Уместо предговора
Пројекат „Мапа путева и препрека особа са инвалидитетом“, представља истраживање
које у основи осликава стање приступачности државних органа и јавних служби у граду
Врању (ГУ, Суд, библиотека, Центар за социјални рад, Центар за развој локалних услуга
социјалне заштите, Здрабствени центар Врање, итд.), с циљем обезбеђивања
информација о приступачним и неприступачним органима и службама особама са
инвалидитетом, ради даљег планирања унапређења приступачности ових објеката.
Град Врање, као одговорна Локална самоуправа, има за свој циљ континуирано
унапређење положаја особа са инвалидитетом (ОСИ) и њихову свеукупну инклузију у
свим сегментима друштвеног живота у заједници што је и дефинисано Акционим
планом за унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града Врања
за период 2019-2021. године, који представља краткорочни развојни документ, који
садржи специфичне циљеве, мере и активности усмерене ка унапређењу положаја
особа са инвалидитетом.
Основни циљ ове брошуре је да се подигне свест јавност о реалним местима
приступачности и препрекама са којима се особе са инвалидитетом сусрећу у
свакодневном животу.
У оквиру пројекта мапирани су објекти и израђени упитници о приступачности за сваки
мапиран објекат појединачно. У циљу прикупљања података упитници су подељени
руководиоцима-овлашћеним службама у мапираним објектима установа и институција
и након попуњавања добијени подаци искоришћени су за израду брошуре на тему
приступачности државних органа и јавних служби у граду Врању у делу приступачности
особама са инвалидитетом.
Израђена брошура ће такође користити особама са инвалидитетом као својевстан
водич за објекте, институције и установе који су прилагођени за њихово несметано
кретање.
Унапређивање положаја особа са инвалидитетом у друштву и развој принципа
једнаких могућности у свим сферама јавног и приватног живота јесу нешто што град
Врање жели да унапреди.
Добијени резултати из овог истраживања користиће и представницима Града и
Цивилном сектору као полазиште за писање пројеката у сврху обезбеђивања донација
код домаћих и страних донатора са крајњим циљем обезбеђивања приступачности
особама са инвалидитетом свим органима и институцијама.
Пројектом „Мапа путева и препрека особа са инвалидитетом“ ће се отворити пут за
употпуњавање и реаговање у делу унапређења и заштите права особа са
инвалидитетом.
Тим Центра за друштвене интеграције

Брошура која је пред Вама има за циљ да презентује могућности и олакшице за
приступ установама особама са инвалидитетом. Истражили смо приступачност у 21
установи и институцији у Врању, које су се одазвале сарадњи и у оквиру брошуре
„Мапа путева и препрека особа са инвалидитетом“, представљамо бам резултате
истраживања и својеврсну мапу путева приступачности за особе са инвалидитетом.
У разговорима које смо водили са особама које имају различите инвалидитете,
чули смо за проблеме и изазове са којима се суочавају у свакодневном животу и
кретању, као и шта је то што би им олакшало обављање појединих активности или
помогло у социјализацији.
Олакшани приступ установама за особе у инвалидским колицима, пре свега
значи постојање такозваних ‚ „рампи‘‘ на местима где степенице воде до улаза у
институције, затим прилагођени простори и/или седишта за оваква лица, као и посебно
одређена паркинг места близу улаза. Постојање аудио и визуелних информатора
(гласовних порука, видео порука) у јавним институцијама, попут банке, поште, јавне
управе, муп, олакшало би особама које су слепе/слабовиде или глуве/глувонеме у
сналажењу приликом боравка и коришћења услуга у овим институцијама.

Од посебног је значаја да особе са инвалидитетом могу водити што богатији
друштвени и културни живот и у том смислу квалитет приступа установама културе,
посебно прилагођена седишта, аудио/видео информације, водичи и тумачи знаковног
језика, у многоме би помогли обогаћењу њиховог свакодневног живота.
Због свега наведеног, спровели смо истраживање и упитник у најзначајнијим
инстуитуцијама и установама у Врању, како би сазнали колико су њихови објекти и
начини пружања услуга прилагођени приступу и коришћењу од стране особа са
различитим инвалидитетом.
У истраживању су учествовале следеће установе и институције:
1. Основни суд у Врању
2. ЈУ Центар за социјални рад
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3. ЈУ Историјски архив „31 јануар“ Врање
4. ЈП „Нови дом“ Врање
5. ЈКП „Паркинг сервис“
6. Филијала РФЗО Врање
7. ЈУ „Спортска хала“
8. ЈУ „Туристичка организација града Врања“
9. Виши суд у Врању
10. ЈП „Водовод“
11. Здравствени центар Врање
12. ЈУ Народни универзитет Врање
13. ЈУ Позориште „Бора Станковић“
14. Установа – Јавна библиотека „Бора Станковић“
15. ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите Врање
16. Градска управа Града Врања
17. ЈКП „Комрад“ Врање
18. Јавна установа Школа анимираног филма
19. Народни музеј Врање
20. Регионални центар за таленте Врање
21. Прихватилиште за жртве насиља у породици -Сигурна кућа

