЕСКО о образовању, Ми-
нистарство просвете Републике Ср-
бије, тј. тим потпредседника Владе
Републике Србије за имплементацију
Стратегије за смањење сиромаштва,
организовало је промотивни скуп у
Палати Србије 2009. године. Испред
СГНС су били секретар и стручни са-
радник. Државни секретар Минис-
тарства просвете, Тинде Ковач и пом-
оћник министра Министарства про-
свете, Весна Фила упознали су прису-
тне са Националним извештајем Вла-
де Републике Србије о инклузивном
образовању. Извештај је у целини пр-
езентован у часопису „Нашсвет“.

Представници СГНС су у току године
2009. године учествовали на семина-
ру „Пружање и унапређење услуга на
локалном нивоу – ДИЛС“. Испред
СГНС присутни на семинару су били:
М. Јовановић, Р. Кујовић, В. Обрадо-
вић и В. Станковић. Семинар је орга-
низован од стране Сектора за заш-
титу особа са инвалидитетом и Свет-
ске банке, у салиСОВрачар.

Дана, 23. октобра 2009. године, у Па-
лати Србије, Нови Београд, одржан је
једнодневни семинар на представља-
њу пројекта „Пружање унапређених
услуга на локалном нивоу – ДИЛС“. У
уводној речи су учествовали: проф. др
Томица Милосављевић, министар
Министарства здравља; доц. др Жа-
рко Обрадовић, министар Министар-
ства просвете; господин Зоран Мар-

Слика Учесници са Барбаром sl 1 i 2
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тиновић, државни секретар Минис-
тарства рада и социјалне Политике;
господин Сајмон Греј, директор кан-
целарије Светске банке у Србији; го-
сподин Ненад Миленковић, председ-
ник СКГО. Испред Савеза глувих и
наглувих Србије присуствовали су
Радоје Кујовић и Миле Цревар, са
судским тумачемМариномНиколић.

Центар за унапређивање правних ст-
удија –ЦУПС, организовао је стручни
скуп на тему „Конференција о забра-
ни дискриминације особа са инвали-
дитетом и положај инвалидских орга-
низација“, 25. новембра 2009. годи-
не, у Београд. На овом скупу учество-
вали су представнициСГНС.

Округли сто поводом расправе о На-
црту Закона о социјалној заштити је
одржан 26. јануара 2010. године, у
Београду. На округлом столу предста-
вници Министарства рада о социјал-
не политике, Љуба Пејаковић и Неве-
на Рајковић, говорили су о Нацрту За-
кона о социјалној заштити, након че-
га је уследити дискусија на приспеле
коментаре и на сам текст Нацрта за-
кона. ПредставнициСГНС су активно
учествовали у расправи, али су дали и
сугестије у писаној форми, са инсис-
тирањем да се у Закону регулишу пи-
тања Службе и услуге тумача за зна-
ковни језик, права на СМС поруке,
видео телофон, компјутер и сл.

СГНС је 26. фебруар 2010. године, у
просторијама Градске организације
глувих Београда, организовао Три-
бину - „Усаглашавање статута посто-
јећих удружења - организација са но-
вим законом о удружењима /пре-
регистрација/“, за председнике и се-
кретаре организација СГНС. После
уводног излагања од стране председ-
ника СГНС, Милосава Јовановића,
предавачи су били: Дубравка Велат,
Координаторка програма за развој
цивилног друштва, Грађанске иници-
јативе и Ђорђије Вуковић, правни са-
ветник Грађанских иницијатива -
Представљање Закона о удружењима

(Водич за примену Закона о удруже-
њима и искуства регистрације и „пре-
регистрације“). На овој трибини су
присуствовали председници и секре-
тари скоро свих организација глувих
и наглувих Србије, а кроз дискусију и
одговоре на питања дата су конкрет-
на упутства и објашњења.

Правни факултет Универзитета у Бе-
ограду, у сарадњи са Фондом за отво-
рено друштво, организовао је Летњу
школу на тему „Забрана дискримина-
ције особа са инвалидитетом”, 20-24.
септембар 2010. године. Испред Са-
веза глувих и наглувих Србије, на овој
Школи учествовали су Радоје Кујовић
(секретар) и мр Васо Обрадовић (ст-
ручни сарадник), а делегација студе-
ната Правног факултета посетила је
просторије СГНС и упознала се са ис-
торијатом и садржајима рада ове ху-
манитарне организације.

Комплетна предавања на овој Школи
превођена су на знаковни језик глу-
вих од стране чланова „Преводилач-
ког сервиса за глуве“ (Вера Јовано-
вић, Десанка Жижић, Ивана Бућко),
а активан слушалац је био председ-
ник Омладинске секције глувих и
наглувихСрбије,Михаило Гордић.

Други састанак председника и секре-
тара организација глувих је такође
одржан у Градској организацији глу-
вих Београда 25.11.2010. године на
тему финансирања организација глу-
вих и наглувих Србије у 2011. године.
У раду састанка је учествовала савет-
ница у МРСПМилена Бановић, која је
упознала присутне са најзначајнијим
елементима финансирања организа-
ција за 2011. године.

Представници Савеза су учествовали
у одређеном броју округлих столова,
семинара, трибина и конференција у
току 2010. године:
- Једнодневни семинар европске со-
цијалне повеље 21.03.2010, хотел

Слика са трибине
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Балкан.
- Учешће Савеза и представника ор-
ганизација на техничкој радионици
у вези извештаја из „Сенке“ о поло-
жају особа са инвалидитетом у Ср-
бији.
- Сајам запошљавања ОСИ, март
2010. године, Н. Београд, присутно
25 позваних компанија, организа-
тор Национална служба за запошља-
вање иНОИС.
- Округли сто „Може ли особа са инва-
лидитетом бити успешна и остваре-
на“, 02.11.2010. године, организа-
тор МРСП и центар за подршку со-
цијално искључених категорија гра-
ђана „Корак даље“, хотел „Холидеј“.
- Округли сто 20.05.2010. године, пр-
ивредна комора Србије, тема „При-
мена квотног система запошљавања
ОСИипроцена радне способности“.
- Трибина, привредна комора Србије
на тему „Запошљавање ОСИ, осни-
вање и рад предузећа за професио-
налну рехабилитацију“, у организа-
цији едукационог центра АБС за Ср-
бију, са седиштем уЛесковцу.
- Учешће у раду летње школе „Забра-
на дискриминације ОСИ“, организа-
тор Правни факултет у Београду, од
20-24.09.2010. године.
- Учешће на јавно слушање, народна
скупштина Србије. Организатор од-
бор за рад, борачка и социјална пи-
тања скупштине Србије, на тему
„Испуњена обећања-примена конве-
нције УН о правима ОСИ у пракси“.
Јавно слушање је организовано по-
водом светског дана особа са инва-
лидитетом03.12.2010. године.
- Поводом обележавања Светског да-
на инвалида 03. децембра председ-
ник СГНСМилосав Јовановић је био
члан делегације НОИС-а коју је при-
мио председник Србије Борис Та-
дић.
- Савез је са својим представницима
као и раније учествовао у раду
НОИС-а, њених органа (ИО и Скуп-
штине)
- Учешће у раду конференције реа-
лизације пројекта „Обуке тумача ср-
пског знаковног језика 20.11.2010.

године“ у СО Савски венац када је
потписана заједничка изјава СГНС
иАсоцијације тумача српског знако-
вног језика (АТСЗЈ). Истовремено
секретар СГНС је учествовао на три-
бини под називом „Унапређење зна-
ња тумача“ коју је организовала АТ-
СЗЈ.
- Учешће на презентацији пројекта
„Сервис тумача за знаковни језик“
29.06.2010.године, који је спровела
ГОГБ.
- Учешће у раду округлог стола на те-
му: „Извештавања о примени конве-
нције о правима ОСИ“, 01.06.2010.
године, Палата Србије-организатор
канцеларија УН за људска права и
ОЕБС.
- Учешће представника организација
и СГНС у промоцији пројекта „Тит-
ловање 100 домаћих филмова за
особе оштећеног слуха“ 17. 05. 2010.
године. На конференцији су били
присутни министар Министарства
културе Небојша Брадић, представ-
ник фонда за отворено друштво, ди-
ректор кинотеке и представници
наших организација. Савезу је све-
чано, симболичноМинистар културе
уручио пакет од 100 титлованих фи-
лмова а остале пакете је Савез преу-
зео од кинотеке и поделио присут-
нимпредставницима организација
- Учешће на отварању новог седишта,
канцеларије НОИС-а у Мутаповој
12, Врачар, коју је доделило и рено-
вирало МРСП и исту званично отво-
риоминистар Р.Љајић
- Савез је са својим представницима
(М. Цревар, В. Обрадовић, Д. Јаслар
и Б. Чанадановић) учествовао на
свечаном отварању Центра за про-
фесионалну рехабилитацију и запо-
шљавање особа са инвалидитетом у
Београду. Свечаном отварању овог
центра присуствовао је министар
Министарства економије и региона-
лног развоја потпредседник Владе
РС Млађан Динкић, руководство
НСЗ, центра и представници ИО.
Овај центар треба да помогне да се
унапреди статус особа са инвалиди-
тетомна тржишту.

Центар за самостални живот особа са
инвалидитетом Србије реализовао је
пројекат „Јачање капацитета органи-
зација особа са инвалидитетом за уч-
ешће у консултативном процесу и пр-
аћење примене УН Конвенције“ који
је рађен у партнерству са Национал-
ном организацијом особа са инвали-
дитетом. Презентација резултата пр-
ојекта и представљање нацрта Алтер-
нативног извештаја о спровођењу Ко-
нвенције УН о правима особа са инва-
лидитетом у Србији организована је
25. фебруар 2011. године, на Окру-
глом столу у простору Еуробанк ЕФГ
АД Вука Карадџића 10, Београд. Ис-
пред Савеза глувих и наглувих Срби-
је, округлом столу су присуствовали
стручни сарадник, мр Васо Обрадо-
вић и председник Омладинске сек-
ције СГНС,Михајло Гордић.

У току 2011. године представници
СГНС су учествовали у одређеном
броју семинара, трибина, округлих
столова и конференција:
- Информативни семинар (јануар
2011) за представнике цивилног др-
уштва, Београд – Континентал, про-
јекат „Подршка цивилном друштву
и организацијама“ – организатор
канцеларија ЕУ уСрбији.
- Учешће СГНС у тренингу на тему
„Односи са јавношћу“ и јавни нас-
тупи за особе са инвалидитетом (ја-
нуар 2011) хотел Балкан. Организа-
тор Министарство рада и социјалне
политике, Балкан медије и центар за
подршку социјалне укључености
грађана „Корак даље“.
- Заједничко учешће са представни-
цима управног одбора НОИС у кам-
пањи цивилно друштво за одговор-
ну владу (Београд, Лесковац, Смеде-
рево, Ниш итд., март –децембар
2011).
- Округли сто који је организован на
тему јачања капацитета организа-
ција ОСИ ињихово учешће у консул-
тативномпроцесу и праћењу приме-
не конвенције УН. Организатор НО-
ИСиЦИРСрбије – Београд.
Учешће у раду националне конфере--

нције „Послом до равноправности“–
Београд, јун 2011. године.
- Семинар Националне службе за зап-
ошљавање, реализација пројекта
„Нове вештине за особе са инвали-
дитетом“, јун 2011. године. Привре-
дна комораБеограда.
- Учешће у јавној расправи Акционог
плана Владе Републике Србије у ре-
ализацији стратегије по питању за-
штите особа са инвалидитетом Ср-
бије 2012-2015. године.
- Учешће у уличној манифестацији
Удружења студената са хендикепом
децембар 2011. године, Београд, пл-
ато Филозофског факултета (недеља
људских права под слоганом „Значи
изједначити“, са акцијом „Знакуј“ и
„Клацкалицаљудских права“.
- Учешће у раду свечане скупштине
МНРОСрбије
- Учешће у раду 44 седнице Одбора за
рад, борачка и социјална питања
Народне скупштине Србије, која је
одржана поводом трећег децембра,
Међународног дана инвалида на те-
му „Пет година од доношења Закона
о спречавању дискриминације осо-
ба са инвалидитетом“
- Учешће на дводневном семинару
обуке запослених радника у репу-
бличким организацијама особа са
инвалидитетом у писању предлога
пројеката према смерницама за ко-
нкурсе ЕУ- Београд, крајем 2011. го-
дине.
- Учешће и допринос стварања еми-
сије за инвалиде под називом „Место
за нас“ у реализацији РТС-а.
- Учешће у обележавању 65 година
Градске организације глувихНиш.

Привредна комора Србије, у сарадњи
са Регионалном привредном комором
Зрењанин и Удружењем предузећа за
професионалну рехабилитацију и за-
пошљавање особа са инвалидитетом
Републике Србије (у даљем тексту:
УИПС) организовала је 05.04.2011.
године, у Привредној комори Србије,
свечану промоцију и уручивање Ис-
праве о жигу УИПС-у. Удружење пре-
дузећа за професионалну рехабили-
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тацију и запошљавање особа са инва-
лидитетом Републике Србије (УИПС)
има око 40 предузећа која се на тржи-
шту третирају као и сви други правни
субјекти.

Представници СГНС су присуствова-
лиСвечаној промоцији.

Семинар за председнике и секретаре
организација-удружења глувих и
наглувих Србије, одржан је 06. 06.
2011. године у Великој Плани, у сали
„Дунав осигурања“, под називом „Ст-
ратешки правци Сектора за заштиту
особа са инвалидитетом и смернице у
финансирању програма и пројеката
организација особа са инвалидите-
том у 2011. и 2012. години“. Излагали
су представници МРЗСП – Сектора за
заштиту особа са инвалидитетом: Вл-
адимир Пешић, помоћник министра;
Драган Краљ, Милена Бановић, Не-
бојшаМиловић, стручни сарадници и
саветници уСектору.

Други састанак председника и секре-
тара је одржан 17. новембра 2011. го-
дине у просторијама Градске органи-
зације глувих у Београду, уз присус-
тво сараднице из Сектора за заштиту
ОСИ, Марине Јакшић. На истом се
дискутовало о передстојећем конкур-
су за пројекат на шест месеци, за фи-
насирање активности Савеза јануар-
јуни 2012 .године.

Састанак председника и секретара
организација-удружења глувих и на-
глувих одржан је 12. априла 2012. го-
дине у просторијама Градске органи-
зације глувих Београда у Београду.
Тема је била - Активностима локалних
организација и Савеза, као и о проб-
лемима у вези истих.

У амбасади Републике Чешке у Бео-
граду, 18.06.2013. године, одржан је
семинар под називом „Потребе сле-
пих и глувих особа – искуства Репуб-
лике Чешке“.

Семинар је отворила амбасадорка Ре-

публике Чешке у Србији, госпођа Ха-
на Хабачкова, а присуствовао је вели-
ки број глувих изСрбије.

Иницијатор организовања овог семи-
нара био је председник чешке невла-
дине организације „Глуви са надом“,
господин Роман Лупомеску, сарадник
СГНСЦГиСГНС. ГосподинЛупомеску
је путем пројеката помогао у набавци
помагала за глуве ОШ „Радивој Попо-
вић“ из Земуна,МОГНКрагујевца.

Представници СГНС су току 2012,
2013. и 2014. године, учествовали на
више конференција, радионица, ок-
руглих столова по питањима која се
тичу особа са инвалидитетом, а које
су организовали поједина министар-
ства, НВО,НООСИи сл.

Savi : Vaso da obezbedić
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Информисање глувих
и наглувих особа у Србији

Ј
едно је од темељних људских пр-
ава је право на информисаност,
доступност и слободан приступ

информацијама.

Питање информисања је прописано у
многима нормативима Р. Србије. На-
вешћемо само нека права која су про-
писана.

У Уставу Републике Србије ("Сл. глас-
ник РС", бр. 98/2006) у области Право
на обавештеност, члан 51. стоји да
свако има право да истинито, потпу-
но и благовремено буде обавештаван
о питањима од јавног значаја и сред-
ства јавног обавештавања су дужна
да то право поштују.

Законом о јавном информисању ("Сл.
гласник РС", бр. 43/2003, 61/2005,
71/2009, 89/2010 и 41/2011) уређује
се право на јавно информисање као
право на слободу изражавања миш
љења, као и права и обавезе учесника
у процесу јавног информисања.

У члану 5. овог Закона стоји:

-

„Ради ос
тваривања права националних ма
њина и етничких заједница у инфор
мисању на сопственом језику и него
вању сопствене културе и иденти
тета, Република, аутономна покра
јина, односно локална самоуправа об
езбеђују део средстава или других
услова за рад јавних гласила на јези
цима националних мањина и етнич
ких заједница.

Ради заштите интереса инвалида,
хендикепираних лица и других лица
са посебним потребама, Република,
аутономна покрајина, односно лока
лна самоуправа обезбеђују део средс

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

тава или других услова за несметано
коришћење права ових лица у јавном
информисању, а посебно слободе при
мања идеја, информација и мишље
ња''.

Поред општих оба
веза носиоци јавног радиодифузног
сервиса дужни су да:
1) ...
2) производе и емитују програме на
мењене свим сегментима друшт
ва, без дискриминације, водећи при
том рачуна нарочито о специфич
ним друштвеним групама као
што су деца и омладина, мањин
ске и етничке групе, хендикепира
ни, социјално и здравствено угро
жени, глувонеми (са обавезомпара
лелног емитовања исписаног тек
ста описа звучног сегмента радње
и дијалога), и др.;

-
-

“ -

-
-

-

-
-
-
-
-

”

На основу Закона о радиодифузији
(Службени гласник РС, бр. 42/2002,
97/2004, 76/2005 и др. закон, 62/
2006, 85/2006, 86/2006 – исправке и
41/2009) основана је РЕПУБЛИЧКА
РАДИОДИФУЗНА АГЕНЦИЈА.

У члану 78 стоји

У стратегији развоја система јавног
информисања у Републици Србији до
2016. годинe (Број: 65-7447/2011) ут
врђене су смернице развоја система
јавног информисања у Републици Ср
бији - Установе јавних радио и теле
визијских сервиса, као медијске ор
ганизације, морају равноправно да
задовољавају информативне и кому
никационе потребе појединаца и
свих друштвених група...

На основу ових норматива, руководс
тво Савеза глувих и наглувих Србије

:
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-
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је имало неколико састанака са руко
водством РРА и РТС и послало неколи
ко дописа у вези спровођења пропи
саних права и бољег информисања
чланова од стране ТВ емитера.

-
-
-

У оквиру НООИС, представници СГ
НС су увек инсистирали да се питање
информисања ОСИ реши на адекват
нији начин.

-

-



Информисање чланства од стране СГНС

И
деја о постојању Новина глу
вонемих потиче још из давне
1936. године, али није реали

зована.

Марта 1948. године покренут је Бил
тен дефектних слухом , гласило глу
вих Србије.

Вести о животу и раду глувих објав
љиване су у часописима за целу Југо
славију ( Десовац , Глас Глухих ,
Наш Глас , Ревија , Глас СГЈ ).

Од 1953. године штампан је Инфор
матор о глувима у Југославији, наме
њен учесницима VII олимпијаде глу
вих у Белгији.

Године 1945. основано је Издавачко-
штампарско предузеће Косомос , са
задатком да штампа све публикације
за глуве и да оспособљава глуву омла
дину за рад у графичкој струци.

Треба истаћи и то да је захваљујући
Савезу, почев од 1955. године штам
пан дечји часопис Голуб , који је мар
та 1958. године припојен Нашем гла
су , као посебан прилог за децу.

Републички одбор Савеза глувих Ср
бије дуги низ година штампао је Би
лтен о активности републичког одбо
ра, а сличан Билтен штампао је и
Савезни одбор Савеза глувих Југосла
вије. Ови билтени су били за интерну
употребу у оквиру Савеза.

Такође, Савез за физичку културу глу
вих и наглувих Србије штампао је свој
Билтен о активностима СФКГНС, за

интерну употребу.
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Дуги низ година, Заједница установа
и организација за рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица у со
цијалистичкој Републици Србији
штампала је Информатор , само за
интерну употребу.

Како би своје чланство информисао
о свим питањима СГНС је

почео са штампањем часописа
Наш свет , а средства се обезбеђују

путем пројеката, учешћа на конкурсу
код Министарства културе и медија,
тј. Министарства културе и информи
сања Р. Србије.

Часопис НАШ СВЕТ има задатак да
обавештава о друштвеним, култур
ним, образовним, социјалним и спор
тско-рекреативним питањима и про
блемима глувих и наглувих људи Ср
бије.

Циљ је свестрано информисање члан
ства и свих других субјеката који са
интересовањем прате рад Савеза и
организација о свим актуелностима у
домену здравља, социјалне политике,
радног односа, права, техничких дос
тигнућа, о активностима организа
ција на терену, успесима и проблеми
ма, раду појединаца на пољу друшт
веног живота, спорта, шаха, путова
ња, рекреације, о раду организација
глувих других држава, међународним
скуповима, о раду наших школа, ино
вацијама у настави, новим књигама,
обухвату деце, раду школа у целини и
сл.

Када је у питању рад јавних РТВ сер
виса уложено је много напора од стра
не руководства и чланова Извршног
одбора СГНС како би се побољшао
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овај облика информисања.

На дугогодишње инсистирање Савеза
глувих и наглувих Србије, Радио теле
визија Србије, као национална ТВ ку
ћа, коначно је прихватила захтев и
одобрила емитовање Вести за глуве
на знаковном језику.

Од марта 2005. године на РТС дају се
Вести за глуве , у термину од 16,00

часова, сваког дана.

Стручна служба СГНС је урадила про
јекат и пријавила се на конкурс Ми
нистарства културе и медија Р. Срби
је. Министарство је проценило да пр
ојекат Вести за глуве на РТС испу
њава критеријуме, па су на овај на
чин обезбеђена финансијска средст
ва за четири преводиоца знаковног
језика који преводе вести на РТС. Ве
сти за глуве на РТС у 2006. години су,
такође, финансиране од стране СГНС
а средства су поново обезбеђена про
јектом са којим је Савез аплицирао
код Министарства културе и медија.

Руководство Савеза постигло договор
са новим руководством РТС да фина
нсирање преводилаца Вести за глу
ве на РТС од 2007. године преузме
РТС као јавни сервис, па је ово пита
ње трајно регулисано.

Поред овога, РТС је почео са прикази
вањем получасовних емисија о инва
лидима у Р. Србији, под називом Боје
мог живота , где се говорило и о жи
воту и проблемима глувих.

