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У 2019. години, остварили смо све планом предвиђене активности. Што је 
најважније, обезбедили смо новац за несметано функционисање Удружења, 
од стране донатора који су финансирали реализацију четири Аmity пројеката. 
Од тих пројеката, један је трајао током целе године „Подршка локалној 
интеграцији интерно расељених лица и избеглица из бивше Југославије 2019“. 
Пројекат „Подршка регионалним процесима обезбеђивања одрживих решења 
за избегла и расељена лица у Србији“ тајао је седам месеци. Пројекат: 
„Препознајмо насиље и дискриминацију над старијим женама и спречимо их“, 
трајао је званично шест месеци а кампању смо водили током целе године.  
Промоција активног старења - Конкурс за „Драганову награду 2019“ трајао је, 
као и сваке године, шест месеци. 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 17 стручњака ангажованих по 
основу уговора о делу или ауторских уговора. 

Највећи ангажман мимо реализације пројеката, запослених у канцеларији 
у 2019.години био је усмерен на припрему и обележавање 20 година рада 
организације. Јубилеј смо обележили 06. децембра 2019. у хотелу Палас, у 
присуству више од 90 званица и нас запослених у удружењу. Поводом јубилеја 
смо написали публикацију: „Амити 20 година у служби обесправљених и 
социјално искључених“, коју смо одштампали у 300 примерака на српском 
језику и добио ју је свако од гостију на прослави. Публикацију смо превели на 
енглески језик и објавили електронску верзију: „Амити 20 година за права и 
достојанство човека“. Снимили смо два филма. први је: „Ретроспектива Амити 
рада у предходних 20 година“ а други: „Други о нама“. Оба филма су приказана на 
обележавању јубилеја. Манифестацију је увеличала и наша чувена и у светским 
оквирима позната виолинисткиња, Татјана Олујић, која је у пратњи  Драгана 
Илића, свечаност започела музичком нумером „Романса“, композитора Пабла 
де Сарасатеа. Поводом јубилеја смо поделили 14 захвалница, заслужним 
организацијама и појединцима који су допринели нашим постигнућима и који 
деле исте ставове и вредности као и ми. Захвалнице су добили:

1. UNHCR канцеларија у Београду

2. Канцеларија за људска и мањинска права

3. Локална самоуправа Крагујевац

4. Центар за социјални рад Краљево

5. Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Одељење за 
социјалну политику и социјални рад

6. Удружење грађана Кокоро Бор

7. РТС – Сузана Дука

8. Радио Београд 1 – Марина Стојадиновић

9. Центар за бригу о деци, старима и ОСИ Нови Београд
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10. Јасмина Беба Кука 

11. проф. Милорад Миловановић

12. Мирјана Соколовић, Центар за социјални рад Стара Пазова

13. Јелена Оцић, новинарка

14. Миљурко Вукадиновић, књижевник

Имали смо седам чланова  удружења са плаћеном чланарином у 2019. години. 

Ангажман Amity-a и у 2019. 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 2019.

И у 2019. 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 2019“. 

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.фебруара 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. 

• Ојачани су стручни капацитети запослених кроз реализацију обука 
на 2 различите теме у 8 термина, на којима је учешће узело 197 
стручњака из Центара за социјални рад, установа социјалне заштите 
и повереништава комесаријата из 8 пројектом обухваћених региона 
односно 25 општина. Постављени циљ је превазиђен јер је планирани 
број учесника био око 160. Теме обука су биле:

 » Антидискриминациони прописи важни за интерно расељена лица, 
избеглице и тражиоце азила у Србији,

 » Информисање локалне заједнице и унапређење комуникације са 
медијима

• Током имплементације Пројекта директну подршку је примило 3.739 
најискљученијих из интерно расељеничке и 872 најискљученијих 
из избегличке популације. Подршка се односила на укључивање у 
системе социјалне и здравствене заштите и образовања; саветовање 
и помоћ у прибављању потребних докумената за остваривање права 
из социјалне заштите; давање препорука за остваривање права из 
здравствене заштите, образовања, запошљавања и становања

Током целе године, за кориснике из популације избеглица и тражилаца азила 
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организовани су курсеви за 33 особе и то: курс српског језика за странце 
(23 особе, групни, полуиндивидуални и индивидуални часови у три циклуса, 
различитих нивоа – у складу са нивоом знања); курс француског језика (2 
особе); курс шивења (1 особа, два нивоа; набављен и неопходан материјал за 
похађање курса); ИТ обука (1 особа, курс у трајању од годину дана); теоријски 
део возачког испита (2 особе и уџбеник за 1 особу); провера нивоа знања из 
српског језика (1 особа); трошкови полагања испита из дигиталног маркетинга 
(1 особа); обука из предузетништва у Новом Пазару (за 2 особе, уз ангажовање 
преводиоца). 

За 1 особу  набављена је графичка табла, са циљем да се унапреди могућност 
њеног економског оснаживања. 

Реализована је набавка послужења за скуп на коме су учествовали корисници 
из популације избеглица и тражилаца азила, а који је реализован 06.децембра 
2019. у Миксалишту. Део послужења (крофне) набављен је из фирме за 
производњу крофни која је у власништву корисника из популације избеглица 
и тражилаца азила..

После пуних 20 година сарадње са УНХЦР-ом на подршци избеглицама 
и интерно расељеним лицима реализацијом овог пројекта ту сарадњу 
завршавамо.УНХЦР ће нас подржати финансијски само још до 30 априла 
2020.године, посредством удружења Сигма плус, док међународни одитори 
не обаве финансијску ревизију нашег пројекта „Подршка локалној интеграцији 
интернорасељених лица и избеглица из бивше Југославије 2019“

1.2. Подршка регионалним процесима обезбеђивања одрживих 
решења за избегла и расељена лица у Србији

Kроз овај  пројекат смо реализовали 10 фокус група са корисницима Регионалног 
програма стамбеног збрињавања (РХП), са циљем да се прикупе и обраде 
информације о условима живота корисника РХП-а, њиховом приступу правима 
и програмима јачања економске независности, степен задовољства стамбеним 
решењем као и приступ програмима јачања економске независности.

Фокус групе(ФГ) смо одржали у периоду од јуна до децембра 2019.године, 
а учесници фокус група су били корисници РХП-а који су стамбено решење 
остварили пре шест или више месеци. На ФГ је учествовало 127 корисника 
РХП-а (75 мушкарца и 52 жене), представника 117 (23%), од укупно 507 
породица, корисника стамбене помоћи кроз РХП, на територији 14 општина 
у Србији.  Већина породица су  избегле из Хрватске (72), а 45 из Босне и 
Херцеговине. Породице са чијим смо представницима разговарали, имају 
по 3,2 члана просечно у породичном домаћинству, што одговара просечној 
величини породица корисника РХП у Србији.

