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Поздравна реч председника општине

Сматрајући да приступ у решавању приступачности према
концепту „дизајн за све” треба бити утемељен на људским правима и
укључен у релевантна подручја политика на међународном, националном,
регионалном и локалном нивоу, препозната је потреба за израдом
локалног акционог плана.
ЛАП треба да понуди свеобухватни оквир - истовремено да је
флексибилан и прилагодљив у циљу задовољавања специфичних услова
приступачности. Он треба да послужи као путоказ за стварање
политика

како

преусмеравање

би
и

се

олакшало

примена

обликовање,

одговарајућих

планова,

прилагођавање,
програма

и

иновативних стратегија.
Општина Инђија чини све како би ојачала положај поједница у
друштву и отклонила препреке за стварање услова за најбржи могући
развој и остварење његових потенцијала у свим апсектима живота.
Основно начело ЛАП-а је обавеза друштва да осигура свим грађанима
путем активне подршке здрав

начин живота, сигурног окружења и

заједнице која је спремна за пружање подршке.
Како би ово начело било могуће примењивати, потребно је
осигурати пружање квалитетних и иновативнох услуга те оснаживање
мера које се већ спроводе, а дефинисане су националним стратегијама и
политикама

с

циљем

побољшања

квалитета

живота

кроз

приступачност-универзални дизајн за све.
Циљеви општине у погледу људских права, недискриминације,
једнаких могућности, пуноправног грађанског учешћа у следећих пет
година требали би бити смештени у оквиру овог акционог плана.
До сада наша општина није имала овакав документ, који ће, уверен
сам, бити од великог интереса за нашу општину.
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С тим циљем овај документ нуди свеобухватан оквир, који је
истовремено и прилагодљив, како би омогућавао задовољавање свих
корисника, да би могао послужити као смерница за доношење одлука
(политичких), омогућавајући им израду, прилагођавање, преусмеравање и
примену одговарајућих планова (задатака), програма и иновативнох
стратегија.
Акциони

план

оцењујем

врло

квалитетним

и

значајним

за

планирање стратешке политике развоја општине Инђија која ће
подржавати самостално живљење и осигурати побољшање квалитета
живота на свим подручјима.
И на крају, желим да нагласим, да се посао не завршава усвајањем
овог акционог плана, већ заправо тек почиње и да ће представљати
живи документ обавезан за примену у наредних пет година, којим ће се
створити услови за примену приступачности по концепту „Дизајн за
све”.

Горан Јешић
Председник Општине Инђија
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Уводна реч радне групе-тима за приступачност
Израдом и усвајањем ЛАП-а за приступачност, овај тим жели пре свега
да допринесе повећању нивоа приступачности животног окружења за све
грађане општине Инђија поштујући при томе потребе старих лица,
трудница, деце, особа са сметњама у развоју, особа са инвалидитетом,
особа са привременим тешкоћама а у свему кроз примену концепта
„дизајна за све“
Тим за приступачност је окупио све актере и чиниоце из цивилног
друштва као и стручњаке који су укључени у изградњу и планирање урбаног
окружења. Ово је прилика да различити актери, свако из свог угла,
анализирају постигнуте резултате у последњих пет године који су довели до
позитивних развојних промена. Пружа се прилика да се идентификују
преостали изазови и предузму одређени кораци како би се створило
окружење без баријера у коме би све особе (деца, труднице, стари, особе
са инвалидитетом..) могли да се слободно крећу. Пружа се прилика сваком
учеснику да партиципира и доприноси промени ситуације на боље, јер је
познато да се конкретни проблеми људи најбрже и најпотпуније решавају
тамо где и настају и свакодневно се дешавају, тј. на локалном нивоу.
Основна начела ЛАП-а доприносе изједначавању могућности за све, у
смислу потпуног укључивања свих у друштво, потврђују универзалност,
пружају једнаке могућности припадницима свих друштвених група и
доприносе учвршћивању демократије и социјалне кохезије.
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Општински тим за израду ЛАП-а за приступачност
Општински тим за приступачност формиран је Решењем председника
општине Инђија, 15.11.2010. године укључивањем Општине Инђија у
пројекат под називом «Мрежа Градова и Општина за све», који спроводи
организација Центар «Живети усправно».
Чланови тима су:
1. Раденковић Гроздана - Центар за социјални рад»Дунав»-координатор
тима;
2. Ћурчић Милан, испред ЈП «Дирекција за изградњу»-члан тима;
3. Драган Иброчић, Одељење за урбанизам «ОУ Инђија» -члан тима;
4. Милорад Божић, ЈКП «Комуналац» -члан тима;
5. Небојша Забрдац, Одељење за урбанизам «ОУ Инђија» -члан тима;
6. Милијана Дражић, Центар за социјални рад «Дунав» -члан тима;
7. Вања Маријевић, ДЗ»Др Милорад Мика Павловић» -члан тима;
8. Слађана Пешић-Гиљанин, ДЗ»Др Милорад Мика Павловић» -члан
тима;
Задатак тима је био:
o Да дефинише приоритете у области приступачности са фокусом на
све људе (Дизајн за све),
o

o

Израда предлога стратешког документа на територији општине
Инђија који ће укључити препознавање различитих сегмената
приступачности у циљу једнаког учешћа свих грађана без обзира на
физичке, сензорне, интелектуалне карактеристике или године
старости, и преглед постојећих ресурса за задовољавање тих
потреба;
Иницирање, развој и праћење партнерства у њиховој примени,

o

Промовисање партнерских активности, потреба да се ствара
приступачно окружење;

o

Сарадња са тимовима за приступачност из других локалних средина
који су укључени у пројекат «Мрежа градова и општина за све»;

o

Обављање и свих других послова у складу са основним задацима и
циљевима рада због којих је тим и образован;

