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Сажетак:У Ср би ји око 10% по пу ла ци је чи не осо бе са ин ва ли ди те
том. Ова мар ги на ли зо ва на дру штве на гру па има по тен ци ја ла да 
по ста не про дук тив ни део дру штва. Дру штве не де лат но сти, нај
пре кул ту ра и умет ност, пред ста вља ју од го ва ра ју ће по ље за при
ме ну со ци јал ног мо де ла од но са пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том 
и ус по ста вља ње ин клу зив ног дру штва. Ства ра ње ин клу зив ног 
дру штва је им пе ра тив да на шњи це. Еле мен ти за им пле мен та ци
ју ин клу зив но сти пред ста вље ни су у три ко ра ка ко ја омо гу ћа ва ју 
јед но ста ван и одр жив на чин укљу чи ва ња осо ба са ин ва ли ди те том 
у рад ин сти ту ци ја кул ту ре. Ова осе тљи ва дру штве на гру па ци ја 
пред ста вља по тен ци јал ко ји не са мо што мо же да по ве ћа удео 
уче шћа пу бли ке у ра ду ин сти ту ци ја кул ту ре не го сво јом кре а
тив но шћу и спо соб но шћу мо же да по ста не про дук тив ни фак тор 
радног ко лек ти ва ин сти ту ци ја кул ту ре.

Кључнеречи: Ин клу зи ја, при сту пач ност, осо бе са ин ва ли ди те
том, кон сул то ва ње, ко му ни ка ци ја

Увод

У ра ду ће би ти пред ста вље ни кључ ни ме ха ни зми за ус
по ста вља ње осно ва за им пле мен та ци ју ин клу зив но сти и 
укљу чи ва ње осо ба са ин ва ли ди те том у кул тур ни жи вот 
за јед ни це. Цео по сту пак им пле мен та ци је ин клу зив но сти 
мо же се по де ли ти на три де ла ко ји мо гу да ег зи сти ра ју са
мо стал но, од но сно мо гу да се фа зно при ме њу ју. По чет ни 
ме ха ни зам им пле мен та ци је ин клу зив но сти чи ни при пре ма 
– кон сул то ва ње осо ба са ин ва ли ди те том и он пред ста вља 
ког ни тив ни фак тор омо гу ћа ва ња при сту пач но сти. Дру ги ко
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рак је оства ри ва ње кон та ка та за по сле них у ин сти ту ци ја ма 
кул ту ре са осо ба ма са ин ва ли ди те том као пред у слов до бре 
ко му ни ка ци је и успе шне при ме не со ци јал ног мо де ла. Овај 
ко рак је зна ча јан јер ели ми ни ше пред ра су де ко је вла да ју у 
ве зи са осо ба ма са ин ва ли ди те том. По след њи ко рак се од
но си на сам рад са осо ба ма са ин ва ли ди те том од но сно на 
при ме ну свих нео п ход них стан дар да ко ји омо гу ћа ва ју при
сту пач ност, укљу чи ва ње и при хва та ње со ци јал ног мо де ла 
од но са пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том. 

Ин клу зив ност/укљу чи ва ње/со ци јал ни мо дел

Пре по чет ка да ва ња кон крет них пре по ру ка тре ба об ја сни
ти по јам ин клу зив но сти,  ин клу зив ног дру штва и об ја сни ти 
шта пред ста вља со ци јал ни мо дел. 

Мо гу се иден ти фи ко ва ти два су прот на мо де ла ин ва лид но
сти. Ме ди цин ски мо дел, ко ји је пре ва зи ђен, иден ти фи ку је 
ин ва лид ност као бо лест или ста ње ко је ути че на по је дин ца, 
са од го вор но шћу тог по је дин ца да се бри не о по сле ди ца ма; 
Со ци јал ни мо дел, иден ти фи ку је ба ри је ре у са мом дру штву 
ко је ства ра ју ин ва лид ност за по је дин це.1 Пре пре ке мо гу би
ти фи зич ке, ор га ни за ци о не и у ста во ви ма. Од го вор ност за 
ре ша ва ње или от кла ња ње пре пре ка је по де ље на ме ђу сви
ма ко ји уче ству ју у им пле мен та ци ји. Др жав ни ор га ни у 
Ср би ји, ме ђу ко ји ма и Ми ни стар ство кул ту ре, усво ји ли су 
со ци јал ни мо дел, што се мо же ви де ти из за ко на, као и из 
„Упут ства за спро во ђе ње ак тив но сти ко ји ма се обез бе ђу ју 
усло ви за не сме та но ко ри шће ње са др жа ја и про гра ма ин
сти ту ци ја кул ту ре осо ба ма са ин ва ли ди те том”, ко је је ово 
ми ни стар ство усво ји ло 2007. го ди не. Јед но ста ван при мер, 
ко ји се че сто ци ти ра, гла си: „ме ди цин ски мо дел би ре као да 
осо ба не мо же да се поп не уз сте пе ни це за то што има ин
ва ли ди тет, што зна чи да ко ри сти ко ли ца, док би со ци јал
ни мо дел ре као да је ко ри сник ко ли ца оне спо со бљен сте пе
ни ца ма ко је сто је као пре пре ка ње го вом ула ску у згра ду”2. 
Ин клу зи ја тре ба да по ста не са став ни део свих дру штве них 
ак тив но сти. Ин клу зи ја  отва ра мно ге мо гућ но сти, ко је, уз 
но ве спо соб но сти и струч не ве шти не, ме ња њем ме то да и 
на чи на, уса вр ша ва ју по сло ва ње ин сти ту ци ја. Ово ће, ду го
роч но, омо гу ћи ти да ин сти ту ци је кул ту ре про ши ре свој круг 
ко ри сни ка и раз ви ју чвр шћу ба зу одр жи ву у бу дућ но сти. 
Ин ва лид ност че сто зна чи ис кљу чи ва ње из уо би ча је них ак
тив но сти ко је су за ве ћи ну љу ди нор мал не и сва ко днев не и 

