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У 2021. години, упркос пандемији вируса корона, остварили смо све планом 

предвиђене активности. Обезбедили смо новац за несметано функционисање 

Удружења, од стране донатора који су финансирали реализацију осам Аmity 

пројеката: 

 

• „За повећано учествовање жена у јавном и политичком животу“; 1. јануар 2020 

– 30. јун са продужетком до 30. новембра 2021. године   (ЕУ, Канцеларија за 

сарадњу са цивилним друштвом и UN Women); 

• „За побољшање положаја жена на селу“; 1. јун 2020. – 28. фебруар 2021. 

године (UN Women); 

• „За поштовање права старијих током пандемије“, 1.фебруар – 31. јул 2021. 

године (Влада Швајцарске кроз пројекат „Заједно за активно грађанско 

друштво – ACT“, који спроводе Helvetas Intercooperation и Грађанске 

иницијативе); 

• „За живот старијих жена из сеоских средина без насиља и дискриминације“, 5. 

мај 2021. до 4.маја 2022. године (UN Women); 

• "Подршка породицама оболелих од деменције и пилотирање Саветовалишта 

за неформалне неговатеље", 1. јуна до 1. децембра 2021. године 

(Министарство за бригу о породици и демографију); 

• „Унапређење препорука људских права у Републици Србији са фокусом на 

миграције и расељеништво (фаза 2)“, 9. јул – 31. децембар 2021 (ОЕБС)   

• „Промоција недискриминације и заштите од насиља над старијим женама у 

условима пандемије“, 1. октобар 2021. – 31. март 2022. године (Министарство 

за људска и мањинска права и друштвени дијалог); 

• Промоција активног старења - Конкурс за „Драганову награду 2021“, јануар-

август 2021. (приватна донација Јасмине Бебе Куке). 

На реализацији ових пројеката, као и свих осталих активности које смо спровели, 

било је ангажовано 5 запослених у канцеларији са пуним радним временом и још 32  

стручњака ангажованих по основу уговора о делу или ауторских уговора.  

Имали смо шест чланова удружења са плаћеном чланарином у 2021. години.  

Ангажман Amity-јa и у 2021. 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 породицама оболелих од деменције и пилотирање 

Саветовалишта за неформалне неговатеље 

Овај Пројекат смо реализовали у партнерству са Српским удружењем за 

Алцхајмерову болест а под покровитељством Министарства за бригу о породици и 

демографију, у периоду од 1. јуна до 1. децембра 2021. године, са идејом да 

допринесемо унапређењу квалитета живота неформалних неговатеља оболелих од 

деменције и самих особа оболелих од ове болести кроз пилотирање и развој услуге 

Саветовалишта за неформалне неговатеље оболелих и пилотирање иновативне 

услуге Дневног боравка за оболеле од деменције у Београду. 

Суштина овог Пројекта, са једне стране, је да допринесемо унапређењу квалитета 

живота оболелих од деменције, а са друге   да се помогне члановима породица – 

неформалних неговатеља оболелих, да се лакше носе са изазовима неге оболелих, 

да унапреде своја знања и вештине како поступати у одређеним ситуацијама са 

оболелом особом, да лакше остваре припадајућа права оболелих и да макар мало 

предахну за време док њихова драга особа користи услуге Дневног боравка.  

Кроз пројекат промовишемо значај прерасподеле неплаћеног неговатељског рада, 

унутар породице и између породице и локалне заједнице. 

Остварени резултати за само шест месеци су:  

• чланови 86 породицa оболелих од деменције су унапредили своја знања, 

вештине и сензибилисаност за негу оболелих и њихов бољи квалитет живота 

у кућним условима и остварили су нека од права која оболели имају; сродници 

чије су драге особе користиле услуге Дневног боравка, су добили мало 

времена за себе и за предах од целодневне бриге за оболелог. 

• 11 особа оболелих од деменције су коришћењем услуге Дневног боравка 

макар мало поправили квалитет живота и успорено је пропадање њихове 

моторике и других преосталих капацитета.  

• деменције и изазови са којима се сусрећу оболели и њихови сродници-

неформални неговатељи су тема о којој се више зна и прича у јавности - 

повећан је ниво сензибилисаности јавности за ове теме. 

Услугу  Дневног боравка смо у оквиру пројекта пилотирали у периоду  од 24. јуна до 

1. децембра, једном недељно - четвртком, у трајању од три сата дневно, од 16 до 19 

часова, на Новом Београду, у просторијама Месне заједнице Газела, а незванично, 

наставили смо и даље да развијамо ову услугу. У Дневном боравку, ангажована је 

социјална радница, путем ауторског уговора, која је била организатор различитих 

врста радно окупационих, креативних и рекреативних активности оболелих од 

деменције. Са оболелима су волонтерски радили стручњаци различитих профила 

(две социјалне раднице, два студента психологије, један студент природних наука, 
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професор музике у 

пензији, стручњакиња за 

ручне радове). У 

спровођењу различитих 

врста активности, 

допринос су давали и два 

неформална неговатеља 

са ранијим искуством у 

нези оболелих. 

 

 Услуге Саветовалишта, 

кроз пружање психо-

социјалне подршке 

породицама оболелих од деменције, пружали смо путем: пријема у просторијама 

Дневног боравка за оболеле, путем онлајн састанака са неформалним 

неговатељима преко Зум апликације, и путем телефона/мејла из канцеларије Amity-

јa или доласком корисника у канцеларију Amity-јa. Услуге је користило 86 сродника 

из 17 општина/градова у Србији, из Холандије, Македоније и Републике Српске.  

Спровели смо кампању подизања свести јавности и доносиоца одлука о 

специфичностима проблема оболелих од деменције:  

• путем реализовања јавног догађаја, у сарадњи са Волонтерским сервисом 

Звездара, поводом обележавања Међународног дана борбе против 

Алцхајмерове болести (21. септембра), на општини Звездара и путем 

реализоване конференције за медије у Медија центру, 21. септембра са које 

је упућен апел Граду Београду, да настави да подржава пилотирање поменуте 

услуге и да развија Дневне боравке за особе оболеле од деменције и 

Саветовалишта за њихове неформалне неговатеље.  

• путем снимања и емитовања филма Дневни боравак за особе са деменцијом 

на Новом Београду, који је до 31. децембра 2021. имао 235 прегледа на Јутјуб 

страници Српског удружења за Алцхајмерову болест и 130 прегледа на Јутјуб 

страници Amity-јa;  

• путем гостовања у медијима, давања интервјуа, одговора на питања новинара 

– укупно 51 објава, укључујући и 3 пута на РТС 1, директним укључењем у 

Дневник 1,  у Дневнику у 19:30 и прилог у Београдској хроници. 

• путем шест објава на Amity сајту и две објаве на сајту СУАБ-а, затим кроз 44 

објаве на Фејсбук страни СУАБ, и 16 објава на Фејсбук страни Amity-јa,  
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1.2. Подршка старијим особама из Amity канцеларије 

Из године у годину све већи број  сродника и пријатеља старијих особа и самих 

старијих се јављају нашој организацији за најразличитије видове подршке, за 

информације, за консултације, са саветовање. То нам, са једне стране, указује 

колико људи доиста имају проблема  и колико за те проблеме немају решења нити 

адекватног приступа државним надлежним установама, а са друге стране то нам 

говори и о нашем угледу и кредибилитету који имамо и у најширој јавности.  

У 2021. години, пружили смо подршку кроз информисање, саветовање или 

упућивање на друге пружаоце услуга за 142 сродника/пријатеља или самих старијих 

особа, од којих су 102 биле жене а 40 мушкараца. Услуге смо им пружали у 

просторијама Удружења, затим путем телефона или путем имејл комуникације као и 

одговарањем на писма приспела обичном поштом. 

Имали смо кориснике са 32 познате локације од којих са 26 из Србије и са шест 

локација из иностранства (Португалија, Сиднеј, Холандија, Македонија и Босна и 

Херцеговина). Од 20 корисника којима смо услуге пружали путем мејла, за 18 њих не 

знамо локације са којих су се јављали. Највише смо корисника имали из Београда 

(75), затим из Земуна и Новог Сада по  6, из Крагујевца и Чачка по 4, па онда из 

Лазаревца, Обреновца, Шапца и Зајечара по два корисника и по једног корисника из: 

Алексинца, Новог Пазара, Коцељеве, Власотинца, Деспотовца, Суботице, 

Прокупља, Пожаревца, Лучана, Ниша, Бора, Крушевца, Петровца на Млави, Старе 

Пазове, Банатског Карловца,  Црвенке и Драгаша са Косова. 

