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ЗАХВАЛ НИ ЦЕ

Највећузахвалностдугујемпородици,којамејебезрезервноподржа

лауовомзахтевномпослу.

Захваљујемсеиспитаницимакојисуучествовалиуовомистражива

њу,посебноособамасаинвалидитетом,наодговорномучешћуупопуњава

њукоришћеногупитника.

Захвалност упућујем члановима комисије на веома корисним суге

стијамазаунапређивањеовогистраживања.Посебнузахвалноступућујем

коменторимапрофесоркиГорданиOдовићидокторуЗорануОгњановићу

нањиховојподршцидауистраживањуистрајемиштобољагапрезентујем.



КАПА ЦИ ТЕТ ДИГИ ТАЛ НЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ  

ЗА РАЗ ВОЈ ИНКЛУ ЗИВ НОГ ДРУ ШТВА 

РЕЗИмЕ:Друштвоимаобавезудасвимсвојимчлановимаобезбедиобра

зовање, здравствену заштиту, професионалну афирмацију, квалитетно

коришћењеслободногвременаидругаправакојасебазирајунауставуи

законима.

Савременодруштвоуиспуњавањуовихобавезаиманарасполагању,

садавећсвимадоступнусавремену,дигиталнутехнологију.Оватехнологи

јаможе,увеликојмеридаобезбедиразвојинклузивногдруштвазаособе

саинвалидитетом.Мобилниуређајииуслуге,интернет,дигиталнакаблов

скаитерестријалнателевизијскамрежасусамонекиодоруђасавременог

друштваизобластиинформационихикомуникационихтехнологијакоја

стојенарасполагањусавременомдруштвузаукључивањеусведруштвене

токовеприпадникадруштваиззаједницеособасаинвалидитетом.

Кључне речи:особе саинвалидитетом, информационаи комуникациона
технологија,инклузија,интернет,мобилниуређаји,дигиталнателевизија.

НАУЧНАОБЛАСТ:дефектологија,дигиталнатехнологија

УЖАНАУЧНАОБЛАСТ:дефектологија
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SUMMARY:Societyhasanobligationtoprovideeducation,healthcare,pro

fessionalrecognition,qualityuseofleisuretimeandotherrightsthatarebased

onConstitutionandlawstoallitsmembers.

Modernsocietyinfulfillingtheseobligationshasondisposal,digitaltec

hnologythatisnowadaysavailabletoallmembersofthesociety.Thistechno

logycan,toalargeextent,ensurethedevelopmentofaninclusivesocietyfor

peoplewithdisabilities.Mobiledevicesandservices,theInternet,digital:cable

andterrestrialtelevisionnetworkarejustsomeofthetoolsofmodernsociety

inthefieldofinformationandcommunicationtechnologiesatthedisposalof

modernsocietyforinclusionofpeoplewithdisabilitiesinallsocietyflows.

Keywords:personswithdisabilities,informationandcommunicationtechno
logy,inclusion,theInternet,mobiledevices,digitalTV.
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УВОД

ОсобесаинвалидитетомуСрбијипредстављајуједнуоднајугроженијих

друштвенихгрупа,закључакјекојиучесталоизносемногидомаћиистрани

истраживачиианалитичари.Упрошломипочеткомовогвекапокренутоје

многоиницијативасациљемдасењиховположајпобољша.Уовимнапо

римавеликуподршкупружајуразличитесветскеидомаћеинституције–од

међународнихиевропскихорганизацијапопутУједињенихнација,Савета

ЕвропеиЕвропскекомисијепрекоспецијализованихорганизацијакаошто

суHandikap InternationalиМеђународнаалијанса заинвалидитетпадо

националнихилокaлнихорганизацијаособасаинвалидитетом.

Инвалидитетјеиузрокипоследицасиромаштва–сиромашниимају

већешанседапостануинвалиди,аљудисаинвалидитетомсумеђунајсиро

машнијиминајугроженијимгрупамаглобалнепопулације.

Ово јеовековечило ситуацију укојојбаријереидаљеспречавајуда

особесаинвалидитетомприступеиучествујуусвимсферамадруштвених

активности.Поредвеликогбројадржавнихинституцијакојесесистемски

бавезаштитомособасаинвалидитетом,њиховимсоцијалним,материјал

нимиздравственимположајем,регистрованојеинеколикостотинаудру

жењаисавезаособасаинвалидитетом,удружењаграђанаифондација.Све

овеорганизације,наодређеномнивоу,остварујурезултатекојидоприносе

побољшањуположајаособасаинвалидитетомуСрбији.Међутим,свеово

ниједовољнодабисе,наиндивидуалномнивоу,резултатиосетилиида

бидовелидокључнихпомакауквалитетуживотаособасаинвалидитетом.

Стављањенадневниредпитањеположаја особа саинвалидитетом

представљало је велики изазов за државне органе, локалну самоупра
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ву,цивилнодруштвоиприватнисектор.Основнипроблем јеизборнај

адекватнијегмоделаукључивањаособасаинвалидитетомусведруштве

неактивности,узимајућиуобзирекономскупозицијудржаве,постојећу

институционалнуинфраструктуруиментaлитетграђана.Највећипроблем

јеуправопроменасвестиграђанаиразбијањепредрасудакадасуупитању

особесаинвалидитетом.

Државаидруштвосуисцрпилискоросвезаконскемогућностикако

бисепобољшаоположајособасаинвалидитетом.Осталоједасецивилно

друштвомаксималноангажује,узподршкуприватногсектора,идарадина

променисвестиграђана,иновацијамаипримениновихтехнологија.

Савремeна технологија, често називана дигиталном технологијом

(штопредстављанајширипојам који објашњава начинрада) има капа

цитетдаунапредиположајособасаинвалидитетом,представљајућиону

карикукојанедостајеизмеђузаконодавногоквираиреалнихактивности.

Интердисциплинарниприступуовојдисертацијиполазиодчињени

цедасениједанпроблемудруштвунеможерешитиискључивопосматра

њемиакцијомједногсектораилиједненаучнеобласти.

Интердисциплинарниприступрешавањуположајаособасаинвали

дитетомпотребнојепосматрати,несамокрозсоциологију,дефектологи

јуимедицинунегоикрозосталенаукекојемогудадају својдопринос.

Информационаикомуникационатехнологија је,самапосеби,производ

мултидисциплинарногприступарешавањупроблемапреносаинформаци

јаиостваривањакомуникације.Ованаучнаобласт,узсарадњусасоциоло

гијом,дефектологијомимедициномимапотенцијалдазначајнодоприне

сепобољшањуквалитетаживотаособасаинвалидитетом.
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1. 

ТЕО РИЈ СКА РАЗ МА ТРА ЊА ПРО БЛЕ МА ИСТРА ЖИ ВА ЊА

Двадесетпрвивекпредстављавекзначајногнапреткаинформационе

икомуникационетехнологијекојајеупотпуностидигитализована,приме

њенанасвеуређајеудомаћинству,какозаличнутакоизаопштуупотребу.

Генерацијекоједолазеикојестасавају,васпитавајусеиобразујууз

интернет, мобилне телефоне, интерактивну телевизију и, уопште, нове

технологије,тепоказују„урођено“разумевањеиспособностзаруковањем

савременимуређајима.Задивљујућајебрзинакојомседанашњадецапри

викавајунапоставкеновихуређаја,сакојомлакоћомовладавајурукова

њемикојомбрзиномпритискајутастереишаљупоруке.

Данашњегенерацијерађајусесавећурођенимзнањемзаруковањем

информационокомуникационимуређајима.Њиховирефлекси,реакци

јеиинтеракцијасаовимуређајимапредстављајудоказтрећереволуције

(Serres,2012).

Првајебилапрелазаксаоралненаписану,другасаписаненаштам

панукомуникацијуиовасада,можемојеназватитрећомреволуцијом,кре

ћесеодштампанекаелектронскојкомуникацији(Serres,2012).Пронала

сциписмаикаснијештампариједопринелисупроменикултураизајед

ница–вишеибрженегобилокоједругооруђе.Јакеинасилнереволуције

приказујесвојуефикасностнадобримакојанасокружују,докономирнои

тихо,каоштосудигиталнетехнологије,манифестујесвојуефикасностна

људскиминституцијама.Техникесеразвијајуослонцемнаприродненауке,

доксетехнологијеразвијајуослонцемнахуманитарненаукеијавне,поли

тичкеидруштвенеорганизације(Serres,2012).
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Посредствоммобилногтелефонадоступнисуподациоскоросвакој

личности;GPSомсвакоместо;интернетомсвазнања.Дакле,новегене

рацијесекрећуувиртуалномпростору,докмиодраслиживимоуметрич

компросторуомеђенимрастојањима.Наравно,изузетнојеважноводити

рачунаонегативнимпоследицамаупотребеинформационокомуникацио

нихтехнологија.Пореднизапредности,оватехнологијаиуређајикојије

представљајумогудодатнопојачатиискљученостиотуђеност,тедовести

допојавезависностикодособакојејеупотребљавају.

Кадаговоримоостварањуинклузивногдруштваидоприносудиги

талнетехнологијеуразвојуиимплементацијиинклузије,морамоводити

рачунаоизбору,начинуипримениовихуређајадомерекојанећеизазвати

контраефекат.

Информационеикомуникационетехнологије,односнодигиталнетех

нологије,суприликазастварањеинклузивногразвојногоквиракојитреба

дадоприносиомогућавањуиобразовањусоцијалногиекономскогукљу

чивањаособасаинвалидитетом.Кадаједигиталнатехнологијадоступнаи

приступачна,онаћезначајнопобољшатиприступсвимаспектимадруштва

иразвоја.

Дигитална технологија и револуција у развоју дигиталних уређаја,

којајенаступилакрајемпрошлогвека,односисенаекспанзијуобрадесиг

нала,заштитеинформација,вештачкеинтелигенције,напреднихматема

тичкихметодаинањимабазиранихдигиталнихкомуникационихуређаја.

Њенврхунацзапочеојеупоследњојдеценијипрошлогвекаопштимкори

шћењеминтернета.

Информационе и комуникационе технологије обухватају рачунаре,

комуникационуопрему,телекомуникационеуређаје,интернет,кабловску

итерестријалну (садауглавномсвугдеприсутнудигиталну) телевизијуи

сањимаповезанеуслуге,штозначидасебавепроучавањеминформацио

ногдруштва.Дигиталнареволуцијаиекспанзијаинформационихикому

никационихтехнологијаињиховихуслугаодвијајусепаралелно,односно
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аналогниуређајикојислужекомуникацијиипреносуинформацијапрола

зекрозпроцесдигитализације.Основнапокретачкаснагаинформационог

друштвајеинтернет,којиомогућавановеобликекомуникације,пословања

иучења.Интернетјеплоднотлозаиновације,аусвојимтемељимајеотво

ренилибералан, јерсвакоможебитиауторсадржаја (ВранаиПечарић,

2014).

Савременодруштвоуобавезиједатежистварањуинклузивногдру

штваукојемособе саинвалидитетоммогумаксималнопобољшати свој

статускоришћењеминформационеикомуникационетехнологиједаупот

пуностиприступе здравственомсервису,користе јена свимобразовним

нивоима,будуконкурентнинатржиштурада,учествујуујавномживотуи

живенезависно.

1.1.ИНКЛУЗИЈА(УКЉУЧИВАЊЕ)

Инклузија,значиукључивање.Овајпојамнастаојеоденглескеречи

Inclu sion (Noun. Verb – Include).Реч је латинског порекла (Inclusio,

Includere).

Инклузијајепроцесукључивањамаргинализованихдруштвенихгру

па(особасаинвалидитетом,сиромашних,мањина,идр.)уштоактивније

иравноправнијеучешћеусвимдруштвенимактивностима.

Другимречима,инклузијапредстављавредновањесвихпојединаца,

обезбеђивање,једнакогприступаимогућностизасвеузуклањањедискри

минацијеидругихпрепрека.

МилериКац(Miller&Katz,2002)дефинишуукључивањекао:„осећај

припадности,осећајпоштовања,цењењазбогтогакосте,узодговарајући

нивоподршкеипосвећеностиодстранедруштвауциљуиспуњавањаоче

киванихдруштвенихактивности“.
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1.1.1.Историјскидогађајииинклузија

Тридогађајанамеђународномплануиједандогађајнарегионалном

нивоуималисупресуднуулогуузаузимањуновихстратегијаиправацау

побољшањуквалитетаживотаособасаинвалидитетом:

○ Први,1981.године,кадајепроглашенаМеђународнагодинаособаса
инвалидитетомикадајепажњаусмеренанаположајовегрупације.
Усвојенјепринципједнакихмогућностизасвеиобавезадасеневрши

дискриминација(Tatić,2003).

○ Други је усвајањеКонвенције о правима особа са инвалидитетом,
2006.године,одстранеУједињенихнација.

○ Трећиважанкоракмеђународнезаједницејеодржавањеекспертског

састанка2013.годинеуоквиру68.седницеГенералнескупштинеУје

дињенихнацијанакојојјеусвојенОквирмогућностиинформацио
неикомуникационетехнологијезаразвојкојиобухватаособеса
инвалидитетом.

○ Нарегионалномнивоутојеодржавањеконференције:Улогаинфор
мационе и комуникационетехнологије у развоју инклузивног дру
штвазаособесаинвалидитетом,одржанеуБеограду8–9.октобра
2015.године.

ПроглашењемМеђународне годинеособа саинвалидитетом (1981)

усмеренајепажњанаположајособасаинвалидитетом,односнонаподи

зање свести о бројности ове заједнице. Принцип једнаких могућности

фокусиранјенаобавезудасеневршидискриминација.Овакавприступ

изазваојеотпордруштваидржавајерјепредстављаотежиначинзаукљу

чивањеособасаинвалидитетомииспуњењењиховихпотреба.Сматрало

седајезадржавускупоитешкоспровођењеоваквихпроменакојесеодно

сенаположајособасаинвалидитетом(Tatić,2003;Делин,2007).Деведе

сетихгодина20.века,увећембројуземаљапојам„праваособасаинва
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лидитетом“свесевишеразвијао.Особесаинвалидитетомсудефинисане

каолицакојамогудадајусвојдопринос,којаимајуправодапружајуи

дапримајуоддруштва.Оваидејапредстављалајеосновузаврлоснажан

покретособасаинвалидитетомибиласнажнаутицајнасилазапромене.

ЗаконоАмериканцимасаинвалидитетомпослужиојекаоинспирација

антидискриминацијскимпрописимаумногимдржавама,међукојимасу

ВеликаБританијаиАустралија.

Генерална скупштина Уjeдињених нација је 1993. године усвојила

СтандарднаправилаУНазаизједначавањемогућностикојесепружају

особамасаинвалидитетом.ВладаСРЈјеовајдокументприхватилапочет

ком1995.године.

Укључивањеособасаинвалидитетомусвеаспектедруштваједанјеод

преосталихизазовапотпуногпоштовањаосновнихљудскихправаипред

стављаједининачинзапотпунуприменуКонвенцијеоправимаособаса

инвалидитетомиз2006.године.

Оваконвенцијанајавила јевеликинапредакуунапређењупроцеса

друштвеноекономскогукључивањаособасаинвалидитетом,узмаксимал

нопоштовањељудскихправа.

Веће обезбеђивање приступа кључним јавним службама повећава

могућностзадруштвенинапредакипривреднирастуциљуискорењива

њасиромаштваипромовисањаинклузивногдруштваиодрживогразвоја

(Tatić,2006).

Наглобалномнивоу,значајнеинституцијекаоштосуBroadbendкоми

сијазадигиталниразвој,Глобалнаиницијативазаинклузивнеинформа

ционеикомуникационетехнологије(G3Initiative),Међународнаалијанса

инвалидности(IDA),Међународнателекомуникационаунија(ITU),Micro

soft,Telecentar.org,аподпокровитељствомУједињенихнација,окупилису

сесациљемдадопринесунастојањимадасеформулишеразвојнипрограм

употребеинформационеикомуникационетехнологијепосле2015.године.
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ОвеорганизацијеиУједињененацијезаобразовање,наукуикултуру

(UNESCO)заједничкисуприпремилиразвојниоквирзаинклузивнипри

ступинформационимикомуникационимтехнологијама.Овајновиоквир

ступићенаснагупосле2015.године.Утомконтексту,употребаинформа

ционеикомуникационетехнологијеомогућићеуклањањемногихпреоста

лихбаријерасакојимасесуочавајуособесаинвалидитетом.Саинформа

ционокомуникационимтехнологијамасвејеинтегрисаноусвакомаспек

ту модерног света. Ова свеприсутна технологија требало би да постане

позитивнаснагатрансформацијеикључниелементсвакогличногразвоја

иинституционалниоквирзаразвојинклузије.Оизвештајућедетаљније

битиречиунареднимпоглављима.

КонференцијаодржанауБеограду,подназивомУлогаинформацио

неикомуникационетехнологијеуразвојуинклузивногдруштвазаособе

саинвалидитетом,окупилајестручњакенамеђународномнивоу(Ирска,

Шпанија,ВеликаБританија,Француска,Немачка, ЈужнаКореја,Хрват

ска,Холандија,Шведска,Србија)исвепредставникерегулаторнихаген

цијазателекомуникацијеземаљарегионаЈугоисточнеЕвропе(Румунија,

Бугарска,ЦрнаГора,Македонија,Албанија,БоснаиХерцеговина,Србија,

Хрватска).

Циљконференцијебиоједасе,наосновустручнихставоваинаучних

закључака,одредепрепоруке1државамарегионаЈугоисточнеЕвропеалии

чланицамаЕвропскеунијеувезисаразвијањеминформационеикомуника

ционетехнологијеиуслугазапобољшањеположајаособасаинвалидитетом.

1.2.ОИНВАЛИДНОСТИИИДЕНТИТЕТУОСОБАСАИНВАЛИДИ
ТЕТОм

Дабисебољеразумеоодносособасаинвалидитетомпремакоришће

њудигиталнетехнологије,неопходнојепредочитиштајетоинвалидитет,

1  Пре по ру ке су у При ло зи ма, При лог 6.
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којесуврстеинвалидитета,какооннастајеикакосеодражаванамогућ

ностсамосталногживота(обављањеосновнихживотнихфункција).

Подаципописаиз2011.годинепоказујудасеукупно571.780грађана

можесматрати особамасаинвалидитетом.Уодносунаукупнупопулацију

од7.186.862 грађана,онипредстављајуоко8%(7,96)укупнепопулаци

је.Међутим,овометребадодатииподатакдајеза119.482грађанастатус

инвалидитетанепознат,штопредстављадодатних1,66%укупнепопулаци

је.Одукупногбројаособасаинвалидитетом,вишеод58%(58,2)чинежене,

докјемушкарацамаломањеод42%(41,8)(Марковић,2011).

Инвалидитетможебитистечениурођен.Стеченјеонајкојијенастао

токомживотакаопоследицаповреде,болестиилинекогдругогузрока,док

јеурођенонајинвалидитеткојијенастаокаопоследицаразвоја,генетских

поремећајаилинаследнихфактора.

ПодациСветскездравственеорганизацијепоказујудаоко10%свет

скепопулацијечинеособесаинвалидитетом.Дакле,усветуданасживи

око750милионаособасанекимобликоминвалидитета.Кадасеуобзир

узмуичлановињиховихпородица,долазиседозакључкадаидо2,5мили

јардељудинанекиначиносећапоследицеинвалидитета.Уразвијенијим

земљама,сапродужењемживотногвекаиподизањемквалитетаживота

процентуалназаступљеностособасаинвалидитетомуопштојпопулацији

јошјевећа.

1.2.1.Класификацијаинвалидности

Основнаподела

Неопходнојеупознавањесаважнимаспектимаинвалидитетакаои

ограничењимакојаособесаинвалидитетомимајуусвакодневномживоту,

акоједруштвосвојимодносомпремањимаиупотребомразличитихтех

нологијаможеданадоместииостварипуноучешћеовегрупацијеусвим

друштвенимактивностима.
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Основнаподелаинвалидности(Стошљевић,1997):

○ телеснаоштећења;

○ оштећењевида;

○ оштећењеслуха;

○ оштећењеговорногапарата;

○ оштећењеинтелекта;

○ мултиплаоштећења(особесадваиливишеоштећења).

Свакиоднаведених типоваинвалидитетаподразумеваидругачији

приступособикојаимаинвалидитет каои одговарајућеприлагођавање

срединезанормализацијуњеногживота.УГрафикону1.изнетисуподаци

озаступљеностиврстаоштећењаустановништвуиукупномбројуособаса

инвалидитетомуСрбији

Претходно изнета подела може се представити тако да олакшава

активностидруштваунастојањимадасеособесаинвалидитетомукључеу

сведруштвенетокове.Тојеподелаинвалидностинаосновуглавнихкате

горијаспособностипремаКвебешкојкласификацији(Fougeyrollasисарад

ници,1999).

ПоКвебешкојкласификацијиделисенаспособностикојесеодносена:

○ интелект;

○ говор;

○ понашање;

○ чула;

○ моторику;

○ дисање;

○ варење;

○ излучивање;

○ репродукцију;

○ заштитуипотешкоће.
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Графикон1.Заступљеностврстеоштећењауцелокупном

становништвуиукупномбројуособасаинвалидитетомуСрбији

Извор:ОсобесаинвалидитетомуСрбији(Марковић,2011).
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Премафункционалнојкласификацији,инвалидностседелина:

сензорна:

○ оштећењевида;

○ оштећењеслуха;

○ оштећењеговора;

телесна:

○ оштећењелокомоторногапарата;

○ оштећењецентралногипериферногнервногсистема;

○ оштећењеуследхроничнихболести;

○ поремећајпсихомоторике.

Истраживање у оквиру ове докторске дисертације биће усмере

но на особе са сензорним и телесним  оштећењима али са очуваним

интелектуалнимспособностима.

међународна класификација оштећења, инвалидности и

хендикепа(WHO2,1980)

Светска здравствена организација оштећење дефинише као сваки

губитакилинеправилностпсихолошке,физиолошкеилианатомскеструк

туреилифункције.Можебитипривременоилитрајно.