1 Oxfam (2003) Раз у ме ва ње ин ва лид но сти, Со ци јал ни мо дел, ин фор ма тив
на пу бли ка ци ја, Бе о град: Oxfam.

2 Та тић, Д. (2007) За шти та људ ских пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, 
Београд: Слу жбе ни гла сник. 
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осо бе са ин ва ли ди те том не мо гу у пот пу но сти да уче ству ју 
у ак тив но сти ма за ко је се под ра зу ме ва да су основ не. Би ти 
ван ре дов них то ко ва од мах ства ра ба ри је ру у са мо по у зда њу, 
са свим осе ћа њи ма ко ја асо ци ра ју на то да осо бе с ин ва ли
ди те том  ни су це ње не и да су ис кљу че не 3. 

Ин клу зи ја омо гу ћа ва да ин сти ту ци је кул ту ре ути чу на 
жи во те још ве ћег бро ја љу ди – и то љу ди ко ји су са став
ни део гру пе ко ри сни ка, пу бли ке, уче ни ка и по тен ци јал них 
службе ни ка. 

Дру штво је за јед ни ца по је ди на ца, од ко јих сва ко има мо рал
ну од го вор ност да под сти че све оно што је нај бо ље у свим 
оста лим чла но ви ма за јед ни це. Ин клу зив на кул ту ра под сти
че раз вој лич ног етич ког ста ва ко ји по шту је пре по зна ва ње и 
вред но ва ње је дин стве не дру штве не и кул тур не ра зно ли ко
сти, ко јој сва ки од чла но ва за јед ни це до при но си4.

Из град ња ин клу зив не кул ту ре под ра зу ме ва при хва та ње 
при ро де и осо би на сва ког од чла но ва дру штва. Ин клу зив
ност је кул ту ра ко ја тре ба да бу де при хва ће на од це лог дру
штва, на чин де ло ва ња ко је по др жа ва ин ди ви ду ал ност сва ке 
осо бе, те под сти че ме ђу кул тур ну кре а тив ност и ино ва тив не 
иде је, ре ша ва ње про бле ма и ме ђу људ ске ко му ни ка ци је.

Иа ко по сто ји низ за кон ских оба ве за ко је окру жу ју и по др
жа ва ју пи та ња јед на ко сти и ра зно ли ко сти, дру штво тре ба 
да пре у зме оба ве зу да по диг не ни во ор га ни за ци о не и лич
не од го вор но сти да ле ко из над гра ни ца ко је про пи су је за кон, 
све до пре у зи ма ња кор по ра тив не и лич не мо рал не оба ве зе. 
По што ва ње, вред но ва ње и укљу чи ва ње по ста је за сва ког – 
мо рал ни им пе ра тив!5

На да на шњем гло бал ном тр жи шту раз у ме ва ње ту ђе ин ди ви
ду ал но сти, дру штве ног и кул тур ног кон тек ста, ни је са мо ис
прав но, већ је и им пе ра тив. По што ва ње и вред но ва ње ту ђе 
раз ли чи то сти тре ба да бу де угра ђе но у сре ди ште по слов не 
прак се, охра бри ва но код свих за по сле них и ја ча но у свим 
де ло ви ма дру штва.

Ин клу зив ност под ра зу ме ва тра же ње на чи на да се љу ди 
укљу че, а не да се ис кљу че. Реч је о љу ди ма ко ји су у не ком 

3 Сто шље вић, Л., Ра па ић, Д. и гру па ау то ра (1997) Со ма то пе ди ја, 
Београд: На уч на Књи га.

4 Кан це ла ри ја за људ ска и ма њин ска пра ва Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Кон
вен ци ја УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, по се ће но, 28. 10. 2014., 
http://www.ljud ska pra va.gov.rs/in dex.ph p/kon ven ci jaunopra vi maoso ba
sain va li di te tom/67kon ven ci jaunopra vi maoso basain va li di te tom

5 Pl ayforth, S. (2003) Me e ting Di sa bled pe o ple (Di sa bi lity Port fo lio), Lon don: 
Re so ur ce.
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од но су у ко ме се уро ђе на вред ност сва ког по је дин ца при
зна је и по шту је (чак и ако љу ди за у зи ма ју су прот ста вље не 
ста во ве), и где сва ко има при ли ку да бу де укљу чен и да же ли 
да бу де део за јед ни це.

Прет по став ке ко је су са став ни де ло ви укљу чи ва ња су:

• сва ка осо ба има је дин стве не спо соб но сти и вред ност;

• раз ли ке се по шту ју и сма тра ју вред ним;

• сви су до бро до шли и сви при па да ју;

• сва ко мо же да уче ству је, учи и до при но си;

• сви има мо од го вор ност и при ли ку да сва ком пру жи мо 
шан су да се укљу чи и да пру жи свој до при нос;

• љу ди се ме ђу соб но по шту ју.

Ја сно је да, ако же ли мо да функ ци о ни ше, ин клу зи ја зах те ва 
да ор га ни за ци је на у че ка ко да се фо ку си ра ју на по тре бе њи
хо ве за јед ни це и њи хо ве пу бли ке и да уве ду стра те ги је ко је 
од го ва ра ју на по тре бе истих.