Поред ових вести и друге телевизије
(Б-92, Студио Б, РТВ и друге локалне
ТВ куће у Србији) почеле су да емитују
вести и наменске емисије за глува ли
ца.

Све то није довољно, па СГНС наста
вља да се бори да се вести титлују, по
себно Дневник у 19 30 часова на РТС,
јер се тада дају најважније вести и
глуви би имали бољу информисаност.
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Министарство рада и социјалне поли
тике Р. Србије потписало је Споразум
са Јавним сервисом (РТС), крајем
2008. године, за набавку и инстали
рање софтвера за титловање инфор
мативних емисија на РТС, како би гл
ува лица могла да прате ТВ програм.
ИО СГНС је подржао овај Споразум и
предложио организацијама глувих да
прикупљају добровољни прилог за
финансијску подршку како би се сре
дства што пре прикупила и купио
софтвер за титловање и РТС што пре
кренуо са емитовањем титлованих
емисија. Како нису обезбеђена фина
нсијска средства од стране Министа
рства и РТС Споразум није заживео.

Треба истаћи залагање СГНС и Комо
ре младих Новог Сада (НВО) 2010. го
дине, када је реализован пројекат ти
тловања 100 домаћих филмова, што
је историјско и културно богатство.
Комплети ових филмова су доставље
ни организацијама-удружењима на
локалном нивоу и чланови могу да
гледају у клубу или кући.

Савез глувих и наглувих Србије и Цр
не Горе и Савез глувих и наглувих Ср
бије организовали су свечану Акаде
мију, поводом промоције књиге Дра
гољуб Вукотић - Корифеј света тиши
не и годишњице излажења ча
сописа СГНС Наш свет .
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Представници СГНС са
министром Министарства културе Брадићем

и директором Кинотеке Зеленовићем



Академија је одржана
у згради Савеза глувих

(Светог Саве Београду (Позо
риште Славија

Проф. др Љубомир Савић је промови
сао књигу Драгољуб Вукотић-кори
феј света тишине (аутори: Проф. др
Љубомир Савић и Миле Цревар) и ве
ома детаљно и студиозно говорио о
животу и делу Драгољуба Вукотића

Многобројне госте су поздравили пре
дседник СГНСЦГ и СГНС, господин
Милосав Јовановић и генерални сек
ретар СГНСЦГ, господин Миле Цре
вар, а онда је приказан филм Живот
без звука

Радоје Кујовић, секретар Савеза глу
вих и наглувих Србије, поднео је ре
ферат у вези годишњице изла
жења часописа Наш свет и захвалио
се свима онима који су допринели да
часопис заживи и траје

Савез глувих и наглувих Србије је по
водом овог јубилеја укоричио неколи
ко комплета часописа (од

) и по један примерак је свечано
додељен проф. др Љубомиру Савићу и
председнику СГНС, Милосаву Јова
новићу.

У току 2011. године урадило се пуно и
на плану информисања глувих путем
електронских медија, а посебан про

21. октобра
2010. године
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дор је направљен на локалним ТВ ста
ницама. НООИС и РТС су покренули
емисије о инвалидским организаци
јама и дешавањима у истим, што је
још један корак напред.

Посебан значај за информисање од
2012. године има емисија о инвали
дима Место за нас , која се приказује
на РТС и све преводи знаковним јези
ком.

Познато је да је 2012. година била из
борна за председника Републике Ср
бије, посланике за Скупштину Репуб
лике Србије, као и локалне изборе у
већини општина. Тим поводом Савез
глувих и наглувих Србије је уложио
напор и у сарадњи са Агенцијом за ра
дио-дифузне сервисе и повереником
за заштиту равноправности грађана
издејствовали ОБАВЕЗУЈУЋЕ УПУТ
СТВО за све електронске емитере са
националном фреквенцијом да се пр
едизборне и изборне активности у ин
формативним терминима дају и на
знаковном језику, што је и остварено.
По први пут ТВ дуел другог круга кан
дидата за председника Републике Ср
бије, господина Бориса Тадића и гос
подина Томислава Николића прево
ђен је директно на знаковном језику,
што је имало врло позитивног одјека
међу глувим и наглувим лицима Ср
бије.

Контакти са РРА у вези титловања по
јединих емисија и примене знаковног
језика на електронским медијима су
били континуирани, посебно са заме
ником председника Савета (тада) за
радио-дифузне сервисе, господином
Караџићем и председником Савета,
Епископом јегарски др Порфиријем
(Перић) У неколико наврата су писа
не молбе за издавање општег обавезу
јућег упутства емитерима ради омо
гућавања несметаног информисања
глувих и наглувих гледалаца у току
предизборних и изборних кампања за
републичке и локалне изборе, као и за
праћење дешавања у ванредним си
туацијама (пример поплава у Србији у
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Додела комплета часописа проф Љубомиру Савићу.



току 2014), што је дало позитивне ре
зултате.

СГНС наставља са борбом да се нор
мативно што боље реши информиса
ње чланства, како на републичком

-

-
-

нивоу, тако и на нивоу локалне само
управе, путем електронских медија,
преко дневне штампе и часописа, пу
тем e-maila, својих профила на Face
b k-у, sajtu и сл.

-
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Права глувих, помагала
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Учешће руководства СГНС
у доношењу нормативних аката у Србији

У
поредо са радом на оснажива-
њу организација и спровођењу
програмских активности у

оквиру СГНС и локалних организаци-
ја/удружења, руководство СГНС је
активно учествовало у решвању нор-
мативних услова за побољшање ста-
туса глувих и наглувих особа у Срби-
ји.

Овај облик рада се одвијао у сарадњи
са Заједницом инвалидских органи-
зација Србије, тј. Националном орга-
низацијом особа са инвалидитетом
Србије (НООИС) и Центром за самос-
тални живот инвалида, уз подршку
руководства осталих савеза (СГНСРЈ
– СГНСЦГ, ПО СГНВ и УГН КиМ) и ма-
тичних организација-удружења.
Перманентно се вршио притисак на
надлежна министарства Републике
Србије да се нови закони и правилни-
ци, у свим областима живота, проме-
не и усагласе са нормативима ЕУ, ка-
ко би се побољшао положај особа са
инвалидитетом, а самим тим глувих и
наглувих особа.

Координираним активностима руко-
водстава чланица Заједнице инвали-
дских организација - Националне ор-
ганизације особа са инвалидитетом
Србије (НООИС) слати су предлози,
сугестије и амандмани на предложе-
на законска решења. Треба истаћи и
чињеницу да су при Министарству
рада, запошљавања и социјалне поли-
тике Р. Србије формиране радне гру-
пе за израду појединих закона. У та-
квим условима, Савез глувих и наглу-
вих Србије је имао више могућности
да шаље дописе и молбе са примедба-
ма, предлозима и сугестијама НОО-
ИС, МРЗСП – Сектору за заштиту осо-

ба са инвалидитетом и директно Вла-
ди Р. Србије.

Делегација СГНС (М. Јовановић, Ми-
ле Цревар, Зоран Жижић, Радоје Ку-
јовић, мр Васо Обрадовић) је у више
наврата (од 2005. године до данас)
ишла на разговоре код заменика и по-
моћника министра Министарства ра-
да, запошљавања и социјалне полити-
ке РС, Министарства здравља, Мини-
старства просвете, Министарства ом-
ладине и спорта (у различитим Влада-
ма), да би се направио помак и убрза-
ло доношење закона који би регулиса-
ли и допринели побољшању положаја
глувим особама. Тражили смо да др-
жава реши питање надокнаде глувим
особама због слушног оштећења, већа
права у добијању аудио-визуелних
помагала, права на спортске пензије
и награде заслужним глувим спортис-
тима, да се прихвати чланство Спорт-
ског савеза глувих Србије у Спортски
савез Србије, да се реши питање заш-
титних радионица и др. Проблем је
био у томе што су се често мењале Вл-
аде, а самим тим и министри и помо-
ћници у одређеним министарствима,
па се са свима почињало „од почетка“,
је су се упознавали са проблемима гл-
увих.

Такође, иако су многи закони усвоје-
ни, често се каснило са подзаконским
актима – правилницима, уредбама,
одлукама па се прописана права нису
могла користити у одговарајућој ме-
ри. Ово се односи на све области, у
многим животним ситуацијама.



Права на помагала и друге субвенције

М
ного пута се дискутовало на
састанцима ИО СГНС о про
блемима глувих и наглувих

Србије у вези набавке слушних и дру
гих помагала. Овај проблем се пров
лачи од оснивања Савеза па до дана
шњих дана.

Од 2005. године па до данас, увек се
изражавало незадовољство постоје
ћим правилницима и односом држа
ве према овом проблему.

Указивано је на чињеницу да, после
Другог светског рата, глуви руково
диоци нису тражили никакве повлас
тице и да се права глувих нису угра
дила у нормативе, па их данашње вл
асти не сматрају инвалидима.

Представници Савеза (Јовановић,
Цревар, Кујовић, Обрадовић,) неко
лико пута су имали разговоре у Мини
старству, објаснили захтеве и потра
живања, а добијали одговоре од стра
не представника власти да држава
нема средстава да реши све проблеме
инвалида. Глува лица третирају посе
бно, указују на способности, а не на
потребе.

Тако је Министарству рада, запошља
вања и социјалне политике Р. Србије
послата МОЛБА – ЗАХТЕВ (Бр.137 од
8. 07. 2005) за измену Правилника о
индикацијама за протетичка и орто
тичка средства ( Службени гласник
Р.С , бр. 47/95 ), а раније Правилни
ком ( Службени гласник Р.С , бр. 74/
94; 33/82; 42/82; 6/83; 26/83; 41/86,
32/89 ).

Поред борбе за промену правилника у
области помагала за глува и наглува
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лица, Савез је писао дописе о норма-
тивном уређењу права у свим облас-
тима живота.

Сличан допис је послат Министарству
рада и социјалне политике Републике
Србије (6.11. 2007. године, министру
Расиму Љајићу), са нагласком да су
глувим и наглувим особама ускраће-
на многа права (нарочито у односу на
глуве особе из чланица Европске Уни-
је и земаља нашег окружења) и да у
многим областима постоји нормати
вна дискриминација .

У допису се истиче да глува и наглува
лица Републике Србије не траже ниш
та више, али ни мање, од онога што
имају глуви и наглуви у Хрватској,
Словенији, Италији, Аустрији, Чешкој
и у другим земљама.

Предлажено је да Сектор о заштити
особа са инвалидитетом образује јед
ну радну групу, која би веома стручно
и темељно дала решења по свим овим
питањима, узимајући као модел ре
шења која већ постоје у многим зем
љама Европске Уније.

Уз допис, у писаној форми достав
љена документација о остваривању
напред наведених права глувих лица
у Хрватској, Италији, Словенији и др.

Савез је послао допис (Број: 6 од 10.
01.2008) - Молба за хитно решавање
питања која се тичу социјалног стату
са (бенефиција-повластица), глувих
лица у Србији - Министарству рада и
социјалне политике Влада Републике
Србије - Сектору за заштиту особа са
инвалидитетом (помоћнику минист
ра Владимиру Пешићу)
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Савез је и у октобру 2009. године по
кренуо иницијативу за промену Пра
вилника о помагалима која се обезбе
ђују из средстава обавезног здравст
веног осигурања ( Сл. гласник Р. Ср
бије, бр. 96/2005) у делу који се одно
си за помагала за глува и наглува ли
ца. Иницијатива је покренута на ос
нову дугогодишњих захтева глувих и
наглувих лица Србије из 43 организа
ције.

Одржан је састанак (01. 10. 2009. го
дине) у просторијама Савеза глувих и
наглувих Србије, В. Караџића бр. 8/1)
између представника Завода за здра
вствено осигурање Србије (др Лепоса
ва Пантић, др Мирослав Репац, Не
над Симић, Саша Басоровић) и Саве
за глувих и наглувих Србије (Милосав
Јовановић, Радоје Кујовић, Сузана
Маслаћ Матовић, мр Васо Обрадо
вић).

У разговору је од стране представни
ка СГНС истакнуто да су глува и на
глува лица у Републици Србији у ве
ликој мери дискриминисана по пита
њу остваривања права на помагала
која су прописана Правилником о по
магалима која се обезбеђују из средс
тава обавезног здравственог осигура
ња ( Сл. гласник РС , бр. 96/2005),
имајући у виду права глувих инвали
да из држава Eвропске уније.
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На састанку је истакнуто да је крајње
време да се политика промени, што су
представници Завода подржали, поз
дравили и исказали жељу да се у сара
дњи са Савезом глувих и наглувих Ср
бије утиче на промену Правилника и
омогући коришћење савремених по
магала из средстава здравственог
осигурања, тј. преко Завода Р. Србије.
Савез је касније упутио захтев (Бр.
160/3, 9.10 2009 ) Републичком Заво
ду за здравствено осигурање у вези
промене постојећег правилника.

Велику подршку иницијативи за из
мену и допуну Правилника о помага
лима која се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог осигурања
( Службени гласник РС, бр. 96/2005)
дали су Факултет за специјалну еду
кацију и рехабилитацију у Београду –
катедра за Сурдологију и ОРЛ клини
ка Клиничког центра Србије - Одеље
ње за аудиолошку рехабилитацију.

Слични дописи, сугестије, предлоге и
молбе у вези промене Правилника
Савез је преко НООИС слао Републич
ком Заводу за здравствено осигура
ње. И поред неких помака у овој обла
сти, незадовољство глувих и наглувих
је и даље велико. Посебно су незадо
вољна осигурана лица са уграђеним
кохлеарним имплантом, због пропи
саног право на специјалне батерије за
заушни процесор.
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Спроведена акцији
Знањем до компјутера“ ”

Државна лутрија Србије Д.О.О.
је у сарадњи са Националном
организацијом особа са инва

лидитетом Србије покренула хумани
тарну акцију Знањем до компјутера
којом је желела да се по једним лаптоп
рачунаром награди 10 најбољих уче
ника и студената са инвалидитетом.

Комисија састављена од представни
ка Државне лутрије Србије и Нацио
налне организације особа са инвали
дитетом састала се 17.06. 2008. годи
не како би донела одлуку о добитни
цима рачунара.

Након разматрања свих пристиглих
молби одлучено је да рачунаре добије
10 ОСИ, међу њима је било и 3 глуве
особе.

Конференција за новинаре на којој су
најбољим ученицима и студентима са
инвалидитетом уручени рачунари од
ржана је 27.06.2008. године у Медија
центру-Сава Центра.

У сарадњи Сектора за заштиту особа
са инвалидитетом и СГНС, поводом
Дана жена 2009. године, у Градској
организацији глувих Београда, мини
стар Министарства рада и социјалне
политике, Расим Љајић са својим по
моћником Пешићем доделио мајкама
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оштећеног слуха из Београда, које
имају бебе осам специјално израђе
них беби аларма а два апарата мајка
ма из Панчева.

У просторијама Савеза глувих и на
глувих Србије, 29. септембра 2009.
године, помоћник министра Минис
тарства рада и социјалне политике,
Владимир Пешић и стручни сарад
ник Сања Деспотов, доделили су ро
дитељима глуве и наглуве деце још
десет специјално израђених беби ала
рма.

Овом приликом, апарате су добиле по
две породице из Вршца, Новог Сада и
Крагујевца и по једна породица из Ча
чка, Пожаревца, Ниша и Смедеревс
ке Паланке.
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Породица Стојановић из Смедеревске Паланке
са својим дететом алармом на вибрације
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Знаковни језик,
школе знаковног језика
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Борба СГНС
за признавање знаковног језика

Р
уководствоСГНС је настојало да
се бори како би се ситуација са
знаковним језиком у Србији по-

бољшала. Та настојања су се одвијала
у вишеправаца:

1. Да се оспособи што већи број чују-
ћих особа који ће пружати прево-
дилачке услуге глувим у свимживо-
тним ситуацијама.

2. Да се знаковни језик нормативно
призна и верификује од стране др-
жаве и државних органа.

3. Да се, колико је то могуће, постигне
сагласност и изврши стандардиза-
ција знаковног језика глувих Срби-
је.

4. Да се уради што више речника и
видео речника који ће служити као
едукативниматеријал за учење.

5. Да се оснивају службе преводила-
чких сервиса при организацијама –
удружењима глувих и наглувих на
локалномнивоу и сл...

Тешкоће су се јављале у свим области-
ма и на свимнивоима, какофинанси-
јске тако и кадровске. Посебни проб-
леми јављали су се при захтевима СГ-
НС код државних органа да се покре-
не решавање статуса и примене зна-
ковног језика кроз законску процеду-
ру.

Школа знаковног језика

С
ГНС је покренуо иницијативу
оспособљавања чујућих лица
за комуникацију са глувима

знаковним језиком.

Прва Школа знаковног језика је одр-
жана у хотелу Извор , у Аранђеловцу,
од 20. до 27. октобра 2002. године, уз
учешће 32 секретара, 13 наставника
и професора и 14 других лица. Фина
нсијску помоћ су пружили: Међуна
родна хуманитарна организација

, Биро за ху
манитарну помоћ Европске уније
(ЕСНО), и Министарство за рад и со
цијална питања РепубликеСрбије.

Они који су међу првима препознали
проблеме комуникације глувих особа
били су представници Министарства
рада, запошљавања и социјалне поли
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тике Републике Србије. У почетку су
путем пројеката одобравали средства
Савезу глувих и наглувих Србије за
организовање Школе знаковног јези
ка за чујућа лица, а касније су одо
бравали финансијска средства кроз
редовну годишњу активност.

Путем пројеката, МРЗСП – Сектор за
заштиту особа са инвалидитетом одо
бравао је финансијска средства и ло
калним удружењима глувих и наглу
вих за организовање курсева за обуку
чујућих лица за почетни - основни ни
во комуникације знаковним језиком.
Овакви курсеви су одржавани у Бео
граду, Крагујевцу, Нишу, Зајечару,
Неготину, Великој Плани, Смедеревс
кој Паланци, Лесковцу, Врању, Новом
Пазару, Ужицу, Чачку, Прокупљу, Па
раћину, Смедереву, Новом Саду, Су
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ботици, Сомбору, Панчеву, Кикинди.

У току 2012. и 2013. године, МРЗСП
одобрило је финансијска средства не
колицини удружења глувих и наглу
вих за организовање Мале школе зн
аковног језика за чујуће ученике у ре
довним школама , у циљу подршке
инклузивном моделу васпитања и об
разовања глуве и наглуве деце.

Настављен је тренд да Школи знако
вног језика присуствују лица из јав
них установа,школа, домова, органи
зација и појединци, па се број заинте
ресованих полазника се стално пове
ћавао.

Вредно је истаћи помоћ СГНСЦГ у

-
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обезбеђивању стручне литературе за
предаваче и интерпретатореСГНС.

Из табеле видимо да се број оних који
су добили дипломе – сертификате не
поклапа са бројем учесника. То је из
разлогашто је на свакојШколи прису
ствовао један број полазника који већ
има диплому или сертификат за одре
ђени ниво и није се пријављивао за
полагање за виши ниво. Такође, један
број полазника за основни ниво није
излазио на испит, већ је само тражио
да му се изда потврда о присуству
Школи.

Морамо истаћи чињеницу да је на
овим Школама присуствовао велики
број лица из јавних установа: општи

-
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-

Табеларни приказ броја учесника и добитника диплома – сертификата



Златибор 2005: Помоћник министра
Слађана Марковић на отварању Школе

Врњача бања 2006: Учесници Школе

Бечићи 2006: Предавачи на Школи

Бечићи 2007: Помоћник министра
Владими Пешић на отварању Школе

Врдник 2009: Полазници Школе
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Врњачка бања 2012: Полазници Школе са помоћником министра и руководством СГНС

на, здравствених установа, центара
за социјални рад, филијала Национа
лне службе за запошљавање, школа,
представника организација глувих
као и велики број појединаца.

Критике појединих чланова ИО СГНС
по овом питању су биле да су семина
рима - Школама знаковног језика
учествовали секретари организација
по неколико пута, а на седницама ИО
организација се плаћају преводиоци
да врше услуге. Изразито је незадово
љство на плану стандардизације зна
ковног језика. Наглашено је и то да
поједини полазнициШколе добију ди
пломе – сертификате о познавању
знаковног језика а да се касније не

-
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Врњачка бања 2012: Полазник Школе на испиту

повежу са локалном организацијом
глувих и стечено знање се не приме
њује у пракси.

Дискутовало се и о томе да ли наглува
лица (поред чујућих) могу да присуст
вују на Школи знаковног језика коју
организује СГНС и да касније полажу
и добијају дипломе за преводиоца или
тумача. Такође, констатовао је да мн
ога деца глувих родитеља знају кому
никацију знаковним језиком па се
поставља питање да ли мора да при
суствују семинару да би полагали, или
могу директно да полажу пред коми
сијомСГНС.

Став чланова ИО СГНС је да наглуви
могу да добију диплому преводиоца,
али не и тумача (због слушног оштеће
ња). Закључак: Сви они који желе да
буду преводиоци и тумачи за глуве
морају прво да присуствују семинару
–Школи знаковног језика и да полажу
пред Комисијом СГНС (Милосав Јова
новић, Светомир Радисављевић, мр
ВасоОбрадовић).

Ако је нека организација – удружење
одржала семинар знаковног језика за
основни ниво, она може дати своје
дипломе и имати своју комисију, за
све друго надлежан је СГНС и коми
сија СГНС.

СГНС је успоставио добру сарадњу са
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Чланови испитне комисије СГНС

Националном службом за запошљава
ње Р. Србије и око 40 њихових служ
беника из различитих места је прису
ствовалоШколи знаковног језика, не
коликоњих и вишепута.

Захваљујући доброј сарадњи СГНС са
руководством Фармацеутског друш
тва Србије и Фармацеутске коморе
Србије, у две апотеке у Београду осо
бе оштећеног слуха могу добити ин
формације о лековима на знаковном
језику од апотекарки које су савла
дале основну комуникацију са овим
лицима. Представници Фармацеутс
ког друштва Србије и Фармацеутске
коморе Србије су најавили да плани
рају обуку већег броја лица запосле
них у апотекарским установама из
Србије за комуникацију са особама
оштећеног слуха.

Такође, одређени број васпитача, на
ставника и професора из Школа за

-
-
-
-

-
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глуве и наглуве ученике присуствовао
је овим семинарима, као и незнатан
број наставног особља из редовних
школа изСрбије.

