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У 2018. години, остварили смо све планом предвиђене 
активности. Што је најважније, обезбедили смо новац за 
несметано функционисање Удружења, од стране донатора 
који су финансирали реализацију пет Аmity пројеката. Од 
тих пројеката, један је трајао током целе године (Подршка 
локалној интеграцији избеглица и интернорасељених лица). 
Промоција активног старења - Конкурс за „Драганову 
награду 2018“ трајао је, као и сваке године, шест месеци, као 
и Пројекат „Препознајмо насиље над старијим женама и 
спречимо га“. Пројекат „Подршка социјалном укључивању 
старијих Новобеограђана“, трајао је 10 месеци, а пројекат 
“Подршка регионалним процесима обезбеђивања одрживих 
решења за избегла и расељена лица у Србији“ два ипо месеца.
На реализацији ових пројеката, као и свих осталих 
активности које смо реализовали, било је ангажовано 5 
запослених у канцеларији са пуним радним временом и 
још 15 стручњака ангажована по основу уговора о делу или 
ауторских уговора. 
Имамо 12 чланова са плаћеним чланаринама за 2018. 
Ангажман Amity-a и у 2018. огледао се у три кључна аспекта 
деловања:

•	 Развој недостајућих сервиса и услуга социјалне 
заштите у локалним заједницама

•	 Учешће у креирању друштвених политика које се 
односе на рањиве друштвене групе

•	 Подршка јачању капацитета стручњака за рад са 
рањивим групама
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1. Развој недостајућих сервиса и услуга социјалне 
заштите у локалним заједницама

1.1. Подршка локалној интеграцији интернорасељених лица и 
избеглица из бивше Југославије

У 2018. години, нисмо непосредно радили на терену са овом циљном групом, 
већ смо обезбеђивали подршку систему социјалне заштите Републике 
Србије ради адекватног збрињавања избеглица из бивше Југославије и 
интерно расељених лица, а на основу трипартитног Меморандума о сарадњи 
између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
УНХЦР-а и Amity-a. Овај меморандум дефинисао је сарадњу Страна на 
активностима које имају за циљ спровођење пројекта „Подршка локалној 
интеграцији интерно расељених лица и избеглица из бивше Југославије 
2018“. 

Током имплеметације пројектних активности остварени су планирани 
Пројектни циљеви и то:

•	 У 10 Центара за социјални рад ангажовано је 10 стручних радника и 
то њих 7 (Бујановац, Краљево, Куршумлија, Нови Пазар, Пожаревац, 
Прокупље и Смедерево) на пуно радно време и њих 3 (Бела Црква, 
Лесковац и Ниш) на половину радног времена. Они су у периоду 
од 1.маја па до краја године, 80% свог радног времена проводили 
радећи са овом циљном групом а 20% радног времена на другим 
пословима у центрима у којима су били ангажовани. 

•	 Наведених 10 Центара у којима су ангажовани стручни радници, су 
добили и техничку подршку у виду набавке рачунара и штампача, на 
начин да је сваки од 10 Центара добио по један рачунар и штампач. 
Постигнут циљ.

•	 Ојачани су стручни капацитети запослених кроз реализацију 
обука на 4 различите теме у 18 термина, на којима је учешће узело 
519 стручњака из Центара за социјални рад, установа социјалне 
заштите, повереништава комесаријата и ромских координатора из 
8 пројектом обухваћених региона односно 38 општина. Постављени 
циљ је превазиђен јер је планирани број учесника био око 360. Теме 
обука су биле:

o Локална интеграција избеглица из бивше Југославије и 
интерно расељених лица,

o Израда плана мапирања и излазак на терен у циљу 
идентификације најискљученије деце са сметњама у развоју

o Људска права и квалитет живота старијих у установама за 
смештај

o Насиље над старијим особама, специфичности, препознавање 
и стратегије превенције

•	 Током имплементације Пројекта директну подршку је примило 2.022 
најискљученијих из интерно расељеничке  и 599 најискљученијих 
из избегличке популације. Подршка се односила на укључивање у 
системе социјалне и здравствене заштите и образовања; саветовање 
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и помоћ у прибављању потребних докумената за остваривање права 
из социјалне заштите; давање препорука за остваривање права из 
здравствене заштите, образовања, запошљавања и становања

У првој половини године, склопљен је још један трипартитни 
Меморандум о разумевању између Министарства, УНХЦР-а и 
Амитy-а, који је дефинисао сарадњу на активностима које имају за 
циљ обезбеђивање подршке систему социјалне заштите Републике 
Србије, ради адекватног збрињавања малолетних избеглица и 
миграната без пратње и/или одвојених од родитеља. На основу овог 
Меморандума, ангажовано је 25 радника (18 стручних радника и 7 
техничког особља) у 3 установе: Завод за васпитање омладине-Ниш, 
Завод за васпитање деце и омладине-Београд и Центар за заштиту 
одојчади, деце и омладине, РЈ Дом „Јован Јовановић Змај“, Београд. 
Њихов ангажман је финансиран средствима УНХЦР-а 3 месеца у 
току 2018.

Током маја-јула 2018. ове три установе су примиле и услуге пружиле 
за укупно 52 деце без пратње, посредством центара за социјални рад: 
Палилула, Београд (16), Савски Венац, Београд (6), Стари Град, Београд (1), 
Пирог (3) и Димитровград (1). 

Током периода октобар-децембар 2018. за кориснике из популације 
миграната организовани су курсеви српског језика за странце или курсеви 
за оспособљавање за обављање послова за 16 особа. За 114 особа извршене 
су набавке разних роба, у складу са потребама миграната. Такође, 
покривени су трошкови екскурзије за 2 особе и трошкови тренинга за 1 
особу. Поред тога, набављена је и музичка опрема за Прихватни центар 
за азил Обреновац, а извршена је и уплата џепарца за 11-оро деце под 
старатељством.
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1.2. Подршка регионалном процесу обезбеђивања трајних решења 
за избегла и расељена лица у Србији

Подршку регионалном процесу обезбеђивања трајних решења за избеглице 
из бивших југословенских Република, дали смо кроз реализацију пет фокус 
група са циљем да се утврди орживост стамбених решења кроз Регионални 
пројекат стамбеног збрињавања (РХП) и да се идентификују потребне 
додатне мере за осамостаљивање избеглица.

Био је ово Пилот пројекат подржан од стране ОЕБС-а и УНХЦР-а. а 
реализован у периоду од 1.октобра до 15.децембра. 2018. године. 

Фокус групе смо реализовали у следећим општинама и то по врстама 
стамбених решења:

•	 Смедеревска Паланка са учешћем корисника и из Велике Плане и 
Жабара - сеоске куће 

•	 Шабац са учешћем корисника из Владимираца и Коцељеве - 
грађевински материјал 

•	 Сомбор са учешћем корисника и из Апатина добитници пакета 
грађевинског материјала 

•	 Овча, Београд станари станова у стамбеним зградама

•	 Рума са учешћем корисника и из Пећинаца и Старе Пазове - 
монтажне куће 

На фокус групама је било 56 учесника (33 мушкараца и 23 жена) који долазе 
из 52 избегличке породице од којих су 49 њих носиоци домаћинства, а 
седморо чланови домаћинства. Сви су раније, пре избеглиштва, живели 
у Хрватској или Босни и Херцеговини, а решили су стамбено питање уз 
помоћ РХП-а. 