Тим ће настојати да се примењује акциони план, пружајући помоћ у
облику препорука, савета и стручних информација.
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Захвалност учесницима у процесу израде ЛАП-а
Локални акциони план за приступачност у општини Инђија
представља документ, који је од велике важности, јер ће се примена овог
документа рефлектовати на ефикасно и дугорочно планирање приступачног
окружења, које пружа једнаке могућности учешћа у свим аспектима
друштва.
Овим путем се захваљујемо свим учесницима, који су дали допринос
у изради овог плана. Пре свега посебну захвалност изражавамо центру
„Живети усправно”, који је у сарадњи са својим партнерима: Покрајинским
заводом за социјалну заштиту, Јужнобачким управним округом и
Удружењем за ревизију приступачности, покренуо јануара 2010. године,
пројекат под називом „Мрежа Градова и Општина за све”.
Поменути центар је остварио контакте са Општином Инђија о значају
формирања Мреже Градова и Општина. Поред Општине Инђија, у тај
пројекат су укључени и други градови и општине, и то: Сомбор, Апатин,
Зрењанин, Врбас, Панчево, Нови Сад, Инђија, Бачка Паланка, Бечеј, Тител,
Темерин и Жабаљ. Намера носиоца пројекта била је да се од стране
општина формирају локални тимови и да се изаберу локални координатори
за приступачност.
Као први корак у спровођењу пројекта је била организована обука о
основама приступачности за представнике/це општине. Програм обуке је
акредитован од стране Републичког Завода за социјалну заштиту, а
спроводили су га представници Центра, у сарадњи са својим партнерима.
У наведеној обуци учешће су узели:
o представници локалне самоуправе (Одељење за урбанизам)-Драган
Иброчић, виши стручни сарадник урбанистичког планирања и ГИС,
дипл инжињер саобраћаја;
o представници јавних предузећа: ЈП „Дирекција за изградњу-Ћурчић
Милан, референт за инвестициону и техничку документацију и ГИС,
дипл. инжињер саобраћаја и Милорад Божић, ЈКП „Комуналац”
Инђија, руководилац службе за опште и правне послове, дипл.
правник;
o Представници Центра за социјални рад „Дунав” Инђија, Раденковић
Гроздана, директорка центра, дипл. дефектолог и Дражић Милијана,
дипл. правник;
o представници Дома здравља-Слађана Пешић-Гиљанин,
психолог и Вања Матијевић, дипл. социјолог.