Најчешћа питања са којима су нам се корисници обраћали су: 

• старије особе (46 њих), су се лично за себе јављале, или за своје супружнике 

и то за подршку, препоруку, саветовање, или помоћ а у вези са: остваривањем 

права на помоћ у кући; права на новчану социјалну помоћ; око остваривања 

права из ПИО система; у вези са поремећеним породичним односима; зато 

што трпе различите видове насиља; око склапања уговора о доживотном 

издржавању са неким од своје деце; поједини траже хуманитарну помоћ; 

траже новчану помоћ за сахрану; траже мишљење око вакцинације против 

ковид 19, питају шта да раде када не могу да оду да се вакцинишу.  

• сродници/пријатељи/неформални неговатељи (86 њих) који су се јављали са 

молбом за различите врсте савета за оболеле од деменције, други су  молили 

да ургирамо да се домови за смештај отворе за посете корисницима од стране 

имунизираних сродника као и да се имунизираним корисницима дозволи 

излазак из установе (у установама за смештај одраслих и старијих биле су 

веома ригорозне епидемиолошке мере и забране због пандемије вирусом 

ковид 19 и у 2021. години). Препоруке и мишљења око смештаја у домове за 

смештај једно су од важних питања не малог броја сродника, посебно су их 

интересовала наша мишљења око приватних домова. Затим тражили су  

препоруке за коришћење услуга помоћи у кући за своје драге особе, мимо 

државних установа а и у државним. Доста њих су тражили информације и 
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савете како да остваре нека од права за 

своје оболеле чланове породице или 

пријатеље почев од пелена за одрасле, 

ортопедских помагала, новчани додатак за 

туђу негу и помоћ. 

• стручњаци (10 њих) запослени у области 

социјалне заштите или физичка лица која 

желе да започну сопствену делатност из 

области социјалне заштите, су тражили 

стручни савет  или мишљење о конкретним 

ситуацијама на које наилазе у својој пракси а 

имају дилеме око решавања истих.   

 

 

Било је и оних који су се интересовали за наше обуке по акредитованим програмима 

или за различите штампане материјале/стручне радове. 
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2. Учешће у креирању друштвених политика које се односе на 

рањиве друштвене групе 

2.1. За повећано учешће старијих жена у јавном и политичком животу 

Овај пројекат смо реализовали у сарадњи са удружењем жена ФемПлац из Панчева, 

у периоду  од 1. јануара 2020. до 30. јуна 2021. званично по Уговору а уз продужење 

времена реализације због пандемије ковид 19, до 30. новембра 2021. године. 

Финансирала га је Европска унија, а суфинансирали су га и  Kанцеларија за сарадњу 

са цивилним друштвом из буџета Републике Србије и Агенција Уједињених нација за 

родну равноправност и оснаживање жена (UN Women). Пројекат смо покренули и 

реализовали га  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.  

Пројекат смо спроводили у Београду, Kрагујевцу, Нишу, Новом Саду, Чачку и Бору.   

У 2021. години, реализовали смо следеће активности: 

• припремили смо садржај и реализовали четири обуке за представнике ОЦД о 

стандардима људских права старијих жена, антидискриминацији, родној 

равноправности и о правима из CEDAW конвенције. Обуке смо реализовали у 

Крагујевцу, Чачку, Београду и Новом Саду и на њима је учествовао 87 

представника/ца из 47 ОЦД из 24 општине Шумадијског, Моравичког и 

Јужнобачког округа и из Београда. На овим обукама смо оснажили 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, као и да заступају права 

старијих особа, а посебно за права старијих жена.  

• Препремили смо садржај обуке за старије жене и реализовали шест обука у 

сваком од шест региона укључених у пројекат по једну. На овим обукама, 

учествовале су 133 жене старије од 65 година из 86 удружења, а и неке које 

нису чланице ни једне ОЦД, упознато је са стандардима људских права 

старијих жена, антидискриминационим политикама, елементима родне 

равноправности и правима из CEDAW конвенције. Ове жене су оснажене да 

саме заузимају проактивнији став у процесу укључивања у активности и живот 

у заједници и у политички живот и мотивисане да буду промотери веће 

укључености свих старијих жена, не само оних у својој локалној заједници.  
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• У оквиру заговарачких активности, одржали смо три састанка на националном 

нивоу: са представницима Координационог тела за родну равноправност; са 

представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања и са СИПРУ тимом, којом приликом смо са њима разговарали о 

положају старијих жена у Србији, о њиховој недовољној укључености у јавни и 

политички живот и значају веће укључености. Истовремено смо им предали 

Полиси документ. 

• промовисали смо укључивање старијих жена у формалне структуре 

одлучивања, укључујући и систем политичких партија, кроз 9 округлих 

столова/састанака са представницима локалних самоуправа укључених у 

пројекат (Ниш, Бор, Крагујевац, Чачак, Врачар – Београд, Нови Сад), 

политичких партија, кључних институција и удружења пензионера и других 

ОЦД. Додатна три округла стола (у Смедереву, Неготину и још један у Чачку), 

реализовали смо у партнерству са Повереницом за заштиту равноправности 

и Популационим фондом Уједињених нација, Канцеларија у Србији. На овим 

скуповима учествовале су 163 особе (122 жене и 41 мушкарац) из 36 

институција, 10 политичких партија (од којих 4 различите), из 6 локалних 

самоуправа, из 32 удружења, од којих 8 удружења пензионера и 24 друге ОЦД 

које раде са старијима/за старије.  

Полиси препоруке смо предали у Парламенту Србије на адресе осам 

посланичких група, са пропратним писмом, у коме им указујемо на значај да 

на њиховим изборним листама за предстојеће изборе у априлу 2022. године, 

своје место нађе и већи број старијих жена. 

• реализовали смо, шест трибина, са 91 учесником (71 девојка и 20 младића 

средњошколаца и студената) из шест градова где смо реализовали Пројекат. 

Трибине смо реализовали са циљем да видимо какви су њихови ставови 
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према старијим женама и о њиховом учествовању у јавном и политичком 

животу. Већина младих средњошколаца се изјаснила да старији и не треба да 

учествују у политичком животу, чак да не треба ни да гласају. Ово из разлога 

јер они верују да старији у највећој мери гласају за оне који су тренутно на 

власти, јер се плаше промена и да због тога не треба ни да учествују. 

Суочавање са аргументима довело је до значајне корекције ставова код 

младих, до заузимања позитивног приступа. На крају су се самокритички 

освртали и препознавали сопствени дискриминишући став.  

• у новембру 2021. 

реализовали смо 

Завршну Конференцију 

на националном нивоу, у 

Београду, на којој је 

учествовало 89 особа, 

међу којима је било 50 

старијих жена из шест 

градова и још 39 других 

актера. На панелу 

„Старије жене у фокусу“, 

говорило је осам 

старијих жена, које су 

дошле из свих шест 

градова укључених у пројекат, укључујући и жене из сеоских средина. 

Говорила је и представница старијих ромских жена из Шапца. На 

Конференцији је учествовала и представница Женске парламентарне мреже 

из Скупштине Србије, а посланица из Српске напредне странке. 

• Организовали смо осам 8 конференција за медије (седам на регионалном и 

једну на националном нивоу) са учешћем 24 различита медија који су објавили 

57 прилога вести. Мимо конференција за медије чланови пројектног тима, су 

током целог пројектног циклуса, давали изјаве за медије, гостовали у 

медијима, писали чланке за часописе, објављивали постове и чланке на 

сајтовима 

Amity-јa и 

Фемплац. 

Имали смо 

још 31 објаву 

у медијима. 

Додатно, 

имали смо и 

117 објава на 

Amity и 

Фемплац 

сајтовима и 

друштвеним 

мрежама. 
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2.2. За побољшање положаја жена на селу 

Реализацију овог Пројекта, под покровитељством UN Women, започели смо 1. јуна 

2020. године, а завршили га 28. фебруара 2021. године. Реализовали смо га у 

партнерству са Удружењем сеоских жена Драгачево и Женском иницијативом из 

Трстеника. 

У оквиру овог пројекта, бавили смо се питањима повећања равноправности жена и 

мушкараца у сеоским срединама, ради економског оснаживања, односно 

побољшања положаја жена. Бавили смо се и питањима ублажавања негативних 

ефеката ковида 19 на жене из сеоских заједница, попут пропуштених зарада.  

Током два месеца реализације пројекта у 2021. години, реализовали смо набавку 

опреме и материјала које су добиле жене на Конкурсу за доделу бесповратне помоћи 

у набавци опреме или средстава за развој или унапређење своје делатности. На 

Конкурсу су учествовале 22 жене (14 из Драгачева, осам из трстеничких села). 