Разговоре смо обавили са корисницима сва четири типа стамбеног решења: 
куповина сеоских кућа, са представницима 35 од 87 породица са подручја шест 
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општина; набавка пакета грађевинског материјала, са представницима 34 од 
106 породица из три општине; додела монтажних кућа, са представницима 
12 од 18 породица из две општине; и давање у закуп станова са могућношћу 
куповине, са представницима 36 од 296 породица из три општине.

Табела 1: Тип стамбеног решења, локација одржавања фокус група и учесници 

РБ Тип решења Локација Корисници 
програма

Учесници 
ФГ Породице

1.

Сеоске куће

Параћин и 
Ћићевац

37 12 12

2. Уб и Лајковац 24 12 12
3. Кикинда и Нови 

Бечеј
26 11 11

4.
Грађевински 
материјал

Шид 24 12 12
5. Лозница 22 11 11
6. Суботица 60 11 11

7. М о н т а ж н е 
куће

Смедерево и 
Смедеревска 
Паланка

18 16 12

8.
Станови

Ариље 15 16 14 
9. Зрењанин 11 14 10

10. Земун, Камендин 270 12 12
Укупно 14 општина 507 127 117

Око 16% породица са чијим представницима смо разговарали, се нису 
уселили у куће/станове, из разлога што нису завршили грађевинске радове 
или адаптације кућа те у незнатном проценту што станови по величини не 
одговарају потребама њиховог породичног домаћинства.

Више од 95% учесника фокус група су се изјаснили да  је добијено стамбено 
решење утицало позитивно на побољшање квалитета живота њихових 
породица и економске ситуације, јер их мање кошта становање, а у неким 
случајевима и у погледу доступности услуга у заједници. Међутим, већина 
учесника је имала озбиљне примедбе, како на сам процес реализације 
помоћи, тако и на квалитет материјала који су добијали за адаптацију кућа, 
дужину чекања на материјал, квалитет градње станова, систем информисања 
о начину доделе помоћи те правима и обавезама корисника и извођача, 
квалитет и адекватност контроле рада мајстора/градње. 

Тип стамбеног решења за који су корисници конкурисали одговара 
карактеристикама група у 89% случајева, што указује да је извршен добар 
одабир корисника. Већина учесника фокус група припада најрањивијима 
међу избегличком популацијом, с тим што је у Ариљу за половину учесника 
било примереније социјално становање у заштићеним условима, као и за 
кориснике из Ћићевца, где локална самоуправа, због специфичних услова, 
није могла да обезбеди адекватну локацију за изградњу стамбене зграде за 
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овај тип решења. Трећини породица потребна је додатна подршка на путу ка 
економском осамостаљивању.

Kод око 10% породица, онемогућен је приступ правима у Републици  Србији али 
и у земљи пореклакоја им припадају или на основу националног законодавства 
или на основу међународних споразума склопљених између Републике Србије 
и земље порекла. Ради се најчешће о правима из пензионог система, социјалне  
и породично правне заштите и прибављању докумената. Тим породицама је 
неопходно саветовање и стручна подршка како би остварили права која им по 
закону припадају.

Све породице, изузев оних у Kамендину, где имају изазове у суживоту са 
Ромима, се осећају интегрисано у локалне заједнице и кажу да живе скромно 
као и већина домицилног становништва.

Сви учесници су се изјаснили да им веома значи што су били у прилици да 
учествују у разговорима које смо организовали, похвалили су саму идеју за 
фокус групе јер је како су рекли то била прва и права прилика да их је неко 
окупио, после добијања стамбеног решења и искрено и отворено разговарао 
са њима о изазовима са којима се сусрећу. Истовремено им је и дао неке 
од информација које нису имали а битне су за њихов статус, положај и 
остваривање права. 

Пројекат смо реализовали у периоду од 15.маја до 15.децембра 2019.године 
под покровитељством ОЕБС-а и у сарадњи са УНХЦР-ом.

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 2019. години, пружили подршку кроз информисање, саветовање 
или упућивање на друге пружаоце услуга за 71 старијих особа или њихових 
неформалних неговатеља. Услуге смо пружали у просторијама Удружења, 
затим путем телефона или путем имејл комуникације као и одговарањем на 
приспела писма обичном поштом.Много чешће наше услуге су користиле жене, 
54 њих, од којих је 31 старија жена за себе се јављала а 23 су неформални 
неговатељи или познаници старијих који су у невољи. Од 17 мушкараца који 
су користили наше услуге саветовалишта, 10 њих је то чинили лично за себе 
а 7 њих су се јављали за своје подитеље или друге сроднике. 
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Имали смо:

• 56 старијих особа или њихових неформалних неговатеља, који 
су користили информативно-саветодавне услуге у просторијама 
Удружења или путем телефона. 

• 13 сродника или познаника који су се јављали мејлом или преко 
Фејзбук странице ради консултација у име старијих особа и са њима 
смо имали 23 имејл консултације.

• 2 писма смо примили на које смо и одговорили. 

Најчешће теме односно проблеми због који су нам се људи обраћали за помоћ 
били су:

• како приступити коришћењу услуга из система социјалне заштите. 
Најчешће су била питања како добити помоћ у кући од стране 
геронтодомаћице, коме се обратити и колико дуго се чека на услугу. 
Затим, код потребе за смештајем у установу социјалне заштите, 
тражили су препоруке у који дом да поднесу захтев, да ли у приватни 
и појашњење око процедуре где прикупити и која документа и коме 
предати. На пример, јављала се жена стара 82 године, из Београда. 
Неформални је неговатељ кћерке старе 64 године која има Даунов 
синдром и алцхајмер, болесна је, не може више да је негује, већ треба 
смештај у установу за њу, а Центар за социјални рад ју је упутио да она 
сама иде у суд, да би добила старатељство над кћерком, па да онда 
покрене процедуру за смештај у дом. Те инструкције су дали жени која 
не може да изађе из куће, а нема никога од сродника ко би јој могао 
помоћи. Или јављала се жена која живи у центру Београда и каже да 
у комшилуку има старију жену која живи сама, има 96 година, нема 
никога од сродника, пала је у кревет и не може да устане. Потребно 
јој је хитно збрињавање, не зна коме да се обрати и шта да предузме. 
Било је и питања попут: постоји ли нека друга врста смештаја, мимо 
домског, где би могли сместити мајку макар привремено, али у сеоском 
окружењу, где има стоке и крава, како би она била у контакту са 
домаћим животињама. Коме пријавити неадекватну негу у приватном 
дому за старе, јер, како кажу, жалба особљу дома ништа не мења 
ствари.

• Како остварити право на новчану социјалну помоћ од државе за оне 
који имају приходе од пензије, који су нижи од висине новчане помоћи,  
или су им пензије умањене због кредитних задужења, па немају 
новац за струју и елементарне намирнице. како приступити правима 
из области пензијског осигурања. Ко има право да оствари новчани 
додатак за помоћ и негу у кући и коме се подноси документација за 
остваривање права; како остварити право на део пензије из неке од 
бивших југословенских република или како остварити новчани додатак 
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за помоћ и негу за непокретно лице које је пензионер из Хрватске; 
како да остваре право на бесплатне пелене за непокретну старију 
особу. Доста питања се односило на питања партиципације за лекове 
за оболеле од деменције и како неговати у кућним условима особу 
која пати од деменције.