Социо-економски статус учесника фокус група: ради се о породицама 
које су узеле држављанство у Србији, сада су решиле или решавају своје 
стамбено питање ( 10 породица се још увек нису уселилие у своје куће/
станове) али су изузетно рањиве породице са ниским или веома скромним 
животним стандардом и присутним здравственим проблемима чланова 
већине породица. Међу учесницима фокус група 20 њих су у статусу 
незапослених; 19 запослени; 11 пензионери; 3 раде у надници; 2 су домаћице 
и један пољопривредни произвођач. Живе у четири једночлане породице, 
11 двочланих, 11 трочланих, 17 четворочланих, осам петочланих и једној 
шесточланој породици.

Кроз разговоре у фокус групама идентификовали смо шта су биле добре 
стране у читавом процесу кроз који су прошли или сада пролазе и које 
су додатне мере потребне да се предузму како би ти људи стали на своје 
ноге били “своји на своме” и интегрисани у живот локалне заједнице. Све 
налазе, закључке са разговора и препоруке конципиране на основу њих 
предали смо надлежнима у ОЕБС- у са уверењем да ће заједно са УНХЦР-
ом предузети потребне додатне кораке да ти људи, бивше избеглице почну 
да живе као и сви остали грађани Србије.
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1.3. Подршка старијим особама

Велике су потребе за подршком, посебно самохраним старијим људима, у 
приступу постојећим услугама за старије из области социјалне и здравствене 
заштите и у приступу правима која им по закону припадају. Многи нису у 
могућности да оду у надлежну установу и да траже помоћ, многи и не знају 
ко је надлежан и ко може да им помогне, многи не користе интернет да би 
се на тај начин информисали. Неки старији и немају поверења у надлежне 
службе или су покушавали па су били ускраћени за потпуну помоћ и 
подршку. Не постоје посебна саветовалишта за старије особе а многи и не 
знају да постоји Информативни центар за старије у Београду.

Отуда смо ми у 2018. години, пружили подршку кроз информисање, 
саветовање или упућивање на друге пружаоце услуга за 95 старијих особа 
или њихових неформалних неговатеља као и неформалних неговатеља 
особа са инвалидитетом. Услуге смо пружали у просторијама Удружења, 
затим путем телефона или путем имејл комуникације као и одговарањем 
на приспела писма обичном поштом. Саветодавне услуге смо пружали и у 
месним заједницама Дунавски кеј и Газела а у склопу реализације пројекта: 
„Подршка социјалном укључивању старијих Новобеограђана“. Имали смо:

•	 34 старије особе или њихови неформални неговатељи, су користили 
информативно-саветодавне услуге у просторијама Удружења или 
путем телефона из канцеларије. 

•	 7 имејл консултација са сродницима , односно другим особама у име 
старијих.

•	 5 писама на које смо одговорили 

•	 49 старијих особа и неформалних неговатеља особа са инвалидитетом 
су користили услуге саветовања у месним заједницама „Дунавски 
кеј“ и „Газела“ у 7 термина

Од 95 особа који су имали подршку од стране Amity-a 76 њих су биле жене а 
19 мушкарци узраста од 50 до 92 годинe. Најчешће теме односно проблеми 
због који су нам се људи обраћали за помоћ били су:

условљени сиромаштвом или недовољним познавањем начина како 
функционишу системи заштите и какве су процедуре у остваривању 
права. Тако су нам се обраћали због недостатка новца за лекове, за плаћање 
дијагностичких процедура, за набавку основних животних намирница. У 
једном случају, јављала се старија особа са молбом за позајмицу за сахрану 
старије особе која има даљег сродника у иностранству али не могу да је 
пронађу а не желе да буде сахрањена мимо породичне гробнице у којој јој 
је сахрањен и њен муж. Неколико старијих особа је долазило да се пожали 
да трпе психичко и физичко насиље па чак и због сексуалног насиља, 
а са питањама како изаћи из зачараног круга насиља а да не пријављују 
насилника, своје најближе који су насилници. Долазили су у канцеларију 
да се посаветују због поремећених породичних односа и проблема који 
са њима иду. У једном случају, питање је било како поништити уговор 
о доживотном издржавању, који је потписан између старије особе и 
најстаријег сина, који сада не брине о мајци, а друго двоје деце избегавају 
контакт са њом, јер им најстарији син не дозвољава. Доста је питања било 
на теме како да приступе неком од права из социјалне, породичне или 
здравствене заштите, попут: обезбеђивања услуге помоћ у кући од стране 
геронто домаћица, остваривања права на новчану социјалну помоћ, због 
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саветовања и препорука у вези са смештајем у дом, државни или приватни, 
затим за помоћ или права на новчани додатак за туђу негу и помоћ, или због 
остваривању права на део пензије из Босне и Херцеговине. Било је питања 
због неспоразума око деобе имовине мајке са децом а након смрти мужа (деца 
су желела да оставе мајку без наследства). Биле су потребне информације 
како да остваре право на бесплатне пелене за непокретну старију особу, 
како неговати у кућним условима особу која пати од деменције. Јављали 
су се људи са молбом за новчану помоћ за набавку лекова за старију особу, 
или директну помоћ у лековима. Двема старијим особама , по позиву, ишли 
смо у кућну посету, ради консултација и препоруке за смештај у дом за 
одрасла и старија лица. Дали смо савете у вези бирократским процедурама 
банака и како их превазићи приликом подизања пензија које пристижу из 
иностранства. Једна млађа особа је дошла да се посаветује, јер је убеђена да 
је њена остарела тетка у раљама неке секте, и да им је преписала стан, да им 
даје своју пензију, а да она живи у беди. Било је позива самохраних старијих 
са питањем да ли можемо да им обезбедимо воолонтерску подршку од 
стране неке млађе особе која би им правила друштво у стану, да причају, 
да им чита... Особе којима је била потребна правна подршка, упућене су на 
Yukom правну клинику.

Главне теме интересовања неговатеља особа са инвалидитетом биле су 
из области здравствене и социјалне заштите, у вези са: изазовима како 
исконтролисати хиперактивност детета (особе са инвалидитетом); око 
терапије коју та особа користи; како приволети дете са сметњама у развоју 
да се сконцентрише на неки радни задатак; изазови у социјализацији тог 
детета; проблеми у комуникацији са центром за социјални рад, како их 
превазићи.
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2. Учешће у креирању друштвених политика које се 
односе на рањиве друштвене групе

2.1. Промовисање активног старења

Старији људи треба да живе у друштву у коме су људи повезани и подржани. 
Наше друштво у овом мукотрпном и дуготрајном процесу транзиције 
није у свим случајевима такво. Углавном су људи окренути себи, својим 
проблемима и изазовима са којима се свакодневно суочавају и немају 
много времена да се баве другима а понајмање онима који су најстарији. 
Нису више ретке појаве да су најстарији чланови друштва скрајнути и 
занемарени и унутар својих породица и оних који су им најближи. То их 
додатно обесхрабрује па се многи повлаче и самоискључују из друштвеног 
живота и локалне заједнице.Отуда значај борбе против социјалног 
искључивања и изолације старијих. Нема бољег начина за то од промоције 
активног старења и борбе против дискриминације старијих, што Аmity 
у континуитету годинама и чини. Чинимо то кроз реализацију следећих 
пројеката и активности: 

2.1.1. Конкурс за „Драганову награду“ за најбољи путопис старијих

У 2018. смо спровели, четврту годину за редом, Конкурс за „Драганову 
награду“ за најбољи путопис старијих особа. Покровитељ Конкурса, као 
и 2017, била је госпођа Беба Кука, доктор политичких наука, која ради у 
међународним организацијама на пројектима смањења сиромаштва и 
социјалне искључености рањивих друштвених група. 