Оштећењеувекдоводидосмањењаилислабљењафункцијаилиспо

собностибиопсихосоцијалнихструктураједнеличности.

ПоСЗО,разликујемоорганскаифункционалнаоштећења.

Органскооштећењејенедостатакилинеправилностструктуренеког

органаилиделателакојиможеданастанекаопоследицаболести,развојне

манеилианомалије,теповредеилитрауме.

2  http://www.who.int. При сту пље но 24.3.2015, у 19.30.
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Функционалнооштећењејепоремећајфункцијеорганаилипореме

ћајорганизма,причемусамиорганиилиорганизамнисуоштећени(нпр.:

оштећењаорганауследпоремећајахемијскихибиолошкихпроцеса,при

чемунемафизичкихоштећењаилинедостатака).

Нанастајањеситуацијехендикепа,порединдивидуалнихисредин

скихчинилаца,великуулогуимаисубјективнапроценаситуацијеинвали

дитета.

Квебешкакласификација

Ова класификација представља добар пример системског рада на

решавањупроблемаположајаособасаинвалидитетом. Она је продукт

Квебешкогодбораоснованог1986.године,који јекреираоМеђународну

класификацијуоштећења,инвалидностиихендикепа(Fougeyrollas,1999).

Из перспективе Квебешке класификације, важно је разликовати општу

појаву„неспособности“,каоделастварностикојиодређујеразличитеупо

требеовекласификације,одпојма„ситуацијехендикепа“,дефинисаногкао

мерењеостваривањаживотнихпотреба.Премаовојкласификацији,наста

јањеситуацијехендикепапроизводјеинтеракцијеличнихсвојставаједин

ке,њенихживотнихнавикаисрединскихчинилаца(Недовић,2012).

Чиниоциризикапредстављајуелементкојиприпадапојединцуили

потичеизсредине,акојиможепроузроковатиболест,траумуилинадруги

начиннарушитиинтегритетиразвојособе.

Великекатегоријечинилацаризика:

○ Биолошки ризици (Генетски поремећаји и хромозомски поремећа
ји,ризицикојисеодносенатрудноћу,каоштосу:трауме,инфекције
пренесенеодстранемајке,токсичниагенси,некомпатибилносткрви,
коришћењелекова,особинефетуса,блокадафетуса,коришћењетех
ничкихметодапорођаја,неадекватнанега,болести,физичкаформа,
хипертензија,тежина,нивохолестеролаинивоглукозе,ризициувези
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сафизичкимипсихолошкимразвојемособекаоштосураст,старење,
психомоторниразвојидр.);

○ Ризициуфизичкојсредини(Ризициувезисавештачкимиприродним
елементимауокружењу,квалитетваздуха,смештаја,одлагањеотпа
дака,различитиоблицизагађењаидр.);

○ Ризици у вези с организацијом друштва (Сиромаштво, богатство,
неписменост,промискуитет,функционисањеслужбикојесунараспо
лагањустановништвукаоштосу:службапревоза,службавладе,соци
јалнаслужба,здравственаслужба,ризициувезисаусловимаукојима
сеособаналазиприизвршавањусвогпослаидр.);

○ Ризициувезисиндивидуалнимидруштвенимпонашањем(Ризици
увезисаначиномнакојиособаилињениближњи,њенапородица,
каоидруштвоуопште,делујуилиреагују,ризициувезисатрадици
јомиобичајима,ратовима,сукобимаизмеђудвегрупе,породичним
сукобима,ризициувезисаконзумирањемикоришћењемштетних
супстанцикаоштосу:дуван,дрога,лекови,алкохол,ризициувези
сахигијеном,понашањекојезациљимаочувањездравља,непокрет
ност,хиперактивност,афективнопонашањеидр.).

 1.2.2.Дефинисањеинвалидности

„Инвалидностјескупфизичкихисоцијалнопрофесионалнихпосле

дицаизазванихнедостацимафизичке,психичкеи социјалнопрофесио

налнеприроде“,(Стошљевићисарадници,1997).

Термин„инвалид“3настаојеодлатинскеречиValidusштозначивре

дан,ваљанпаInvalidusимасупротнозначење.Нажалост,овајназивније

усагласностисасавременимтенденцијамакојетежедаизједначеположај

особасаинвалидитетомудруштву.

Велики допринос у дефинисању инвалидности дала је и Светскa

здравственаорганизација.Њенинапорисусамоделимичноуродилипло

3 Тер мин „осо ба са инва ли ди те том“ зва нич но је при хва ћен у Срби ји. Тер мин „осо ба са 
посеб ним потре ба ма“ дуго је био у упо тре би али, због чиње ни це да су посеб не потре бе 
тер мин који се одно си и на потре бе које нису свр ста не у кате го ри ју инва лид но сти (људи 
нат про сеч не виси не, тежи не, и др.),  при хва ћен је уже спе ци фи ци ран тер мин  „осо ба са 
инва ли ди те том“. 
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дом,јернипосленеколикодеценијанепостојијединственамеђународна

дефиницијаинвалидности,чакинанационалнимнивоимауупотребису

различитедефиниције.

УкњизиСоцијалнапартиципацијаособасаинвалидитетом,којује

објавилоДруштводефектологаСрбије,2012године(Недовићисарадни

ци,2012),утврђеноједапостоједвaприступадефинисањуинвалидности:

дефиницијеуслужбиформулисањатеоријскогконцептаигрупадефиниса

њазапотребенормативнихактивности,израдезаконаипрописа.

Првиприступподразумевавеликибројдефиницијакојесуизнетеу

поменутојкњизи,одкојихјезаовајраднајзначајнијаследећадефиниција:

„...инвалидностседефинишекаосоцијалнипроцес,односноначинпона

шањакојипроизилазиизгубиткаилиредукцијеспособностидасеизврше

очекиванеилиспецијалнодефинисанеактивностисоцијалнихулогаујед

номдужемвременскомпериоду,збогхроничнеболестиилиоштећења“.

Када говоримо о другом приступу дефинисању инвалидности, односно о

социјалнојполитици,можемоговоритиопостојањусличностиудефини

сању инвалидности. С друге стране, правне дефиниције се разликују по

питањусоцијалнихдавања,меразапошљавањаиостваривањадругихправа

(Пешић,2006).

Социјалнатеорија20.векапратилајеставмедицинеупрепознавању

особасаинвалидитетомкаоособасафизичким,сензорнимикогнитивним

оштећењима,каоособекојенисуспособнедаиспунесвоједруштвенеоба

везе.Инвалидностјетретиранакаоличнатрагедија.Инвалидностсевиди

каопроблемнаиндивидуалномнивоуиизједначавасесаиндивидуалним

функционалнимограничењима,докмедицинскознањеипраксаодређују

могућностилечењаинеге.

СобзиромнатодајеСрбијакандидатзачланствоуЕвропскојунијии

даћесвојезаконодавствоморатидаускладисаевропским,навешћемопри

мердефиницијеинвалидностикојијезаступљенуЕУ.
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ИнвалидностсеуЕвропскојунијипосматраизугламерасоцијалне

политикеиизугладискриминације,односнозаконскихрешењезема

љачланица,каоипрепорукасамихинституцијаЕвропскеунијекадасуу

питањуантидискриминаторскизакониисличнаправнарешења(Пешић,

2006).

Дефиниција инвалидности на основу мера социјалне политике у

земљамачланицамаЕвропскеунијепочиванадваосновнапринципа:

○ помоћуобављањусвакодневнихживотнихпослова
исамосталанживот

Помоћ у обављању свакодневних животних послова и самосталан

животпочиванаодносуизмеђуздравственогстањаособеињенеспособно

стизаобављањеосновнихзадатакаитујевезаизмеђуздравственогстања

исамихпотребаприличновидљива(Пешић,2006).

○ приходизаподршкуииздржавање

Дефинициjа инвалидности која се користи како би се утврдиле

ове погодности, почива на потпуној или делимичној неспособности за

самосталнимзарађивањемновчанихсредстава.Онаупотпуностизависи

од могућности повезивања способности за рад и здравственог статуса

(Пешић,2006).

Инвалидности из угла дискриминације, односно антидискримина

торскихзаконскихрешења,тежеjeдефинисати.Инвалидитетусебиможе

садржатиразличитепсихичкеифизичкенедостатке.Такође,нијеупот

пуностидефинисананиграницаизмеђуинвалидностиинеинвалидности.

Овадефиницијаинвалидностимењасесанамерамазаконодавца.Тако,у

СрбијисеразликуједефиницијаинвалидностиуЗаконуосоцијалнојза

штитиуодносунаонууЗаконуозабранидискриминације.
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Суштина дефинисања инвалидности у односу на законодавство у

области дискриминације јесте та да је циљ слање јаснепоруке јавности

да дискриминација није правична и да се мора искоренити. Оваква

законскарешењаневидепроблемособасаинвалидитетомуиндивидуама

већудруштву,изатопредстављајугарантсоцијалногмоделатретирања

инвалидности.

Генералноузевши,постојизнатновишеособакојеимајуинвалидитет

негоонихкоје себеназивају „особамасаинвалидитетом“.Некеособеса

инвалидитетомне  одлучују  се на то да себе дефинишукаоинвалидна

лицаиакоимајунекателеснаоштећења.Разлозизаовакавличниставсу

различити.Рецимо,некисустеклиинвалидитеткаснијеуживотуинисуто

прихватилиилисудоживелинегативнаискустваиодносдруштвапрема

особамасаинвалидитетом.Коднекихособасаинвалидитетомприметнаје

жељадаизбегнубилокаквонегативноидентификовањеудруштвуијавну

срамоту. Особе које стекну оштећење као последицу старости такође су

могућичлановиовекатегорије.

1.2.3.моделиинвалидности

Крајем 20. века развија се мишљење да проблем инвалидности

не потиче само од оштећења појединих функција, него је и продукт

међусобниходносаособакојенемајуинвалидитетсасрединомукојојособа

саинвалидитетомживи.

Ставпремаособамасаинвалидитетомдасубескориснислојдруштва,

те ниво предрасуда у односу на њих, доводи до тога да оне постају

одбаченеиискљученеизсвихдруштвенихактивности.Свеовопотврђује

дискриминаторскапраксакојајераширенаусвимсегментимадруштвау

односунаособесаинвалидитетом,аможемојеуочитиушестосновних

областиукојимасепојављује.Тосу:архитектонска,ставовна,едукациона,

законска, професионална и лична, или дискриминација свакодневног

живота(Barnes&Mercer,2010).
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Дискриминаторска политика и став друштва доводе до тога да се

особесаинвалидитетомидентификујукаопосебназаједница,мањинакоја

тежидасамапреузмеконтролуудефинисањусвогидентитета,потребаи

интереса(Harris,1986).

ПреокретнастајекадајеУнијателеснихинвалидапротивсегрегације4

истаклапроблемсоцијалнихбаријера,баријерауживотномокружењукоје

пресудно утичу на искључивање особа са инвалидитетом из друштвене

средине,штоовупопулацијучиниизузетнорањивомдруштвеномгрупом

(UPIAS,1976).

Унијанудисвојудефиницијуинвалидности,којаинвалидноствиди

као„недостатак,односнонемогућностспровођењаактивностиузрокованих

физичким баријерама и ставовима од стране различитих друштвених

организацијакојенеузимајууобзирспецифичностиособасафизичким

оштећењимаинатајначинихискључујуиздруштвенихактивности“.

Можемо идентификовати тримодела односа према инвалидности.

Медицинскимодел, који је превазиђен, идентификује инвалидност као

болестилистањекојеутиченапојединца,саодговорношћутогпојединца

дасебринеопоследицама.

Новији, социјалнимодел5, идентификује препреке у самомдруштву

које стварају инвалидност за појединце. Препреке могу бити физичке,

организационеионеуставовима.Одговорностзарешавањеилиотклањање

препрекајеподељенамеђусвимакојиучествујуудруштвенимактивностима.

Једноставанпример, који се честоцитира, гласи: „медицинскимоделби

рекаодаособанеможедасепопнеузстепеницезатоштоимаинвалидитет,

штозначидакористиколица,докбисоцијалнимоделрекаодајекорисник

колицаонеспособљенстепеницамакојестојекаопрепрекањеговомуласкуу

зграду“(Tatić,2007).

4 http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/UPIAS-UPIAS.pdf. 

 Приступљено 25.3.2015, у 18.10.
5 OXFAM–Британска хуманитарна организација, Разумевање инвалидности, Социјални 

модел, Београд, 2003.
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Почетком 21. века у науци је развијен и трећи модел који спаја

медицинскиисоцијалнимоделубиопсихосоцијалнимодел (Jette,2006).

Светсказдравственаорганизацијајеутврдиладанимедицинскинисоцијални

модел,самипосеби,нисудовољнидаупотпуностисагледајуинвалидност.

Биопсихосоцијални модел почива на интеракцијама биолошких,

психолошких и социјалних фактора. Међународна класификација

функционисања, инвалидности и здравља (International Classification of

Functioning,DisabilityandHealth,ICF,20016)користибиопсихосоцијални

приступинвалидностииприхватасоцијалноеколошке,социодемографске

ибихејвиоралнефакторекојиодређујусубјективнидоживљајживотаособа

саинвалидитетом(Jette,2006).

1.2.4.Особесаинвалидитетомудруштвенојзаједници

Идентитетособасаинвалидитетом

Идентитет особа са инвалидитетом током последњих деценија

претрпеојевеликеизначајнепозитивнепромене.Начиннакојионисебе

доживљавајуутиченатокакосепонашајуиукључујуудруштвенетокове,

аначиннакојиихзапослениујавнимустановамадоживљавајуутиченато

какоихопслужују.Дугинизгодинаприхваћенначингледањанаособеса

инвалидитетомбиојеблагонаклоностисажаљење.Тојеусталилопраксу

да се особама са инвалидитетом не пружа подједнака услуга или чак

даимсенепружаникаквауслугајерсузатопостојалеспецијализоване

институције.Заономалоштоим јепружаноочекивалоседапрималац

услугабудезахвалан,задовољанискрушениданемастваранизборизузев

ако су његове физичке, интелектуалне или сензорне потребе незнатне.

Наравно, временом јеовоизмењеноиприхваћено једаћеостваривање

једнакихмогућности за све довести до растерећења државне касе јер је

већинаособасаинвалидитетомрадноспособнаисвојимделовањеммогу

допринетидруштву,битикорисни,зарађиватииплаћатипорезе.

6 http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA54/ea54r21.pdf?ua=1.

 Приступљено 21.4.2015, у 15.30.
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Графикон2.Укупностановништвоиособесаинвалидитетомпрема
степенушколскеcпреме

Извор:ОсобесаинвалидитетомуСрбији(Марковић,2011).

Друштвојеиданасподложномногимкултурнимутицајима.Различити

ставовиудруштвупостоје,какомеђуонимакојипружајууслугетакоимеђу

самимособамасаинвалидитетом.Важно јепогледатиштaкарактерише

искуствоинвалидности,јертоможестворитиусловекојикатегоришуљуде

удруштвеномиекономскомсмислу.Положајудруштвенојхијерархији,

професионална афирмација, родитељство, емотивна оствареност,

самосталниживот само су неки од параметара који нас карактеришу у

односунаоколину.Инвалидностможенастатиизмногоразлога,иможе

довестидогубиткауразличитомсмислу,каоидонеостваривањаунекој

однаведенихживотнихсфера.Кодособасаинвалидитетомпостојивећа

вероватноћаданемајуквалификације–образовањенијеувекдоступно,
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ичесто јенанижемнивоу академског стандарда, док је приступдаљем

и вишем образовању као и занатској обуци и радном искуству знатно

отежан.Такође,самосталниживотнијеувекоствариворешењезаособеса

инвалидитетом,укључујућииродитељство.

Образовноекономскиположај

УГрафикону2,преузетомизПописа2011, приказана јеобразовна

структура особа са инвалидитетом. Она се у нијансама разликује од

резултатанашегистраживања,углавномзбогрепрезентативностиузорка.

Према подацима Пописа из 2011. године, 517.140 (9%) особа са

инвалидитетом је евидентирано, обављају занимање, односно, чине

економски активно становништво које тренутно ради. Број особа са

инвалидитетомкојесунекадарадилеизноси14.411;бројособакојетраже

првипосао4.982;пензионеричине359.687особа;особесаприходима

одимовине2.900;бројученикаистудената(старости15годинаивише)

2.649.Закључакобрађивачапописнихподатакаједајеготово90%особаса

инвалидитетомнеактивно(Марковић,2011).

Стратегија за унапређењеположаја особа са инвалидитетом2007–

2015располажеподацимаМинистарствазарад,запошљавањеисоцијалну

политикуиподацимаПензионогфонда,обаиз2005.године,оприходима

особасаинвалидитетом(Табела1).

У2005. години,укупанпроцењенгодишњиприходоко317.289особаса

инвалидитетом,износио јеприближно36.080.000.000динара,одкојих

је око 295.413 корисника прихода из јавнихфондова, док је око 21.876

остваривалоприходенаосновузапослености.Остварениприходиизјавних

фондова,покориснику,износилисуоко113.736динарагодишње,односно

око 9.478 динара месечно, а запослених око 113.407 динара годишње,

односноупросекуоко9.451динарамесечно.Учешћенетозарадауукупним

приходимаособасаинвалидитетомизносилоје6,9%,априходаизјавних

фондова93,1%.



……
22

Претходно изнети подаци драгоцени су за процену материјалног

положаја особа саинвалидитетомизкојихможемо закључитида је ова

друштвенагрупацијанаграницисиромаштваидапредстављасоцијално

угроженукатегорију.

Касније у раду, приликом анализирања способности за набавку

дигиталних уређаја из спектра информационе и комуникационе

технологије, ови подаци биће пресудни за доношење закључака о

капацитетудигиталнетехнологијезаразвојинклузивногдруштва.

Стратегија је детаљно анализирала економски положај особа са

инвалидитетом према подацима ПИО фонда, Националне агенције за

запошљавањеиФондасоцијалноздравственогосигурања.

Стопа запослености особа са инвалидитетом изузетно је ниска и

износиоко13%,штозначидајемеђуактивнимособамасаинвалидитетом

урадномодносусамооко21.876лица(Марковић,2011).

Табела1.Особесаинвалидитетомпремаглавномизворуприходау
Србији

Извор:ОсобесаинвалидитетомуСрбији,Попис2011(Марковић,2011).
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Процењеноједаособесаинвалидитетомимајуприходе  пооснову

остваривања зарада и приходе из јавних фондова, односно фондова

пензијскоинвалидског осигурања (Фонд запослених,Фонд самосталних

делатности иФонд пољопривредника) и социјална заштита и борачко

инвалидсказаштита.

Овосупоражавајућиподаци,којисугеришудајеекономскиположај

особасаинвалидитетомисподдоњеграницесиромаштваидаоненисуу

могућностинесамоданабавесавременутехнологијувећнидаобезбеде

основнуегзистенцију.

Интересантан је податак о врсти услуга намењених особама са

инвалидитетомкојесеорганизујуифинансирајунанивоуопштинаиукоје

спадају:превозособасаинвалидитетом,помоћукући,саветодавнеуслуге,

дневниборавакизаштићеностановање.

Нема ниједне услуге која се односи на омогућавање самосталног

живота,запошљавањеилинабавкутехнолошкихпомагала.

Идеја„заједнице“

Заидентитетособасаинвалидитетомпресуднуулогуимаидејазајед

нице.Овосеодносинапериодекадасуособесаинвалидитетомбилепри

нуђенедасеудружујуузаједнице(углавномповрстиинвалидности).Ово

јеизазивалоитешкоћеупокушајукомуникацијесаособамасаинвалиди

тетомјерсеверовалодапостојиједназаједницаособасаинвалидитетом.

Заразликуоддругихзаједница,непостоји једна,свеобухватна,заједни

цаособасаинвалидитетом.Изолованезаједницепостоје,збогактивистаи

људиизразличитихгрупаоштећењакојимогудасе,посопственомизбору,

друже,алисветособасаинвалидитетомјеразноликинијехомоген.

Уместосврставањауспецифичнезаједнице,углавномизоловане,тре

балобидасеподразумевадасуособесаинвалидитетомприсутнеусвим

улогамаидруштвенимситуацијама.Онемогудаимајукултурниидентитет

базираннанационалнојприпадности,социјалномнивоу,религији,инте
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ресовањимаилирегионалномидентитету.Особа саинвалидитетомима

једнакешанседабудечланудружењаисторичара,истраживачубиблиоте

циилистудентуметности,даобилазиуметничкегалеријесаспецијалним

програмомзаопипавање,даприсуствујепредавањиманагестовномјези

куилискуповимазаједница.Такоособесаинвалидитетомсебелоцирајуу

друштвуиградесвојидентитетнаначиннакојијетосвојственосвимпри

падницимадруштва,остварујућисвасвојаљудскаправа.

1.3.ПРИмЕРИНАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГРАДАУ СРБИЈИЗА
ПОБОЉШАЊЕПОЛОЖАЈАОСОБАСАИНВЛАИДИТЕТОм

Српсканауканезаостајезаевропскомисветскомнаукомпоистражи

вањимаирадовимакојизациљимајупобољшањеквалитетаипродужење

животногвекаособасаинвалидитетом.Доприноскојисунашинаучни

цидали,удругојполовинипрошлогвека,имаојевеликиутицајнаразвој

роботикеусвету.

Такође,Министарствопросвете,наукеитехнолошкогразвоја,уокви

руциклусафинансирањанаучноистраживачкихпројекатаод2010до2015,

подржалојенеколикопројекатаФакултетазаспецијалнуедукацијуиреха

билитацију,ПравногфакултетауНишуиИнститутатехничкихнаукаидр.

1.3.1.Аутоматикаироботика

У20.векусрпсканаукаможедасепохвалиделиманаучникакојису

довелидооснивањаБеоградскешколероботикеионихкојисусекасније

окупљалиокоње.

Роботикајенаукаороботима,њиховомдизајну,израдиипримени.