дипл
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У месецу новембру (15.11.2010. године), Председник општине је
донео Одлуку о образовању тима за израду ЛАП-а и на тај начин званично
покренуо овај процес стратешког планирања, те њему овим путем
изражавамо захвалност.
Наравно, највећа захвалност припада пре свих, онима који су
највише енергије и труда уложили у изради овог акционог плана. Реч је о
члановима Општинског тима, који је испитивао и конципирао предлоге мера
и активности које су постале саставни део овог документа.
Дакле, захваљујемо се свим особама кје су се на било који начин
укључивале и у кључним тренуцима давале своје доприносе да мотивишу
чланове тима да овај план учине што квалитетнијим (представници свих
основних и средњих школа укључујући и предшколску установу, културног
центра, библиотеке, Дом здравља, Центар за социјални рад, Туристичка
организација општине, НВО)
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Методологија рада
У изради ЛАП-а радна група је користила домаћа и међународна
искуства и препоруке.
Процес израде Локалног акционог плана за приступачност (ЛАП)
инициран је и вођен у сарадњи са Центром «Живети усправно» који има за
циљ унапређење квалитета живота људи у градовима и ошптинама
Војводине кроз повећање приступачности окружења, производа и услуга.
Новоформирани локални тим је кроз креативне радионице горе поменутог
центра, стекао основна сазнања о предметном пројекту и кроз размену
искустава са представницима других локалних самоуправа активно
синхронизовано учествовао у изради овог ЛАП-а.
Кроз реализацију пројекта «Мрежа градова и општина за све»
извршена је едукација и информисаност локалног тима за приступачност
где су представници локалних тимова упознати са методологијом израде
предметног стратешког документа.
Израда ЛАП-а је методолошки заснована на партиципативном
приступу, који подразумева директну укљученост свих јавних и приватних
заинтересованих страна у току трајања целокупног процеса. Иницијални
тим је обухватио области деловања његових чланова из области јавног
живота и окружења, пре свега из области здравства, социјалне политике,
урбанизма, планирања и изградње јавних објеката.
Циљ је омогућити шире учешће заједнице у идентификацији,
активирању и координацији партнерстава за имплементацију појединих
активности и пројеката из овог плана кроз инклузију свих становника
општине.
Намеће се потреба да сви нови објекти, инфраструктура, системи,
услуге и технологије буду доступни свима као и да се постојећи објекти
адаптирају и учине доступним. У вези са тим важно је обезбедити
приступачност физичког окружења, јавног превоза, услуга намењених
јавности, информација и комуникација, што представља предуслов
самосталног живота и пуне укључености у све области друштвеног живота.
Правни акти који у Републици Србији регулишу ова питања су Закон
о планирању и изградњи, Закон о комуналним делатностима, Закон о
информисању, Правилник о условима пројектовања и планирања у вези са
несметаним кретањем деце, старих, инвалидних, хендикепираних и свих
других лица.
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Принципи и вредности
Локални акциони план за приступачност општине Инђија, у току свог
рада и креирању мера и активности за приступачност, користиће препоруке
Европског концепта приступaчности.
Европски концепт приступачности представља средство које треба
да користимо да бисмо уредили и обликовали своје окружење како би
одговарало сваком појединцу које га користи. Да бисмо то постигли, морамо
да анализирамо постојеће информације и упоредимо их са стварним
потребама становништва. Тако, Европски концепт приступачности (ЕКП)
мора да буде основни водич за свакодневни рад за све оне које се баве
изградњом нашег окружења – као што су политичари, грађевинске фирме,
дизајнери, службеници...
Стога, изграђено окружење, са свим својим елементима и
компонентама, треба да буде тако осмишљено да сваком омогући приступ
различитим садрћајима: култури, простору, објектима, комуникацији,
услугама, привреди...
Документ Локалног акционог плана базира се на принципима:
o социјалне интеграције
o самовредновања
o партиципације
o поштовање различитости
o једнаких могућности
o забрани дискриминације
o поштовања права човека, достојанство, независност појединца
o родне равноправности
o децентрализације
o одрживости.
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Приступачно окружење треба да:
•

уважава разноликост корисника (нико не треба да се осећа
маргинализованим, и сви треба да буду у могућности да дођу до
њега),

•

буде безбедно по све кориснике (без клизавих подова, избочених
делова, адекватних димензија, ...итд).

•

буде здраво ( да не треба да представља опасност по здравље,
нити да изазива проблеме људима који болују од одређених болести,
нпр. алергија; штавише, требало би да подстиче здраво коришћење
простора и производа);

•

буде функционално (пројектовано тако да служи сврси за коју је
намењено без проблема и тешкоћа);

•

омогућава лако сналажење и разумљивост, тако да сви корисници
могу да се без тешкоће оријентишу, а да би се то постигло треба
водити рачуна о следећем: јасна информација (коришћење
универзалних ознака, избегавање речи скраћеница које могу довести
до забуна), распоред у простору треба да буде кохерентан и
функционалан како би се избегла дезоријентисаност коринсика;

•

буде «лепо на око» (одабрано решење треба да буде естетски
пријатно јер ће тако бити лакше прихваћено од корисника)

Израда ЛАП се ослања на социјални модел схватања потреба
корисника, који препознаје да особа која није у стању да користи одређену
функцију, користи неке друге функције да би се снашла у свакодневним
животним ситуацијама (особа која не види користи додир и звук, особа која
не чује користи додир и вид, особа која не хода користи колица за кретање).
Проблем настаје када окружење не пружа могућност за коришћење тих
алтернативних функција, нпр. :
o особа која не види и користи невизуелна средства да би дошла до
информација, читање је немогуће када су књиге доступне само у
штампаном облику;
o особа која не види, проблем је када су саобраћајни сигнали дати
само разнобојним светлима на семафору;
o за особу која не чује и функционише помоћу тактилних и визуелних
средстава, проблем је када је пожарни аларм подешен тако да даје
само звучне сигнале;
o за особу која не хода и користи колица за кретање препреку
представљају степенице на улазу у зграду или уска врата.
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Процес примене дизајна за све обавезује да се води рачуна о:
o правима свих људи;
o новим могућностима запошљавања;
o мерама за заштиту здравља и безбедности које су законом
гарантоване свим људима;
o унапређењу односа у друштву;
o свеукупној друштвеној одогворности;
o уштедама које
запошљавања;

се

могу

остварити

инклузијом

у

области

o одрживости и приступачности изграђеног окружења;
o налажењу решења, које ће бити повољно за све.
Према томе, изградња приступачног окружења значи радити на
окружењу које уважава људске потребе и, заузврат, подстиче људе да
поштују своје физичко и друштвено окружење.
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ОПШТИНА ИНЂИЈА
Географски подаци
Положај и границе: Општина Инђија се налази у североисточном
Срему, између два већа гравитациона центра – Новог Сада и Београда.
Према административној подели припада Сремском управном округу и АП
Војводини. Површина територије инђијске општине износи 385 км², а броји
11 насељених места (Стари Сланкамен, Нови Сланкамен, Крчедин, Бешка,
Чортановци,Марадик, Сланкаменачки виногради, Јарковци, Љуково, Нови
Карловци и Инђија). Надморска висина града је 113м, док је централни део
насеља одређен координатама: 45,03º северне географске ширине и 20,05º
источне географске дужине.