У сарадњи Министарства унутраш
њих послова Републике Србије (МУП)
и СГНС као иницијатора, у Врњачкој
Бањи је од 03 до 12. децембра 2007.
године одржана Школа знаковног је
зика за обуку полицијских службени
ка. На школи је учествовало 42 служ
беникаМУП-а Србије који раде на по
словима: опште надлежности, сао
браћајне полиције, полиције за сузби
јање криминала, полиције за рад на
управним пословима и сектору за об
разовање и науку. Учесници школе су
имали прилику да се упознају са ос
новама комуникације са глувим осо
бама, теоретски и практично. У пот
пуности су савладани најчешћи тер
мини које користе полицијски служ
беници за време извршавања својих
радних обавеза. Ред, рад и дисцип
лина владали су на овом семинару, а
састав изванредан, једна од најбољих
група које су учествовале на нашим
семинарима.

СГНС је током 2007. године дао мак
сималну подршку СОГН Црне Горе у
организацији прве и друге школе зна
ковног језика тј. обуке чујућих лица
из установа и јавних сервиса Црне
Горе за комуникацију са глувим лици
ма. Организоване су две школе у Ба
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ру, у фебруару и новембру 2007. го
дине. Сарадња са Савезом организа
ција глувих и наглувих Црне Горе по
питању статуса Знаковног језика и на
стручном плану, кроз размену искус
тава, литературе и стручне помоћи је
настављена до данашњег дана.

Представници СГНС и неколико ло
калних организација су новембра
2007. године учествовали у раду Ме
ђународне конференције о знаков
ном језику у Београду, коју је органи
зовало Министарство рада и соција
лне политике са невладином органи
зацијом УНДП (програм уједињених
нација за развој).

-
-

-

-

-
-
-
-
- Представници СФГ на Конференцији у Београду

Израда Закона о употреби српског знаковног језика
и стандардизацији

З
бог дописа које је СГНС слао у
више наврата, добре сарадње и
статусног решавањамногих пи

тања, Савез су поводом Међународне
недеље (и дана) глувих, 28. септембра
2007. године, посетили министарМи
нистарства рада и социјалне полити
ке Р. Србије, господин Расим Љајић и
помоћник министра, господин Вла
димир Пешић. Том приликом је одр
жана конференција за штампу, уз
присуство чланова Извршног одбора
СГНС и великог броја средстава јав
ног информисања.

Господина Љајић је честитао СГНС на
свему што је учинио на плану инте
грације глувих лица Србије. Истакао
је да ће Министарство рада и соција
лне политике и Влада Р. Србије пред
ложити Скупштини Р. Србије доно
шење Закона о српском знаковном је
зику.

Министарство рада и социјалне поли
тике Р. Србије и Савез глувих и наглу
вих Србије су почетком 2008. године
формирали радне групе за израду На
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црта закона о употреби српског зна
ковног језика и стандардизацији ис
тог.

Маја месеца 2008. године, у сали Ср
пске академије наука и уметности од
ржан је први заједнички састанак ра
дних група.

У радној групи за израду Нацрта за
кона о знаковном језику су: мр Саша
Гајин (Центар за упоредно право) -
професор на правном факултету; др
Дамјан Татић (доктор правих наука) -
експерт за права особа са инвалиди
тетом; Јелена Котевић, дипломирани
правник – начелник ресора за норма
тивну делатност у Сектору за заштиту
особа са инвалидитетом; Зорица Гру
јевски, дипломирани правник - наче
лник Сектора за заштиту особа са ин
валидитетом; Драгана Радовановић,
дипломирани економиста - представ
ник Министарства за рад и социјалну
политику. У поменутој групи испред
СГНС-а је Миле Цревар, генерални се
кретар СГНСЦГ; Зоран Јефтић, сек
ретар организације глувих Вршца и
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председник СГНВ и Радоје Кујовић,
секретарСГНС.

Радну групу за стандардизацију зна
ковног језика чине: Милена Бановић,
дипломирани дефектолог - саветник
Министарства рада и социјалне поли
тике; Милосав Јовановић, председ
ника СГНС; Сузана Маслаћ Матовић,
секретар организације Крагујевца;
мр Васо Обрадовић, стручни сарад
ник СГНС; Радоје Кујовић, секретар
СГНС; професори Факултета за спе
цијалну едукацију и рехабилитацију у
Београду - проф. др Надежда Димић;
проф. др Зорка Кашић, проф, др Јас
мина Карић; проф, др Весна Полови
на – професор на Филолошком факул
тету; др Гордана Николић - Завод за
унапређење образовања и васпита
ња.

Задатак је био да се Законом о упот
реби знаковног језика у Републици
Србији уреди право глувих на службе
ну употребу знаковног језика у посту
пцима пред органима јавне власти на
нивоу Републике Србије, територијал
них аутономија, градова и општина.
Остваривање права на употребу зна
ковног језика у области социјалне и
здравствене заштите, области инфо
рмисања, образовања, радних одно
са, у културном, спортском и верском
животу заједнице, приступу јавним
услугама, као и статус тумача и пре
водилаца за српски знаковни језик.

Задатак друге радне групе био је да
ради на структури српског знаковног
језика, анализи речи и реченица са
глувим и наглувим лицима, на прику
пљању најфреквентнијих речи за пре
дшколски, школски узраст и за одра
сла глува лица, да се сакупе речи које
ће бити у служби глувих, да се прево
диоци не држе устаљених навика већ
да се прилагођавају новим стандар
дима и кретањима и да глуви треба да
одреде гест за оне појмове који нису
дефинисани, а не да чујући то раде и
утврђују.
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Било је пуно различитих гледишта и
ставова у раду радних група, посебно
у радној групи за израду Нацрта зако
на о знаковном језику. Те различито
сти су се огледале у самој дефиницији
појмова: глува особа, знаковни језик
... до питања везаних за надлежност
оспособљавања преводилаца и тума
ча за глува лица, њихову стручну сп
рему и статус, надокнаду трошкова
за рад и сл. Ситуација је таква да се
стално нешто мења, прилагођава, бр
ише, додаје, чак и после обављене Ја
вне расправе и прикупљених предло
га и сугестија од стране члановаСГНС
и стручњака из различитих институ
ција и установа.

Радна група за стандардизацију је
убрзано радила на утврђивању двору
чне прстне азбуке и стандардизацији
српског знаковног језика, избору ре
чи по областима за снимање српског
знаковног речника, а све то је размат
рано и утврђено на седницама Коми
сије иИзвршног одбораСГНС.

Једногласно је донета одлука на сас
танку ИО СГНС да чланови Комисије
за израду дворучне прстне азбуке бу
ду само глува лица и то: Милосав Јо
вановић из Ниша, Светомир Радиса
вљевић из Косовске Митровица, Дра
ган Марковић из Новог Сада, Сузана
Маслаћ Матовић из Крагујевца и Ми
хаило ГордићизБеограда.

На састанку Комисије за ревидирање
и израду дворучне прстне азбуке за
глуве (22.12.2011. године) је било пу
но различитих визија и мишљења од
стране чланова, али је постигнута саг
ласност и предлог је достављен ИО
СГНС.

На ванредној седници ИО Савеза глу
вих и наглувих Србије, која је одржа
на 10. фебруара 2012. године у прос
торијама СГНС, председник Савеза и
Комисије,Милосав Јовановић је изло
жио закључке и предлоге Комисије за
модификацију и утврђивање прстне
азбуке и образложио проблеме и аргу
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менте у вези истог. Било је дилема око
назива, ћириличне и латиничне по
длоге, различите примене прстне аз

-
-

Дворучна прстна азбука глувих Србије
Усвојена на састанку Комисије (22.12.2011. године)
Потврђена на састанку Извршног одбора СГНС

(10. фебруара 2012. године)

буке у локалним срединама и сл. Об
разлагао је предлоге за сваку слово, тј.
одговарајући прстни знак за свако
слово и рекао да није могло бити не
ких радикалних измена, имајући у
виду да глуви у Србији користе стару
дворучну азбуку ( ) која је пос
тојала на нивоу СФРЈ. Казао је да су
азбуку стварали глуви, да је произаш
ла од глувог човека, што је разлог да
нису вршене велике промене. Једно
ручна је тешка за глуве па су навикли
да користе дворучну.

Неки чланови ИО су сматрали да је
све је урађено брзо, да је мала група
одлучивала о нечемушто треба да иде
на јавну расправу – једноручна и дво
ручна прстна азбука, да се добију пр
едлози и сугестије са терена, па тек
онда да се одлучује. Да се глуви не де
ле на младе и старе, на оне који ко
ристе једноручну или дворучну прст
ну азбуку, већ да се и за једну и за дру
гу урадићирилична подлога.

Закључак је био да ће увек ће бити ра
зличитих мишљења међу глувима, да
је Комисија урадила предлог на осно
ву старе азбуке коју глуви највише ко
ристе. За предлог Комисије гласало је
осам чланова ИО, док је један био
против.
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Промоција српског знаковног језика

Н
а основу вишегодишње и изу
зетно добре сарадњаСавеза са
РТС, руководство РТС је одлу

чило да бесплатно уступи студио, те
хнику и стручне људе за снимање
ДВД речника знаковног језика. Радна
група за стандардизацију је изврши
ла селекцију речи и разврстала их на
34 области. Снимање је обављено у
фебруару 2012. године, 8 дана у сту
диу РТС. Демонстратори су били чла
нови Омладинске секције глувих и
наглувих Србије: Јелена Ступар, Ан
ђелија Вујовић, Михаило Гордић, у

-
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присуству чланова уже радне групе за
стандардизацију: Сузане Маслаћ Ма
товић,Милосава Јовановића имрВа
саОбрадовића.

Такође, ПГП РТС је урадиоДВД у 1000
примерака и уступио Савезу глувих и
наглувих Србије за даљу дистрибуци
ју.

Промоција ДВД речника знаковног
језика обављена је у просторијама
Градске организације глувих Београ
да, 14. маја 2012. године. Поред пред

-
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ставника СГНС, промоцији су прису
ствовали и представници МРЗСП,
РТС и многих институција и чланови
наших удружења.

У циљу промоције српског знаковног
језика, поред издавања ДВД речника
српског знаковног језика, Савез глу
вих и наглувих Србије је у току 2012.
године (јануар – септембар) реализо
вао пројекат Јавни час српског зна
ковног језика . Пројекат је подржан
од стране Сектора за заштиту особа
са инвалидитетом МРСП РС и -
(Пружање унапређених услуга на ло
калном нивоу). Промоција се одржа
вала у 28 градова Р. Србије, а дома
ћини и суорганизатори ових промо
ција су биле наше локалне организа
ције-удружења глувих и наглувих.

Промоција је кренула из Београда,
преко В. Плане, крајем априла а завр
шила се у Београду у склопу обележа
вања Међународног дана глувих. По
ред Београда и В. Плане промоцијом
су обухваћени следећи градови: Сме
д ревска Паланка, Смедерево, Пожа
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Насловна и друга страна ДВД

РЕЧНИК СРПСКОГ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА
БРОЈ РЕЧИ ПО ОБЛАСТИМА

Са промоције DVD
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ревац, Панчево, Зрењанин, Вршац,
Јагодина, Параћин, Ниш, Алексинац,
Прокупље, Куршумлија, Лесковац,
Врање, Крагујевац, Краљево, Трсте
ник, Крушевац, Пирот, Ужице, Ча

-
-

чак, Бечеј, Жабаљ, Кикинда, Сента и
Суботица. Све напред наведене акти
вности окренуте су остваривању ци
ља – усвајања Закона о употреби зна
ковног језика у Р. Србији.

-
-
-

На промоцију СЗЈ смо кренули из Београда, испред “Сава центра”

Промоција СЗЈ у Великој Плани Промоција СЗЈ у Смедеревској Паланки

Промоција СЗЈ у Смедереву Промоција СЗЈ у Пожаревцу



Промоција СЗЈ у Панчеву

Промоција СЗЈ у Вршцу

Промоција СЗЈ у Параћину

Промоција СЗЈ у Алексинцу Промоција СЗЈ у Прокупљу

Промоција СЗЈ у Нишну

Промоција СЗЈ уЈагодини

Промоција СЗЈ у Зрењанину



Промоција СЗЈ у Куршумлији Промоција СЗЈ у Лесковцу

Промоција СЗЈ у Врању Промоција СЗЈ у Крагујевцу

Промоција СЗЈ у Краљеву Промоција СЗЈ у Трстенику

Промоција СЗЈ у Крушевцу Промоција СЗЈ у Пироту



Промоција СЗЈ у Ужицу

Промоција СЗЈ у Бечеју Промоција СЗЈ у Кикинди

Промоција СЗЈ у Жабљу

Промоција СЗЈ у Чачку

Промоција СЗЈ у Суботици Промоција СЗЈ у Сенти



Треба истаћи и похвалити представ
нике МУП-а, саобраћајну полицију на
локалном нивоу, јер су у сваком граду
дочекивали, спроводили аутобус на
место промоције и пратили аутобус
после промоције до изласка из града.

Завршна свечаност промоције српс
ког знаковног језика је одржана у Бе

-

-
-

ограду, у склопу академије о Међуна
родном дану глувих (27. септембар
2012).

Закључак је да је промоција потпуно
успела, јавност је упозната са потре
бом доношења Закона о употреби
знаковног језика, што је и био главни
циљ ове промоције.

-

-

Са завршне промоције у БЕограду



Јавна расправа о нацрту закона
о употреби знаковног језика

У
поступку припреме Нацрта за-
кона о употреби знаковног јези-
ка Министарство рада, запош-

љавања и социјалне политике спро-
вело је јавну расправу. Нацрт закона
о употреби знаковног језика сачини-
ла је Радна група коју су чинили: Вла-
димир Пешић - помоћник министра,
Котевић Јелена и Драгана Краљ из
Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике; др Саша Гајин -
Центар за унапређивање правних
сту-дија; др БранкаМикић изМинис-
тарства здравља; др Предраг Благо-
јевић из Министарства културе; Ле-
посава Тошић из Министарство реги-
оналног развоја и локалне самоупра-
ве; мр Данијела Вуковић (заменила је
Љиљана Дељанин) из Министарство
просвете, науке и технолошког разво-
ја; доц др Зорица Цветановић са Уни-
верзитета у Београду - Учитељскифа-
култет; професор др Весна Половина
са Универзитета у Београду - Филоло-
шки факултет; професор др Надежда
Димић са Универзитет у Београду -
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију; Милослав Јовановић
- председник СГНС; Миле Цревар - ге-
нерални секретар СГНСЦГ; Радоје Ку-
јовић - секретар СГНС; мр Васо Обра-
довић - стручни сарадник Савеза глу-
вих и наглувихСрбије.

Јавна расправа о Нацрту закона о уп-

Чланови Радне групе Закона СЗЈ

отреби знаковног језика спроводила
се у периоду од 17. јуна – 5. јула 2013.
године за представнике органа јавне
власти - здравствених, образовних,
социјалних и других, удружења гра-
ђана посебно глувих и наглувих осо-
ба, стручне јавности, и за друге заин-
тересоване учеснике.

Презентације и расправе о Нацрту за-
кона биле су организоване у:
- Београду - 17, 21, и 25, јуна и 5. јула
2013. године, у просторијамаПалате
Србије, Булевар Михајла Пупина бр.
2.

- Зрењанину - 21.05.2013. године у
великој сали зграде Скупштине гра-
да Зрењанина (Трг слободе 10),

- Чачку – 28.05.2013. године у просто-
ријама Регионалног центра за про-
фесионални развој запослених у об-
разовању,

- Нишу – 06.06.2013. године у просто-
ријама Градске организације глувих
и наглувихНиш,Барска бр. 8,

Представници Министраства РЗСП –
сектора за заштиту ОСИ

на презентацији Нацрта закона о СЗЈ

Учесници јавне расправе
о Нацрту закона о СЗЈ у палати Србије
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Преводилачки сервис

Асоцијација тумача српског знаковног језика АТСЗЈ)(

С
ектор за заштиту особа са ин-
валидитетом је 2010. године,
на основу пилот пројеката који

су спроведени у две организације –
Београд и Крагујевац (ДИЛС пројек-
ти) и истраживања СГНС о потребама
глувих за службом преводилаца, обез-
бедио средства за „Преводилачки се-
рвис“, скоро у свим местима где пос-

тоје организације СГНС. Обезбеђена
средства за ове сервисе се користе за
рад службе тумача – преводиоца на
терену, као и за административне тр-
ошкове. Преводилачки сервиси су по-
казали велику позитивну страну као
помоћ глувим лицима у реализацији
њихових потреба на локалномнивоу.

А
социјација тумача српског зна-
ковног језика АТСЗЈ је нест-
раначко непрофитно удруже-

ње тумача за знаковни језик основано
године са циљем да реализује

активности и унапреди квалитет ра-
да и промовише професију на терито-
рији РепубликеСрбије

МИСИЈА организације је унапређење
рада и образовања тумача за знаков-
ни језик реализација активности које
ће бити одговор на потребе заједнице
Глувих

ВИЗИЈА организације је друштво у
коме су корисници знаковног језика
активни и равноправни грађани који
могу да искажу своје потенцијале чи-
ја се људска права у потпуности пош-
тују и који самостално учествују у од-
лукама о својим животима и образо-
вању

Наше основне ВРЕДНОСТИ су профе-
сионалност образовање и разумева-
ње потреба

ЦиљевиАТСЗЈ
- промовише стручно усавршавање
доприноси ширењу културе и про-
мовише лингвистички идентитет за-
једнице Глувих као и српски знако-
вни језик

( )
,

2010.

.

,

.

,

,

.

,
.

:
;

-

,
;

- ради на истраживању учењу зашт-
ити и унапређењу знаковног језика

- прикупља и обрађује научну и стру-
чну литературу у области теорије и
праксе

- бави се стручним усавршавањем бу-
дућих тумача за знаковни језик

- организује сама или у заједници са
другим организацијама стручне ск-
упове саветовања семинаре и дру-
ге облике стручног образовања у
овој области
сарађује са универзитетима инсти-
тутима стручним удружењима др-
жавним установама и другим орга-
низацијама и стручним лицима у зе-
мљиииностранству

- у сарадњи са надлежним органима
јавне власти ради на уређивању ста-
туса тумача за знаковни језик

- пружа подршку борби за остварива-
ње права корисника знаковног је-
зика на коришћење свог првог јези-
ка
информише и едукује све заинтере-
соване

Асоцијација је од године члани-
ца Европског форума тумача за зна-
ковни језик ЕФСЛИ а од пу-
ноправна чланица Светске асоција-
ције тумача за знаковни језик

АСЛИ

, ,
;

;

;
,

,
, ,

;
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;

;

;
-

.

2010.

( ), 2013.

(W ).



Представници Савеза глувих и наглу
вих Србије и Асоцијације тумача срп
ског знаковног језика су године
потписали заједничку изјаву у којој су
се обавезали да ће заједно да се зала
жу за унапређење стандарда и профе
сије тумача и законско признање зна
ковног језика

Асоцијација је од године прид
ружена чланица Савеза глувих и на
глувихСрбије иЦрне горе

Представници Градске организације
глувих Београда и Асоцијације тума
ча српског знаковног језика потпи
сали су године меморандум о
сарадњи чиме су се обавезали да ће
заједно да се залажу за побољшање
положаја заједнице Глувих у друш
тву

У Асоцијацију тумача српског знаков
ног језика се учланило од годи
не тумача из градова у Србији

2010.

.

2011.

.

2013.
,

.

2010.
59 17

-
-

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

као и особа које подржавајуњен рад

Асоцијација је објавила књигу
Превођење са знаковног језика и на
знаковни језик

АТСЗЈ је од године креирала
докуменате значајне за развој профе
сије а то су

Етички кодекс тумача за српски
знаковни језик
Стандарди рада тумача за знаков
не језике
Приручник за рад Преводилачких
сервиса за знаковне језике
Смернице за рад у образовном ок
ружењу
Смернице за усмено превођење у
медијима
Смернице за рад са глувим и наглу
вим особама

Више информација на веб сајту Асо
цијације тумача српског знаковног
језика

.

2013.

2010.

, :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

“
”.

-

.
-

.

.
-

.

.
-

.

-

www.атсзј.орг

Асоција тумача СЗЈ на промоцији
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Међународни дан - недеља глувих

Далеке 1957. године, Светска
федерација глувих препоручи
ла је националним организаци

јама глувих у свету да се уведе Дан
глувих , који ће се сваке године одр
жавати у земљама-чланицама Свет
ске федерације глувих и да се мани
фестације одржавају последње неде
љемесеца септембра.

Ту препоруку усвојиле су све асоција
ције, савези и организације глувих у
свету па је са обележавање Међуна
родног дана глувих у целом свету по
чело 1958. године.

Циљ Међународног дана глувих је
упознавање јавности о постојању и
делатности глувих лица, организаци
ја иСавеза.

У свим земљама организације глувих
развијају широку активност како би
се овај даншто свечаније прославио и
јавност упознала са успесима на пла
ну рехабилитације, школовања, про
фесионалног оспособљавања, али и са
проблемима који се јављају код глу
вих особа.

Касније је Међународни дан глувих
прерастао у Међународну недељу гл
увих са великим бројем различитих
активности иманифестација.

Том приликом организују се академи
је, приредбе, изложбе, спортске и др
уге културне манифестације, а многе
асоцијације и организације глувих у
свету дефилују и штрајукују и на тај
начин скрећу пажњу властима и јав
ности на своје постојање и проблеме
које треба решавати.
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Манифестације различитог садржаја
поводм Недеље глувих одржавају се
у оквиру локалних организација-уд
ружења, док се на републичком (пре
на савезном) нивоу организује свеча
на академија. Савез глувих и наглу
вих Србије редовно је организовао
академије у различитим градовима и
на тај начин промовисао достигнућа
глувих у Србији. Морамо истаћи чи
њеницу да је ове манифестације фи
нансијски подржавало Министарст
во рада, запошљавања и социјалне
политике (често су мењали назив) –
Сектор за заштиту особа са инвали
дитетом и Савез глувих и наглувих
Србије и Црне Горе. На овим акаде
мијама је приказиван добар културни
програм, уз учешће КУД глувих и на
глувих Србије, ученици школа за глу
ву и наглуву децу и локална КУД и
појединци.

Такође, Миле Цревар, генерални сек
ретар СГНСЦГ, овим поводом доде
љује поклоне учесницама конкурса
Мис Србије у конкуренцији глувих
девојака , као и установљену награду
Драгољуб Вукотић , организацијама
- удружењима које су то заслужиле
својим радом.