Обухватапољаинформатике(посебновештачкуинтелигенцију),електро

техникеимашинства.
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Институт „МихајлоПупин“, већ срединомшездесетих година, вео

масеозбиљнобавиороботиком.Познатeиновацијебилесу„Београдска

шака“и„Београдскапротезаколена“.Обаекспонатасуприказананаизло

жбироботикеуБеоградууоктобру2012.

ТенденцијапокретачароботикеуСрбијибилаједасеособамасаинва

лидитетом,првенственоособамасателеснимоштећењима,урођенимили

стеченимуследповредаилиампутација,надоместиекстремитетвештач

кимкојићеусвемуподражаватиприроднефункцијеиомогућитиобавља

њесвакодневнихживотнихактивности.

РајкоТомовић7

РајкоТомовићјерођенуБаји,уМађарској,1919.године.Дипломи

раојенаОдсекузаелектромашинствоТехничкогуниверзитетауБеограду.

Важиојезапокретачкусилубиомедицинскогинжењерстваитехнологије.

БиојечланСрпскеакадемијенаукаиуметности.Томовићсеувектрудиода

бољеразумеприродуиприменионоштојенаучио.Једаноднајпознатијих

резултатакојисудошлиизоваквогначинаразмишљањајемултифункци

оналнарукапротеза,развијенаусарадњисапроф.МиодрагомРакићем,

којајесадаизложенауМузејуроботикеуБостону.

НаиницијативуРајкаТомовића,одржанајесеријаоддесетмеђуна

роднихсастанакаНапредакуекстернојконтролиљудскихекстремите

та,познатијихкаоДубровачкисастанци.Резултатовихсастанакаједесет

историјскихрадовакојисекористекаоосновнереференцезарадурехаби

литацијиљудисаутицајемнапокрет.

7  https://www.sanu.ac.rs/Clan stvo/IstClan.aspx?arg=1336. При сту пље но 28.4.2015, у 16.00.
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Фотографија1.Београдскашакаиз1963.
Извор:RedakcijaBIF30/08/2013,13.15.

миомирВукобратовић8

Крајем20.ипочетком21.века,српскунаукујепрославиоиакадемик

МиомирВукобратовићкојијесасвојимтимомпроучаваопољароботикеи

израдеортопедскихпомагалаивештачкихекстремитета.

Фотографија2.МиомирВукобратовић
Извор:САНУ

8  http://www.pupin.rs/RnD Pro fi le/vuko bra to vic.html. При сту пље но 29.4.2015, у 17.08.

АкадемикВукобратовићрођенјеуЗрењанину

1931. године. Био је инжењер машинства. Радио

је у Институту „Михајло Пупин“ као сарадник,

руководилац, виши научни сарадник и научни

саветник. Предавао је на Катедри за производно

машинствоМашинскогфакултетауБеограду.
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Био је члан Одељења техничких наука САНУ и научни саветник

ИнститутатехничкихнаукаСАНУ.ЈеданјеодоснивачаБеоградскешколе

роботике.Вукобратовићјенајвишевременапосветиопроблемиматеориј

скеипримењенероботике,односнохуманоиднојроботициипроблемима

динамикедвоножнихробота.Истраживањауовојобласти је заокружио

објављивањеммонографијеGeneralSensitivityAnalysisусарадњисапро

фесоромРајкомТомовићем(1971.наенглескоми1972.нарускомјезику).

Наосновутеоријскихрезултатаумоделовањуходадвоножнихробо

та,током1971.и1972.године,предводиојетимкојијеразвиоиреализовао

првиактивниегзоскелетзапараплегичаре,развијеннаИнституту„Михај

лоПупин“усарадњисаКлиникомзаортопедијуифинансиранодстране

америчкенационалнефондацијезанауку(NSF).Првајавнадемонстрација

овоградаизвршенајенасимпозијумууДубровнику1972.године.Егзоске

летједанасизложенуПолитехничкоммузејууМоскви.

СледећипомакурехабилитационојроботициВукобратовићјепости

гао1980.годинекадајењеговтимконструисаоактивнуортотичкурукуза

дистрофичаре.УиспитивањурадарукеучествовалајеОливераЈандрић,

тадашњапредседницаУдружењадистрофичараБеограда.Иакојеоддва

наесте годинеболовалаод тешкогобликадистрофије екстремитета, већ

наконнеколиконедељавежбиуспевалаједапомоћууређајаобављасло

женеманипулативнезадаткепопутшминкања(Vukobratovic,2002).

1.3.2.НаучноистраживачкирадуСрбији20102015

У циклусу финансирања научноистраживачких пројеката у перио

дуод2010до2015,Министарствопросвете,наукеитехнолошкогразвоја

подржалојенеколикопројекатакојиобрађујупроблемособасаинвали

дитетом.Поредосновнихподатакаопројектима,указаћемоинарезултате

којисуостварени.Потребноједанапоменемоданисупознатирезултати

засвепројекте9.

9 http://sta ri.mpn .gov .rs/rezul ta ti2/. При сту пље но 30.4.2015, у 11.00.
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Факултетзаспецијалнуедукацијуирехабилитацију

ФинансиранасучетирипројектаФакултетазаспецијалнуедукацијуи

рехабилитацијууБеограду:

1. Социјалнапартиципација особа саинтелектуалномоме
теношћу,руководилацНенадГлумбић.

Пројекат истражује могућности социјалне партиципације особа са
интелектуалномометеношћу,штоподразумеваукљученостособаса
интелектуалномометеношћууреалнеживотнеситуације,анализира
нивотаквогукључивања,каоиреакцијудруштвананивофункциони
сањатихособа.

Резултатпројектатребалобидаутврдитинивоиквалитетсоцијалне
партиципацијеособасаинтелектуалномометеношћууСрбијиидефи
нишеконтекстуалнечиниоцекојиугрожавајуњиховусоцијалнупар
тиципацију.

Резултати:Наосновуизвештајаматичногнаучногодбора,уокви
рупројектаје објављено је37радова.Закључено једасурезултати
пројектазадовољавајућиициљевисуупотпуностиостварени.Иден
тификованисуузроцикојиутичунанизакнивосоцијалнепартиципа
цијеособасаинтелектуалномометеношћу10.

2. Креирање„Протоколазапроценуедукативнихпотенција
ладецесасметњамауразвоју“каокритеријумазаизра
дуидивидуалнихобразовнихпрограма,руководилац Јасмина
Ковачевић.

Предметистраживањасупараметризаиндивидуализацијуваспитно
образовногпроцесауусловимаинклузивненаставеинаставеушко
ламазадецусасметњамауразвоју.Пројекатимазациљда,наосно
вуанализепостојећихмоделапроценеиразличитихчинилацакоји
детерминишупотенцијалеиограничењадететаупроцесуобразовања,
издвојипараметрекојибичинилиметодолошкиоквирПротоколаза
проценуедукативнихпотенцијаладецесасметњамауразвоју.

10 http://sta ri.mpn .gov .rs/eva lu a ci ja-izve sta ji/stam pa.php?pro je kat=739.При сту пље но 
4.1.2016, у 14.00.
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Резултати:НаосновуувидауЗборникрадова11можемозакључити
дајеобјављено10радова.Циљпројектајеоствареникреиранјенови
методолошкиоквирПротоколазапроценуедукативнихпотенција
ладецесасметњамауразвојуитозаодређеневрстеинвалидитета.

3. Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и
наглувихособа,руководилацСањаЂоковић.

Пројекат подразумева истраживање највећег и најприменљивијег
достигнућаиздоменаасистивнетехнологије–кохлеарнеимпланта
ције.Тојепроцескојизапочињехируршкоминтервенцијомуградње
кохлеарногимплантауунутрашњеувоглувеинаглувеособе,после
чегаследипериодрехабилитацијесациљемпостизањаоптималних
едукативнихпотенцијалаимплантиранихособаипотпуногукључи
вањаудруштвенузаједницу.Циљистраживањаједасеиспитаутицај
кохлеарнеимплантацијенаедукацијуглувихинаглувихособа.Ефек
тинапроцеседукацијебићеиспитиванипутемтриосновнеобласти
којесубитнезаквалитетнофункционисањеглувихинаглувихосо
ба,атосу:областбазичнихспособностипогођенихоштећењемслуха
(слух,говор,језикикомуникација),областедукативнихспособности
(основнеакадемскевештинекаоштосучитање,писањеикритеријум
скитестовизнања)каоиобластсоцијалнекомпетенције(функциони
сањеуужојиширојсоцијалнојсредини).

Резултати:12 На основу извештаја матичног научног одбора, у
оквиру пројекта је објављено 37 радова. Резултати и остваривање
циљеваовогпројектатакођезависеоднабавкеопремеинисуупотпу
ностиостварени.Остваренирезултатиупотпуностићебитипознати
наконзавршеткареализацијепројекта.

4. Евалуацијатретманастеченихпоремећајаговораи јези
ка,руководилацМилеВуковић.

Пројекатистражујестеченијезичкипоремећај,којипостајесвечешћи
узрокхроничнеометеностииндивидуе,атимеизначајандруштве
нипроблем.Циљпројектајеистраживањефакторакојидоприносе/
реметеоптималнуреализацијупотенцијалаособеоштећеногговораи

11 http://www.icf.fasper.bg.ac.rs/zbor ni ci/2012-ZBOR NIK-RADO VA-PRO JE KAT.pdf .При сту-
пље но 4.1.2016, у 14.00.

12  http://sta ri.mpn .gov .rs/eva lu a ci ja-izve sta ji/stam pa.php?pro je kat=769.При сту пље но 
4.1.2016, у 14.00.
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језикапутемдвогодишњеглонгитудиналногпраћењатригрупечини
лаца:а)варијабликојесеодносенатретман(врста,времезапочиња
ња,учесталост);б)факторавезанихзаинтеракцијусасрединомиц)
карактеристикасамогјезикаокружења(коднассеудијагностиции
третманунеадекватнокористемоделипреузетиизенглескогјезика).
Резултати:13Наосновуизвештајаматичногнаучногодбора,уокви
рупројектајеобјављено29радова.Остваривањециљеваивидљивост
остваренихрезултатаделимичнозависииоднабавкеопреме.Одбор
јемишљењаданисупрецизнопредстављенипостојећитретманиида
јесамимтимнејаснаобављенаевалуација.

ПравнифакултетуНишу

МеђунаучноистраживачкимпројектимаподржанимодстранеМини

старствапросвете,наукеитехнолошкогразвојаналазисеиЗаштитаљуд

скихимањинскихправауевропскомправномпростору,руково

диоцаПредрагаДимитријевићасаПравногфакултетауНишу. Предмет

научног истраживања овог пројекта је садржина и примена регулативе

уобластиостваривањаизаштитељудскихимањинскихправауСрбији,

каоињенакомпатибилностсаевропскимстандардимауовојобласти,као

индикаторстепенаразвијеностивладавинеправаизрелостидемократије.

Резултати:НаосновуувидаутематскибројЗборникарадоваПрав

ногфакултетауНишуЗаштитаљудскихимањинскихправауевропском

правномпростору14можемоуказатинатодасерезултатинаведениуокви

рупрезентацијерадоваумањојмериодносенаособесаинвалидитетом.

Хуманоидниробот

Такође, подржан је пројекатХуманоидни роботмарко – аси

стентутерапијизадецу 15,којисереализујеподокриљемТехничког

13 http://sta ri.mpn .gov .rs/eva lu a ci ja-izve sta ji/stam pa.php?pro je kat=778.При сту пље но 
4.1.2016, у 14.30.

14 http://www.pra fak.ni.ac.rs/files/cen tar_pub /Zbor nik_LXII_2012_m.pdf.При сту пље но 
4.1.2016, у 14.15.

15 Пре зен та ци ја хума но ид ног робо та је доступ на на: http://media.rtv.rs/sr_ci/bra ku so vi-
dobri-lju di/8492.
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факултетаУниверзитетауНовомСадуукомеучествујенизинституцијаи

научникамеђукојимаиТехничкиинститутСАНУ.

Пројекатимазациљразвојхуманоидногроботакојибитребалода

асистирадецисааутизмомидециометеној уразвојуприликомизвође

њатерапијскихвежбикоје сеодносенавежбегрубеифинемоторикеи

вежбеговора.Хуманоиднироботсекористикаопомоћнотерапеутскосред

ство.Предвиђеноједаусвакојвежбиучествујудете,терапеутихумано

идниробот.Улогахуманоидногроботаједапобољшамотивацијудецеза

извођењевежбипредвиђенихтерапијом,даимподстакнеинтересовањеи

продужитрајањетерапије.Резултатнапреткаједиректнопропорционалан

временувежбањаитујепредвиђенаулогахуманоидногроботадрагоцена.

У овом пројекту учествују сарадници академика Вукобратовића и

његовистуденти,каоистудентипрофесораТомовића.Овинаучноистра

живачкипројектипредстављајудиректанутицајБеоградскешколеробо

тикеидостигнућасрпскенаукеостваренеподпатронатомакадемикаМио

мираВукобратовићаиРајкаТомовића.

Резултати:На основу увида у радHumanoidRobotMarko – an

AssistantinTherapyforChildren,којијеобјављенуЗборникурадовасаХ

међународногсимпозијумаИстраживањаипројектовањазапривреду,

можемоуказатинавеликизначајовогпројекта.Прототипроботајеизра

ђен,инатеоретскомнивоусвезацртанеоперативнемогућностисупотвр

ђене.Недостаједеоопремезазавршетакпројектаи,наравно,применау

привреди,односносеријскапроизводњазапотребетерапијеирехабилита

циједецесааутизмом.

ИновационицентарЕлектротехничкогфакултетауБеограду

Системзаинтерактивнутерапијуиевалуацијудецесааути

змом. Појединекарактеристикеклиничкесликеаутизмаутичунатода

особекојеприпадајуовојгрупацији,будунаклоњенијекомпјутерскојкому

никацијинегоонојлицемулице.
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Циљпројектаједасесклоносткакомпјутерскојтехнологијиискори

стизастварањеспецијализованихсофтверакојићебитиодкористиособа

масааутизмом.

Софтвериматрострукуулогууразвојуследећихспособности:

○ комуникативне

Апликације за таблет/телефон које омогућавају да дете одабиром

одговарајућеиконицеможедасаопштиродитељу/терапеутуштажели.

○ моторичке

МодулсезасниванаупотребиMicrosoftKinecta,иомогућаватрени

рањепросторнекоординациједетета.

○ когнитивне

Учење појмова уз слику објекта, графичку анимацију и аудиозапис

називаобјекта,развијањесоцијалнеинтеракцијеузсоцијалнепричеираз

вијањеемотивнеинтелигенције.

Tехнологија језасновананакарактеристикамаКинектакојиомогу

ћаваинтеракцијудететасарачунаромпомоћусензора.Сликудетектујeуз

помоћвидеокамеревисокерезолуције,звукпомоћучетиримикрофонаи

дубинуузпомоћинфрацрвеногпројектораиинфрацрвенекамере.

Кинектдетектујесликуидубинусликеузчијупомоћдаљомобрадом

препознајеструктурускелетаипратипокрететела.

Предностовогсистемауодносунасведругесистемезаевалуацијуи

вежбањемоторикејетајштосеништаодопременепостављанателодетета.

ТакођејеважнодасеКинектможекориститиупару,штоподстиче

комуникацијукојајеовојдецинеопходна.

Резултати:16  Развијено јенеколиконовихигрицауоквируовог

модула,апланирајусеииновинивои,Уизрадуновихнивоаприкључиће

16 Пре у зе то из пре зен та ци је Др Мили ца Ђурић-Јови чић, дипл.инж. са кон фе рен ци је Уло га 
инфор ма ци о не и кому ни ка ци о не тех но ло ги је у раз во ју инклу зив ног дру штва за осо бе са 
инва ли ди те том, Бео град 8-9. oкт обра 2015. При каз игри ца досту пан је на: www.icef.etf.
rs.
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сеУниверзитетСингидунумиИнститутзаменталноздравље.Резултати

истраживањаукојимасупримењиванесофтверскеапликацијезаразвој

когнитивних и/или комуникационих способности показују да употреба

специјализованих софтвера у подршци особама са аутизмомдоприноси

бржемусвајањусоцијалнихправила,норми,ситуационогпонашања,пре

познавањаиразумевањатуђихемоција,решавањупроблемаитд.

ФакултеттехничкихнаукауНовомСаду

Алфанум–говорнатехнологија,ауторпроф.др.ВладоДелић

Говорнетехнологијемогубитиодвеликепомоћизавишеврстаинва

лидитета.Циљпројектајеразвијањесофтверакојипретваратекстуговор

иобрнтуо,говорутекст.

Конверзијатекстауговорможедасекористикаопомоћносредство

заособесаговорномманом,каоизаособесаоштећенимвидомилиосо

бесаинвалидитетомчитања.Садругестране,конверзијаговораутекстје

корисназаособесаоштећенимслухом.Системиаутоматскогпрепознава

њаговорасутакођеустањударазумејугласовнекомандеиздатеодстране

особасаинвалидитетом.Овајсофтверомогућаваособамасаинвалидите

томдалакшекомуницирајусаособамаусвомокружењуидауправљају

електронскимуређајима.

Највећапредностговорнекомуникацијеизмеђучовекаимашинеједа

апаратипостајубесплатне„рукеиочи“оногакоњимауправља.Екрании

тастатуремобилнихтелефонасусвемањихдимензија,доктиуређајиима

јусвевишефункција–поготовосадакадасуповезанисабрзиминтерне

том.Развојовогсофтверајелогичан,јерћегласзаменитимногекоманде.

Говорнетехнологијесузависнеодјезикакојијеуупотреби.Најбољирезул

татисупостигнутинаенглеском,алиинaнеколикојезикасамногомањим

базамадошлоседосолиднихрезултата,укључујућиисрпскијезик.

Резултати:Софтверзапретварањетекстауговорсевећпримењује

идаједобререзултате.Великибројслепихислабовидихкаоиједанброј
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институцијакористиовајсофтвер.НаинтернетпрезентацијиРадиотеле

визијеВојводине17представљенјеовајсофтверидиректносепримењује.

1.4.ПРАВНИОКВИРПРИмЕНЕДИГИТАЛНЕТЕХНОЛОГИЈЕ
ЗАПОБОЉШАЊЕПОЛОЖАЈАОСОБАСАИНВАЛИДИТЕТОм

Уовомпоглављурадћесефокусиратинауспостављањеоквираизког

произилазиобавезадруштва,државе,институција,цивилногиприватног

секторазаформирањемсистемакојимбисеособесаинвалидитетомукљу

чилеудруштвокоришћењемтехничкотехнолошкихдостигнућаданашње

цивилизације,којумногиназивају„информатичкодруштво“.Наравно,ово

јемогућесамоузиспуњавањепредуслова,односноспречавањемдискри

минацијеипоштовањемљудскихправаислобода.

Чињеницеодкојихсеполазизаснованесунанормамакојеуређују

друштвенеактивностииодносеудруштву.Правнисистемједнедржавеи

друштвапредстављаосновзауређењемеђуљудскиходноса,односаправ

нихсубјекатапремадруштву,друштвауодносунапојединцаиправаиоба

везепојединцауодносунадруштво.

Уставједнедржавејеакткојипредстављатемељправногсистемаи

друштвенихнорми.ИзУставапроизилазезакони,правилници,стратегије

иосталаактакојауређујуспецифичнеактивностиикојадетаљнијерегу

лишупојединеобластидруштвенихактивности.

Утеоретскомделурадабићеанализиранправниоквир,међународни

идржавни,којиимазациљуспостављањенормидруштвеногпонашањау

односунадруштвенугрупуособасаинвалидитетом.

Такође,бићеанализираниправниоквиризкогпроизилазиобавеза

оупотребисавременихтехнолошкотехничкихрешења,односноинформа

ционеикомуникационетехнологијеуциљуквалитетнијегпружањауслуга,

17 http://www.rtv.rs/sr_ci/citaj-mi/. При сту пље но 4.1.2016, у 14.50.
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обезбеђивањауниверзалногприступаиомогућавањакоришћењауслугаи

учешћаудруштвенимактивностимаштовећегбројагрђана.

Особе саинвалидитетомпредстављајунајбројнијудруштвену групу

којасетекпоследњудеценијуборизасвојаУставомизаконимазагаранто

ванаправа.

Пренегоштобудеанализиранправниоквирзауспостављањеравно

правностиособасаинвалидитетом,урадућебитианализиранисторијски

прегледнеколикотеоријакојесусебавилесоцијалномправдом,социоло

гијомправаионимизворимаизкојихјенасталомодернозаконодавство,

укључујућиизаконодавствоСрбије.

1.4.1.Социологијаправа

Испод„морфолошке“површинедруштвакојусачињавајудемографи

јаигеографија,налазисе„друштвенапсихологија“којасебавиколектив

нимустановама,симболима,вредностимаиидејамаиукојуспадајусоци

ологијарелигије,права,економије,спознајеидругепосебнесоциологи

је.Социологијаправапроучавасанкције,процедуре,законе,обичајеидр.

(Durkheim,1893).

Узевшиуобзирдостигнућаовегранеправнихнаука,можемозакљу

читидајезаједнодруштвоврлобитанправниоквирукомоноуспоставља

својеодносе,изкојихпроизилазедруштвенеактивностиисоцијалнаправда.

Један од најистакнутијих социолога права је амерички филозоф

ЖоржГурвич(GeorgesGurvitch),следбеникДиркема,којисеусвојојкари

јерибавиопитањимаправаисоциологијеправа.Гурвичеваправнасоцио

логијапрепознајетригрупепроблема:

○ Системскаправнасоциологија(микросоциологијаправа);

○ Диференцијалнеправнесоциологијечијерешењеједатоуправној
типологијипосебнихгрупацијаиглобалнихдруштаваи

○ Генетичкеправнесоциологије.
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Микросоциологијаправаимазадатакдаизучавафункционалниоднос

измеђудруштвенереалностииврстеправа.

Диференцијалнасоциологијаиспитујеглобалнегрупацијеипосебне

групације.Упрвуспадајунације,међународназаједницаичовечанство,ау

другугрупацијепосродству,локалитету,економскојактивности,групације

занелукративнеделатностиигрупацијепријатеља(Gurvitch,2001).