I 
Кон сул то ва ње осо ба са ин ва ли ди те том

Основ ни циљ је усред сре ђи ва ње на пре ва зи ла же ње ба ри је ра 
из ме ђу ин сти ту ци ја кул ту ре и ко ри сни ка – осо ба са ин ва ли
ди те том, де фи ни са њем и пре гле дом зна ча ја укљу чи во сти/
ин клу зи је и парт нер ства.Основ ни прин цип укљу чи во сти је 
ба зи ран на кон сул та ци ји: раз го вор са по тен ци јал ним ко ри
сни ци ма, по ве зи ва ње са кључ ним љу ди ма и по сто је ћим гру
па ма у ши рој за јед ни ци, што во ди ка раз ме ни ис ку ста ва и 
парт нер ству. 

Та ко ђе, вре ди се кон сул то ва ти са дру гим спе ци ја ли зо ва ним 
ор га ни за ци ја ма из исте обла сти, као и ор га ни за ци ја ма осо ба 
са ин ва ли ди те том ко је мо гу у нај ве ћој ме ри да по мог ну у ор
га ни зо ва њу спољ них ак тив но сти. Кон сул то ва ње је по зи ти
ван и ко ри стан про цес ко ји мо же да до ве де до да ле ко се жних 
по бољ ша ња у по гле ду при сту па за осо бе са ин ва ли ди те том. 
Пре ма ис тра жи ва њу ко је је на ру чио Са вет му зе ја, би бли о те
ка и ар хи ва Ве ли ке Бри та ни је 2001. го ди не о услу гама ко је 
се ну де осо ба ма са ин ва ли ди те том, 85% ис пи та ника ко ри
сти ан кет не ли сти ће, ко ји ма се ис пи ту је за до вољ ство кли
је на та по ну ђе ном услу гом, док 32% вр ши кон сул та ци је са 
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корисни ци ма као и они ма ко ји ни су ко ри сни ци, би ло да је 
реч о осо ба ма са ин ва ли ди те том или не.6

Иа ко у Ср би ји ни су спро ве де на слич на ис тра жи ва ња, мо же 
се ре ћи да се сли чан при ступ при ме њу је и код нас.

Кон сул то ва ње је пре те жно ре ак тив но и не фор мал но и углав
ном се оба вља с они ма ко ји су већ ко ри сни ци услу га. Пру жа
о ци услу га тре ба да пред у зи ма ју ини ци ја ти ву и да под сти чу 
пре не го да оче ку ју да осо бе са ин ва ли ди те том уче ству ју у 
про це су кон сул то ва ња. Кон сул то ва ње је тра же ње ин фор ма
ци ја и са ве та од ко ри сни ка услу га, по тен ци јал них ко ри сни
ка и за ин те ре со ва них стра на. Кон сул то ва ње са „ствар ним” 
ко ри сни ци ма услу га и по тен ци јал ним ко ри сни ци ма омо гу
ћа ва ин сти ту ци ји да од ре ди спе ци фич не циљ не гру пе. Кон
сул то ва ње мо же да се ко ри сти за до би ја ње по врат них ин
фор ма ци ја у по гле ду од ре ђе ног пред ло га, за до би ја ње но вих 
иде ја од ко ри сни ка услу га, за тим да от кри је те за што љу ди 
не ко ри сте ва шу услу гу или као део про це са про ме на у це лој 
ор га ни за ци ји.

Кон сул то ва ње до при но си по бољ ша њу усло ва при сту па 
обез бе ђи ва њем по врат них ин фор ма ци ја и све до чан ста ва од 
са мих ко ри сни ка и пред ста вља на чин да се те сти ра ју по бољ
ша ња и про ме не у по ли ти ци и прак си ве за ној за при ступ. 

Укљу чи ва ње осо ба са ин ва ли ди те том у про цес кон сул то
ва ња о услу га ма уоп ште, по ма же да се укло не ба ри је ре и 
повећа свест о ин ва лид но сти у за јед ни ци. 

Пре ма Чла ну 4. Упут ства Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли
ке Ср би је, јед на од ак тив но сти ко ју су ин сти ту ци је кул ту ре 
ду жне да пре ду зму је и кон сул то ва ње осо ба са ин ва ли ди
те то ми удру же ња осо ба са ин ва ли ди те том или пред став ни
ка Ми ни стар ства кул ту ре, за ду же ним за рад с осо ба ма са 
ин ва ли ди те том, при ли ком из ра де про гра ма, ор га ни за ци је 
изложби и дру гих ма ни фе ста ци ја и до га ђа ја 7.

Циљ кон сул то ва ња је да се раз ви је од нос са рад ње са ко
ри сни ци ма услу га и кли јен ти ма, ко ји се по том мо же одр
жа ва ти и раз ви ја ти. Да би кон сул то ва ње има ло зна чај ну 
уло гу, а не са мо фор мал ну, по треб но је да про цес кон сул
то ва ња бу де чвр сто уте ме љен у про це се од лу чи ва ња ка ко 

6 Playforth, S. (2004) Con sul ting Di sa bled Pe o ple (Di sa bi lity Port fo lio), 
London: Re so ur ce.

7 Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је (2006) Упут
ство за спро во ђе ње ак тив но сти  ко ји ма се обез бе ђу ју усло ви за не сме
та но ко ри шће ње са др жа ја и про гра ма ин сти ту ци ја кул ту ре осо ба ма 
са ин ва ли ди те том, Бе о град: Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, 
ст р. 2.
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би његови ре зул та ти по ста ли део раз во ја ва ше оп ште по
ли ти ке и стратеги је.У Ср би ји по сто ји мно штво удру же ња 
осо ба са ин ва ли ди те том, са ве за и не вла ди них ор га ни за ци ја 
ко је за сту па ју ин те ре се осо ба са ин ва ли ди те том. Ода бра
ни кон сул тант мо же би ти пред став ник не ке од по ме ну тих 
ор га ни за ци ја или јед но став но не ко од ко ри сни ка (ре дов ни 
по се ти лац) ко ји је упо знат са по сто је ћом про бле ма ти ком 
институ ци је по пи та њу до ступ но сти.