• Обраћали ли су се људи за помоћ због поремећених породичних 
односа, најчешће што деца избегавају да пруже потребну помоћ 
својим немоћним родитељима, као на пример: јавља се братаница 
из Београда са питањем шта би могла да предузме да заштити тетку 
стару 84 године која живи у Војводини у својој кући са кћеркама које 
је стално малтретирају. Ни једна нема примања, иако имају око 60 
година, већ живе од мајчине пензије, која износи 12.000 динара и служи 
за плаћање струје и свих осталих комуналија. Кже да  малтретирају 
мајку што нема новца да да и њима за њихове потребе. Или, када 
деца не могу да се договоре ко ће да брине о непокретној старијој 
мајци, посебно у случајевима када је дементна. Било је и случајева 
да старији трпе насиље од своје деце, па су желели да се посаветују 
шта им је чинити, али да не морају да пријављују своју децу полицији, 
јер то не желе. 

• Јављали су се због проблема са сиромаштвом и питањем како 
обезбедити потребан новац за набавку лекова за старију особу, или 
директну помоћ у лековима. Интересовали су се људи како да се 
прикључе да добијају пелене за одрасле преко здравствене књижице, 
јер немају новац да исте купују. Затим, како да обезбеде новац за 
плаћање нагомиланих рачуна, када не могу од малих пензија да 
обезбеде храну, лекове и да поплаћају комуналије. 

У појединим случајевима старији су се јављали са питањима и молбом да им 
помогнемо да обезбеде дружбеницу или друштво јер пате од усамљености.
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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. Могло би се рећи да влада незаинтересованост и 
равнодушност заједнице према старијима па чак и затвореност. Ми немамо 
изграђену културу старења чији је један од принципа активно старење. На 
индивидуалном плану то значи свесно настојање појединца да задржи лични 
интегритет односно достојанство. Многи старији се повлаче и самоискључују 
из друштвеног живота и локалне заједнице, чиме стварају погодно тло за 
усамљеност и све оно што је прати. На колективном плану недостаје нам 
толеранција, дијалог и генерацијско разумевање. Више од 60% старијих сматра 
да је данас у Србији тешко бити старија особа. 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 активности: 

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

У 2019. смо спровели, пету годину за редом,  Конкурс за „Драганову награду“ 
за најбољи путопис старијих особа. Покровитељ Конкурса, као и раније, 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 143 аутораод којих 134 из Србије, по 2 из Босне и Херцеговине 
и Хрватске и по један из Црне Горе, Швајцарске, Канаде, Аустралије и са Новог 
Зеланда.

Међу овогодишњим ауторима путописних записа су 82 женe и 61 мушкарaц, са 
51 различите локације, од којих је 14 из сеоских средина у Србији. И ове године, 
аутори радова су најразличитијих занимања, нивоа образовања, почев од 
занатлија, службеника, просветних радника, здравствених радника, инжењера, 
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уметника... Најмлађи од њих има 60, а најстарији 94 године. Учествовали су са 
својим радовима у некој од 5 унапред предвиђених категорија.  

• Најбоља женска путописна прича
• Најбоља мушка путописна прича
• Најбоља прича о путовању по Србији
• Најбоља прича о путовању у иностранство
• Најбоља путописна песма

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 250 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 31 (15 награђених, 15 посебно похваљених и један 
рад мајстора пера), објавили смо у штампаној и електронској публикацији 
„Путујући споменар“. Портал Пензин је започео објављивање путописа на 
свом сајту и друштвеним мрежама док ће оне најбоље тек објавити ове 2020.
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 (25 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.

2.1.2. Трибине и скупови на теме о активном старењу, положају 
старијих и борби против дискриминације

У 2019.години по позиву смо учествовали на пролећном 19. и на јесењем 20. 
Фестивалу здравља у Београду.

На Пролећном Фестивалу, који је одржан 28. и 29. марта 2019., тема Amity 
трибине је била: „Значај активног старења и препреке у упражњавању истог“. 
Уводничарке су, поред представнице Amity-a биле и Соња Лапатанов, балерина 
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и путописац и Даница Шмиц, наставница физике и математике и најстарија 
волонтерка у Београду. На овој трибини, учествовало је око 80 средовечних и 
старијих особа. 

На Јесењем Фестивалу здравља, који је одржан 30. и 31. октобра 2019., тема 
Amity трибине била је: „Дискриминација старијих људи и како се заштитити од 
ње“. Уводничарке су, поред представнице Amity-a биле и Татјана Пријић, виша 
саветница у канцеларији Повереника за равноправност и Ева Рас, глумица. 
Трибину је посетило 50-так одраслих и старијих особа.

На позив удружења „Витезови осмеха“ из Новог Сада, представница Амитија 
је учествовала на међународној конференцији, 27. септембра 2019. у Новом 
Саду, где је за више од сто учесника, стручних радника из социјалне и 
здравствене заштите и образовања, говорила на тему: „Активно старење у 
служби превенције усамљености у трећем добу“. На исту тему, говорила је и 
на скупу Сајам услуга социјалне заштите, који је одржан у Ужицу, 10. октобра 
2019., а у оквиру трибине: „Промоција активног старења“. Учесници овог скупа, 
њих 60-так, били су стручни радници из социјалне и здравствене заштите и 
образовања, представници удружења грађана, локалне самоуправе и старији 
људи из Ужица.

На позив Канцеларије за људска и мањинска права и градске општине Врачар, 
учествовали смо на трибини: О положају старијих у Србији, која је одржана 
17. децембра 2019., у свечаној сали општине Врачар. Представница Амитија, 
на овој трибини, говорила је о томе како се сами старији могу борити против 
предрасуда и стереотипа према старијима, који узрокују дискриминацију и 
терају старије да се повлаче у усамљеност, која је пут у депресију и многе 
друге хроничне болести.

2.2. Kампања препознајмо насиље и дискриминацију над старијим 
женама и спречимо их

Ово је четврта година за редом како водимо кампању против насиља над 
старијима и дискриминације старијих особа. И 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).

Кампању смо, и ове 2019. године, водили под покровитељством Канцеларије 
за људска и мањинска права, од краја априла до краја октобра месеца, а 
наставили смо самостално и након завршетка пројектног циклуса. Директним 
активностима смо покрили 8 општина  у Рашкој и Сремској области и у 
Београду: Новом Пазару, Краљеву, Сремској Митровици, Шиду, Старој Пазови 
и у Београду. Партнери на спровођењу кампање били су нам удружења: 
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Каритас из Сремске Митровице и Муслиманско хуманитарно друштво 
„Мерхамет-Санџак“.