Социологијаправа је уфазиразвојаиона требададâправу слику

развојногпроцесаонихинституцијакоје суодигралеодлучујућуулогу у

настанкумодерногправа.Онатребадапослужикаонаучникорективтра

диционалнеправненауке,алијенеможезаменитиуњенојфункцијирегу

латорадруштвениходноса.Посаосоциологијеправаједакрозпосматра

њедруштвениходносаутиченадоношењеправнихнормикојеихрегули

шуидадâкључнидоприносустварањуправедног,инклузивногдруштва

(Тадић,2006).

Једномречју,социологијаправатребадабудекорективнифакторкојиће

усмераватидруштвенеодносеужељеномправцу.

Диркемјепоставиотезудајебројдруштвениходносанужнопропор

ционаланбројуправнихправила.Наосновуоветезе,бројаистаростизако

накојиуређујуположајособасаинвалидитетомможемозакључитидасу,

унашемдруштву,односипремаисаособамасаинвалидитетомнедовољно

развијениидасуустагнацији.

Нашемдруштвунедостајеквалитетнаанализаодносапремаособама

саинвалидитетом.

1.4.2.Социјалнаправда

Савременадруштватежеостваривањуравнотежеунутарњихиспре

чавању „раслојавања“међу становништвом.Међутим,нису свичланови

друштваподједнакоспособни,непоседујуједнакеумнеифизичкекапаци
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тетекаониподједнакемогућностизашколовањеипозиционирањеудру

штвенојхијерархији.

Основнодруштвенопитањејекакодостићииспроводитисоцијалну

правду.Постојемногетеоријеотомештајезаправосоцијалнаправда.У

основисвисеслажудасупримарнаначела–солидарност,људскаправа

идостојанство.ЉудскаправаидостојанствосуначелагарантованаУста

вомизаконима,доксесолидарностможепостићиваспитањем,подизањем

свестиграђанаионимделомдруштвенихактивностикојепроизилазеиз

традицијеименталитета.

Самтерминсоцијалнаправдапрвипутјеупотребљен1840.годинеод

странеЛуиђијаТаперелија(наосновуучењаТомеАквинског).Сањомје

ускоповезанаисоцијална једнакост,чије јеосновнообележјеизлазаку

сусретпотребамасвихљудинаједнакначин(Burke,2010).

ЈошјеПлатонуДржавинагласиодаискључивоправичностпроизво

диврлину.Праведнадржавајехармоничнацелина,заједницакојаличина

организам,чијиделовиучествујуусрећицелинеисвојимучењемдопри

носе тој срећи, сразмерно својимприродним способностима, а сагласно

општемдобрузаједнице,којенадилазидобробилокогњеногдела(Пла

тон,2005).

Неједнакостмеђуприпадницима сталежа је последицаразличитих

природнихспособности,односнофункцијакојувршеухармоничноморга

низму−заједници.Слободаизбора,личнежељеипроменеуПлатоновом

делупосматрајусекаопретњахармоничномпоретку.Платоннесхватакао

проблематичанодносјединка/заједница.Зањегатуготоводанемаразли

ке,осимштојејединкасамодеозаједницечијајејединасврхададоприно

сиодржавањухармоничногфункционисања.

Амерички филозоф Џон Роулс (John Bordley Rawls, 1921−2002) у

делуТеоријаправдепосебнонаглашавапојмове– слобода, једнакости

заједница.Роулспредстављаправдукаонајзначајнијуврлинудруштвених

институција,изаостварењедругихциљеваудруштвусматранеопходним
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поштовањеначелаправде.Роулсоватеоријаправдеподразумевададру

штвотребадабудеобликованотакодаунапредидобросвојихчлановаида

будеделотворноуређеноопштимсхватањемправде.Утомдруштвусвако

требадаприхватиопштеиистепринципеправде,дазнадаихидругипри

хватајуидаутаквомдруштвуустановезадовољавајуовепринципе,одно

снодаспроводеопштеприхваћенуправду(Rawls,1998).

Ролсоватеорија,каомисаониексперимент,претпоставилајепринци

пеправдекојечине:

○ принципслободе−којиподразумевадасвакичовекмораиматијед
накоправона„најшириукупнисистемосновнихслобода,компати
билансасличнимсистемимаслободезасве“(Rawls,1998)и

○ принципједнакости−којиподржаванеједнакостиудруштвупод
условомдајеонатаквада„највишеидеукористнајмањепривилего
ваних“(Rawls,1998)идапостојањеподједнакихшансизасвеомогу
ћаваједнакудоступностзвањаиположајасвима.

Имаитеоријакојезаступајусупротнастановиштаодпретходноизне

тог.АмеричкифилозофРобертНозик(RobertNozick,1938−2002)заступа

усвомделуАнархија,државаиутопија(Nozick,1974)теоријудадржава

небитребалодасемешаурасподелуресурсакакобиобезбедиласоци

јалнуправду.Поњеговомсхватању,тојенеоправданаинтервенцијадржа

веинарушавањеприватногвласништва.Нозикдобрапосматракаопро

дуктљудскограда,односновласништвоонихкојисуихпроизвелиида

људи,којисудобропроизвели,имајуправодасањимслободнорасполажу

(Nozick,1974).

Дакле,социјалнаправдасесводинатеоријеоправеднојрасподели

друштвенихдобара.

Међутим,једнакостсесвевишепосматракаоутопијскаидејајерсу

ињенизаговорнициувиделинедостаткедајућиприматбогатомдруштву
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изаједници.ПоСвифту,погрешнојесматратинајважнијимједнакиудео

урасподели,адасепритомзанемарујепомоћонимакојимајетонајпо

требније.Занемаривањеимаозбиљнепоследицекоједоводедоугњета

вања,маргинализације,експлоатације,дискриминацијеи доминације

(Свифт,2006).

Уприлогтомедајебитнијаједнакостуодносимаодједнакостиурас

подели,показујеичињеницадаседанасгрупепопутхомосексуалаца,осо

басаинвалидитетом,теетничкемањинеборезаједнактретманиположај,

анезаподједнакурасподелудобара.

Ролссезалажезатодадржавасвојеграђанетретиракаоравноправне

безобзирананеминовнеразликемеђуњимаупогледуспособности,мате

ријалногстатуса,образовањаидр.Савременаграђанскадруштвапочивају

натеоријигдесусвиграђаниравноправниигдеимјезагарантованједнак

статуспрединституцијамаидржавниморганима.Свифтовотакођеподр

жава,алиистичечињеницуда једнакостнијеоствариваидасенеможе

наметнути,тедасетименерешавапроблемнајсиромашнијихслојевадру

штваизједногјединогразлога−људскесебичности.

Циљ оваквог представљања права, социологије права и социјалне

правдебиоједасепокажезначајправнихакатаудруштвукојичинедобру

полазнуосновузауспостављањеједнакостииједнакихмогућностизасве.

Правнисистемједногдруштваидржаве,паињеговетрадиционалне

норме,немогуутицатинакарактерпојединца,рецимонемогудаспре

чесебичност,неосетљивостнапроблемепојединихчлановадруштваина

социјалнуемпатију.

1.4.3.Теоријаправдекаополазнаосновазауспостављањепра

ведногзаконодавногоквира

Правдајепрваврлинадруштвенихустанова,каоштојеистинапрва

врлинасистемаразмишљања.Законииустанове,маколикобилиефика
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сниидоброуређени,морајусереформисатиакосунеправедни.Истотако

свакаособапоседујенеповредивостзаснованунаправди(Rawls,1998).

Правнисистемједнедржавеињенејавнеустановечинедруштвени

костур,основуизкоједаљенастајуодноси,правилапонашања,идејерав

ноправности,заједницеидр.

Основнадруштвенаструктурајепредметпринципаправде.Овиприн

ципиимајузациљдауправљајуделегирањемправаидужностиустано

вамакојетребадаодређујуодговарајућурасподелукористиидруштвеног

терета(Rawls,1998).Дословно,овозначидапринципиправде,оличениу

законимаидругимнормама,уређујуодносекојитребадаобезбедеравно

правну,илибарприближноравноправну,расподелудруштвенихдобара

којаћедовестидоједнакихмогућностизасве.

Овајпринципправедногдруштвапредстављаосновудасеособамаса

инвалидитетомпружиприликадаостваресамосталностуживотуирадууз

друштвенуподршку.Подршкаособамасаинвалидитетомнеморанужно

бититеретзадругечлановедруштва.

Уоквирупостојањадржавнеструктуреињенихустановакојетребада

обезбедеједнакеслободеиједнакемогућностизасве,вишаочекивањајед

ногделадруштвакојејеубољемположајусуоправданаакоисамоакоони

радекаодеосистемакојипобољшаваочекивањачлановадруштвакојасуу

најнеповољнијемположају(Rawls,1998).

Уставједнедржавејестеправеднапроцедуракојатребадазадовољи

захтевеједнакихслободаи,друго,уставтребадабудеобликовантакодаза

резултатимаправеданиделотворанзаконодавнисистем(Rawls,1998).

Свакауставнадемократија,полазећиодпринципаправедностиигоре

наведенечињенице,требалоби,унајмањуруку,дазадовољипринципуче

шћасвихчлановадруштваусвимдруштвенимактивностима.Ово,нарав

но,можебитизадовољеноисамимпостојањемпринципаједнакихмогућ

ностибезобавезедабудеупотпуностииспуњен.
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Могућност учешћа, односно једнакемогућности за све, представља

покретачкуснагузаособесаинвалидитетом.Уткатиузаконодавниоквир

једнакемогућностииправоучешћазаособесаинвалидитетомпредставља

остваривањециљевадугогодишњеборбезаправаиправду.

ПоРоулсу,принципучешћаподразумевауправооноштојеуграђено

уУставСрбије,Конвенцијуоправимаособасаинвалидитетом,Закон

оспречавањудискриминацијеидр.Тајпринципгласи:„принципучешћа

значидасвиграђанитребадаимајуједнакиприступ,баруформалном

смислу,свимјавнимслужбама.“

РоулсјенасамомпочеткуТеоријеправденагласиодаједоброуређено

друштвоонокојејеобликованодаунапредидобросвихсвојихчлановаи

којеједелотворноуређенојавнимсхватањемправде.

Овепринципеможемоупотребитииуонимодредбамасрпскогзако

нодавства и међународних правила која су прихваћена код нас, која се

односенесамонаправоучешћаиправонаједнакемогућностивећина

доступносттехникеитехнологије.

1.4.4.ПравакојапроизилазеизУставаРепубликеСрбије

 Да би једно савремено друштвофункционисалои да би се право,

правда,вредноснисистем, једнакостидругаморалнаначелатрајноуте

мељила,потребноједадржавниорганиуспоставесистемзаконскихмера,

којесетемељенаУставу.СистемзаконскихмератребадаосигурасваУста

вомзајамченаправаислободе.

УставнатрадицијауСрбијиједуга.Устависусечестомењали,дора

ђивалииусавршавали,углавномпоугледунауставеразвијенихзападних

држава.

Устав који усваја Народна скупштина представља вољу народа.

ПоследњиУстав18Србијеусвојенје8.новембра2006.године,наконодр

18  http://www.ustav ni.sud.rs/page/view/139-100028/ustav-repu bli ke-srbi je.
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жаног референдума. Устав је најважнији законски акт који представља

полазнуосновузадаљекреирањеидоношењезаконакојимаћесеуредити

одређенеобластидруштвенихактивностиунутарједнедржаве.

СрпскиУстав,напољупоштовањаиндивидуе,људскихправаислобо

даотварапросторзаусвајањевеомалибералнихзаконакојићедетаљније

дефинисатизаштитуслободаиправапојединаца,група,осетљивихкатего

ријаграђанаимањина.

УНачелимаУставагарантујеседајеСрбијазасновананавладавини

праваисоцијалнојправди,људскимимањинскимправимаислободама

(НачелаУстава,члан1).Владавинаправапочивананеотуђивимљудским

правимаиостварујесенаслободниминепосреднимизборима,уставним

јемствимаљудскихимањинскихправа,поделомвласти,независномсуд

скомвлашћуиповиновањемвластиУставаизакона(НачелаУстава,чл.3).

УдругомодељкуУстава−Основнимначелима,људскаимањинска

праваи слободенепосредно сепримењујунаосновуопштеприхваћених

правиламеђународногправа,потврђенихмеђународнихуговораизако

на.Изовогапроизилазиданијенужноусвајатипосебне законекојиће

уређиватиобластљудскихимањинскихправа.УУставупише:„Одредбе

ољудскимимањинскимправиматумачесеукористунапређењавредно

стидемократскогдруштва,сагласноважећиммеђународнимстандaрдима

људскихимањинскихправа,каоипраксимеђународнихинституцијакојe

надзируњиховоспровођење“(Основнаначела,члан18).

Ова гарантовананачеланеотуђивихљудскихимањинскихправаи

слободаслужедабисеочувалољудскодостојанствоиостварилаправаи

слободесвакогпојединцаудруштву.

Изузетно јеважнонапоменутидаУставСрбијиизричитозабрању

јесвакудискриминацију,непосреднуилипосредну,побилокомоснову,

aнарочитопоосновурасе,пола,националнеприпадности,друштвеног

порекла,рођења,вероисповести,политичкогилидругогуверења,имов

ногстања,културе,језика,старостиипсихичкогилифизичкогинвалиди
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тета(Основнаначела,члан21).НашУставтакођегарантујеслободанраз

војличности,неповредивостдостојанстваличности,физичкиипсихички

интегритетиизричитоискључујебилокаквопонижавањеилинечовечно

поступањепремаличности.

Изнаведенихчињеницапроизилазидасупостављениодличнитеме

љизауспостављањеравноправногположајаособасаинвалидитетомусрп

скомдруштву.

ДатонијетакоговоричињеницадајеСрбијамеђупоследњимдржа

вамаусветуалииурегионуусвојиладодатназаконскаактакојарегулишу

положај,образовање,професионалнуафирмацијуизабранудискримина

цијеособасаинвалидитетом.

Заусвајањезаконскихакатазарегулисањеположајаособасаинва

лидитетомуСрбијинијезаслужанУставвећмеђународниуговоркојије

Народнаскупштинаратификовалауформизакона.

Конвенцијекојемеђународнеинституције,напрвомместуУједиње

ненације,усвајају,представљајумеђународнеуговорекојисепримењују

наконпотврде−ратификацијеуНароднојскупштини.Оваквимеђународ

ниуговориимајуприматуодносунадомаћезаконодавство(Крећа,2011).

1.4.5.Односунутрашњегимеђународногправа

ПренегоштобудеанализиранозаконодавствоСрбијеимеђународ

ниправниакти,бићепредстављенкратакпрегледодносамеђународног

идомаћегзаконодавства.Овајодноссводисенаодносдветеорије:дуали

стичкуимонистичку.

Дуалистичкатеоријапосматрамеђународноиунутрашњеправокао

коегзистенцијудванезависна,одвојенаобјективнаправа,двасамостална

правнакруга(Крећа,2011).

Монотеистичкатеоријаполазиодпремиседасуовадваправауједин

ству,дасудеоједногјединственогправногсистема(Крећа,2011).
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Упракси,односмеђународногиунутрашњегправаједругачији.Међу

народноправонеуређујеприменусвојихправиланадржавнојтериторији.

Познајејединопринциппокомеседржаванеможепозиватинасвојеуну

трашњеправодабиоправдаланеизвршењесвојихмеђународнихобаве

за.(Крећа,2011).ИзовогапроизилазинесамомоћУНкаонајзначајнијеи

највишемеђународнеорганизацијевећиправнихакатакојеУНусвајајуи

њиховобавезујућикарактер.

САД,чијећезаконодавствоудоменурегулисањаположајаособаса

инвалидитетом бити у овом раду компаративно обрађено, имају једно

ставнијупроцедурузаприхватањемеђународнеправнерегулативеињену

инкорпорацију у домаће законодавство сматрајући међународно право

саставнимделомунутрашњегправа.

1.4.6.Конвенцијаоправимаособасаинвалидитетом

На61.заседањуГенералнескупштинеУједињенихнација,13.децембра

2006.годинеусвојенајеКонвенцијаоправимаособасаинвалидитетом.

КонвенцијаУНоправимаособасаинвалидитетомратификованаје

уНароднојскупштиниРепубликеСрбијеуформизакона.Конвенцијекоје

усвајаГенералнаскупштинаУНимајустатусмеђународнихуговоракојису

усрпскомзаконодавствутретираникаосупериорназаконскаактауодносу

надомаћезаконодавство.

Наосновусвојенадлежности,Народнаскупштинавршизаконодавну

функцијуикадаратификујемеђународнеуговорекојезакључујувладаили

председникрепублике(Марковић,1996).

Од2007.годиневеликибројземаљачланицаусвојиојеКонвенцију

УједињенихНацијаоправимаособасаинвалидитетом,штопоказујесна

жнууниверзалнуподршкуземаљачланицапрограмуразвојакојисеодно

синаособесаинвалидитетом.Уствари,Конвенцијанијесамоспоразумо

људскимправима,првиуовоммиленијуму,негоипланзадобреразвојне
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политикеипрограмекојићеобезбедитипуноучешћеособасаинвалидите

томусвимсекторимадруштва.ОдредбеКонвенцијеморајудасереализују,

апрограмразвојапосле2015.годинетребадаодражавасмерницеКонвен

цијекојесеодносенадоступностуциљуинклузијеовеважнегрупесветске

популације.

НајзначајнијадостигнућаКонвенције

КреаториКонвенцијеоправимаособасаинвалидитетомпошлисуод

неколикопретпоставкикојесупроистеклеизуниверзалности,неотуђиво

сти,недељивостисвихљудскихправаислобода,њиховогпотпуногужива

њабездискриминације.

УсвајањеКонвенцијепредстављалојепризнањедадискриминацијау

земљамачланицамаУНпостојиидаједостојанствоособасаинвалидите

томповређеноугрожавањемњиховихправаислобода.

УКонвенцијизначајандеопосвећенјекомуникацијииинформисању

особасаинвалидитетом.Уњој„комуникација“подразумева језике,при

казтекста,Брајевописмо,тактилнукомуникацију,крупнаслова,приступ

мултимедијимакаоиписане,аудио,усмене,читачкеиаугментативне19и

алтернативненачине,средстваиформатекомуникације,укључујућипри

ступинформацијамаикомуникационојтехнологији.

Овдесепопрвипутпомињеитермин„разумноприлагођавање“,који

означаванеопходноиадекватномодификовањеиусклађивањекојимсене

намећенесразмерно,односнонепотребнооптерећењетамогдејетоукон

кретномслучајунеопходно,какобисеобезбедилодаособесаинвалидите

томуживају,односноостварујуравноправносадругима,сваљудскаправа

иосновнеслободе.

Помиње се и термин „универзални дизајн“20, који ће имати вели

кизначај укаснијемпредстављањуулогедигиталне технологије, односно

информационокомуникационетехнологијекаомеханизмазауспоставља

19 http://www.aug men te dre a lityon.com /. При сту пље но 25.6.2015, у 22.00.
20 https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/abo ut_ud/abo ut_ud.htm .  При сту пље но 26.5.2015, 

у 18.30.
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њеинклузивнихрешења.Овајтерминпомињаћесепаралелносатермином

„универзалниприступ“,којисеодносинаприступинтернетуидигиталним

технологијама.

НачелаКонвенцијеподударајусе,увеликојмери,саначелимаУстава,

узнезнатнапроширењаиодносесена,цитирам:

(а)поштовањеурођеногдостојанства,индивидуалнусамосталностукљу
чујућислободувластитогизбораинезависностособа;

(б)забранудискриминације;

(в)пуноиефикасноучешћеиукључивањеудруштво;

(г)уважавање разлика и прихватање особа са инвалидитетом као део
људскеразноликости;

(д)једнакемогућности;

(ђ)доступност;

(е)уважавањеразвојнихспособностидецесаинвалидитетомкаоипошто
вањеправадецесаинвалидитетомнаочувањесвогидентитета.

Оноштојеодсуштинскогзначајасуобавезекоједржавепотписнице

морајудаиспуне.НаосновуКонвенције,Србијaјеусвојиласвеодговарају

ћезаконодавне,административнеидругемерезаостварењеправапризна

тиховомконвенцијом.СрбијајеусвојилаЗаконозабранидискриминације

уциљумењањаилиукидањапостојећихзакона,прописа,обичајаипраксе

којисупредстављалидискриминацијупремаособамасаинвалидитетом.

ОноштоСрбијанијеиспунила,апредвиђенојеКонвенцијом,јестеда

обезбедидадржавниорганииинституциједелујуускладусаовомконвен

цијом;предузмесвеодговарајућемерезаотклањањедискриминацијепо

основуинвалидностиодстранебилокоглица,организацијеилиприватног

предузећа;предузмеодносноподстичеистраживањеиразвојуниверзал

нодизајниранихпредмета,услуга,опремеиуређаја,какоједефинисаноу

члану2.Конвенције.

Члан2.Конвенцијеподразумевадасе,пратећипотребеособасаинва

лидитетом,унапредидоступностикоришћењеинформационеикомуни
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кационетехнологије,каоиподстицањеуниверзалногдизајнауутврђива

њустандардаисмерницазаизрадуиапликацијуприлагођенетехнологије

исофтвера.Предносттребадатитехнологијамачијајеценаприступачна,

којепружајудоступнеинформацијеособамасаинвалидитетомопомага

лимазакретање,средствимаитехнологијамазапомоћ,укључујућинове

технологије,каоидругеобликепомоћи,услугаподршкеиолакшице.

Ове важне ставове Конвенције држава Србија није испунила, па

се намеће закључак да су усвојени закони само испуњавањеформе без

суштинскихпроменаинамерадаседруштвоучиниправеднијимузомогу

ћавањеједнакостизасвеграђане.

Усвојенимеханизмизаподстицањенаучноистраживачкоградаикори

шћењаинформационеикомуникационетехнологијеимајудиректанутицај

насамосталанживотиукључивањеузаједницу.Овоналажеичлан19.