Положај општине Инђија у Републици Србији и Сремском округу

Добра саобраћајна повезаност са главним градом Републике
(Београдом) и главним градом Покрајине (Новим Садом), али и са Старом
Пазовом, Румом, Сремском Митровицом, доприносе да општина Инђија има
повољан географски положај. Вреднујући геопросторне, економске и
демографске потенцијале своје агломерације, Инђија има конкурентски, а
уједно комплементаран и компатибилан однос са Београдом, Новим Садом
и читавом регијом.
Општина Инђија (у даљем тексту: Општина) је основна територијална
јединица у којој грађани остварују локалну самоуправу у складу са Уставом.
Територују Општине чине подручја 11 насељених места.
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Бр.
1.
2.
3.

Насељено место
Бешка
Инђија
Крчедин

Бр.
6.
7.
8.

4.

Љуково

9.

5.

Јарковци

10.
11.

Насељено место
Марадик
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Сланкаменачки
виногради
Стари Сланкамен
Чортановци

Постоје идеални услови за развој друмског и железничког саобраћаја.
Друмском везом Инђија је повезана са два пута према Новом Саду и
Београду (старим асфалтним путем и ауто-путем Нови Сад-Београд, то је
међународни пут Е-75, коридор 10). Преко Општине постоји и друмска веза,
која повезује Дунав и Саву, односно попречни сремски пут.

Историјат општине
Прво помињање насеља датира из 1455. године. Према описима из
1746. године, насеље је имало 60 домова, док је у 1791. години већ порасло
на 122 домаћинства са 1054 становника. Почетком 19. века почињу да се
досељавају Чеси и Немци, а крајем века и Мађари. Пред Други светски рат
у Инђији, од укупно 7900 становника, 5900 је чинило немачко становништво.
Инђија је у то време најразвијеније место у Војводини, духовни и културни
центар Немаца у Сремском региону. После 1944. године, нове сеобе су се
појачале, па иако данас 75 одсто популације чине Срби, Инђија је задржала
свој стари космополитски дух међуетничке толеранције.
Индустријски развој Инђије је уско повезан са развојем железничке
инфраструктуре, која се у Инђији развила 1883. године из два правца,
Суботице и Загреба на северу и западу, настављајући према Београду. Ово
је суштински поставило Инђију на раскрсницу два кључна балканска
железничка правца. Поред тога што је прва имала железничку
инфраструктуру, Инђија је развила и први модеран пут у Србији, такозвани
Међународни пут Нови Сад-Београд, који је кроз Инђију пролазио још 1939.
године. Различити сајмови су почели да се одржавају у Инђији на почетку
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19. века у време када је основана државна поштанска служба. Телеграф је
постао оперативан у Инђији у 1850. години, док је поштански трансфер
новца започет 1886. године. Прва банка је основана 1897. као и прва
трговинска школа, а прва електрана у Инђији је почела да ради 1911.
године. Индустријски прогрес у Инђији је започет оснивањем млинова током
средине 19. века. Први већи млин на пару капацитета од десет возила
пшенице по дану, направила је компанија из Будимпеште у 1890. години.
После млинова, следиле су фабрике цигала, док је традиција у производњи
тепиха и намештаја започела 1876. године. На почетку 20. века, основана је
позната фабрика за производњу крзна.
После Другог светског рата, основане су
многе различите нове фабрике, које су производиле
све, од колица за децу, ексера, џема, јаја у праху и
падобрана до текстила и индустрије за обраду
метала. Већ у првој половини 20. века Инђија је
постала традиционална дестинација за трговину и
центар успешних трговинских компанија. Шездесете године су обележене
наглим развојем малих и средњих предузећа.
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Демографски подаци
Број становника: Према подацима Републичког завода за
статистику процена је да, закључно са 30.06.2008., у општини Инђија живи
48.624 становника.
Према последњем званичном попису становништва 2002. године, у
11 насеља општине Инђија живи 49.609 становника. Центар општине је и
најмногољудније насеље, у њему живи 52,9% општинске популације.
Најмање је насеље Сланкаменачки Виногради, са 266 становника.
Старосна структура: Попис из 2002. године показује да је у
старосној пирамиди најбројнији контигент становништва је у старосној групи
од 45 до 49 година. Становништво општине Инђија стари и овај процес је
дошао до границе критичности, јер је индекс старења дошао до односа 1:1
(индекс старења је однос броја старих преко 60 година и броја младих
испод 20 година старости), односно у старосној пирамиди контигент
најстаријег становништва и најмлађег је изједначен. Старије средовечно и
старо становништво чини 50,3% укупне популације у општини Инђија.
Број младих у општини Инђија 2002. године износио је 10.292 што
чини око 20% укупне популације.