Ко ри сно је из вр ши ти кон сул то ва ње ка ко са ко ри сни ци ма 
услу га та ко и са за по сле ни ма, што им омо гу ћа ва да да ју 
пред ло ге за све про ме не ко је би мо гле да ути чу на на чин 
њи хо вог ра да и да раз го ва ра ју о свим про бле ми ма ко је би 
мо гли да има ју.

Не ке од зна чај ни јих ме то да би ле би:

• ко ри шће ње по сто је ћих ин фор ма ци ја, нпр. на осно ву 
про це ду ра при го во ра или пред ло га ко ји се уба цу ју у за то 
пред ви ђе не ку ти је;

• ан га жо ва ти ло кал но удру же ње осо ба са ин ва ли ди те том, 
на до бро вољ ној или про фе си о нал ној осно ви;

• осно ва ти про фе си о нал ну и ре пре зен та тив ну гру пу осо
ба са ин ва ли ди те том са од го ва ра ју ћим ин те ре со ва њи ма и 
ис ку ством (у за ви сно сти од тро шко ва);

• ан га жо ва ти за ин те ре со ва не ко ри сни ке услу га са ин ва
ли ди те том ра ди фор ми ра ња оп ште фо кус гру пе за пи та
ња при сту па или по себ них гру па, у за ви сно сти од об ли ка 
ин ва ли ди те та;

• укљу чи ти са вет ни ке за пи та ња из обла сти ин ва лид но сти 
у рад ин тер не рад не гру пе;

• ко ри сти ти ре ги стро ва не ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли
ди те том, ло кал не или на ци о нал не, во де ћи ра чу на да оне 
бу ду пре гру пе осо ба са ин ва ли ди те том не го гру пе за осо
бе са ин ва ли ди те том, ка ко би се обез бе ди ла ре пре зен та
тив на гле ди шта.

II 
Конк такт са осо ба ма са ин ва ли ди те том

Основ но пи та ње ве ћи не за по сле них, при ват но и про фе си
о нал но, је сте на ко ји на чин тре ба да се по на ша ју ка да је у 
пи та њу кон такт са осо ба ма са ин ва ли ди те том. У скла ду са 
људ ском при ро дом је да ово пи та ње иза зи ва страх ка да се 
пр ви пут ко му ни ци ра с осо ба ма са ин ва ли ди те том и по ста
вља се пи та ње да ли тре ба да се ус по ста ви кон такт на не ки 
спе ци ја лан на чин. Ме ђу тим, осо бе са ин ва ли ди те том су као 
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и дру ги љу ди – они во ле да их тре ти ра ју са по што ва њем 
и на при ја тељ ски на чин. Су здр жа но, бо ја жљи во, по на ша ње 
ко је ни је спон та но, мо же се раз у ме ти као не при ја тељ ско и 
до во ди до то га да се осо бе са ин ва ли ди те том мо гу увре ди ти. 
Не ке на чи не по на ша ња и из ра жа ва ња мо же по ја ча ти осе ћај 
дис кри ми на ци је. Нај јед но став ни је ре ше ње је и нај бо ље ре
ше ње а то је да пи та те ка кве по тре бе осо ба са ин ва ли ди те
том има. Осо бе са ин ва ли ди те том су струч ња ци у то ме.

С об зи ром на ве ли ки број вр ста ин ва ли ди те та и на чи ње ни
цу да су осо бе са ин ва ли ди те том све ви ше за сту пље ни као 
пу бли ка до га ђа се да је по не кад те шко пре по зна ти и уо чи ти 
осо бе са ин ва ли ди те том. Ово је слу чај код ве ћи не ко ри сни ка 
ин сти ту ци ја кул ту ре ко ји има ју ин ва ли ди тет, од ко јих мно ги 
има ју скри ве ни ин ва ли ди тет или ин ва ли ди тет ко ји је те шко 
пре по зна ти. 

Је зик и ко му ни ка ци ја

Из раз „осо бе са ин ва ли ди те том” је оп ште при хва ћен и тер
ми но ло шки уне сен у За кон и ко ри сти се да би се на гла си ло 
да је осо ба оне спо со бље на пре пре ка ма у дру штву, а не због 
сво јих оште ће ња. Овај из раз мно ге ор га ни за ци је осо ба са 
ин ва ли ди те том, у прин ци пу, сма тра ју до бром прак сом. Та
ко ђе је ло гич но да га ко ри сте и дру ге ор га ни за ци је, због то
га што се фо ку си ра на ба ри је ре, а не на по је дин це.Из ра зи 
као што су љу ди ко ји има ју оште ће ње ви да, љу ди ко ји има ју 
оште ће ње слу ха, љу ди ко ји има ју те шко ће у уче њу, љу ди ко
ји има ју мен тал не про бле ме, обич но се ко ри сте и у прин
ци пу се не сма тра ју увре дљи вим. Из ра зи као што су сле пи 
или сла бо ви ди, глу ви или на глу ви се та ко ђе ко ри сте, на при
мер, ка да је ва жно на гла си ти раз ли чи те по тре бе љу ди. Из раз 
„љу ди са про бле ми ма мен тал ног здра вља” још увек се че сто 
ко ри сти, иа ко се све ви ше чу је из раз „љу ди са угро же ним 
мен тал ним здра вљем”, а пре по ру чу је се „љу ди са по тре ба
ма по пи та њу мен тал ног здра вља”. Нај а де кват ни ји  из раз је 
„осо бе са ин ва ли ди те том” јер на го ве шта ва да су то пре све
га осо бе, па тек он да осо бе са ин ва ли ди те том. 