Циљ је да Конкурс подржи активно старење тј. да створи окружење у 
коме ће старији њихове мисли, емоције, знање и животно искуство – бити 
поштовани на начин који то уистину и заслужују. подстичући старије да 
пишу и промовишући њихове путописне приче и песме, кроз штампање 
и објављивање радова, као и кроз путописна дружења која организујемо 
створамо простор за размену њихових искустава, успомена, порука и 
жеља. То је наш начин да их охрабримо, обрадујемо и са љубављу чујемо и 
прихватимо све оно што желе између себе, са нама и са широм јавношћу да 
поделе.

На Конкурсу, који је традиционално отворен од 1.јануара до 1. марта, 
учествовало је 116 аутора, особа са 60 и више година, од којих њих 111 
су из Србије а петоро њих су из Црне Горе, Босне и Херцеговине, и Грчке. 
Аутори су са 42 различите локације, од којих су 13 њих из сеоских средина у 
Србији. Аутори су са најразличитијим занимањима и нивоима образовања, 
од службеника, инжењера, просветних радника, економиста, лекара, 
металостругара, правника, привредника, пуковника, доктора наука... 
Најмлађи је имао 60 а најстарији 93 године. Учествовали су са својим 
радовима у некој од 5 унапред предвиђених категорија. 

1. Најбоља женска путописна прича

2. Најбоља мушка путописна прича

3. Најбоља прича о путовању по Србији

4. Најбоља прича о путовању у иностранство

5. Најбоља путописна песма
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Крајем маја и током јуна месеца, након што је конкурсна комисија завршила 
процес оцењивања и рангирања радова, реализовали смо књижевна 
дружења са учесницима конкурса и њиховим драгим особама и поделе 
награда, на пет локација: у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и 
Врњачкој Бањи. На овим дружењима учествовало је више од 240 особа. 

Чланови комисије:
•	 Јелена Оцић, новинарка 

•	 Видак Масловарић, књижевник 

•	 Александра Јовановић, уредница портала Пензин

•	 Беба Кука, донатор „Драганове награде“ 

•	 Мира Сатарић, дипл. филолог, Amity 

Најбоље путописе, њих 30 (15 награђених, 14 посебно похваљених и један 
рад мајстора пера), објавили смо у штампаној и електронској публикацији 
„Ризница сећања“. Ставити линк на публикацију Портал Пензин је већ 
објавио већину прича на свом сајту и друштвеним мрежама док ће оне 
најбоље тек објавити у првој половини ове 2019.године. 

Аутори чији су радови објављени у публикацији добили су по осам 
примерака истих, а остали учесници по један. Првонаграђени из свих 5 
категорија добили су тродневно путовање у Врњачку Бању и околину, на 
које су повели по једну себи драгу особу. Другонаграђени су добили новац 
за вечеру у ресторану са себи драгом особом, а трећенаграђени прикладне 
поклоне. 

Конкурс је и ове године привукао велику медијску пажњу (33 појављивања у 
штампаним и електронским медијима), на којима су учествовали и старији 
људи, актери конкурса чиме смо на најбољи могући начин промовисали 
значај активног старења и искуства и вредности које старији људи имају.

После емитовања радио емисије „Доживети стоту“, 05.јануара 2019. у којој 
је објављен Конкурс за 2019.годину и репризиран интервју са Аном Хорват, 
станарком Геронтолошког центра Панчево, која је добила посебну похвалу 
на Конкурсу 2018. јавио се дародавац из Крагујевца, господин Воркапић 
који је заинтересован да штампа њену збирку песама, што јој је највећа 
жеља. Повезали смо их и тиме смо учинили много више за госпођу Хорват 
од саме промоције активног старења.

2.1.2. Подршка социјалном укључивању старијих Новобеограђана

Кроз реализацију пројекта „Подршка социјалном укључивању старијих 
Новобеограђана“ у периоду од 01.новембра 2017. до 31.08.2018.године дали 
смо допринос повећању социјалне укључености више од 100 старијих особа 
из старачких домаћинстава са Новог Београда у живот локалне заједнице

Постигли смо то кроз реализацију 30 радионица „Сусретање генерација“ 
у месној заједници Газела – у просторијама Центра за бригу о старима, 
деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“, који нам је и био 
партнер у овом Пројекту. На радионицама, на којима је кроз заједничке 
структуиране активности деце узраста 11-12.година, младих особа са 
инвалидитетом и најстаријих особа, развијен модел за трансвер знања 
и вештина које су спојиле различите генерације. Учествовало је 47 деце, 
ученика Новобеоградске основне школе „Лаза Костић“, осморо младих 
особа са инвалидитетом и 40 старијих особа. Заједничке активности 
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кординиране радним терапеутима, у којима су сви уживали олакшале су 
њихово међусобно разумевање и прихватање и допринеле стварању јачих 
социјалних веза између генерација а тиме и смањењу уврежених стереотипа 
и предрасуда. Демонстрирано је то и на јавном догађају уприличеном 
21.септембра 2018. под називом „Јавни час међугенерацијске солидарности“. 
Промотивне материјале и неке од експоната - ручних радова направљених 
у оквиру Пројекта промовисали смо на манифестацији „И ја сам дете са ове 
планете“ одржаној 28.септембра испред општине Нови Београд на којој је 
учествовало око 400 особа. 

Друга кључна активност била је успостављање недостајућег сервиса у 
локалној заједници, Саветовалишта за старије и њихове неформалне 
неговатеље. Више о овој активности написано је у тачки 1.2 овог Извештаја. 

Захваљујући учешћу у овом великом Пројекту представница нашег 
удружења је била у прилици да посети Тирану у Албанији и упозна се са 
партнерима на пројекту као и са њиховим системом социјалне, здравствене 
и свеобухватне заштите старијих особа. Била је једна од пет чланова 
делегације из Србије на путу за Албанију у периоду од 23. до 25. јануара 
2018. године.

Овај Пројекат је подржао Црвени крст Србије у склопу „Иницијативе за 
социјално укључивање старијих особа“, коју је финансирала Европска унија, 
Аустријски Црвени крст и Аустријска развојна агенција. Наш партнер у 
реализацији пројектних активности био је Центар за бригу о старима, деци 
и особама са инвалидитетом „Нови Београд“.

2.1.3.Трибине и скупови на теме о активном старењу и толеранцији

У 2018.години по позиву смо учествовали само на јесењем 18 Фестивалу 
здравља у Београду, док на пролећном Фестивалу није било омогућено 
организацијама цивилног друштва да учествују.

 На Јесењем Фестивалу, 04. новембра, реализовали смо трибину на бини у 
Дому омладине а у склопу Програма „Мисли раније, бирај здравије „.Тема 
наше трибине била је „Активно старење у служби превенције насиља над 
старијим особама“, а на њој су уводничари поред представнице Amity-a 
били и професор физичке културе у пензији Габријела Крагујевић и учитељ 
и педагог у пензији Мирослав Маринковић, обоје са Новог Београда. Ова 
трибина је била веома посећена са више од 50 учесника из свих узрасних 
група. Посебну пажњу привукло је излагање проф. Крагујевић о томе како 
је физичка активност једнако корисна и старима и младима. 

На позив Делегације Европске уније у Србији, у децембру месецу, 
предсавница Амити-а је учествовала на Панел дискусија: Славимо 
шампионе волонтирања и људских права старијих. Била је једна од седам 
уводничара - говорника са излагањем на тему: Волонтирање и грађански 
активизам. Указала је на значај волонтирања старијих особа и богатој 
традицији волонтерског ангажмана у нашем друштву. Набројила је низ 
примера грађанског активизма и волонтерских акција које се органиузју 
или су раније реализоване.

