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У 2020. 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:


„Подршка локалној интеграцији интернорасељених лица и избеглица из
бивше Југославије“; 01. јануар – 30. април 2020. (УНХЦР)
 „Развој Саветовалишта за неформалне неговатеље зависних старијих
особа и промоција прерасподеле неплаћеног рада“; 1. јануар – 31.
децембар 2020. (UN Women)
 „За повећано учествовање жена у јавном и политичком животу“; 1. јануар
2020 – 30. јун 2021. (ЕУ, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и
UN Women)
 „Хуманитарни пакети за старе у осам сиромашних општина“; фебруар-јун
2020. (Међународни клуб жена)
 „Анкетно испитивање корисника Регионалног програма стамбеног
збрињавања у Србији“; 12. мај – 12. септембар 2020. године (Центар за
регионализам)
 „За побољшање положаја жена на селу“; 1. јун 2020. – 28. фебруар 2021.
(UN Women)
 „Међугенерацијским дијалогом и активним старењем до недискриминације“;
9. јун – 24. децембар 2020. (Канцеларија за људска и мањинска права).
 Промоција активног старења - Конкурс за „Драганову награду 2020“, јануарјун 2020. (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
36 стручњака ангажованих по основу уговора о делу или ауторских уговора.
Имали смо пет чланова удружења са плаћеном чланарином у 2020. години.
Ангажман Amity-јa и у 2020. 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
избеглица из бивше Југославије 2020.

лица

и

После пуних 20 година сарадње са УНХЦР-ом на подршци избеглицама и
интернорасељеним лицима реализацијом овог пројекта ту сарадњу завршавамо.
УНХЦР нас је подржао финансијски од 1. јануара до 30. априла 2020. године,
посредством удружења Сигма плус, док међународни ревизори не обаве
финансијску ревизију нашег пројекта „Подршка локалној интеграцији
интернорасељених лица и избеглица из бивше Југославије 2019“. За то време, ми
смо се припремали за финансијску ревизију пројекта коју су обавили међународни
ревизори после укидања ванредног стања, у мају 2020. године. Налаз ревизора је
био позитиван. Наша обавеза у прва четири месеца 2020, била је и да пропратимо
шта се догодило у 10 центара за социјални рад који су у 2019. кроз пројекат
ангажовали по једног стручног радника за испомоћ и за рад са угроженима из
избегличке и интернорасељеничке популације. Рад у центрима и у 2020. години
наставили су стручни радници у: Краљеву, Новом Пазару, Лесковцу и у
Смедереву. У међувремену, колегиница из Лесковца је прешла у локалну
самоуправу на позицију помоћнице градоначелника. Сарадница из Смедерева је
прешла да ради у образовању, а колегиници из Новог Пазара после три месеца
није обновљен Уговор. У априлу 2020, у центрима Краљево, Ниш и Прокупље
наставили су ангажман стручњаци који су били пројектно ангажовани у 2018. и
2019. години. Према информацијама из центара, добили смо похвале на њихов
ангажман, нарочито због околности са пандемијом када су све службе центара
имале и ванредна задужења у раду са корисницима.
1.2.

Развој саветовалишта за неформалне неговатеље зависних
особа и промоција редистрибуције неплаћеног рада

Овај Пројекат под покровитељством UN Women, реализовали смо од 1. јануара до
31. децембра 2020. године, у партнерству са Црвеним крстом Крагујевац и
удружењем Ларис из Чачка, са идејом 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 оболелих са једне стране, и
локалних самоуправа са друге стране.
Кроз Пројекат смо развили и пилотирали иновативну услугу Саветовалиште за
неформалне неговатеље у Kрагујевцу и Чачку, чије услуге је користило 188
различитих корисника (132 жене и 56 мушкараца), уместо првобитно планираних
80 неформалних неговатеља дементних и зависних старијих особа. Поред
индивидуалног рада са неформалним неговатељима у Саветовалишту, рађено је
и групно и реализовано је девет едукативних и 24 психолошке радионице.
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Саветовалиште је у Крагујевцу функционисало у просторијама Црвеног крста
Крагујевац, а у Чачку у просторијама Центра за социјални рад Чачак.
Додатна вредност Пројекта је што смо, након проглашења ванредног стања у
Србији, отворили посебну телефонску линију у Amity-ју за ковид саветовање
неформалних неговатеља зависних особа и самих старијих особа у потреби.
Услуге, које је користило 117 особа, смо пружали и након окончања ванредног
стања, све до краја пројектног циклуса.
Урадили смо Анализу корисности и одрживости услуге Саветовалишта, како би се,
кроз заговарање, постигла њена институционализација, односно укључивање у
буџете локалних самоуправа.
Заговарање смо спроводили путем:


реализације три панел дискусије са 66 учесника (у Београду, Крагујевцу и
Чачку по једну); кроз две трибине са 52 учесника (у Београду и Чачку по
једну); кроз састанке са доносиоцима одлука у локалним самоуправама у
Чачку и Крагујевцу;
 снимања и објављивања три заговарачка филма, које смо доставили и
доносиоцима одлука у Крагујевцу и Чачку:
o „У ропству туђег заборава и сопствене љубави“
https://www.youtube.com/watch?v=mxgphiNZ3iw&t=21s;
o „ Кап живота са оболелима од деменције“
https://www.youtube.com/watch?v=CMU2cVKmZas&t=18s и
o „Љубав без сећања“ https://www.youtube.com/watch?v=xU6_7b6_Fyo&t=10s;
 133 појављивања у медијима, уместо 60 планираних. Кроз медије смо све
време водили интензивну кампању промовисања значаја услуге
Саветовалишта. Чак смо у време ванредног стања, због пандемије вируса
корона, саветовање вршили путем ТВ емисија у Крагујевцу. Имали смо 190
минута премијерне минутаже на ТВ станицама и 175 минута на радио
станицама; објавили смо и 17 вести на Amity сајту и имали смо 49 објава
на Фејсбук страни.
Резултати заговарања су:





теме дневних услуга у заједници за оболеле од деменције и питања
њихових неформалних неговатеља постале су видљиве у локалним
заједницама;
успели смо да сензибилишемо и неке од мушкараца да помажу женама у
неговању зависних старијих особа и
локална самоуправа Крагујевац ће делом финансирати услугу и у 2021.
години.

У оквиру реализације Пројекта, у Београду је формирана неформална коалиција
седам ОЦД које раде са старијима / за старије, за заговарање за развој дневних
услуга у локалној заједници за особе оболеле од деменције у Београду.
Неформална коалиција за заговарање је донела одлуку да ће заговарачке акције у
Београду водити након окончања пандемије.
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Део ове коалиције је Amity, као и Српско удружење за Алцхајмерову болест, које је
формирано у оквиру овог Пројекта, на начин да су се у Београду удружили
здравствени радници, социјални радници и неформални неговатељи оболелих, да
би радили на:




Помагању да се уобличе социјалне и здравствене политике и програми
деловања у односу на оболеле од Алцхајмерове болести и свих других
врста деменција и у односу на њихове породице и оне који су у ризику,
Развоју недостајућих сервиса и услуга на нивоу локалне заједнице за
оболеле њихове неформалне неговатеље.