Од ове 21 институције и установе, њих 13 има запослене особе са
инвалидитетом; укупно је запослено 43 инвалидна лица. Међутим, ниједна институција
нема лице које познаје знаковни језик и може бити тумач у коресподенцији са
глувонемим особама сем Здравственог центра Врање. Такође, само Градска управа
Града Врања има инсталиране звучне сигнале као помоћ слепим и слабовидим
особама током боравка у просторијама ГУ.
Само 8 установа има обезбеђена паркинг места за инвалидна лица и то: РФЗО,
Спортска хала Врање, Здравствени центар Врање, Народни Универзитет, Позориште
„Бора Станковић‘‘, Школа анимираног филма, Регионални центар за таленте и
Прихватилиште и Сигурна кућа, док је на треиторији града Врања у оквиру ЈКП „Паркинг
сервис‘‘, обезбеђено 30 паркинг места.
Осим Туристичке организације, Прихватилишта и Сигурне куће, све друге
установе и институције имају степеништа на уласку, а само 4 имају такозване „рампе‘‘ и
то: ЈП Водовод, Здравствени центар Врање-Општа болница, Народни Универзитет и
Позориште „Бора Станковић‘‘. Посебан улаз за особе са инвалидитетом имају Спортски
центар Врање и Виши Суд у Врању.
Ниједна институција која има спратове сем Здравственог центра Врање, нема
лифт. Од установа културе, једино Позориште „Бора Станковић‘‘ има седишна места
прилагођена за особе са инвалидитетом.
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Основни суд у Врању
Адреса: ул Краља Милана бр. 2, Врање

Основни суд Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
Да ли постоје посебно одређена и прилагођена седишта за особе са
инвалидитетом?
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ЈУ Центар за социјални рад
Адреса: Ул Задарска бр. 2, Врање

ЈУ Центар за социјални рад Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
Да ли постоје посебно одређена и прилагођена седишта за особе са
инвалидитетом?
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ЈУ Историјски архив „31 јануар“ Врање
Адреса: Партизанска 17/а, Врање

ЈУ Историјски архив „31. Јануар“ Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
Да ли постоје посебно одређена и прилагођена седишта за особе са
инвалидитетом?
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ЈП „Нови дом“ Врање
Адреса: Краља Стефана Првовенчаног бр. 99, Врање

ЈП „Нови дом“ Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
Да ли постоје посебно одређена и прилагођена седишта за особе са
инвалидитетом?
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ЈКП „Паркинг сервис“
Адреса: Иво Лоле Рибара бр. 1

ЈКП „Паркинг сервис“ Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
Колико паркинг места за особе са инвалидитетом има на територији града
Врања?
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Виши суд у Врању
Адреса: Краља Стефана Првовенчаног бр 1, Врање

Виши суд у Врању
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ или посебан улаз за лица са инвалидитетом?
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
Да ли постоје посебно одређена и прилагођена седишта за особе са
инвалидитетом?
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Филијала РФЗО Врање
Адреса: Цара Душана бр. 12, Врање

Филијала РФЗО Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
Да ли постоје посебно одређена и прилагођена седишта за особе са
инвалидитетом?
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ЈУ „Спортска хала“
Адреса: Булевар АВНОЈ-а бр 1, Врање

ЈУ „Спортска хала“ Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ или улаз за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
Да ли постоје посебно одређена и прилагођена седишта за особе са
инвалидитетом?
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ЈУ „Туристичка организација града Врања“
Адреса: Лењинова бр. 6

ЈУ „Туристичка организација града Врања“
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ или улаз за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
Да ли постоје посебно одређена и прилагођена седишта за особе са
инвалидитетом?
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ЈП „Водовод“
Адреса: Београдска бр. 63, Врање

ЈП „Водовод“ Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
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Здравствени центар Врање
Адреса: Јована Јанковића Лунге бр. 1, Врање

Здравствени центар Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
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ЈУ Народни универзитет Врање
Адреса: Кнеза Милоша бр. 26, Врање