Свечана академија поводом Међуна
родне недеље глувих одржана је 30.
09. 2005. године у Центру за културу у
Пожаревцу, у склопу обележавања ју
билеја -

Међународна недеља глувих је први
пут уз свесрдну помоћ СГНСРЈ СГ
НСЦГ и СГНС, са својим кадровима и
материјалним средствима, обележена
у сарадњи са Савезом организација
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-
-

-
-

“
”

“ ”

-

-
-

-

50 година МОСГН Пожаре
вац.

, –



глувих и наглувих Црне Горе. Центра
лна манифестација академија је одр
жана септембра 2006. године у
Ку лтурном центру Будо Томовић у
Црној Гори Подгорици. Домаћин је
био Савез организација глувих и наг
лувих Црне Горе, који је приредио ве
ома квалитетан културно-уметнички
програм са изложбом радова глуве
сликарке СлободанкеШошкић. Ово је
био велики подстицај за глува и на
глува лица Црне Горе, а била је могућ
ност да се грађанство, органи власти
Подгорице и целе Црне Горе упознају
са вредностима и могућностима глу
вих лица. У културно уметничком

-
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29.

програму академије учествовали су
чланови Основне организације СГН
Ваљева са својом фолклорном секци
јом чије су тачке импресионирале све
присутне. Такође у програму акаде
мије учествовала је и пантомимска
група организације глувих и наглувих
Косовске Митровице са тачком Коц
кар .

Поводом Међународне недеље глувих
СГНС су посетили министар

Министарства рада и социјалне поли
тике Владе Републике Србије, др. Ра
симЉајић и помоћник министра Вла
димир Пешић Министар је у просто
ријама Савеза одржао конференцију
за штампу која је била изузетно посе
ћена од странемедија.

Овом приликом председник СГНС М.
Јовановић, члан извршног одбора М.
Цревар и секретар Р. Кујовић упозна
ли су министра са резултатима СГНС,
као и са најактуелнијим проблемима
глувих лица.

Централна академија поводом Међу
народне недеље глувих одржана је у
Новом Пазару, а домаћин академије
је била Међуопштинска организација
глувих и наглувих Новог Пазара. Ака
демији су поред чланова организаци
је били присутни функционери опш
тине Новог Пазара на челу са др. Су
лејманом Угљанином, као и представ
ници СГНС, локалних организација и
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(2007)

.

,

Милосав Јовановић отвара изложбу слика
Слободанке Шошкић,

уприличену поводом Међународне недеље глувих

Ученици школе за глуву децу из Котора са драмским приказом



СГНСЦГ. У културно - уметничкомпр
ограму је учествовао фолклор органи
зације глувих Крагујевца, а у панто
мимском делу учествовала је група
МО глувих и наглувих из Косовске
Митровице. Домаћин је по завршетку
академије за госте и извођаче култу
рно-уметничког програма припремио
заједничко дружење у хотелу Врбак.

ПоводомМеђународне недеље глувих,
Савез глувих и наглувих Србије је ор
ганизовао свечану Академију, у Ваље
ву 25. септембра 2008. године. Дома
ћин академије је била Општинска ор
ганизација глувих и наглувих Ваљево
Добродошлицу гостима је пожелела
председница Општинске организа
ције глувих и наглувих Ваљево, госпо
ђаМилена Вујић, док је реферат оМе
ђународном дану глувих и наглувих
поднео председник СГН Србије, гос
подин Милосав Јовановић Присут
нима су се обратили генерални секре
тар СГН СЦГ, господин Миле Цревар
и помоћник министра Министарства
за рад и социјалну политику, госпо
динВладимирПешић.

У културно уметничком програму на
ступили су чланови КУД Ђердан из
Ваљева који су се представили Игра
ма из Србије, а потом су чланови Фол
клорне секције Међуопштинске орга
низације глувих и наглувих из Шапца
одиграли староградске игре. Модерну
игру Хип-хоп одиграли су чланови
Организације глувих и наглувих из
Параћина. Крај културно уметничког
програма био је резервисан за КУД
Ђердан који је извео Мале влашке иг
ре и кореографију Биљана платно бе
леше .

Дружење са гостима се после заврше
ног програма наставило на заједнич
ком ручку. Сви гости су одали приз
нање Општинској организацији глу
вих и наглувих Ваљево за успешно
организовање ове манифестације ко
ја је протекла без икаквог инцидента.

Светска федерација глувих предло
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жила је тему за прославу Међународ
не недеље глувих 2009. године - Кул
турна достигнућа глувихљуди .

Свечана академија одржана је у На
родном позоришту у Зрењанину, 25.
септембра 2009. године. Оваманифе
стација организована је у сарадњи са
Организацијом глувих и наглувих Зр
ењанин, која је тога дана обележава
ла свој јубилеј – 60 година постојања.

У уводном делу програма говорили су:
Витомир Белош, председник ОГН Зр
ењанин; Милосав Јовановић, предсе
дник Савеза глувих и наглувих Срби
је; Миле Цревар, генерални секретар
СГНСЦГ; Јелена Котевић, начелник у
Сектору за заштиту особа са инвали
дитетом.

Овом приликом, генерални секретар
СГНСЦГ, Миле Цревар уручио је при
годне поклоне МИС глувих Србије за
2009. годину, Ивани Рајчић из Чачка,
која је учествовала у избору за МИС
глувих света у Прагу (Чешка) 1-12. ју
ла 2009. године.

У културно-уметничком делу програ
ма учествовали су чланови МОСГН
Суботице (КУД глувих Боса Милиће
вић ) сафолклорнимпрограмом, Дра
мска секција ОГН Зрењанин са пред
ставом Некада смо имали кућу... и
ОГ Нови Сад са плесном тачком Кућ
на забава .

Светска федерација глувих предло
жила је тему за прославу Међународ
не недеље глувих 2010. године - Об
разовање глувих

Свечана академија Савеза глувих и
наглувих Србије овим поводом одр
жана је септембра 2010. содине у
клубу Градске организације глувих и
наглувихНиш

Реализацију ове Академије помогли су
Министарство рада и социјалне поли
тике Сектор за заштиту особа са ин
валидитетом, Савез глувих и наглу
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вих Србије и Црне Горе иШкола за гл
уву децу са домом ученика Бубањ из
Ниша.

Свечаности су присуствовали предс
тавници Министарства рада и соци
јалне политике – Сектора за заштиту
особа са инвалидитетом, представни
ци власти и јавних служби и установа
града Ниша, Школе Бубањ , органи
зација глувих и наглувих Србије, и
многи други гости.

Овом приликом, генерални секретар
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СГНСЦГ,Миле Цревар уручио је висо
ко признање, плакету Драгољуб Ву
котић ГОГН Ниш, коју је у име орга
низације примио председник, Мило
сав Јовановић.

Председник СГНС, Милосав Јовано
вић поздравио је присутне госте и по
днео реферат о Међународном дану
глувих.

Тим поводом, госте су поздравили
представници органа власти у Нишу,
Сектора за заштиту особа са инвали
дитетом Милена Бановић и секре
тарСГНСРадоје Кујовић.

Чланови ГОГННиш КУД Глувих Ни
шава приказали су богат културно-
уметнички програм и одушевили пр
исутне госте.

Након завршене Академије организо
вано је дружење за присутне госте и
чланове ГОГННиш.

Светска федерација глувих предло
жила је тему за прославу Међунаро
дне недеље глувих 2011. године - До
ступност информација и комуника
ција

Свечана академија Савеза глувих и
наглувих Србије, поводом Међунаро
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Генерални секретар СГНСЦГ Миле Цревар
уручује признање председнику ГОГН Ниш

Милосаву Јовановићу

Представници Министарства – сектора за заштиту ОСИ,
Милена Бановић и Сања Тодорчев

и представници града Ниша са публиком
прате програм Академије

КУД глувих „Нишава“
изводи представу „Бановић Страхиња“



дне недеље глувих, одржана је у Бео
граду, 29. септембра 2011. године у
позоришту Славија . Домаћин ове
манифестације била је Градска орга
низације глувихБеограда

Академија је реализована сарадњом
Министарства рада и социјалне поли
тике – Сектора за заштиту особа са
инвалидитетом СГНСЦГ, СГНС и ГО
ГБ

На свечаној прослави, програм је по
чео тако што су госте из различитих
институција и присутне чланове ор
ганизација, поздравили председници
СГНС Милосав Јовановић и ГОГБ,
ХариЦоља.

Највише аплауза добили су гости из
Министарства рада и социјалне поли
тике, министар Расим Љајић, помоћ
ник министра Владимир Пешић и са
ветникМиленаБановић.

Бираним речима, достојним минист
ра, господин Расим Љајић је честитао
глувим лицима Међународни дан глу
вих, истакао изванредну сарадњу са
Савезом глувих и наглувих Србије и

-

“ ”
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

.

,
.

,

организацијама на терену, указао на
проблеме и напоре Министарства да
се обезбеде финансијска средства за
многобројне активности организаци
ја и дао наду да ће у будућности бити
још боље. Посебно је говорио о доно
шењу Закона о српском знаковном је
зику, стандардизацији српског зна
ковног језика и преводилачким сер
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Министар Љајић са сарадницима, представницима СГНС и публиком прати програм

Министар Љајић
честита Међународну недељу глувих



висима при организацијама и изра
зио наду да ће се и овај посао привес
ти крају у наредномпериоду.

Плакете Савеза глувих и наглувих Ср
бије добили су:
Министарство рада и социјалне по
литике Р. Србије – Сектор за зашти
туОСИ
Градска организација глувих Беог
рада, поводом јубилеја – десета трка
глувихБеограда
Станислав Вајовић – члан ГОГБ, ви
шегодишњи победник трке на Ади у
категорији ветерана
Милица Ђокић и Ненад Махмутов
ић, победници такмичења на РТС
Ја имам таленат

Плакете су доделили председник и се
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Добитници плакета СГНС

кретар СГНС, Милосав Јовановић и
Радоје Кујовић.

У културно уметничком програму су
учествовали ученици О Ш Радивој
Поповић из Земуна члановиМеђуоп
штинске организације глувих и на
глувих Панчево, КУД Олга Петров ,
чланови ГОГБ – КУД-а глувих Ради
вој Поповић , Милица Ђокић и Ненад
Махмутовић из Општинске организа
ције глувих и наглувих Параћин, уче
ници Школе за оштећене слухом - на
глуве Стефан Дечански из Београда
и чланови Омладинске секције СГНС
и ГОГБ После свечане академије, за
све учеснике програма и госте, орга
низован је коктел у клубу ГОГБ.

Светска федерација глувих предло
жила је тему за прославу Међународ
не недеље глувих 2012. године - Зна
ковна двојезичност је људско право

Савез глувих и наглувих Србије је
2012. године вршио кампању за при
знавање знаковног језика и верифи-
кацију законског права на знаковну
двојезичнст.

Завршна промоција СРПСКОГ ЗНА
КОВНОГ ЈЕЗИКА и Академија пово
домМеђународне недеље глувих, одр
жана је на Тргу Републике у Београду,
27. септембра 2012. године

Организатор ове манифестације био
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Ученици школа за глуву децу из Београда и Земуна
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је Савез глувих и наглувих Србије, а
домаћин Градска организација глу
вихБеограда

Овој манифестацији присуствовала
су деца из школа за глуве и наглуве
ученике, омладинци, људи у зрелим
годинама, старији глуви из Београда
и организација - удружења Србије,
представници: министарстава Р. Ср
бије, градске власти Београда, факул
тета из Београда, школа за глуве и на
глуве ученике Р. Србије, Националне
службе запошљавања, заштитних ра
дионица, инвалидских савеза и орга
низација Србије и Београда и многи
грађани.

Поздравни говори и реферат поднели
су председникСГНС - господинМило
сава Јовановић и секретар СГНС - го
сподин Радоје Кујовић

Честитке глувима упутили су Влади
мир Пешић, помоћник министра Ми
нистарства рада, запошљавања и со
цијалне политике и Зоран Миликић,
заменик директора РТС.

Савез глувих и наглувих Србије доде
лио је захвалнице Министарству ра
да, запошљавања и социјалне полити
ке Р. Србије, РТС, свим организација
ма које су биле домаћини промоције
српског знаковног језика, преводила
чким групама и појединцима који су
дали допринос овој промоцији.
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Светска федерација глувих предло
жила је тему за прославу Међунаро
дне недеље глувих 2013. године - Јед
накост за глуве људе

Централна прослава и академија по
водом Међународне недеље глувих
одржана је 25. септембра 2013. годи
не уПараћину, у хотелу Петрус .

Домаћин је била Општинска органи
зација глувих и наглувих Параћин,
која је на оригиналан начин осмисли
ла и реализовала програм ове мани
фестације.

Свечаној академији су присуствовали
представници Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике –
Сектора за заштиту особа са инвали
дитетом, помоћник министра Влади
мирПешић са саветницима – Јеленом
Котевић и Сањом Деспотов Тончев,
представници општине Параћин,
представници СГНСЦГ, руководство
СГНС, представници инвалидских
организација из Параћина и предс
тавници организација – удружења
глувих и наглувихСрбије.

Прославу је отворио председник ОО
ГН Параћин, Ненад Махмутовић, ре
ферат о Међународном дану глувих
поднео је председник СГНС, Милосав
Јовановић, а присутне госте су поз
дравили помоћник министра Влади
мир Пешић, представници општине
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Дружење у клубу ГОГ Београда



Параћин и секретар ООГН Параћин,
ИванаЂурић Тасић.

Приказан је кратак филм о историја
ту ООГН Параћин и културно умет
нички програм – КУД из Параћина и
чланови ООГН Параћин, који је био
јако квалитетан и садржајан.

Посебну пажњу глувих чланова побу
дио је познати мађионичар Игор Три
фунов, који је изводио своје чаролије
и одушевио присутне госте.

За све учеснике програм и госте ОО
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ГН Параћин обезбедила је ручак, уз
прикладанмузичкипрограм уживо.

Светска федерација глувих предло
жила је тему за прославу Међународ
не недеље глувих 2014. године - Ја
чањељудске разноликости .

Свечана академија
поводом Међународне недеље глувих
одржана је 25. септембра 2014. годи
не у Лесковцу. Домаћин ове манифе
стације била је Градска организација
глувих и наглувих Лесковац.
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Међународни дан
особа са инвалидитетом

С
авез глувих и наглувих Србије
редовно учествује у обележа-
вањуМеђународног дана особа

са инвалидитетом, у сарадњи са дру-
гим савезима на републичком нивоу и
Заједницом инвалидских организа-
ција – Националном организацијом
особа са инвалидитетом Србије (НО-
ОИС), Центром за самостални живот
инвалида Србије и Удружењем студе-
ната са хендикепом.

Организације – удруже а Глувих и
наглувих на локалномнивоу учествују
у обележавању овог дана заједно са
заједницом инвалидских организа-

њ

ција у својим градовима.

Редовно се Одржавају конференције
за штампу уз подршку Министарства
рада, запошљавања и социјалне поли-
тике Р. Србије – Сектора за заштиту
особа са инвалидитетом. Поред кон-
ференција, редовно се одржавају са-
станци са представницима градске
власти уСкупштиниБеограда и пред-
ставницима различитих министарс-
тава и манифестације културног са-
држаја са богатим програмом који
припремају особе са инвалидитетом
у цент им за културу или у “Сава це-
нтру”.

р а
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Спорт



4

Уводни део о спорту

И
мајући у виду значај спорта
физичка култура заузела је по-
себно место и улогу у програ-

мима Савеза и организација глувих.
Савез глувих Југославије је основао
Спортски савез глувих Југославије
(као помоћни орган) и у оквиру њега
почео са формирањем спортских дру-
штава, клубова и секција и организо-
вањем и спровођењем спортских так-
мичења. Развијен је систем такмиче-
ња од базе дофедерације, па је напра-
вљен програм за омасовљење бавље-
ња спортом и на подизању квалитета
спортских резултата међу глувим осо-
бама.

Спортске активности глувих и наглу-
вих лица одвијале су се на више начи-
на:
- такмичења међу самима глувима
(ова такмичења су се одвијала у ок-
виру самих организација глувих на
локалном нивоу, затим на нивоу ме-
ђуопштинских организација, на ре-
публичком и савезном нивоу, кроз
Спортске игре дефектних слухом
ФНРЈ, квалификације и првенста-
ва),

- школска такмичења глуве и наглуве
деце и омладине,

- такмичења глувих и других инвали-
да,

- такмичења глувих са чујућим лици-
ма,

- такмичења у оквиру међународних
органиозација глувих, на нивоу клу-
бова и репрезентације, од балканс-
ких купова до европских и светских
првенстава, Светских спортских иг-
ара и олимпијада глувих.

Нећемо се у овој монографији пуно
освртати на историјат спортских ак-

тивности глувих, али вреди истаћи да
је један од важнијих задатака Савеза
било обезбеђивање адекватних усло-
ва за спортска такмичења глувих и
наглувихљуди.

Савез глувих и наглувих Србије је у
овом периоду наставио са традицио-
налним организовањем рекреативно-
спортских активности глувих и на-
глувихСрбије.

Комисија за спорт ифизичку културу,
коју је именовао ИОСГНС, имала је за
циљ да се бави организацијом спорт-
ско-рекреативних активности и да
успостави систем такмичења. Делега-
ти у Комисији за спорт и физичку ку-
лтуру СГНС су бирани из организаци-
ја (спортских секција), а организације
су имале улогу домаћина и биле одго-
ворне за спровођење такмичења. Пр-
едседник ове Комисије био је Свето-
мир Радисављевић из Косовске Мит-
ровице, познати спортиста и селек-
тор репрезентације глувих Србије у
стоном тенису.

Кроз рекреативно-спортске активно-
сти на нивоу СГНС била је заступљена
масовност, а одвијале су се у циљу со-
цијалне интеграције и као такве по-
државало их је и финансирало Мини-
старство рада, запошљавања и соци-
јалне политике – Сектор за заштиту
особа са инвалидитетом. Из године у
годину, како су се мењали закони и
правилници на републичком нивоу,
све мање су, од стране Сектора за за-
штиту ОСИ, финансиране рекреати-
вно-спортске активности. СГНС је
настојао да се финансирање задржи
што дуже, уз објашњење да се ове спо-
ртске активности одржавају у циљу



рехабилитације и социјалне интегра-
ције глувих.

У оквиру спровођења школских спор-
тских такмичења глуве деце и омла-
дине, СГНС је сарађивао са школама
за глуву и наглуву децу Србије, учест-
вовао у набавци пехара, а представ-
ници СГНС у организацији и реализа-
цији ових такмичењима. У том смислу
сарадња са школама ће се наставити,
у циљу побољшањаквалитета у спорт-
ским достигнућима глуве деце и ом-
ладине.

На састанку Комисије за спорт и фи-
зичку културу одлучено да се могу та-
кмичити они чланови који имају слу-
шно оштећење преко 55%, што важи
и на светском нивоу, да се мора пока-
зати аудиограм, који је оверен од ст-
ранеОРЛ лекара.

Одлуке Комисије су редовно достав-
љане свим организацијама, као и пр-
ограм такмичења

У току 2012. године, на састанку Ко-
мисије за спорт и физичку културу
СГНС, детаљно су анализирана сва
питања у вези рекреативно-спортск-
их активности која се одвијају на ни-
воу СГНС. Велики проблеми су у преу-
зимању улоге домаћина од стране ор-
ганизација, јер је Министарство рада
и социјалне политике – Сектор за заш-
титу особа са инвалидитетом преста-
ло са финансирањем трошкове заку-
па сала и терена. Због тога су органи-
зације - домаћини такмичења обезбе-
ђивале лоше терене и сале за одржа-
вање такмичења па је често долазило
до повреда такмичара. Указано је на
потребу веће сарадња организација
са локалним властима у општинама
како би се на време обезбедили адек-
ватни услови ифинансијска средства
за учешће на спортским такмичењи-
маСГНС.

Савез глувих и наглувих Србије је, на
седници Извршног одбора од 10. јула
2012. године, разматрао актуелно не-

.

повољну ситуацију у финансирању и
спровођења спортско-рекреативних
активности глувих и наглувих Србије.
Министарство рада и социјалне по-
литике (Сектор за заштиту особа са
инвалидитетом) годинама уназад см-
ањивало је средства за спортско-ре-
креативна такмичења глувих и на-
глувихСрбије, a 2012. године потпуно
укинуло финансирање. Представни-
ци Сектора за заштиту особа са ин-
валидитетом, дали су образложење да
постоји Спортски савез глувих Србије
који се финансира од стране Минис-
тарства за спорт и омладину Владе
Републике Србије као гански савез и
да спортска такмичења глувих и на-
глувих Србије треба да се организују у
оквиру тог савеза.

ИОСГНС је донео следеће закључке:
1. Да организације - удружења СГНС
оснују и региструју спортска друш-
тва глувих и наглувих како би као
правна лица требовали финансиј-
ска средства за своје активности од
локалне заједнице и од Министар-
ства за спорт и омладину, преко
Спортског савеза глувихСрбије.

2. Предлаже се Спортском савезу глу-
вих Србије да на својим органима
размотри могућност организовања
и спровођења спортско-рекреатив-
них такмичења глувих Србије, која
је до сада организоваоСавез глувих
и наглувихСрбије.

Како би се адекватно решило питање
организовања спортских такмичења,
одржан је заједнички састанак (25.
10. 2012) чланова Комисије за спорт и
физичку културу глувих и наглувих
Србије и руководства СГНС председ-
ник и секретар –Милосав јовановић и
Радоје Кујовић) са представницима
Спортског савеза глувих Србије (пре-
дседник и генерални секретар - Жељ-
ко АнтоловићиИванАливојводић).

Водила се конструктивна расправа о
организацији спортских такмичења
глувих и наглувих Србије на национа-
лном нивоу за 2013. годину и о пред-



логу СГНС да та такмичења преузме
Спортски савез глувих Србије. Тако-
ђе, инсистирано је да организације
глувих и наглувих на локалном нивоу
које нису регистровале спортска дру-
штва-клубове глувих треба то да ура-
дешто пре. По завршетку ове распра-
ве једногласно су дати следећи пред-
лози за расправу и усвајање на Управ-
ном одборуССГС:
1. Предлаже се да Спортски савез глу-
вих Србије преузме такмичења која
је Савез глувих и наглувих Србије
до сада организовао, за 2013. годи-
ну и надаље (разлог је познат – Ми-
нистарство рада, запошљавања и
социјалне политике не финансира
више спортска такмичења, а ССГС
делује у складу са Законом о спорту
Републике Србије и Правилником
Министарства омладине и спорта,
ССГС као национални градски спо-
ртски савез једини је надлежан за
спровођење спортских активности
глувих и наглувих на територији Р.
Србије ).