Конвенције,наглашавајућиобавезудржавадапризнајуједнакоправосвим

особамасаинвалидитетомдаживеузаједници,даимајуједнакизборкаои

други,тепредузмуефикаснеиодговарајућемередаимсеолакшапотпуно

уживањеовогправаипотпуноукључивањеиучешћеузаједници.

Члан21.КонвенцијеусагласностијесаУставомСрбијеинаглашава

значајслободеизражавањаимишљењаиприступинформацијама.Кон

венцијапредвиђапружањеинформацијаособамасаинвалидитетом,које

сунамењенеширојјавности,уприступачнимформатимаитехнологијама

одговарајућимзаразличитеврстеинвалидитета,штојеосновнополази

штезакоришћењекомуникационихиинформационихтехнологија.Држа

вајепропустилаприликуда,приликомприватизациједржавнихтелекому

никационихкомпанијаидавањадозволателекомуникационимемитерима

иоператерима,поставиусловиуговоромирешењемодозволирегулише

пружањеинформацијаиуслугауприступачномиупотребљивомформату

особамасаинвалидитетом.Овобиподстаклосредставамасовногинфор

мисања, укључујући пружаоце информација путем интернета, да учине

својеуслугеприступачнимособамасаинвалидитетом.Овоби,такође,има
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ловеликиутицајнаобразовањеипрофесионалнуафирмацијуизапошља

вањеособасаинвалидитетом,штојечланом26.и27.Конвенцијеобаве

залодржавепотписницедаћегарантоватииунапређиватиостваривање

праванаобразовањеирад,укључујућиионеособекојепостануинвалиди

токомрада.

1.4.7.Европскозаконодавство

ПоредКонвенцијеУНиЕвропскаунијаобавезујеСрбију,каодржа

вукоја јеотпочелапреговореочланству,дапоштујеактакојасеодносе

наљудскаправаислободе,забранудискриминацијеистварањуједнаких

могућностизасве.

Политика која се тиче унапређења положаја особа са инвалидите

томнепостављасевишекаопроблемсоцијалнеполитике,већкаопитање

поштовањаљудскихправа.ОсновзадоношењеупутстваиуредбиЕУуовој

областисадржанјеучлану13.УговораизАмстердама21којигласи:„Савет

може једногласномодлуком,наосновупредлогаКомисијеинаконкон

султовањаЕвропскогпарламента,предузетиодговарајућемерерадиборбе

противдискриминацијезаснованенаразликаманаосновупола,расеили

етничкогпорекла,вере,одређеногинвалидитета,старостиилисексуалне

оријентације.Овеодлукенемогуутицатинадругеодлукеовогуговораи

морајупоштоватиобимнадлежностикојимарасполажезаједница“.

Још1980.године,Европскаунијајепочелаозбиљнуполитичкукам

пањузапобољшањеположајаособасаинвалидитетом.Тегодинеформи

ранајеинтергрупазаособесаинвалидитетомподименомСвепартијска

групазаособе саинвалидитетом (www.edffeph.org/apdg).Интергрупа

јенеформалнагрупачлановаЕвропскогпарламентасвихнационалности

исвихвећихполитичкихгрупацијакојемогуутицатинастатусособаса

инвалидитетом.Овагрупанемаформалнемоћиинијеформалнипарла

21 http://eur-lex.euro pa.eu/legal-con tent/EN/TXT /?uri =CELEX:11997D/TXT.           
При сту пље но 24.12.2015, у 19.20.
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ментарникомитет.

Европскаунија јеунизуправнихаката22регулисаларешавањепро

блемаположајаособасаинвалидитетом.Требанапоменути:

○ УпутствоСаветаЕвропе2000/43/ЕЗизјуна2000.године,оимпле
ментацијипринципаједнакогтретманаизмеђуособабезобзирана
расноилиетничкопорекло;

○ УпутствоСаветаЕвропе2000/78/ЕЗизновембра2000.године
оуспостављањуопштегоквиразаједнактретманузапошљавањуи
професионалномоспособљавању;

○ Члан15.ревидиранеЕвропскесоцијалнеповеље,којује2005.године
потписалаидржавназаједницаСрбијеиЦрнеГоре,предвидеоједа
особесаинвалидитетомимајуправонанезависност,социјалнуинте
грацијуипуноучешћеуживотудруштвенезаједнице;

○ Препорукеокохерентнојполитицизаособесаинвалидитетомкоје
промовишуправаособасаинвалидитетомнапуноучешћеудруштву
наравноправнојоснови,правонанезависнисамосталанживот,пра
вонаједнакостмогућности;

○ Европскипланакцијезаједнакемогућностизаособесаинвалиди
тетомиз2003.године;

○ Европскипланакцијазаособесаинвалидитетомзапериод
2006−2015,којијеСаветЕвропеусвојио2006.године.

Многадругадокументасадржеодредбекојесеодносенаправаосо

басаинвалидитетом,каонапримеруобластителекомуникација, јавних

набавки,саобраћајаидр.

Информисање23

ИнформисањејеједнаодвеомаважнихобластиЕвропскеуније.Све

институцијеиземљечланицечиненапоредаинформишујавностопостиг

нућимаипројектимакојисеспроводенанивоузаједнице.Кључнуулогу

22  http://eur-lex.euro pa.eu/col lec tion/eu-law /tre a ti es-other.html. При сту пље но 23.12.2015, у 
19.45.

23 http://eur-lex.euro pa.eu/col lec tion/eu-law /tre a ti es-other.html. При сту пље но 23.12.2015, у 
21.00.



……
50

уобластиинформисањаиграГенералнидиректоратзаинформисање24

којитребадаобезбедиграђанимаЕвропскеунијеправовременеинформа

цијеоглавнимтемамаразвојазаједнице.

Комисијанастојидасеинформациониидокументационисервиспри

лагодитакодабудеприступачанразличитимгрупама,патакоиособамаса

инвалидитетом.Ускладусапоменутим,аимајућиувидуконцепт„дизајна

засве“,укомуникацијииразмениинформацијаможесекориститиБрајево

писмо.Информацијесемогусниматинакасету,можесекориститиштампа

савеликимфонтовимаиосталетехникеитехнологијекојесекористеради

обезбеђивањаписаногисвакогдругогматеријалазаособесаразличитим

типовимаинвалидитета,каоизнаковниговор.

Телекомуникације25

Једнаодважнихпотреба за грађанеЕвропскеуније јеимогућност

дамеђусобнокомуницирају,билопутемтелефона,факса,интернетаили

неког другог електронског уређаја. Политика Европске уније у погледу

телекомуникацијајеодувекбилаусмеренакаизбегавањутакозваногдво

слојногдруштва:наонекојисуумогућностидакористесвепредностипри

ступателекомуникацијскиминовацијамаионекојитонисуумогућности.

АкционипланЕУзаособесаинвалидитетомподразумевапромоци

јуиподршкуупотребеинформационихикомуникационихтехнологија,а

самимтимипобољшавањеквалитетастицањазнањаикоришћењепотен

цијалановихтехнологија.

За време еЕвропског акционог плана26 из 2002. године (No

2318/2003/EC), постигнути су резултати који се односе на унапређења

новихтехнологија,нарочитонапољуелектроникеиинформационотеле

комуникационихтехнологија.

24 http://eur-lex.euro pa.eu/col lec tion/eu-law /tre a ti es-other.html. При сту пље но 24.12.2015, у 
11.45.

25 http://eur-lex.euro pa.eu/col lec tion/eu-law /tre a ti es-other.html. При сту пље но 24.12.2015, у 
18.20.

26 http://eur-lex.euro pa.eu/col lec tion/eu-law /tre a ti es-other.html. При сту пље но 25.12.2015, у 
19.30.
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Програм еЕвропа информационо друштво за све27 усмерен је на

обезбеђивањеједнакогприступаособасаинвалидитетомидругихгрупа

којесуунеповољномположају,електронскојадминистративнојуправи,

електронскомбизнису,електронскомздравству,итд.

Развојеминапреткомтехнологијекаонауке,анарочитоинформаци

онеикомуникационетехнологије,створенесупотребнемогућностидаосо

бесаинвалидитетомпревазиђусвојаограничења,арадињиховоглакшег

укључивањаусвесфередруштвеногживота.

Уциљуискоришћењановихтехнолошкихрешења,аувезисапрвом

фазомАкционог плана за особе са инвалидитетом, Европска комиси

јапланиралајерадна:успостављањуинтернационалногдијалоганатему

приступачности,посебнонапољуинформационихикомуникационихтех

нологија;организовањесеминаранакојимабисерасправљалоопристу

пачностиистварањупотребнихмеранаосноваматренутнезаконскерегу

лативеуобластиинформационихикомуникационихтехнологија;уокви

руразвојанауке,подстицањеистраживањакојаимајузациљпостизање

задовољавајућегнивоааутономностикодстарихособаиособасаинвали

дитетом,каоиосигуравањеједнакогприступаиучешћауинформатичком

друштву.

1.4.8.ЗаконирепубликеСрбије

УСрбијијенасназинеколикозаконакојимасеуређујуположајипра

ваособасаинвалидитетомуобластиостваривањаосновнихљудскихправа

ислобода,образовања,запошљавања,приступачностиидискриминације.

Имаидругихзаконакојисеодносеинаособесаинвалидитетомкаоштосу

закониотелекомуникацијамаиинформисању,акојисубитнизаовајрад.

27 http://eur-lex.euro pa.eu/col lec tion/eu-law /tre a ti es-other.html. При сту пље но 25.12.2015, у 
17.45.
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Такође, усвојена јеиСтратегијаоунапређењуположајаособаса

инвалидитетомукојусуинтегрисанисвипринципипоштовањаједнако

стиупогледуекономског,социјалног,образовногидругихположајаособа

саинвалидитетом.

Законозабранидискриминације(„Сл.гласникРС“,бр.22/2009)

НароднаскупштинаРепубликеСрбијеусвојилаје2006.годинеЗакон

оспречавањудискриминацијеособасаинвалидитетом,којимсеуређу

јеопштирежимзабранедискриминацијепоосновуинвалидности,посеб

нислучајевидискриминацијеособасаинвалидитетом,поступакзаштите

особаизложенихдискриминацијиимерекојесепредузимајурадиподсти

цањаравноправностиисоцијалнеукљученостиособасаинвалидитетом.

Законзабрањујеускраћивањеприступајавнимобјектимаиповршинама,

одбијањепружањауслугакојенеколицепружауоквирусвоједелатности

илипружањеистеуслугеподнеповољнијимусловимаособамасаинвали

дитетом(чланови13−16).Законпрописујеобавезулокалнихсамоуправа

дапредузимајумерерадиосигурањаравноправногучешћаособасаинва

лидитетомукултурном,верскомиспортскомживотузаједнице(члан37),

даподстичуоснивањеслужбиподршкезаособе саинвалидитетомради

повећавањанивоасамосталностиособасаинвалидитетомусвакодневном

животуирадиостваривањањиховихправа.

Органидржавнеуправе,територијалнеаутономијеилокалнесамоу

правенадлежнизапословекултуреимедијадужнисудапредузмумере,с

циљемдасеособамасаинвалидитетомучинеприступачниминформације

икомуникацијепутемупотребеодговарајућихтехнологија.Овосенарочи

тоодносинадневносаопштавањеинформација.

 Изрази„дискриминација“и„дискриминаторскопоступање“поовом

закону означавају: „свако прављење разлике или неједнако поступање,

односнопропуштање(искључивање,ограничавањеилидавањепрвенства)

уодносуналицаилигрупе,каоиначлановењиховихпородица,илињима
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блискалица,наотворенилиприкривенначин,акојесезасниванаинва

лидностиилиразлозимаувезисањом“.

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању

(„Сл.гласникРС“,бр.36/2009)

Овајзакон јеуодређенојмерипобољшаоположајособасаинвали

дитетомприликомзапошљавања.Овимактомзаконодавацјеимаонамеру

дауредиподстицајезазапошљавањекојитребадаоствареусловзаравно

правноукључивањеособасаинвалидитетомнатржиштерада,механизме

проценераднихспособности,професионалнурехабилитацију.

Подпрофесионалномрехабилитацијомособасаинвалидитетомпод

разумева се организовање и спровођење програма мера и активности у

циљуоспособљавањазаодговарајућипосао,запошљавања,одржањазапо

слења, напредовања или промене професионалне каријере. Професио

налнарехабилитација јепроцескојипочињепрофесионалномпроценом

иобичнорезултирапрепорукамазапрофесионалнимтренингом,обуком,

преквалификацијом ради запошљавања (Одовић, 2012). Процена радне

способностиимогућностизапослењаодносисенамедицинске,социјал

неидругекритеријумекојимасеутврђујумогућностииспособностиосо

бесаинвалидитетомзаобављањеконкретнихпослова,самосталноилиуз

службуподршке,употребутехничкихпомагала,односномогућностизапо

шљавањаподопштимилиподпосебнимусловима.

Законпредвиђаиобавезу запошљавањаособа саинвалидитетоми

одређује услове за оснивање и обављање делатности предузећа за про

фесионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и

другихпосебнихобликазапошљавањакаоирадногангажовањаособаса

инвалидитетом.

Предвиђениподстицаји,каониказне,нисудонелеодговарајућерезул

татејермногапредузећакојасубилауобавезидаим3%запосленихбуду

особесаинвалидитетом,радијесуплаћалаказненегоштосуовуобавезу

испуњавале.
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У сврху одрживогфункционисања овог закона основан је буџетски

фондзапрофесионалнурехабилитацијуиподстицањезапошљавањаособа

саинвалидитетомнанеодређеновремеињимеуправљаминистарствонад

лежнозапословезапошљавања.

Законоосновномобразовањуиваспитању(„Сл.гласникРС“,

бр.55/2013)

Овај закон предвиђа учешће у основном образовању особа/деце са

инвалидитетом.Детесаинвалидитетомстичеосновнообразовањеивас

питањепоправилуушколи, заједно саосталимученицима.Oвеодлуке

доносесенаосновупроценеиразматрањаштајетоунајбољеминтересу

детета,идалићесеонообразоватиушколизаученикесасметњамаураз

воју.Повољнојетоштодетесаинвалидитетомимаправонаиндивидуални

образовнипланиперсоналногасистентаускладусазаконом.

Једанодциљеваиисходаосновногобразовањаиваспитањаје„развој

ипоштовањерасне,националне,културне,језичке,верске,роднеиузрасне

равноправностиитолеранције“,којебитребалодаучииваспитавадецуда

прихватевршњакесаинвалидитетомкаосебиравноправне.

Собзиромнатодазаконнијеизричитпопитањукоришћењаасистив

них технологија,ипак је  предвиђенокоришћењенових технологија,па

можеморећидасуотшкринутавратазаупотребудигиталнетехнологије.

Законосоцијалнојзаштити(„Сл.гласникРС“,бр.24/2011)

Поставио језациљодржавањеминималнематеријалнесигурности

инезависностпојединацаипородицеузадовољавањуживотнихпотреба,

обезбеђивањедоступностиуслуга,стварањеједнакихмогућностизасамо

сталниживотиподстицањенасоцијалнуукљученост.

Овајзакон,такође,предвидеојеправонаинформације,односнода„у

складусасвојимпотребамаиспособностимабудеинформисаносвимпода
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цимакојисузначајнизаутврђивањењеговихсоцијалнихпотреба,каоио

томекакотепотребемогубитизадовољене“.

Значајне одредбе овог закона односе се на групе услуга социјалне

заштитепредвиђенечланом40.Овеодредбеодносесенауслугеподршке

засамосталанживот−становањеузподршкуиперсоналнуасистенцију.

Самосталанживотособасаинвалидитетомкојеимајуфизичкиисен

зорниинвалидитетможесеостварити,увеликојмери,коришћењемдиги

талне,односноинформационеикомуникационетехнологије.

Законоелектронскимкомуникацијама („Сл.гласникРС“,бр.

44/2010,60/2013одлукаУС62/2014)

Законоелектронскимкомуникацијама,поредрегулацијетехничких

аспекатадистрибуцијепрограмаемитера,иманиздобрихрешењакојасе

могуискориститиуостваривањупобољшањаквалитетаживотаособаса

инвалидитетом.

Члан3.Законаоелектронскимкомуникацијаманабрајаначелана

којимасезасниварегулисањеодносауобластителекомуникацијауСрби

ји.Овимначелимапредвиђенаје:

○ заштитаинтересакорисникателекомуникационихуслуга;

○ стварањеусловазазадовољавањепотребакорисниказателекомуни
кационимуслугама;

○ обезбеђивањемаксималногквалитетателекомуникационихуслуга
идр.

Ованачеласусамапосебидовољназаразвојтелекомуникационих

услугаукористсвихкорисника.Подсвимкорисницимаподразумевамои

особесаинвалидитетомкоједосаданисубилециљнагрупателекомуника

ционихкомпанијауСрбији.
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Премаовомзакону,министарство28 надлежно зањегово спровођење

овлашћеноједа:

1)припремапредлогСтратегијеразвојателекомуникацијауРепубли

ци;

2)усарадњисаминистарствомнадлежнимзапословеразвојаиуна

пређењанаучноистраживачкеделатности,предузимамеренапод

стицањуистраживањаиразвојауобластителекомуникација;

3)утврђујелистуосновнихуслуга(универзалнисервис)којетребада

пружеоператори јавнихфикснихтелекомуникационихмрежа,на

предлогРепубличкеагенцијезателекомуникацијеидр.

Овосунадлежностиодвеликогзначајајеротварајупољанакојима

битребалорегулисатиуслугедоступнеособамасаинвалидитетом,којеби

допринелењиховомосамостаљењу,професионалнојафирмацијиистица

њусамопоуздања.

Универзалнисервисподразумеваскупосновнихтелекомуникационих

услугаодређеногквалитетаиобимакојетребадабудудоступнесвимау

оквирујавнихтелекомуникационихмрежанатериторијиРепубликеСрби

је,поприхватљивимценама.Овоједиректноповезаносапојмом„универ

залнидизајн“ипојмом„универзалниприступ“којисуранијепоменутии

којиимајузаједничкозначењекојесеодносинапружањеуслуга,тепри

лагођавањеобјекатакакобибилидоступнијиштовећембројукорисника.

Законојавноминформисањуимедијима(„Сл.ГласникРС“,бр.

83/2014и58/2015)

 Овимзакономуређујесеначиностваривањаслободејавногинфор

мисања,којасепосебноодносинаслободуприкупљања,објављивањаи

примањаинформација,слободуформирањаиизражавањаидејаимишље

ња,слободуштампањаидистрибуцијеновинаислободупроизводње,пру

28 Тре нут но је над ле жно Мини стар ство трго ви не, тури зма и теле ко му ни ка ци ја.
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жањаиобјављивањааудиоиаудиовизуелнихмедијскихуслуга,слободу

ширењаинформацијаиидејапрекоинтернетаидругихплатформи,каои

слободуиздавањамедијаиобављањаделатностијавногинформисања.

Остваривањеправанаинформисањеособасаинвалидитетомрегулисаноје

чланом12.

 Овај члан закона о јавном информисању имедијима има за циљ

заштитуинтересаособасаинвалидитетомиобезбеђивањењиховограв

ноправногуживањаправанаслободумишљењаиизражавања.Наосно

ву одредби овог закона, Република Србија, аутономна покрајина, одно

снојединицалокалнесамоуправе,предузимамерекојимаимсеомогућа

ванесметанопримањеинформацијанамењених јавности,упримереном

обликуиприменомодговарајућетехнологије,иобезбеђуједеосредстава

илидругихусловазарадмедијимакојиобјављујуинформацијеназнаков

номјезикуилиБрајевомписмуилинадругиначиномогућавајуособамаса

инвалидитетомданесметаноостварујуправаујавноминформисању.

Стратегијазаунапређењеположајаособасаинвалидитетомза

период2007−2015(„Сл.гласникРС“,бр.1/2007)

КаоосновзаизрадуСтратегије,употребљенасурешењапрокламова

наусвојенимдомаћимимеђународнимдокументима,којапитањатретма

наособасаинвалидитетомнепостављајукаосегментсоцијалнеполитике,

већкаопитањепоштовањаљудскихправа.

Стратегијајепредстављалаодличанкоракунапредурешавањупро

блемаположаја особа саинвалидитетомибила јепродуктмеђуресорне

сарадњеминистарставаВладеРепубликеСрбије.

Стратегијајеодредилаопштеипосебнециљеве.НедостатакСтрате

гијејетајштоакциониплан,којијетребалодабудеконкретандокумент

заспровођењециљеваимера,нијеникадаусвојен.Стратегијаједетаљније

дефинисалаопштеипосебнециљевечијесеназнакеналазеузаконима,

анекиодњихсеодносена:„унапређењеквалитетарадапружалацауслу
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га,развијањеполитикемераиприменепрограма,нарочитоуобластима

образовања,запошљавања,радаистановања,којиособамасаинвалиди

тетомпружајуједнакемогућностииподстичусамосталност,личниразвој

иактиванживотусвимобластима,обезбеђивањеједнакихмогућностиза

радизапошљавањеособасаинвалидитетомузразвојиприменусистем

скихрешењабазиранихнапотребамаиспособностима,побољшавањеква

литетаживотаособасаинвалидитетомстварањеммогућностизаслободан

изборусловаиначинаживотауизабраномокружењу,каои.осигуравање

приступаизграђеномокружењу,приступачномпревозу,информацијама,

комуникацијамаиуслугаманамењенихјавности,акрозразвојиспровође

њепланауклањањабаријераиизградњеприступачнихобјекатаипросто

ра,услуга,информацијаикомуникација“.

ТребанарочитопоменутиПосебнициљбр.15којисеодносинаобез

беђивањеприступачностиинформација,комуникацијаиуслугаукључују

ћиприменуинформационихикомуникационихтехнологијакаоидругих

научнихдостигнућауциљустварањаједнакихмогућностииунапређења

положајаособасаинвалидитетом.