Циљеви Кампање су били:

• Повећати сензибилисаност особља запосленог у јавним установама 
и ОЦД у области насиља и дискриминације над старијим женама и 
њихову проактивност у превенцији и пружању ефикасних и квалитетних 
услуга заштите.

• Унапредити знања старијих жена да препознају насиље и 
дискриминацију којима су изложене, заузму активан однос и оснажити 
их да реагују на исте.

• Повећати сензибилисаност опште јавности за специфичност проблема 
насиља и дискриминације над старијим женама, као и за значај 
реаговања свих у случају насиља и дискриминације  према њима.

Кључне активности су биле: 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 два јавног догађаја на Међународни дан борбе против 
насиља над старијима и на Међународни дан старијих особа у сарадњи са 
Канцеларијом за људска и мањинска права.

Кампања у бројкама:

• по 600 примерака Приручника за препознавање насиља над старијим 
женама Приручника за препознавање случајева дискриминације над 
старијим женама подељено;

• 30 плаката о кампањи дистрибуирано; 
• 108 запослених у центрима за социјални рад, здравству и правосуђу, 

учесници на 3 обуке за стручњаке који раде на заштити од насиља; 
• 250 старијих и одраслих особа, учесници на 9 трибина;
• на 2  јавна догађаја у Дому Народне скупштине, учествовало више од 

220 особа из 8 општина у Србији и из Београда. 
• Амити је за своје госте из Новог Пазара, Сремске Митровице, Бора, 

Уба, Трстеника, Крагујевца и Београда, приредио вожњу панорамским 
аутобусом – обилазак Београда

• 90 појављивања у 50 различитих медија;
• 12 наступа на 10 ТВ станица - премијерна минутажа 43мин;
• 8 наступа на  радио Београду 1 - премијерна минутажа 83,5мин;
• 54 вести објављено 75 пута на 48 различитих портала;
• 2 чланка у 2 штампана медија објављено;
• 20 објава на Amity сајту и друштвеним мрежама 
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• 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 својству чланице Националног Конвента ОЦД за присупање Евроској унији, 
у јануару смо учествовали на седници Конвента – Радне групе 17 у чијој 
надлежности је и поглавље 19 Социјална политика и запошљавање, на којој 
је разматран Нацрт акционог плана за поглавље 19 - Социјална политика и 
запошљавање, где смо дали коментаре за уподобљавање Акционог плана. 
Такође, у јануару смо учествовали и на Шестој пленарној седници Националног 
конвента о Европској унији.

У марту месецу учествовали смо на скупу: Представљање налаза Извештаја 
из сенке о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације 
жена (CEDAW),  на којој смо представили кључне налазе из сенке, који се 
тичу дискриминације старијих жена. На Конференцији о примени Конвенције у 
мају, представница Амитија је у свом излагању скренула пажњу на препоруке 
Комитета када су у питању старије жеље и изразила уверење да ће препоруке 
бити подстицај свим кључним актерима у Србији, да свако са своје стране 
помогне да се оне реализују, чиме би допринели да многе старије жене у 
Србији више не живе унижене у достојанству.

На трибини: Примена универзалних и европских повеља и препорука о 
правима старијих, смањивању злоупотреба и занемаривања старијих грађана 
и спречавању њихове дискриминације у установама социјалне заштите, коју 
је организовао Нови синдикат социјалне заштите, у мају у Бањи Јунаковић, 
представница Амитија је имала излагање за стручне раднике на тему: Облици 
злоупотребе, занемаривања и дискриминације старијих у остваривању права 
и правци за побољшање стања.

Представница Амитија је дала конструктивни допринос на консултативном 
сатанку са ОЦД, поводом израде Нацрта Стратегије социјалне заштите 
2019-2025, у мају у Београду, на начин што је указала на кључне изазове у 
обезбеђивању услуга за угрожене групе грађана и предложила како да се 
унапреди текст Нацрта Стратегије.
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На Јавном догађају „Борба против насиља над старијим женама“, у Народној 
скупштини Републике Србије, који је уприличен поводом обележавања 
Међународног дана борбе против насиља над старијим особама, поред 
председнице Парламента и директорке Канцеларије за људска и мањинска 
права, говорила је и председница Амитија. Председница Амитија је говорила 
о насиљу над старијим женама у контексту економске кризе у којој се друштво 
налази и у контексту поремећених породичних односа и изнела је конкретне 
препоруке доносиоцима одлука, како унапредити заштиту старијих жена 
од насиља које трпе, затим препоруке самим старијим женама и препоруке 
како да медији прате и извештавају о случајевима насиља над старијим 
женама. У склопу кампање „Жене живе и на селу“, коју је водио Колор медиа 
комуникејшнс, представница Амитија је говорила на тему значаја превенције 
насиља над старијим женама, на скупу у Сремској Митровици у јуну. 

На Сајму услуга социјалне заштите у Ужицу, који је одржан у октобру, 
представница Амитија је говорила стручним радницима из Златиборског 
округа, о значају активног старења и како превенирати усамљеност старијих 
особа. 

На скупу: Сиромаштво у јавним политикама, који је одржан у октобру у Влади 
Републике Србије, представница Амитија је говорила о ризицима сиромаштва 
са којима се суочавају најстарији грађани у Србији. Скуп је организовао Тим 
за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије,  
поводом обележавања Међународног дана борбе против сиромаштва.

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 осмој седници Савета у априлу, на којој 
је представљен извештај о раду Савета од јула 2018 до марта 2019. и где 
су представљене активности Републике Србије према уговорним телима 
Уједињених нација. 

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.

Борбу представника Амитија за бољи положај рањивих друштвених група 
препознају друге организације, државне установе и међународне агенције, 
које функционишу у Србији. Председница Управног одбора Амитy-а, госпођа 
Надежда Сатарић, за свој допринос у борби за људска права социјално 
искључених појединаца, породица и група, награђена је тиме што је изабрана 
од стране Фонда Уједињених нација за популацију, међу особе које доносе 
промену на светском нивоу. Поводом Међународног дана људских права, 10. 
децембра, објављена је публикација „Иконе и активисти – 50 година особа 
које доносе промену“, коју је издао УНФПА Њујорк, у којој је на странама 192-
193. и фотографија Надежде Сатарић и текст: 
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„Веома је важно... имати социјално одговорну државу која поштује права 
рањивих појединаца и група.“

Инспирисана својом баком, Надежда Сатарић прво је постала социјална 
радница а затим се удружила са групом пријатеља како би основала 
Удружење „Снага пријатељства“ – Амитy у Србији, 1999. године. И док 
је иницијално било посвећено помагању интерно расељеним лицима и 
избеглицама, развило се у главног предлагача социјалних политика и 
институција које поштују права рањивих група посебно деце и сиромашних 
старијих. Сатарић је водила консултације са старијима око нацрта Закона 
о социјалној заштити из 2011, и широко је цењена због свог инсистирања на 
томе да социјални рад мора бити део трансформисања дискриминишућих 
норми.“
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3. Подршка јачању капацитета стручњака за рад са 
рањивим групама

Амити је већ постао препознатљив по организовању и реализацији едукација 
стручњака који раде са рањивим групама становништва. Имао четири 
акредитоване обуке код републичког завода за социјалну заштиту и више од 
10 пријављених обука без провере знања код Коморе социјалне заштите. У 
највећем броју случајева на нашим обукама учествују стручњаци из установа 
за смештај одраслих и старијих лица, затим из центара за социјални рад, па 
из установа за развој и пружање услуга у заједници.