У оквиру Пројекта, направљен је и сајт Српског удружења за Алцхајмерову болест
www.alchajmer.rs, путем кога ће бити објављиване значајне информације о
болести, о томе коме да се обрате за помоћ, како да остваре права и други савети
за особе оболеле од деменције и њихове неформалне неговатеље.
Удружење је отворило и фејсбук страну:
https://www.facebook.com/srpskoudruzenjezaalchajmerovubolest/
1.3.

Подршка старијим особама из Amity канцеларије

Потребе за подршком старијим људима, 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, постојале су и ранијих
година, али су оне у 2020. биле двоструко веће. Разлог за то је пандемија вируса
корона и све оно што је она узроковала: ванредно стање које је највише погодило
управо старије људе, па ванредне ситуације, па разне епидемиолошке мере.
Реаговали смо у складу са приликама и отворили и додатну телефонску линију
Ковид саветовалиште за старије и њихове сроднике/неформалне неговатеље. Та
линија је функционисала током ванредног стања, али су се људи јављали и након
тога. Повећан број јављања са молбом за подршку био је условљен и оснивањем
Српског удружења за Алцхајмерову болест, чије је седиште у канцеларији Amity-ја.
Отуда смо ми у 2020. години, пружили подршку кроз информисање, саветовање
или упућивање на друге пружаоце услуга за 136 старијих особа или њихових
сродника, пријатеља и неформалних неговатеља. Услуге смо пружали у
просторијама Удружења, затим путем телефона или путем имејл комуникације као
и одговарањем на писма приспела обичном поштом.
Чешће су наше услуге користиле жене, 85 њих, али није мали број био ни
мушкараца (51, односно 37,5% њих). Међу онима који су се обраћали за подршку и
тражили савете или препоруке, из реда старијих особа био је њих 71, а 65 их је из
реда сродника старијих особа, пријатеља и/или неформалних неговатеља.
Највише позива било је из Београда 86 (63%) али позиви су стизали из још 28
места у Србији укључујући по један позив из Париза и из Холандије. Скоро
четвртина упита је била у вези са подршком оболелима од деменције или
њиховим неформалним неговатељима (23%).
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Питања, мимо оних у вези са деменцијом, због којих су се људи јављали, током
ванредног стања, сврстали смо у четири групе:
1. Како обезбедити помоћ и негу у кућним условима за болесне и зависне
старије особе које живе саме или у старачким домаћинствима?
2. Како се носити са изазовима материјалног сиромаштва и задовољавања
основних животних потреба и испуњавања других обавеза у таквим
условима?
3. Трећа група питања је како се носити са изазовима усамљености, осећајем
страха и неизвесности и забринутости за млађе чланове породице са
којима не живе заједно, како се снаћи у недостатку других услуга у
заједници које су им биле важне а није их било?
4. Питања сродника који имају драге особе на смештају у установама
социјалне заштите за смештај одраслих и старијих када и како могу да их
посете.
Интересантно је забележити и да смо имали пуно позива из Београда али и из
унутрашњости са молбом да апелујемо на надлежне да омогуће
геронтодомаћицама да одлазе код корисника у станове и пружају им преко
потребну помоћ. Ово из разлога што је настављена пракса и после окончања
ванредног стања да геронтодомаћице не иду у станове, већ понегде само су
могле до врата стана да узму новац од корисника и оду за њега у набавку или да
плате рачуне. Реаговали смо и упутили апел Министарству за социјална питања.
1.4. Хуманитарни пакети за старе у осам сиромашнијих општина у
Србији
У периоду фебруар-јун 2020. године, Amity је реализовао дистрибуцију
хуманитарних пакета хране и хигијене за старије особе у осам сиромашних
општина у источној Србији. Ово је донација Међународног клуба жена у Београду,
које су новац за исту прикупиле на Добротворном базару који су организовале у
децембру 2019. у Београду. Amity је била једна од шест НВО које су реализовале
дистрибуцију помоћи за угрожене старије.
Amity је у сарадњи са представницама Међународног клуба жена изабрао осам
општина у којима ће поделити по 20 пакета за старије из сеоских средина,
дефинисао садржај пакета, набавио 160 пакета хране и хигијене тежине по 12 кг и
дистрибуирао их у периоду од 15. маја до 5. јуна 2020, сиромашнима из 45 села.
Садржај пакета хране је: коцка шећер 1 кг; шећер кристал 1кг; кафа млевена гранд
2x200гр; јестиво уље витал ПВЦ1/1, 3 литра; пиринач 1кг; сардине ЕВА у биљном
уљу 115гр x 5ком; месни нарезак 150гр Kарнекс, 8ком; паштета јетрена 50гр.
Карнекс 9ком; кокошија супа 58.гр 5ком; чај камилица 20гр.; бомбоне ментол
100гр.
Садржај пакета хигијене је: Мерикс прашак за прање веша 3кг; Fairy течност за
прање суђа 800мл; сапун Палмолив 90гр х 6ком.
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Пакети су дистрибуирани:
РБ
1.
2.
3.
4.
5.

Датум
15. мај
15. мај
17. мај
18. мај
22. мај

Села
(3): Бистар; Зли-дол; Бранковци
(4): Црна бара; Ломница; Комарица; Липовица
(2): Сталаћ; Лучина
(5): Горња Црнишава; Почековина; Оџаци; Медвеђа; Пољна
(5): Вошановац; Кривље; Орешковица; Лопушник; Бошњак

6.

29. мај

7.
8.

30. мај
5. јун

(12): Преконога; Лабуково; Драјинац; Палилула; Давидовац;
Радмировац; Грбавче; Рибаре; Периш; Плужина; Нишевац;
Сливје;
(4): Брест; Баличерац; Рожина; Биљег
(10): Претрковац; Смисловац; Црни Као; Чубура; Церово;
Прасковице; Грабово; Подгорац; Брељина; Витошевац

Општина
Босилеград
Власотинце
Ћићевац
Трстеник
Петровац на
Млави
Сврљиг

Мерошина
Ражањ

Активности поделе пакета су биле пропраћене кроз 18 медијских појављивања у
електронским медијима, на националном и регионалном нивоу.

