Овај пројекат финансира
Европска унија

Република Србија

ЕУ ЗА ПРИСТУПАЧНЕ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ

Назив пројекта:
ЕУ за Србију – побољшање приступа јавним установама за особе са инвалидитетом и ограниченом покретљивошћу
Уговорно тело:
Делегација ЕУ у Србији.

Трајање пројекта:
21.09.2020 – 20.09.2021.

Вредност пројекта:
400.000 EUR

Циљ пројекта:
Пројекат има за циљ да унапреди знања, вештине и подигне свест локалних самоуправа, организација цивилног друштва и инжењера
о значају унапређења приступачности јавних установа за особе са инвалидитетом и ограниченом покретљивошћу.

Oчекивани резултати:
Подизање капацитета, информисаности и унапређење знања, вештина и сензибилисаности циљних група треба да доведе до
бољег стратешког приступа и рада на унапређењу приступачности у оквиру јединица локалних самоуправа.Унапређење капацитета, поред теоријских обука, биће постигнуто и кроз припрему стручних публикација, примера добре праксе и размену домаћих
и међународних искустава.
Подизањем видљивости теме приступачности у широј јавности очекује се и унапређење постојећих прописа који регулишу област
приступачности у Републици Србији.

Планиране активности:
Израда публикација и смерница за примену и контролу примене стандарда приступачности, које ће обухватити четири
кључна аспекта:
• планирање, пројектовање и изградњу окружења,
• примену и контролу стандарда приступачности у пракси,
• правну подршку, надзор и контролу рада јавних органа у примени стандарда приступачности
• типологије интервенција у примени стандарда приступачности.
Програм обука о основама приступачности, и моделима стварања приступачног окружења за све људе. Едукативни програм
ће се састојати од једнодневних семинара и дводневних радионица, намењеним запосленима у локалним самоуправама,
организацијама цивилног друштва и инжењерима различитих профила, и биће усмерен на четири теме:
• Креирање политика и доношење одлука,
• Примена прописа и концепта „Дизајн за све” у пракси,
• Koнтрола спровођења прописа,
• Заговарање и контрола рада јавних органа.
За учеснике који су заинтересовани за рад у области приступачности, Пројекат ће организовати тренинг за тренере, усмерен
на стицање уско стручних знања и практичних вештина у области приступачности.
Активности заговарања
Активности пројекта биће усмерене и на анализу постојећег законодавног и стратешког оквира, као и на припрему препорука
за унапређење закона и стратегија у области приступачности.

Пројекат спроводи