Током 2019. године акредитовали смо код Републичког завода за социјалну 
заштиту обуку на тему: „Информисање локалне заједнице и унапређење 
односа са медијима“.

Током године реализовали смо обуке на пет различитих тема  у 19 термина, 
а које је успешно завршило 493 учесника од којих 337 стручњака за добијање 
или обнову лиценце. Обуке на две 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, термини и учесници обука били су:

1. Антидискриминациони прописи важни за интернорасељена лица, 
избеглице и тражиоце азила у Србији, пријављена код Коморе 
социјалне заштите

четири  термина: 07, 11, 18 и 25 јун 2019 (Лесковац, Смедерево, Краљево и 
Ниш), укупно 89 учесника: стручних радника из центара за социјални рад и 
Комесаријата за избеглице и миграције, од којих за обнову лиценце 59.

2. Препознавања насиља и дискриминације над старијим женама и 
обезбеђивање ефикасних мера превенције заштите, пријављена 
код Коморе социјалне заштите

три термина: 14. 17. и 28. јун 2019 (Београд, Нови Пазар, Сремска Митровица), 
укупно 108 учесника: стручних радника из центара за социјални рад, полиције 
и ..., од којих за обнову лиценце 62

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

пет термина: 27. фебруар (Београд), 01. март (Суботица), 15. мај, 20. јун, 04. 
јул (Београд) и 12.децембар Крагујевац; укупно 132 учесника, 115 за обнову и 
4 за добијање лиценце

4. Информисање локалне заједнице и унапређење односа с медијима, 
акредитован програм обуке код Републичког завода за социјалну 
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заштиту

пет термина: 22. октобар (Смедерево); 29. октобар (Лесковац); 04. новембар 
(Ниш); 18. новембар (Нови Пазар); и 27. новембар (Београд); укупно 124 
учесника, 97 за обнову лиценце.

5. Комуникација са особама које пате од деменције, пријављена код 
Коморе социјалне заштите

два термина: 24.септембар  и 28. новембар (Смедерево)  обука за раднике из 
Дома за старе Смедерево; укупно 40 учесника
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4. Сарадња

И током 2019. године имали смо сарадњу са Министарством за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања а на основу  трипартитног 
Меморанума о сарадњи, чији потписници су били: Министарство, УНХЦР 
и Амити. Меморандум је дефинисао сарадњу Страна на активностима 
које имају за циљ спровођење пројекта „Подршка локалној интеграцији 
интерно расељених лица и избеглица из бивше Југославије 2019“, а у циљу 
обезбеђења подршке систему социјалне заштите Републике Србије ради 
адекватног збрињавања избеглица из бивше Југославије и интерно расељених 
лица. Ово је био наставак сарадње из предходне 2018.године. По основу тог  
Меморандума имали смо одличну сарадњу са центрима 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.

Добру сарадњу имали смо са установама социјалне заштите: Домом за 
смештај старих лица, Смедерево и Центром за развој услуга социјалне заштите 
„Кнегиња Љубица“, Крагујевац за чије стручне раднике смо држали обуке, по 
позиву. У Смедереву на тему: „Како успешније комуницирати са старијима који 
пате од деменције“, а у Крагујевцу на тему: „Насиље над старијим особама, 
специфичности, препознавање и стратегије превенције“. Сарађивали смо и 
са Удружењем приватних установа социјалне заштите, домова за смештај 
одраслих и старијих. За стручне раднике чланица овог Удружења, по позиву, 
држали смо обуке на тему: „Насиље над старијим особама, специфичности, 
препознавање и стратегије превенције“. Такође смо добру сарадњу имали са 
установама социјалне заштите које су упућивале своје стручне раднике на 
наше обуке које смо реализовали. То су геронтолошки центри: Обреновац, 
Младеновац, Сомбор, Бачка Паланка, Рума, Кикинда и Крагујевац, затим Дом 
за смештај и негу старих лица Прокупље, приватни дом „Радуловић“, Агенција 
„Нана“ и центри за социјални рад: Суботица, Кикинда, Љиг и Панчево. 

Увек можемо да се похвалимо добром сарадњом 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.

Поносни смо на сарадњу  са представницима организација цивилног друштва 
које су нам биле патртнери у реализацији активности. У реализацији активности 
за/са старијима, сарађивали смо са удружењима: Каритас Сремска Митровица, 
Муслиманско хуманитарно друштво „Мерхамет-Санџак“, Кокоро Бор, Женска 
иницијатива Трстеник, Ларис из Чачка и Центар за бригу о старима, деци и 
особама са инвалидитетом Нови Београд. Са Екуменском хуманитарном 
организацијом из Новог Сада сарађивали смо на окупљању лиценцираних 
пружалаца услуге помоћ у кући и мотивисању да се удруже у удружење, ради 
лакшег заједничког наступа према кључним доносиоцима одлука са нивоа 
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министарства и локалних самоуправа. Са Удружењем Праксис из Београда 
смо сарађивали на пружању подршке избеглим и интерно расељеним лицима.

Одличну сарадњу смо имали и са локалном самоуправом београдске општине 
Врачар, на организовању Трибине о положају старијих у недељи људских 
права у децембру месецу.

Традиционално, добру сарадњу смо имали са представницима медија. 
Углавном су се позвани медији одазивали нашим позивима и долазили да 
пропрате конференције за медије, односно скупове, које смо организовали. 
Такође смо и ми излазили у сусрет и одговарали на њихова питања, одлазили 
да гостујемо по позиву у емисије или да дајемо изјаве за медије. 

Одличну сарадњу имали смо и са донаторима који су финансијски подржавали 
наше активности, UNHCR-ом, Канцеларијом за људска и мањинска права, 
OEBS-oм и физичким лицем, госпођом Бебом Кука. 

Учествовали смо на 49 конференција и других скупова које су организовале 
међународне организације, државне установе, независна тела или друге 
домаће организације цивилног друштва:

1. Разматрање Нацрта акционог плана за поглавље 19 - Социјална 
политика и запошљавање, Фондација Центар за демократију, 
Београд, 15. јануар 2019.

2. Шеста пленарна седница Националног конвента о Европској унији, 
Секретаријат Националног конвента о Европској унији, Београд, 18. 
јануар 2019.