Подршку је добило 14 жена (десет из Драгачева и четири из трстеничких села), у 

укупном износу 11.100 евра у динарској противвредности. 

 

 

2.3. За поштовање права старијих током пандемије 

Овај Пројекат смо реализовали у партнерству са Каритасом из Сремске Митровице, 

у периоду  од 1. фебруара до 31. јула 2021. године, кроз пројекат: „Заједно за активно 

грађанско друштво – АКТ“, који спроводе Helvetas Intercooperation и Грађанске 

иницијативе, а уз финансијску подршку Владе Швајцарске.  

Кроз пројекат смо спроводили три кључне групе активности: 
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Пратили смо доношење одлука и примене постојећих политика и пракси на 

националном нивоу, у Београду и Сремском округу и анализирали како оне утичу на 

свакодневни живот старијих особа и на основу тога креирали  препоруке и 

заговарали за унапређење политика и пракси у циљу побољшања поштовања права 

старијих особа. Знали смо да су потребе и права корисника установа за смештај 

одраслих и старијих били у другом плану током ригорозних забрана и закључавања 

установа. 

Покретали смо  иницијативе за измене и допуне одлука о поступањима у току и након 

пандемије, а на основу онлајн истраживања која смо спроводили у сарадњи са 

порталом Пензин и на основу прикупљених информација од самих старијих особа о 

њиховим личним искуствима или искуствима њихових сродника и неформалних 

неговатеља.  

Пласирали смо информације од 

јавног значаја за старије 

грађане о значају превенције 

током пандемије, кроз 10 

плаћених термина у емисијама 

Радио Београда 1.  

Објавили смо четири извештаја 

о праћењу политика и пракси у 

спровођењу епидемиолошких 

мера и о спроведеним мини 

истраживањима током пројекта. 

Послали смо пет препорука 

односно апела надлежнима на националном нивоу и финални полиси документ,  

Реализовали смо четири анкете. На основу резултата прве анкете: “Треба ли 

вакцинисаним корисницима дозволити излазак из Домова”, када смо констатовали 

да 95% испитаника сматра да имунизираним корисницима треба дозволити излазак 

из установа за смештај, као и посете корисницима у домовима, упутили смо апел 

Министру здравља и Министарки за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, Поверенику за заштиту равноправности и Заштитнику грађана, да то и 

омогуће. Тиме смо допринели да се релаксирају услови за посете, а касније и одобри 

излазак вакцинисанима. 

Након друге анкете, на тему: Зашто се нису сви старији од 65 година вакцинисали, 

када смо сазнали да су главни разлози, страх, недовољна информисаност и 

контрадикторне поруке које су свакодневно слате преко медија, спровели смо и 

реализовали кампању заговарања за вакцинацију старијих. Пласирали смо 

информације од јавног значаја за старије, путем лифлета, личних контаката и 

разговора и слањем порука путем медија. Тиме смо охрабрили неке од оних који су 

били неодлучни и оних који су имали страхове и непознанице од ковида да се 

вакцинишу. У заговарачким активностима имали смо више од 100 прилога у 

медијима, укључујући и 10 у емисијама  на Радио Београду 1.  
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Такође, упутили смо Молбу Канцеларији за информационе технологије и 

електронску управу 3. марта 2021. године, након чега је омогућено да се старије 

особе вакцинишу и без пријаве на е-портал. Тиме смо допринели већем обухвату 

старијих вакцинацијом. Данас је вакцинисано и ревакцинисано скоро 80% особа 

старијих од 65 година. 

Након анкетног истраживања на тему: „О приступачности услуга државног система 

здравствене и социјалне заштите током пандемије ковида 19“ потврдили смо 

сазнања да је умногоме отежан приступ старијих особа не ковид пацијената, у односу 

на период пре пандемије. До изабраног лекара некако су и могли доћи, до 

специјалисте изузетно тешко, болничком лечењу могли су приступити само  у 

изузетним случајевима као и операцијама, док су рехабилитациони третмани били 

сасвим заустављени. тек нешто повољнија ситуација је била са услугама у 

социјалном систему. И у 2021. години, клубови за старије нису функционисали, 

помоћ у кући није била доступна у свим општинама где је постојала пре пандемије, 

или и даље геронтодомаћице нису улазиле у станове корисника, већ само до врата, 

доносећи лекове и намирнице корисницима. Смештаји у домове били су готово 

онемогућени или крајње редуковани. 

Допринели смо да се колико-толико побољша доступност државних здравствених и 

социјалних услуга старијим корисницима, указујући на негативне последице 

немогућности коришћења истих, током више од годину дана, од почетка, пандемије 

ковида 19.  

У ове активности укључили смо више од 1.000 грађана, од којих је 953 учествовало 

у четири анкетна истраживања, на основу којих  смо дефинисали научене лекције и 

формулисали препоруке надлежнима на националном нивоу за случај да се сличне 

ситуације понове.  

Сматрамо да смо овим активностима допринели унапређењу поштовања права 

старијих током пандемије. 
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2.4. За живот старијих жена из сеоских средина без насиља и 

дискриминације 

Реализацију овог пројекта, за који нам подршку пружа UN Women, започели смо 

5.маја 2021.  и реализујемо га до 4.маја 2022. године. 

У оквиру Пројекта, кроз сарадњу са удружењима Златиборски круг из Чајетине и 

Женска иницијатива из Трстеника, желимо да  дамо допринос да старије жене живе 

у друштву без насиља и родно засноване дискриминације, кроз дизајнирање и 

реализацију радионица и акција које ће побољшати њихова знања о 

специфичностима и врстама насиља којима могу бити изложене, значају 

пријављивања истог и о доступним актерима и мерама за заштиту од насиља и родне 

дискриминације. Допринећемо изградњи самопоуздања старијих жена у 

пријављивању насиља и родно засноване дискриминације.  

Постићи ћемо то тако што ћемо: 

• најмање 200 старијих жена из сеоских средина са територије Чајетине и 

Трстеника, оснажити да повећају своја знања о специфичностима насиља и 

родно засноване дискриминације над старијим женама, значају пријављивања 

насиља и доступним актерима и мерама за заштиту. Креираћемо садржај за 

радионице за њих и реализовати 10 радионица у Чајетинским и Трстеничким 

селима. Током тих радионица делићемо им едукативне материјале укључујући 

и Приручник за препознавање насиља над старијим женама и мере заштите;  

•  

• најмање 40 геронтодомаћица и волонтера из Чајетине и Трстеника, које 

пружају услугу помоћ у кући у сеоским срединама, оснажити да препознају 

насиље над старијим женама и да их подстичу да исто пријављују, кроз учешће 

на две обуке које ћемо за њих креирати и реализовати. Обуке 

геронтодомаћица и волонтера за ове потребе до сада нису рађене у Србији и 

отуда је ово иновативни приступ. Такође, 50 стручних радника запослених у 

женским ОЦД и јавним установама из Златиборског и Расинског округа који 

раде на заштити од насиља, оснажићемо  да препознају специфичности 
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насиља над старијим женама и да реагују на исто, кроз две обуке, које ћемо за 

њих креирати и реализовати;  

• повећати ниво сензибилисаности шире јавности о овој теми. Промовисаћемо 

културу толеранције према старијим женама, кроз дистрибуцију промотивних 

и заговарачких материјала, кроз медијске наступе и кроз локалне кампање 16 

дана активизма. 

 

Током 2021. године смо реализовали: 

• У мају и јуну 2021. године припремили смо и одштампали едукативне и 

промотивне материјале за пројекат лифлет, ролап, плакат и Приручник за 

препознавање насиља над старијим женама и мере заштите; 

• У јулу 2021. године смо креирали садржај обуке за геронтодомаћице на тему: 

Препознавање насиља и дискриминације над старијим женама, охрабривање 

старијих жена да га пријављују или да геронтодомаћице то чине уместо њих, 

и реализовали исту у Чајетини и у Трстенику. На ове две обуке је учествовало 

36 особа (35 жена и један мушкарац) геронтодомаћица и волонтера из 

Чајетине и Трстеника. 

 

Обуке су биле крајње 

интерактивне, јер су 

учесници све време 

постављали питања, 

коментарисали и 

показали изузетну 

заинтересованост за 

тему. Евидентно је било 

да су им знања о теми 

ограничена и отуда 

знатижеља да потврде 

нека своја ранија сазнања и прошире их новим сазнањима. На крају смо 

констатовали да насиља над старијим женама и те како има и у њиховој 

средини, али да је много тешко приволети старије жене да о томе уопште и 

говоре. Провером знања на почетку и на крају обуке утврдили смо да су 

учесници стекли више знања о томе зашто је важно да старије жене пријављују 

насиље и дискриминацију и коме и како да пријаве ове појаве.  