Упркос свему томе, данас волонтеризам није у довољној мери развијен 
код нас а једна од последица је и поприлична социјална искљученост 
старијих особа из живота локалних заједница. да би се побољшала 
социјална укљученост потребни су нам добри закони и политике. Важећи 
Закон о волонтирању из 2010.године волонтирање третира као облик 
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радно правног односа а не као добровољну иницијативу грађана. Његова 
примена организатора волонтирања много кошта. Зато је апеловала на 
Владу Републике Србије, односно на Министарство за рад запошљаванје и 
социјала питања и Министарство омладине и спорта, да покрену процедуру 
измене Закона о волонтирању у смислу да он поједностави администрирање 
ових активности и избегне непотребне трошкове.

2.2. Кампања препознајмо насиље над старијим женама и 
спречимо га

Ово је трећа година за редом како водимо кампању против насиља над 
старијима и дискриминације старијих особа. Овогодишња кампања била је 
фокусирана на старије жене, зато што су оне три пута чешће жртве насиља 
у односу на старије мушкарце. Кроз кампању смо дали допринос стварању 
безбедног окружења за старије жене, унапређење степена толеранције 
према њима и сузбијање аката злостављања, занемаривања и насиља над 
њима, а у складу са предвиђеним мерама и активностима Акционог плана 
за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације (2014 – 
2018).

Ову Кампању смо, и ове године, водили под покровитељством Канцеларије 
за људска и мањинска права, од половине маја до половине новембра 
месеца, а наставили смо самостално и након завршетка пројектног 
циклуса. Директним активностима смо покрили 15 општина Подунавског, 
Браничевског и Београдског округа: Смедерево, Смедеревска Паланка, 
Велика Плана, Пожаревац, Голубац, Велико Градиште, Мало Црниће, 
Жабари, Петровац на Млави, Кучево, Жагубица, Младеновац, Барајево, 
Нови Београд и Сопот. Партнери на реализацији пројектних активности 
били су нам: Удружење жена Фемина из Смедеревске Паланке и Удружење 
пензионера из Пожаревца.

 Циљеви кампање су били да се:
•	 повећа сензибилисаност особља запосленог у јавним установама и 

ОЦД у области насиља над старијим женама и њихову проактивност 
у превенцији и пружању ефикасних и квалитетних услуга заштите 
од насиља. 

•	 унапреде знања старијих жена да препознају насиље коме су 
изложене, заузму активан однос и оснажити их да реагују на исто 

•	 повећа сензибилисаност опште јавности за специфичност проблема 
насиља над старијим женама, њиховог живота са повећаним 
здравственим проблемима и у изолацији, као и за значај реаговања 
свих у случају насиља према старијим женама. 

Кључне активности биле су: 1. Израда и дистрибуција едукативних и 
промотивних материјала; 2. Одржавање трибина са одраслима и старијима 
(са фокусом на женама) 3. Одржавање радионица са запосленима из 
јавних установа и ОЦД. 4. Спровођење кампање подизања свести јавности 
о значају спречавања родно заснованог насиља и позивање грађана за 
преузимање активне улоге у спречавању било ког облика насиља над 
старијим женама. 5. Организовање јавног догађаја на међународни дан 
старијих особа у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права. 
Скуп се звао „Слављење старијих бораца (шампиона) за људска права.

Кампања у бројкама:
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•	 600 примерака Брошура за општу јавност подељено;

•	 300 примерака Водича за старије подељено; 

•	 30 плаката о кампањи дистрибуирано; 

•	 72 запослених у центрима за социјални рад, здравству и правосуђу, 
учесници на 3 обуке за стручњаке који раде на заштити од насиља; 

•	 234 старије и одрасле особе, учесници на 8 трибина;

•	 1 јавни догађај 01.октобра 2018. у Београду у Палати Србија па вожња 
бродом, са учешћем 115 старијих особа, из 10 општина у Србији; 

•	 74 појављивања у 48 медија;

•	 16 наступа на 10 ТВ станица - премијерна минутажа 145мин;

•	 5 наступа на 3 радио станице - премијерна минутажа 56мин;

•	 49 вести објављено 65 пута на 32 различита портала;

•	 4 чланка у 3 штампана медија објављено;

•	 19 објава на Amity сајту и друштвеним мрежама и подељено још 11 
вести и прилога.

•	 скоро милион грађана из опште јавности имало прилику да сазна 
нешто више о проблему и последицама насиља над старијим женама 
и да буде сензибилисано да о насиљу над њима не ћути већ да га 
пријављује, захваљујући томе што је прилог о кампањи емитован и 
на најгледанијој емисији јавног сервиса Србије у Дневнику 2.

2.3. Праћење спровођења јавних политика и предлози за 
уподобљавање истих

Amity се бори против сиромаштва, социјалне искључености и 
дискриминације а посебно најрањивијих чланова друштва а то су најстарији 
и најмлађи чланови. Залажемо се за поштовање загарантованих људских 
права свих чланова заједнице и да држава унапређује постојеће и доследно 
спроводи усвојене политике и законе уз стриктну примену међународно 
преузетих обавеза. И ове године смо били активни у тој борби.

У фебруару 2018. године учествовали смо на Конференцији „Покретање 
процеса израде Стратегије социјалне заштите у Републици Србији“ за 
период 2018 – 2025. годину са излагањем на тему: „Правци промена за 
наредне године у области социјалне заштите“. Кључне поруке које смо 
изнели биле су:

•	 да упркос напретку који је учињен од почетка реализације Стратегије 
социјалне заштите из 2006. године, мрежа социјалних услуга у 
заједници и даље није довољно развијена; капацитети и ресурси 
ОЦД у социјалној заштити и даље нису довољно искоришћени за 
развој услуга у заједницама; систем јавних институција и услуга соц. 
заштите је и даље централизован, бирократизован, нееластичан и 
недовољно економичан и ефикасан

•	 пожељни правци промена су: више радити на превенцији проблема, 
него на санирању њихових последица; унапредити координацију 
између различитих служби у оквиру истих сектора, између 
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различитих сектора на свим нивоима, од локалног, до националног; 
даљом децентрализацијом надлежности и средстава на ниво 
локалне самоуправе; створити ефикасне и делотворне контролне 
и регулаторне механизме мониторинга и евалуције и успоставити 
ефикаснији и делотворнији систем новчане социјалне помоћи за 
радно способне, а за радно неспособне олабавити услове како би 
већи број њих био обухваћен овом мером. 

У мају 2018. учествовали смо на састанку о изменама и допунама закона о 
социјалној заштити, на коме је представница Amity-a говорила о кључним 
елементима за унапређење постојећег Закона, заложивши се за релаксирање 
услова да за старије особе, односно сва радно неспособна лица буду 
релаксирани услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ. 
Указала је на неопходност стварања законског механизма који ће натерати 
локалне самоуправе да буду одговорније и да све развијају потребне услуге 
у заједници из домена социјалне заштите, што је њихова обавеза. 

У јулу 2018. смо учествовали у консултативном процесу израде Нацрта 
Закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити, на начин да 
смо написали конкретне предлоге за унапређење текста овог Нацрта Закона 
и послали их комисији 03. августа 2018.