3. Представљање налаза Извештаја из сенке о примени Конвенције 
о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW), 
канцеларија за људска и мањинска права, Амбасада Аустралије и 
UN Women, Београд, 7. фебруар 2019.

4. Конференција поводом објављивања студије: „Равноправност у 
пракси –Примена антидискриминационих закона у Србији“, Праксис, 
Београд 12.фебруар, 

5. Округли сто“Међугенерацијска солидарност и размена“, Црвени Крст      
Србије, Београд, 20.фебруар

6. Конференција „Људска права у Србији 2018.“, Београдски центар за 
људска права, Београд, 21.фебруар 

7. Свечаност поводом доделе награда Анђелка Милић 2019, Секција 
за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета, 
Београд, 28.фебруар

8. Конференција „ Жене живе и на селу“, Статусна конференција пред 
почетак националне кампање за оснаживање жена у руралним 
срединама, Народна скупштина, Color media communications, 
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Београд, 08. март 2019.

9. Консултативни састанак поводом израде Нацрта Националног 
акционог плана за родну равноправност за 2019-2020.годину, 
Кординационо тело за родну равноправност и UN Women, Београд, 
15.март

10. Конференција за медије: Закључна запажања и препоруке Комитета 
Уједињених нација за елиминисање дискриминације жена упућене 
Републици Србији, UN Women, UN Srbija..., Београд, 20. март

11. Конференција: „За више жена на позицијама одлучивања“, 
Београдски фонд за политичку изузетност, Београд, 26. март

12. Осма седница Савета за праћење примене препорука механизама 
Уједињених нација за људска права, Канцеларија за људска и 
мањинска права, Београд, 01. април 2019.

13. Састанак Извршног комитета Европске мреже против сиромаштва, 
Памплона (Шпанија), 04-05. април 2019. 

14. Консултативни састанак за писање Извештаја на националном нивоу 
након двадесет и пет година од усвајања Пекиншке декларације и 
платформе за акцију (1995), СИПРУ тим, Београд, 09. април 2019.

15. Седми Сабор акцијаша и волонтера Србије, Београд, 10.април 2019.

16. Промоција књиге Голубић – насељавање, миграције и одржив 
повратак, Удружење пензионера из Хрватске, Београд, 10.април 
2019

17. Презентација извештаја „Могућности за развој система социјалне 
заштите у Републици Србији способног да одговори на ванредне 
ситуације, Светска Банка, Београд, 17.април 2019.

18. Представљање извештаја „Истраживање о добробити и безбедности 
жена Организације за европску безбедност и сарадњу – Резултати 
за Србију“, Координационо тело за родну равноправност Владе 
Републике Србије, ОЕБС, Београд, 18. април 2019.

19. Конференција „Ментално здравље избеглица и миграната“, Црвени 
крст Србије и Мрежа психосоцијалних иновација (ПИН), Београд, 
18.април 2019.

20. Конференција „Рад и родитељство у Србији“, Фондација Ана и Владе 
Дивац и  Центар за достојанствен рад, Београд, 24. април 2019.

21. Додела националне награде за новинаре „Рефлексија“, за достојно 
извештавање о сиромаштву и социјалној укључености, Европска 
мрежа против сиромаштва – Србија, Београд, 10. мај 2019.

22. ИСП Евергрин, са излагањем на тему: „Цивилно друштво у Србији у 
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другој половини 20.века“, Београд, 11. мај 2019.

23. Двадесет година интерног расељења у Србији – искуства и лекције 
за будућност, А11-Иницијатива за економска и социјална права и 
УНХЦР, Београд, 16. мај 2019.

24. Консултативни сасатанак са ОЦД у вези са нацртом Стратегије 
социјалне заштите у Републици Србији за период 2019-2025.године, 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и 
Нирас,  Београд 17. мај 2019.

25. Конференција: Представљање резултата евалуације UNFPA 
активности за 2013-2018, Популациони фонд Уједињених нација за 
развој, канцеларија у Србији, Београд, 22.мај 2019.

26. Округли сто: „Резултати примене и проблеми у спровођењу Закона о 
спречавању насиља у породици“, Удружење жртава насиља Хај’Р и 
Правни факултет Универзитета Унион, Београд, 22. мај 2019.

27. Конференција о примени Конвенције о елиминисању свих облика 
дискриминације жена у Србији, са излагањем о препорукама које 
се односе на дискриминацију старијих жена у Србији, UN Women, 
Мрежа СОС Војводина, Секонс, Координационо тело за родну 
равноправност, Београд, 27. мај 2019.

28. Трибина: „Примена Универзалних и Европских повеља и препорука 
о правима старијих, смањивању злоупотреба и занемаривања 
старијих грађана и спречавању њихове дискриминације у установама 
социјалне заштите“, са излагањем на тему „Облици злоупотребе, 
занемаривања и дискриминације старијих у остваривању права и 
правци за побољшање стања“, Нови синдикат социјалне заштите 
Србије, Бања Јунаковић, 29.мај 2019.

29. Јавно слушање, „Борба против насиља над старијим женама“, са 
обраћањем учесницима, Народна Скупштина републике Србије и 
Канцеларија за људска и мањинска права, Београд, 14јун 20109.

30. Трибина, „Жене живе и на селу“, са излагањем на тему „Насиље над 
старијим женама са села“, Color media Communications, Сремска 
Митровица,  15.јун 2019.

31. Конференција „Град пријатељ старих“, Институт за јавну политику и 
Палго смарт, Београд, 09. јул 2019.

32. Фокус група, „Евалуација пројекта Иницијатива за социјално 
укључивање старијих особа“, Црвени крст Србије, 15.јул 2019.

33. Научна конференција „Родна равноправност – од једнаких права до 
једнаких могућности“, Српска академија наука и уметности, Београд, 
27.септембар 2019
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34. Међународна конференција „Треће доба без проба“, Витезови 
осмеха, учешће са излагањем на тему: „Превенција усамљености у 
трећем добу“, Нови Сад, 27. септембар 2019.

35. Тренинг: “Јачање капацитета организација цивилног друштва”, 
учешће са излагањем на тему: „Пресек тренутног стања потреба 
старијих особа кроз резултате скорашњих истраживања“, 
Човекољубље, Београд, 30. септембар 2019.

36. Свечаност поводом 1. октобра Међународног дана старијих особа: 
„Мост разумевања – Међугенерацијска солидарност“, са говором о 
потреби за већом друштвеном укљученошћу старијих и о јазу између 
генерација некад и сад, Народна Скупштина РС и Повереник за 
заштиту равноправности, Београд, 1. октoбар 2019. 

37. Сајам услуга социјалне заштите, Центар за социјални рад Ужице, 
са излагањем на тему: „Промоција активног старења“,  Ужице, 
10.октобар 2019.

38. Догађај, Сиромаштво у јавним политикама, учешће са дискусијом, 
СИПРУ, Београд, 17.октобар 2019.

39. Обележавање Дана Уједињених Нација, Уједињене Нације Србија, 
Београд, 28. октобар 2019.