Ни је по гре шно ни ко ри шће ње уо би ча је них из ра за, као што 
су „Ви ди мо се ка сни је” или „Мо рам да бе жим”, али да их не 
ко ри сти те као ша ле. Осо бе са ин ва ли ди те том та ко ђе ко ри
сте те из ра зе.8

На во де ћи да је не ка осо ба без ин ва ли ди те та бо ље је ре ћи 
„без ин ва ли ди те та” не го „те ле сно спо со бан”. Осо бе без 

8 Playforth, S. (2003) Me e ting Di sa bled pe o ple (Di sa bi lity Port fo lio), Lon don: 
Re so ur ce, p. 8.
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инва ли ди те та ни су „нор мал не”, јер то он да под ра зу ме ва да 
су осо бе са ин ва ли ди те том не нор мал не, што је је дан од че
стих увре дљи вих из ра за. Осо бе са ин ва ли ди те том не ма ју 
„дру га чи је” или „по себ не” по тре бе, због то га што то под
ра зу ме ва раз ли ку ко ја пред ста вља те рет. Ипак, мо гу има
ти зах те ве, по тре бе око при сту па или јед но став но по тре бе. 
По треб но је из бе га ва ти из раз „хен ди ке пи ран”, јер оста вља 
ути сак осо бе ко ја је са „ка пом у ру ци”9 у по тра зи за ми ло ср
ђем, као и име ни це „ин ва ли ди”, „сле пи”, „глу ви”. На ро чи
то тре ба из бе га ва ти увре дљи ве ети ке те као што су „бо гаљ”, 
„ре тард”, „не ми глу ваћ”. Из раз „осо бе са спе ци јал ним по
тре ба ма” ни је за дру штво ко је по др жа ва со ци јал ну ин клу
зи ју. Овај из раз је нај пре по чео да се ко ри сти у „обра зо ва њу 
за спе ци јал не по тре бе“ и мно ге од ра сле осо бе га сма тра ју 
увре дљи вим. Пре по ру ке ко јих се тре ба мо при др жа ва ти у 
кон так ту са осо ба ма са ин ва ли ди те том за ви се, ис кљу чи во 
од вр сте ин ва ли ди те та.

Упо зна ва ње љу ди ко ји има ју оште ћен слух под ра зу ме ва 
следе ће рад ње:

• обра ти ти па жњу да осо ба са ко јом се раз го ва ра гле да 
у оно га ко го во ри ако не тре ба  при ву ћи ње ну па жњу 
та ко што се бла го мах не ру ком, или се ла ко до дир не 
ру ка или ра ме.

• оба ве зно про ве ри ти ка ко та осо ба же ли да се са њом 
ко му ни ци ра. 

• мо гу ће је да осо ба са ин ва ли ди те том ко ри сти ли це за 
по др шку у ко му ни ка ци ји (нпр. ту ма ча, ли ца ко ја чи
та ју са уса на), у том слу ча ју по треб но је обра ти ти се 
осо би оште ће ног слу ха, а не ње ном по моћ ни ку и да ти 
вре ме на да оно што се го во ри бу де пре ве де но. Ни ка ко 
не „зу ри ти” у пре во ди о ца док се пре во ди. То их оме та 
и пред ста вља увре ду за глу ву осо бу.

• ако осо ба чи та са уса на, из го ва ра ти чи сто, али го во ри
ти нор мал ним рит мом и ма ло спо ри је.

• ни ка ко не ви ка ти или ко ри сти ти пре те ра не ге сти ку ла
ци је.

• тре ба би ти стр пљив, про ве ра ва ти да ли је осо ба раз у
ме ла и по но ви ти на дру ги на чин по по тре би. Пи та ти 
„Да ли ме пра ти те?” или, „Да ли се сла же те са мном?” 
(Бо ље је ко ри сти ти реч „пра ти ти” не го „раз у ме ти”, 
јер ова дру га оста вља ути сак да осо ба има про блем 

9 Пре вод ен гле ске ре чи han di cap je чо век са ка пом у ру ци, про сјак.
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са ин те ли ген ци јом да би раз у ме ла то што сте упра во 
ре кли).

• пи са на реч по не кад мо же ство ри ти ба ри је ру, та ко да 
ако је тра же но да ко му ни ци ра те пи сме ним пу тем, не 
тре ба ко ри сти ти ду ге и ком плек сне ре че ни це. На при
мер, уме сто да се на пи ше „Баш сам се пи та ла да ли 
сте мо жда за шо љу ча ја?”, на пи са ти „Чај?”.

Упо зна ва ње љу ди ко ји има ју оште ћен вид под ра зу ме ва да 
тре ба во ди ти ра чу на о сле де ћем:10

• па зи ти да са го вор ник увек зна где се на ла зи осо ба ко ја 
му го во ри и оба ве зно на по ме ну ти про ме ну по ло жа ја,  
на при мер „Идем са мо до дру ге со бе”. Ка да се пру жа 
ру ку да би се ру ко ва ло, тре ба ре ћи: „Да се ру ку је мо?”.

• ако дру ге осо бе та ко ђе при ча ју, или се не ко при дру жи 
гру пи и поч не да слу ша, тре ба на по ме ну ти са го вор
ни ку то; нпр. „Мој над зор ник нам се упра во при дру
жио”; Уко ли ко се при ме ти да не кој осо би мо жда тре ба 
по моћ, пр во тре ба пи та ти ако је по треб но во ђе ње и че
ка ти на њен знак, не узи ма ју ћи је за ру ку, већ пру жи
ти сво ју,. Пи та ти „Да ли би сте же ле ли да уз ме те мо ју 
ру ку?” или „Ка ко мо гу да вам по мог нем?” Пи та ти је 
да ли же ли да бу де упо зо ре на око сте пе ни ца, вра та и 
дру гих пре пре ка.