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 који финансира Европска унија, а суфинансира се из буџета
Републике Србије – Kанцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, реализујемо
у сарадњи са удружењем жена ФемПлац из Панчева, од 1. јануара 2020. до 30.
јуна 2021. године са идејом да 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 спроводимо у Београду, Kрагујевцу, Нишу, Новом Саду, Чачку и Бору.
Пандемија корона вирусом је сасвим пореметила реализацију планираних
активности, посебно оних које је требало да радимо у директном контакту са
старијим женама, представницима организација цивилног друштва (ОЦД) које
раде са старијима / за старије и доносиоцима одлука. Упркос свему што је пратило
2020. годину, реализовали смо следеће активности:
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креирали и одштампали промотивне материјале (лифлет пројекта, ролап и
плакат);
спровели детаљно истраживање о укључености старијих жена у јавни и
политички живот, путем: деск анализе доступних релевантних докумената и
других истраживања; анкетним истраживањем на узорку од 600 жена
старијих од 65 година (по 100 из сваког од шест градова укључених у
Пројекат); путем пет фокус група (по једна у Београду, Крагујевцу, Бору,
Чачку и Новом Саду), уз учешће од 57 старијих жена и путем 17 дубинских
интервјуа са старијим женама (по два у Београду, Новом Саду, Бору и
Крагујевцу, Чачку и седам у Нишу). У теренском истраживању учествовало
је 657 старијих жена;
урадили смо анализу добијених података и на основу ње написали
Извештај који смо објавили у штампаној и електронској публикацији:
„Положај и учешће старијих жена у политичком и јавном животу у Србији“;
креирали смо и штампали полиси препоруке за доносиоце одлука;
Анкетно истраживање о изазовима старијих жена са којима су се суочавале
током трајања ванредног стања због пандемије вируса корона.
припремили смо садржај и реализовали две обуке за представнике ОЦД о
стандардима људских права старијих жена, антидискриминацији, родној
равноправности и о правима из CEDAW конвенције. Обуке смо реализовали
у Нишу и Бору и на њима је учествовао 41 представник/ца из 20 ОЦД из
Ниша, Нишке бање; Сврљига, Бора, Кладова и Злота. 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;
учествовали смо на Конкурсу Делегације Европске у Србији и часописа
Национална географија Србија, за најбољу социјално ангажовану
фотографију насталу у Србији „Човек у фокусу“, која говори о положају
припадника рањивих група током пандемије корона вирусом.

Amity је добио Специјалну награду жирија за најбољу фотографију ЕУ Пројеката у
Србији, са фотографијом: Волонтерка Даница Шмиц на станици на путу ка
зависној вршњакињи.


Током године имали смо 19 појављивања у електронским и штампаним
медијима и шестаобјава на Amity сајту и друштвеним мрежема.

2.2. За побољшање положаја жена на селу
Реализацију овог Пројекта, под покровитељством UN Women, започели смо 1. јуна
2020. године, а завршићемо га 28. фебруара 2021. године. Реализујемо га у
партнерству са Удружењем сеоских жена Драгачево и Женском иницијативом из
Трстеника.
У оквиру овог пројекта, бавимо се питањима повећања равноправности жена и
мушкараца у сеоским срединама, ради економског оснаживања, односно
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побољшања положаја жена. Бавимо се и питањима ублажавања негативних
ефеката ковида-19 на жене из сеоских заједница, попут пропуштених зарада.
Активности и постигнућа:
Идентификовали смо и сензибилисали више од 120 жена из сеоских средина да
учествују у пројектним активностима. Реализовали смо разговоре у четири фокус
групе (по две у трстеничким и драгачевским селима) са њима. Ови разговори су
нам послужили да идентификујемо потенцијалне кориснице и врсте економских
активности које су битне за њихово оснаживање, као и потребе за додатним
активностима како би оне развијале и пилотирале иновативне мере и услуге.
Сазнали смо и како су жене прошле за време ванредног стања уведеног због
пандемије вируса корона и какве су штете и пропуштене зараде имале. Готово све
жене су имале штету због немогућности да своје производе продају на пијацама,
које су биле затворене, или на манифестацијама, које се нису одржавале, а и сада
се не одржавају. У селима Трстеника женама су пропали комплетни расади
поврћа и цвећа, а у Драгачеву је потрулио непродат кромпир и додатне штете
направиле су поплаве.
Реализовали смо Конкурс за материјале и опрему којом ће жене надокнадити
макар део пропуштене зараде због ковида-19. Било је планирано да помоћ добије
30 жена. Пријавило се 35 жена из сеоских средина и све су добиле тражене
материјале, за прихрану и заштиту биља, материјале за обнову делатности и
одрживости производње. Вредност ове помоћи износила је 5.000 евра, укључујући
и реализацију две обуке за жене.
Једну смо обуку реализовали у Гучи за жене из Драгачева на тему: „Управљање
ризицима у предузетништву (пољопривреди)“, кроз коју су повећани капацитети
жена да идентификују потенцијалне ризике у свом послу, попут оних за време
ванредног стања, и да сагледају алтернативе како би их минимизирале и
отклониле.
У Медвеђи код Трстеника смо реализовали другу обуку на тему „Маркетинг и
продаја у пољопривреди“, која је помогла учесницима да сагледају значај
прилагођавања променама на тржишту и о новим начинима пласмана и
маркетинга у пољопривреди (преко продајних објеката и онлајн продаја).
Реализовали смо четири једнодневне обуке на још две теме. Прва тема је била:
„Иновације и креативност“, реализована је у два термина и на њој је учествовало
37 особа из Драгачева и Трстеничких села. Тема друге обуке је била: „Израда
плана за развој иновативних мера или услуга у пољопривреди, сеоском туризму
или старим занатима“. Нa њој, у два термина, учествовало је укупно 48 особа.
Реализовали смо и две једнодневне обуке на тему: „Социјална и економска права
која жене имају“, по једну у Гучи и Трстенику. На овим обукама учествовала је 41
особа, што је био оптималан број због актуелних епидемиолошких мера. На обуци
су жене имале прилику да стекну више знања о својим социјалним и економским
правима. Кроз разговоре са женама током ове обуке, закључили смо да постоје
бројне тешкоће са којима се жене суочавају у остваривању својих права, почев од
недостатка информација – не знају која права имају и како да им приступе;
физичке недоступности услуга (нарочито из области здравства и социјалне
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заштите); жене не уплаћују доприносе за ПИО и здравствену заштиту због
недостатка новца; оне које се баве млекарством, а које не могу да предају
квартално 1.500л млека, не добијају премију; лоша инфраструктура у сеоским
заједницама (путеви, водоводи, недостатак канализације, интернета, нема вртића,
нема здравствених станица...). На обукама је постигнут договор да се покрену
иницијативе према држави за измене два закона (Закон о пензионо инвалидском
осигурању и Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју). Жене су
изразиле спремност да у наредном периоду формулишу иницијативе према
локалним самоуправама, које ће допринети унапређењу живота и рада на селу.
Обележили смо Међународни дан сеоских жена у селу Јежевица код Чачка,
15.октобра 2020. године, манифестацијом, на којој смо приредили изложбу
производа сеоских жена и одржали смо Конференцију за медије. Учествовала су
четири удружења: Женска иницијатива Трстеник, Удружење сеоских жена
Драгачева, „Евгенија“ из Јежевице и „Вапљанке“ из Вапе (два чачанска села).
Гости на догађају су били: потпредседница Владе и председница Координационог
тела за родну равноправност, госпођа Зорана Михајловић; градоначелник Чачка и
представници Града; заменик председника општине Лучани; представнице UN
Women и Amity-ја. На скупу је било око 80 учесника/ца.
На скупу су изнете иницијативе за измене два закона (Закона о пензионом и
инвалидском осигурању и Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју) и предлози за унапређење локалних услова, како би се живот жена на
селу побољшао. Потпредседница Владе је обећала да ће иницирати измене
поменутих закона на седницама Владе.
Расписали смо Конкурс за жене које су биле учеснице обука у оквиру Пројекта, за
доделу бесповратне помоћи у набавци опреме или средстава за развој или
унапређење своје делатности. Планирана вредност појединачних грантова је до
хиљаду евра у динарској противвредности. На Конкурсу су учествовале 22 жене
(14 из Драгачева, осам из трстеничких села). Подршку ће добити 11 жена (осам из
Драгачева и три из трстеничких села). Набавка опреме и материјала биће
реализована у јануару и фебруару 2021. године.
Било је планирано да пројектом буде обухваћено 120 различитих жена и 20
мушкараца, а у 2020. години обухватили смо 111 различитих жена и 16
мушкараца. Због епидемиолошких мера нисмо успели да реализујемо четири
трибине за општу јавност, по две у Драгачеву и у Трстенику и обуку на тему:
„Равноправност полова и антидискриминационе политике“
2.3.