• У периоду од августа па до краја 2021. године реализовали смо  осам од укупно 

10 планираних радионица са старијим женама из сеоских средина на тему: 

„Шта су све чинови дискриминације и насиља над старијим женама, значај 

тражења заштите, доступни актери и мере за заштиту". На три радионице у 

Чајетини и пет у Трстеничким селима учествовало је укупно 173 старијих жена 

и мушкараца из 12 Чајетинских и 13 Трстеничких села. На радионицама у  

Чајетини учесници су били из: Чајетине, Златибора, Беле земље, Мушевете, 

Голова, Мачката, Рожанства, Криве реке, Сирогојна, Трипкова, Семегњева и 

Бранешца. Из Трстеничких села учесници су долазили из: Стопање, Бресног 

поља, Планинице, Селишта, Медвеђе, Доње Омошнице, Лопаша, Округлице, 

Подунаваца, Угљарева, Велике Дренове,  Горњег Дубича и из Милутовца. 
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Учесници ових скупова су били веома заинтересовани да сазнају како 

препознати насиље и коме га и на који начин могу пријавити. Говорили су да 

постоји насиље и признавали да о њему ретко причају они који га трпе. Након 

разговора о дискриминацији, истакли су неке од ситуација које су доживели, а 

сада и препознају као дискриминацију. Жалили су се и да је тежак живот у селу 

и да се пуно ради у пољопривреди, а приходи су веома мали. Интересовали 

су се и за друге теме које се тичу старости и старења, права на пензију и 

социјалну помоћ. 

На две од ових радионица са нама је била и госпођа Јелена Стојановић, 

заменица Заштитника грађана, са својим сарадницама, која је указала да 

надлежни органи треба да уложе додатне напоре да се старијим особама 

обезбеде сви потребни сервиси подршке, посебно у време пандемије. 

Подсетила је на механизме заштите који су на располагању, укључујући и на 

надлежности Заштитника грађана. Позвала је старије особе, а посебно старије 

жене са села, да се обрате надлежнима укључујући и Заштитника грађана 

уколико сматрају да су њихова права прекршена понашањем надлежних 

службеника, или су изложене насиљу. 

 

 

• Током кампање 16 дана 

активизма у новембру 

2021. године купили смо 

црквене зидне, троделне 

календаре (150 примерака) 

и брендирали их порукама 

и поделили старијим 

женама из поменутих 

сеоских средина (по 75 из 

чајетинских и трстеничких 

села). Током кампање 

одржали смо и по једну 

радионицу са старијим 

женама у обе општине. 

• Били смо и веома активни у раду на сензибилизацији шире јавности о родно 

заснованом насиљу и дискриминацији над старијим женама и значају 

спречавања ових појава. Имали смо 56 појављивања у медијима, укључујући 

и на 10 различитих ТВ станица, од којих на девет бар по два пута. Посебно смо 

поносни што смо нашу причу промовисали и на телевизијама са националном 

фреквенцијом: на РТС1 у Дневнику у 19:30 и на ТВ Хепи. Били смо на Радио 

Београду 1 и имали смо и чланак у часопису Фонда ПИО Глас осигураника. 

Вести о нашим активностима објављене су на 18 различитих портала, плус 6 

објава вести на Amity сајту и 29 објава на Фејсбук страни.  
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2.5. Ситуационо тестирање дискриминације над старијим женама 

У периоду од 1. јуна до 1. септембра 2021. године под покровитељством UN Women 

спровели смо иновативну иницијативу-ситуационо тестирање дискриминације 

старијих жена. Тестирали смо дискриминацију у области пружања јавних услуга 

од стране осигуравајућих агенција - путног здравственог осигурања и при 

коришћењу банкарских услуга - готовинских кредита, од  стране банака. Имали 

смо у плану да тестирамо и дискриминацију на тржишту рада, при запошљавању 

старијих радница, али то нисмо успели да урадимо. 

Након успешно завршене обуке за спровођење ситуационог тестирања у другој 

половини јула и почетком августа 2021. године спровели смо ситуационо тестирање 

дискриминације из области пружања услуга путног здравственог осигурања, 

старијим женама, од стране осигуравајућих кућа: 

Спровели смо све прописане кораке у процесу, почев од избора и обуке две старије 

жене из Београда, да буду тестерке у процесу ситуационог тестирања,  писању 

Протокола о спровођењу ситуационог тестирања, у коме је дефинисана обавезност 

пријаве тестирања Поверенику за заштиту равноправности и описан начин на који ће 

се прикупљати докази (личним сусретом и телефонирањем) и дефинисан прецизан 

временски оквир када ће бити спроведена ситуациона тестирања. 

Обавестили смо Повереника за заштиту равноправности о намери да реализујемо 

ситуационо тестирање а само тестирање реализовано је 3. августа 2021. године, 

посетама госпође Ј. Д. у две осигуравајуће куће: Граве осигурање и ДДОР 

осигурање, у по једној експозитури на Новом Београду и телефонским путем од 

стране госпође Н.Т. код Винер осигурања. У сва три случаја тестерке нису успеле 

да уплате путно здравствено осигурање а разлог је био године старости, чиме 

је потврђена претпоставка да је извршена дискриминација на основу година 

старости: 

• Граве осигурање – осигуравају путнике старе до 75 година старости; 

• Винер  осигурање – осигуравају путнике старе до 83 године старости;  

• ДДОР осигурање – осигуравају путнике старе до 85 година старости, с тим што 

особе од 80+ не могу да узму путно осигурање на дуже од 2 месеца. 

Тестирање дискриминације старијих жена при коришћењу банкарских услуга – 

готовинских кредита:   

По истој процедури смо изабрали и обучили, старију жену из Београда, да буде 

тестерка у процесу ситуационог тестирања, обавестили смо Повереника за заштиту 

равноправности о намери да реализујемо ситуационо тестирање у Комерцијалној 

банци, Поштанској штедионици и Банци Интеза, непосредним одласком у банку 

и/или позивом телефоном. Ситуационо тестирање реализовано је 14. септембра 

2021. године. Личне посете су биле у Банку Поштанска штедионица на Новом 

Београду и Комерцијална банка на Новом Београду, а путем телефона код Банке 

Интезе. Интересовање је било за подизање готовинског кредита. У сва три случаја, 
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потврђена је индиција да постоји дискриминација на основу година старости. 

Резултати су: 

• Банка Поштанска штедионица – не одобравају кредите старијим особама, а 

тиме ни старијим женама, који имају више од 80 година; Може да подигне 

кредит особа старија од 75 година, али отплата мора да буде завршена до 80 

године старости; 

• Комерцијална банка – динарски кредит може да подигне особа стара до 74 

године и 10 месеци, с тим да га отплати до момента док напуни 79 година и 10 

месеци;  

• Банка Интеза – пензионери/пензионерке могу да подигну кредит али ако 

немају више од 79 година у тренутку доспећа последње рате отплате, без 

обзира да ли пензију примају преко платног рачуна Банке Интеза или не. 

У оба случаја обавестили смо Повереника за заштиту равноправности, о 

резултатима ситуационог тестирања и послали му извештаје. Повереник је по 

службеној дужности преузео даље поступање. 

Покушај тестирања дискриминације старијих жена на тржишту рада - 

запошљавања радница старијих од 55 година живота:   

Изабрали смо старију радницу са тржишта рада, В. Г. (1960. годиште), која је 

завршила средњу трговачку школу и има 28 година радног искуства у књижарама. 

Она је из круга корисница услуга партнерског удружења Ларис из Чачка. Изабрали 

смо и жену млађу од 40 година из Чачка, која такође има средњу школску спрему и 

радно искуство у трговини, која би конкурисала на исте огласе. Обучавали смо их за 

учешће у ситуационом тестирању. Идеја је била да прате огласе за запошљавање у 

Чачку током августа 2021. и да на два огласа конкуришу. Када је тестерка, сазнала 

за обавезу да, по потреби, сведочи у евентуалном судском поступку, одбила је да 

учествује. Њено образложење је било да не жели да послодавац буде тужен због ње, 

јер онда је више нико у Чачку неће примити на посао. 

Потом смо ступили у контакт са Удружењем „Жене на прекретници“ из Београда и 

добили смо контакт М.Н. (1961. годиште), која има завршен Економски факултет и 28 

година радног стажа у спољној трговини. Госпођа је првобитно пристала да учествује 

у добровољном тестирању. Међутим, нисмо могли да пронађемо млађу жену са 

истим образовањем, сличном биографијом и радним искуством у спољној трговини, 

а током августа се није ни појавио ни један одговарајући конкурс у Београду, на који 

би госпођа М.Н. конкурисала. Напомињемо да је, по њеним речима, конкурисала на 

скоро 100 конкурса за 12 година колико је на тржишту рада. 