Природни прираштај 2002. год. био је негативан (-4,4 ‰), али ипак
нешто повољнији од војвођанског просека (-4,7 ‰). Ситуација се последњих
година поправља и према подацима РЗС за 2008. природни прираштај
износи -3,9‰.
Образовна структура становништва се побољшала, али и даље
није задовољавајућа. На попису 2002. у популацији старијој од 10 година
2,8% је неписмено становништво (чак 7,0% било је 1981.год). Анализа
образовне структуре становништва према школској спреми показује да 21%
становништва старијег од 15 година чини становништво без школске
спреме и незавршеног основног образовања. У популацији старијој од 15
година највеће учешће има становништво са завршеним средњим (48,9%) и
основним образовањем (22,3%). Више и високо образовање стекло је 7%
становника.
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Пол

Укупно

Без
школске
спреме

1-3
разреда
ош

4-7
разреда
ош

Основно
образов.

Средње
образов.

Више
образов.

Високо
образов.

М

20.302

474

234

2.037

4.309

11.333

801

768

Ж

21.515

1.757

587

3.467

5.019

9.095

812

580

У

41.817

2.231

821

5.504

9.328

20.428

1.613

1.348

Становништво старо 15 и више година према полу и школској спреми, по попису 2002.

Радни контигент (жене 15-59 год. и мушкарци 15-64 год.) чини 68,17
% укупне популације. Укупан број активних лица је 22.206 према попису
2002. (највећи број активних је у терцијарним и секундарним делатностима).

укупно

мушко
(15-64)

женско
(15-59)

Удео
радно
способног
у укупном
(%)

33.818

17.060

16.758

68,17%

Радно способно
Укупан број
становника

49.609

65+

7.729

Удео
старијих од
65 год. у
укупном (%)

15,58%

Радно способно становништво према попису 2002.

Кретање укупног броја домаћинстава је у послератном периоду
(1948-2002.год), имало тренд перманентног пораста, по просечној годишњој
стопи од 1,5%. Број домаћинстава се брже повећавао од броја становника,
што је последица процеса сталног раслојавања породица и издвајања у
самостална домаћинстава. Због тога је просечна величина домаћинства
опадала од 3,9 до 3,1 члана по домаћинству.
У етничкој структури становништва најбројнији су Срби (84,9%),
затим следе Хрвати (3,8%), Мађари (1,9%) и Роми (0,5%). Занимљиво је да
се на попису 2002. око 2% становништва изјаснило као Југословени.
На основу извршене анализе може се оценити да су основне
карактеристике општинске популације перманентан раст, као и пораст
домаћинстава, побољшање образовне структуре становништва и др.
Пораст укупног броја становника резултат је позитивног миграционог салда,
али је природни прираштај је негативан. Дошло је и до погоршања старосне
структуре и виталних карактеристика популације. Општину Инђија захватио
је процес демографског старења и општа демографска ситуација на
подручју општине се погоршала.
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Привреда
Основни носилац развоја привреде насеља Инђија, уз пољопривреду
су индустрија и мала привреда (занатске радње, мала и средња
предузећа). У циљу обезбеђења простора за развој индустрије и мале
привреде Генералним урбанистичким планом насеља Инђија резервисане
су две урбанистичке целине – зоне у североисточном и југоисточном делу
Инђије За обе радне зоне израђени су Регулациони планови у којима је
дата даља разрада поставки Генералног урбанистичког плана Инђије.
Формирање радних зона омогућило је изградњу нових капацитета као
и могућност трајног дислоцирања свих производних капацитета из
централног и стамбеног дела насеља што се пре свега одражава на
квалитет животне средине у насељу, као и на квалитет услова рада и
производње.
Чињеница да Инђија поседује две потпуно функционалне, комунално
опремљене радне зоне , које при том имају изузетан географскосаобраћајни положај (близина Београда 42 км, Новог Сада 35 км,
Аеродрома “Београд” 35 км, непосредна близина главних саобраћајних
праваца у земљи ауто-пут Е-75: Београд-Нови Сад, ауто-пут Е-70: БеоградЗагреб, магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума-Стари
Сланкамен, железничких пруга Београд–Инђија-Нови Сад-СуботицаБудимпешта и Београд–Инђија–Загреб-Љубљана, близина реке Дунав)
поставља Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала и
атрактивности за инвестирање.

Ресурси
Доступност ресурса и њихово ефективно коришћење ће довести до
достизања циља акционог плана за приступачност. Већина ресурса из
партнерских организација и институција већ је стављења у службу увођења
принципа „Дизајн за све“ у окружењу. Партнери ће обезбедити најбоље
могуће услове користећи постојеће, али и обезеђивањем додатних ресурса.
Ово показује да институције и организације раде у партнерству, користећи
све расположиве ресурсе да би постигли заједничке циљеве. ЛАП ће бити
основни алат који ће нам помоћи да идентификујемо и обезбедимо додатне
ресурсе и финансије за остварење циљева коју су дефинисани.
Уопштено посматрајући ситуацију у Општини постојећи ресурси су
добро сагледани и стављени у функцију.
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Важни ресурси Општине Инђија су јавне установе и предузећа:
-