Међугенерацијским
недискриминације

дијалогом

и

активним

старењем

до

Овај пројекат смо реализовали у периоду од 9. јуна до 24. децембра 2020, под
покровитељством Канцеларије за људска и мањинска права / Министарства за
људска и мањинска права и друштвени дијалог.
Пројектом је првобитно било планирано да:
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 одржимо две радионице са старијима и младима на тему значаја
међугенерацијског дијалога;
 одржимо две трибине са старијима на тему промоције активног старења
 реализујемо два јавна догађаја на националном нивоу: поводом
Међународног дана борбе против насиља над старијима и поводом
Међународног дана старијих особа и да
 спроведемо кампању подизања свести јавности о значају спречавања
дискриминације и поштовања људских права старијих особа.
Због пандемије вируса корона, уведених и спровођених мера ванредног стања на
територији целе Србије, па ванредних ситуација у појединим општинама па опет
на територији целе Србије, пројектне активности смо морали прилагођавати
новонасталој ситуацији и околностима и мењати их у ходу.
Реализовали смо:
1. четири трибине са одраслимa на тему: „Значај активног старења и у време
ковида-19“, две у Београду и по једну у Крагујевцу и Новом Саду, на којима
је учествовала 91 одрасла и старија особа;
2. обележили смо Међународни дан старијих особа, израдом и емитовањем
два наменска спота „Старије особе и ковид-19“ уз учешће 14 деце и
старијих. Спотови су у плаћеним терминима емитовани на регионалној ТВ
Маг из Обреновца током свих 30 дана октобра по три пута дневно и то у
терминима: 9:00; 17:00 и 21:00сат. Без плаћања емитовања успели смо да
обезбедимо емитовање спотова на још осам ТВ станица и то уз гостовање
председнице Amity-ја.
3. Поводом обележавања Међународног дана људских права реализовали
смо две акције. Снимили смо три наменска спота на теме:
 За међугенерацијску солидарност (актер дечији песник и водитељ Миња
Субота) https://www.youtube.com/watch?v=KZidSF5Wc6M
 За узајамно уважавање (актер глумица Рада Ђуричин)
https://www.youtube.com/watch?v=chPinJmPE4w
 Избавимо их из сиромаштва (актер пензионерка Наташа Лукић)
https://www.youtube.com/watch?v=8u1hUiPu17Y
Спотове су уз плаћање термина за емитовање, емитовале три регионалне ТВ у
периоду од 10. до 30. децембра:
1.
2.
3.

ТВ Лав плус Чачак у терминима: 19:55; 20:55 и 22:25
РТВ Бор, у терминима: 7:00; 19:00 и 21:00
ТВ Belle Amie у терминима 9:05 и 17:05.

Успели смо обезбедити и емитовање спотова без плаћања термина за емитовање
на још шест регионалних ТВ станица.
Друга акција био је Конкурс, који смо реализовали са Центром за бригу о старима,
деци и особама са инвалидитетом Нови Београд, за ученике новобеоградских
основних школа. Конкурсни задатак је био да ученици VII и VIII разреда, путем
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својих мобилних телефона, сниме видео клип у трајању до 30 секунди или
направе анимацију, на тему људских права старијих.
Учешће су узели ученици VIII разреда ОШ „Лаза Костић“, а награде за видео
поруке су добили:
1.
2.
3.

Наталија Јованчић VIII-5, деоба првог места за поруку „Лепе речи за
старије“ https://www.youtube.com/watch?v=bf3moT3dJoc
Теодора Николић VIII -3, деоба првог места за поруку „Љубав за баке и
деке“ https://www.youtube.com/watch?v=N4QBCl9Wlx8;
Лана Пецић VIII -3, треће место за видео поруку „Помозимо старијима“
https://www.youtube.com/watch?v=kFiuHFn-veE.

