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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ТОКОМ 2018. ГОДИНЕ  

   

   

 О свим нашим активностима током 2018. године редовно смо извештавале јавност 

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

и путем You tube канала – Okular Ćićevac.   

  

ПРОЈЕКТИ 
   
Током 2018. године реализовани су следећи пројекти:  

 

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

 

Почетком календарске године Окулар је спроводио завршне активности овог 

пројекта, који је ушао у извештај за претходну календарску годину.   

22. јануара је усвојен и потписан Протокол о међусекторској сарадњи у заштити 

деце од насиља, злостављања и занемаривања у општини Ћићевац, чију смо израду 

заговарале у општинама Ћићевац и Варварин, а потом и радиле на припреми и усвајању 

током претходне календарске године.  

Овај пројекат део је 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.  

-Ангажована лица: Пројектом је руководила Александра Милутиновић, за општину 

Ћићевац координатор је била Сузана Гајић Јовановић, а за општину Варварин биле су 

ангажоване као координаторке Тамара Тодоровић и Катарина Вељковић. 

 

 

Волонтирај и ти 3 
 

Пројекат је подржан од стране општине Ћићевац и реализован у периоду од 3 

месеца, као наставак истоимених пројеката реализованих у претходне две године, а са 

циљем мотивисања 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. 

-Ангажована лица: Пројектом је руководила Александра Милутиновић. Као 

стручна сарадница ангажована је Сузана Гајић Јовановић, а 11 жена из локалног окружења 

ангажоване су као волонтерке.  

 

 

http://www.okular.rs/
https://www.facebook.com/okularcicevac/
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Игре без граница у општини Ћићевац 

 

Пројекат је реализован у сарадњи са организацијом УНИЦЕФ, као интегрални део 

пројекта Спорт за све који је реализован уз финансијску подршку Теленор банке, са 

циљем промоције социјалне инклузије деце са сметњама у развоју и инвалидитетом кроз 

спорт и рекреативне активности.  

Пројекат је реализован у периоду од априла до децембра месеца, током чега је 

преко 200 деце са инвалидитетом и без инвалидитета учествовао заједно у спортским и 

рекреативним активностима, које су реализоване 2 пута недељно. Поред редовних 

спортских активности, организовани су и велики спортски турнири на отвореном, посете 

базену и спортским клубовима. 

Почетка пројекта обележила је промотивно – едукативна трибина, на којој су поред 

представника Окулара учешће узели и тренер ОФК „Морава“, тренер Карате клуба 

„Шотокан Ћи“, као и најуспешнији млади спортисти/киње општине Ћићевац. Поводом 

завршетка пројекта организована је велика јавна акција, тачније спортски турнир, у 

новембру месецу у Спортском центру Ћићевац.   

У циљу унапређења ресурса Удружења за спровођење спортских и рекреативних 

активности, набављена је спортска опрема у износу од 1000 евра (сто за стони тенис, 

лопте, вијаче, обручи, конопац за надвлачење, чуњеви и сл.)  

Након завршетка пројекта, настављене су активности са децом једном недељно, 

захваљујући волонтерском ангажовању Окулар тима и успешној сарадњи са Спортским 

центром Ћићевац. 

Додатна вредност овог пројекта огледа се у томе, што је након успостављања 

сарадње са карате клубом, дошло до укључивања деце и младих са сметњама у развоју у 

активности клуба, као и до формирања посебне категорије – паракарате, на турнирима 

Карате савеза Србије.  

 -Ангажована лица: Пројектом је руководила Александра Милутиновић. За 

осмишљавање и спровођење активности са децом ангажовани су професор физичког 

васпитања  Душан Кркић и физиотерапеуткиња Милена Живковић. Као волонтерке/и у 

раду су учествовале Сузана Гајић Јовановић, Марија Вељковић, Драгана Кузмановић, 

Александар Нешић, Аница Стаменковић, Александра Јовановић и Милица Бакић.  

 

 

ЈеднАКЕ мајке 
 

 Пројекат се реализује у периоду од октобра до марта месеца 2019. године уз 

подршку Фондације Ана и Владе Дивац и Европске уније, као интегрални део пројекта 

Јачање родне једнакости и положаја самохраних мајки на тржишту рада у Србији.  

Пројекат има за циљ оснаживање једнородитељских породица са територије општине 

Ћићевац кроз едукацију и информисање ради повећања могућности за запошљавање.  
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 У оквиру пројекта реализована је трибина под називом Положај и изазови 

једнородитељских породица у Србији, којој је присуствовало око 60 суграђана/ки. 

Трибина је реализована у сарадњи са Центром за породични смештај и усвојење 

Крагујевац и Комором социјалне заштите, од стране које је регистрована као скуп 

стручног усавршавања за представнике социјалне заштите. Око 20 представница/ка 

система социјалне заштите остварило је право на бодове за обнову лиценце, захваљујући 

учешћу на трибини.   

           Формирана је Мрежа подшке, коју чине представници локалних институција и 

организација. Реализовано је мапирање једнородитељских породица на територији 

општине Ћићевац, као и истраживање о потребама и изазовима. Формирана је фејсбук 

група ЈеднАКЕ мајке која окупља представнике/це једносродитељских породица. 

Спроведена је интернет информативно – едукативна кампања на друштвеним мрежама и 

осмишљен је и израђен информативно – едукативни лифлет, на којем родитељи могу 

пронаћи информације о гарантованим правима, постојећим услугама и ресурсима 

подршке.  

-Ангажована лица: Пројектом је руководила Александра Милутиновић. Као 

стручна сарадница за креирање и израду лифлета ангажована је Сузана Гајић Јовановић. У 

организацији и реализацији трибине ангажовале су се Ивана Ракић и Сузана Гајић 

Јовановић. Волонтерски су се на пројекту ангажовали/е: Стефан Максимовић, Драгана 

Кузмановић, Ивица Андрејић, Милица Здравковић и Никола Васовић.  

 

 

Изградња дечијег инклузивног игралишта 
 

 Започета је реализација пројекта у Ћићевцу, у сарадњи са организацијом УНИЦЕФ 

и Спортским савезом особа са инвалидитетом Београд. Захваљујући успешној сарадњи са 

нашим Удружењем, представнице организације УНИЦЕФ донеле су одлуку да Ћићевац 

буде друго место, поред Београда (што је укупно 2 у Србији), у којем ће се градити 

Инклузивно дечије игралиште током 2019. године. У новембру и децембру месецу започет 

је партиципативни процес припреме, те су организовани састанци са представницима/ама 

локалне самоуправе и прва радионица са децом, наставницима/ама и родитељима. 

Дизајнери игралишта биће  професор и професорка са Архитектонског факултета у 

Београду и њихови студенти/киње. 

 -Ангажована лица: Активностима ће руководити Александра Милутиновић. 

Волонтерски ће се ангажовати: Сузана Гајић Јовановић, Стефан Максимовић, Драгана 

Кузмановић, Ивица Андрејић, Никола Васовић, Александар Нешић, Аница Стаменковић.  

 

 

                                        ДРУГЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА 

   

 - Окулар је учествовао у процесу израде и усвајања Стратегије социјалне 

заштите општине Ћићевац.  