Истовремено смо се обратили и Националној служби за запошљавање – Филијала 

Београд, да нам пошаљу неке од контаката старијих радница са тржишта рада, где 

евентуално има индиција о старосној дискриминацији од стране послодаваца. Од 

њих смо добили следећи одговор: 
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„Поштовани, Обавештавамо Вас да на евиденцији НСЗ, Филијале за град Београд, 

нема  тражилаца запослења код којих је евидентирана назнака дискриминаторних 

поступања при запошљавању од стране послодавца, по основу година старости. 

Такође, напомињемо да наши запослени, послодавце који се обраћају и  који желе 

услуге посредовања у запошљавању, одмах информишу да се у свом раду 

придржавамо Закона о забрани дискриминације и самим тим превентивно 

елиминишемо такву могућност.“ 

Све ово је био разлог да одустанемо од  ситуационог тестирања дискриминације на 

тржишту рада, иако смо дубоко уверени да је она  веома присутна.   

2.6. Унапређење препорука људских права у Републици Србији са фокусом 

са фокусом на миграције и расељеништво (фаза 2) 

Под покровитељством ОЕБС-а, овај пројекат смо реализовали у периоду 9.јула – 31. 

децембра 2021. Kроз овај  пројекат смо реализовали седам фокус група са 

корисницима Регионалног програма стамбеног збрињавања (РХП), са циљем 

упоређивања поузданих и репрезентативних  квалитативних података о животним 

условима корисника РХП-а, њиховом приступу правима и пружању компаративних 

мера, са циљем да се омогући Комесаријату за избеглице и миграције републике 

Србије (КИРС) да развије механизме којима би се отклонили уочени недостаци. 

 

 

Фокус групе смо одржали у периоду од 22. септембра  до 8. децембра 2021. године, 

а учесници фокус група су били корисници РХП-а који су идентификовани током 

анкетног истраживања, реализованог у 2020. години, као особе које су исказале 

током индивидуалних интервјуа да се суочавају са одређеним проблемима у вези са 

следећим: 

• Остваривање права на пензију, односно пензијско инвалидског осигурања; 
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• Остваривање права из области рада/запошљавања, здравствене и социјалне 

заштите и 

• Регулисање држављанства и пребивалишта. 

На свакој од фокус група, након завршетка разговора на задату тему, учесници су се 

освртали и на питања и проблеме у вези са добијеним стамбеним решењем. 

На фокус групама је учествовало 54 корисника РХП-а (34 мушкарца и 20 жена), 

представника 53 породице корисника стамбене помоћи, на територији 16 општина у 

Србији. Већина тих породица су избегле из Хрватске (30), а 17 из Босне и 

Херцеговине. Породице са чијим смо представницима разговарали имају по 3,3 

члана просечно у породичном домаћинству, што одговара просечној величини 

породица корисника РХП у Србији. 

Разговоре смо обавили са корисницима сва четири типа стамбеног решења: 22 

породице станују у становима у стамбеним зградама, од којих они из Сомбора још 

увек нису ушли у откуп станова упркос чињеници да су се уселили у станове у 

фебруару 2019. године; 16 породица живе у купљеним сеоским кућама а једна се 

није уселила у купљену кућу јер је неусловна за становање а и промењени су 

породични услови смрћу носиоца домаћинства; 11 породица је добило грађевински 

материјал, од којих једна није уградила (немају новца) и три породице живе у 

купљеним монтажним кућама. 

2.7. Промоција недискриминације и заштита од насиља над старијим 

женама у условима пандемије 

Реализацију овог пројекта смо започели 1. октобра 2021.године и он траје од 31. 

марта 2022. године. Пројекат нам је подржало Министарство за људска и мањинска 

права и друштвени дијалог а у оквиру Програма: „Спровођење 

антидискриминационих политика у Републици Србији у 2021. години“.  

Кроз Пројекат планирамо да унапредимо знања старијих жена да препознају 

дискриминацију и насиље којима су изложене, заузму активан однос и оснажимо их 

да реагују на исте. Затим да повећамо сензибилисаност особља запосленог у јавним 

установама и ОЦД у области дискриминације и насиља над старијим женама и 

њихову проактивност у превенцији и коришћењу ефикасних услуга заштите, и да 

повећамо толеранцију и сензибилисаност опште јавности за специфичност 

проблема дискриминације  

Током 2021. години реализовали смо: 

1. Фото конкурс на тему „Лепота старења“ а у сарадњи са Фото Савезом Србије. 

На конкурсу је учествовало 68 аутора, са 374 фотографије, од којих је стручни 
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жири одабрао 72 

фотографије, 

направљене од 

стране 47 аутора 

за изложбу. 

Награђено је и 

похваљено 11 

аутора, за 19 

фотографија.   

2. Обележили смо 

Међународни 

дан старијих 

особа, 

отварањем Фото 

изложбе „Лепота 

старења“, 1. 

октобра 2021. 

године у Галерији Пароброд у Београду. Фото изложбу је отворила 

министарка, госпођа Гордана Чомић, уз присуство 50-ак званица. Изложба је 

била отворена до 10. октобра и све укупно, посетило ју је скоро 200 особа.  

3. У периоду од 14. октобра, до 1. новембра, фото изложба је била постављена 

у Дому културе у Алексинцу. На свечаном отварању изложбе, на коме је 

учествовало 25 званица, била је и заменица Заштитника грађана, госпођа 

Јелена Стојановић. Током трајања изложбе, исту је посетило још 50-ак житеља 

Алексинца.  

4. Реализовали смо шест, од укупно планираних 14, панел дискусија са старијим 

и одраслим особама, на тему: „Изазови и унапређење приступа услугама и 

превенција насиља над старијим женама у условима пандемије“. Панел 

дискусије смо реализовали у: Алексинцу, Крагујевцу, Чачку, Београду, 

Баточини и Лапову, са учешћем укупно 118 одраслих и старијих особа. 

2.8. Промовисање активног старења 

Конкурс за „Драганову награду“ за најбољи путопис старијих у 2021. 

Спровели смо седму 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 особе да пишу и промовишући њихове 

путописне приче и песме, кроз штампање и објављивање радова, као и кроз 

путописна дружења која организујемо стварамо простор за размену њихових 

искустава, успомена, порука и жеља. То је наш начин да их охрабримо, обрадујемо 
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и са љубављу чујемо и прихватимо све оно што желе да поделе између себе, са 

нама и са широм јавношћу. 

На Конкурсу, који је традиционално био отворен од 1. јануара до 1. марта, 

учествовало је 106 аутора из Србије, Босне и Херцеговине, Словеније, Македоније,  

Аустралије, Калифорније и Канаде. 

Међу ауторима путописних записа било је 64 жене и 42 мушкарaца, са 39 различитих 

локација, од којих је 12 из сеоских средина у Србији. Аутори радова су и ове године 

најразличитијих занимања, нивоа образовања, почев од земљорадника, трговаца, 

службеника, економиста, просветних и здравствених радника, инжињера, вајара, 

књижевника. Најмлађи од њих имао је 60, а најстарији 88 година. Учествовали су са 

својим радовима у некој од пет 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 

Пристигле радове оцењивали су 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 33 (15 награђених, 17 посебно похваљених и један рад 

мајстора пера), објавили смо у штампаној и електронској публикацији „Путовања без 

граница “.  

Аутори чији су 

радови 

објављени у 

публикацији 

добили су по 

осам 

примерака 

истих, а 

преостале 

примерке 

ћемо делити 

старијима у 

згодним 

приликама и 

давати их као 
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награде другим грађанима који буду учествовали у Amity акцијама.  

Због већ наведених околности нисмо ни 2021. године успели да организујемо и 

реализујемо књижевна дружења са учесницима конкурса у пет градова, како то иначе 

чинимо нити смо реализовали наградно тродневно путовање у Врњачку бању за 

првонаграђене из свих пет категорије са њима драгим особама. Реализовали смо 

само сусрете са најбољим путописцима у Београду, Новом Саду и у Крагујевцу и 

доделили им награде. Уместо групног путовања првонаграђенима смо доделили по 

16.000 динара да лично реализују путовање са себи драгом особом или да потроше 

новац за другу намену и у овој години пандемије.  