Мерекојеовајциљпостављасу:

○ Подржатиистраживања,развој,производњуиприменунових

информационокомуникацијскихтехнологијарадиштобољепристу

пачностииприступаинформацијамаикомуникацијамазаособеса

инвалидитетом;

○ Развитиприступачнемеханизмеинформисањазакорисникесаинва

лидитетом,укључујућипреводиоцезагестовнијезик;

○ Обезбедитиособамасаинвалидитетомприступсвимслужбамаијав

нимсервисима,укључујућиисервисезаванреднеситуације.

Такође,једнаодмеракојасеодносинациљевекојисуувезисакул

туром, спортомирекреацијомпредвиђаобезбеђивањеразвојаиприме
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нусвихтехничкихитехнолошкихформатаутелевизијскимпрограмима,

филмовима,позоришним,спортским,туристичкимидругимсадржајима

занесметанопраћењеодстранесвихособасаинвалидитетом.

 Овосузначајненовинекојејеакциониплантребалодаусвојиида

државаодвојисредствазамеђуресорскусарадњу,дауведеинформациону

икомуникационутехнологијуусистемскорешавањепобољшањаквалите

таживотаособасаинвалидитетом.

1.4.9. Прегледанглосаксонског законодавногрешења забране

дискриминације

Даби себољеодредилапозицијанашег законодавства уодносуна

савременарешењаусвету,асамимтимиупоредиоположајособасаинва

лидитетомуСрбијииунекојодразвијенихземаља,потребнојеанализи

ратизаконодавнарешења.

УовомпоглављубићеанализиранАктоАмериканцимасаинвали

дитетом29.

Нашезаконодавствоприпадаевропскомконтиненталномзаконодав

ствукојесебазиранапоштовањуустава,каохијерархијскинајвишегзако

нодавногактаизаконакојиизњегапроизилазе.Англосаксонскозаконо

давство,комеприпадаамеричкиправнисистемпочиванаправузаједнич

кихобичаја−commonlawиправукојесезасниванасудскимодлукама,

односнонаобичајимаиправичности−equitylow(Митровић,2011).Након

овеконстатацијеичињеницаизнетихупоглављу1.4.2дисертације−Соци

јалнаправда,можемоуказатинатодаанглосаксонскиправнисистемима

бољуосновузаприменузаконскихнормиипрактичнијерешавапробле

менасталеудруштвууследњиховогнепоштовања.Такође,овајсистемна

практичанначинкреиразаконскарешењакојасусаминималнимнедоре

ченостима,аакоихиима,решавајусепутемсудскепраксе.

29  http://www.ada.gov/. При сту пље но 18.3.2015, у 8.45.
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Сједињене Америчке Државе усвојиле суАкт о Американцима са

инвалидитетом1990.године,којијепретрпеоизменеувидуамандмана

2010.и2011.године.АктјеједнакнашемЗаконуоспречавањудискрими

нације,којијеусвојен16годинанаконпрвогамеричкогакта.

Прописиусвојени2010.годинезаправосуревидиранипрописиАкта

оАмериканцима са инвалидитетом (АДА), укључујућииСтандарде за

пројектекојисуприступачни.

УуводномделуАДАвидисевеликаразликаизмеђуњегаинашихзако

најерјенамеразаконодавацауСједињенимАмеричкимДржавамабилада

једнимнормативомрегулишусвапитањаодзначајазаособесаинвалидите

том,почеводтогакоимаправонастатусинвалидаикакосеондефинише.

АДАупрвомпоглављурегулишепитањарадногодносаособасаинва

лидитетоми,заразликуоднашегЗаконаопрофесионалнојрехабилита

цијиизапошљавањуособасаинвалидитетом,јаснозабрањујепоставља

њепитањаоинвалидитетуособекојајеподнеламолбузапријемурадни

односи „захтевадапослодавциобезбедеразумноокружењезафизичка

илименталнаограничењазакојасезнадаихпоседујеособасаинвалиди

тетом,којајеусвимдругимаспектимаквалификована,осимуколикоби

таквоокружењеизазвалонепотребнетешкоће“.АДАпредвиђаподноше

њежалбеКомисијизаједнакумогућностзапошљавањаСАД(EEOC),али

идаособесаинвалидитетоммогудаподнесутужбуСавезномсудутекпо

добијањуписмаодЕЕОСаоодобравању„праванатужбу“.Нашзаконне

предвиђаоваквумогућност,тј.непостојителокојеразматражалбеособа

саинвалидитетомприликомзапошљавања.Законопрофесионалнојреха

билитацијиизапошљавањуособасаинвалидитетомпредвиђаказнеи

подношењетужбирегуларнимпутем,штоједугаинеизвеснапроцедура.

ДругопоглављеАДАобухватасвеактивностидржавнихилокалних

управа,безобзиранавеличинудржавног субјектаилифинансирањеиз

савезнихсредстава.Овдесезахтеваоддржавнихилокалнихуправададају

једнакумогућностособамасаинвалидитетомдакористесвењиховепро
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граме,службеиактивности(нпр.јавнообразовање,запошљавање,превоз,

рекреативнеактивности,здравственазаштита,социјалнеуслуге, судови,

гласањеисастанциградскихвећа).Државнеилокалнеуправеморајуда

поштујуспецифичнеархитектонскестандардеприликомизградњенових

објекатаилиадаптацијесвојихинституција.

Овечињеницесуважнејеринашазаконскарешења,каоштопредви

ђаЗаконозабранидискриминације,препуштајунадлежностиуодређеним

областималокалнимсамоуправама.

 ЗаконотелекомуникацијамаСАДиАДА30

ОноштојезначајнозаовудисертацијујечетвртопоглављеАДАекоје

сеодносинауслугепреносателекомуникационихсигнала.

 Овајзакончланом255.ичланом251.из1934.иизменамаиз1996,

захтевадапроизвођачителекомуникационеопремеидаваоцителекому

никационихуслугаобезбедедаособесаинвалидитетомимајуприступи

могудакористеопремуиуслуге.Овеизменеобезбеђујуособамасаинвали

дитетомприступвеликомасортиманупроизводаиуслугакаоштосу:теле

фони,мобилнителефони,пејџери,позивиначекањуиуслугеоператера,

којечестонисубиледоступнебројнимкорисницимасаинвалидитетом.

Закон се бави и приступом телефону или телевизији особама које

имајуинвалидитетвезанзаслух,видилиговор;захтевазаједничкеноси

оцесигнала(телефонскекомпаније)уциљууспостављањауслугапреноса

телекомуникационихсигнала(ТРС)24сатадневно,7данаунедељи.ТРС

омогућавапозивеособамасаинвалидитетомвезанимзаслухиговоркори

шћењемТТY31(познатимикаоТDD32),каоиособамакојекористеговор

нителефонзамеђусобнекомуникацијепрекотрећеглица–помоћниказа

30 http://sear chju sti ce.usdoj.gov/search?q=tele com mu ni ca tion&spell=1&out put=xml _no_dtd-
&ie=iso -8859-1&cli ent=defa ult_fron tend&proxystyles he et=defa ult_fron tend&site=ada_col-
lec tion&access=p. При сту пље но 18.3.2015, у 13.15.

31 Маши на са јав ним теле прин те ром. 
32 Телекомуникациони уре ђа ји за глу ве.
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комуникацију.Савезнакомисијазакомуникације(FCC)утврдилајескуп

минималнихзахтевазаTPCуслуге.

Ова значајнановина, уведена уСједињенимАмеричкимДржавама

пре20година,обавезалајекомпаније–произвођачеопремеикомпаније

–дистрибутереипружаоцеуслугадаобезбедепроизводњуприступачних

уређајаиприступачнеуслуге.

Оператери мобине телефоније, дистрибутери ТВ и радио програ

ма,интернетпровајдери,произвођачиилиувознициуређајаиз спектра

информационеикомуникационетехнологијеуСрбијинисууобавезида

водерачунаопотребамаособасаинвалидитетом.

Данас корисници користе интернет за бројне позиве посредством

ТРСакоришћењемширокопојаснихвеза,затимуслугепозивапреносом

видеосигнала(VPC),алиитекстуалнепозиве.Усвакојваријанти,помоћ

ницикомуникацијевршепреводписанихилиоткуцанихречиједногкори

сникаиизговоренихречидругих.ПремаподацимаСавезнекомисијеза

телекомуникацијеСједињенихАмеричкихДржава,у2006.години,месеч

нипросекВРСпозиваизносиоједвамилионаминута.

ИнформационаикомуникационатехнологијаиАДА33.

Чланом508.одређујусезахтевивезанизаелектронскуиинформаци

онутехнологијукојуразвија,одржава,набављаиликористисавезнавлада.

Захтеваседасавезнаелектронскаиинформационатехнологијабудепри

ступачнаособамасаинвалидитетом,укључујућиизапосленеудржавном

секторуијавнефункционере.

Приступачансистеминформационетехнологијејесистемкојиможе

дарадинаразличитеначинеинеослањасенинаједночулоилиспособ

носткорисника.Овимчланом јепредвиђенодасекористивишеопција

излазногсигналакојићемоћидаперципирајуособесаразличитиминва

33 www.ada.gov/anprm2010/nex tgen_9-1-1%20anprm_2010.htm. При сту пље но 19.3.2015, у 
14.10.
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лидитетима,какослепеислабовиде,такоиглувеинаглуве.Занекеособе

саинвалидитетомможебитипотребанисофтверкојиомогућаваприступ

илипериферниуређајидабимоглидакористеуређајеинформационеи

комуникационетехнологије

ЗаконоизмениАДА34

Изменамаиз2008.године(названеАДААА)проширенаједефиници

ја„инвалидитета“чимејепроширенаизаштитапоосновуАДАенавећи

бројљуди.АДААА једодалаудефинисањеинвалидностиАДАе „главне

животнеактивности“,укључујући,поредосталог:„бригуосамомсеби,оба

вљањемануелнихзадатака,вид,слух, једење,спавање,шетање,стајање,

подизање,савијање,говор,дисање,учење,читање,концентрисање,разми

шљање,комуникацијуирад“,каоираднеколиконаведенихглавнихтеле

снихфункцијакојесеналазеумеђународнимкласификацијама.

УТабели 2. приказан је однос српскоги америчког законодавства.

Овајодносуказујенаједноставнијерешенсистемдоношењамера,спро

вођење, контролуикажњавањеузаконодавствуСједињенихАмеричких

Држава.

34  http://www.ada.gov/nprm_ada aa/ada aa-nprm-qa.htm. При сту пље но 19.3.2015, у 10.15.
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Табела2:Приказсрпскогиамеричкогзаконодавствауобласти

поштовањаправаособасаинвалидитетом

ЗАКОНИКОЈИУРЕЂУЈУОБЛАСТУПОТРЕБЕИНФОРМАЦИОНЕ
ИКОМУНИКАЦИОНЕТЕХНОЛОГИЈЕУОДНОСУНАОСОБЕ

САИНВАЛИДИТЕТОМ

ОБЛАСТ СРБИЈА Надлежност САД Надлежност

Информисање Законојавном
информисању

Министарство
културеиинфор

мисања

ЗА
К
О
Н
О
А
М
Е
РИ

К
А
Н
Ц
И
М
А
С
А
И
Н
ВА

Л
И
Д
И
Т
Е
ТО

М
(А

Д
А
)

A
M
E
R
IC
A
N
S
W
IT
H
D
IS
A
B
IL
IT
IE
S
A
C
T

Одсекзаправду
СједињенихАмеричких
Држава,Одељењеза
грађанскаправа

Електронске
комуникације
(телекомуника

ције)

Законоелек
тронскимкому
никацијама

Министарство
трговине,туризма
ителекомуника

ција

Федералнакомисијаза
телекомуникације

Образовање Законооснов
номобразовању
иваспитању

Министарство
просвете,наукеи
технолошког

развоја

Одсекзаправду
СједињенихАмеричких
Држава,Одељењеза
грађанскаправа

Култура Законозабрани
дискриминације

Министарство
зарад,запошља
вање,борачкаи
социјалнапитања



Одсекзаправду
СједињенихАмеричких

Држава

Еуправа

Стратегијараз
војаинформа
ционогдруштва

уРС

Министарство
трговине,туризма
ителекомуника

ција

Одсекзаправду
СједињенихАмеричких
Држава,Одељењеза
грађанскаправа

Социјална
питања

Законосоцијал
нојзаштити

Министарство
зарад,запошља
вање,борачкаи
социјалнапитања

Одсекзарад
СједињенихАмеричких

Држава

Дискриминација Законозабрани
дискриминације

Министарство
зарад,запошља
вање,борачкаи
социјалнапитања

Одсекзаправду
СједињенихАмеричких

Држава
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1.5.ДИГИТАЛНАТЕХНОЛОГИЈА,ИНФОРмАЦИОНАИКОмУ
НИКАЦИОНАТЕХНОЛОГИЈА

Дабисмоправилнопредставилизначајиулогудигиталнетехнологије

усавременомживотуиинклузијиособасаинвалидитетомуовомпоглављу

бићепредстављениосновнитермини,значењаиразвојдигиталнетехно

логије.

Собзиромначињеницудадигиталнатехнологијаприпадаприрод

нимнаукама(углавномматематици,логици,електротехнициидр.),акце

натћебитистављеннаинформацијекојетребадапредставезначајоветех

нологијеусоцијалномсмислу,односноусмислупреносаинформацијаи

успостављањакомуникацијемеђупојединцима,групамаидр.

Основнициљтехнолошкогнапреткаиусавршавањадигиталнетехно

логијејепреносштовећегбројаподатакаиинформацијаштовећемброју

корисникауштокраћемвременскомпериоду.Овоподразумеваглобализа

цијукомуникационихсистемаинесметанокомуницирањенајширесветске

популације.

Појамкомуницирања,унајширемсмислу,подразумеваначинеспора

зумевањамеђуљудима.Уистовремепроцескомуницирањапредстављаи

основљудскесарадњеиукупногделовањаурадуусвимобластима:науци,

образовању,култури,привреди,политици,породициидр.(Суша,2009).

Комуникација(communicatio)представљачинпреношењаразумљиве

информацијеизахтевавишесубјекатаупроцесу,медијумзапреношење(у

дигиталномсветујебитанпротокол−правилозапреношењеинформаци

ја)иобјекат,којихможебитиивише.

Субјектисупошиљаоциипримаоци.Овдеможемододатиикреаторе

информацијакаосубјекте.Објектисуинформацијекојесепреносе,амеди

јумисусредствозапреношење(Вујаклија,1972).Комуникација јеважна

активносткојучакинесвесноспроводимоусвакомтренуткунашегсвако

дневногживота.Честонисмонисвеснида,каоиндивидуе,комуницирамо
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саодређеномпојавомилисавишењихуистовреме.Многиаспектисавре

менекомуникацијеседанасподразумевају,јерсупосталиприроднаактив

ностунашимдневнимнавикама.

Такође,комуникација тј.преносинформација јеивидуспоставља

ња заједнице, односно друштвености. У овом контексту „комуницирати

илипренетиинформацију“значииуспоставитизаједницу.Успостављање

комуникацијејепрелазаксаиндивидуалногнаколективниниво.

Данашњедруштвокористиразнеформекомуникациједабипренело

поруку,идејуилимисао.Честонисмосвесниколикокомуникационефор

мекојесвакодневнокористимоговореонашемзнањуиставовима(Плеј

форт,2007).

Једаноднајзначајнијихтеоријскихдоприносадефинисањуинформа

циједаојеЛућаноФлориди,којиинформацијудефинишекао„објективни,

декларативниисемантичкисадржајразличитевеличине,типаформатаи

носиоца,којиможебитипроизведен,обрађен,складиштен,прослеђени

комесеможеприступитинаразличитеначине“(Флориди,2005).

ОваФлоридијева дефиниција односи се управона данашњиначин

комуницирањакоришћењемдигиталнетехнологије.

Каоштосмонапоменули,информацијанепостојибезкомуникаци

је, безпреносногпутаодизворадопријемникаподатакаибезносиоца

информација.

Вратићемосевременскиуназадиобјаснитипојамелектронике,диги

талнеианалогнетехнологијеиинформационогдруштва.

Улитературисепомињудванаучника−КлодШенониАндрејНико

лајевичКолмогоров.Онисупознатикаозачетнициереелектронскекому

никације.
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КлодШенон35(30.април1916.–24.фебруар2001.)биојеамерич

киматематичар,електроинжењерикриптографпознаткао„отацтеорије

информација“.

Шенон јепознаткаоутемељивачинформатичкетеоријеобјавивши

својфундаменталнирад1948.године.Вероватнојеједнакочувенипотоме

штојепоставиотеоријудизајнадигиталнихрачунараидигиталнихкола

1937.године.Године1948.објавиојерад„Математичкатеоријакомуни

кација“,којисефокусиранапроблемкаконајбољешифроватиинформа

цијукојупошиљалацжелидапошаље.Шенонјеразрадиоинформациону

ентропијукаомерунесигурностиупоруцидок јеусуштиниутемељивао

областтеоријеинформација.Утеоријиинформације,ентропијапредста

вљапроучавањеколичинеинформацијаупослатојпоруци,односноколи

чинуинформацијакојенедостајупрепријемапоруке.Дефиницијаинфор

мационе ентропије изражава се преко дискретног скупа вероватноћа. У

случајупослатихпорука,овевероватноћесузаправовероватноћедајенека

порукапослата,идајеентропијасистемапорукаустваримераколичине

информацијесадржанеупоруци.Шеноноваентропија(убитима)јеброј

да/непитањапотребнихзаодређивањесадржајапоруке(James,2009).

Основнидоприностеоријеинформација,обрадиприродногјезикаи

рачунарскојлингвистицијеутврђен1951.годинеуњеговомчланку„Пред

виђање и ентропијаштампаног енглеског језика“ у којем су приказане

горњеидоњеграницеентропијенастатистициенглескогјезика–чимеје

постављенстатистичкитемељјезичкојанализи.Поредтога,доказаоједа

акосеразмакпосматракао27.словоалфабетатимесесмањујенесигурност

уписаномјезику,идобијасејаснамерљивавезаизмеђукултурнепраксеи

пробабилистичкогсхватања.

ПремаНилуСлоуну,стипендистиуоквирупрограмакомпанијеАТ&Т,

којијебиоједанодуредникавеликеШеноновезбиркерадова1993.годи

не,становиштекојејепредстављеноШеноновомтеоријомкомуникација

35  https://www.nyu.edu/pages/lin gu i stics/cour ses/v610003/shan.html. При сту пље но 4.1.2016, 
у 15.55.



……
68

(садасеназиватеоријаинформација)јеосновдигиталнереволуције,исва

киуређајкојисадржимикропроцесорилимикроконтролерјеконцептуал

нипотомакШеноновоградаиз1948.„Онјеједанодвеликана20.века.Да

нијебилоњега,ниједнастваркојанамједанаспознатанебипостојала.Са

њимјезапочелаправадигиталнареволуција.“

АндрејНиколајевичКолмогоров36,(25.април1903.–20.окто

бар1987.)биојерускиматематичар20.векакојиједаозначајандоприносу

областиматематике,теоријевероватноће,топологије,интуитивнелогике,

турбуленције,класичнемеханике,алгоритамскеинформационетеоријеи

рачунарскекомплексности.Године1957. почео једаразвија (сматрасе

утемељивачем)тероијуалогритамскекомплексности–којасечестоназива

Колмогоровљеватеоријакомплексности.

У алгоритамској теорији информација (подобласт информатике и

математике)Колмогоровљевакомплексностобјекта, каошто једео тек

ста, једужинанајкраћегкомпјутерскогпрограма(упредодређеномпро

грамскомјезику)којигенеришеобјекаткаорезултат.Тојемерарачунских

ресурсакојисупотребнидабисеодредиообјекати,такођејепознатапод

називом дескриптивна комплексност, КолмогоровљеваЧаитинова ком

плексност,алгоритамскаентропијаилипрограмскакомплексност.Добила

јеимепоАндрејуКолмогорову,којијепрвиобјавиораднатутему1963.

године.

1.5.1.Информационодруштво

Настало јенакониндустријскогдоба, а у свомужемзначењуодно

сисенараздобљенакон1972.године,којејеобележенобрзиномкретања

информација,којајепаквећаодбрзинефизичкогкретања.Његоваглавна

одредницајераспрострањеностинформационетехнологијекојаповећава

36  http://www.kol mo go rov.com / . При сту пље но 4.1.2016. у 16.45.
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брзинуиучинакпреносаинформација.

Уширем смислу, почетак информационог друштва подудара се са

изумомтелеграфа1837.године,накончегајеуследиоразвојчитавогниза

уређајачијајесврхабилаобрадаипреносинформација.Информационо

друштвосвојпунизамахдоживљавапојавомперсоналнихрачунара80их

годинапрошлогвекаипојавоминтернета. Дигиталнатехнологијаирево

луцијауразвојудигиталнихуређајаодносисенаекспанзијудигиталних

комуникационихуређајакојајенаступила70ихгодина20.векаизумом

микропроцесора,докњенврхунацзапочиње90ихсаопштимкоришће

њеминтернета.

Информациона и комуникациона технологија обухвата рачунаре,

комуникационуопрему,телекомуникационеуређаје,интернет,ТВидр.и

сањимаповезанеуслуге,штозначидасеодносинапроучавањеинфор

мационогдруштва.Дигиталнареволуцијаиразвојинформационокому

никационихтехнологијаодвијасеупоредо,односноаналогниуређајикоји

служекомуникацијиипреносуинформацијапролазекрозпроцесдиги

тализације.Основнапокретачкаснагаинформационогдоба јеинтернет,

којиомогућавановеобликекомуникације,пословањаиучења.Интернетје

плоднотлозаиновације,аусвојимтемељимајеотворенилибералан,јер

свакоможебитиауторсадржаја(ВранаиПечарић,2014).

Информационодруштвонамјеомогућилодаинформацијепутујуско

робезикаквихпрепрекаидасунамувекдоступне.Такође,информационо

друштвоиразвојтехнологијеомогућилисунамда„цеонашживот“,како

пословнитакоиприватни,„спакујемо“нарачунар,таблет,лаптоп,екстер

нихарддиск,иносимосасобом.Умогућностисмоданамуспомене,оми

љенамузика,књигеифотографијеувекбудудоступне.