40. Конференција: „Међугенерацијска солидарност између породице и 
државе“, Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију 
и популациону политику и Црвени крст Србије, Београд, 07. новембар 
2019.

41. Конференција: „Ко брине за будућност старијих радника на тржишту 
рада“, са учешћем у дискусији, Фондација Центар за демократију, 
Београд, 07.новембар 2019.

42. Конференција, Спречавање и искорењивање фемицида у Србији, 
Fem Platz, Београд, 14. новембар 2019.

43. Трибина: „О толеранцији на толерантан и различит начин“, са уводним 
излагањем о значају толеранције, Центар за бригу о старима, деци 
и особама са инвалидитетом „Нови Београд“, Београд, 14. новембар 
2019.

44. Конференција Међународни дан толеранције, Повереник за заштиту 
равноправности, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а и Амбасадом 
Краљевине Норвешке у Србији, Београд, 18. новембар 2019.

45. Добротворни базар, Међународни клуб жена, Београд 1. децембар 
2019.

46. Конференција поводом Међународног дана људских права „У 
праву си“, Влада Републике Србије, УН у Србији, ОЕБС, Београд, 
10.децембар 2019.
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47. Међународна конференција земаља Западног Балкана: „Деменција 
мастер клас 3-3“, са учешћем у дискусији, Војно медицинска 
академија, Београд, 13. децембар 2019.

48. Трибина „Колико знамо о људским правима“,са излагањем, Центар 
за бригу о деци, старима и особама са инвалидитетом Нови Београд 
и Амити, Београд, 13.децембар 2019. 

49. Трибина о положају старијих у Србији, са једним од три уводна 
излагања, Општина Врачар, Канцеларија за људска и мањинска 
права и Амити, 17. децембар 2019.
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5. Amity у медијима

Знамо да медијско појављивање доприноси препознатљивости Удружења 
а и да помаже 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 2019. године, имали смо 62 гостовања 
на електонским медијима, изјава, интервјуа, конференција за медије и 12 
написаних текстова или одговора на питања  за новине или часописе. О нашим 
активностима, ставовима и мишљењима извештавало је 119 различитих 
штампаних и  електронских медија 240 пута.

• 45 наступа на 22 различитe ТВ станицe, од којих 6 са националном 
фреквенцијом, а највише наступа смо имали на националном сервису, 
РТС 1 – 9 пута.

• 24 наступa на 3 радио станицe, са националном фреквренцијом 
(највише наступа на Радио Београду 1 (18 пута).

• 28 чланка у 13 штампаних медија (8 часописа, 4 дневне новине, 1 
књига). Највише текстова објавиo је Глас осигураника (5).

• 143 објавe на 82 различита портала, плус 42 преноса објава. 

Укупно премијерна ТВ минутажа: 435,5 минута – више од  7 сати, од којих је 
скоро 6 сати на ТВ са националном/кабловском фреквенцијом. Имали смо: 10 
наступа на РТС-у, од којих 9 на РТС 1 -  Дневнику 2 – 2 пута, 2 пута у Јутарњем 
програму, затим у емисијама Београдска хроника – 3 пута и по један пут у 
емисијама Ово је Србија и ОКО магазин. Имали смо и један наступа на РТС2  
и то у емисији ТВ Мрежа. Укупна премијерна минутажа на РТС-у била је 73 
минута и 20 секунди (преко 1  сат)

Укупно премијерна радио минутажа: 294 минута 33 сек. – скоро 5 сати, од којих 
издвајамо гостовања на Радио Београду I у емисијама Доживети стоту – 8 пута 
и Новости дана 6 пута, као и у емисији Радио Београда II Речено и прећутано. 

На Amity сајту, имали смо 36 објавa текстова о активностима, а на Фејсбуку 
138 објава и дељења. 

• Сајт је имао 49.198 прегледа, током 2019. закључно са 08.јануаром 
2020. 

• Фејсбук страна 252 нове особе које прате страну, укупно 794, на дан 
08. јануара 2020.
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6. Финансијски извештај

Укупан приход организације у 2019. години износио је 11.335.358,80 РСД 
(96.395,01 ЕУР ). Укупан приход укључује приходе по основу:

• донације за пројекат „Подршка локалној интеграцији екстремно 
угрожених интерно расељених лица и избеглица и тражилаца азила“, 
финансираног од стране UNHCR;

• донације за пројекат „Препознајмо насиље и дискриминацију над 
старијим женама и спречимо их“, 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 физичког лица за реализацију Конкурсa за „Драганову 
награду“ за најбољи путопис старијих;

• сопствених прихода 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, у 
износу од 6.878.134,48 РСД смо преусмеравали Центрима за социјални рад, 
тако да не представљају трошак Удружења.

У наведене приходе, уврштена су и средства у износу од 186.867,96 РСД, од 
амортизације за основна средства, која су купљена током ранијих година. 
Приход остварен у 2019. години, мањи је у односу на приход 2018. године за 
6,42%. 

Укупни расходи Удружења износе 11.081.687,13 РСД (94.237,80 ЕУР).

Укупни приходи су већи од укупних расхода, за 253.671,67РСД (2.157,20 ЕУР).

Удружење је у 2019. години остварило приходе путем пружања услуга другим 
правним лицима као и путем чланарина. Amity је, кроз реализацију обука 
намењених стручним радницима из система социјалне заштите, током 2019. 
године, остварио приход 379.500,00 РСД, док је по основу чланарина остварен 
приход у износу од 5.400,00 РСД. 
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7. Планови за 2020. годину

Наставићемо да дајемо допринос развоју недостајућих сервиса и 
услуга социјалне заштите у локалним заједницама кроз:

Реализацију нашег новог Пројекта: „Развој саветовалишта за неформалне 
неговатеље зависних особа и промоција редистрибуције неплаћеног 
рада“. Реализацију овог Пројекта започели смо 01.јануара 2020 и он ће трајати 
годину дана. У оквиру овог пројекта желимо да: 

• кроз сарадњу са локалним самоуправама Београда, Kрагујевца и 
Чачка дамо допринос унапређењу квалитета живота неформалних 
неговатеља  оболелих старијих особа и равномернијем учешћу жена 
и мушкараца у нези  са једне стране и локалних самоуправа са друге 
стране;

• успоставимо платформе савеза локалних организација цивилног 
друштва и локалних механизама за родну равноправност у три 
локалне самоуправе, како би заједнички заговарале да се пилотиране 
иницијативе укључе у локалне буџете;

• особе које пате од деменције имају квалитетнију негу и живе 
достојанственије;

Пилотираћемо иновативни сервис – Саветовалиште за неформалне 
неговатеље у Kрагујевцу и Чачку, чије услуге је планирано да користи око 80 
жена и мушкараца неформалних неговатеља дементних и зависних одраслих 
особа.