2. Комисија предлаже да се прихвати
предложени Календар такмичења
за 2013. годину.

3. Комисија препоручује да се одреди
прелазни период за оне организа-
ције које нису регистровале спорт-
ска друштва и да им се омогући у
том периоду такмичење у оквиру
ССГС.

4. Савез глувих и наглувих Србије ће
са своје стране пружити максимал-
ну сарадњу и подршку по овим пи-
тањима у организацији такмичења
и учинити напор, заједно са локал-
ним организацијама, да се у што
краћем року региструју спортска
друштва глувих.

На основу Закон о спорту (који је до-
нела Народна скупштина Републике
Србије на Првој седници Првог редо-
вног заседања у а-
рта године Спортски савез гл-
увих Србије и активна спортска дру-
штва и клубови глувих имају својство
правног лица и као такви организују
спортске активности и финансирају
се од стране Министарства за спорт и
омладину.

Овом приликом дајемо преглед са
спортских такмичења од 2005. до
2012. године, у свим спортским дис-
циплинама у којима су се одржавала
такмичења, са резултатима за осво-
јена прва триместа.

Такође, нећемо давати коментаре и
сумирати резултате, већ заинтересо-
ваним читаоцима дајемо могућност
да сами сагледају оно што их највише
интересује.

2011. години, 31. м
2011. ),
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Стони тенис



Победници у мушкој конккуренцији, Параћин 2009.



Победници у стоном тенису, Ниш 2005.



Кошарка



Спортски риболов

Такмичење у спортском риболову,
Ужице 2005.



Капитени победничких екипа са М. Јовановићем и председником ООГН Алексинац



Стрељаштво

Ваздушна пушка





ТЕКСТ ??????

ТЕКСТ ??????



Велики фудбал

Заједнички снимак са сакретаром Р. Кујовићем



Екипа Паланка - Плана, републички првак у фудбалу



Мали фудбал



Рукомет



Куглање





Пикадо

Н
а основу исказаног интересо-
вања чланова из многих орга-
низација, Комисија за спорт и

физичку културу СГНС, уврстила је
пикадо у програм спортско-рекреа-
тивних активности у 2005. години.

Први пут у оквируСавеза глувих и на-
глувих Србије, одржано је екипно пр-
венство глувих и наглувих у пикаду,
17. 12. 2005. године у Београду, у про-
сторијама Градске организације глу-
вих Београда. Домаћин првенства
била је Градска организација за фи-
зичку културу и рекреацију глувих
Београда.

Било је предлога да такмичење буде
само за жене, али је одлука донета да
екипу чине двежене и двамушкарца.

Такмичења су организована уз помоћ

Илије Радића, председника Пикадо
СавезаСрбије ињегових сарадника.

Треба истаћи и велико ангажовање,
стручност и жељу да се ово такмиче-
ње одржи и постане традиционално,
председника Градске организације за
физичку културу и рекреацију глувих
Београда, Предрага Радовановића и
председника Пикадо клуба глувих
„Олимпија“ ДраганаЧанадановића.

Како су се јавили проблеми у финан-
сирању и организовању такмичењу у
пикаду, на предлог Комисије за спорт
и физичку културу, ИО СГНС је 2008.
године донео одлуку да се ово такми-
чење не организује у оквиру СГНС.
Организације које желе добровољно
да прихвате улогу домаћина и обезбе-
де финансијска средства, могу се до-
говарати и организовати такмичење.



Међународна такмичења

СГСН је дао свесрдну помоћ Спортском савезу глувих Србије у организовању
спортских такмичења у оквиру спортских клубова у Србији у току 2013. го-
дине, али је давао подршку и у одласку спортиста намеђународна такмичења.

СПОРТСКИ САВЕЗ ГЛУВИХ СРБИЈЕ

11 000 Београд, Светог Саве 16-18,
тел./фа 2436-539,311-7435 063/395-114,

SERBIAN  SPORTS ASSOCIATION OF THE DEAF

x:+38111
email: millosd@hotmail.com

Шах

Н
а четрнаестом појединачном
Светском првенству глувих у
шаху у Сент-Галену, Швајцар-

ска од 18.07. до 1.08.2008. године Ср-
бију су представљали Владимир Кла-
сан и Раде Цимеша, као такмичари и
МилорадНиколић као делегат.

На овом Светском првенству Влади-
мирКласан је освојио трећеместо

У категорији „ (Отворено светс-
ко првенство) Раде Цимеша је освојио
другоместо

.

Open“

.

Нашаховској олимпијади, која је одр-
жана у Дрездену у Немачкој, од 12. до
25. новембра 2008. године учествова-
ле су женска и мушка екипа -
INTERNATIONAL COMMITTEE OF SI-
LENT CHESS. За екипу глувих у муш-
кој конкуренцији играо је на првој та-
бли нашВладимирКласан.

Владимир Класан је био победник реј-
тинг турнира „Пролећни опен“ у Бео-
граду, априла 2010. године.

I.C.S.C

Раде Цимеша Милорад Николић



На 15. појединачном светском првен-
ству глувих u Alma Ati, Kazahstan, ко-
нкуренцији учесника из зема-175 30

ља септембар октобар )
Владимир Класн је постао нови свет-
ски првак ушаху.

(28. - 7. 2012

2. Анаркулов Алисхер (Узбекистан) - 1. Класан Владимир (Срби а) - 3. Георгиев Веселин (Бу а)ј гарск



Рвање

Г
луви рвачи из Суботице година-
ма су освајају медаље на олим-
пијадама глувих спортиста, пр-

венствимаЕвропе иБалкана.

које су одржане у Мелбурну у Аустра-
лији, од 5 до 16 јануара 2005. годи-
не, за репрезентацију глувих СЦГ нас-
тупали су Сенад Ризвановић, Атила
Вајда и Петер Тот. Сенад Ризвановић
је освојио прво место и златну меда-
љу, Петер Тот је освојио треће место и
бронзану док је Атила Вајда био чет-
врти.

У Билој Церкви (Бела Црква) у Украји-
ни, од 17. до 22. септембра 2007. го-
дине одржано је Европско првенство
глувих у рвању грчко-римским сти-
ломи слободним стилом.

Репрезентативци Србије вратили су
се са првенства са једном златном и
две бронзанемедаље:
- Сенад Ризвановић је освојио златну
медаљу у категорији до 60 кг.

- Атила Вајда је освојио бронзану ме-
даљу у категорији до 55 кг.

- Петар Кемивеш је у својој 39. години
успео да освоји треће место и брон-
занумедаљу у категорији до 120 кг.

Петер Тот је после Олимпијаде у Мел-
бурну (Аустралија) 2005. године ре-
шио да се повуче са струњаче, прих-
ватио је молбу да учествује на овом
првенству иако је напунио 45 година
живота. Борио се у категорији до 66
кг и проред велике жеље није успео да
освојимедаљу.

На олимпијским играма глувихXX

. .

,

Селектор је био Љубомир Папуга из
Суботице.

одржано је од 14. до 19. септембра
2008. године у Јеревану у Јерменији.
За репрезентацију глувих Србије нас-
тупали су:

- У категорији до 55 кг – АтилаВајда
- У категорији до 60 кг – Сенад Ризва-
новић

Атила Вајда је освоји треће место и
бронзанумедаљу у слободном стилу.

Нажалост, Сенад Ризвановић није ус-
пео да освоји медаљу, дуго није трени-
рао, имао је повреду носа и са млађим
противнициманије имао успеха.

Вођа пута и тренер био је Љубомир
Папуга изСуботице.

Треба истаћи да је Сенад Ризвановић
освојио треће место на државном пр-
венству Србије за 2008. годину, иако
је у одмаклим годинама и престао да
се активно такмичи 2007. године. Се-
над је иначе једини глуви спортиста
који је добио државну пензију као за-
служни спортиста (такмичећи се у ка-
тегорији чујућих за репрезентацију
Југославије).

( , 04. - 14. септембар 2009.
године), рвач АтилаВајда (грчко-рим-
ски стил у категорији до55 кг) изгубио
у другом колу од представника из Ту-
рске и испао из даљег такмичења

Светско првенство глувих у рвању
у грчко-римском и слободном сти-
лу

На олимпијским играма глу-
вих

XXI
Taipei



Рукомет

Н
а Европском првенству глу-
вих и наглувих у рукомету које
је одржано у Истанбулу од

године Репре-
зентација СЦГ је освојила треће мес-
то

На Европском првенству глувих у
рукомету, које је одржано у Београду
од 01. до 06. септембра 2008. године,
репрезентација Србије освојила је
златнумедаљу.

На Европско првенство глувих у ру-
комету у Удинама у Италији од 14. до

18.
до 25. септембра 2005.

.

IX

24. априла 2012. године, глувих руко-
меташи Србије су освојили треће мес-
то – бронзанумедаљу.

, Тајпеј на Тајвану (04.
- 14. септембар 2009. године) руко-
метна репрезентација глувих Србије
освојила сребрнумедаљу.

које су одржане у Со-
фији (Бугарска) од 26. јула до 4. авгу-
ста 2013. године, рукометаши Србије
освојили су сребрнумедаљу.

На ( ) Олимпијским
играма глувих

На XX ( ) Олимпијским
играма глувих

XXI Deaflympics

II Deaflympics



Стрељаштво

Н
а XX Олимпијским играма за
глуве у Тајпеју на Тајвану

септембар
наша репрезентативка у стрељаштву
ГорданаМиковић-Мучибабић освоји-
ла је бронзану медаљу у дисциплини
ваздушна пушка са резул-
татом од

XX Светске спортске игре глувих
( 2013) одржане су у Со-
фији (Бугарска) од 26. јула до 4. авгус-
та 2013. године.

Српска женска репрезентација у ст-
рељаштву постигла је запажен успех у
Софији освајањем једне бронзане ме-
даље и једног петог места, у дисци-
плини ваздушна пушка 10 метара,
док је Милица Симић заузела девето
место у дисциплини ваздушни пиш-
тољ 10метара.

Гордана Миковић Мучибабић освоји-

(04.
- 14. 2009. године)

40 метака
489 (387) кругова.

I

Tренери су јој били Аранка Биндер и
ЖељкоАнтоловић.

II
Deaflympics

ла је бронзану медаљу у дисциплини
ваздушна пушка на 10 метара (391
круг).

Друга српска репрезентативка у ис-
тој дисциплини Јасмина Римски зау-
зела је одлично 5. место (383 круга).

Милица Симић заузела 9. место у дис-
циплини ваздушни пиштољ 10 мета-
ра.

Тренер српских репрезентативаца у
стрељаштву је прослављена Аранка
Биндер, освајачица бронзане олим-
пијске медаље у Барселони 1992. го-
дине.

Селектор екипе јеЖељкоАнтоловић.

Јединимушки представник у стреља-
штву, Филип Костић, ушао је у фина-
ле у дисциплини ваздушна пушка 10
метара са погођених 576 кругова и
заузео 8. место.

Izvor: http://limpingchicken.com

Јасмина Римски и Гордана Миковић-Мучибабић

Антоловић, Миковић-Мучибабић, Биндер
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Сарадња савеза

У
купна сарадња Савеза са мно
гим субјектима и структурама у
Србији и на међународном пла

ну је веома добра, садржајна и разно
врсна.

Имамо изузетну сарадњу са Минис
тарством за рад, запошљавање, бора
чка и социјална питања - Сектором за
заштиту особа са инвалидитетом,Ми
нистарством културе, Националним
сервисом Радио телевизија Србије,
Националном службом запошљавања
повремену сарадњу са Министарст
вом спорта и омладине, Министарст
вом здравља,Министарствомправде,
Министарством државне и локалне
самоуправе, са великим бројем локал
них самоуправа итд.

Остварујемо свакодневну сарадњу са
организацијама-удружењима глувих

-

-
-

-
-

-

-
-

-

и наглувих на терену, Савезом глувих
и наглувих Србије и Црне Горе, Саве
зом глувих и наглувих Војводине, Уд
ружењем глувих и наглувих Косова и
Метохије, са многим националним
Савезима глувих, Спортским савезом
глувих Србије, Факултетом за специ
јалну едукацију и рехабилитацију у
Београду, Школама за децу оштеће
ног слуха, ОРЛ клиникама, предузе
ћима за професионалну рехабилита
цију и запошљавање глувих и наглу
вих лица, предузећима за набавку и
дистрибуцију слушних помагала, са
другим организацијама особа са ин
валидитетом, многимНВО.

Савез редовно учествује у раду Наци
оналне организације особа са инвали
дитетом и даје свој допринос у про
филисању и реализацији заједничких
циљева особа са инвалидитетом.

-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-



Учешће на конгресима
Светске федерације глувих

С
авез глувих и наглувих Србије
је настојао да сарађује са међу
народним организацијама глу

вих и наглувих. Овде пре свега мисли
мо на сарадњу са Светском федера
цијом глувих (СФГ), Европском уни
јом глувих (ЕУГ) и Балканским саве
зом глувих (БСГ), док Омладинска се
кција СГНС сарађује са омладинским
организацијама ових асоцијација.

У Финској, у Хелсинкију, је 27. и 28.
септембра 2005. године одржана 83.
седница одбора СФГ. Тада је обеле
жен и јубилеј – 100 година Савеза глу
вих Финске. На овој манифестацији
су, као представници СГНСЦГ, учест
вовали Милосав Јовановић и Муамер
Каралић.

У Београду је 13. октобра 2005. годи
не одржан састанакЦентралног евро
пског регионалног секретаријата Св
етске федерације глувих, који су во
дили Колин Ален (Аустралија) и Томас
Хедберг (Шведска). Састанку су при

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-
-

-

суствовали представници из следе
ћих држава: Македоније, Албаније,
Босне и Херцеговине, Словачке, Хр
ватске и Србије и Црне Горе. Један од
закључака био је да се усагласе стату
ти свих чланица са статутима СФГ и
ЕУГ.

СФГ је 2005. године реализовала про
јектом под називом Преглед на Бал
кану , са циљем да проучи положај
глувих на овом подручју. Носилац
овог пројекта био је Ален Колин, орга
низациони саветник и члан Одбора
СФГ.

СФГ је уЊујорку, 31. јануара 2006. го
дине, организовала презентацију о
статусу знаковних језика у докумен
тима УНинационалним законодавст
вима. Испред СЦГ је учествовао мр
Дамјан Татић, дугогодишњи сарад
никнашегСавеза.

Значајна активност Савеза на међу
народном плану у 2007. години било

-

-

-

-
“ -

”

-

-

-
-

-

-

Наша делагација на Конгресу СФГ у Мадриду



је учешће не малог броја глувих лица
Србије на конгресу Светске феде
рације глувих, који је одржан од 16.
до 22. јула 2007. године у Мадриду.
На овом конгресу било је представни
ка националних организација из 127
земаља. Делегацију СГНС су сачиња
вали: Милосав Јовановић, Драган
Марковић, Сузана Маслаћ Матовић,
Душан Николић, Светомир Радисав
љевић и Радоје Кујовић. Поред ових
представника значајно је истаћи да је
и Градска организација глувих Бео
града имала своја два учесника: Бого
љуб Бјелић и Даница Јаслар. Прево
диоци су били Вера Јовановић и Де
санкаЖижић.

Одлазак делегације глувих и наглувих
Србије је омогућиломинистарство ра
да и социјалне политике – Сектор за
заштиту особа са инвалидитетом.

Истовремено, СГНС је омогућио да
два представника Омладинске сек
ције глувих учествују на кампу глуве
омладине СФГ у Сеговији – Шпанија
(Душан Николић-Београд и Владанка
Марковић – Крагујевац). Наш пред
ставник Душан Николић је по завр

XV -
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Милосав Јовановић и Колин Ален
на конгресу у Дурбану

Милосав Јовановић на конгресу у Дурбану

шетку кампа остао да учествује на ко
нгресу. Истовремено је учествовао
као представник Омладинске секције
глувих Србије у раду Скупштине мла
дихСФГ.

На 16. конгресу Светске федерације
глувих који је одржан у Дурбану – Ју
жноафричка република 16 – 24. јула
2011. године, учествовао је председ
ник СГНС, Милосав Јовановић, а фи
нансијска средства су обезбеђена пу
темпројекта.

- генерална скупштина СФГ за
почела је своје заседање у рано јутро
16. јула. Учешће је узело 114 делегата
из 73 земље света и међу њима и наш
представникМилосав Јовановић.

За председника Светске федерације
глувих изабран је Колин Ален (Аустра
лија)

-

-

-

-
-
-
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Сарадња са Европском унијом глувих

XXI
14. 15.

2006.

.

9. 10.

Генерална скупштина Европске
уније глувих одржана је и маја

године у Бечу. Због финансиј-
ских проблема на овој скупштини ни-
су присуствовали представници СГ-
НС

ЕУГ је у Будимпешти и децемб-
ра организовала радионицу Међуна-
родног знаковног језика. Радионици
су присуствовали Милосав Јовано-
вић, председник СГНС и Жељко Мас-
лаћ, чланМОСГНКрагујевац.

У новембру 2008. године одржан је
састанак Генералне скупштине Евро-
пске уније глувих (ЕУГ) у Лиону-Фран-
цуска као и Конференција поводом
обележавања двадесетогодишњице
знаковног језика у Европи. Нашу зем-
љу је представљао председник СГНС,
Милосав Јовановић. Он је касније
упознао чланове ИО са дешавањима у
оквиру Европске уније глуви, где Са-
вез глувих и наглувих Србије није до-
био чланство, већ је учествовао на са-
станку у улози посматрача. Биран је

ИО ове организације и најављена је
израда новог Статута, па питање ста-
тута у међународним организацијама
глувих намеће и прилагођавање Ста-
тутаСГНС.

Такође, у склопу међународне актив-
ности вредно је истаћи да је председ-
ник СГНС присуствовао јубилеју - 60
година Бугарског Савеза глувих, јула
2009. године. Том приликом Савезу
глувих Бугарске је уручен скроман
поклон од стране СГНС а председник
СГНС,Милосав Јовановић је одњихо-
вог Савеза добио признање у виду пл-
акете.

На Генералној скупштини ЕУГ у Пра-
гу, крајем маја 2009. године учество-
вао је Милосав Јовановић, председ-
никСГНС.

На Генералној скупштини ЕУГ у Бу-
димпешти, 28. и 29. маја 2011. годи-
не, учествовали су Милосав Јовано-
вићиМилеЦревар.

Милосав Јовановић је учествовао на
Генералној скупштини ЕУГ 2012. го-
дине у Копенхагену и 2014. године у
Атини.

Са радионице ЕУГ у Будимпешти Јовановић на Генералној скупштини ЕУГ у Прагу



Сарадња са Балканским савезом глувих

С
ФГ и Асоцијација глувих Фин-
ске организовале су Форум глу-
вих Балкана, у оквиру пројекта

„Глуви Балкана“. Активности су по-
челе августа 2004. године и трајао до
2006. године. Форум у Београду је од-
ржан од 10. до 15. децембра, а учес-
твовали су представници организа-
ција и савеза из Србије (Милосав Јо-
вановић, Сузана Маслаћ Матовић,
Милена Вујић, ДраганМарковић,Ми-
хаило Гордић и Дејан Марић), Црне
Горе (Муамер Каралић и Никола Па-
вићевић, Македоније, Албаније, Бос-
не и Херцеговине и Турске. Поред
многих тема о којима се расправљало,
потекла је иницијатива да се планира
оснивање регионалне асоцијације –
Балканског савеза глувих.

Председници националних савеза гл-
увих Србије, Црне Горе, Турске, Ма-
кедоније, Румуније и Бугарске потпи-
сали су протокол о оснивању Савеза
глувих Балканских земаља, на саста-
нку који је одржан уИстанбулу 21. 22.
Априла 2007. године. Испред СГНС
састанку је присуствовао председ-
ник,Милосав Јовановић.

Савез глувих и наглувих Србије је са
својим представницима Милосав Јо-
вановић и Светомир Радисављевић у
времену од до октобра
године учествовао у раду изради и
доношењу Статута Балканског савеза
глувих у Истамбулу Турска Органи-
затор овог скупа био је Турски нацио-
налниСавез глувих уз присуство пре-
дставника националних савеза глу-
вих Албаније Босне и Херцеговине
Грчке Македоније Србије Црне Горе
и Турске

(
)

20. 26. 2008.
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У част оснивања Балканског Савеза
глувих одржан је и естивал култур-
но уметничког стваралаштва глувих
Нашу земљу представљали су чланови
глувих из Општинске организације
Параћин који су били прваци СГНС
за годину умодернимиграма

Састанак Балканског савеза глувих
је одржан у Турској, 25-31 маја
године На састанку је разматрано
питање Статута Балканског савеза
глувих и донесе низ других одлука,
испред СГНС састанку су присуство-
вали Милосав Јовановић и Светомир
Радисављевић.

У склопу састанка, одржан је и Други
фестивал КУД глувих Балканских зе-
маља. На фестивалу су испред СГНС
учествовати КУД „Боса Милићевић“
из Суботице и члановиООГНПараћи-
на (као победници Фестивала КУД
глувих и наглувих Србије у области
фолклора имодерних игара).

На фестивалу су учествовали пред-
ставници КУД глувих и наглувих из
осам држава: Македоније, Бугарске,
Русије, Украјине, Киргистана, Узбе-
кистана, Србије и Турске.

Фестивал је био ревијалног типа.

Представници свих држава наступа-
ли су са својим изворним уметничким
програмом којим се дочаравао фолк-
лор и обичаји земље из које долазе.
КУД „Боса Миличевић“ из Суботице
представила се са сплетом буњевач-
ких, момачких и мађарских игара,
док је плесни дуо изПараћина (Мили-
ца и Ненад) наступио са више модер-
них игара.
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Председник СГНС, Милосав Јовано-
вић је на позив Федерације глувих Бу-
гарске присуствовао њиховом јуби-
леју - 75 година постојања (15-18 јула
2009).

Јануара 2010. године, председник
СГНС Милосав Јовановић и члан ИО
С. Радисављевић учествовали су у ра-
ду ИО Балканског савеза у Истамбу-
лу, тема састанка је била усклађивање
и доношења Статута Балканског Са-
веза глувих.