2.4. Анкетно испитивање корисника Регионалног програма стамбеног
збрињавања у Србији
Пројекат смо реализовали под покровитељством и уз финансијску подршку
Центра за регионализам, у периоду од 12. маја до 12. септембра. 2020. године.
Циљ пројекта био је: „Дефинисање специфичних потреба корисника Регионалног
програма стамбеног збрињавања (РХП) у остваривању пуне интеграције кроз
подршку у социо-економском укључивању путем партиципативног прикупљања
података интервјуисањем корисника, по унапред дефинисаним питањима“.
Amity је имао задатак да на основу предходно утврђеног узорка анкетира 201
корисника стамбених решења у оквиру РХП-а, који су добили грађевински
материјал, монтажне куће, сеоска домаћинства или стамбене јединице. Корисници
су из девет општина у Србији: Суботица, Сомбор, Рума, Стара Пазова, Шабац,
Лозница, Параћин, Палилула и Земун.
Ово анкетирање је спроведено за потребе Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије (КИРС), ОЕБС-а и УНХЦР-а да могу да планирају додатне
програме мера које ће обезбедити дугорочну одрживост решења за стамбена
питања кроз социо-економску интеграцију крајњих корисника у локалне заједнице,
односно приступ својим грађанским правима као што га имају и сви остали
чланови заједнице.
Amity је организовао једнодневни тренинг у Београду, у Хотелу „Палас“ за
анкетаре Amity и ИДЦ, на коме је учествовало 26 особа. Обуку анкетара извршио
је проф. Слободан Цвејић кога је ОЕБС ангажовао за утврђивање узорка, обуку
анкетара и анализу резултата анкетирања.
Amity је обавио сво потребне послове за сам процес анкетирања почев од:
сачињавања текста за изјаву анкетара о тајности података и штампања исте у 30
примерака; сачињавања текста за сагласност особе да жели да буде анкетирана и
штампања у 1.000 примерака; штампања упитника за анкетирање у 1.000
примерака.
Заједно са службеницима КИРС-а сачинили смо садржај информативног и
едукативног лифлета, за кориснике РХП-а и штампали га у 2.300 примерака. У
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лифлету су: упутство за усељавање у станове (сервисне информације;
појашњења Закона за питања закупа и откупа станова).
Након завршеног анкетирања на терену организовали смо завршни догађај
10.септембра у Медија центру у Београду, на коме смо предствавили утиске
анкетара са рада на терену.
Највећи број анкетираних су задовољни подршком коју су добили за своје
стамбено решење, било да је у питању грађевински материјал за доградњу
властитог објекта (9.000 евра за материјал, плус 1.500 евра за мајсторе), било да
је откуп сеоског домаћинства, добијање монтажне куће или стана.
Већина добијених повратних информација говори о задовољству корисника и
позитивним аспектима који се односе на побољшање њиховог свеукупног
положаја и интегрисаности у локалне заједнице.
2.5. Промовисање активног старења
Тешко је било промовисати активно старење у 2020. због пандемије корона вируса
која је трајала током целе године и ванредног стања, које је код нас у Србији
трајало од 15.марта до 7. маја 2020. године. За време трајања ванредног стања,
слобода кретања старијим особама била је сасвим суспендована 35 дана, а
делимично и касније током трајања ванредног стања. Након укидања ванредног
стања, на снази су биле различите епидемиолошке мере које нису поспешивале
окупљање и повезивање старијих особа. Највећи број дана је било забрањено
окупљање више од 5 особа. Све ово и те како је утицало на старије људе. Ипак
успели смо да реализујемо:
Конкурс за „Драганову награду“ за најбољи путопис старијих у 2020.
Спровели смо шесту 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 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 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 74 аутора од којих 72 из Србије и по један из Босне и Херцеговине
и Аустралије.
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Међу ауторима путописних записа било је 49 жена и 25 мушкарaца, са 29
различитих локација, од којих је 11 из сеоских средина у Србији. Аутори радова су
најразличитијих занимања, нивоа образовања, почев од занатлија, службеника,
просветних радника, здравствених радника, инжењера, уметника. Најмлађи од
њих имао је 60, а најстарији 87 година. Учествовали су са својим радовима у некој
од пет унапред предвиђених категорија:
1.
2.
3.
4.
5.

Најбоља женска путописна прича
Најбоља мушка путописна прича
Најбоља прича о путовању по Србији
Најбоља прича о путовању у иностранство
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 25 (15 награђених, девет посебно похваљених и један рад
мајстора пера), објавили смо у штампаној и електронској публикацији „Путовање
је постојање“. Портал Пензин ће објављивати путописе на свом сајту и
друштвеним мрежама током ове 2021. године.
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 награде другим грађанима који буду учествовали у Amity акцијама.
Због већ наведених околности нисмо 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 у овој години пандемије.
Конкурс су и ове године медијски пропратили, поред портала Пензин са којим
партнерски и реализујемо акцију, часопис Глас осигураника, дневне новине
Вечерње новости, Радио Београд 1 - емисија Доживети стоту, Радио Нови Сад,
емисија Четврто доба и РТВ Крагујевац (26 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.
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Уместо трибина о активном старењу, које иначе сваке године реализујемо на
Фестивалу здравља, ове године пролећни није ни одржан, а на јесењем смо
учествовали предавањем из ТВ студија. У емисији уживо посвећеној старијој
популацији, поред представнице Amity-a, учествовале су Наташа Тодоровић из
Црвеног крста Србије и Радмила Урошевић из Волонтерског сервиса Звездара.
Разговор се водио о изазовима са којима се старија популација сусреће током
пандемије и на који начин они могу побољшати ментално здравље, односно како
могу превенирати депресију и анксиозност. Емисија је реализована 25. септембра
2020.године.
На позив удружења „Витезови осмеха“, представница Amity-јa је учествовала на
тематској Конференцији, на тему „Савремена породица у вртлогу пандемије“,
реализованој 3. октобра 2020. на Машинском факултету у Београду.
Представница Amity-јa је излагала на тему „Живот породица са старијим
члановима у доба ванредног стања“. Између осталог, говорила је о одговорности
чланова породице за пружање неге старијима у кућним условима и дала
препоруке за старије и за породицу, као и за стручњаке, о изазовима због
социјалне изолације старијих у време ванредног стања и како они могу и треба да
се превенирају. Управо је и том приликом промовисала значај активног старења,
посебно у ванредним околностима.
Током трајања ванредног стања, промоцију активног старења вршили смо путем
бројних наступа у електронским и штампаним медијима, као и у директним
телефонским контактима са старијим особама које су се јављале у наше Ковид
саветовалиште, за које смо отворили посебну телефонску линију за време
ванредног стања.
2.6. Праћење 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 2020. години, у два наврата смо се званично обраћали надлежнима.
Први пут, када је завршено ванредно стање, након што су се старије особе и
сродници континуирано обраћали Amity-ју са питањима: када ће бити омогућене
посете у установама за смештај; када ће корисницима бити омогућено да изађу из
установе да оду до свог стана или до града, када ће поново почети пријем нових
корисника у установу. Било је питања зашто установе не примају када сродници
однесу до капије свеже сезонско воће за своју драгу особу која је на смештају већ
примају само вакуминирану храну.
Отуда је Amity 25. маја упутио Министарству за за социјална питања Апел за
редефинисање инструкција за храну корисника установа за смештај одраслих и
старијих особа од 4. маја 2020. године, у коме је молио да се омогући слање и
свежег сезонског воћа корисницима од стране сродника уз све мере
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предострожности, посебно у установама које га немају на редовном јеловнику.
Нисмо добили одговор на апел.
Током целог лета важиле су строге забране у установама за смештај. Само током
септембра и почетком октобра биле су омогућене посете корисницима у дворишту
установе у трајању од 15 минута и то уз предходну најаву и одобрење. Пријеми су
и даље били крајње редуковани. Неки од приватних домова су вршили пријеме
нових корисника. Државне установе су се стриктно држале инструкција
Министарства или кризног штаба, па су где је зато било услова, вршили пријеме
само изузетно уз ПЦР тест и уз обавезан боравак корисника 14 дана у изолацији у
установи.
Amity је 25. децембра упутио апел Повереници за равноправност за упућивање
иницијативе надлежнима за редефинисање наредби установама за смештај
одраслих и старијих особа о забрани пријема нових корисника током пандемије.
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.