Дом здравља Инђија са амбулантама

-

Специјална болница ''Др Боривоје Гњатић'', Ст. Сланкамен

-

Основне школе општине Инђија ( 9 )

-

Средње школе општине Инђија ( 3 )

-

Предшколска установа '' Бошко Буха ''

-

Центар за социјални рад „Дунав“

-

Културни центар,

-

Спортски центар,

-

Национална служба за запошљавање

-

НВО, Удружења грађана

-

Јавна предузећа

-

Приватна предузећа

-

Самосталне радње.
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SWOT анализа
W СЛАБОСТИ

S ПРЕДНОСТИ
Идеје

Недостатак кадра

Тим за приступачност
Упућеност једних на друге

Недовољна информисаност, тј. недовољна
едукованост заинтересованих актера

Организованост

Недостатак већег тимског рада

Знање

Недостатак времена

Контакти

недостатак опреме и радног простора

Креативност

проблеми између форамализације и
професионализације (међусобни односи)

Подела посла
Спремност на едукацију
Спремност на тимски рад
Мотивација
Воља, ентузијазам
Људи различитих образовних профила

Недовољно дефинисане улоге и задужења (
структура и правила понашања)
Недовољан систем награђивања
Недовољно искоришћен потенцијал људи у
локалној заједници
недовољна освешћеност о значају
приступачности
T ПРЕТЊЕ

О МОГУЋНОСТИ
Конкуренција

Предрасуде о окружењу ( низак ниво свести)

Углед у јавности
Отвореност локалних власти

Недовољна заинтересованост људи у окружењу
и референтних ``органа`` -неинформисаност

Закон о спречавању дискриминације-

Неедукованост

Закон о образовању

Недовољна сарадња са организацијама и јавним
установама

Рад на законским оквирима у Србији
Повезивање са покрајинским и републичким
властима

Неинформисаност јавности

Сарадња са другим општинама и градовима
Сарадња са јавним установама и
организацијама, НВО, итд.
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ПРИСТУПАЧНОСТ У ОПШТИНИ ИНЂИЈА
Стратешки документи и приступачност у њима

•
•
•
•

Међу стратешким документима донетим на локалном нивоу:
Стратегија развоја социјалне политике општине Инђија,
Стратешки план општине Инђија,
ЛАП за младе,
ЛАП за избегла и интерно расељена лица
Анализа стања