Истовремено, бавићемо се и анализом корисности и одрживости 
услуга саветовалишта, како би се, кроз заговарање постигла њихова 
институционализација, односно укључивање у буџете локалних самоуправа. 
У Београду, анализу ћемо радити на основу искустава Волонтерског сервиса 
Звездара, који развија услугу Саветовалишта за неформалне неговатеље. 

Током целе године, у склопу овог Пројекта, водићемо заговарачке акције у 
Београду, Kрагујевцу и у Чачку путем реализације трибина за јавност, путем 
радних састанака са доносиоцима одлука и путем медијске промоције. 

У првом тромесечју године поделићемо хуманитарне пакете хигијене 
и намирница хране за 160 најсиромашнијих старијих особа из осам 
неразвијених општина у Србији (Босилеград, Власотинце, Сврљиг, 
Мерошина, Ражањ, Ћићевац, Трстеник и Петровац на Млави) и разговараћемо 
са тим особама из старачких домаћинстава о изазовима са којима се 
сусрећу и информисати их о стварима које су им важне. Ову нашу активност 
подржаће Међународни клуб жена из Београда, од средстава прикупљених на 
Добротворном базару одржаном 1.децембра 2019.године.

Током прве половине године реализоваћемо анкетно истраживање 
корисника Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији на 
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територији више од 80 општина а под покровитељством Игманских 
иницијатива. Анкетираћемо 500 корисника, избеглица из бивших југословенских 
република са циљем, да се дефинишу изазови корисника који се односе на 
остварење одрживог социо-економског статуса који доприноси њиховој пуној 
интеграцији па самим тим и одрживости Регионалног програма стамбеног 
збрињавања. На основу резултата истраживања дефинисаће се препоруке 
усмерене ка повећању интегрисаности у локалне заједнице и приступу 
грађанским правима корисника Регионалног програма стамбеног збрињавања.. 

Наставићемо, да и у 2020.години, реализујемо услуге Саветовалишта за 
старије особе и њихове сроднике, које волонтерски реализујемо од 2010.
године. Пружаћемо психосоцијалну подршку и давати информације за око 70-
ак старијих особа и/или њихових сродника који долазе у канцеларију или се 
јављају путем телефона или мејл комуникације.

Даваћемо допринос у креирању друштвених политика које се односе 
на рањиве друштвене групе кроз:

Реализацију новог пројекта: „За повећано учешће старијих жена у јавном 
и политичком животу”, који у сарадњи са удружењем жена ФемПлац из 
Панчева, реализујемо у наредних 18 месеци а од 1 јануара 2020. године са 
идејом да он допринесе:

• повећању сензибилисаности ОЦД које се баве питањима старијих 
особа, као и јавности, за људска права старијих жена, да учествују у 
јавном животу и на местима где се доносе одлуке које их се тичу,

• унапређењу механизама за заштиту људских права старијих жена да 
учествују у јавном и политичком животу,

• повећању свести и информисаности старијих жена о правима која имају, 
на основу Kонвенције о елиминисању свих облика дискриминације 
жена (CEDАW) и националних антидискриминационих закона, као и о 
значају њиховог учешћа у јавном и политичком животу. 

Овај Пројекат, спроводимо у Београду, Kрагујевцу, Нишу, Новом Саду, Чачку и 
Бору, и кроз њега планирамо да:

• оснажимо улогу ОЦД које раде са/за старије жене за активно праћење 
поштовања људских права старијих жена, укључујући и право на 
учествовање у јавном и политичком животу и да реагују на њихово 
кршење, на појаве дискриминације према старијим женама и боре 
се за родну равноправност. Ово ћемо постићи путем обука за 60 
представника ОЦД о стандардима људских права старијих жена, 
антидискриминацији и родној равноправности и о правима из CEDАW 
конвенције;

• успоставимо дијалог са надлежним институцијама и доносиоцима 
одлука на националном и локалном нивоу (Народна скупштина 
Републике Србије, локалне самоуправе, месне заједнице, политичке 
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партије), како би се унапредили механизми за обавезну укљученост 
и старијих жена на местима где се одучује и о стварима које утичу 
на њихове животе, на местима где се креирају политички програми 
и на местима где се креирају националне и локалне политике о 
старењу. Ово ћемо постићи путем заговарања, за које ћемо прво 
спровести детаљно истраживање о укључености старијих жена у 
јавни и политички живот, те на основу кога ћемо креирати препоруке 
за надлежне за унапређење механизама за већу укљученост 
старијих жена у јавни и политички живот. Реализоваћемо пет округлих 
столова са заинтересованим странама на регионалном нивоу и једну 
конференцију на националном нивоу. 

• унапредимо ниво поштовања људских права старијих жена и пораст 
степена социјалне кохезије у друштву у целини, који ће се остварити 
кроз обуке 120 старијих жена (по једна обука за по 20 старијих жена из 
шест градова укључених у Пројекат). На обукама ћемо их упутити како 
да се боре за своја права и изражавају своје потребе и интересовања, 
кроз сензибилисање званичника, о значају веће укључености и 
старијих жена, као и кроз сензибилисање опште јавности о значају 
равноправне укључености старијих жена у свету политике.

Током читавог пројектног циклуса, планирали смо медијске активности. Овај 
Пројекат финансира Европска Унија, а суфинансира се из буџета Републике 
Србије – Kанцеларија за сарадњу са цивилним друштвом.

• Наставићемо да и ове године промовишемо активно старење путем 
Конкурса за „Драганову награду 2020“, који већ шесту годину за редом 
финансијски подржава Јасмина Беба Кука из Земуна. Реализоваћемо 
и трибине на тему промоције активног старења на Фестивалима 
здравља у Београду и другим скуповима и манифестацијама по позиву 
или указаним приликама.

• Даваћемо допринос спречавању кршења забране дискриминације 
и унапређења положаја старијих особа, а у складу са предвиђеним 
мерама и активностима Акционог плана за примену Стратегије 
превенције и заштите од дискриминације (2014 – 2018), тиме што 
ћемо реализовати радионице  у Београду и Крагујевцу, на којима 
ће учествовати старије особе и млади узраста 20 до 30 година, 
како би указали на значај међугенерацијског дијалога и толеранције 
према старијима. Реализоваћемо и трибине са старијима  како би 
унапредили њихова знања о значају активног старења и мотивисати 
их за исто. Спроводићемо кампању подизања свести јавности о 
значају спречавања дискриминације и поштовања људских права 
старијих особа. Заједно са Канцеларијом за људска и мањинска 
права одржаћемо два јавна догађаја на националном нивоу, један 
поводом обележавања Међународног дана борбе против насиља 
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над старијима, 15.јуна а други поводом Међународног дана старијих 
особа, 01.октобра.

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 2019. године а бићемо отворени за сарадњу и са другима 
које имају сличан концепт деловања као и ми.

Београд, 17. фебруар 2020. године Председник Управног одбора

мр Надежда Сатарић
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Удружење грађана

“Снага пријатељства” - Amity
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