Представница Амитија је учествовала у дијалогу/дебати о новом Уставу 
Републике Србије, одржаној 05 и 06. јуна 2018., а у својству Женске платформе 
за развој Србије 2014-2020. Учествовала је у радној групи Економија неге 
и социјална сигурност, у својству једне од водитеља. У складу са уставним 
принципом социјалне правде, Устав Србије гарантује право на социјалну 
заштиту, прописујући да су субјекти овог права појединци и породице 
којима је помоћ друштва неопходна, како би савладали социјалне и животне 
тешкоће у којима се налазе. Устав, међутим, не регулише садржај права на 
социјалну заштиту која припада појединцима, нити садржај права која 
припадају породицама, а не упућује ни на законску регулативу. У многим 
Уставима, садржај права на социјалну сигурност је јасно одређен, као нпр. у 
Уставу Француске, где је јасно прописано да: „Свако људско биће које услед 
својих година, свог физичког или душевног стања, економске ситуације, 
неспособно за рад, има право да од заједнице добија средства потребна 
за живот.“. Отуда залагање и представнице Амитија, као и комплетне 
Женске платформе да права на социјалну заштиту у Уставу Србије буду 
експлицитно гарантована, као и њихов садржај. У Устав треба уградити 
обавезу унапређења, осавремењивања и модернизације у области јавних 
услуга, у социјалној заштити, јавном здрављу, образовању и слично. Ко 
доспе у тешку ситуацију и није у стању да се сам брине о себи, треба да 
има право на помоћ и негу, као и на средства која су неопходна за живот 
достојан човека. 

Амити је у сарадњи са још шест ОЦД1 из Србије, написао Алтернативни 
Извештај Комитету за елиминацију свих облика дискриминације жена о 
Дискриминацији старијих жена у Србији. Извештај је написан на основу 
разговора са 68 старијих жена у седам фокус група и 10 дубинских интервјуа 
и деск анализом постојећих истраживања и правне регулативе у Србији.

Представница Амити-а је на Седници Комитета у Женеви, одржаној 23.јула 
образлагала Извештај који је привукао пажњу учесника Седнице. 

1  Црвени крст Србије, Каритас Сремска Митровица, Кокоро Бор, Лижничке 
рукотворине Бабушница, Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Београд и 
Женска иницијатива Трстеник.
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Кључна порука из овог Ивештаја је да су старије жене - особе са најмање 
друштвене моћи у Републици Србији. Указала је у свом излагању да 
су старије жене широко дискриминисане у запошљавању, приступу 
социјалним, здравственим и другим услугама, власништву над имовином 
и управљању имовином, доношењу одлука...како у својим домовима тако 
и у заједници. Дискриминишући ставови посебно су изражени када су у 
питању удовице или старије жене које живе саме, старије жене које живе са 
инвалидитетом, које живе на селу, ромкиње и мигранткиње.

Посебно је апострофирала широко распрострањену појаву родно 
заснованог насиља над старијим женама, које је углавном скривено. Многе 
годинама трпе насиље у породици од супружника, партнера или других 
чланова породице, али о томе ћуте, јер сматрају то прихватљивим моделом 
понашања. Не пријављују насиље због страха, срамоте, незнања коме и 
како треба да се обрате. Навела је и да Закон о бесплатној правној помоћи 
још увек није усвојен, a важећи Закон о равноправности није унапредио 
фактичко стање у вези са равноправношћу жена, будући да за већину мера 
нису прописане санкције. 

Израду Извештаја као и путовање представнице Амити-а у Женеву 
финансијски је подржала међународна организација UN Women, 
канцеларија у Београду, на чему смо им веома захвални.

У својству чланице Националног Конвента ОЦД за присупање Евроској 
унији, учествовали смо на седницама Конвента – Радне групе 17 у чијој 
надлежности је и поглавље 19 Социјална политика и запошљавање. Ове 
године је рађено на Књизи препорука Националног Конвента, где смо ми 
дали писане коментаре за уподобљавање Препорука радне групе 17 у делу 
Социјална политика и запошљавање. Конкретно предложили смо да се 
иницира као обавеза Владе Републике Србије да донесе нову Стратегију 
о старењу за период 2019 – 2025. године као и Акциони план за њено 
спровођење. Ово из разлога јер је Стратегија о старењу која је прављена за 
перид 2006 – 2015 годину истекла а да за њу није ни прављен Акциони план 
за њено спровођење.

Амити је у својству потписника Меморандума о сарадњи са Саветом Владе 
Републике Србије за праћење примене препорука механизама УН за људска 
права, активно учествовао на свим 

седницама Савета и другим које је организовала Канцеларија за 
људска и мањинска права или други надлежни државни органи. Дали 
смо писане предлоге кључних мера за полазне основе за израду нове 
Антидискриминационе стратегије, у децембру месецу 2018. 

Представница удружења је била једна од четири говорнице на Округлом 
столу „Солидарност са старијима“ коју је организовао Недељник Време у 
децембру месецу. Говорила је о великој традицији солидарности коју наш 
народ има када су у питању слабији, немоћнији или људи у невољи. Када је 
у питању солидарност према старијима, она постоји на појединачном и на 
нивоу породице, али затајила је са друштвеног и државног нивоа. Указала 
је на не мали број послодаваца који не уплаћују доприносе за пензионо 
инвалидско осигурање на укупне зараде запослених, већ само на минималну 
цену рада а у неким случајевима не уплаћују уопште, већ запослени раде 
у сивој зони. То су управо она средства која служе за исплату пензија 
садашњим пензионерима. Једна од последица је и та што су пензије ниске и 
у већини случајева недовољне за нормалан живот у старости. Ту је затајила 
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међугенерацијска солидарност. Држава те појаве толерише или механизме 
које има на располагању не користи ефикасно да би те случајеве спречила.

Представница Удружења је написала текс за Блог онлајн Платформе 
Мониторинг социјалне ситуације у Србији на тему: изостанак 
међугенерацијске солидарности данас, осећаће и будуће генерације 
старијих“, у августу месецу. Потом је у септембру месецу учествовала као 
једна од панелиста на Панел дискусији на тему: „Како изгледа старити у 
Србији –материјални и социјални положај старијих“, коју су организовали 
Фондација за развој економске науке и Секонс .

Представници удружења се труде да при сваком наступу на медијима или на 
скуповима на којима учествују, скрену пажњу на неке од проблема са којима 
се рањиве групе становништва сусрећу и дају конкретне прелоге шта треба 
урадити да би се њихов положај поправио. Посебно смо препознатљиви у 
залагању за бољи положај најстаријих грађана Србије.

То потврђују и две награде и једна захвалница које је Надежда Сатарић 
добила у овој години. Прва је награда Секције за феминистичка 
истраживања и критичке студије маскулинитета – Награда „Анђелка 
Милић“ 2018 у категорији за подршку развоју стварања и примене знања 
из области родних студија у Србији. У образложењу се, између осталог, 
наводи да се име Надежде Сатарић већ деценијама јасно и недвосмислено 
повезује са борбом за права старијих људи у Србији чему је поветила 
највећи део свог професионалног живота. Њена је заслуга и у промоцији 
принципа социјалног рада у заједници заснованог на људским/женским 
правима и недискриминацији у институционалној пракси. Имала је важну 
и трансформативну улогу, и била једна од оних првих који су мењали 
анахроне праксе и политике као чланица низа тела за правно регулисано 
побољшање положаја старијих....

Друга награда је проглашење за једну од 14 старијих особа у Европи 
шампиона људских права, у Женеви 01.октобра 2018. на Министарској 
седници земаља чланица УНЕЦЕ из Европе. Повод је био обележавање 70 
година од усвајања Универзалне декларације о људским правима. Признање 
је добила на предлог Популационог фонда Уједињених нација за развој, 
канцеларије у Србији.

Трећа је Захвалница Канцеларије за људска и мањинска права Владе 
Републике Србије за шамионски допринос и несебичну подршку 
унапређењу положаја старијих особа у Републици Србији. Захвалница јој 
је додељена на скупу „Слављење старијих бораца (шампиона) за људска 
права“, 01.октобра 2018. године.
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3. Подршка јачању капацитета стручњака за рад са 
рањивим групама

Едукације су веома важан сегмент рада нашег Удружења. Сматрамо да 
имамо пуно знања и велико искуство које треба да делимо са млађим 
стручњацима из социјалне заштите и других система. Ми то несебично и 
чинимо, било кроз пројекте које реализујемо, било да обуке организујемо 
по интересовањима стручњака. У највећем броју случајева на нашим 
обукама учествују стручњаци из центара за социјални рад, па из установа 
социјалне заштите.