Очекиваноједаинформационодруштвоутиченаинтеракцијучовека

икомпјутера,односнодакреиракомпјутерскипосредованељудскеактив

ности(Stephanidis,1998).

Појаваинформационогдруштваозначавапрелазаккановомоблику
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друштвеногсистемазаснованомнапроизводњииразмениинформација,

заразликуодфизичкихдобарауранијимдруштвима.Његоваеволуција

довешћедоувођењавиртуелнихпростораичитавнизкомпјутерскипосре

дованихљудскихактивности(Nardi,1996).

Намећесезакључакдасмонеприметнопрешлиизинформационог

упостинформационодруштвоукомемасовнекомуникацијеинемерљиве

количинеразмењенихинформацијазамењујеинформацијакреиранапо

захтевукорисника(Негропонт,1998).

Негропонтове37дефинициједигиталногдобаидигиталнетехнологије

стварајудобруполазнуосновузаиспитивањемогућностидигиталнетехно

логијеуприлагодљивостииприступачностисвакомкориснику,нарочито

особамасаинвалидитетом.

1.5.2.Дигиталнатехнологија

Електроникакреирамедијумезаобрадуипреносподатакаиинфор

мација.Савремениуређајизакомуникацијуипреносинформацијабитно

серазликујуодонихкојисукоришћениполовиномпрошлогвекаираније,

икојисуобрадуипреносподатакавршилимеханичкимпутем.Електрич

нимсигналомможемосматратисвакиобликелектричногнапонаилистру

јекојисадржинекуинформацију.

Задатакдасепорукапренесеуелектронскомоблику,анеумеханич

ком,одизворадопријемникаизвршавателекомуникационисистемпрема

правилимакојапочивајунаматематици,теоријиинформацијаитеорији

рачунара,аобластелектроникекојасебавипреносоминформацијазовесе

телекомуникација.

Кодпреносаинформацијауелектронскомобликуразликујемодиги

талниианалогнисигнал.

Аналогнатехнологијаподразумеваконтинуалнизаписнекогсигна

37  Нико лас Негро понт, дирек тор Медиј ске лабо ра то ри је на МИТ-у, дис лек си чар.
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ланамедијуму.Основнипроблеманалогнетехнологијејетајштојесвака

обрадаовакозаписанихсигналаизузетнокомпликованаизахтевавелика

улагања.Аналогнаколафункционишусааналогнимсигналима,чијеелек

тричнепроменеиоблициупотпуностиодржавајупроменууприроди.

Основнаидејадигиталнетехнологијејезаписсигналакаонизброје

вакојипредстављајуњеговевредности.Дигиталнаколафункционишуса

дигиталнимсигналима,којичинекомбинацијелогичкихнулаијединица

(0/1).Дигиталнатехнологијаомогућаваиндивидуализацијуиповратакна

„старо“,односнопрелазаксамасовногнапојединачно.Индивидуализација

представљаупућивањеинформацијамањимгрупамападаље,допоједин

ца.Дигиталнатехнологијаомогућавадасе,досадастатистичкиобрађи

ваниподациоразличитимгрупамаљуди,претвореудетаљнеподаткео

свакомпојединцу.Пружалацуслугаможедатиподаткеокориснику,који

сепотоммогупроширитиодопштих−адреса,име,презимеидр.дооних

којеописујунавике,личнекарактеристикеидр.Утомконтексту,дигитал

натехнологијаможедаразвијеперсонализованеуслугеширокогспектра

којеистовременопружавеликомбројукорисника.

Графикон3.Шемапреласкасааналогногнадигиталнисигнал

Саданам је лако да замислимо које су свемогућностидигиталне
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технологијеуодносунапобољшањеположајаособасаинвалидитетом.

Прецизнију представу добићемо стављањем фокуса на информацио

нуикомуникационутехнологијукојајеглавнипредставникнајраспро

страњенијихуслуганасталихуоквируразвојадигиталнетехнологијеи

постинформационогдруштва.

1.5.3.Информационаикомуникационатехнологија

Иакопостојинеколикодефиниција,информационаикомуникаци

онатехнологијапредстављазаједничкипојамкојиобухватасвеинфор

мационе и комуникационе уређаје или апликације, њихов садржај и

поступкезапреносиобрадуподатака.Овадефиницијаобухваташирок

спектар технологија за размену информација и података као што су:

радио,телевизија,сателити,мобилнителефони,фикснителефони,рачу

нари,умреженихардверисофтвер,апликацијезанајновијегенерације

мобилнихтелефонаитаблетрачунара.Важностинформационеикому

никационетехнологијележиуњенојспособностида:

○ пруживишеинформација;

○ уширокомспектрууслуга;

○ трансформисањупостојећихуслуга;

○ стварањувећетражњезаприступоминформацијамаизнању.

Посебнојезначајнамогућностпружањаовихуслугастановништву

којејеискљученоиздруштвенихтокова,каоштосутоособесаинвалиди

тетом.Међутим,замногеособесаинвалидитетомприступинформација

манијеувеклак.Mањакприступачнихинформацијаједанjeодглавних

разлогаза,рецимо,немогућностпланирањапосетеилитрајнијегуживања

уодређеномискуству.Честојесамомалидеоинформацијакојидруштво

шаљедоступаннаначинекојисуприступачниособамасаинвалидитетом.
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Информационаикомуникационатехнологијајесрушилабаријереизме

ђупојединацаигрупа,временскеигеографскеудаљености,расаинаци

ја.Свакомпојединцу,магдесеналазио,усвакодобамогубитидоступне

информацијеизодређенеобласти,штојеповећалофлексибилност,алии

динамичностдруштва.Новатехнологијаимаснажанутицајнаобимкон

курентности.Информационисистемиомогућавајукоординацијуактивно

стикојестварајувредностнаудаљенимгеографскимлокацијама.

Собзиромнатодасереч„информација“честокористи,напоменуће

мочињеницу,иакотонијепредметобрадеоведисертације,дасиноними

„податак“и„информација“урачунарствуимајуразличитозначење.Пода

такурачунарствупредстављасирове,необрађенеинеструктуриранезабе

леженечињеницеускладиштененахардверрачунараилинанекомдругом

уређају.Заразликуодподатка,информацији једодељенозначење,које

представља значење за корисникаили скупподатака којипредстављају

аудиовидеозаписилифотографију,ионајерезултатобрадеподатака.

Интернет

Интернет је глобални систем умрежених рачунарских мрежа. Овај

системпредстављасветскумрежупрекокојесеодвијанајвећипроценат

комуникације,разменеинформација,података,послова,итд.Интернетје,

умногимслучајевима,употпуностизамениопоштанскиителефонскисао

браћајиповезујемилијардерачунараимилијардељудиширомсветана

једаннехијерархијскиначин.Једномречју,довеоједосвеобухватнетран

сформацијеначинанакојифункционишукомуникационисистеми.Интер

нет је настао каопројекатМинистарства одбранеСАД 1969. годинепод

називомАРПАНЕТ38(AdvancedResearchProjectAgencyNetwork),односно

−мрежaрачунараподконтролом.Интернетјепроизводспојамедија,рачу

нараителекомуникација.

38 http://www.bri tan ni ca.com /topic/Advan ced-Rese arch-Pro jects-Agency-Net work. При сту-
пље но 26.7.2015, у 11.00.
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Поредсвихпотенцијалаинтернета,билојепотребноскоро30година

дасенаметнекаотехнолошкаиновацијакојаконстантнотрансформише

друштвоиекономију(Androutsopoulos,2007).

Појаминтернетзначимрежаунутармреже,илиинтернаконекци

јаизмеђувишерачунара,односно,постојемалемрежекојесемеђусобно

везују,итимечинеовуструктуру.Бројрачунаранаинтернетусетренутно

процењујенапреко2.000.000.000.Количинаинформацијакојутисерве

рипоседујујеогромна,итешкојепроценитииреалноприказатињихов

капацитет.

Прекретница уразвојуинтернетадогодила се 1983. године, када је

тадашњамрежа прешла саNCPа (Network Control Protocol) наTCP/IP

(TransmissionControlProtocol/InternetProtocol)39,штојезначилопрела

закнатехнологијукаквасеиданаскористи.Протоколисустандардикоји

омогућавајукомуникацијурачунарапутеммреже.

Комуникациону инфраструктуру интернета чине његова хардвер

скакомпонентаисистемсофтверскихслојевакојиконтролишуразличите

аспектеовеархитектуре(Androutsopoulos,2007).

Радинтернетауређен јескупомкомуникационихпротоколакојисе

користенањемукаоинадругимсличниммрежама.Онисуширокорас

прострањеникаоTCP/IP,штојескраћеницазадванајважнијапротокола

међуовимстандардима.

Принципрадаинтернетасличанје,управо,принципурадателефон

скихсистема.Доконикористећителефонскелинијепреносеглас,интер

нетихкористизапреносинформација.Популарностинтернетаогледасе

учињеницидабројкорисникарастеневероватномбрзином,такодасви

подациоевентуалномбројурачунараикорисникавеомабрзозастарева

ју.Штосетичесервисаинтернета,њиховтачанбројнеможесепрецизно

одредити,изпростогразлогаштосунекиодњихтокомразвојамрежебили

веомапопуларни,апотомнестали.

39 https://tec hnet.mic ro soft.com /en-us/library/cc759700%28v=ws.10%29.aspx. При сту пље но 
28.7.2015, у 10.00.
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Сервисиинтернетасемогусврстатиупеткатегорија:

○ јавни(web,news,разговорпутеминтернета);

○ основни(email,telnet,ftp);

○ сигурносни(PGP,SSH,Kerberos);

○ системски(Ping);

○ сервисизапретраживање(Veronica,Netfind,WAIS).

Последњивеликинапредакуразвојуинтернетајестварањеотвореног

широкопојасногприступа,односноинтернетависокогквалитетасапрото

комоднајмање100mb/s.

Широкопојaсниприступинтернету(енг.BroadbandInternetAccess),

или често самоширокопојасни интернет, је заједнички назив за начи

неповезивањакојиомогућавајувеликебрзинеупреносуподатака40.Ове

брзинесепостижукоришћењемоптичкогвлакнаиомогућавајубрзипри

ступинтернетуипреносвеликеколичинеподатака,иштојенајважније

великеколичинеаудиоивидеозаписа.Широкопојасниприступомогућава

пријемТВирадиопрограма.

Минималниширокопојасниприступзафикснемрежеје4mb/sодно

сно512kb/sзамобилнемреже.

Упоследњихнеколикогодинаразвијасеновивидинтернетаназван

InternetofThings41(IoT)„интернетствари“.Овонијеновпојам.Настаоје

прескоро20годинаодстранепрофесорасаMassachusettsInstituteofTec

hnoloрgy.„Интернетствари“описујесветукомесуствари(уређајиилисен

зори)спојенеиспособнедаделеподатке.Подациизовихуређајаисен

зорапружајуувидеупословекојисупретходнобиливандомашаја.Зна

чај„интернетаствари“јеуомогућавањуспрегеианализеподатакакојисе

налазеуповезанимуређајима.

40 Стра те ги ја раз во ја инфор ма ци о ног дру штва у Репу бли ци Срби ји до 2020. годи не. 
41 https://www.mic ro soft.com /en-us/ser ver-cloud/inter net-of-things/defa ult.aspx. При сту пље-

но 4.1.2016, у 17.10.
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„Интернетствари“повезујепаметнеобјектенаинтернету.Томожеда

омогућиразменудоступнихподатака,иомогућивећубезбедносткорисника.

„Интернетствари“омогућавада:

○ Трошковихардверападају;

○ Businesstobusinessрешењастворићевећувредностомогућавањем
већегприступапонудиибржегпротокаинформација,какоонима
којинудетакоионимакојитражеуслугу;

○ Софтверјенапреднијинегоикад.Бржесеразвијајуновасофтверска
решењаииновацијеупреносуиобрадиинформација;

○ Повезивањекорисникајеубрзаноиувећано;

○ Cloud42решењануденижетрошковеивећуфлексибилност;

○ Потенцијалиекономскекористисуогромне.

Интернет је незаменљив „алат“ за приступ информацијама. Досту

панјенајширојсветскојпопулацијииможемусеприступитисаскоросвих

савремених дигиталних уређаја (рачунар, таблет, мобилни уређај, ТВ и

др.).Важанфакторуразвојуинклузијепредстављаприступачностинтер

нета.НикПулуприручникуКоришћењетехнологијеизносисмерницеза

приступачностинтернетпрезентацијаињиховуусклађеност,којесепро

цењујунатринивоа(Пул,2007).

42 Услу га јав ног интер не та, одно сно скла ди ште ња пода та ка, како при ват них тако и пода та-
ка ком па ни ја на сер ве ре спе ци ја ли зо ва них ком па ни ја. Овај систем се може инста ли ра ти 
и уну тар ком па ни је како би сви запо сле ни скла ди шти ли подат ке на цен нтрал ном сер ве-
ру. Овим систе мом се сма њу је коли чи на и цена потреб не опре ме, омо гу ћу је се без бе дан 
и ста лан при ступ са сва ког места, одно сно кад год је интер нет досту пан. Ове услу ге нуде 
и мобил ни опе ра те ри кли јен ти ма који могу да скла ди ште подат ке из мобил них теле фо на 
као што су: име ник, фото гра фи је, видео сним ци, музи ка доку мен та и др. на сер ве ре опе-
ра те ра. 
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Смерницесеградирајуповажности:

○ Приоритет1(основно);

○ Приоритет2(добрапракса);

○ Приоритет3(необавезно).

Пулдаљенаводидасеусклађеностсмерницаможепроцењиватина

једномод тринивоа: •Ниво 1– „А“ усклађеностобухвата све смернице

приоритета1.Тоукључујеглавнезахтевекаоштосуалтернативнитекст

(завизуелнеделове)иконтрастбојабезкојегсајтнебибиоприступачан.

•Ниво2–„АА“усклађеностобухватасвесмерницеприоритета1и2.То

укључујемалокомплекснијезахтевеотомекакојеинформацијаструктур

ноорганизованаиизложенанастраницидабибилаштоприступачнија

закориснике.•Ниво3–„ААА“усклађеностобухватасвесмерницеприо

ритета1,2и3.Тоукључујесвезахтевеоконтексту,генералнојструктурии

навигацијивебсајта.Акосенепридржавамосмерницаприоритета3,тиме

нећемоспречитиљудедакористесајт,алипостојимогућностдаћеимбити

тежедагакористе.

Једаноднајважнијихфакторазакоришћењедигиталнетехнологи

јеодстранеособасаинвалидитетомједефинисањеиувођењесмерница

заприступкојеомогућавајудаихонелакокористе.Увођењесмерни

цазаприступсадржајиманаинтернетуWCAGиновиISO/IEC43 стан

дардзаWCAG2.044−ISO/IEC40500:201245сунекеоднајбољихпракси

начелаприступасадржајиманаинтернету.Увођењеовихсмерницавећ

је смањилоиотклонилозначајнепрепрекекоје сеодносенаприступ

дигиталнимуслугама.КонзорцијумWorldWideWeb(ТheWorldWideWeb

43 IEC- Међу на род на коми си ја за елек тро тех ни ку.

44 WCAG 2.0 кри те ри ју ми успе ха, смер ни це о задо во ља ва њу кри те ри ју ма успе ха у одре ђе-
ним тех но ло ги ја ма, као и опште инфор ма ци је о тума че њу кри те ри ју ма успе ха.

45 ИСО / ИЕЦ 40500: 2012 [Web Con tent Acces si bi lity Gui de li nes (WCAG) 2.0] покри ва широк 
спек тар пре по ру ка за изра ду при сту пач них интер нет садр жа ја.  
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Consortium,W3C) је организација којапоставља стандарде заинтернет.

Једнаодњиховихглавнихобластирадајестеиницијативазаприступач

ностинтернета(ТheWebАccessibilityInitiative,WАI),којапружа јаснеи

директнесмерницезаљудекојикреирајуприступачниинтернет.

мобилнителефонииуслуге

Мобилнителефонјепреносивиуређајзакомуникацију.Главнакому

никацијскафункцијајегласовна,односноразговорислањекраткихтексту

алнихпорука−СМСа.Саразвојемтехнологије,мобилнителефонједобио

додатнефункцијекаоштосуслањемултимедијалнихпорука−ММСаи

приступинтернету,аупоследњевремеиГПС(системглобалногпозицио

нирања),аудиоивидеофункцијеидр.

Зауспостављањеговорневезесадругимуређајемкористисебежично

спајањенамрежубазнихстаница.Прветаквебазнестаницепредстављене

су1980.годинеибилесуаналогне(1Gгенерације);другагенерација(2G

илиуЕвропи–GSM)46користилаједигиталнисигнал;трећагенерација

(3G)омогућилајевидеопозиве,aнајновија(4G)већебрзинепреносапода

така(Steinbock,2007).

Мобилниуређајиновегенерацијечестоимајуапликацијезапримање

електронскепоштепутеминтернета,регистрацијуконтаката,калкулаторе,

сат,аларм,ГПС,игрице,програмезарепродукцијуаудиоивидеосадржаја,

мапе,интернетпродавницеидр.

Паметнителефон(smartphone)јеуређајновегенерацијекојисадржи

могућностиличногдигиталногпомоћника(personaldigitalassistant,PDA)

имобилног телефона са вишенапредних рачунарскихмогућности него

штоихимајуобичнимобилнителефони.Данашњимоделичестослужеи

каопреносивимедијскирепродукториикамересекраниманадодирвисо

керезолуције,каоинтернетпрегледачикојимогуприступитииисправ

46 GSM (Glo bal System for Mobi le Com mu ni ca ti ons) нај ра спро стра ње ни ји стан дард пре но са 
сиг на ла.
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ноприказатистандарднеинтернетстранице,анесамоонеприлагођене

мобилнимуређајима,затимГПСнавигацију,вајфајимобилниширокопо

јасниприступ.Оперативнисистемикојисузаступљенинаовимуређајима

су:Симбијан,Windowsmobile,iOS,АндроидиПалмОС.

Мобилни телефони не могу да функционишу без SIMкартице

(Subscriber IdentityModule) у којој је похрањен јединствени број (servi

cesubscriberkey,IMSI),којимсеидентификујепретплатникнамобилној

телефонскојмрежи(Redl,1997).Утицајмобилнихтелефонанасвакоднев

ниживотсавременогчовекајеогроман.

Усвакомтренуткудоступнисунамподациизприватногипословног

живота;пријатељипосредствомдруштвенихмрежа;можемозанеколико

секундиснимитифотоапаратомилизабележитидогађајкамером.Такође,

умобилномтелефонуможемоиматисвеснимкеомиљенемузике,контак

тесвихпријатеља,породицеипословнихпартнера.Скоронеограничене

могућностиодкојихпојединеникадаинекористимо.

Услугекојепружајуоператеримобилнетелефонијесуширокогдија

пазона.Можемосвеподаткекојечувамоумобилномтелефонудапохра

нимонасервероператераитакобудемосигурнидауслучајугубиткаили

нестанкателефонанећемоостатибезњих.Некиоператеричакнудеибан

карскеуслуге.

Савременимобилниуређајинемогудаобављајусложенефункцијеи

додатнефункцијебезапликације.Онесуапликацијскепрограмскеподр

шкезапаметнетелефоне,таблетрачунареидругемобилнеуређаје.Прво

битнанаменаимјебиладаомогућепроверуелектронскепоштенамоби

номуређају,алијевременом,збогвеликепотражњеиразвојатехнологије,

њиховаулогапроширенаинадругаподручјакаоштосууређајизанавига

цију,игрице,претраживачиинтернетаидругиуслужнипрограми.
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Телевизијаикабловскисистеми47

Сигналзаемитовањетелевизијскогпрограматерестријалном(земаљ

ском)мрежомуСрбији једо јуна2015. годинебиоаналогни.Од јунасе

искључиво емитује дигитални сигнал. Квалитет услуге терестријалне и

кабловскемрежејесадаизједначен.Терестријална(земаљска)мрежапод

разумева пријем дигиталног сигнала посредством антене и пријемника

названогSetTopBox.

КабловскателевизијајесистемемитовањаТВпрограмапутемкоакси

јалногкаблаилиуновијевремеоптичкогкабла.Главнепредностиуодносу

наантенскопримањеТВсигналасу:бољиквалитетслике,вишеТВканала,

отпорностнапотешкоћеизазваневременскимнепогодамаи,најбитније,

могућностинтеракцијекорисникаиоператера.

Саразвојемтехнологије,пореддистрибуцијеТВирадиосигнала,сад

суупонудиидругенетелевизијскеуслугекаоштосубрзиинтернет,ИП

телефонијаидр.

Захваљујућидвосмерномпреносусигналаодглавнестаницекапрет

платникуиодпретплатникакаглавнојстаници,поредпреносаТВирадио

сигналакакориснику,могућјеипреноссигналаодкорисникакаглавној

станици,штоомогућаваиприменудругихуслуга,интернетапресвега.

СигналкојисешаљеједигиталнипоDVBC(DigitalVideoBroadcasting

–Cable)стандарду.

 Савременидигиталникабловскидистрибутивнисистемиомогућавају:

○ брзиинтернет;

○ дигиталнителевизијскиирадиосигнал;

○ снимањепрограма;

○ накнадногледањепрограмаидо72сатауназад;

○ фикснутелефонију;

○ слањепорукакорисницимаидр.

47 http://www.etv.rs/ (Јав но пред у зе ће Еми си о не тех ни ке и везе). При сту пље но 28.7.2015, у 
15.00.
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Еуправа48

Електронска управа или еуправа (eadministration) је термин који

представљаупотребуинформатичкетехнологијеуциљуолакшањапроме

таинформација,савладавањафизичкихпрепрекатрадиционалнихсисте

маиповећањедоступностиилакшегизвршења јавнихслужбиукорист

грађана,привредника,каоизапосленихутимслужбама.

Другим речима, еуправа је аутоматизација, односно компјутеризација

постојећег„папирсистема“,којаћедовестидоновихстиловауправљања,

новихначинарасправљањаиодређивања стратегија, обављањапослова,

каоиорганизовањаидостављањаинформација.

