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 1. Подршка у писању АКТ пројекта 

Почетак године започео је писањем пројектне апликације за конкурс Заједно за 
активно грађанско друштво - Грантови за иновативне партнерске иницијативе 
између организација грађанског друштва и јединица локалне самоуправе. Како 
САПС није испуњавао услове да учествује на конкурсу, на састанку УО САПС је 
договорено да се подржи организација чланица САПС-а Инклузија особа са 
инвалдиитетом Чајетина. Пројекат је одабран за финансирање и започеле су 
припреме око реализације пројектних активности. Пројекат је био амбициозан и 
све организације чланице САПС-а дале су допринос у реализацији. Реализација 
пројекта почела је 1. маја 2021. године.  

 2. Пројекат Инклузивно је културно 

Написан је предлог пројекта за Министартсво културе и информисања за Конкурс 
у области културних делатности особа са инвалидитетом за 2021. годину. САПС је 
добио грант у износу од 250.000,00 РСД. У оквиру пројекта израђена је 
публикација Индикатори за мерење инклузивности установа културе и њихових 
програма. Публикација осим индикатора садржи и правни оквир за приступачнију 
културу, као и 5 примера добре праксе инклузивних установа културе. Публикација 
је елктронским путем дистрибуирана на око 100 адреса установа културе широм 
Србије. 

 3. Активирање друштвених мрежа фејзбук и инстаграм и 
њихово одржавање 

У мају 2021. године отворена је фејзбук страниса САПС-а, а убрзо и инстаграм 
профил. До краја године страница на фејзбуку прикупила је преко 1000 пратилаца, 
а инстаграм око 100. 

 4. Припрема садржаја за сајт и објављивање 

На сајту САПС-а објављено је 7 текстова у 2021. години. 

 5. Телевизијски прилози о приступачности у туризму 

Представница САПС-а учествовала је у снимању два прилога о приступачном 
туризму. Један за Други дневник РТС-а и један за ТВ Вести. Оба рилога 
објављена су на друштвеним мрежама САПС-а. 
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 6. Рекација САПС-а на изградњу метроа у Београду 

САПС је упутио допис са захтевом за обавештење о томе да ли се води рачуна о 
присрупачности у свим фазама изградње БГ метроа. Дописи су упућен Влади РС, 
Министратсву грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Граду Београду. 
Одговор је стигао од компаније Београдски метро и воз. 

 7. Учешће на пројекту ЕУ за приступачне јавне установе 

Представници САПС-а учествовали су на обукама које су реализоване у оквиру 
овог пројекта, као и на завршној конференцији. 

 8. Састанак са министром грађевине 

На позив министра грађевине, Томислава Момировића, организован је састанак 
са председницом Управног одбора САПС-а на ком је договорено да САПС 
делегира члана и заменика члана за Међуресорну радну групу за креирање и 
сповођење оперативног плана за приступачност за период од 2020. до 2024. 
године. За чланицу је делегирана Љупка Михајловска, за заменика Владимир 
Марковић. 

 9. Одржавање редовних недељних састанака  

Чланови Управног одбора САПС-а редовно су се састајали сваког уторка у месецу 
и разговарали о реализованим активностима и плановима. 

 