Конкурс су и ове године медијски промовисали и касније пропратили, поред портала 

Пензин са којим партнерски и реализујемо акцију, часопис Глас осигураника, Радио 

Београд 1 - емисија Доживети стоту, Радио Нови Сад, емисија Четврто доба, 

недељник Чачански глас, дневне новине Дневник, Конкурси региона, и ТВ Корени, 

ТВ Хепи (45 објава). Објавама није промовисан само конкурс већ и актери Конкурса, 

старији људи који су учествовали на њему. На тај начин смо промовисали значај 

активног старења и искуства и вредности које старији људи имају. 

 

Уместо трибина о 

активном старењу, које 

смо сваке године 

реализовали на 

Фестивалу здравља, 

закључно са 2019. 

годином, у 2020. и у 

2021. години, 

учествовали смо у 

Фестивалу здравља, 

који је био организован 

путем видео 

конференције. Тако је 

представница Amity-јa у 

овој, 2021. години учествовала на видео конференцији одржаној 8. октобра, на тему 

„Како да треће доба буде златно доба живота – Активно и здраво старење“. На овој 

конференцији су учествовале и Радмила Урошевић из Волонтерског сервиса 

Звездара и Смиљана Станкковић из Удружења Мимоза плус. 

На позив удружења „Витезови осмеха“, представница Amity-јa је учествовала на 

међународној Конференцији, на тему „Установе социјалне заштите резиденцијалног 

типа – стваран живот корисника и реални проблеми у светлу остваривања људских 

права“, реализованој 19. фебруара 2021. путем Зум платформе. Представница 

Amity-јa је имала  излагање на тему „Стандарди поштовања људских права у 

установама за смештај старијих особа“. Између осталог, говорила је о немогућности 

корисника да током пандемије активно проводе своје време у установама за смештај, 
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да излазе из установа у локалну заједницу и виђају се са својим сродницима, да 

сродници долазе код њих у посету, чиме су озбиљно нарушена њихова људска права 

и указала на значај социјалних контаката и комуникација са себи драгим особама 

старијих који су на смештају у установама социјалне заштите. 

2.9. Други доприноси спровођења јавних политика и предлози за њихово 

уподобљавање  

У склопу Amity залагања 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, у 2021. години, смо 

давали допринос томе и мимо реализације одређених пројеката:  

• Представница Амити-ја је чланица Савета Владе Републике Србије за 

праћење примене препорука Уједињених нација за људска права. У том 

својству редовно је учествовала на седницама Савета у његовом раду.  

• Активним учешћем на четири друштвена дијалога које је организовало 

Министарство за људска и мањинска права на следеће теме: Полазне основе 

за израду Нацрта закона о родној равноправности – област социјална 

политика и здравствена заштита; Предлози за измене и допуне Закона о 

забрани дискриминације, када смо иницирали измене члана 7. о непосредној 

дискриминацији, како би мере које се доносе у ванредним ситуацијама биле 

сразмерне; Дијалог о систему социјалне заштите у републици Србији и на тему 

„Међугенерацијска солидарност“, када је представница Amity-јa имала 

излагање у уводном делу скупа. 

• Учешћем на Јавном слушању Повереника за равноправност на тему: 

Представљање посебног извештаја о дискриминацији старијих грађана, када 

је представница Amity-јa имала излагање на панелу: „Улога цивилног сектора 

у унапређењу положаја старијих и имплементацији Агенде 2030“ 

• 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 старији грађани  сусрећу и дају конкретне предлоге шта треба урадити да 

би се њихов положај поправио ( више о овоме у поглављу сарадња, односно 

учешће на скуповима других организација/установа).  
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3. Подршка јачању капацитета стручњака за рад са рањивим 

групама и самих старијих особа 

У 2021. години, у априлу, смо добили решење од стране Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања о акредитацији Amity Програма обуке на 

тему: „Како унапредити комуникацију са старијим особама“. 

Током 2021. године, реализовали смо  обуке на 7 тема у 22 термина, са учешћем 

450 особа, од којих су 173 стручни радници у социјалној и здравственој заштити, 

полицији и правосуђу, а 277 су студенти социјалног рада, старије жене и 

старији мушкарци. Обуке су биле на следеће теме: 

1. Онлајн предавање 11. марта  за студенте социјалног рада са факултета 

политичких наука на тему: Социјални рад са старијима у организацијама 

цивилног друштва, 20 особа 

 

2. Онлајн предавање 1. јуна за студенте социјалног рада из Хамбурга у Немачкој 

на тему: Старији људи у систему социјалне заштите у Србији и социјални рад 

са старијима, 25 особа 

 

3. Обука по акредитованом програму: „Насиље над старијим особама, 

специфичности, препознавање и стратегије превенције“, по позиву Коморе 

социјалне заштите, са укупно 50 стручних радника из Центара за социјални 

рад, установа социјалне заштите у ОЦД, у два термина у Београду: 20. и 28. 

јула 2021.  

 

4. Обуке за ОЦД које раде са старијима за старије, на тему: „Људска права, 

забрана дискриминације и родна равноправност – старије жене у фокусу“ у 

четири термина, по један у Београду, Новом Саду, Чачку и Крагујевцу, са 

учешћем 87 особа 

 

5. Обуке за старије жене, на тему: „Људска права, забрана дискриминације и 

родна равноправност – старије жене у фокусу“ у шест термина, по један у 

Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, Бору и Чачку, са учешћем 136 особа 

(133 жене и 3 мушкарца)  

 

6. Обуке за геронтодомаћице и волонтере који раде са старијим женама на тему: 

Препознавање насиља и дискриминације над старијим женама, охрабривање 

старијих жена да га пријављују или да геронтодомаћице то чине уместо њих), 

у два термина, по један у Чајетини и Трстенику, са учешћем 36 особа. 

 

7. Обуке за старије особе, на тему: „Унапређење  приступа услугама и 

превенција насиља над старијим женама у условима пандемије“, у шест 

термина, по један у Алексинцу, Крагујевцу, Чачку, Београду, Баточини и 

Лапову, са учешћем 96 особа 
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4. Сарадња 

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 

очуваних способности, могућности и потенцијала. 

Поносни смо на сарадњу  са представницима организација цивилног друштва које су 

нам биле партнери у реализацији активности. У реализацији активности сарађивали 

смо са удружењима: Црвени крст Крагујевац, „Ларис“ из Чачка, „ФемПлац“ из 

Панчева; „Кокоро“ из Бора; Удружењем сеоских жена Драгачево; Женском 

иницијативом Трстеник; Златиборским кругом из Чајетине, Каритасом из Сремске 

Митровице, Српским удружењем за Алцхајмерову болест и Фото савезом Србије.  

 

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: Агенцијом уједињених нација за родну равноправност и оснаживање 

жена  UN Women, Делегацијом Европске уније, ОЕБС-ом, Министарством за људска 

и мањинска права и друштвени дијалог, Министарством за бригу о породици и за 

демографију, у име Владе Швајцарске са Грађанским иницијативама и Helvetas и са  

госпођа Бебом Куком.  

Учествовали смо на 22 конференције, јавним слушањима и другим скуповима које су 

организовале државне установе, независна тела, међународне организације или 

друге домаће организације цивилног друштва: 

1. Онлајн конференција: Оснаживање старијих жена: превенција насиља кроз 

промену социјалних норми у Србији и Аустрији, Аустријски Црвени крст и 

Црвени крст Србије, 29. јануар 2021. 
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2. Тематски друштвени дијалог, Полазне основе за израду Нацрта закона о 

родној равноправности – област социјалне политике и здравствене заштите; 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог и UN Women; 

Београд, 10. фебруар 

3. Консултације са женским организацијама цивилног друштва о оквиру сарадње 

Уједињених нација за одрживи развој (UNSDCF 2021-2025), УН Србија, 

Београд, 11. фебруар  

4. Међународна конференција: Установе социјалне заштите резиденцијалног 

типа – стваран живот корисника и реални проблеми у светлу остваривања 

људских права; учешће са излагањем на тему: „Стандарди поштовања 

људских права у установама за смештај старијих особа“, (Зум), Витезови 

осмеха, 19. фебруар 

5. Тематски друштвени дијалог о предлозима за измене и допуне Закона о 

забрани дискриминације (активно учешће и иницирање измене члана 7. о 

непосредној дискриминацији, како би мере које се доносе у ванредним 

ситуацијама биле сразмерне), Министарство за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог и UN Women; Београд, 05. март 

6. Онлајн конференција: Спречавање и искорењивање фемицида у Србији, 

ФемПлац, Женски истраживачки центар и UN Women, 26. april 

7. Јавно слушање: Представљање посебног извештаја о дискриминацији 

старијих грађана са излагањем на панелу: „Улога цивилног сектора у 

унапређењу положаја старијих и имплементацији Агенде 2030“, Скупштина 

Републике Србије, Повереник за равноправност, Београд 14. мај 

8. Тематски друштвени дијалог о систему социјалне заштите Републици Србији, 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог и 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, 

10. јун 

9. Дебата: „(Не)Достојанствено старење и старост“, Надежда Сатарић, једна од 

панелиста на тему о условима за достојанствено старење и о недостајућим 

услугама подршке у локалним заједницама које држава треба да обезбеди, 

Фондација центар за демократију, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 14. јул 2021. 