Током године акредитовали смо код Републичког завода за социјалну 
заштиту обуку на тему: „Насиље над старијим особама, специфичности, 
препознавање и стратегије превенције“. Припремили смо и у децембру 
2018.године предали за акредитацију, Републичком заводу за социјалну 
заштиту, програм обуке на тему: „Информисање локалне заједнице и 
унапређење односа са медијима“.

У предходној 2018. години реализовали смо обуке на шест различитих тема 
у 25 термина , а које је успешно завршило 659 учесника, стручњака. Обуке на 
три теме су пријављене код Коморе социјалне заштите и носе по пет бодова 
за обнову лиценце а обуке на три теме су акредитоване код Републичког 
завода за социјалну заштиту и носе по 15 бодова за добијање или обнову 
лиценце стручних радника у социјалној заштити.

Теме и термини обука биле су:
1. Активности усмерене ка развијању и очувању потенцијала 

корисника установа за смештај одраслих и старијих, пријављена код 
Коморе социјалне заштите, 

три термина: 18., 23. и 27. априла 2018. (Београд, Суботица, Београд), 
укупно 49 учесника: стручних радника и стручних сарадника из 
установа за смештај, од којих за обнову лиценце 36.

2. Локална интеграција избеглица из бивше Југославије и интерно 
расељених лица, пријављена код Коморе социјалне заштите

три термина: 31. мај, 15 и 19. јун 2018 (Краљево, Смедерево, Ниш), 
укупно 88 учесника: стручних радника из центара за социјални 
рад и Комесаријата за избеглице и миграције, од којих за обнову 
лиценце 86.

3. Значај превенције и препознавања насиља над старијим женама, као 
и обезбеђивање ефикасних мера заштите, пријављена код Коморе 
социјалне заштите

три термина: 21. 27. и 29. јун 2018 (Београд, Пожаревац, Смедеревска 
Паланка), укупно 74 учесника: стручних радника из центара за 
социјални рад, полиције и ..., од којих за обнову лиценце 46

4. Израда плана мапирања и излазак на терен у циљу идентификације 
најискљученије деце са сметњама у развоју, акредитован програм 
обуке код Републичког завода за социјалну заштиту

пет термина: 03, 05 и 10. јул и 01.новембар 2018 (Нови Пазар, 
Прокупље, Пожаревац и Ниш), укупно 152 учесника, од којих за 
добијање или обнову лиценце 138.
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5. Људска права и квалитет живота старијих у установама за смештај, 
акредитован програм обуке код Републичког завода за социјалну 
заштиту

пет термина: 12-13., 18-19, 24-25. и 27-28. септембар, 07.-08.децембар 
2018. (Смедерево, Куршумлија, Лесковац и Нови Пазар), укупно 151 
учесник од којих за добијање или обнову лиценце 130.

6. Насиље над старијим особама, специфичности, препознавање и 
стратегије превенције, акредитован програм обуке код Републичког 
завода за социјалну заштиту

пет термина 06, 09, 14, 20. и 22.новембар 2018. (Бујановац, Краљево, 
Пожаревац, Ниш и Врање), укупно 145 учесника, сви за обнову 
лиценце
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4. Сарадња

Из 2018. године, када је у питању сарадња са другима, издвајамо на 
прво место сарадњу са Министарством за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања са којима смо имали два трипартитна Меморанума 
о сарадњи, чији потписници су били: Министарство, УНХЦР и Амити. 
Један меморандум је дефинисао сарадњу Страна на активностима које 
имају за циљ обезбеђење подршке систему социјалне заштите Републике 
Србије ради адекватног збрињавања малолетних избеглица и миграната 
без пратње и/или одвојених од родитеља. Други Меморандум је дефинисао 
сарадњу Страна на активностима које имају за циљ спровођење пројекта 
„Подршка локалној интеграцији интерно расељених лица и избеглица из 
бивше Југославије 2018“, а у циљу обезбеђења подршке систему социјалне 
заштите Републике Србије ради адекватног збрињавања избеглица из 
бивше Југославије и интерно расељених лица. На основу два наведена 
Меморандума остварили смо и имали одличну сарадњу са три установе 
социјалне заштите за збрињавање деце и омладине: Центар за заштиту 
одојчади, деце и омладине, РЈ Дом „Јован Јовановић Змај“, Београд; Завод за 
васпитање деце и омладине Београд; Завод за васпитање деце и омладине 
Ниш, и са 10  центара за социјални рад.

Центри за социјални рад, са којима смо најдиректније сарађивали  на 
збрињавању рањивих група из избегличке и интернорасељеничке 
популације били су из општина: Ниш, Лесковац, Бујановац, Нови Пазар, 
Прокупље, Пожаревац, Смедерево, Бела Црква, Краљево и Куршумлија
Традиционално, имали смо веома добру сарадњу са директним корисницима 
наших услуга, посебно са старијим особама, којима смо прилазили са 
великим уважавањем и поштовањем свих њихових различитости, свих 
њихових потреба и свих њихових преосталих способности, могућности 
и потенцијала. Добру сарадњу имали смо са стручним радницима из 
области социјалне заштите, који су корисници наших програма обуке које 
смо реализовали за стручне раднике из установа за смештај одраслих и 
старијих, на теме које су актуелно биле значајне за учеснике обука. 
Веома добре односе смо имали са представницима организација цивилног 
друштва са којима смо сарађивали. Посено издвајамо добру сарадњу 
са Црвеним крстом Србије и осталим чланицама Мреже Хуманас, на 
реализацији Пројекта:“Иницијатива за социјално укључивање старијих 
особа“ м као и са Удружењем жена Фемина из Смедеревске Паланке 
и Удружењем пензионера Пожаревац који су нам били партнери у 
реализацији кампање против насиља над старијим женама. Са удружењима 
Каритас Сремска Митровица, Кокоро Бор, Лижничке рукотворине 
Бабушница, Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Београд 
и Женска иницијатива Трстеник, као и Црвеним крстом Србије одлично 
смо сарађивали на писању Алтернативног извештаја о дискриминацији 
старијих жена у Србији, а са удружењима  и у организацији јавног догађаја 
у Београду поводом обележавања Међународног дана старијих особа. По 
питањима заштите старијих особа настављена је од раније добра сарадња са 
Екуменском хуманитарном организацијом из Новог Сада, као и са Центром 
за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом Нови Београд.
Успоставили смо сарадњу са локалном самоуправом београдске општине 
Врачар, на организовању догађаја за старије са њихове општине.



28

Имали смо, као и ранијих година, одличну сарадњу са представницима 
медија. Увек смо излазили у сусрет и одговарали на њихова питања, 
одлазили да гостујемо по позиву у емисије или да дајемо изјаве за медије. И 
представници медија су излазили у сусрет нашим потребама када смо им 
се обраћали са молбом да објаве неку информацију или да дођу и забележе 
догађај који смо ми организовали. 
Имали смо одличну сарадњу са донаторима који су финансијски подржавали 
наше активности, UNHCR-ом, Канцеларијом за људска и мањинска права, 
Црвеним крстом Србије, OEBS-oм и физичким лицем, госпођом Бебом 
Кука. 
Учествовали смо на 35 конференција и других скупова које су организовале 
међународне организације, државне установе, независна тела или друге 
домаће организације цивилног друштва:

1. Скуп Иновативни приступи у спровођењу услуга социјалне заштите 
у Републици Србији, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, ЕУ, НИРАС, Београд, 1. фебруар 2018.