Председник СГНС, Милосав Јовано-

вић је у оквиру међународне актив-
ности учествовао, 20-26.09. 2010. го-
дине, на састанку ИО Балканског са-
веза глувих. Тада је одржан и Фести-
вал културно-уметничког стваралаш-
тва глувих Балкана. Фестивал је орга-
низован од стране Националног Са-
веза глувих Турске поводом 50 година
постојањањиховог Савеза.

Испред СГНС на овом фестивалу је
учествовао КУД глувих Крагујевца

ТЕКСТ ?????



„Јаков Петровић Бједов“, чији је нас-
туп на овом Балканском фестивалу
био изузетно запажен.

Такође, у Бугарској је 2011. године
одржанФестивал КУД глувих Балкан-
ских држава и на истом је учествова-
ло КУД глувих „Нишава“ из Ниша, јер
су једини обезбедили средства за пут
од локалне заједнице.

М. Јовановић је присуствовао трећој
Конференцији Савеза глувих Балка-
нских држава, која је одржана 29. 04.
2011. године у Охриду - Струга, Репу-
бликаМакедонија.

Конференцији су присуствовали пре-
дставници националних савеза: Тур-
ске, Македоније, Бугарске, Србије,
Босне иХерцеговине, Албаније.

На Конференцији су разматрана сле-
дећа питања:
1. Стање, проблеми и идеје за даље ун-
апређење глувих и наглувихљуди

2. Информације о активностима Ом-
ладинске секције глувих и наглувих

3. Информација о одржавању Светс-
ког конгреса глувих у Јужној Афри-
ци

4. Текућа питања

Донет је закључак да би требало да се
формира балканска Асоцијација
младих глувих (старост: 18-30 година)
и да се паралелно ради и припрема
Статут.

Председник и секретар СГНС, Мило-
сав Јовановић и Радоје Кујовић, при-
суствовали су јубилеју Националног
савеза глувих и наглувих Мекедоније

постојања– 65 година , 20. и 21. нове-
мбра 2013. године



Сарадња са ЕДФ (Evropski disabiliti forum)

Е
вропски форум особа са инва-
лидитетом

је невладина ор-
ганизација која окупља особе са инва-
лидитетом и родитеље особа са инва-
лидитетом које нису у могућности да
се саме заступају. Основан је 1997.
године под белгијским законом, са
статусомнепрофитног удружења.

Под окриљем једног „кишобран“ – те-
ла, окупља 23 национална савета
за питања инвалидности и 25 европ-
ских НВО које представљају различи-
те организације особа са инвалидите-
том, са статусом пуноправног чланс-
тва. Друге организације и појединци
посвећени промовисању људских,
цивилних, социјалних и економских
права особа са инвалидитетом и јед-
наких могућности, такође су квали-
фиковани да се придруже -у, они
учествују у свим важним догађајима
и активностима -а али немају пу-
но право гласа.

Основан као форум особа са инвали-
дитетом, за особе са инвалидитетом,

представља покрет особа са ин-
валидитетом у политичким питањи-
ма ЕУ и кампањама за њихова права
унутар Европске Уније. Постао је по-
штован и добро познат актер у Брисе-
лу, признат од стране институције ЕУ
као репрезентативни глас особа са
инвалидитетом.

Савез глувих и наглувих Србије је ре-
довно био представљен и заступљен
на многим скуповима, конференци-
јама и јубилејима инвалидских орга-
низација. Веома је запажена улога
представника нашег Савеза у „КАРД“
– пројекту Европског форума инвали-

(European Disability
Forum (EDF))

EDF

EDF

EDF

EDF

да у стварању националне организа-
ције инвалида код нас као правног
лица, и свесрдне помоћи овог форума
( ) у обликовању националне стра-
тегије положаја особа са инвалидите-
том у РепублициСрбији.

У склопу ове активности секретар СГ-
НС, Радоје Кујовић је, у делегацији
Заједнице инвалидских организаци-
ја, учествовао на Регионалној конфе-
ренцији у Атини, септембра 2005. го-
дине. Ова Конференција је организо-
вана у циљу упознавања модела на-
ционалних организације инвалида у
многим Европским земљама, које су
чланице .

На семинарима које је организо-
вао у Београду
Учествовао је секретар СГНС, Радоје
Кујовић.

Р. Кујовић био на Конференцији
у Бриселу од 20. до 29. јуна 2006 го-
дине.

EDF

EDF

EDF

EDF

2005. и 2006. године

.

Р. Кујовић на регионалној конференцији ЕДФ у Атини



Међународна конференција о људс-
ким правима особа са инвалидитетом
на Балкану и Турској одржана је у пе-
риоду од до октобра годи-
не уИстанбулу, у организацији .

Међународна конференција се фоку-
сирала на имплементацију Конвенци-
је УН о људским правима особа са ин-
валидитетом на Балкану и Турској, на
практичну примену и начине праће-
ња од странеОСИиконвенције УН.

Испред СГНС у раду Конференције је
учествовала Сузана Маслаћ Матовић
из Крагујевца. Преводилац на знако-
вни језик је била Катарина Вучено-
вић, такође, из Крагујевца.

Многе активности у сарадњи са ЕДФ
Савез глувих и наглувих је усклађивао
преко Националне организације осо-
ба са инвалидитетомСрбије.

9. 11. 2013.
EDF

Представици Заједнице инвалидских организација Србије
на састанку у Бриселу



Заједница инвалидских организација
Национална организација

особа са инвалидитетом Србије НООИС

–

( )

Дуго времена је у Србији посто-
јала Заједница инвалидских
организација, у чијем саставу

су били “Репрезентативни републич-
ки савази”. Заједница није имала сво-
јство правног лица, али су се предста-
вници савеза редовно састајали и за-
једнички решавали проблеме особа са
инвалидитетом

Национална организацију особа са
инвалидитетом НООИС је кровна”
организација која предстваља уњеди-
њени инвалидски покрет Србије а ос-
нована је јуна године као
добровољна социјално хуманитарна
нестраначка невладина и недобитна
организација односно као савез уд-
ружења грађана Њеним оснивањем
је Заједница инвалидских организа-
ција Србије као неформална мрежа
републичких инвалидских организа-
ција која је постојала дуги низ година
пре тога прерасла уНООИС каофор-
малну мрежу са правним статусом
сличнумногима уЕвропи

НООИС је основана са циљем да пре-
дставља уједињени покрет особа са
инвалидитетом Србије говори у име
већине особа са инвалидитетом и чи-
ни најважнију политичку снагу у зас-
тупању њихових заједничких интере-
са и потреба

Улога Националне организације није
да замени појединачне специфичне
организације особа са инвалидите-
том већ да се усредсреди на заједни-
чке акције иницијативе и питања од
општег интереса

.

( ) “

,
22. 2007.
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Национална организација је основа-
на на неодређено време а ради оства-
ривања циљева утврђених Статутом
и Одлуком о оснивању у области заш-
тите и унапређивања положаја особа
са инвалидитетом на територији Ре-
публикеСрбије

Национална организација је веома
активна и у међународном инвалидс-
ком покрету Она је чланица две нај-
значајније вропске организације осо-
ба са инвалидитетом а

и

Организације/чланице Националне
организације су:
1. Савез глувих и наглувихСрбије
2.Савез слепихСрбије
3. Савез дистрофичараСрбије
4. Савез параплегичара и квадрипле-
гичараСрбије

5. Савез МНРОСрбије
6. Савез инвалида радаСрбије
7. Савез за церебралну и дечију пара-
лизу Србије

8. Друштвомултипле склерозе Србије
9. Републичко друштво Србије за за
помоћ особама са аутизмом

10. Савез за помоћ особама са Даун
синдромом

11. Центар за самостални живот ин-
валидаСрбије

12. Савез организација ампутираца
Србије

Придружени члановиНООИСсу:
1. УдружењеСрбије за РЕТТ
2. Удружење дијализираних, траспла-
нтираних бубрежних инвалида

,

.

.

- EDF- (Euro-
pean Disability Forum) DPI – a (Disa-
bility People Inetrantional).



Србије
3. Из круга

Представници Савеза глувих и наглу-
вих Србије у Скупштини Националне
организације ОИС су: Милосав Јова-
новић, председник Савеза глувих и
наглувих Србије; Радоје Кујовић, сек-
ретар Савеза глувих и наглувих Срби-
је; Јовица Деспотов, секретар Покра-
јинског одбора Савеза глувих и наглу-
вих Војводине /предложен од стране
Савеза глувих и наглувих Војводи-

не/.Члан Управног одбора НООИС је
секретарСГНС, Радоје Кујовић.

Као равноправан члан Националне
организације, Савез је захтевао да се
у оквиру заједничких питања Наци-
онална организација особа са инвали-
дитетом заложи и помогне у решава-
њу одређених питања од интереса за
глува лица. Та питања се у писаном
облику достављају Националној ор-
ганизацији особа са инвалидитетом,
а онда прослеђују одређеним минис-
тарствима.



Сарадња СГНС и СГНСЦГ

С
авез глувих и наглувих Србије
и Црне Горе основан је 14. ок-
тобра 1945. године, као „Удру-

жење дефектних слухом ФНРЈ“, а ре-
гистрован је 31. маја 1946. године.
Савез је током времена мењао назив
и усаглашавао са постојећим закони-
ма. Под називом „Савез глувих и наг-
лувих Југославије“ радио је до 23. јуна
2003. године кад је назив промењен у
„Савез глувих и наглувих Србије и Цр-
не Горе“. Под тим називом је и реги-
строван у Агенцији за привредне ре-
гистре Републике Србије, дана 15. ап-
рила 2011. године под бројем БУ
9332/2011.

Савез је члан оснивач Светске феде-
рације глувих, на чијем челу је у улози
председника пуних 28. година (седам
мандата, 1955-1983) био наш предсе-
дник Драгољуб Вукотић. Савез је и
придружни члан Европске уније глу-
вих. Савез према постојећем статуту
у међународним и другим облицима у
удруживања званично представља
интересе глувих и наглувих Републи-
ке Србије, док друга удружења која се
удруже у Савез у међународним удру-
жењиманаступају самостално.

Област остваривања циљеваСавеза је
очување везе глувих и наглувих Срби-
је са глувим и наглувим особама у ре-
гиону, подстицање чланица Савеза и
њиховог чланства на остваривању ко-
нтинуиране бриге о њиховим прави-
ма, и заштите интереса у складу са
највишим домаћим и међународним
стандардима.

На XX Генералној скупштини Европ-
ске уније глувих, која је одржана 14. и
15. маја 2005. године у Луксембургу,

СГНСЦГ је примљен за придруженог
чланаЕУГ.

На седници Централног одбора Саве-
за глувих и наглувих Србије и Црне
Горе (Бијело Поље, 2006) потписан је
Протокол по којем ова организација и
даље остаје да јединствено ради и по-
стоји. Донета је одлука да овај Савез
настави са радом на исти начин као
да није било раздвајања Србије и Цр-
не Горе. Одлучено је да се, за добро
свих чланова, заступају интереси у
свим међународним активностима,
као и судским и другим поступцима
ради остваривања заједничких циље-
ва и управљању заједничком имови-
ном бившег Савеза глувих и наглувих
СФРЈ, тј. Савеза глувих и наглувих
СРЈ.

Протокол о наставку заједничког ра-
да потписали су: председник Савеза
глувих и наглувих Србије и Црне Горе
(СГНСЦГ), Муамер Каралић; предсе-
дник Савеза глувих Србије, Милосав
Јовановић; председник Савеза орга-
низација глувих и наглувих Црне Го-
ре, Никола Павићевић. Функцију ге-
нералног секретара ће и даље обавља-
тиМилеЦревар.

СГН СЦГ је покренуо иницијативу, на
12. седници Централног одбора одр-
жаној на Златибору септембра
2005. године, а Скупштина СГН СЦГ
(29. октобра 2005) је донела одлуку о
установљењу награде „Драгољуб Ву-
котић“. Награда носи име Драгољуба
Вукотића, дугогодишњег председни-
ка Светске федерације глувих и Саве-
за глувих и наглувих Југославије. Ге-
нерали секретар СГН СЦГ, господин
Миле Цревар је ово признање

20.



додељивао на свечаним академијама
поводом Међународне недеље глувих,
организацијама које су својим радом
заслужиле.

Савез глувих и наглувих Србије је уче-
ствовао у раду са Савез глувих и на-
глувих Србије и Црне Горе (СГН СЦГ)
преко својих делегата и истовремено
је помагао активности на организа-
ционом, спортском и културно-инфо-
рмативном плану. Наши представни-
ци су учествовали на многим међу-
народним скуповима, преко СГНСЦГ
као и на скуповима које је организо-
ваоСГНСЦГ.

На седници ИО Савеза глувих и на-
глувих Србије (21.06.2007) разматра-
но је питање статуса Савез глувих и
наглувих Србије и Црне Горе (СГН
СЦГ)

Истакнуто је да су бивше чланице др-
жавне заједнице Србија и Црна Гора
решиле свој статус и односе после ра-
здруживања, а да то није урађено у
Савезу глувих и наглувихСрбије иЦр-
не Горе.

М. Цревар, генерални секретар Савез
глувих и наглувих Србије и Црне Горе
(СГНСЦГ) и члан ИО СГНС, је истакао
да статус СГНСЦГ не може да се реши
због власништва зграде у ул. Светог
Саве 16-18 у Београду. У вези влас-
ништва зграде и даље се води судски
поступак, судским путем је враћен
незаконито одузети стан Савеза и 6
година се СГН СРЈ (СГН СЦГ) тужи са
Владом Р. Србије у вези повраћаја зг-
раде у власништво Савеза. Црна Гора
је сада друга држава и у оквиру те
државе постоји СОГНЦГ који желе да
остану у савезу са СГНС кроз постоје-
ћи Савез глувих и наглувих Србије и
Црне Горе.

Такође, указано је да је неопходно да
се Савез глувих и наглувих Србије
(СГНС) пријави Светској федерацији
глувих (СФГ) за чланство и прилагоди
свој СтатутСтатутуСФГ.

На седницама ИО СГНС је у више на-
врата дискутовано о решавању стату-
са Савеза глувих и наглувих Србије и
Црне Горе, па је сходно том договору
одржан заједнички састанак руково-
дства Савеза глувих и наглувих Срби-
је (председник и секретар – М. Јова-
новић и Р. Кујовић) и Савеза органи-
зација глувих и наглувих Црне Горе
(председник Дарко Мијушковић,
члан УО Никол Павићевић и секретар
Данило Поповић), 3. новембра 2009.
године у просторијама Савеза глувих
и наглувих Србије у Београду. Било је
појединачних дискусија и различи-
тих предлога, али је на крају превла-
дало мишљење да се обострано донесу
одлуке на ИО СГНС и УО СОГНЦГ и
доставе спискови делегата за СГН-
СЦГ. Да се одмах после тога органи-
зује Изборна Скупштина СГНСЦГ и
ново руководство крене у израду но-
вог Статута, програма рада и усагла-
шавања ставова о будућим активно-
стима и раду. Једногласна је одлука,
да (ако органи донесу одлуке о опста-
нку СГНСЦГ и ако се одржи Скупш-
тина) први председник буде предсе-
дник Савеза глувих и наглувих Србије
(Милосав Јовановић, а коопредсед-
ник – потпредседик, председник СО-
ГНЦГЦрне Горе, ДаркоМијушковић).
Такође, предложено је да генерални
секретар Савеза глувих и наглувих
Србије иЦрне Горе будеМилеЦревар,
досадашњи генерални секретар. Са-
вез треба да и даље води судски спор
око повраћаја зграде у власништво и
да водимеђународну сарадњу.

Изборна скупштина Савеза глувих и
наглувих Србије и Црне Горе одржана
је 16. децембра 2009. године у Бео-
граду. За председника СГНСЦГ је
изабран Милосав Јовановић (предсе-
дник СГНС), за потпредседника Дар-
ко Мијушковић (председник СОГН-
ЦГ) и за генералног секретара Миле
Цревар.

На Скупштини СГН СЦГ (07. јула
2012. године на Златибору) изабрани
су нови делегати – представници СО-



ГН ЦГ и смањен је број делегата у Це-
нтралном одбор СГН СЦГ. За новог
председника СГНСЦГ је изабранМуа-
мерКаралићизЦрне Горе.

СГНСЦГ и даље постоји и још увек во-
ди судски спор у вези повраћаја згра-
де Савеза.

Сарадња Савеза глувих и наглувих
Србије са СГНСЦГ је традиционално
добра и квалитетна и ту са правом
истичемо све оно што чине за добро
глувих генерални секретар Миле Цре-
вар и стручни сарадник Марина Ни-
колић.



Сарадња са организацијама -
удружењима у оквиру СГНС

К
ад је реч о укупној сарадњи на-
шег Савеза са организацијама
на терену, са Савезом глувих и

наглувих Војводине, као и са две ор-
ганизације из северног дела Косова и
Метохије, можемо бити потпуно задо-
вољни.

Комуникација Савеза глувих и наглу-
вих Србије са организацијама је стал-
на. Савез редовно обавештава орга-
низације и чланство по многим пита-
њима (разна упутства, предлози зако-
нских решења на које они треба да
дају своје предлоге, сугестије, приме-
дбе, обавештења о усвојеним законс-
ким решењима, о начину реализације
повластица која су регулисана так-
вим решењима и слично). Стално се
дају информације, разна обавеште-
ња, стручна помоћ и сугестије теле-
фонским путем, е-маилом и СМС по-
рукама. Многим организацијама ст-
ручна служба СГНС у више наврата
помагала је у изради и допуни израде
требовања средстава за своје актив-
ности. Организацијама се на време
прослеђују одобрена финансијска ср-
едства од стране Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике –
Сектора за заштиту особа са инвал-
идитетом, намењена за реализацију
активности.

Савез глувих и наглувих Србије је у
оквиру своје редовне активности уче-
ствовао у обележавању јубилеја орга-
низација/удружења, спортских и ку-
лтурно-уметничких друштава глувих
и наглувихСрбије.

СГНС је увео и једну новину када је
одржавање седница Извршног одбо-
ра и Скупштине у питању. Покренута

је иницијатива да се састанци не одр-
жавају увек у Београду, већ и у мести-
ма где организације имају свог пред-
ставника у ИО СГНС. Тако су се сас-
танци одржавали у Смедеревској Па-
ланци, Великој Плани, Јагодини –Ма-
јуру, Ужицу – на Златибору, Чачку,
Крагујевцу ...

Иако је 2010. била година рада на ус-
клађивању статута организација са
новим Законом о удружењима, један
број наших организација је то урадио
у прва три месеца 2011. године. Мо-
жемо истаћи да су све организације
своје пререгистрације у АПР заврши-
ле у законом предвиђеном року, да
ниједна организација Савеза није се-
бе довела у позицију да буде брисана
из регистра.

Организације – удружења глувих и
наглувих су редовно одржавале сед-
нице својих органа: извршног (или
управног) одбора, редовне скупшти-
не или ванредне скупштине. Са сво-
јим представницима су учествовали у
раду органа Савеза глувих и наглувих
Србије.

У оквиру организација – удружења у
овом периоду су спроведене многе ак-
тивности, поред оних активности у
оквиру СГНС (рекреативно-спортска
такмичења, смотре, фестивали КУД и
сл). Овом приликом наводимо део сп-
роведених активности у организаци-
јама глувих и наглувихСрбије:
- Обележавање Међународне недеље
глувих.
- Обележавање Светског дана ОСИ – у
сарадњи саОСИна локалномнивоу.
- Активности поводом слава органи-
зације, дочека нове године, 8. мар-



та, маскембала...
- Реализација пројеката и радионица
(логопедске, радионице за подршку
глувим и наглувим ученицима и њи-
ховим породицама, креативне ра-
дионице, различита предавања за
чланство из области образовања, зд-
равствене заштите, насиља у поро-
дици, психолошке подршке, соција-
лне интеграције ...
- Активности на промоцији културно-
историјских вредности Србије одви-
јале су се кроз обилазак знаменитих
места и институција, путем излета и
посета...
- Учешће у активностима ОСИ на ло-
калном нивоу, као и на многим ме-
ђународним, међуопштинским и ло-
калним турнирима (шах, мали фуд-
бал, рукомет, спортски риболов, кул-
турнеманифестације...).
- Неке организације су одржавале ку-
рсеве учења знаковног језика са уче-
сницима из институција локалног
нивоа, као и школске деце из редов-
нихшкола.

Стална активност организација-уд-
ружења се састоји у бризи о свом чла-
нству: евиденција, рана рехабилита-
ција, школовање и професионална
рехабилитација, решавање социјал-
них и породичних проблема, помоћ у
остваривању субвенција и социјалне
и хуманитарне помоћи за поједине
чланове, помоћ при запошљавању и
друге врло различите потребе свог
чланства.

Општи циљ СГНС и локалних удруже-
ња усклађен је са Конвенцијом УН о
правима особа са инвалидитетом, као
и Стратегијом Владе Р. Србије о уна-
пређењу положаја особа са инвалиди-
тетом, а то је њихова потпунија инте-
грација и равноправност у друштву
(кроз иновативне сервисе, инклузив-
не програме, подизање нивоа свести
заједнице, програми едукације и бор-
ба против дискриминацијеОСИ)
Специфични циљ је уклањање кому-
никационих баријера и стварање ус-
лова да глува и наглува лица буду ра-

вноправна и интегрисана у друштву:
1. Инклузија глувих и наглувих особа
у свим сегментима, од ране рехаби-
литације, укључујући и старостно
доба.

2. Боља интеграција глувих и наглу-
вих особа у локалној заједници,
кроз све видове активности које су
предвиђене програмом.

3. Повећана информисаност глувих и
наглувих особа ишире јавности.

4. Подизање нивоа свести у друштву,
чланства, стварање предуслова за
укључивање глувих лица у актив-
ности које ће им омогућити равно-
правнији статус и квалитетнији
живот у друштвеној заједници.

5. Различити видови едукације.
6. Различити видови професионалног
оспособљавања и преквалифи-
кације.

Резултати – показатељи :
1. Укљученост веће броја глуве деце у
редовни систем школовања као и
одраслих глувих.

2. Укљученост глувих и наглувих лица
у осмишљавању и реализацијимно-
гих радионица, предавања, семи-
нара, трибина из различитих обла-
сти.

3. Укљученост глувих и наглувих осо-
ба у едукацији и реализацији култу-
рно-уметничких активности: фол-
клор, пантомима, драма, модерне
игре, рецитације и рецитали, вајар-
ство, сликарство...

4. Укљученост глувих и наглувих лица
у рекреативно спортске активнос-
ти, кроз многобројне спортске дис-
циплине на локалном, међуградс-
ком, републичком, европском и св-
етскомнивоу.