3. Подршка јачању капацитета стручњака за рад са рањивим
групама
У 2020. години, због пандемије корона вируса, није било могућности за
организовање обука за стручњаке који раде са рањивим групама. Дана 11.
фебруара 2020. године Amity је пријавио програм обуке за акредитацију код
Републичког завода за социјалну заштиту на тему: „Како унапредити комуникацију
са старијим особама“. До краја календарске године, нисмо добили повратну
информацију да ли је програм обуке прихваћен или није.

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 Драгачева;
Женском иницијативом Трстеник; Екуменском хуманитарном организацијом из
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Новог Сада; Центаром за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом
Нови Београд.
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, UN Women, Делегацијом Европске уније,
Међународним клубом жена, Канцеларијом за људска и мањинска права /
Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Центром за
регионализам и физичким лицем, госпођом Бебом Кука.
Учествовали смо на 15 конференција и других скупова које су организовале
државне установе, независна тела, међународне организације или друге домаће
организације цивилног друштва:
1. Годишњица Удружења жртава насиља ХАЈР, Београд, 22. јануар.
2. Јавно представљање резултата пројекта Родна равноправност у саобраћају
у Србији, Министарство грађевинарства, Саобраћаја и инфраструктуре
Србије и Координационо тело за родну равноправност, Београд, 24. јануар
3. Обележавање девет година рада Волонтерског сервиса Звездара, СО
Звездара, Београд, 14. фебруар
4. Догађај поводом обележавања Међународног дана жена „Ми смо
генерација за равноправност“, Координационо тело за родну равноправност
и UN Women, Београд, 6. март
5. Конференција „Невидљиве жене“, Црвени крст Србије, Кабинет министарке
без портфеља и Повереник за заштиту равноправности, Београд, 10. март
6. Online Конференција, Сиромаштво у периоду епидемије Ковид 19 вируса и у
пост-кризном периоду у Републици Србији, СИПРУ Тим, Београд, 20. мај
7. Свечани пријем поводом 10 година од оснивања Повереника за заштиту
равноправности Републике Србије, Повереник за заштиту равноправности,
Београд, 27. мај
8. Онлајн презентација истраживања „Међугенерацијска
солидарност“, Институт за јавну политику, 1. јул

сарадња

и

9. Међународна конференција: „Савремена породица у вртлогу пандемије“,
Излагање на тему: „Живот породица са старијима у доба ванредног стања“,
Удружење грађана „Витезови осмеха“, Београд, 3. октобар
10. Консултације на тему: „Пољопривреда и одрживи развој“, за потребе
Конференције Женске платформе за развој Србије, Палић 2020, ФемПлац,
Београд, 3. новембар
11. ZOOM конференција „Палић 2020: Феминизам. Побуна. Промена.“, Женска
платформа за развој Србије, Friedrich Ebert Stiftung и UN Women, Београд,
Нови Сад, Ниш, 20-22. новембар
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12. ZOOM конференција „Ментално здравље неформалних неговатеља“,
Црвени крст Србије и Популациони фонд Уједињених нација (UNFPA),
Београд, 30. новембар
13. ZOOM Конференција Последице Ковида-19 на положај осетљивих група у
ризику, узроци, исходи, препоруке, UHCHR i СИПРУ, 9. децембар
14. ZOOM догађај, Темељи за бољу будућност- 20 година UNOPS-a у Србији,
Београд, 16. децембар
15. ZOOM Форум поводом завршетка пројекта „Помоћ“, Игманске иницијативе,
17. децембар

5. Amity у медијима
Током 2020. године, имали смо 83 гостовања на електонским медијима, изјаве,
интервјуа, конференције за медије и 10 написаних текстова или одговора на
питања за новине или часописе. О нашим активностима, ставовима и
мишљењима извештавало је 132 различитих штампаних и електронских
медија 325 пута.







77 наступа на 25 различитих ТВ станицa, од којих 3 са националном
фреквенцијом, а највише наступа смо имали на националном сервису, РТС
1 – 13 пута.
22 наступa на 5 радио станицa, од којих 3 са националном фреквренцијом
(највише наступа на Радио Београду 1 (17 пута)).
23 чланка у 7 штампаних медија (часописи „Глас осигураника“ и „Глас
центара“, дневне новине: „Политика“ и „Вечерње новости“, недељници:
„Чачански глас“, „Крагујевачке новине“ и „Слободне новине“). Највише
текстова објавиo је „Чачански глас“ (7), па „Вечерње новости“ (5).
203 објавe на 95 различита портала, плус 45 преноса објава.

Укупно премијерна ТВ минутажа: 750 минута – скоро 12 и по сати, од којих је
скоро 2 сата на ТВ Н 1, па на ТВ Трстеник 74 минута, РТВ Крагујевац 64 минута.
Имали смо13 наступа на РТС 1 - у „Дневнику 1“ – 3 пута, „Дневнику 2“ – једном,
„Ово је Србија“ – 4 пута, па по један пут у емисијама „Шареница“ и „Знање имање“.
Укупна премијерна минутажа на РТС-у била је 40 минута и 11 секунди.
Укупно премијерна радио минутажа: 265 минута – скоро 4 и по сата, од којих
издвајамо гостовања на Радио Београду I у емисијама „Доживети стоту“ – 8 пута и
Ухвати дан 4 пута.
Поводом Међународног дана старијих особа (1. октобар), снимили смо два
наменска спота на тему: „Старије особе и ковид-19“, које је у плаћеним терминима
емитовала регионална ТВ Маг из Обреновца током свих 30 дана октобра по три
пута дневно и то у терминима: 9:00; 17:00 и 21:00.
Без плаћања, обезбедили смо емитовање спотова на још осам ТВ станица:
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ТВ Хепи, 30. септембра у емисији „Телемастер“;
кабловској ТВ Н1, 1. октобра у емисији „Дан уживо“;
РТВ Војводина 19. октобра у емисији „Прави угао“;
кабловској ТВ Корени, 6. октобра у емисији „Опстајање“;
регионалној ТВ Belle Amie, 1. октобра у емисији „Између редова“;
РТС 1 у Јутарњем програму 1. и 8. октобра;
регионалној РТВ Млава у емисији „Браничевски инфо“ у пет термина 1. и 2.
октобра;
регионалној ТВ Лав плус, 1. октобра у четири термина у информативним
емисијама.

Поводом Међународног дана људских права (10. децембра), снимили смо три
наменска спота. Спотове су уз плаћање термина за емитовање, емитовале три
регионалне ТВ у периоду од 10. до 30. децембра:




ТВ Лав плус Чачак у терминима: 19:55; 20:55 и 22:25
РТВ Бор, у терминима: 7:00; 19:00 и 21:00
ТВ Belle Amie у терминима 9:05 и 17:05.