2. Презентација резултата деск истраживања „Социјална укљученост 
старијих особа у Србији“, Црвени крст Србије, Београд, 5. фебруар 
2018.

3. XIV седница Одбора за људска и мањинска права и равноправност 
полова „Извештај Републике Србије у оквиру трећег циклуса 
Универзалног периодичног прегледа и добијене препоруке“, 
Република Србија, Народна скупштина, Београд, 13.фебруар 2018.

4. Конференција „Међугенерацијска солидарност и достојанствено 
старење“, Фонд ПИО, Министарство за рад, запошљавање... и 
Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и 
популациону политику, Београд, 21.фебруар 2018

5. Шеста седница Савета за праћење примене препорука механизама 
УН за људска права, Канцеларија за људска и мањинска права, 
Београд, 12. април 2018

6. „Евалуација и родна равноправност“, UN Women, Београд, 12. април 
2018.

7. Конференција „Покретање процеса израде Стратегије социјалне 
заштите у Републици Србији“, Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Београд, 20. април 2018.

8. Регионални округли сто „Како спречити насиље и сачувати 
породицу“, Удружење жртава насиља Хај’Р, Београд, 10. мај 2018.

9. ИСП евергрин, излагање на тему:  “Могу ли неке праксе социјалне 
заштите старијих из ‘70-‘90тих година прошлог века бити 
инспиративне за креаторе Стратегије развоја социјалне заштите 
2019-2025?”, Мрежа истраживача социјалних прилика, Београд, 12. 
мај 2018.

10. Састанак о изменама и допунама Закона о социјалној 
заштити,Републички завод за социјалну заштиту и Нирас,  Београд, 
18.мај 2018,

11. X Међународни геронтолошки конгрес, Геронтолошко друштво 
Србије, 18-19. мај 2018.
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12. Конференција „Дијалог о уставу и развоју – родна перспектива“, 
Женска платформа за развој Србије и ОЕБС, Београд 5-6. јун 2018.

13. Представљање водича за тестирање и стратешко заступање у области 
борбе против дискриминаце, Центар за унапређење правних студија 
и Повереник за равноправност, Београд 29.август 2018.

14. Панел дискусија „Како изгледа старити у Србији: Mатеријални и 
социјални положај старих“, Фондација за развој економске науке и 
Секонс, Београд, 07. септембар 2018.

15. Свечано отварање XVI Фестивала стваралаштва старијих „Златно 
доба“, Геронтолошки центар Београд, 13. септембар 2018.

16. Свечано отварање 8. Манифестације „Дани сениора на Звездари“, 
Волонтерски сервис Звездара, Београд, 21. септембар 2018.

17. XVIII Јесењи Фестивал здравља, трибина на тему: „Активно старење 
у служби превенције насиља над старијим особама“, Београд 04. 
октобар 2018.

18. Консултативни састанак о Закону о азилу и привременој заштити, 
Београдски центар за људска права, Београд, 08. октобар 2018.

19. Консултативни састанак ОЦД и уже експертске групе око израде 
основа за нову Стратегију за превенцију и заштиту од дискриминације 
у Републици Србији за период 2019-2025., УН тим за људска права и 
Канцеларија за људска и мањинска права, 16.октобар 2018.

20. Шеста Национална конференција женске парламентарне мреже 
„Жене граде будућност“, Народна Скупштина републике Србије, 
УНДП и ОЕБС, 19.октобар 2018.

21. Трибина:“Постојећи програми подршке и помоћи породицама 
члановима оболелим од деменције“, Градска општина Звездара, Хлеб 
живота, Окриље, 22. октобар 2018.

22. Промоција књига са X Међународног Геронтолошког конгреса, 
Сајам књига, Београд, Геронтолошко друштво Србије, 24. октобар 
2018. 

23. Обележавање 72 године постојања и рада Удружења пензионера 
Новог сада, Удружење пензионера Нови Сад, 26. октобар 2018.

24. Конференција: „Постигнућа Републике Србије у борби против 
апатридије и наредни кораци - 4 године глобалне кампање #IBelong 
за окончавање апатридије“, УНХЦР и Влада Републике Србије, 
Београд, 02. новембар 2018.

25. Конференција: „Међународни дан толеранције–Србија без 
дискриминације“, Повереник за заштиту равноправности, Београд,  
16.новембар 2018.

26. Регионална конференција: „Праксе у извештавању према уговорним 
телима Уједињених нација за заштиту људских права и праћење 
примене препорука“, Канцеларија за људска и мањинска права, 
Београд, 19-20.новембар 2018.

27. Отворена дебата: „Разговарајмо о Европској унији“ са Њ. Е. Семом 
Фабрицијем и ректором проф. Др Иванком Поповић поводом првог 
издања ЕУ појмовника на српском језику“, Европски покрет Србија, 
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Европа за мене, Београд, 23. новембар 2018.

28. Панел дискусија: Славимо шампионе волонтирања и људских права 
старијих, Делегација ЕУ у Србији, Београд,  05.децембар 2018.

29. Прослава усељења за избеглице и бивше избеглице у склопу недеље 
људских права, Тим УН у Србији, Делегација ЕУ у Србији, Мисија 
ОЕБС-а у Србији и канцеларија Савета Европе, Београд, 06.децембар 
2018.

30. Пријем поводом Дана људских права, Тим УН у Србији, Делегација 
ЕУ у Србији, Мисија ОЕБС-а у Србији и канцеларија Савета Европе, 
Београд, 10.децембар 2018.

31. Конференција: Иницијатива за социјално укључивање старијих на 
Западном Балкану, Црвени крст Србије, Београд, 11.децембар 2018.

32. Конференција „Дан после дана људских права – где смо сада?“, А 11* 
Иницијатива за економска и социјална права, Београд, 11.децембар 
2018.

33. Конференција „Радна права су наша права“, Фондација центар за 
демократију, Београд, 12.децембар 2018.

34. Представљање индекса родне равноправности за Републику 
Србију, Влада Републике Србије – Координационо тело за родну 
равноправност и Тим за социјално укључивање и смањење 
сиромаштва, Београд, 12.децембар 2018.

35. Округли сто, „Солидарност са старима“, Недељник Време, Београд, 
14.децембар 2018.
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5. Amity у медијима

Медијско појављивање може веома да допринесе препознатљивости 
Удружења а и да помогне у слању порука и заговарачким активностима које 
ми у континуитету спроводимо. Отуда негујемо коректне и професионалне 
односе са великим бројем медијима са којима сарађујемо или који 
извештавају о нашим активностима или преносе наше изјаве и ставове по 
питању заштите рањивих категорија становништва.

Током 2018. године, имали смо 78 гостовања на медијима, изјава, интервјуа, 
написаних текстова... О нашим активностима, ставовима и мишљењима 
извештавало је 119 различитих штампаних и електронских медија 240 пута.

•	 54 наступа на 27 различитих ТВ станица, од којих 4 са националном 
фреквенцијом, а највише наступа смо имали на националном 
сервису, РТС 1 – 10 пута.

•	 21 наступ на 4 радио станицe од којих 3 са националном 
фреквренцијом (највише наступа на Радио Београду 1 (8 пута).

•	 27 чланка у 12 штампаних медија (9 часописа и 3 дневне новине). 
Највише текстова објавила је Политика (7).

•	 138 објавa на 76 различитих портала, плус 83 преноса објава. 
Поносни смо што је званични Потрал Владе Републике Србије 
објавио 3 вести о нашим активностима. 