• ако се не ко ме ну ди ме сто, об ја сни ти и по мо ћи да осо
ба ру ку спу сти на на слон, део за се де ње или руч ку 
сто ли це и ре ћи нпр. „Ово је на слон ва ше сто ли це”.

Упо зна ва ње глу восле пих љу ди под ра зу ме ва да тре ба во ди
ти ра чу на о сле де ћем:

• ве ћи на глу восле пих љу ди има очу ва но не што ви да и/
или слу ха, та ко да се са ве ти ко ји се од но се на са мо 
глу ве и са мо сле пе осо бе, мо гу ов де при ме ни ти, али 
је при клад ни је ко ри шће ње ме то де до ди ра као вр сте 
кому ни ка ци је и при сту па ин фор ма ци ја ма.

• нео п ход но је при ћи осо би од на пред и ста ви ти јој до 
зна ња да јој је не ко при шао, ла га но до дир нув ши ње ну 
ру ку или ша ку.

• ако се по ну ди да се не ко ме бу де во дич, по ла ко ста ви
ти ру ку те осо бе на свој ла кат; не ка глу восле па ли ца 
тако ђе не ма ју до бру рав но те жу, та ко да тре ба че ка ти 
на њи хов знак ка ко  их во ди ти. 

10 Ко ри шћен ма те ри јал: The Royal Na ti o nal In sti tu te of the Blind, www.rnib.
org.uk.
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При ли ком упо зна ва ња љу ди ко ји оте жа но го во ре мо ра мо 
зна ти да ова ин ва лид ност не ма ве зе с ин те ли ген ци јом. Са 
стр пље њем и кон цен тра ци јом, обич но је мо гу ће пра ти ти 
шта је ре че но:

• тре ба до бро обра ти ти па жњу на са го вор ни ка, би ти 
стр пљив, не ис пра вља ти осо бу и из бе ћи осе ћај сра мо
те. Од у пре те се иза зо ву за вр ша ва ња ре че ни це уме сто 
ње га/ње .

• не тре ба се пра ви ти да се раз у ме оно што је ре че но, 
ако ствар но ни је. Бо ље је пи та ти осо бу да по но ви то 
што је ре кла не го да се по гре шно на га ђа.

• пи та ти јед но по јед но пи та ње да би се до би ла по врат
на ин фор ма ци ја. 

• ра ди ти са њи ма по си сте му јед на ко сти да би се оства
ри ла до бра ко му ни ка ци ја.

Код упо зна ва ња ко ри сни ка ко ли ца по треб но је: 

• aко тре ба и фи зич ки се спу сти ти на исти ни во на ко јем 
је и осо ба са ин ва ли ди те том или иза ћи иза при јем ног 
пул та да би се оства рио бо љи кон такт;

• би ти па жљив при ли ком фи зич ког кон так та – на сла ња
ње на не чи ја ин ва лид ска ко ли ца је про ди ра ње у не чи
ји лич ни про стор, а по тап ша ти не ко га ко га не по зна је
те је по ни жа ва ју ће;

• уко ли ко је нео п хо дан до дир да би се скре ну ла не чи ја 
па жња ура ди ти то не жно и до дир ну ти ша ку, ру ку или 
ра ме.

Осо ба ма са ин ва ли ди те том је по треб но да их осо бе без ин
ва ли ди те та по шту ју и да са ра ђу ју са њи ма при за до во ља ва
њу њи хо вих по тре ба, али на на чин ко ји ис кљу чу је за шти ту, 
са жа ље ва ње и сен ти мен тал ност. Укла ња ње ба ри је ра за осо
бе са ин ва ли ди те том и упо зна ва ње на чи на да се од го во ри на 
ин ди ви ду ал не по тре бе кроз по др шку и оспо со бља ва ње њих 
са мих је сви ма од ко ри сти.
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III 
Кул ту ра јед на ко сти11

Рад на при сту пач но сти и укљу чи ва њу –  
ин клу зив ни ди зајн

Ин клу зив ни ди зајн је оп шти тер мин ко јим се опи су је у ком 
сте пе ну су  про и звод, услу га или си стем упо тре бљи ви за 
што ве ћи бро ј осо ба без мо ди фи ка ци ја.12

Уло га до ступ но сти у дру штву је ве ли ка, она об у хва та све 
сег мен те, сло је ве и це ло куп ну по пу ла ци ју.

У Бер лин ском ак ту13 – Кул ту ра за све, Европ ског ин сти ту
та за уни вер зал ни ди зајн из 2005. го ди не на ве де но је да је 
ин клу зив ни ди зајн – ди зај н за све, од но сно ви тал ни зна чај 
нео ме та ног при сту па ко ри шће ња са др жи не, би ло фи зич ке 
или про грам ске, јер дру штво у ко јем кул ту ра пре о ста је као 
упо ри ште не ко ли ци не ода бра них, не си гур но је и не здра во 
дру штво.

Ин клу зив ни или уни вер зал ни ди зајн се ба зи ра на ува жа ва
њу по тре ба ко је су за јед нич ке за све ко ри сни ке, а за тим на 
при ла го ђа ва њу истих или омо гу ћа ва њу ди зај нер ских ре ше
ња ко ја, из ме ђу оста лог, од го ва ра ју спе ци фич ним зах те ви
ма, као што су по тре бе осо ба са ин ва ли ди те том. 

До ступ ност у ин сти ту ци ја ма кул ту ре мо же мо по де ли ти на:

• до ступ ност у ар хи тек тон ском сми слу;

• до ступ ност ин фор ма ци ја маса др жа јупро гра ми ма;

• до ступ ност си сте му.

