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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ 

 

О свим активностима током 2019. године редовно смо извештавале путем сајта 

(www.okular.rs), фејсбук стране (https://www.facebook.com/okularcicevac/), You tube 

канала (Okular Ćićevac), као и путем инстаграм профила (okularcicevac) који је креиран 

током ове године. 

 

1. ПРОЈЕКТИ 

 

Током 2019. године реализовани су следећи пројекти:  

  

1.1. НАЗИВ:  ЈеднАКЕ мајке  

 

 Период реализације: Октобар 2018. – март 2019. године 

 Донатор: Фондација Ана и Владе Дивац и Европска унија. 

О пројекту: Почетком календарске године Окулар је спроводио завршне 

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

Пројекат је реализован као интегрални део пројекта Јачање родне једнакости и положаја 

самохраних мајки на тржишту рада у Србији, са циљем оснаживања једнородитељских 

породица са територије општине Ћићевац кроз едукацију и информисање ради повећања 

могућности за запошљавање.  

  Ангажована лица: Координаторка - Александра Милутиновић. Стручна 

сарадница за израду лифлета и реализацију трибине - Сузана Гајић Јовановић.  

Волонтерски су се на пројекту ангажовали/е: Ивана Ракић, Стефан Максимовић, Драгана 

Кузмановић, Ивица Андрејић, Милица Здравковић и Никола Васовић.  

 

 

1.2. НАЗИВ: Изградња дечијег инклузивног игралишта 

 

  Период реализације: Новембар 2018. – децембар 2019. године. 

 Донатор: УНИЦЕФ 

   О пројекту: Организација Уницеф је у сарадњи са Спортским савезом особа са 

инвалидитетом Београд, Архитектонским факултетом, удружењем „Окулар“ и општином 

Ћићевац, омогућила изградњу инклузивног игралишта у Ћићевцу. Рад на осмишљавању и 

изградњи одвијао се на партиципативан начин, уз активно учешће деце и младих и 

њихових родитеља. Изградњу игралишта пратило је више састанака, радионица и јавних 

презентација у Ћићевцу и Београду, као и снимање Уницеф приче о настанку игралишта. 

Свечано отварање предстоји у 2020. години. 

  Ангажована лица: Координаторка активности - Александра Милутиновић. 

Волонтери/ке - Сузана Гајић Јовановић, Стефан Максимовић, Драгана Кузмановић, Ивица 

Андрејић, Никола Васовић, Александар Нешић, Аница Стаменковић.  

http://www.okular.rs/
https://www.facebook.com/okularcicevac/
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1.3. Кућа за сву децу Ћићевца 

Период реализације: април 2019. – јун 2019. 

Донатор: Општина Ћићевац 

О пројекту: Волонтерска акција уређења простора који смо добили на коришћење од 

Општинске управе Ћићевац. 

Ангажована лица: Александра Милутиновић, Андреа Симоновић, 15 волонтерa 

  

 

1.4. НАЗИВ: За инклузивну кућу за децу Ћићевца  
 

Период реализације: Фебруар 2019. – април 2019. 

Донатор: Фондација Ана и Владе Дивац, USAID Србија, приватна предузећа, 

појединци 

О пројекту: Пројекат је део програма Славимо филантропију, који је настао у 

оквиру Програма за унапређивање оквира за давање, који спроводи Коалиција за 

доброчинство. Реализован је са циљем подизања свести о филантропији и култури давања 

на територији општине Ћићевац, кроз реализацију трибине за јавност, радионица за децу и 

младе и донаторских активности. Као централна донаторска активност организована је 

Донаторска осмомартовска вечера, која је подржана од стране 30 привредника (у виду 

донације ваучера за лутрију), свих локалних институција и преко стотину појединаца. 

Кроз ову и друге донаторске активности (у форми јавних акција), прикупљана су средства 

за адаптацију и уређење простора за децу и младе у Ћићевцу (Инклузивна кућа за децу и 

младе).   

Ангажована лица: Координаторка – Александра Милутиновић; Вршњачки 

едукатори/ке – Стефан Максимовић, Милица Здравковић, Александра Јеремић, Аница 

Стаменковић; Сарадник/ца за реализацију трибине – Сузана Гајић Јовановић и Никола 

Јевтић; Организаторка донаторске вечере – Драгана Кузмановић; Волонтери/ке – Ивица 

Андрејић, Александра Јовановић, Марија Вељковић, Никола Васовић, Никола Јевтић. 

  

 

1.5. НАЗИВ: Инклузивна кућа за децу и младе  
 

Период реализације: Март 2019. - Јануар 2020.  година 

Донатор: Траг фондација, Европска унија, приватни предузетници, појединци  

О пројекту: Пројекат  је реализован у оквиру Академије одрживости, програма 

Траг фондације, са циљем реализовања донаторских активности ради прикупљања 

средстава за адаптацију и уређење простора за децу и младе у Ћићевцу.  