•	 Укупно премијерна ТВ минутажа: 483,5 минута – више од 8 сати, 
од којих је више од 5 сати на ТВ са националном/кабловском 
фреквенцијом, 

•	 12 наступа на РТС-у, од којих 10 на РТС 1 - Дневнику 2 – 2 пута, 4 
пута у Јутарњем програму, затим у емисијама Београдска хроника 
и Ово је Србија по 1 пут а у емисији Шта радите бре 2 пута. Имали 
смо и два наступа на РТС2 и то у емисијама ТВ Мрежа и Треће 
доба. Укупна премијерна минутажа на РТС-у била је 72 минута и 45 
секунди (преко 1 сат)

•	 Укупно премијерна радио минутажа: 215 минута 43 сек. – више од 3,5 
сата, од којих издвајамо гостовања на Радио Београду I у емисијама 
Доживети стоту – 5пута и Новости дана 3 пута, као и у емисијама 
Радио Београда II, 4 пута: Речено и прећутано и Контра пунк– по 
једно гостовање а у емисији На три воде - 2 гостовања. 

На Amity сајту, имали смо 47 објавa текстова о активностима, а на Фејсбуку 
121 објаву и дељење. 

•	 Сајт је имао 65.970 прегледа, на дан 09. јануара 2019. 
•	 Фејсбук страна 201 ново свиђање, укупно 542, на дан 09. јануара 

2019.
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6. Финансијски извештај

Укупан приход организације у 2018. години износио је 11.488.815,75 РСД 
(97.202,54 ЕУР1). Укупан приход укључује приходе по основу:

•	 донације за пројекат „Подршка локалној интеграцији интерно 
расељених лица и избеглица из бивше Југославије“, финансираног 
од стране UNHCR;

•	 донације за пројекат „Препознајмо насиље над старијим женама 
и спречимо га“, финансираног од стране Канцеларије за људска и 
мањинска права Владе Републике Србије;

•	 донације за пројекат „Подршка регионалном процесу обезбеђивања 
трајних решења за избеглице из бивших југословенских република“, 
финансираног од стране ОЕБС-а

•	 донације за пројекат „Подршка социјалном укључивању старијих 
Новобеограђана“, финансираног од стране Црвеног крста Србије

•	 донације физичког лица за реализацију Конкурсa за „Драганову 
награду“ за најбољи путопис старијих;

•	 сопствени приходи Удружења.

У укупан приход нису урачуната средства UNHCR-a намењена за ангажман 
10 стручних радника из 10 центара за социјални рад за подршку избеглицама 
и интерно расељеним лицима у процесима локалне интеграције. Та средства 
смо преусмеравали Центрима за социјални рад, тако да не представљају 
трошак Удружења. Трошак Удружења не представљају ни средства добијена 
од УНХЦР-а намењена трима установама социјалне заштите за подршку 
деци тражиоцима азила без пратње и одвојеној од родитеља.
Укупни расходи Удружења износе 11.458.652,67 РСД (96.947,35 ЕУР).

Укупни приходи су већи од укупних расхода, за 30.163,08РСД (255,20 ЕУР).
И ове године приходи су већи од расхода, а то је резултат одлуке Управног 
одбора Удружења да искористи законску могућност и оствари приходе 
путем пружања услуга другим правним лицима као и путем чланарина. 
На тај начин, Amity је, кроз реализацију обука намењених стручним 
радницима из система социјалне заштите, током 2018. године, остварио 
приход 93.500,00 РСД.

Од прихода по основу чланарина остварен приход у износу од 4.200,00 РСД. 
Приход у износу од 73.624,00 РСД остварен је по основу продаје отписаног 
основног средства.

1  Вредност у еврима је прерачуната по курсу 118,1946РСД за 1 евро на дан 31.12.2018. године
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7. Планови за 2019. годину

1. Под покровитељством УНХЦР-а наставићемо да дајемо допринос 
развоју недостајућих сервиса и услуга социјалне заштите за 
најискљученија интерорасељена лица и избеглице из бивше Југославије 
на нивоу 10 локалних самоуправа у Србији и то: 

Кроз сарадњу са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања и центрима за социјални рад из општина Смедерево, Пожаревац, 
Kраљево, Нови Пазар, Kуршумлија, Прокупље, Бујановац, Суботица, 
Лесковац и Ниш:

•	 кадровски ћемо ојачати свих 10 ЦСР са по једним стручним 
радником, који ће превасходно бити фокусиран на пружање услуга 
корисницима из ове циљне групе, као и испомоћ у подршци и 
другим корисницима услуга центра, у периоду од 1. фебруара до 30. 
октобра 2019. 

•	 ојачаћемо стручне капацитете запослених у 43 ЦСР (10 + 33 на 
територији 8 округа укључених у Пројекат), организовањем и 
реализовањем обука по Амитy акредитованим програмима за 
стручњаке и помоћне раднике из социјалне заштите, који раде 
са/за кориснике, односно њихову добробит. Обуке ће бити на 
две различите теме, а обуке за сваку тему ће бити реализоване на 
четири локације. Укупно осам обука, са по 20 учесника. Планиране 
теме за обуке су: Антидискриминациони прописи важни за избегла 
и интерно расељена лица и друга тема Информисање локалне 
заједнице и унапређење односа с медијима.

•	 реализоваћемо набавке неопходне опреме за покретање/унапређење 
самосталне привредне делатности или за школовање деце, као и 
плаћање обука за учење српског језика и курсева за доквалификације/ 
преквалификације особама којима је одобрен азил у Србији. 

На тај начин ћемо допринети унапређењу локалне интеграције за око 2.500 
најугроженијих појединаца из интернорасељеничке популације и 500 из 
избегличке популације на територији 8 округа – 10 градова/ општина у 
Србији са највећим бројем ових лица, која живе у приватном смештају и у 
1 колективном центру у Бујановцу.
Под покровитељством ОЕБС-а, реализоваћемо 10 фокус група са бившим 
избеглицама корисницима Регионалног програма стамбеног збрињавања 
са циљем да се утврди орживост стамбених решења и да се идентификују 
потребне додатне мере за осамостаљивање избеглица.
Кроз услуге Саветовалишта пружаћемо психосоцијалну подршку и давати 
информације за око 60-ак старијих особа и/или њихових сродника који 
долазе у канцеларију или се јављају путем телефона или мејл комуникације.
2. Даваћемо допринос у креирању друштвених политика које се односе на 

рањиве друштвене групе кроз:
•	 промовисање активног старења путем Конкурса за „Драганову 

награду 2019“ 
•	 реализацију трибина на Фестивалима здравља у Београду и другим 

скуповима и манифестацијама по позиву или указаним приликама
•	 спровођење кампање „За превенцију насиља и дискриминације над 
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старијим женама“ коју ћемо водити током целе  2019.године
3. Пружаћемо подршку јачању капацитета стручњака за рад са рањивим 

групама

Реализоваћемо обуке за стручне раднике по акредитованим и програмима 
обуке без провере знања, којих Amity има десетак. 
Конкурисаћемо код донатора и са новим пројектима који су у складу са 
мисијом и циљевима организације и за које имамо капацитете да их 
реализујемо.
Наставићемо сарадњу са институцијама и организацијама са којима смо 
сарађивали и током 2018. године а бићемо отворени за сарадњу и са другима 
које имају сличан концепт деловања као и ми.
4. У децембру 2019. организоваћемо свечаност поводом 20 година 

оснивања и рада Удружења „Снага пријатељства“ – Amity.
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Удружење грађана

“Снага пријатељства” - Amity

www.amity-yu.org

nada@amity-yu.org
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