Нео п ход но је, пре сту па ња у ак ци ју обез бе ђи ва ња до ступ
но сти, са гле да ти по сто је ће еле мен те при сту пач но сти и то:

• осмо три ти тре нут ну си ту а ци ју;

• иден ти фи ко ва ти зна чај не еле мен те на ко је тре ба 
посеб но обра ти ти па жњу;

11 Кул ту ра јед на ко сти, при руч ник об ја вљен у два из да ња у Ср би ји као 
пре ве де на и на шим усло ви ма при ла го ђе на вер зи ја бри тан ског из да
ња Di sa bi lity Port fo lio. На при ла го ђа ва њу при руч ни ка ра ди ли су: Бор
ка Рајшић, де фек то лог, др Да мјан Та дић, екс перт за пи та ња осо ба са 
ин ва ли ди те том, мр Је ле на Ми ло ше вић, и мр Де јан Ма сли ко вић, ау тор 
пројек та. 

12 Bri tish Stan dards In sti tu te (2005) Bri tish Stan dard 70006:2005, De sign ma
na ge ment systems – Ma na ging in clu si ve de sign – Gu i de.

13 Цен тар за раз вој ин клу зив ног дру штва, 15. 10. 2014, www.crid.org.rs/
Files/De sign%20fo r%20Al l.pd f.
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• иден ти фи ко ва ти по сто је ће еле мен те ко ји већ обез бе
ђу ју до ступ ност;

• узе ти у об зир и про це ни ти оп ци је до ступ но сти;

• на пра ви ти план по фа за ма, а у од но су на рас по ло жи ве 
ре сур се;

• обез бе ди ти, кроз фа зе фи зич ку и са др жај ну при сту
пач ност.

Да би се по сти гао циљ ди зај на за све, пот пу на ана ли за лан
ца кре та ња мо ра по че ти са лич ног аспек та кре та ња ко ји об
у хва та јав не по вр ши не, јав ни пре воз, пре во зно сред ство, од
ре ди ште – од ре ди шни обје кат, уну тар од ре ди шног објек та 
до ме ста где је пла ни ра но да се оба ви за да так и на кра ју, сам 
за да так/функ ци о нал ност.

Основ не смет ње осо ба ма са ин ва ли ди те том пред ста вља ју 
не при сту пач но сти на ме сти ма као што су:

1. Спо ља шњост објек та
Про стор око објек та је, углав ном под бри гом град ских или 
оп штин ских вла сти. Ни је у свим оп шти на ма при сту пач ност 
јав ним објек ти ма под јед на ко ре ше на укљу чу ју ћи и пре воз 
до објек та. Про блем пред ста вља и не до ста так при ла зних 
рам пи за ко ри сни ке ко ли ца или не а де ква тан на гиб рам пе.

2. Ко ри дор – улаз, сте пе ни це, лифт
Про блем про ла ска пу бли ке и за по сле них ко је чи не осо бе са 
ин ва ли ди те том кроз ко ри до ре и про сто ри је ин сти ту ци ја ба
зи ра се на не до вољ ном во ђе њу ра чу на о: ду жи ни и ви си ни 
сте пе ни ка ко ја ни је ујед на че на или по стан дар ди ма, од но сно 
пре по ру че ним ди мен зи ја ма; нео д го ва ра ју ће или не у јед на че
но осве тље ње; не до ста так бо је них кон тра ста или обе ле же
них ру бо ва сте пе ни ка; не до ста так ви зу ел них, так тил них и 
звуч них зна ко ва; озна ке за ко ли ца на вра ти ма лиф та; спу
штен па нел са та сте ри ма у лиф ту; озна ке на Бра је вом пи сму 
на та сте ри ма; кон траст ни па нел с ин ди ка ци јом спра то ва у 
до врат ни ку; ау дио на го ве шта ва ње спра та, и др.

3. Про сто ри ја – про стор за кли јен те, кан це ла ри ја
Ма ли и ску чен про стор, пре тр пан на ме шта јем, нео д го ва ра
ју ће осве тље ње, рад ни сто ло ви са фик сном ви си ном, шал те
ри, јав не го вор ни це и друго, са мо су не ки од при ме ра ба ри
је ра у рад ном про сто ру.
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4. Ку па ти ло и то а лет
Ва жан сег мент у пру жа њу услу га пред ста вља и обез бе ђи
ва ње при сту пач но сти то а ле та. Ту се мо ра во ди ти ра чу на о 
уград њи сле де ћих обје ка та: наг ну тог огле да ла, ку ка за оде
ћу на две ви си не, wс шо ља са ка зан че том уну тар зи да, да 
би се оси гу ра ла без бед ност то ком упо тре бе, ру ко хват на 
зи ду по ред WC шо ље, фе но мат за ру ке на ви шем ни воу за 
ко ри сни ке ко ји сто је, као и ни ско по ста вље ни фе но мат за 
ко ри сни ке ко ли ца и ма лу де цу, ула зна вра та да бу ду кли зна 
с ау то мат ским отва ра њем, што ко ри сни ци ма омо гу ћа ва да 
ко ри сте ру ке за дру ге по тре бе (но ше ње, гу ра ње ко ли ца за 
су пер мар кет, по кре та ње ко ли ца). 

