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 Округли сто: „Стратегија унапређења положаја ОСИ – пут до једнакости ОСИ“  
организује Центар за транзицију и људска права „Спектар“, уз подршку Владе Републике 
Србије -  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 Учесници Округлог стола: г-ђа Бранкица Јанковић, Повереница за заштиту 
равноправности, г-ђа Владана Јовић, заменица Заштитника грађана за права особа са 
инвалидитетом, г-дин Милан Стошић, Национална организација особа са инвалидитетом 
Србије, г-дин Микица Будимировић, Форум младих са инвалидитетом Србије, г-ђа Сања 
Митровић, бивша репрезентативка у стоном тенису.
Модератор Округлог стола: г-ђа Мирјана Пурић, новинарка РТС-а.

 Влада Републике Србије и Министарство рада усвојили су Стратегију унапређења 
положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период 2007-2015. Стратегијом је 
направљен радикалан заокрет када је реч о унапређењу права ОСИ наглашавајући да је реч 
о људским правима које је потребно на одговарајући начин заштити и остварити, зауставити 
дискриминацију, те омогућити њихово равноправно укључивање у све друштвене токове. 
Ипак, према подацима канцеларије Поверенице за заштиту равноправности број притужби 
на дискриминацију на основу инвалидитета представља 10% свих притужби, што по њима 
није реална основа, већ је тај број далеко већи. Свакодневно смо сведоци медијских чланака 
у којима се указује на дискиминацију ОСИ који не могу да остваре права која им по закону 
припадају. Државне и образовне институције, градски превоз, установе културе, као и 
највећи део осталих објеката су у великој мери неприступачни за ОСИ, што битно смањује 
процес инклузије ОСИ у друштво.
 Циљ Округлог стола  јесте убрзавање процеса инклузије ОСИ у друштво. Само 
скретањем пажње јавности, пре свега, да се у јавној управи на начелима једнакости, инклузије 
и недискриминације, те заштити људских права ОСИ успостави адекватан институционални 
оквир који ће убрзати процес инклузије.
 Округлом столу присуствују и представници невладиног сектора, студенти и друге 
заинтересоване групе. Округли сто је отворен за медије.
 Округли сто организује Центар за транзицију и људска права „Спектар“  невладино и 
непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева развоја модерног демократског 
друштва јачањем људских и институционалних капацитета кроз развојне, едукативне и 
истраживачке програме и унапређење економских, социјалних и основних људских права, 
посебно права социјално искључених категорија грађана.
          


