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3. ДЕЦЕМБАР 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

инклузија - приступ - оснаживање људи свих способности

Уједињене нације су основане на принципима једнакости за 
све. У преамбули оснивачког акта се афирмишу 
достојанство и вредност сваког људског бића и даје 
предност промовисању социјалне правде. Особама са 
инвалидитетом су, де фацто, намењена сва основна 
људска права садржана у основи УН и свих других 
инструмената људских права. Дан особа са инвалидитетом, 
3. децембар Уједињене нације су прогласиле 1992. године и 
од тада се обелезава у целом свету.

Ово су кључна постигнућа у раду Уједињених нација у 
настојању да се унапреде једнакост и укљученост особа са 
инвалидитетом у све аспекте друштвеног развоја.

УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ И ИНВАЛИДНОСТ
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1998: Уметност, култура и самостални живот
1999: Приступачност за све у новом миленијуму
2000: Информационе технологије за све
2001: Пуно учешће и једнакост: нови приступи напретку и процени резултата
2002: Самостални живот и одрживо живљење
2003: Наш глас
2004: Ништа о нама без нас
2005: Права особа са инвалидитетом: акција за развој
2006: Е-приступачност
2007: Достојан рад за особе са инвалидитетом
2008: Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом: достојанство и правда за све нас
2009: Како да Миленијумски развојни циљеви постану инклузивни: оснаживање особа са 

инвалидитетом широм света
2010: Одржање обећања: инвалидност укључена у Миленијумске развојне циљеве до 2015. и даље
2011: Заједно за бољи свет за све: укљученост особа са инвалидитетом у развојне процесе
2012: Уклањање препрека ради стварања инклузивног и приступачног друштва за све
2013: Уклањање препрека, отварање врата: за инклузивно друштво и развој за све
2014: Одрживи развој: технолошка обећања
2015: Инклузија је важна: приступ и оснаживање особа свих способности

2007. 
Округли сто на тему „Запошљавање особа са инвалидитетом“ у организацији Одбора за рад, борачка и социјална питања.

2008.
Посета посланика Граду Нишу и Дому за одрасла инвалидна лица и стара лица у Дољевцу, 3. децембра као и одржавањем 
седнице Одбора ван седишта Народне скупштине Републике Србије, у форми јавног слушања  у Лесковцу, 4. децембра,  у 
организацији Одбора за смањење сиромаштва.

2009. 
Посета представника организација особа са инвалидитетом Народној скупштини, делимично присуство седници Јесењег 
заседања Скупштине и разговор са потпредседником Народне скупштине Николом Новаковићем, председницом Одбора за 
смањење сиромаштва Снежаном Стојановић-Плавшић, председником Одбора за рад, борачка и социјална питања Мехом 
Омеровићем и председником Одбора за европске интеграције Ласлом Варгом.

2010. 
Јавно слушање на тему „Испуњена обећања – Примена УН Конвеције о правима ОСИ у пракси“, у организацији Одбора за рад, 
борачка и социјална питања.

2011. 
Посебна седница Одбора за рад, борачка и социјална питања на тему «Пет година од доношења Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом».

2012. 
Свечана седница Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањене сиромаштва, на тему «Унапређење 
положаја особа са инвалидитетом у светлу предстојећих законодавних активности“.

2013. 
Заједницка седница  Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва и Одбора за просторно 
планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације, на тему «Уклонимо препреке, отворимо врата – укљученост за све».

2014.
Заједничка седница  Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва и Одбора за образовање, 
науку, технолошки развој и информатичко друштво на тему „Одрживи развој и технолошка обећања у служби остваривања 
људских права особа са инвалидитетом“.

2015. 
Округли сто на тему „Инклузија ОСИ – приступачност и оснаживање“ у организацији Одбора за рад, социјална питања, друштвену 
укљученост и смањење сиромаштва и Одбора за људска и мањинска права.

Обележавање 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом у 
Народној скупштини Републике Србије

Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар обележава се у Народној скупштини Републике Србије од 2007. године, 
када је први пут једна особа са инвалидитетом, Гордана Рајков, постала народна посланица и која је и иницирала обележавање 
овога дана у Народној скупштини Републике Србије. У свим организованим догађајима, учествовали су народни посланици, 
представници организација ОСИ, различитих институција, представници Владе Србије, независних регулаторних тела и других 
организација. Међународни дан особа са инвалидитетом обележаван је следећим догађајима:

Како је тематски обележаван 3. децембар на предлог УН

Светски програм акције за особе са инвалидитетом (1982) као глобална стратегија 
која државама даје нацрт како да обезбеде пуно и једнако учешће особама са 
инвалидитетом, са тежиштем на људским правима.  Међународна година особа са 
инвалидитетом (1981) и УН Декада особа са инвалидитетом (1982) упућују на 
друштвене ставове као препреке остварењу пуних људских права и једнакости особа 
са инвалидитетом.
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Установљене су Уједињене нације, усвојен оснивачки акт, посвећен 
миру и сигурности, људским правима и социо-економском развоју за 
људе у целом свету.

1950
Економски и социјални савет УН усвојио резолуцију о потреби препознавања 
инвалидности и особа са инвалидитетом из друштвене димензије. 

Декларација о друштвеном напретку и развоју (1969) афирмише основне 
слободе и принципе оснивачког Акта УН са посебним тежиштем на заштити 
права особа са инвалидитетом.

Декларација о правима ментално ретардираних особа (1971), праћена Декларацијом о 
правима особа са инвалидитетом (1975). Ове декларације су први УН инструменти који се 
специфично односе на особе са инвалидитетом.

Стандардна правила УН за изједначавање могућности за особе са 
инвалидитетом (1993). Правила служе као водич за доносиоце одлука како да 
уклањају препреке И стварају једнаке могућности за особе са инвалидитетом. 

Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом (ЦРПД - 2006) први 
међународни документ који промовише, штити и обезбеђује сва људска 
права и основне слободе свим особама са инвалидитетом.

Састанак при Генералној Скупштини о Миленијумским развојним 
циљевима (2013) укључујући развојне циљеве за особе са 
инвалидитетом.

Агенда 2030 о одрживом развоју. То је глобални развојни 
план који специфично укључује особе са инвалидитетом 
у оквиру пет циљева у седам кључних области.
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