
Међународни дан особа са 

инвалидитетом



Међународни дан особа са инвалидитетом

обележава се 3. децембра од 1992. године, 

када је Генерална скупштина УН усвојила 

резолуцију којом се све земље позивају на 

обележавање тог дана с циљем да се 

унапреди и омогући особама 

са инвалидитетом једнако 

уживање људских права 

и равноправно учешће 

у друштву.



Тај дан је повод да се скрене пажња на проблеме са 

којима се особе са инвалидитетом суочавају, а то су 

пре свега неједнаке могућности у погледу образовањa, 

запошљавањa, здравствене и социјалне заштите, 

сиромаштво и искљученост из друштва.



Преко милијарду људи, или приближно 

15% светске популације, 

живи са неким 

обликом инвалидитета.



Република Србија је постигла напредак у погледу законске 

и подзаконске регулативе када је у питању положај особа 

са инвалидитетом, али је присутан проблем одговарајуће 

имплемантације.

Генерална скупштина УН је у децембру 2006. године 

усвојила Конвенцију о правима особа с инвалидитетом. 

Република Србија је 2009. године ратификовала Конвенцију 

о правима особа с инвалидитетом с пратећим Опционим 

протоколом уз конвенцију. 

Овим документом потврђена је универзалност и 

недељивост свих људских права и основних слобода, као и 

потреба да се особама са инвалидитетом гарантује пуно 

уживање свих права и слобода, без дискриминације.



У сарадњи са Министарством за рад, 

борачка и социјална питања и 

амбасадама страних држава, у 

Београду је одржана изложба на тему 

,,Особе са инвалидитетом које су 

мењале свет”.



Вук Стефановић Караџић, филолог, реформатор, 

сакупљач народних песама и аутор првог речника 

српског језика, најзначајнија је личност српске 

књижевности прве половине 19. века.

У својим двадесетим годинама је оболео, а као 

последица болести једна нога му је остала 

савијена.



Nick Vujičić, аустралијски подстицајни предавач, 

велики мотиватор који својим говорима и 

достигнућима инспирише људе широм света 

уверавајући их личним примером да, упркос 

инвалидитету, могу да постигну велика дела.

Рођен је са синдромом 

који карактерише недостатак 

сва четири екстремитета.



Temple Grandin, америчку научницу и професора на 

Државном универзитету Колорадо, стручњака за 

понашање животиња  рођену 1947. године у Бостону,

“Time” магазин je укључио у листу 100 најутицајнијих 

људи света.

Ова истакнута научница, 

аутор и говорник о аутизму, 

и сама пати од истог и говори 

о начинима на које функционише

мозак аутистичних особа 

и на тај начин помаже 

да особе са аутизмом 

буду схваћене од стране околине.



Ludvig Van Betoven, имао је око тридесет година 

када је почео да помиње проблеме са слухом. 

И након што је потпуно 

изгубио слух, 

наставио је да диригује, 

компонује и свира. 

Сматра се једним од 

највећих композитора 

свих времена.



Andrea Bocelli, чувени италијански тенор, пуни 

дворане широм света и својим гласом хипнотише 

љубитеље класичне и популарне музике.

Рођен је са слабим видом који је потпуно изгубио 

у 12. години након ударца лоптом у главу.



Thomas Edison, проналазач је многих апарата које 

свакодневно користимо, унапредио је сијалицу, 

открио грамофон и допринео развоју 

телекомуникације.

Сматра се једним од најплоднијих и најзначајнијих 

проналазача.

Био је глув од малена 

услед запуштене 

инфекције ува од 

шарлаха.



Stephen Hawking, као студент добио је веома 

прогресивну неуромоторичку болест која веома 

онеспособљује и ограничава кретање и говор.

Hawking je, међутим, победио тешку физичку 

онеспособљеност и више од пет деценија давао 

изузетан допринос физици и математици.



Steven Allan Spielberg, 

рођен 1946. у Синсинатију 

у савезној држави Охајо, САД, 

амерички филмски редитељ 

и добитник Оскара. 

Важи за једног од најуспешнијих

филмских редитеља.

У детињству је био малтретиран, 

кроз школовање се једва 

провлачио, да би тек у 60.години
сазнао да има дислексију.



Frida Kalo,

мексичка уметница 

која је почела да слика

након саобраћајне 

незгоде која јој се догодила

када је имала 18 година. 

Добар део живота

провела је у 

инвалидским колицима 

што је није спречило 

да постане једна 

од највећих сликарки 

20. века.



Поштовање права особа са инвалидитетом је од 

суштинског значаја за побољшање њиховог положаја у 

друштву.

Стратегија превенције и заштите од дискриминације

препознаје особе са инвалидитетом као и даље осетљиву 

друштвену групу и међу задацима Стратегије су и 

стварање безбедног окружења за припаднике осетљивих 

друштвених група и унапређење степена толеранције 

према њима.