5. Ко му ни ка ци ја/так тил не по вр ши не
Не пре кид на так тил на ста за или ру ко хват са сме ром на глав
ним и про мет ним ме сти ма, ру ко хва ти у кон тра сту (бо ја и 
све тлост) са по вр ши ном зи да за рад лак шег рас по зна ва ња, 
не пре ки дан, као и с ис пуп че ним сло ви ма/сим бо ли ма, или 
дру гим на чи ном ин ди ка ци је пре пре ке или про ме не (вра
та, скре та ње), так тил на иден ти фи ка ци ја за пра вац пре ма 
ула зу и из ла зу, так тил но упо зо ре ње пред сте пе ни ца ма или 
дру гим пре пре ка ма (шал тер) за пре вен ци ју не зго да (про тив
кли зна тра ка па ра лел но са пре пре ком и управ но на пра вац 
кретања), и друго.

За кон ске оба ве зе, оба ве зни за кон ски про пи си и до дат ни 
стан да р ди и упут ства се мо гу при ме ни ти на мно ге аспек те 
про јек то ва ња и из град ње при сту пач не око ли не за осо бе са 
ин ва ли ди те том. 

Ис пу ња ва ње за кон ских оба ве за не под ра зу ме ва да од стра
њи ва ње пре пре ка озбиљ но ре ме ти при ро ду услу га или до во
ди до за тва ра ња или по вла че ња истих. Ово је на ро чи то бит
но за услу ге ко је су де фи ни са не сво јим фи зич ким окру же
њем, као што су исто риј ска имо ви на, ар хе о ло шка налазишта 
и спо ме ни ци.

У Ср би ји, због ва же ћих по сту ла та кон зер ва то р ске стру ке и 
ста ва о слу жби за шти те, нај ве ћи про блем пред ста вља адап
та ци ја и омо гу ћа ва ње при сту пач но сти на објек ти ма ко ји 
су под за шти том др жа ве и ко ји пред ста вља ју јав но до бро и 
објек те од на ци о нал ног зна ча ја. У овим објек ти ма, у нај ве
ћој ме ри сме ште не су све зна чај не ин сти ту ци је кул ту ре. За
ви сно од ори ги нал не фа са де згра де, мо гу ће је угра ди ти рам
пе или ру ко хва те у скла ду са сти лом згра де та ко што ће би ти 
угра ђе ни у пр во бит но пре двор је или трем. У не ким слу ча
је ви ма до дат не при сту пач не са др жа је, као што су то а ле ти, 
рад ња или ка фе, нај бо ље је ло ци ра ти у мо дер ном објек ту, 
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одво је ном од исто риј ске згра де. Ре ше ња при сту па за исто
риј ско окру же ње мо ра ју би ти при ла го ђе на кон крет ном ме
сту и део све о бу хват не ду го роч не стра те ги је за ко ри шће ње 
тог про сто ра и ње го во очу ва ње.

Да би се на шао за јед нич ки је зик са пред став ни ци ма слу жби 
за шти те ко ји одо бра ва ју про јек те нео п ход но је14:

• узе ти у об зир ме ре ко је из бе га ва ју или сво де на ми ни мум 
по тре бу за из ме на ма;

• из бе га ва ти из ме не ко је ја ко ути чу на по себ не од ли ке про
сто ра;• где год је то мо гу ће, пла ни ра ти из ме не ко је по дра жа
ва ју ста ро ста ње;

• са ве то ва ти се већ на по чет ку са над ле жни ма за из град њу 
да би се оси гу ра ло да план при сту па од ре ђе ном ме сту мо же 
би ти из ве ден у са рад њи са њи ма.

За кљу чак

Кључ ну уло гу у им пле мен та ци ји ин клу зи је има ју јав не 
уста но ве, ин сти ту ци је и др жав ни ор га ни. Ко ли ку год уло
гу има ле не вла ди не ор га ни за ци је про ме не ће би ти одр жи
ве са мо ако др жав не ин сти ту ци је пре у зму во де ћу уло гу у 
ре ша ва њу про бле ма не при сту пач но сти обје ка та и са др жа ја 
осо ба ма са ин ва ли ди те том.

Пре по ру ке и глав ни па ра ме три на ве де ни у ра ду су оп ште 
при хва ће ни стан дар ди ко ји су утка ни у до ма ће за ко но дав
ство, ме ђу на род не кон вен ци је и де кла ра ци је и по ве ље о 
људ ским пра ви ма. Лич ни пе чат ау то ра овог ра да оста вљен 
је на њи хо вој ин тер пре та ци ји ко ја је ре зул тат ис ку ства у ра
ду са осо ба ма са ин ва ли ди те том, ис ку ства у ра ду др жав них 
ор га на и ин сти ту ци ја кул ту ре.

Осврт 

На кра ју али не ма ње ва жну, ис та као бих на ду да ће овај 
рад по зи тив но ути ца ти на све оне ко ји мо гу да до при не су 
по бољ ша њу ква ли те та жи во та осо ба са ин ва ли ди те том ма
кар у сег мен ту ко ји се од но си на њи хов дру штве ни жи вот 
ко ји под ра зу ме ва ак тив но сти ко је су по ве за не са кул ту ром 
и умет но шћу.

14 Ca ve, A. (2006) Ma king Exi sting Bu il dings Ac ces si ble – Mu se ums and Art 
Gal le ri es, Lon don: RI BA En ter pri ses.
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THE ELEMENTS FOR  
IMPLEMENTATION OF INCLUSION

Abstract

In Serbia, disabled people represent about 10% of the population. This 
marginalized social group has the potential to become a productive 
part of society. Social activities, first and foremost in culture and art, 
represent an excellent field for the application of the social model 
of attitude towards people with disabilities and establishment of an 
inclusive society. Creating an inclusive society is today’s imperative. 
The elements for the implementation of inclusion are presented in three 
steps that allow easy and sustainable way of including people with 
disabilities in the work of cultural institutions. This sensitive social 
group represents a potential that not only can increase the share of 
participation of audience in the work of cultural institutions, but can 
also become a productive factor in the work of cultural institutions with 

their creativity and ability.
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