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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ  

   

   

  Удружење „Окулар“ основано је од стране дугогодишњих активисткиња, које деле 

идеје једнакости, ненасиља, филантропије и родне равноправности. 

 О свим нашим активностима током 2017. године редовно смо извештавале јавност 

путем сајта (www.okular.rs) и фејсбук стране (https://www.facebook.com/okularcicevac/).   

  

 

ПРОЈЕКТИ  

   
Током 2017. године реализовале смо два пројекта:  

- Пројекат Волонтирај и ти 2, који је подржан од стране општине Ћићевац, а који 

се  односио на мотивисање суграђана/ки за волонтерско ангажовање у пружању помоћи и 

подршке старијим лицима са територије општине Ћићевац. У оквиру овог пројекта 

суграђани/ке су мотивисани да као волонтери/ке обилазе своје старије суграђане, обављају 

за њих мање куповине и посредују у обезбеђивању услуга. 

- Пројекат Живот без насиља за свако дете – Удружени у заштити деце од 

насиља који је реализован са циљем креирања и спровођења кампања јавног заговарања за 

израду и усвајање Локалних међусекторских протокола о сарадњи на превенцији и 

заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања у општинама Варварин и Ћићевац. 

Удружење „Окулар“ је учествовало у реализацији пројекта као партнерска организација, а 

у сарадњи са организацијама УНИЦЕФ и Ужички центар за права детета. Кампање су део 

регионалног пројекта Заштита деце од насиља и промоција социјалне инклузије деце са 

сметњама у развоју у земљама Западног балкана и Турској, који финансира Европска 

унија, а спроводе га Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

Министарство здравља, Министарство просвете науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ.  

У оквиру пројекта реализовале смо следеће активности: јавне акције, наградне 

ликовне и литералне конкурсе, округле столове за представнике институција и радионице 

за ученике/це основних и средњих школа. 

Као крајњи исход пројекта, почетком ове календарске године, сачињени су и 

потписани Локалних међусекторски протоколи о сарадњи на превенцији и заштити деце 

од насиља, злостављања и занемаривања у општинама Варварин и Ћићевац. 

 

 ДРУГЕ АКТИВНОСТИ  

   

 - У новембру месецу Окулар је постао чланица Мреже организација за децу Србије 

– МОДС. Одлука о пријему у чланство донета је једногласном одлуком  на редовној 

годишњој скупштини МОДСа која је одржана у Крагујевцу. Окулар је представљала 

председница Александра Милутиновић.  

 -  У сарадњи са МОДС-ом спроведена је јавна акција Баш је страва имати права, 

поводом обележавања Међународног дана људских права. У акцији је учешће узело више  

http://www.okular.rs/
https://www.facebook.com/okularcicevac/