Путем донаторских активности, прикупљена су новчана средства, која су потом 

дуплирана од стране Траг фондације, те је укупан новчани износ достигао око  10.000,00 

евра. Централна донаторска активност био је Донаторски бал који је одржан 19. маја  и на 

којем је прикупљен новац  кроз куповину улазница, донације, лицитације и тиху аукцију.  
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Прикупљена средства уложена су у уређење и опремање Инклузивне куће за децу и 

младе, као и за одржавање редовних активности у њој до краја 2019. године. Званично је  

отворена 2. децембра и надаље наставила са радом као самоодрживо место које окупља 

децу и младе, подстиче развој њихових потенцијала кроз едукативне, креативне и забавне 

активности и гради и промовише социјалну инклузију.  

За децу и младе са инвалидитетом и без инвалидитета организоване су инклузивне 

радионице најмање 2 пута недељено, излети и турнири у игрању друштвених игара. Ове 

активности ће постати део редовног програма Окулара захваљујући ангажовању 

волонтера/ки које се наставило након истека пројекта. 

Ангажована лица: Координаторка – Александра Милутиновић; Сараднице за 

орагнизацију активности са децом и младима – Сузана Гајић Јовановић и Драгана 

Кузмановић; Волонтери/ке – Ивица Андрејић, Александра Јовановић, Марија Вељковић, 

Никола Васовић, Никола Јевтић, Стефан Максимовић, Аница Стаменковић, Александра 

Јеремић, Александра Јовановић, Милена Поповић, Јована Раденковић. 

 

 

1.6. НАЗИВ: RеАCT NOW  
 

Период реализације: Октобар 2019. – Јануар 2020. 

Донатор: АСТРА, Европска унија  

О пројекту: Пројекат је реализован као интегрални део регионалног пројекта BAN 

III − The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! са циљем анализирања и 

унапређења процеса имплементације политика за сузбијање трговине људима и заштиту 

жртава на територији Расинског округа. У оквиру пројекта реализоване су едукативне 

радионице за адолесценте/киње, као и три округла стола (Ћићевац, Варварин и Крушевац) 

у сарадњи са Комором социјалне заштите, Центром за заштиту жртава трговине људима и 

центрима за социјални рад. Прикупљени су подаци о имплементацији политика за 

сузбијање трговине људима и заштиту жртава у Ћићевацу, Варварину и Крушевцу (о 

формалним институционалним и неформалним механизмима), на основу чега је израђен 

Извештај о имплементацији политика за сузбијање трговине људима и заштити 

жртава у Расинском округу. 

Ангажована лица: Ауторка и истраживачица – Сузана Гајић Јовановић; 

Координаторка – Александра Милутиновић; Организаторке трибина – Милица 

Здравковић и Милица Стаменковић; Вршњачке едукаторке – Аница Стаменковић и 

Александра Јеремић; Волонтери – Никола Јевтић, Стефан Максимовић. 

  

 

1.7. НАЗИВ: Сунцокрети 

Период реализације: октобар 2019 – децембар 2019. 

Донатор: Општина Ћићевац 

О пројекту: Пројекат је представљао волонтерску акцију пружања подршке и 

помоћи грађанима/кама општине Ћићевац којима је помоћ потребна. Волонтери/ке 
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Окулара, тзв. Сунцокрети ангажовали су се у активностима набавке намирница, чишћења 

снега, пратње до лекара, прибављања рецепта и лекова и сл. За указивањем на потребу за 

пружањем помоћи и подршке, довољно је било само залепити налепницу сунцокрета на 

видљиво место или попунити упитник.  

Ангажована лица: Александра Милутиновић, Андреа Симоновић, 24 волонтера 

  

  

1.8. НАЗИВ: АкТИвни ПРОТИВ ПРЕПРЕКА  

 

Период реализације: Децембар 2019. – јун 2020.  

Донатор: Форум младих са инвалидитетом и Европска унија 

О пројекту: Пројекат  је интегрални део пројекта Дигитална и медијска писменост 

младих са инвалидитетом / хендикепом, у оквиру програма Европске уније Civil Society 
Facility and Media Programme 2016-2017.  

Реализоваће се током наредне године са циљем оснаживања младих особа са 

инвалидитетом / хендикепом за активније укључивање у друштвену заједницу, за 

друштвено ангажовање, самозаступање и повећање могућности за запошљавање. 

Реализује се у сарадњи са Дневним боравком за децу, младе и одрасле из Варварина и 

Удружењем студената са хендикепом из Београда. 

 Ангажована лица: Координаторка – Сузана Гајић Јовановић; Асистент – Стефан 

Максимовић; Тренер/киња – Радован Радуловић и Александра Милутиновић; Сарадник за 

медије – Никола Јевтић. 

 

1.9. НАЗИВ: Наша заједница – наша будућност  
 

Период реализације: Јануар 2020. – децембар 2020. 