5. Обука у савладавању вештина и
програма на рачунарима на свим
нивоима.

6. Обука у савладавању различитих
социјалних вештина, оспособљава-
ње за самозапошљавање, организо-
вање сопственог бизниса ...



Сарадња СГНС са школама
за глуве и наглуве ученике

П
редставник Савеза редовно је
учествовао у раду Актива ди-
ректора школа за глуве и на-

глуве ученике, по питањима органи-
зовања спортских такмичења, такми-
чења у знању и организовања матур-
ских вечери. У границама својих мо-
гућности Савез редовно помаже ова-
кве активности.

Треба истаћи да су ученици школа за
глуве и наглуве Србије учествовали на
приредбама и академијама које је СГ-
НС организовао приликом обележа-
вања Међународне недеље глувих, на
фестивалима КУД глувих Србије, у
промоцији знаковног језика и другим
манифестацијама.

Школе су често биле домаћини седни-
ца ИО и Скупштина СГНС и у трену-
цима када је била финансијска криза
у Савезу и организацијама помагале
чак ифинансијски.

Представници Савеза су учествовали
на свечаностима поводом јубилеја
школа за глуве и наглуве ученике Ср-
бије, поводом годишњица оснивања.

Овом приликом дајемо списак школа
за глуве и наглуве ученике у Србији,
чији је суоснивач некада био Савез
глувих и наглувихСрбије.



Сарадња СГНС
са Националном службом запошљавања

С
авез глувих и наглувих Србије
је имао јако добру сарадњу са
Националном службом запош-

љавања.

Чланство и организације су имале и
имају прилику да се лично упознају са
активном политиком запошљавања
на сајмовима за запошљавање, прог-
рамима запошљавања, субвенцијом и
накнадом за самозапошљавање, тј. о
накнадама за отварање радних мес-
та. Многе наше организације на тере-
ну су искористиле ове могућности и
едуковале одређени број чланова по
овимпитањима.

Карактеристичан пример сајма запо-
шљавања особа са инвалидитетом је
био на општини Врачар на којем су
били представници компанија и ин-

валидских организација из Београда.
Сајам је дао могућност да се незапос-
лена лица упознају са компанијама и
њиховим потребама а компаније су
уједно упознате са могућностима не-
запослених особа са инвалидитетом
преко -а.

Запослени у филијалама Националне
службе за запошљавање су у циљу бо-
ље комуникације са глувим лицима
учествовали на Школи знаковног је-
зикаСГНС,што је за сваку похвалу.

Такође, Национална служба је у сара-
дњи са СГНС, организовала компјуте-
рску обуку за чланове организација,
као и обуку за преквалификацију и/
или доквалификацију великог броја
глувих и наглувих чланова.

SV



Пријем код председника
Републике Србије

Н
а захтев Савеза глувих и на-
глувих Србије,11.априла2006.
године, председник Републи

ке Србије, господин Борис Тадић је
примио делегацију СГНС. Делегацију
су сачињавали: Милосав Јовановић,
председник СГНС; Миле Цревар, ге
нерални секретар СГНСЦГ; Радоје Ку
јовић, секретар СГНС; Сузана Мас
лаћ, члан ИО СГНС; мр Васо Обрадо
вић, стручни сарадник СГНС; Мари
на Николић, стручни сарадник СГН
СЦГ, преводилац за знаковни језик.

Делегација је упознала председника
Републике Србије, господина Тадића
са могућностима социјалне интегра-
ције и остваривањем права глувих
лица Републике Србије и затражила
помоћ од председника Републике, по
питању признавања знаковног језика
од стране државе, доношење закона о
Српском знаковном језику, о питању
остваривања компензационих права
као надокнаде за губитак слуха, и

-

-
-
-
-
-
-

упознала га о проблему зграде Савеза
глувих у ул. Светог Саве 16-18 у Бео-
граду.

Председник Републике је изразио по-
дршку оправданим захтевима СГНС
и обећао да ће, у оквиру својих закон-
ских надлежности, помоћи глувим и
наглувим лицима да се изједначе у
правима са другим особама са инва-
лидитетом и да им се омогући пуна
интеграција у друштво.

Председник Републике Србије, госпо-
дин Борис Тадић је примио делегаци
ју СГНС и 2008. године. Том прили
ком је председник СГНС, Милосав Јо
вановић уручио плакетуСГНС.

Савез глувих и наглувих Србије је у ју-
ну 2006. године, у оквиру „Отворених
врата“ председницима и секретари-
ма организација глувих и наглувих
Србије, као и мањем броју чланства,
организовао посету велелепном зда-
њуСкупштине РепубликеСрбије.

-
-
-

Дегегација на пријему код председника Републике, 2006.

Милосав Јовановић уручује председнику Тадићу
плакету СГНС, 2008 г.



Посетиоцима се обратио председник
Скупштине Републике Србије, госп.
Предраг Марковић који их је упознао

са историјатом парламентаризма у
Србији и начину функционисања Ск-
упштине, одбора и комисија.

ТЕКСТ ????????? ТЕКСТ ?????????

ТЕКСТ ????????? ТЕКСТ ?????????
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Омладинска секција СГНС



4

Рад ОСГНС

Иницијатива о оснивању
Омладинске организација при СГНС.

И
ницијатор организовања глу-
ве и наглуве омладине у Срби-
ји био је Душан Николић, је-

дан од најактивних чланова Градске
организације глувихБеограда.

Оснивачка скупштина Омладинске
секције глувих и наглувих Србије одр-
жана је дана 31.1.2004. године у про-
сторијама Градске организације глу-
вихБеограда.

Скупштини су присуствовали делега-
ти са овереним потврдама основних
организација који су од 18 до 30 годи-
на старости, и то: Ивица Гердић – Па-
нчево, Дејан Марић – Шабац, Ђорђе
Станојковић –Ниш, Драган Стојанче-
вић – Ниш, Љубица Веснић – Ужице,
Дејан Јаћовић – Чачак, Миленко Рат-
ковић – Чачак, Адам Стефановић –
Краљево, Момир Миленковић – Кра-
љево, Миленко Крајиновић – Обрено-
вац, Душан Николић – Београд, Алај-
дин Хамза – Нови Сад, ТањаМиковић
– Нови Сад, Жељко Маслаћ – Крагује-
вац иВладанМарковић –Крагујевац.
Присутне делегате су поздравили: Ду-
шан Николић – иницијатор одржава-
ња ове Скупштине, члан ИО ГОГБ и
Омладинске организације глувих Бе-
ограда; генерални секретар СГНСЦГ
Миле Цревар; секретар СГНС Радоје
Кујовић; стручни сарадник у СГНС
Васо Обрадовић; председник ГОГБ
Зоран Жижић; секретар ГОГБ Дани-
ца Јаслар, који су изразили задовољ-
ство због одржавања Скупштине и
присуства великог броја делегата.

Душан Николић је објаснио је да се
формира секција у оквиру СГНС и да
ће се изабрати делегати за Омладин-
ску секцију у оквиру Савеза глувих и
наглувих Србије и Црне Горе, како би
се повезали са Oмладинском секци-
јом Светске федерације глувих и Ев-
ропскимфорумом глуве омладине.

- За председникаОмладинске секције
једногласно је изабран Душан Нико-
лић.
- За потпредседникаОмладинске сек-
ције једногласно је изабран Дејан
Марић.
- За секретара Омладинске секције
једногласно је изабрана Тања Мико-
вић.
- Чланови Извршног одбора су: Душ-
ан Николић, Дејан Марић, Тања Ми-
ковић, Љубица Веснић, Миленко Ра-
тковић, Жељко Маслаћ и Драган
Стојанчевић.
- Донета је одлука да делегати дају
писане предлоге о активностима, а
ИО ће на основу тога да сачини про-
грам рада за нареднипериод.
- Да се Скупштина Омладинске сек-
ције одржава сваке друге године.
- Да мандати руководству важе за пе-
риод од две године.
- Да чланство и активности у секцији
важи до навршених 30 (тридесет)
година.
- За делегате у Омладинску секцију
глувих Савеза глувих и наглувих Ср-
бије иЦрне Горе изабрани су:
1. ДушанНиколић – пофункцији.
2.ЉубицаВеснић.

Одлуке:



3.ЖељкоМаслаћ.

На Основу одлуке и договора на Ос-
нивачкој скупштини и Упитника који
су попуњавали глуви и наглуви омла-
динци Србије, Тања Миковић и Ду-
шан Николић су урадили Програм ра-
да за 2004. годину. Програмом су биле
предвиђене активности по месецима
и областима - организациона питања
у оквиру Секције на нивоу Савеза глу-
вих и наглувих Србије и Црне Горе,
активности у оквиру организација
глувих у Србији и активности на ме-
ђународномплану.

Истовремено, урађен је и усвојен пре-
чишћен текст Пословника о раду ом-

ладинске секције глувих и наглувих
Србије и Пословника о раду Омладин-
ске секције глувих и наглувих Србије
иЦрне Горе.

ОСГНС је добровољно удружење глу-
вих и наглувих омладинаца Србије
које делује у оквиру Савеза глувих и
наглувих Србије, са седиштем у прос-
торијама СГНС, ул. Вука Караџића
бр. 8/1, Београд. Дефинисани су ци-
љеви и задаци ОСГНС, чланство, јав-
ност рада, органи Секције, надлеж-
ност Скупштине иИзвршног одбора и
начин финансирања. Такође, пропи-
сано је да се ОСГНС учлани у Европс-
ки форум за глуву омладину (EUDY) и
Омладинску секцију при Светској фе-
дерацији глувих.

Активности омладинаца

О
СГНС је, у сарадњи са Омлади-
нском секцијомМОСГНКрагу-
јевца, организовала „Игре без

граница“ за глуве и наглуве омладин-
це Србије, 03.07. 2004. године, на те-
рену МЗ 21. октобар у Крагујевцу. Ис-
пред Омладинске секције МОСГН Кр-
агујевца, програм су осмислили и ор-
ганизовали Жељко Маслаћ, председ-
ник и Катарина Антић, потпредсед-
ник. Била је ово прва манифестација
глувих и наглувих омладинаца Србије
са оваквими сличним садржајем.

ОСГНС је, у сарадњи са Омладинском
секцијом МОСГН Крагујевца, органи-
зовала друге по реду „Игре без грани-
ца“ за глуве и наглуве омладинце Ср-
бије. Активности су се одвијале 5.11.
2005. године, на игралишту Школе за
ученике оштећеног слуха у Крагујев-
цу.

Састанак Извршног одбора Омладин-
ске секције ГН Србије одржан је 28.
01.2005. године у просторијама СГ-
НС. Састанку су присуствовали чла-
нови ИО: Душан Николић, Тања Ми-
ковић, Дејан Марић, Миленко Ратко-

вић, Жељко Маслаћ и Драган Стојан-
чевић, а одсутнаЉубицаВеснић.

Једина тачка дневног реда била је -
Обележавање годишњице постојања
Омладинске секције глувих и наглув-
ихСрбије.

ОСГНС била је организатор, а Омла-
динска секција МОСГН Крагујевца
домаћин првог такмичења глувих и

Са прославе 1. рођендана ОСГНС



наглувих фризера Србије, 29.10.
2005. године. Учествовало је 6 такми-
чара из: Чачка, Новог Сада, Косовске
Митровице, Јагодине и домаћина-
Крагујевца.

По завршетку такмичења домаћини
су организовали другарску забаву.

На седнициИООСГНС, која је одржа-
на 23.11.2005. године у Крагујевцу,
усвојен је Извештај о раду за 2004/
2005. годину. Констатовано је да су
реализоване следеће активности:
- Одржане су 3 седнице извршног од-
бора,
- 2ИГРЕБЕЗ ГРАНИЦА уКрагујевцу
- Такмичење глувих фризера у Крагу-
јевцу
- Дан смеха уНовомСаду
- Учешће 2 делегата (ДушанаНиколић
и Дејан Марића) на семинару -
а у Будимпешти, септембра 2005.
године,
- Учешће на Форуму EUDY-а у Данс-
кој, 2004/2005 .
- Утврђен је програм активности за
2006. годину иИзвештај са се-
минара о високом образовању глу-
вих у Будимпешти, Мађарска, на
ком су били Душан Николић и Дејан
Марић.
- Усвојен је предлог Душана Николи-
ћа даОСГНС буде кандидат за дома-
ћина ЕУДY кампа 2008. године у Бе-
ограду и да треба на време да се ура-
ди презентација коју би изложио у
Ирској.

Представници ОСГНС, Душан Нико-
лић и Дејан Марић, учествовали су на
Кампу младих глувих ЕУГ, у Даблину,
Ирска 08-15.08.2006. године.

Тема је била „Остваривање нове заје-
днице знаковног језика“, а било је ре-
кордних 108 учесника из 29 земаља
Европе.

Душан Николић и Дејан Марић успе-
шно су одржали презентацију Београ-
да за домаћина EUDY кампа и добили
више гласова од Мађарске на EUDY

EUDY

EUDY

Генералној Скупштини од 24 земаља
(За Мађарску 6 гласова, за Србију 18
гласова). Тако је Омладинска секција
глувих и наглувих Србије изабрана за
домаћина следећег кампа 2008. годи-
не уБеограду.

ОСГНС је у сарадњи са Омладинском
секцијом ГН Чачак, 28. јануара 2006.
године, у просторијамаОсновне орга-
низације глувих и наглувих у Чачку,

Дејан Марић поред кампа у Даблинуroll-up-a EUDY

Делегати из Србије, учесници Кампа младих 2006



организовала састанак ИО, а потом и
велику омладинску журку поводом
другог „рођендана“.

У просторије клуба стигло је преко ст-
отину омладинаца из целе Србије: Су-
ботице, Ниша, Новог Сада, Београда,
Крагујевца, Ужица... У пријатној ат-
мосфери, уз добру музику, одличне
светлосне ефекте, дружење је трајало
до раних јутарњих часова.

Скупштина Омладинске секције глу-
вих и наглувих Србије је одржана у
просторијама Градске организације
глувих Београда, 18.11.2006 године.
Усвојен је извештај о раду за протек-
ли период, утврђен програм активно-
сти за 2007. годину и активности на
међународномплану.

На Тари, 25. и 26. јула 2007. године
организован је први Омладински ка-
мп глувих и наглувих Србије са темом
„Путокази и визије до лидерске спосо-
бности“.

Организатори Кампа су били Савез
глувих и наглувих Србије и Омладин-
ска секција глувих и наглувих Србије,
уз финансијску подршку Министарс-

тва за рад и социјалну политику. Пос-
ле упознавања одржана су предава-
ња: „Путокази и визије до лидерске
способности“, и „Уметност лидерст-
ва“, а предавачи су били Милосав Јо-
вановић, председник СГНС и Душан
Николић, председник ОСГНС. После
тих предавања је била дискусија које
су учесници размењивалимишљења.

Списак учесника Кампа: Милосав Јо-
вановић, председник СГНС; Радоје
Кујовић, секретар СГНС; Душан Ни-
колић, председник ОСГНС; Дејан Ма-
рић, потпредседник ОСГНС; Михаи-

Учесници кампа на Тари, 2007.



ло Гордић, члан И.О. ОСГНС; Божи-
дар Николић, Ниш;Марио Савић, Но-
ви Сад; Сенад Сопнић, Београд; Мар-
ко Раденковић, Београд; Миленко Ра-
тковић, Чачак; Митар Прица, Чачак;
Лана Цревар, Шабац; Симона Цре-
вар,Шабац; Милица Раденковић, Пи-
рот; Ћорђе Станојковић, Ниш; Маја
Буљугић, Јагодина; Драган Буљугић,
Јагодина; Дејан Гајић, Ваљево; Да-
нијел Алексић, Ваљево.

Извршни одбор Савеза глувих и на-
глувих Србије, на својој седници од
28.03.2007. године, једногласно је
донео ОДЛУКУ да Омладинска секци-
ја глувих и наглувихСрбије буде пред-
стављена са два представника на Ка-
мпу глуве омладине СФГ у Шпанији -
Сеговија, који се одржава поводом у
времену од 6 - 13. јула 2007. године,
пре светског Конгреса глувих. Пр-
едставници Омладинске секције глу-
вих били су Душан Николић из Бео-
град и Владанка Марковић из Крагу-
јевца. Душан Николић је по заврше-

XV

Са Кампа глуве омладине СФГ у Шпанији - Сеговија

ТЕКСТ ?????????
Наши представници у народној ношњи

на Кампу глуве омладине СФГ у Шпанији - Сеговија



тку кампа остао да учествује на Кон-
гресу СФГ, а истовремено је учество-
вао у раду Скупштине младих СФГ. У
периоду од 16. до 22. јула 2007. годи-
не одржан је XV по реду Светски кон-
грес глувих уМадриду (Шпанија).

Једна од значајнијих активности Ом-
ладинске секције глувих и наглувих
Србије коју је свесрдно помогао СГ-
НС, СГНСЦГ, Градска организација
глувих Београда, јесте организација

Y кампа, од 20. до 28. јула 2008.
године (Камп глуве омладине Европс-
ке уније). Камп је одржан под нази-
вом „Једнакост у образовању – обра-
зовањем до јединства“. По први пут се
догодило да је организован у Србији,
држави која није чланица ЕУ. Камп је
у највећем обиму финансиран путем
пројекта од стране Министарства за
спорт и омладину иМинистарства ра-
да и социјалне политике Владе Репу-
блике Србије. Организацију Кампа
поред ова два одобрена пројекта по-
могли су: Секретаријати за дечју и со-
цијалну заштиту и образовање града
Београда, општине: Врачар, Стари
град, Нови Београд као и предузећа:
Београдски водовод, Београдске еле-
ктране, Ласта, Кока кола,Штарк и др-
уги. Број учесника Кампа је према-
шио сва очекивања а Камп се одржа-
вао на Кошутњаку где је и био обезбе-
ђен и смештај за учеснике.

Програм EUDY кампа састајао се од
предавања, радионица, обиласка ку-
лтурно-историјских знаменитости гр-
ада и излета. Кампу је од отварања
био присутан председник СГНС Ми-

EUD

лосав Јовановић, председник Омла-
динске секције глувих Србије Душан
Николић, као главни организатор и
повремено генерални секретар СГН-
СЦГ Миле Цревар као и секретар СГ-
НС Радоје Кујовић. Теме предавања
на Кампу су држали предавачи из Ка-
наде, Аустралије, Велике Британије,
Финске итд.

У оквиру програма рада EUDY кампа
учесници су посетили СГНС, Градску
организацију глувих Београда, Сур-
долошки музеј СГНСЦГ, културна-ис-
торијска места на Врачару, Калемег-
дану, Новом Саду, Сремским Карлов-
цима и Фрушкој Гори. У току друже-

Учесници кампа у Београду



ња од 7 дана на Кампу, близу 90 мла-
дих глувих из 27 европских држава
имали су прилику да се кроз разли-
чите видове активности боље упозна-
ју, размене искуства, да упознају на-
шу културу итд.

По реализацији Кампа руководство
Омладинске секције глувих Србије у
оквиру већ одобреног пројекта одр-
жало пар трибина и тим путем упо-
знали младе глуве и наглуве о кампу,
закључцима са кампа, путем презен-
тација уз помоћпреводиоца.

Омладинска секција глувих подржа-
ла је 2008. године усвајањеНационал-
не стратегије Републике Србије за мл-
аде. Попуњени су упитници са пода-
цима о нашој Омладинској секцији
који се налазе у бази податакаМинис-
тарства омладине и спорта.

Друга Изборна скупштина Омладин-
ске секције Савеза глувих и наглувих
Србије одржана је дана 31. маја 2008.
године у Београду, у просторијама Гр-
адске организације глувих Београда.
Седници присуствују следећи деле-
гати: Гордић Михаило (Београд), Соп-

На излету по Беогрду

Руководство ОСГНС, тумачи и представници EUDY



нић Сенад (Београд), Ступар Јелена
(Београд), Станојковић Ђорђе (Ниш),
Милишевић Горан (Крушевац), Па-
нић Иван (Крушевац), Махмутовић
Ненад (Параћин), Шишовић Марија
(Чачак), Прица Митар (Чачак), Кепеш
Александар (Крагујевац), Буљугић
Маја (Јагодина), Марковић Горан (Ја-
година), Новаков Биљана (Зрењан-
ин), Закар Ференц (Зрењанин), Рим-
ски Јасмина (Нови Сад), Продановић
Бојана (Нови Сад), Масловарић Жа-
рко (Панчево), Амбруш Александар
(Панчево), Алексић Данијел (Ваљево)
и ГајићДејан (Ваљево)

У Извршни одбор ОСГНС изабрани
су: Сенад Сопнић (Београд), Михаило
Гордић (Београд), Ненад Махмутовић
(Параћин), Јелена Ступар (Београд),
Јасмина Римски (Нови Сад), Бојана
Продановић (Нови Сад), Ђорђе Ста-
нојковић (Ниш).

За председника ОСГНС изабран је
Михаило Гордић, за потпредседника
Сенад Сопнић из Београда и за сек-
ретара Јасмина Римски из Новог Са-
да.

Усвојен је и Акциони план ОСГНС од
2008. до 2012. године.

Омладинска секција СГНС је у току
године, поред одржавања састанака
Извршног одбора, реализовала три-
бине под називом „Једнакост у обра-

зовању-образовањем до једнакости“ у
четири града у Србији: Вршцу, Новом
Саду, Чачку иНишу.

Трибине су имале за циљ да се омла-
дина глувих и наглувих Србије упозна
са садржајем и резултатима Омлади-
нског кампа омладине глувих Европ-
ске уније који је одржан у Београду од
20. до 28. јула 2008. године.

Јуна 2009. године представници Ом-
ладинске секције СГНС (Ђорђе Стано-
јковић и Михаило Гордић) су учество-
вали на првом Форуму младих глувих
РепубликеСрпске – БањаЛука.
У оквиру међународних активности
вредно је истаћи учествовање три
представника Омладинске секције
СГНС у раду Генералне скупштине
EUDY кампа у Амстердаму, октобра
2009. године. Испред Омладинске се-
кције СГНС су били М. Гордић, С. Со-
пнић и Ј. Ступар. Исти су пренели
искуство у организацији EUDY кампа
2008. године - Београд.

На састанку ОСГНС, који је одржан у
Београду, 13.11.2009. и 14.11.2009
године у просторијама Градске орга-
низације глувих Београда, донета је
Одлука о замени неких чланова ИО
ОСГНС.