J.У. Народни универзитет Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
Да ли постоје посебно одређена и прилагођена седишта за особе са
инвалидитетом?
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ЈУ Позориште „Бора Станковић“
Адреса: Народнох хероја бр. 1, Врање

Ј.У. Позориште „Бора Станковић“ Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
Да ли постоје посебно одређена и прилагођена седишта за особе са
инвалидитетом?
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Установа – Јавна библиотека „Бора Станковић“
Адреса: Иве Лоле Рибара бб. Врање

Ј.У. Библиотека „Бора Станковић“ Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
Да ли постоје посебно одређена и прилагођена седишта за особе са
инвалидитетом?
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ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите Врање
Адреса: Моше Пијаде бб, Врање

Ј.У. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
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Градска управа Града Врања
Адреса: Краља Милана бр. 1, Врање

Градска управа Града Врања
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
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ЈКП „Комрад“ Врање
Адреса: Симе Погачаревића бр. 97, Врање

Ј.К.П. „КОМРАД“ Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
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Јавна установа Школа анимираног филма
Адреса: 29. Новембра бб, Врање

Ј.У Школа анимираног филма
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
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Народни музеј Врање
Пионирска бр.1, Врање

Народни музеј Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
Да ли постоје посебно одређена и прилагођена седишта за особе са
инвалидитетом?
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Регионални центар за таленте Врање
Адреса: 29. новембра бб, Врање

Регионални центар за таленте Врање
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји „рампа“ поред степеништа за лица са инвалидитетом
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
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Прихватилиште за жртве насиља у породици – Сигурна кућа
Адреса: Врањска Бања

Ј.У. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите Врање
- Прихватилиште за жртве насиља у породици – Сигурна кућа
Да ли постоји паркинг место за лица са инвалидитетом?
Да ли постоје степеништа при уласку?
Да ли постоји лифт или други начин на који лица са инвалидитетом могу лакше
да се попну?
Да ли постоји звучни или визуелни аутомат/водич који олакшава коришћење
услуга особама са инвалидитетом?
Да ли неко од запослених познаје или користи знаковни језик за лакшу
комуникацију са корисницима који су глувонеми?
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Закључак
Сагледавајући добијене одговоре и податке, можемо рећи да приступачност
институцијама и установама у Врању није задовољавајућа. Већина ових значајних
институција нема обезбеђена посебна паркинг места, нити „рампе‘‘ на уласку објекте.
Установе чију су просторије смештене по спратовима, са веома малим изузетком,
немају лифтове. Здравствени центар Врање једина је установа која има тумача за
знаковни језик.

Обезбеђење обележених посебних паркинг места у близини улаза и постављање
„рампи‘‘ не изискују значајне материјалне трошкове и архитектонске измене, а у
великој мери олакшавају приступ установама лицима са отежаним или потпуно
онемогућеним кретањем. Интегрисање лица са инвалидитетом у свакодневне радне и
животне активности и олакшавање приступа су тековина модерних друштава о којима
се и не расправља, већ изналазе начини помоћи и олакшавања коришћења услуга и
доступности.
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Превођење значајних књижевних дела на Брајево писмо, организовање књижевних
вечери на којима би се читала поезија или романи, ангажовање тумача знаковног
језика у институцијама, унапредили би културни и социјални живот инвалидних лица и
њихово сналажење у установама и лакше коришћење доступних услуга.

Активисти за већа права особа са инвалидитетом истичу да је инвалидитет такође део
природе и природности и да га не треба гледати као аномалију, већ као разноликост
човечанства. У духу овог става, треба охрабривати и омогућавати интеграцију особа са
инвалидитетом у свакодневне животне токове и активности, насупрот искључивању.
Закони, друштвена свест и лична борба само су један вид омогућавања инклузије.
Поред постојања персонализоване помоћи, посебно је значајно омогућити особама са
инвалидитетом да се само-оснажују и само-остварују и тиме осећају као потпуно
једнаки чланови заједнице. Олакшице техничко-физичког типа од немерљивог су
значаја за што ширу интеграцију и вођење социјално и културно обогаћеног живота,
особа са инвалидитетом.
Приступачност уласка и боравка у јавним институцијама, објектима културе и
организацијама, постојање аудио/видео водича, тумача знаковног језика, превођење
књижевних дела на Брајево писмо, омогућавање уласка у све установе уз помоћ пасаводича, прилагођавање саобраћајне сигнализације, изузетно олакшавају кретање
особама са инвалидитетом и још више од тога – образовање, рад, вођење друштвеног
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живота и културно унапређивање. Тиме се заиста доказује да инвалидитет није
проблем, већ решив изазов, део света и природе.
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