Поједине групе корисника јавног простора, као што су: особе са
инвалидитетом (корисници инвалидских колица, ходалица, штака, белог
штапа, слушног апарата и других помагала), мала деца, родитељи са
малом децом, труднице, особе са повећаном телесном масом, старије
особе, особе са привременим оштећењима (прелом ноге, руке) и сл.
суочавају се са бројним потешкоћама приликом свог кретања. Најчешће се
сматра да су те групе корисника саме узрок томе, услед својих смањених
физичких способности и специфичних захтева приликом кретања, што је
погрешно, јер на тај начин друштво не преузима одоговрност коју би
ојбкетивно требало да преузме за стварање окружења које ће бити
доступно свима.
Мобилност свих грађана, а нарочито горе наведених група са
отежаним степеном кретања и / или комуникације, зависи пре свега од
услова који постоје у окружењу.
Приступ околини – окружењу, информацијама, комуникацијама,
јавном превозу је недовољна у нашој општини. Иако је у последњих
неколико година у нашој општини учињен велики помак у овој области то
није довољно за самосталан живот грађана општине Инђија. Још увек није
физички приступачна ниједна основна и средња школа укључујући и
предшколску установу, јавна предузећа, Центар за социјални рад, Дом
здравља је делимично приступачан. Информације за особе које су слепе
нису доступне (Брајево писмо), а за особе са оштећенјем слуха у Општини
и другим јавним установама не постоји ни један запослени тумач знаковног
језика. Све медијске куће у Инђији су архитектонски, комуникацијски и
информационо недовољно приступачне за особе са инвалидитетом.
Приступачност се препознаје као значајна активност за све општине
па и општине Инђија. Међутим не постоји довољна сагласност око тога шта
значи »приступачност». У оквиру локалне заједнице препознаје се да је
локална заједница извор тог оснажења.
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На основу анализе садашњег и будућег стања заједнице и то пре
свега из угла приступачности окружења као и уређења, дошли смо до
закључка : да би универзални дизајн заживео, потребно је заједничко
ангажовање великог броја друштвених чинилаца. Пре свега, органи власти
треба да донесу законе и прописе који ће утврдити обавезу примене
дизајна за све, а затим да обезбеди механизме који ће обезбедити њихово
спровођење.
У самој фази реализације зацртаних планова неопходна је сарадња
стручњака из области које се тиче физичког окружења које се гради или
адаптира, затим стручњака из области дизајна и пројектовања и свих јавних
установа и организација.
Резултати анализе дате ситуације допринеле су констатацији да је
примена концепта «дизајн за све» реално могућа, уколико се обезбеди
механизам за имплементацију. У том смислу неопходно би било у оквиру
управе општине задужити службу која ће да надгледа спровођење политике
у области приступачности (мониторинг спровођења акционог плана) и уводи
стандарде када су у питању грађевински пројекти. Ова служба би тесно
сарађивала са јавним предузећима и установама као и многим
организацијама које се баве овом проблематиком, које би биле у обавези
да налазе решења за различите облике приступачности. Посматрајући из
нашег угла доводи се у питање и проблем дефинисања јасних и одрживих
стандарда приступачности у различитим областима, што нам скреће пажњу
на потребу да концепт дизајна за све треба схватити као концепт чији ће се
садржај временом мењати и дограђивати.
Стратешко акционо планирање је креативан процес који треба да
идентификује критична питања и да се постигне договор око поузданих
општих циљева, крајњих циљева и конкретних планова који ће да се
реализују.
Стратешко-акционо планирање је такође моћна техника за окупљање
водећих пословних људи и изабраних званичника да би створили
партнерство јавног и приватног сектора, који ће побољшати пословну климу
у општини и конкурентну позицију као и да би решавали друга питања која
погађају квалитет живота свих грађана општине Инђија.
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ
Повећање нивоа приступачности за све грађане општине Инђија применом концепта „Дизајн за све“.
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.
До краја 2013. године повећати архитектонску приступачност образовних, културних и установа социјалне заштите
имплементацијом стандарда приступачности на њиховим објектима.
ЗАДАТАК 1.1.
До априла 2012. године, приликом планирања, санације и редовних одржавања образовних, културних и установа социјалне
заштите у општини, урадити детаљну ревизију објеката са аспекта приступачности и израдити идејно-техничке пројекте за
приступачне улазе, тоалете, етаже и др.
ЗАДАТАК 1.2.
У периоду април 2012-децембар 2013 реализовати радове на објектима, предвиђене пројектно техничком документацијом,
ради примене стандарда приступачности.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:
Унапредити квалитет, флексибилност и ефикасност рада јавних установа повећањем приступачности информација и услуга
које се нуде грађанима.
ЗАДАТАК 2.1.
До краја 2013. године повећати информисаност свих грађана о псотојећим услугама у јавним установама на територији
општине Инђија.
ЗАДАТАК 2.2.
До краја 2013. увести нове услуге за грађане које ће бити усклађене са стандардима приступачности.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:
Повећање нивоа физичке приступачности спортско-рекреативних садржаја у Инђији.
ЗАДАТАК 3.1.:
До јануара 2014. године на објектима за спортско-рекреативне активности у Инђији имплементирати стандарде
приступачности.
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Повећање нивоа приступачности за све грађане општине Инђија применом концепта „Дизајн за све“.
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.: До краја 2013. године повећати архитектонску приступачност образовних, културних и установа социјалне заштите
имплементацијом стандарда приступачности на њиховим објектима
ЗАДАТАК 1.1.: - До априла 2012. године, приликом планирања, санације и редовних одржавања образовних, културних и установа социјалне заштите у
општини, урадити детаљну ревизију објеката са аспекта приступачности и израдити идејно-техничке пројекте за приступачне улазе, тоалете, етаже и др
Активности

Перод релизације
(од-до)

Индикатор

Средство
верификације

Одговорна
институција

Партнери

Извори средстава

Буџет
Анализа стања на
терену

јануар- септембар
2011. године

Број излазака на
терен, урађени
извештаји и
белешке из
теренских
обилазака

Доношење одлуке
о финансирању
планираних
радова

октобар-децембар
2011. године

Одржана седница
општинског већа

Израда пројектнотехничке
документације

јануар-април 2012.
године

Добијене потребне
сагласности

Извештај о анализи
постојећег стања,
записници са
састанака, медијски
материјал,
фотографије, снимци
терена.
Одлука општинског
већа о финансирању

Грађевинска дозвола

Дирекција за
изградњу
општине Инђија

локална
потребна
самоуправа, јавне средства
институције и НВО

Општинска
управа

Агенција за
локални
економски развој,
одељење за
урбанизам

нису
потребна
средства

Дирекција за
изградњу
општине Инђија

ОУ-Одељење за
урбанизам,
пројектни биро и
НВО

Обезбедит
и
финансијс
ка
средства

Други
извори
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ЗАДАТАК 1.1.2. : У периоду април 2012-децембар 2013 реализовати радове на објектима, предвиђене пројектно техничком документацијом, ради
примене стандарда приступачности
Активности

Перод релизације
(од-до)

Спровођење
поступка јавне
набавке

април-јул 2012. године Израђена
тендерска
документација,
број пријављених
извођача, одржан
састанак комисије
за избор
најповољније
понуде
август 2012-децембар Пријава радова
2013 година

Извођење радова

Индикатор

Средство
верификације

Одговорна
институција

Партнери

Извори средстава

Одлука о избору
извођача радова,
Уговор о извођењу
радова

ОУ-Дирекција за
изградњу
(комисија за
спровођење
јавне набавке)