Донатор: Европска унија и Влада Републике Србије 

О пројекту: Током  2019. године, Окулар је одабран као једна од 5 организација у 

Србији за учешће у пројекту НАША ЗАЈЕДНИЦА, НАША БУДУЋНОСТ – Већа сарадња 

и запошљавање младих, који спроводи Београдски центар за људска права у партнерству 

са мрежама НАПОР и КОМС и организацијом Емпирија. Општи циљ овог пројекта 

односи се на унапређење дугорочне запошљивости НЕЕТ омладине (младих који нису у 

образовању, радном односу и обуци) и промовисање одрживе међусекторске сарадње на 

локалном нивоу, у смеру предузетничких механизама и стимулативног окружења за 

младе.   

Као прва активност, организован је састанак са пројектним тимом у Ћићевцу, 

поводом договора о раду, мапирања потреба локалне заједнице и процене капацитета 

организације 

Ангажована лица: Сузана Гајић Јовановић и Александра Милутиновић. 
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2. ЧЛАНСТВО  ОКУЛАРА У МРЕЖАМА  

  

2.1. МОДС – Мрежа организација за децу Србије    

 

У новембру месецу одржана је редовна годишања скупштина МОДС-а у 

Крагујевцу. Окулар је представљала председница Александра Милутиновић. 

 

2.2. КОМС – Кровна организација младих Србије  

 

У фебруару месецу одржана је редовна годишања скупштина КОМС-а на Авали, на 

којој је донета једногласна одлука о пријему Окулара у чланство. Окулар је представљала 

Александра Јеремић.  

 

2.3. НАПОР – Национална асоцијација практичара и практичарки 

омладинског рада  

 

 Од стране Управног одбора НАПОР донета је одлука о пријему Окулара у чланство 

НАПОР. Редовна годишања скупштина која је планирана у децембру одложена је за 

почетак 2020. године. 

   

 

  

3. АКТИВНОСТИ ЈАЧАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА  
  

ПРОГРАМ ОРГАНИЗАТОР ВРЕМЕ МЕСТО УЧЕСНИЦИ/Е 

Тренинг за успешан 

фандрејзинг 

Траг 

фондација 

1-3.Фебруар 
Београд 

Александра Милутиновић  

Драгана Кузмановић 23-25.Фебруар 

Тренинг за вршњачке 

едукаторе на тему 

трговине људима 

АСТРА Март Београд Милица Здравковић 

Конференција на тему 

положаја самохраних 

родитеља 

Фондација Ана 

и Владе Дивац 
24. април Београд 

Милица Здравковић, 

Александра Јеремић, 

Стефан Максимовић 

Тренинг о теренском 

раду са НЕЕТ младима   

НАПОР и 

Београдски 

центар за 

људска права 

24-28. јул 
Врњачка 

Бања 

Сузана Гајић Јовановић  

Александра Милутиновић 
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Активизација 

омладинских 

организација за 

социјално укључивање 

младих са инвалидитетом 

/хендикепом 

Удружење 

студената са 

хендикепом 

27-29. 

септембар 

Врњачка 

Бања 
Стефан Максимовић 

11-13.  

октобар 
Београд 

Сузана Гајић Јовановић  

 

Конференција „Локална 

сарадња као одговор за 

бољу будућност НЕЕТ 

младих“ 

НАПОР и 

Београдски 

центар за 

људска права 

17. октобар 
Нови 

Сад 

Сузана Гајић Јовановић  

Александра Милутиновић  

Ивица Андрејић  

Никола Јевтић 

GendeRize me! 

Национални тренинг о 

родном идентитету у 

омладинском раду 

Линк Сомбор 
31.октобар -  

5.новембар 
Сомбор Марија Вељковић 

ПЈК тренинг на тему 

медија 
КОМС 

8 – 10. 

новембар 

Врњачка  

Бања 
Александра Јеремић 

Промотери социјалне 

инклузије 

Удружење 

студената са 

хендикепом 

14 – 16. 

новембар 

Врњачка  

Бања 
Анђела Егерић 

Финансијско управљање 

европским фондовима 
Група Хајде да 

29.новембар 

-1.децембар 
Авала Александра Јеремић 

  

 

 

 

29. ДРУГЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА 

   

 - Сузана Гајић Јовановић  је као национална тренеркиња организације СОС Дечија 

села, у оквиру пројекта Алтернативна брига и права деце у Србији, одржала дводневни 

тренинг за професионалце из система социјалне заштите. 

 

 -  Александар Нешић је другу годину за редом постао корисник стипендије 

Фондације Ана и Владе Дивац, која је намењена друштвено ангажованим 

средњошколцима са инвалидитетом.  

 

 - Окулар је учествовао у осмишљавању и спровођењу националне кампанје Свако 

дете има право током октобра и новембра у организацији МОДС, поводом обележавања 

30 година Конвенције о правима детета.   

 

 - Поводом новогодишњих празника, настављена је сарадња са хуманитарном 

организацијом Осмех на дар и организовано је више хуманитарних догађаја у Ћићевцу,  