10. Консултације са женским ОЦД о стратешком плану UN Women 2022-2025, UN 

Women, Београд, 8. септембар 2021. 

11. Национални дијалог о старењу и ејџизму, Повереник за равноправност и 

UNFPA, Београд, 27.септембар 2021. 

12. Састанак регионалне фокус групе у оквиру пројекта SI4CARE – Тестирање 

социјалних иновација за унапређење бриге о старим лицима у Србији, Меркур 

Врњачка Бања и Министарство здравља, Београд, 7. октобар 2021.  

13. Видео конференција, тема: „Значај активног старења“, Јесењи Фестивал 

здравља, Београд, 8. октобар 2021. 
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14. Конференција – Индекс родне равноправности у Републици Србији 2021, 

Координационо тело за родну равноправност, СИПРУ тим, Републички завод 

за статистику, UN Women, Београд, 20. октобар 2021 

15. Завршна конференција: „Оснаживање старијих жена:  спречавање насиља 

кроз промену социјалних норми у Србији и Аустрији“, Црвени крст Србије, 

Аустријски Црвени крст и Повереник за заштиту равноправности, Београд, 10. 

новембар 2021 

16. Конференција поводом Међународног дана толеранције, Повереник за 

заштиту равноправности, Београд, 16. новембар 2021. 

17. Друштвени дијалог на тему: „Међугенерацијска солидарност“, са излагањем у 

уводном делу, Министарство за људска и мањинска права и друштвени 

дијалог, 8. децембар 2021. 

18. „Форум људских права“, поводом 

Међународног дана људских права, 

Министарство за људска и мањинска 

права и друштвени дијалог, 10. 

децембар 

19.  Јавна трибина „Да ли лично 

познајемо неку особу која је жртва 

породичног насиља и да ли бисмо се 

лично умешали и предузели кораке да 

помогнемо“, са излагањем, Удружење 

жртава насиља ХАЈР и центар за 

унапређење друштва, Београд, 15. 

децембар 

20. Округли сто: представљање 

Посебног извештаја о дискриминацији 

старијих грађана реализован од стране Повереника за заштиту 

равноправности, као и приказ Истраживања о положају старијих жена и 

њиховом учешћу у политичком и јавном животу у Србији ,,За глас старијих 

жена”, које је реализовало Удружење грађана ,,Снага пријатељства”- Amity, 

Повереник за заштиту равноправности и UNFP,  преко Зум платформе, Чачак, 

16.децембар 

21. Округли сто: представљање Посебног извештаја о дискриминацији старијих 

грађана реализован од стране Повереника за заштиту равноправности, као и 

приказ Истраживања о положају старијих жена и њиховом учешћу у 

политичком и јавном животу у Србији ,,За глас старијих жена”, које је 

реализовало Удружење грађана ,,Снага пријатељства”- Amity, Повереник за 

заштиту равноправности и UNFP,  преко Зум платформе, Неготин, 17. 

децембар 

22. Консултативна радионица на тему „Депопулација и изазови старења 

становништва“, у склопу израде Националног извештаја о људском развоју на 

тему депопулације, са учешћем у дискусији, Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, 23. децембар 2021. 
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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 

медија са којима сарађујемо или који извештавају о нашим активностима или 

преносе наше изјаве и ставове по питању заштите рањивих категорија 

становништва. Током 2021. године, имали смо 127 гостовања на електронским 

медијима, изјава, интервјуа, конференције за медије и 20 написаних текстова 

или одговора на питања за новине или часописе. О нашим активностима, ставовима 

и мишљењима извештавало је 177 различитих штампаних и  електронских 

медија 438 пута. 

• 99 наступ на 30 различитих ТВ станицa, од којих 5 са националном 

фреквенцијом, а највише наступа смо имали на две телевизије са 

националном фреквенцијом: ТВ Хепи – 23 пута и националном сервису, РТС 

1 – 14 пута. 

• 25 наступa на 4 радио станицa, од којих 3 са националном фреквенцијом 

(највише наступа на Радио Београду 1 (21 пут, од којих у емисији „Доживети 

стоту“ 11 пута). 

• 36 чланака у 12 штампаних медија (часописи Глас осигураника – 10 пута, 

Глас центара – 2 пута и Саветовалиште за породицу -1, дневне новине: 

Вечерње новости – 5 пута; Блиц – 4 пута, Ало, Новосадски Дневник и Данас – 

по 2 пута, недељници: Чачански глас – 5 пута, Сремске новине, Сомборске 

новине и Блиц жена по једанпут). Највише текстова објавиo је Глас 

осигураника, часопис Фонда ПИО. 

• 278 објава на 131 различитом порталу, плус 89 преноса објава.  

 

• Укупно премијерна ТВ минутажа: 1.379 минута 16 секунди – скоро 23 сата, 

од којих је скоро 12 сати на ТВ Хепи, па на ТВ Н1 – 121 минут, РТВ Војводина 

– 67 минута и РТС 1 - 65 минута;  

• 23 наступа на ТВ Хепи – 12 у Јутарњем програму, 7 у Телемастеру, два пута 

у емисији После ручка и по једном у емисијама: „Иза браве“ и „Актуелности“. 

Укупна премијерна минутажа на ТВ Хепи била је 11 сати, 18 минута и 260 

секунди 

• 14 наступа на РТС 1 -  у Дневнику 2 и Београдској хроници – по четири пута, 

у Дневнику 1 и емисији Ово је Србија – по 2 пута, затим у Јутарњем дневнику 

и Јутарњем програму – по једном. Укупна премијерна минутажа на РТС-у била 

је 65 минута и 19 секунди 

• Укупно премијерна радио минутажа: 353 минута 34 сек. – скоро 6 сати, од 

којих издвајамо гостовања на Радио Београду I у емисијама Доживети стоту – 

11 пута и Ухвати дан 5 пута.  

 

На Amity сајту, имали смо 57 објава текстова о активностима, а на Фејсбуку 210 

објава и дељења.  
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• Сајт је имао 47.622 прегледа, током 2020. закључно са 31.децембром 2021.  

• Фејсбук страна 204 нових особа које прате страну, укупно 1.367, на дан 01. 

јануара 2022. 
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6. Финансијски извештај 

Укупан приход организације у 2021. години износио је 12.625.027,34 РСД 

(107.372,02 ЕУР1). Укупан приход укључује приходе по основу: 

• донација за пројекте: 

o  „За повећано учествовање старијих жена у јавном и политичком 

животу“, финансираног од стране ЕУ, Канцеларије за сарадњу са 

цивилним друштвом и UN Women 

o „За побољшање положаја жена на селу“, финансираног од стране UN 

Women 

o „Подршка породицама оболелих од деменције и пилотирање 

Саветовалишта за неформалне неговатеље“, финансираног од стране 

Министарства за бригу о породици и  демографију 

o „За поштовање права старијих током пандемије“, финансираног од 

стране Владе Швајцарске, преко Грађанских иницијатива 

o „За живот старијих жена из сеоских средина без насиља и 

дискриминације“, финансираног од стране UN Women 

o „Ситуационо тестирање дискриминације над старијим женама“, 

финансираног од стране UN Women 

o „Унапређење препорука људских права у Републици Србији са фокусом 

са фокусом на миграције и расељеништво (фаза 2)“, финансираног од 

стране ОЕБС-а 

o „Промоција недискриминације и заштита од насиља над старијим 

женама у условима пандемије“, финансираног од стране Министарства 

за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

• донације физичког лица за реализацију Конкурсa за „Драганову награду“ за 

најбољи путопис старијих 2021; 

• сопствених прихода Удружења. 

Удружење је у 2021. години остварило приходе путем пружања услуга другим 

правним лицима, Комори социјалне заштите за реализацију обука, као и путем 

чланарина. У наведене приходе, уврштена су и средства од амортизације за основна 

средства, која су купљена током ранијих година. 

У приходе нису урачуната средства у износу од 467.132,86 РСД, намењена удружењу 

ФемПлац, које је партнерска организација у реализацији EIDHR Пројекта.  

Приход остварен у 2021. години, мањи је у односу на приход 2020. године за 1,81%.  

Укупни расходи су једнаки укупним приходима Удружења и износе 12.625.027,34 

РСД (107.372,02 ЕУР). 