Јавне институције

Обезбедит
и
финансијс
ка
средства

Употребна дозвола

Дирекција за
изградњу
општине Инђијанадзорни орган

Јавне институције

Обезбедит
и
финансијс
ка
средства
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Обука запослених септембар 2011. Најмање по једна
Извештај о
Општинска
Јавне институције, потребна
у јавним
јун 2012.
група запослених из реализованој
управасредства јавног
средства
установама о
сваког сектора
обуци, издати
едукативни
информисања и
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Повећање нивоа приступачности за све грађане општине Инђија применом концепта „Дизајн за све“
приступачности
обучена до краја
сертификати,
центар
НВО
планираног
медијски
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: Унапредити квалитет, флексибилност и ефикасност рада јавних установа повећањем приступачности информација и услуга
периода (култура,
материјал,
које се нуде грађанима
образовање,
фотографије,
ЗАДАТАК 2.1. До краја 2013. године повећати
свихтерена.
грађана о постојећим услугама у јавним установама на територији општине Инђија
социјалнаинформисаност
заштита, снимци
локална
Активности
Перод
Индикатор
Средство
Одговорна
Партнери
Извори средстава
самоуправа), о
релизације
верификације
институција
приступачности
(од-до)
информација,
услуга...
Буџет
Други извори
Имплементација
Током трајања
Иформације у
Извештај о
Општинска
Јавне институције, потребна
плана: Стално
пројекта
електронском
емитованим
управа-одељење средства јавног
средства
Прикупљање
јануарОрганизован
Извештај оианализи
Агенција
за ГИС информисања
локална
потребна
информисање
2010-2013
формату,
радијским
тв
за
друштвене
и
информација
о
септембар 2011. емитоване
састанак, радијске емисијама,
постојећег стања,
општине ИНђија НВО
самоуправа, јавне средства
јавности о
године
урађене делатности
постојећем стању године
прикупљена
записницифлајери
са
институције и НВО
постојећим
и
ТВ емисије,
брошуре,
документација
о
састанака,
услугама и новим
новински
чланци,
и
др.пропагандни
раду установа,
медијски
које се уводе
флајери
и др.
материјал
урађени извештаји материјал,
са одржаних
фотографије,
састанака
снимци терена.
ЗАДАТАК
2.2. за
До краја
2013. увести нове
за грађанеТехички
које ће бити
усклађене
са стандардима
приступачности
јануарБројуслуге
састанака
Израда плана
документ
Агенција
за ГИС локална
септембар 2011. радне групе, план
постављање
плана постављања општине ИНђија самоуправа, јавне
одговарајућих инфо године
обухвата сегменте инфо ттабли или
институције и
табли, на
који се тичу јавних
других средстава
НВО, Центар
одговарајућим
наступа,
повећања
Живети усправно
местима у циљу
електронских
информисаности
унапређења
медија, посебно
грађана
информација,
интернета,
комуникацијама и
одабрани
услугама,
адекватни канали
комуникације са
свим грађанима.
Активности
Перод
Индикатор
Средство
Одговорна
Партнери
Извори средстава
релизације
верификације
институција
(од-до)
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Опредељење
средстава из
општинског
буџета за
планиране услуге
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Стратешки циљ: Повећање нивоа приступачности за све грађане општине Инђија применом концепта „Дизајн за све“
Специфични циљ: Повећање нивоа физичке приступачности спортско-рекреативних садржаја у Инђији
Задатак: До јануара 2014. године на објектима за спортско-рекреативне активности у Инђији имплементирати стандарде приступачности
Активности

Перод релизације
(од-до)

Индикатор

Средство
верификације

Одговорна
институција

Партнери

Извори средстава

Буџет
Извршити ревизију јануар- јун 2011. године
објеката за
спортскорекреативне
активности са
аспекта
приступачности
Доношење одлуке јун-септембар 2011. године
о финансирању
планираних
радова

Израда пројектнотехничке
документације у
складу да
анализом стања И
урађеном
ревизијом
приступачности

септембар 2011-децембар
2011. године

реализовани
теренски
обиласци
објеката

Одржана
седница
општинског
већа

Добијене
потребне
сагласности

Записник о
стању
постојећих
објеката,
фотографије,
снимци терена
и објеката.
Одлука
општинског
већа о
финансирању и
записник са
седнице већа

Грађевинска
дозвола

Дирекција за
изградњу
општине Инђија

потребна
локална
самоуправа, јавне средства
институције и НВО

Општинска
управа

Агенција за
локални
економски развој,
одељење за
урбанизам

потребна
средства

Дирекција за
изградњу
општине Инђија

ОУ-Одељење за
урбанизам,
пројектни биро и
НВО

Обезбедит
и
финансијс
ка
средства

Други
извори
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Спровођење
поступка јавне
набавке

јануар 2012-април-2012.
године

Одлука о
избору
извођача
радова

Уговор о
извођењу
радова

Извођачки радови

април 2012-децембар 2014
година

Пријава
радова

Употребна
дозвола

ОУ-Дирекција за
изградњу
(комисија за
спровођење
јавне набавке)
Дирекција за
изградњу
општине Инђијанадзорни орган

Јавне институције

Јавне институције

Обезбедит
и
финансијс
ка
средства
Обезбедит
и
финансијс
ка
средства
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