Спотове су емитовали без плаћања термина:







РTВ Војводина, на првом и другом програму
ТВ Хепи, 10.децембра испред емисије Телемастер
ТВ Форум Пријепоље, три пута дневно, сваки термин по један спот
ТВ Трстеник, два пута дневно, сваки термин по један спот
ТВ Лесковац, три пута дневно сваки термин по један спот
РТВ Млава, три пута дневно, сваки термин по један спот

На Amity сајту, имали смо 41 објаву текстова о активностима, а на Фејсбуку 192
објаве и дељења.
 Сајт је имао 42.628 прегледа, током 2020. закључно са 31. децембром
2020.
 Фејсбук страна 369 нових особа које прате страну, укупно 1.165, на дан 1.
јануара 2021.

6. Финансијски извештај
Укупан приход организације у 2020. години износио је 12.870.756,84 РСД
(109.463,64 ЕУР1). Укупан приход укључује приходе по основу:


1

донација за пројекте:
o „Подршка локалној интеграцији интернорасељених лица и избеглица
из бивше Југославије“, финансираног од стране UNHCR;

Вредност у еврима је прерачуната по курсу 117,5802 РСД за 1 евро на дан 31.12.2020. године
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„Развој Саветовалишта за неформалне неговатеље зависних
старијих особа и промоција прерасподеле неплаћеног рада“,
финансираног од стране UN Women
o „За повећано учествовање жена у јавном и политичком животу“,
финансираног од стране ЕУ, Канцеларије за сарадњу са цивилним
друштвом и UN Women
o „Хуманитарни пакети за старе у осам сиромашних општина“,
финансираног од стране Међународног клуба жена
o „Анкетно испитивање корисника Регионалног програма стамбеног
збрињавања у Србији“, финансираног од стране Центра за
регионализам)
o „За побољшање положаја жена на селу“, финансираног од стране UN
Women
o „Међугенерацијским
дијалогом
и
активним
старењем
до
недискриминације“, финансираног од стране Канцеларије за људска
и мањинска права Владе Републике Србије;
донације физичког лица за реализацију Конкурсa за „Драганову награду“ за
најбољи путопис старијих;
сопствених прихода Удружења.
o




Удружење је у 2020. години остварило приходе путем пружања услуга другим
правним лицима, Колпинг друштву Србије и за потребе организовања и
реализације консултација за Женску платформу за развој Србије у износу од
119.371,78 РСД као и путем чланарина, у износу од 3.000,00 РСД. У наведене
приходе, уврштена су и средства у износу од 133.775,80 РСД, од амортизације за
основна средства, која су купљена током ранијих година.
У приходе нису урачуната средства у износу од 2.042.938,07 РСД, намењена
удружењу ФемПлац, које је партнерска организација у реализацији EIDHR
Пројекта. Такође, нису урачуната средства за дизајн, припрему за штампу и
штампање публикације „Положај и учешће старијих жена у политичком и јавном
животу у Србији“ и полиси документа, који су направљени у оквиру пројекта „За
повећано учествовање жена у јавном и политичком животу“. Средства за
суфинансирање ових активности смо обезбедили преко UN Women, и они су
директно уплатили добављачима укупан износ од 264.808,00 РСД.
Приход остварен у 2020. години, већи је у односу на приход 2019. године за
13,56%.
Укупни расходи су једнаки укупним приходима Удружења и износе 12.870.756,84
РСД (109.463,64 ЕУР).
У структури трошкова највећу ставку 2020. године чине трошкови зарада и
трошкови по основу исплаћених хонорара (уговори о делу, ауторски хонорари)
сарадницима за реализацију пројектних активности.
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Бруто износ зарада и хонорара је 7.343.792,22 РСД, што представља 57.06%
укупног оствареног прихода. Нето износи горе неведених примања исплаћени су у
висини од 4.723.478,23 РСД, што износи 36.70% у односу на остварени приход у
2020. години.
На име трошкова пореза и доприноса при исплати нето примања запослених и
хонорара сарадника плаћено је 2.620.313,99 РСД што чини 20,36% оствареног
прихода.
Давања држави увећана су још и за трошкове плаћеног пореза на закуп пословног
простора (62.241,25 РСД) и банкарске провизије (62.049,30 РСД).
Укупна давања према држави по свим наведеним основама износила су у 2020.
години 2.744.604,54 РСД (23.342,40 ЕУР) или 21,32% 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 668.549,82 РСД.
Разлику до укупних трошкова у износу од 4.734.124,25 РСД чине остали трошкови
пројектних активности реализованих у току 2020, а у складу са уговореним
буџетима по Пројектима:














трошкови набавки у оквиру Пројекта „За побољшање положаја жена на
селу“, за ублажавање последица ковида 19 износили су 493.753,84 динара
и за набавку опреме за реализацију пословних планова за потребе
економског оснаживања жена износили су 1.305.380,56 РСД, односно
укупно 1.799.134,40 РСД.
трошкови реализације анкетних истраживања – 306.506,04 РСД;
трошкови израде Анализе корисности и одрживости услуге Саветовалишта
за неформалне неговатеље зависних старијих особа – 120.000,00 РСД,
трошкови израде заговарачких филмова за институционализацију услуге
Саветовалишта – 180.000,00 РСД
трошкови израде сајта за Српско удружење за Алцхајмерову болест, које је
формирано у оквиру пројекта: „Развој Саветовалишта...“ – 110.000,00 РСД;
трошкови израде спотова поводом обележавања Међународног дана
старијих особа – 90.000,00 РСД; и поводом обележавања Међународног
дана људских права – 67.000,00 РСД; укупно 157.000,00 РСД
трошкови закупа термина за емитовање спотова снимљених поводом
обележавања Међународног дана старијих особа – 64.800,00 РСД, а
поводом Међународног дана људских права – 59.980,40 РСД; укупно –
124.780,40 РСД
трошкови штампања публикације „Путовање је постојање“ у оквиру
реализације Конкурсa „Драганова награда“ за најбољи путопис старијих–
95.116,20 РСД,
трошкови услуга дизајнирања и припреме за штампу – 44.800,00 РСД;
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трошкови за наградни фонд на конкурсу за најбољи видео материјал
младих поводом Међународног дана људских права (награде у виду робе за
три првонаграђена ученика и за школу/учитеља који је мотивисао децу да
учествују на конкурсу) – 23.744,89 РСД
 трошкови семинара и угоститељске услуге – 418.055,44 РСД:
o на обукама - 276.992,23 РСД,
o за освежење на радионицама у оквиру пројекта „Развој
Саветовалишта за неформалне неговатеље зависних старијих особа
и промоција прерасподеле неплаћеног рада“ – 32.158,37 РСД;
o конференција за медије, панел дискусије и трибине – 89.404,84 РСД;
o послужење и освежење за јавни догађај поводом Међународног дана
сеоских жена – 19.500,00 РСД и
 промотивни материјал (календари, агенде, ролап, плакати, лифлети...) –
127.535,00 РСД, маске – 53.300 РСД; промо торбе за „Драганову награду“ –
26.400 РСД; укупно 207.235,00 РСД.
 трошкови превоза учесница на обуке и на јавни догађај поводом
обележавања Међународног дана сеоских жена – 79.966,91 РСД,
 канцеларијски и остали потрошни материјал – 59.805,31 РСД,
 материјали за радионице и обуке – 75.770,94 РСД,
o фасцикле, блокови, оловке – 59.517,60 РСД
o материјали за обуке – 16.253,34 РСД
 трошкови горива 468.215,60 РСД,
 трошкови амортизације износе 133.775,80 РСД,
 трошкови књиговодствене агенције – 282.000,00 РСД;
 трошкови разних такси према држави – 1.170,32 РСД,
 трошкови услуга ревизије за пројекат „Међугенерацијским дијалогом и
активним старењем до недискриминације“ износе 21.000,00 РСД
 трошкови осталих услуга (за коришћење ауто пута, гаражу, фотокопирање и
др.) износе 46.047,00 РСД,
Годишњи финансијски извештај организације за 2020. сачињен је на прописаним
обрасцима и у писаној (електронској) форми биће достављен Агенцији за
привредне регистре у законски предвиђеном року (најкасније до 01.03.2021.).
Утрошена средства међународних и домаћих организација и институција
у динарима и еврима
РБ