 

1 Вредност у еврима је прерачуната по курсу 117,5821 РСД за 1 евро на дан 31.12.2021. године 
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У структури трошкова највећу ставку 2021. године чине трошкови зарада и трошкови 

по основу исплаћених хонорара (уговори о делу, ауторски хонорари) сарадницима 

за реализацију пројектних активности. 

Бруто износ зарада и хонорара је 6.518.393,08 РСД, што представља 51.63% 

укупног оствареног прихода. Нето износи горе неведених примања исплаћени су у 

висини од 4.258.982,03 РСД, што износи 33.74% у односу на остварени приход у 

2021. години. 

На име трошкова пореза и доприноса при исплати нето примања запослених и 

хонорара сарадника плаћено је 2.259.411,05 РСД што чини 17,89% оствареног 

прихода. 

Давања држави увећана су још и за трошкове плаћеног пореза на закуп пословног 

простора (74.693,13 РСД), трошкове пореза за употребу моторног возила и друге 

порезе и таксе (11.888,86 РСД). 

Укупна давања према држави по свим  наведеним основама износила су у 2021. 

години 2.345.993,04 РСД (19.951,96 ЕУР) или 18,59% укупног прихода. 

На текуће трошкове канцеларије (трошкови закупа канцеларијског простора, 

трошкови струје и ПТТ услуга, трошкови комуналија, трошкови одржавања возила и 

канцеларијске опреме) потрошено је 1.013.566,11 РСД и банкарске провизије и 

накнаде (52.349,90 РСД). 

Разлику до укупних трошкова у износу од 4.954.136,26 РСД чине остали трошкови 

пројектних активности реализованих у току 2021, а у складу са уговореним буџетима 

по Пројектима: 

• трошкови набавки у оквиру Пројекта „За побољшање положаја жена на селу“, 

за набавку опреме за реализацију пословних планова за потребе економског 

оснаживања жена износили су 1.305.380,56 РСД.  

• трошкови за 10 плаћених термина у емисијама Радио Београда I – 100.000,00 

РСД; 

• трошкови реализације анкетних истраживања путем портала Пензин – 

90.000,00 РСД 

• трошкови израде и снимања излагања стручњакиње из Словеније за потребе 

националне конверенције – 47.000,00 и трошкови снимања филма о раду 

Дневног боравка – 10.000,00 РСД; укупно – 57.000,00 РСД 

• трошкови штампања публикације „Путовања без граница“ у оквиру 

реализације Конкурсa „Драганова награда“ за најбољи путопис старијих–

97.276,20 РСД,  

• трошкови штампања фотографија и каталога за изложбу „Лепота старења“ – 

82.974,96 РСД 

• трошкови ажурирања сајта и фејсбук странице удружења – 84.000,00 РСД 

• трошкови услуга дизајнирања и припреме за штампу – 81.000,00 РСД; 

• трошкови семинара и угоститељске услуге – 771.493,09 РСД: 
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o на обукама и округлим столовима -  538.994,39 РСД, 

o на конференцијама за медије, радионицама, за учеснике фокус група и 

посетиоце изложби „Лепота старења“ – 80.048,70 РСД; 

o послужење и освежење за завршну конференцију пројекта „За повећано 

учествовање...“ – 152.450,00 РСД 

• промотивни материјал (календари, агенде, ролап, плакати, приручници, 

лифлети...) – 136.272,89 РСД; 

• материјали за радионице и обуке – 101.814,74 РСД, 

o фасцикле, блокови, оловке – 96.068,91 РСД 

o материјали за обуке – 5.745,83 РСД 

• канцеларијски и остали потрошни материјал – 96.343,29 РСД, 

• трошкови организације и реализације шест конференција за медије – 

174.000,00 РСД; 

• трошкови реализације два округла стола: 70.500,00 РСД;  

• трошкови горива 368.337,94 РСД;  

• трошкови превоза учесника на скупове и завршну конференцију  – 203.093,33 

РСД, 

• трошкови услуга екстерне евалуације пројеката: „За побољшање положаја 

жена на селу“ и „За повећано учествовање старијих жена у јавном и 

политичком животу“ – 405.521,06 РСД  

• преводилачке услуге – 311.375,00 РСД; 

• трошкови књиговодствене агенције – 280.000,00 РСД; 

• трошкови амортизације износе 71.307,20 РСД, 

• трошкови коришћења ауто пута и осигурања износе 66.446,00 РСД, 

Годишњи финансијски извештај организације за 2021. сачињен је на прописаним 

обрасцима и у писаној (електронској) форми биће достављен Агенцији за привредне 

регистре у законски предвиђеном року (најкасније до 31.03.2022.). 

Утрошена средства међународних и домаћих организација и институција у 

динарима и еврима 

РБ Организације и институције Утрошено у 

РСД 

Утрошено у 

€ 
% 

1. Делегација Европске уније у Србији 5,089,158.70 43,281.76 40.31 

2. UN Women 2,919,258.03 24,827.40 23.12 

3. Влада Швајцарске 1,587,046.02 13,497.34 12.57 

4. ОЕБС 1,012,407.24 8,610.22 8.02 

5. 
Министарство за људска и 
мањинска права  

749,630.78 6,375.38 5.94 

6. 
Министарство за бригу о породици 
и демографију 

673,553.00 5,728.36 5.34 

7. Сопствена средства 239,988.73 2,041.03 1.90 

8. 
Буџет Републике Србије – Ковид 
помоћ 

185,401.44 1,576.78 1.47 
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РБ Организације и институције Утрошено у 

РСД 

Утрошено у 

€ 
% 

10. 
Јасмина – Беба Кука – физичко 
лице 

97,276.20 827.30 0.77 

11. Остали донатори2 71,307.20 606.45 0.56 

Укупно: 12.625.027,343 107.372,02 100 

 
  

 

2 Амортизација основних средстава набављених у оквиру донација ранијих година (World Vision/AgroInvest) 

3 Ову цифру чине укупни расходи организације са амортизацијом 
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7. Планови за 2022. годину 

Наставићемо да дајемо допринос развоју недостајућих сервиса и услуга 

социјалне заштите у локалним заједницама кроз: 

1. Наставићемо, да и у 2022.години, реализујемо услуге Саветовалишта за 

старије особе и њихове сроднике, које волонтерски реализујемо од 2010. 

године. Пружаћемо психосоцијалну подршку и давати информације за око 80-

ак старијих особа и/или њихових сродника који долазе у канцеларију или се 

јављају путем телефона или мејл комуникације. 

2. Наставићемо да се бавимо превенцијом насиља над старијим женама 

реализујући панел дискусије  и радионице са њима на којима им објашњавамо 

шта су све акти насиља над њима, зашто је важно да о томе не ћуте већ да 

пријављују и траже заштиту. Обучавамо их како да праве сопствене стратегије 

за заштиту од насиља и какве су процедуре поступања уколико до њега дође. 

За те активности имамо подршку кроз пројекте подржане од стране 

Министарства за људска и мањинска права  и друштвени дијалог до 31. марта 

2022. и од стране UN Women до краја априла 2022. године. 

Даваћемо допринос у креирању друштвених политика које се односе на 

рањиве друштвене групе кроз: 

Наставићемо да и ове године промовишемо активно старење путем Конкурса за 

„Драганову награду 2022“, који већ осму 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, уколико се укаже прилика имајући у виду епидемиолошке мере због 

пандемије ковид 19.  

И у 2022. години у партнерству са Фото савезом Србије приредићемо пет фото 

изложби на тему „Лепота старења“ у: Аранђеловцу, од 18.јануара 2022. до 

8.фебруара; Параћину од 10. до 22.фебруара; Зрењанину од 21.марта до 1.априла; 

Чачку током априла и у Зајечару, 15.априла 2022.године. Изложба у Зајечару ће бити 

по позиву Српског лекарског друштва, а током трајања осмог Симпозијума 

„Медицина у уметности“.  

Реализоваћемо наградни Конкурс за најбољу фотографију на тему активног старења 

и међугенерацијске солидарности, и у 2022. години, поводом Међународног дана 

старијих особа а са циљем промовисања позитивне слике о старијима и старењу у 

друштву. 

Пружаћемо подршку јачању капацитета стручњака за рад са рањивим групама: 

Реализоваћемо обуке за стручне раднике по акредитованим (имамо их пет) и 

програмима обуке без провере знања (имамо их 10).  
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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 2021. године а бићемо отворени за сарадњу и са другима које имају сличан 

концепт деловања као и ми. 

 

 

 

У Београду,  

1.  март 2022. године 

Председник Управног одбора 

мр Надежда Сатарић 
 