Званични чланови ОСГНС су: Михаи-
ло Гордић, Јелена Ступар, Ђорђе Ста-
нојковић, Митар Прица, Анђелија Ву-

Омладинци Србије у АмстердамуНовоизабрани чланови одбора и председници EUDY



јовић. Незванични члан је Василиса
Бараћ (уместо Бојане Продановић),
док су у оставци: Сенад Сопнић пот-
председник и Јасмина Векић секре-
тарица.

Председника Омладинске секције
СГНС, Михаила Гордић је поднео зах-
тев Савезу глувих и наглувих Србије
да се обезбеде финансијска средства
зањегову кандидатуру за члана Упра-
вног одбора Европске уније глуве ом-
ладине.

На седнициИОСГНС, која је одржана
24. новембар 2009. године, није дата
подршка М. Гордићу за кандидатуру
за члана Одбора Европске уније глуве
омладине из следећих разлога:
- Није добијен званичан захтев и оба-
вештење од стране Одбора EUDY за
кандидатуру представника Омла-
динске секције глувих и наглувих
Србије.
- Недовољна активност Омладинске
секције глувих и наглувих са омла-
дином уСрбији.
- Нејасан је начин финансирања еве-
нтуалног делегата – члана ОСГНС у
Одбору EUDY (финансирање пута,
смештаја и осталих трошкова).

ИО СГНС је једногласно закључио и
препоручио да се Омладинска секци-
ја СГНС осамостали, тј, да се оснује
Омладинска организација глувих и
наглувих Србије као посебно правно
лице, због самосталног рада, делова-
ња и начина финансирања омладин-
ских савеза, канцеларија младих, од
локалног до републичког нивоа, од ст-
ране Министарства за омладину и сп-
орт, путем самосталних пројеката и
програма.

Услов за финансирање од стране Ми-
нистарства за омладину и спорт је да
Омладинска организација мора бити
самостална као правно лице са својим
органима и одговорностима. На овај
начин је велика могућност да се Ом-
ладинска организација глувих и на-
глувих Србије, од локалног до репуб-

личког нивоа, повеже и укључи у кан-
целарије младих које постоје у многим
местима, као и са Савезом омладине
Србије.

Одржан је Камп глуве омладине Евро-
пске уније (EUDY) „Изградња мостова
између чујућни и глуви“, у Лозани,
Швајцарска од 7. до 18. јула 2010. го-
дине. Омладинска секција глувих и
наглувих Србије је послала 3 учесника
на камп, а то су: Сенад Сопнић из Бе-
ограда (потпредседник), Јелена Сту-
пар из Београда (секретар) и Анђелија
Вујовић из Јагодине (члан Извршног
одбора). На овом семинару је било не-
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колико тема и радионица.

На молбу Омладинске секције глувих
и наглувихСрбије да се обезбеде сред-
ства за учешће на Омладинском кам-
пу глуве омладине Европе у Албанији,
на седници ИО СГНС (04.10.2010. го-
дине) констатовано је да је ИО СГНС
донео одлуку и препоручио омладин-
цима да не делују у оквиру СГНС, већ
да оснују Омладинску организацију
глувих Србије, да се региструју као
правно лице и да потражују средства
одМинистарства за омладину и спорт
и путем пројеката. СГНС није добијао
наменска средства за активност ом-
ладинаца.

На првом семинару младих глувих
Балкана у Албанији - Тирана, који је
организовала Омладинска секција
глувих Албаније ( 5-16.10.2010), уче-
ствовао је председник Омладинске
секције глувих Србије М. Гордић. Се-
минару су, поред домаћина присус-
твовали делегати из Македоније, Ср-
бије, Косова, и представници радне
групеЕUDYDCиз Грчке иХоландије.

Активност младинске секције у
2011. години састојала се у следећем:
- Организован бесплатан превод Ста-
тута СГНС који је достављен ЕУ глу-
вих.
- Учешће у кампу Јуниора ЕУ глувих –
Париз-Француска.
Учешће у раду генералне скупштине

1

,

O

-

глувихЕУМадрид-Шпанија.
Учешће у фестивалу ФОАМ ФЕСТ и
СЕАНСИТИОН–Београдска арена.
- Учешће у изради стратегије и циљ-
ног плана у оснаживању младих глу-
вих Србије, у сарадњи са Центром за
оријентацију друштва (Ц.О.Д.) и ДР-
ИПизКанаде-Београд.
- Учешће у програму Удружења студе-
ната са хендикепом поводом међу-
народног дана глувих са песмом „За-
једно-филм“ ЕКВ.
- Учешће у инклузивном програму уд-
ружења студената са хендикепом и
Министарства образовања, на тему
„Инклузија за особе са инвалидите-
том“.
- Одржавање састанака Извршног
одбора Омладинске секције глувих
Србије.

-

Учесници семинара младих глувих Балкана
у Албанији - Тирана

Једна радионица на семинару младих глувих Балкана у Албанији - Тирана



На седници ИО Савеза глувих и на-
глувих Србије, која је одржана 10. ју-
ла 2012. године, једногласно је одби-
јен захтев ОСГНС да се обезбеде фи-
нансијска средства зањихово учешће
на EUDY кампу у Сарајеву. Констато-
вано је да се рад омладинаца свео на
неколико активиста који би само да
путују по иностранству, нису одржа-
ли изборну скупштину, иако су роко-
ви истекли.

Још једном је истакнуто да је ИО СГ-
НС донео одлуку да омладинци не де-
лују у оквиру Савеза већ да оснују ор-
ганизацију, повежу се са омладинс-
ким организацијама и Омладинским
савезом и финансијска средства по-
тражују од Министарства за омлади-
ну и спорт. Средства која добија СГ-
НС су наменска за сваку активност и
нема могућности да се билошта усме-
ри на путовања омладинаца. Нису се

регистровали као организација, нема
записника са седница ИО Омладин-
ске секције, нема службено заведених
дописа и позива из иностранства о
учешћу на скуповима па не могу ни
добити средства одСГНС.

Савез је од Градске владе Београда
добио обавештење и сугестије да мла-
ди глуви Србије могу да оснују своју
организују, да се повежу са Омладин-
ским савезом на свим нивоима и да
обезбеђују финансијска средства на
вишеначина.

Ова препорука је прослеђена руково-
дству ОСГНС, али ни до данашњег
дана није одржана скупштина и нови
избори.

Бивши чланови ИО ОСГНС већ имају
преко 30 година, док се млади нису
организовали.
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авез глувих и наглувих Србије
радио је у складу са позитив-
ним законским прописима, по-

штујући Статут СГНС и легалност из-
бора руководства. Резултати рада су
очигледни и видљиви, што је увек ве-
рификовано на највишим органима
Савеза (Извршном одбору и Скупш-
тини), а целокупно чланство било је
обавештавано преко својих делегата
у Скупштини СГНС, преко часописа
„Наш свет“, на састанцима председ-
ника и секретара, писаних и електро-
нских средстава информисања

Овом приликом таксативно подсећа-
мошта је све учинио

Доласком новог руководства започе-
те су следеће реформе:
1. Часопис „Нашсвет“.
2. Обележавање Међународног дана
глувих на републичкомнивоу.

3. Осавремењивање организација ад-
министративном и компјутерском
технологијом.

4. Обука запослених у организација-
ма и чланова у раду на компјутери-
ма и коришћењуинтернета.

5. Едукација чланства о људскимпра-
вима, више сесија у целој Србији.

6. Спровођење и омасовљење спортс-
ко-рекреативних активности у 11
спортских дисциплина, где је на та-
кмичењима учествовало и по 30 ор-
ганизација-клубова, за разлику од
дотадашњих 7-8.

7. Улоге домаћина такмичења преузи-
мале су све организације, што ра-
није није био случај.

8. Спровођење и омасовљење култур-
но-уметничких активности – Фес-
тивали КУД глувих и наглувих Ср-
бије се одржавају скоро у свим
местима – градовима где постоје
организације, за разлику од раније

.

.

како се одвијало у 4-5 градова.
9. Од 2006. године Фестивал КУД се
одржава у два дела, због масовно-
сти и великог броја учесника нафе-
стивалима: Фестивал модерних иг-
ара и драмско-пантомимских ост-
варења и Фестивал фолклора и ре-
цитација.

10.Одржан је знатни број трибина по
питању закона који се односе на
особе са инвалидитетом.

11.Нови организациони облика рада:
редовни састанци председника и
секретара организација глувих и
наглувих Србије – од 2001. године,
на којим су разматрана најразли-
читија питања везана за глува ли-
ца, на којим су увек били присутни
представнициМинистарства рада
и социјалне политике и други.

12.ИницијативомСГНС уз сарадњу са
ресорнимМинистарством – Секто-
ром за заштиту особа са инвалиди-
тетом знатно је проширен опсег и
садржај активности наших орга-
низација, од локалног до републи-
чког нивоа.

13.Скоро све организације су перма-
нентно обучаване на семинарима
за израду пројеката новог начина
финансирања, проналажења из-
вора финансирања и обуку прав-
дања добијених средстава по про-
јектима.

14.Руководство Савеза је у периоду
од 2000. године до данас пружало
перманентну помоћ организација-
ма на терену, како стручну тако и
финансијску. Руководство је одла-
зило у многе организације где је
помагало у решавању организаци-
оних и проблема, као и помоћ у
обезбеђивању простора и финан-
сирања организација од стране
општинских управа. Много пута
смо имали сусрете са председни-



цима градова и општина и других
органа и заједнички решавали пр-
облеме дотичне организације.

15.Едукација чланства за рад на ком-
пјутерима и аплицирање за посао
и писање (биографије) у сара-
дњи са Међународном организа-
цијом .

16.У више наврата Савез је обезбеђи-
вао и делио компјутере за школску
и студентску глуву децу и омлади-
ну, преко 80 слушних апарата за
исту популацију, као и алармне ур-
еђаје на плач беба, који су дељени
чланицамнаших организација.

17.У сарадњи са Националном служ-
бом запошљавања одржано је ви-
ше семинара по целој Србији за
едукацију чланства за рад на ком-
пјутеру, као и више семинара за
преквалификацију и доквалифи-
кацију незапослених глувих и на-
глувих лица.

18.Подршка програмима оживљава-
ња постојећих заштитних радио-
ница и новим програмима едука-
ције и радног оспособљавања глу-
вих и наглувих лица.

19.Допринос Савеза глувих и наглу-
вих Србије у изради закона који се
тичу проблематике инвалидних
особа: Закон против дискримина-
ције ОСИ, Општи закон против
дискриминације, Закон о социјал-
ној заштити, Закон о професиона-
лној рехабилитацији и запошљава-
њу особа са инвалидитетом који
је омогућио знатно запошљавање
глувих и наглувих лица, закони ко-
ји се односе на инклузију инвалид-
не деце и омладине у систему обра-
зовања – од основног до високо-
школског нивоа.

20.Законско регулисање ТВ претпла-
те за глува лица преко Закона о ра-
диодифузним сервисима.

21.Законско регулисање ослобађања
од плаћања путарине за глува ли-
ца.

22.Законско регулисање увећаног
стажа осигурања.

23.Још 2002. године обезбеђено је до
300 бесплатних СМС порука за
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глува лица, као и до 500 бесплат-
нихСМСпорука за организациј

24.У више наврата од 2001. године,
Савез се обраћао министрима Ми-
нистарства рада, запошљавања и
социјалне политике Р. Србије у ве-
зи законског регулисања бенефи-
ција за глува лица, међу њима била
је наглашена потреба за бенефи-
цијом надокнаде одређеног износа
средстава за глува лица, као ком-
пензација недостатка слуха а која
не би зависила од социјалног ста-
туса глувих лица. Овакви захтеви
су познати и публиковани у часо-
пису „Нашсвет“.

25.Континуирано одржавање „Школе
знаковног језика“ од 200 . године,
када смо имали само 3-4 тумача у
целој Србији, а сада имамо преко
0 тумача, преко 1 0 преводилаца
и преко 300 лица са основним ни-
воом познавања комуникације зн-
аковним језиком. Кроз ову школу
су обучена лица запослена у на-
шим организацијама, деца глувих
родитеља, представници установа
јавних сервиса, других установа,
појединци од средњошколског до
високошколског образовања.

26.Захваљујући обезбеђењу квалитет-
них тумача и финансијских средс-
тава путем пројекта, по први пут
се од 2005. године на Јавном сер-
вису РТС у редовном програму да-
ју „Вести за глува и наглува лица“
за целу Р. Србију на знаковном је-
зику.

27.Кроз сталну емисију „Место за нас“
која се приказује већ дуже година
на програмима РТС, на знаковном
језику уз помоћ тумача, често су
присутни прилози о активностима
СГНС, његових организација и
чланова.

28.Одржали смо обуку за комуника-
цију са глувим лицима радницима
Министарства унутрашњих посло-
ва из градоваСрбије.

29.Активношћу Савеза и учешћем
представника Савеза многе ор
ганизације су организовале и ор
ганизују семинаре за основни ни

e.

2

6 5

40

-
-
-



во комуникације са глувим и на
глувим лицима за учеснике са сво
је општине.

30.Захваљујући створеном кадру у
сарадњи са Министарством рада
и социјалне политике Р. Србије,
отворене су канцеларије прево
дилачки сервиси у 45 градова који
пружају услуге глувим лицима пр
евођењем у најразличитијим ситу
ацијама (одлазак код лекара, у оп
штини, суду ...). Ове услуге су бес
платне за глува лица.

31.Упорним и дугогодишњим напо
рима Савеза, кроз различите об
лике деловања и манифестације,
које је тешко сада набројати, дош
ло је до промене свести запосле
них у државним институцијама,
до промене свести нашег друшт
ва, до пробоја информисања глу
вих лица на електронским меди
јима уз титловање и на знаковном
језику, како на републичком тако
и на локалном нивоу. Савез је кроз
часопис Наш свет учинио много
на информисању свог чланства и
шире друштвене заједнице и јав
ности.

32.Савез је по први пут од 200 . годи
не учествовао са својим представ
ницима на конгресима Светске
федерација глувих и скуповима
Европске уније глувих, што до та
да није био случај.

33.Представници Омладинске сек
ције глувих Србије су у више нав
рата учествовали на светским ка
мповима младих и скуповима и
форумима Европске уније глуве
омладине

34 Савез глувих и наглувих је покре
нуо иницијативу за доношење За
кона о употреби знаковног језика
којим ће се утврдити право глуве
особе на коришћење знаковног је
зика у поступцима пред органима
државне управе, у току образов
ног циклуса, у поступку оствари
вања права из система здравстве
не и социјалне заштите.

35.Утврђена је стандардизација срп
ског знаковног језика, као и дво
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ручна прстна азбука кроз радну
групу у којој су учествовала глува
лица, а чију верификацију је извр
шила комисија за стандардизаци
ју иИзвршни одборСГНС.

36.Урађен је и издат први ДВД реч
ник српског знаковног језика са
око појмова, са интерпрета
цијом од стране глувих лица, а под
надзором комисије коју су сачиња
вала глува лица. Речник је сниман
и издат од стране Јавног сервиса
РТСиисти је рађен бесплатно.

37.По први пут Савез је успео, у сара
дњи са Радио-дифузном агенци
јом и заштитником грађана, обез
бедио да се на електронскиммеди
јима предизборне и изборне акти
вности, маја месеца 2012. године,
избор посланика за Скупштину Ре
публике Србије и избора председ
ника Републике Србије, преводе
на знаковном језику.

38.По први пут на знаковном језику је
директно превођен ТВ дуел другог
круга кандидата за избор председ
ника РепубликеСрбије.

39.Током 2012. године спроведена је,
врло успешна, Кампања промоци
је знаковног језика глувих у око 30
градова Србије, са промотивним
аутобусом, реквизитима и живим
програмом на знаковном језику.
Промоција је имала великог одјека
код јавности и грађана, а пропра
ћена је средствима информисања,
како писаних тако и електронс
ких.

40.Покренута је званична иницијати
ва за доношење Закона о употреби
знаковног језика глувих Србије,
чији нацрт је радила радна група у
чијем саставу, поред представни
ка министарстава, професора са
различитих факултета, су учество
вала и глува лица – као представ
нициСавеза глувих и наглувих Ср
бије.

41.Током априла, маја и јуна
спроведена је јавна расправа

по питању овог Закона у многим
местима Србије, а затим се очекује
да ће Закон ући у законодавну ак
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тивност, преко Владе Р. Србије у
Скупштину Републике Србије на
усвајање, чије усвајање се очекује
до краја ове године.

42.Наш Савез је отворена организа
ција за све чланове и све доброна
мерне и позитивне предлоге за по
бољшање рада, отворен је за пред
ставнике институција, државне
органе и друге. Имали смо прилику
да нас у више наврата посећују
министар и помоћник министра
Министарства рада, запошљава
ња и социјалне политике, што је
случај и са једним бројем органи
зација.

43.Савез је почаствован да је имао
прилику, што није случај са дру
гим савезима других инвалидских
организација, да у ових последњих
10 година буде примљена делега
ција СГНС од стране председника
Република Србије у два наврата,
што раније није био никад случај.

44.Статут Савеза глувих и наглувих
Србије се до краја поштује, одржа
вају се по Статуту годишње скуп
штине, седнице органа и редовни
избори на демократски начин. На
свим досадашњим изборима руко
водство се бирало од представни
ка организација-удружења глувих
и наглувих, која су равноправно
заступљена у Савез и то на начин
како скупштина СГНС одлучи –
тајно или јавним гласањем.

45.Статут Савеза је усклађен са но
вим Законом о удружењима гра
ђана Србије и Агенција за привре
дне регистре прихватила га је без
иједне примедбе или сугестије за
допуну. На основу овог Статута и
процедуре предвиђене статутом
спровешће се предстојећи избори
уСавезу глувих и наглувихСрбије.

46.Савез глувих и наглувих Србије
има изванредну сарадњу са свим
структурама друштва, сашколама
(учествујемо и помажемо Школске
спортске игре глуве и наглуве де
це, такмичење у знању ученика 7.
разреда, матурске вечери и сл.), са
невладиним сектором, са органи

-
-
-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-
-

-

-

зацијама других категорија ОСИ,
са електронским и писаним меди
јима, са многим државним орга
нимаиминистарствима.

47.СГНС је веома јединствена орга
низација, представља праву поро
дицу, где су сви једнаки по прави
ма и обавезама и сведоци шта је
Савез учинио за добро глувих и на
глувих лица Србије у задњих 1 го
дина у веома тешким економским
и сложеним политичким условима
у нашој земљи, која је била изложе
на бомбардовању, разарању прив
реде, приватизацији и већ скоро
пет година јаке светске економске
кризе.
Треба истаћи да смо и у тешким
тренуцима за нашу државу, за вр
еме поплава у Србији током ове
(2014) године имали добру сарад
њу са РРА и издејствовали Обаве
зујуће упутство јавним гласилима,
па су данима на свим ТВ стани
цама, преношене вести путем зна
ковног језика, што је глувима омо
гућено да, поједини избегну опас
ност од поплаве, а други буду упоз
нати са дешавањима на терену.
Ово је имало великог ефекта на чу
јуће у целој Србији, али и целом
свету.
Руководство СГНС омогућило је да
се чланови удружења међусобно
упознају, повежу, друже и постану
пријатељии сарадници.

У периоду од 2000 године до данас
Савез је релизовао многе пројекте у
циљу афирмације глувих лица њихо
вих организација. Најзначајни реали
зованипројекти су били:

Помоћ учењу и обуци рада на комп
јутерима студентима и средњошко
лцима,

камп глуве омладине
, Београд

Школа знаковног језика 2002 - 2014.
године.
Школа знаковног језика, обука рад
никаМУПСрбије2007. године.
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Професионално оснаживање глувих
и наглувих лица, трајао је три годи
не.
Помоћ у рехабилитацији глуве деце
малог узраста.
Обезбеђен већи број бесплатних слу
шних апарата и беби аларма.

Породична сурдопедагогија
Монографија СГНС
Специфичности организације шко
ла за глуву и наглуву децу
Титловање филмова ст
аре кинорепродукције
Титловаље филма У почетку беше
реч -Мирослављево јеванђеље

Нашсвет од до године.
Вести за глува лица на РТС

Стандардизација Српског знаковн
ог језика и израде предлога нацрта
закона о примени знаковног језика
за глува лицаСрбије.
Први српски знаковни речник.
Промоција Српског знаковног јези
ка у целој Србији.
Развој система за телеасистенцију
преводилачког сервиса знаковног
језика путем интернета за потребе
популације глувих и наглувих.
Равноправност као предуслов ин
клузији (обука ученика и наставни
ка редовне основнешколе Светозар
Марковић из Београда, за основну
комуникацију знаковним језиком).

Унапређења положаја глувих лица
2010. године.
Инклузија и интеграција глувих ли
ца 2011. године.
Свестраном активношћу до социјал
не инклузије 2012. године.
Глуви у сусрет инклузији 2013. годи
не.
70 година за добро глувог човека
2014. године

Пројектииздавањапубликација

Пројекати из области информиса
ња:

Пројекти годишњег финансирања
СГНСи локалних организација:

:
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Пројекти учешћа на Светскимкон
гресима глувих:

Пројекат адаптације простора СГ
НС

Наредни задациСавеза су:
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Канада –Монтреал (2003 - два пред
ставника).
Шпанија - Мадрид (2007 - 6 предста
вника).
Јужна Африка - Дурбан (2011- 1 пр
едставник)

Савеза је увек био отворен за сваку
сарадњу, биће и даље, са свима који
су добронамерни (глуви и/или чујући)
и желе својим активностима и зна
њем да помогну глувим и наглувим
особама. Активни млади и способни
људи треба да се укључе у рад својих
организација-удружења и тако стек
ну могућност да уђу у ужи избор за ру
ководство у СГНС кроз редовну про
цедуру, поштујући Статут као наш
највећи акт

1. Усвајање Закона о знаковном јези
ку.

2. Примена Закона у пракси.
3. Стандардизација знаковног језика
по стручним областима.

4. Обука кадрова у чујућим школа
ма за знаковни језик.

5. Примена знаковног језика у елект
ронскиммедијима.

6. Развој преводилачких центара у
Србији.

7. Побољшање социјалног статуса глу
вих и запошљавање.

8. Накнада (обезбеђење финансијск
их средстава као накнаду за слуш
но оштећење).

9. Обезбеђење спортских пензија зас
лужним глувим спортистима и на
града за остварене резултате.

10.Нормативно решење за финан
сирање инвалидских организаци
ја и локалних удружења...
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Милосав Јовановић
и Радоје Кујовић