Организације и институције

Утрошено у
РСД
5.364.330,48

Утрошено у %
€
45.622,74 41.69

3.607.027,14

30.677,16 28,02

1.

UN Women

2.

EIDHR

3.

Центaр за регионализам

937.833,64

7.976,12

7,29

4.

UNHCR2

758.326,75

6.449,44

5,89

2

Износ од 126.250,09 РСД се односи на амортизацију основних средстава набављених у оквиру донације UNHCR ранијих година
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РБ
5.
6.

Организације и институције
Канцеларија за људска и мањинска
права Владе Републике Србије
Буџет Републике Србије – Ковид
помоћ

Утрошено у
РСД

Утрошено у
€

%

700.000,00

5.953,38

5,44

510.164,00

4.338,86

3,96

7.

Сопствена средства

394.704,65

3.356,90

3,07

8.

Канцеларија
за
сарадњу
са
организацијама цивилног друштва

278.182,18

2.365,89

2,16

9.

Међународни клуб жена

179.360,00

1.525,43

1,39

10.

Јасмина – Беба Кука – физичко
лице

138.047,00

1.174,07

1,07

11.

Остали донатори3

2.781,00

23,65

0,02

12.870.756,84 4

109.463,64

100

Укупно:

7. Планови за 2021. годину
Наставићемо да дајемо допринос развоју недостајућих сервиса и услуга
социјалне заштите у локалним заједницама кроз:
1. Наставићемо, да и у 2021.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.
Даваћемо допринос у креирању друштвених политика које се односе на
рањиве друштвене групе кроз:
2. Наставићемо реализацију пројекта: „За повећано учешће старијих жена у
јавном и политичком животу”, који траје од 1. јануара 2020. до 30. јуна 2021,
а реализујемо га у сарадњи са удружењем жена ФемПлац из Панчева.
У оквиру овог Пројекта:
Успоставићемо дијалог са надлежним институцијама и доносиоцима одлука на
националном и локалном нивоу (Народна скупштина Републике Србије, локалне
самоуправе, месне заједнице, политичке 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.
3

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

4

Ову цифру чине укупни расходи организације са амортизацијом
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Ово ћемо постићи путем заговарања, на основу реализованог истраживања о
укључености старијих жена у јавни и политички живот, и креираних препорука 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.
Унапредићемо 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.
Оснажићемо улогу ОЦД 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, кроз четири обуке за представнике ОЦД о
стандардима људских права старијих жена, антидискриминацији, родној
равноправности и о правима из CEDAW конвенције. Обуке ћемо реализовати у
Крагујевцу, Чачку, Београду и Новом Саду, за по 20 ОЦД које раде са старијима /
за старије жене, из Шумадије, Моравичког округа, Београда и Сремског округа.
Промовисаћемо укључивање старијих жена у формалне структуре одлучивања,
укључујући и систем политичких партија, кроз реализацију: шест трибина за општу
јавност (по једну у сваком од шест градова у којима се реализује Пројекат); пет
округлих столова и пет конференција за медије на регионалном нивоу (по једну у
Нишу, Крагујевцу, Чачку, Бору и Новом Саду) и кроз завршну конференцију на
националном нивоу у Београду.
3. Завршићемо реализацију пројекта: „За побољшање положаја жена на селу“,
на начин да ћемо током јануара и фебруара 2021. реализовати набавку
опреме и материјала за жене. Реализоваћемо по једну обуку у Драгачеву и
Трстенику, на тему: „Равноправност полова и антидискриминационе
политике“, за 50 жена, ако то епидемиолошка ситуација дозволи.
Путем организовања и реализације четири трибине (по две у селима Трстеника и
у Драгачеву), промовисаћемо значај поштовања социјалних и економских права
жена и политика родне равноправности у партнерским и породичним односима, у
свери економије и формалног образовања, ако буде било дозвољено окупљање.
4. Реализоваћемо нови пројекат: „За поштовање права старијих током
пандемије“, за који смо подршку добили од Грађанских иницијатива у оквиру
ACT програма, у периоду од 1. фебруара до 31. јула 2021. године, а у
партнерству са Каритасом из Сремске Митровице, спроводити три кључне
групе активности:
Пратићемо доношење одлука и примене постојећих политика и пракси на
националном нивоу, у Београду и Сремском округу и анализирати како оне утичу
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на свакодневни живот старијих особа и на основу тога креирати препоруке и
заговарати за унапређење политика и пракси у циљу побољшања поштовања
права старијих особа.
Покретаћемо иницијативе за измене и допуне одлука о поступањима у току и
након пандемије, а на основу онлајн истраживања која ћемо спроводити 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.
Пласираћемо информација од јавног значаја за старије грађане о значају
превенције током пандемије, кроз 10 плаћених термина у емисијама Радио
Београда 1.
5. Наставићемо да и ове године промовишемо активно старење путем
Конкурса за „Драганову награду 2021“, који већ седму 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 било шта од манифестација буде догађало.
У партнерству са Фото савезом Србије реализоваћемо наградни Конкурс за
најбољу фотографију на тему активног старења и међугенерацијске
солидарности, поводом Међународног дана старијих особа.
Пружаћемо подршку јачању капацитета стручњака за рад са рањивим
групама:
Уколико епидемиолошка ситуација дозволи, 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 2020. године а бићемо отворени за сарадњу и са другима које
имају сличан концепт деловања као и ми.

Београд, 25. фебруар 2021. године

Председник Управног одбора
мр Надежда Сатарић
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