 ЕлектронскауправауСрбијизначајнојенапредовалаупротеклих

неколикогодина,алинивонакомсеналазидалекозаостајезавећином

европскихземаља.УСрбијијошувекнепостојидвосмернакомуникација

садржавниморганима,такодасепостојањееуправесводинадобијање

информацијаоуслугамадржавнеуправе,којисуорганинадлежни,која

документацијајепотребна,алиидасе,унекимслучајевима,сасајтовапре

узмеформулар,маданеидасеадминистративнипосаоупотпуностизавр

шиелектронскимпутем.

Кадајеречоеуправинамењенојправнимлицима,ситуацијајенешто

боља,штозначидафирмемогудавећидеопотребнедокументацијепреу

змусаинтернета.

Крајњициљеуправеједаповећадоступностјавнихслужбиграђани

ма.Онатребаидапоспешиефективностдржавеууправљању,каоидајој

омогућибољиувидприраспоређивањуекономскихисоцијалнихресурса.

Еуправакаосвоједеловеимаеадминистрацију (EAdministration),

едемократију (EDemocracy) и еправо (EJustice). „Е“ у овимназивима

стојиза„електронско“одвијањепоступка.Еадминистрација(електронска

администрација)је,подефиницији,еуправауужемсмислу,јерсепревас

ходнорадиоадминистративнимпоступцимаињиховомолакшавању.

48 Извор:  интер нет пре зен та ци ја www.e-upra va.rs. При сту пље но 11.5.2015, у 12.45.
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За грађане је највећа предност та да имају бољу комуникацију са

администрацијомидамогулакшедаступесањомуконтакт.Например,

заЕУсасвојихтренутних453милионаграђана,у28земаљачланица,то

јеодизузетногзначаја.Технолошкинапредак,пресвегапрекоинтерне

та,омогућавановепутевекомуникацијеиинтеракције.Заграђанејепред

ностнеограниченаприступачностинформацијама.Узто,могуданоноћно

даступеуконтактсауправниморганимаадминистрације.Тимеграђанине

морајудакористедругеначинедазавршепотребно.Неморају,например,

даидууопштину,негопотребномогударешеодкућеузпомоћрачунара.

Истотакосеизаекономијупоказујупредностииолакшицееуправе.

Ефективирањеиубрзавањеадминистративнихпоступкадоводидоуштеде

временаиновца.Тауштедаојачаванесамопредузећанегоцелитржишни

просторуборбипротивинтернационалнеконкуренције.

Осимпредностизаграђанеизаекономијуолакшицееуправезаадми

нистративнеорганеимајуједнувеликупредност,атајесмањењетрошкова.

1.5.4. Употребаинформационеикомуникационетехнологијеу

Србији49

Увидевшизначајиутицајдигиталнетехнологијенаразвојпривреде,

економијеидруштвауцелини,Републичкизаводзастатистикупротеклих

осамгодинаредовноприкупљаиобрађујеподаткеоупотребиинформаци

онеикомуникационетехнологијеуСрбији.

Уовомпоглављупредставићеморезултатеподатакаприкупљениху

2014. годиниоупотребиинформационеикомуникационе технологијеу

Србији.Резултатиимајувеликизначајјерпредстављајуконтролнимеха

низамзарезултатедобијенеузпомоћистраживањаспроведенихуоквиру

дисертације.

49 http://webrzs.stat.gov.rs/Web Si te/Public/Page Vi ew.aspx?pKey=204.     
При сту пље но 12.5.2015, у 17.50.
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ОсновнирезултатидокојихједошаоРЗСуказујунатода63,2%дома

ћинставауСрбијипоседујерачунар,шточиниповећањеод3,3%уодносу

напретходнугодину,а8,0%уодносуна2012.годину.

Интернетприкључакпоседује62,8%домаћинства,штојеповећањеод

7%уодносуна2013.годину,a15,3%уодносуна2012.годину.

ИстраживањеРЗСапоказалоједапостојијазизмеђузаступљености

интернетауурбанимируралнимделовимаСрбије.Статистикапоказуједа

67,8%домаћинставакористиинтернетуурбанимделовима,докуруралним

користи51,1%.Упоређењуса2013.годиномјазсесвакакосмањио.Повећа

њекоришћењаинтернетауруралнимделовимаје8,6%,ауурбаним4%.

Закоришћењесвихмогућностиинтернетабитанјеиподатаконачи

нууспостављањаконекције.Наосновудобијенихрезултата,одукупног

бројакорисникаинтернетањих:

○ 54,6%користиDSL(ADSL);

○ 35,3%кабловскиинтернет;

○ 0,7%модемскуконекцију.

Међу последњим доступним иновацијама је и широкопојасна

(broadband) интернет конекција која не пружа само бржи приступи

интернету, већ мења целокупни начин употребе интернета будући да

омогућавапреузимање (download)информација саинтернетана знатно

бржи начин од традиционалне (dialup) модемске конекције. У складу

са тим, као један од основнихпоказатељаразвијености употребеИКТа

у Европској унији од 2005. године, је и проценат домаћинстава која

поседујуовајвидинтернетконекције.УСрбији55,1%домаћинставаима

широкопојасну интернет конекцију. Заступљеност ове врсте интернет

конекције највећа је у Београду и износи 65,2%, у Војводини 59,0%, а

најмањајеуцентралнојСрбијииизноси47,6%.
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Подацикојисеодносенаобразовнуструктуруиупотребурачунара

биће анализирани у Закључцима дисертације. Пописни подаци

су показали да међу корисницима рачунара 60,5% њих има средње

образовање, 15,1%нижеод средњег образовања, а 24,4%високои више

образовање.

Удеокорисникарачунара,премарадномстатусу:

○ 100%кодстудената;

○ 85,0%кодзапосленихлица;

○ 59,1%коднезапосленихлица;

○ 28,5%кодосталих.

Растеибројкорисникамобилнихтелефона.Истраживањејепоказало

да90,6%становништвакористимобилнителефон,док је тајподатакза

2013.годинуизносио87,0%.

Преточеноуреаланбројкорисника,тоизносипреко5.000.000лица

којакористемобилнителефон.Истраживањепоказујеида37,4%испита

ника(одонихкојикористеинтернет)користиинтернетуслугеуместода

остварујеличнеконтактеилидапосећујејавнеустановеилиорганеадми

нистрације.

Преко1.300.000лицакористиелектронскесервисејавнеуправе.

Истраживањејепоказалоидаје36%испитаникакојикористеинтер

нетуслугејавнеуправекористилоинтернетзадобијањеинформацијаса

вебсајтајавнихинституција.
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Графикон4.Уређајизаступљениудомаћинствима

Графикон4:УређајизаступљениудомаћинствууСрбији2014.
(Марковић,2014.).
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1.6.ИСПУЊЕЊЕПРЕДУСЛОВА

Свеправненормесуподређенепобољшавањуположајаособасаинва

лидитетомибазиранесунапоштовањуљудскихправаислобода,принци

паравноправности,праведнерасподелеисоцијалнеправде.

Теоријским разматрањима можемо додати и чињеницу да већина

законскихрешењаподразумевакоришћењеновихтехнологија,информа

ционихикомуникационихтехнологијаиподстиченаучноистраживачки

рад.Подразумевасе,штозаконипредвиђају,дасуоветехнологијепристу

пачнеособамасаинвалидитетом.

Свеовопредстављаиспуњавањепредусловазадаљуанализуураду

којаћеобухватитидигиталнутехнологијуиуслугекојеобезбеђујеинфор

мациона и комуникациона технологија у циљу побољшања квалитета

животаособасаинвалидитетомкрозобразовање,професионалнуафирма

цијуиомогућавањесамосталногживота.
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2. 

ИСТРАЖИВАЊE

2.1ЦИЉ 

Основнициљистраживањабиојеутврђивањестепенакоришћењадиги

талнетехнологије,односноИКТаодстранеособасаибезинвалидитетa.

Такође, циљеви су били следећи: упоређивање степена коришћења

дигиталнетехнологијеодстранеоведвегрупеиупоређивањеоведвегрупе

уодносуназависностодкоришћења;потешкоћекаоипобољшањеквали

тетаживотауследкоришћењаИКТа.

2.2ЗАДАЦИ

Задатак је био да се истраживањем сакупе резултати који показују

потребеособасаинвалидитетомкадајеупитањунабавка,коришћењеи

приступачностдигиталнетехнологијеиуређајаИКТа.

Задациистраживањасу:

○ Прикупитиопштеподаткезасвакогиспитаника;

○ Саставитиупитник;

○ Помоћуупитникаиспитатиупотребудигиталнетехнологијеу
свакодневномживотуиспитаника;

○ Испитатиутицајинформационеикомуникационетехнологијеу



……
88

побољшањуквалитетаживотаиспитаника;

○ испитатипојавузависностинасталеупотребоминформационеи
комуникационетехнологије;

○ Испитатипотешкоћеукоришћењуинформационеикомуникационе
технологије.
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3.   

ХИПО ТЕ ЗЕ

Каоштојеранијеурадуизложено,пројектнимзадаткомпостављене

сучетирихипотезе:

1.Особесаинвалидитетомиособебезинвалидитетаподједна

кокористеинформационеикомуникационетехнологије.

2.Особесаинвалидитетомиособебезинвалидитетанераз

ликујусеупобољшањуквалитетаживотауследкоришћења

информационеикомуникационетехнологије.

3.Особесаинвалидитетомиособебезинвалидитетанераз

ликујусеупогледузависностинасталеупотребоминфор

мационеикомуникационетехнологије.

4.Потешкоћеукоришћењуинформационеикомуникацио

нетехнологијеистeсукодособасаиособабезинвалиди

тета.

 Овечетирихипотезечинеосновунаучноистраживачкоградадок

торскедисертацијеКапацитетдигиталнетехнологијезаразвојинклу

зивногдруштва.Набазирезултататестирањаовиххипотеза,разматраће
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се,каснијеудискусији,капацитетдигиталнетехнологијеи,уопште,улога

информационеикомуникационетехнологијеуразвојуинклузивногдру

штва.

Уједномоднареднихпоглавља,детаљноћебитианализиранирезул

татиодговораиспитаниканапостављенапитањаувезисахипотезама.
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4.  

МЕТО ДО ЛО ГИ ЈА ИСТРА ЖИ ВА ЊА

4.1.УЗОРАК

 Уовомистраживањујекоришћенузоракод185испитаника:95особа

саинвалидитетоми90особабезинвалидитета.

Утврђеноједасуиспитанициизобегрупеуједначенипополу,старо

стииобразовању.

Угрупиособасаинвалидитетомиспитиванесуособекојеимајуеви

дентиранфизичкиилисензорниинвалидитетса100%очуваниминтелек

туалнимспособностима.Особесанарушениминтелектуалнимспособно

стиманисуучествовалеуанкети.

Уистраживањујеучествовалоукупно285испитаника:135представ

никаособасаинвалидитетоми150представникаособабезинвалидите

та.Упитникјеисправнопопунилоинасвапитањаодговорилоукупно185

испитаника.Овимистраживањем били су обухваћени самоиспитаници

којисуималипотпунеподаткеувезисатестиранимхипотезама.

4.2.ВРЕмЕИмЕСТО

ИстраживањејеспроведенонатериторијиРепубликеСрбијеупери

одуод20.мајадо15.јула2015.године.Урадунатеренуучествовалојепет

особа.Једнаособа,програмер,учествовалајеуизрадиинтернетаплика

ције/формуларазапопуњавањеупитникаonlineкаоиједнаособазадуже
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назаелектронскукомуникацијусаудружењимаособасаинвалидитетоми

појединцимазаслањеупитникаипримањепопуњенихупитника.

Уиспитивањусуучествовали:

1. СавезслепихислабовидихСрбије;

2. Удружењеоболелиходмултиплесклерозе;

3. Савеззадечијуицеребралнупарализу;

4. СавезглувихинаглувихСрбије;

5. СавезорганизацијаампутирацаСрбије;

6. СпортскисавезособасаинвалидитетомСрбије;

7. Центарзаразвојинклузивногдруштва;

8. Националнаорганизацијаособасаинвалидитетом;

9. Заштићенопредузеће„Космос“;

10. ДомзаодраслаинвалидналицанаБежанијскојкоси;

11. САНУ;

12. Математичкиинститут;

13. ВрховнисудСрбије;

14. Удружењестуденатасахендикепом;

15. Појединци,ванчланстваупоменутиморганизацијама.

4.3.УПИТНИКИПОСТУПАК

Препочеткаистраживањакреиранјеупитникчијусуполазнуоснову

чинилечетирипостављенехипотезе.

Одређено једа за сваку хипотезубудепостављено5+1питање.Пет

питањакојасеодносенаразличитеинформационеикомуникационетех
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нологијеи једнозбирнопитање.Намера јебилаутомедасеунификују

питањазасвечетирихипотезеипоставизбирнопитањекојесеодносина

информационеикомуникационетехнологијеуглобалу.

Укупно су постављена 24 питања. Такође, постављено је и седам

општихпитањакојасусеодносиланаподаткеополу,старости,материјал

номположају,брачномстатусу,запослењуипримањима.

Тридесетиједнопитањепостављенојезаобегрупе,заособесаибез

инвалидитета50.

Заособесаинвалидитетомупитникјеимаоидодатна22питањакоја

суималазациљдаприкупеподаткеоспецифичнимпотребамаособаса

инвалидитетомзакоришћењемИКТа.Додатнапитањасусеодносилана

некеспецифичностикојеособесаинвалидитетомимајуупогледунабавке

икоришћењауређајаиприступадигиталнојтехнологији.

Коришћенесутриметодезаприкупљањеподатака:

○ Попуњавањеупитникапослатихелектронскомпоштом,

○ Личниконтактипопуњавањеупитникауразговорусаособамасаи
безинвалидитетаи

○ Попуњавањеупитниканаинтернетуназатопредвиђенојипоста
вљенојадреси.

Упитникјепослателектронскомпоштомнапреко400адресаособа

саибезинвалидитета.Попуњенисуупитницииобављениразговориса50

особасaМатематичкогинститута,упредузећу„Космос“,Спортскомсавезу

особасаинвалидитетом,ДомунаБежанијскојкоси,ВрховномсудуСрбије,

САНУидр.

Попуњенасусвегатриупитникапосредствоминтернета.

Иако јеузоракбиопригодан,водилосерачунаополу,различитом

узрастуиразличитојшколскојспремииспитаника.

50  У погла вљу При ло зи, нала зи се упит ник кори шћен за ово истр жи ва ње.



……
94

4.4.УОЧЕНИПРОБЛЕмИ

Приликомрада на терену, евидентирани су бројнипроблеми, који

суувећојмерикарактеристичнизасваистраживања.Најупечатљивији,а

самимтимизначајанпроблем,представљало јеодсуствоспремностина

сарадњу особа са инвалидитетом. Особе без инвалидитета, без икаквих

проблемаинедоумица,приступале супопуњавању упитникаи враћању

попуњенихобразаца.Особесаинвалидитетомсунасамомпочеткуистра

живањаодбијалесарадњуипостојала јемогућностнеуспехаистражива

ња.Великимнапоромангажованихзараднатерену,пажљивимодабиром

институцијаипојединацапредставникаособасаинвалидитетом,успешно

јеприкупљензадатибројправилнопопуњенихупитника.

Особесаинвалидитетомнисубилеспремненасарадњуизвишераз

лога,навешћемосамонеке:

○ Осећајусекао„заморци“ивечити„предмет“истраживања,безика
квогутицајанапобољшањењиховогположаја;

○ Резигниранисуновиммерамадржавекојимсумногаудружењаоста
лабезфинансијскихсредстава;

○ Њиховматеријалниположајјеизгодинеугодинусвегори;

○ Постојиривалитетизмеђусавезаиудружењаособасаинвалидите
том,идр.

4.5.ВАРИЈАБЛЕИмЕРЕЊА

Углавномделуовогистраживањакоришћеноједванаестваријабли:

деветбинарнихитриинтервалневаријабле.

○ ОСИ–савредностима0(безинвалидитета)и1(саинвалидитетом);

○ ПОЛ–савредностима1(мушки)и2(женски);

○ СТАРОСТ–савредностима1(до35година)и2(преко35година);
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○ ЗАПОСЛЕН–савредностима0(нијезапослен)и1(запослен);

○ БРАК–савредностима0(нијеожењен/удата)и1(ожењен/удата);

○ СТАНУЈЕ–савредностима1(станујекодродитеља/рођака)и2(ста
нујеусопственомилиизнајмљеномстану);

○ СПРЕМА– са вредностима 1 (највише средњашкола) и 2 (најмање
вишашкола);

○ ПРИМАЊА– са вредностима 1 (највише 40,000динара) и 2 (преко
40,000динара);

○ КВАЛИТЕТјеваријаблакојајемерилаквалитетживотауследкори
шћењаИКТа.Коришћенасуследећапитања:

○ ДалиВамјекоришћењеинтернетапобољшалоквалитетживота?

○ ДалиВамјекоришћењерачунарапобољшалоквалитетживота?

○ ДалиВамјекоришћењемобилногтелефонапобољшалоквали
тетживота?

○ ДалиВамјекоришћењекабловскетелевизијепобољшалоквали
тетживота?

○ ДалиВам је коришћење услуга е управе побољшало квалитет
живота?

○ ДалиВамје,углобалу,коришћењеИКТа(информационокому
никационетехнологије)побољшалоквалитетживота?

Наовапитањаиспитаницисуодговаралиначетворостепеној скали

(Не,Да–умањојмери,Да–осредње,Да–увеликојмери),чијесувредно

стикодиранебројевима0–3,респективно.Засвакогиспитаника,вредност

варијаблеКВАЛИТЕТрачунатајекаопросечнавредностнашесттакокоди

раниходговора.Поузданостовеваријабле(Кронбахалфа51),израчунатеза

испитаникеобухваћенеовимистраживањем,билајесолидна(0,77).

51  При лог 7.
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○ КОРИШћЕЊЕјеваријаблакојајемерилаучесталосткоришћења
ИКТа.Коришћенасуследећапитања:

○ Коликодневнокориститеинтернет?

(Могућиодговори:До1сат,1–3сата,3–6сати;Преко6сати).

○ Даликориститерачунар?

(Могућиодговори:Не,Да–умањојмери,Да–осредње,Да–у

великојмери).

○ Даликориститемобилнителефон?

(Могућиодговори:Не,Да–умањојмери,Да–осредње,Да–у

великојмери).

○ Дали,углобалу,користитеИКТ(информационокомуникационе
технологије)?

(Могућиодговори:Не,Да–умањојмери,Да–осредње,Да–у

великојмери).

Наовапитањаиспитаницисуодговаралинапоменутимскалама,чије

сувредностикодиранебројевима0–3,респективно.Засвакогиспитаника,

вредностваријаблеКОРИШћЕЊЕрачунатајекаопросечнавредностна

четиритакокодиранаодговора.Поузданостовеваријабле(Кронбахалфа),

израчунатезаиспитаникеобухваћенеовимистраживањем,билајезадово

љавајућа(0,74).

○ ЗАВИСНОСТјеваријаблакојајемерилазависносткоришћењаИКТа.
ИмајућиувидудасувредностиваријаблеКОРИШћЕЊЕбилеуинтер
валу[0−3],њеневредностисубиле0(испитаникнијезависанјер је
КОРИШћЕЊЕ<2,75)и1(испитаникјезависанјерјеКОРИШћЕЊЕ
≥2,75).

○ ПОТЕШКОћЕјеваријаблакојапредстављастепенпотешкоћаукори
шћењуИКТа.Коришћенасуследећапитања:

○ ДалиВамјетешкодаспретносавладатекоришћењерачунара?

○ Далииматетешкоћаукоришћењумобилногтелефона?

○ Далииматетешкоћаукоришћењукабловскетелевизије?
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○ ДалиВам,уопштеногледајући,овладавањекоришћењемИКТа
(информационокомуникационетехнологије)одузимадоставре
мена?

Наовапитањаиспитаницисуодговаралиначетворостепенојскали

(Не,Да–умањојмери,Да–осредње,Да–увеликојмери),чијесувредно

стикодиранебројевима0–3,респективно.Засвакогиспитаника,вредност

варијаблеПОТЕШКОћЕрачунатајекаопросечнавредностначетиритако

кодираниходговора.Поузданостовеваријабле(Кронбахалфа),израчуна

тезаиспитаникеобухваћенеовимистраживањем(N=180),билајенагра

нициприхватљивости(0,69,атребалобидабудебар0,70).

4.6.СТАТИСТИЧКАОБРАДАПОДАТАКА

Уциљутестирањапостављениххипотезакоришћенесуследећестати

стичкеанализе:

○ Упоређивањепросечнихвредностикоришћењемттестазанезави
снеузорке;

○ Упоређивањерелативнихфреквенцикоришћењемx²тестазанезави
снеузорке;
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5. 

РЕЗУЛ ТА ТИ ИСТРА ЖИ ВА ЊА

5.1.ОСНОВНИПОДАЦИОИСПИТАНИЦИмА

У поступку који је претходио истраживању, дефинисано је седам

основнихпитањакојасудалаподаткеостароснојструктури,полу,запо

слењу,примањима,брачномистамбеномстатусукаоиостручнојспреми

испитаника.

Испитанициобекатегорије−особесаибезинвалидитетабилисуујед

наченипополу(М:56,8%саинвалидитетомнаспрам43,3%безинвалиди

тета,p=0,66)истарости(<=35:XX%саинвалидитетомнаспрамYYY%без

инвалидитета,p=0,889)52.

Великеразликесуевидентиранеузапослењу,брачномистамбеном

статусуиприходима.

Разлика је евидентирана и у школској спреми иако је пројектним

задаткомпредвиђенодаипотојкатегоријиузоракбудеуједначен.Обја

шњењезаовунасталуаномалијујеучињеницидаособамасаинвалиди

тетомнијеприступачнообразовањеуистојмерикаошто јеособамабез

инвалидитета.

Особесаиособебезинвалидитетаразликујусеупогледу:

○ Школскеспреме–барвишушколскуспремуима67%особабезинва
лидитетауодносунасамо39,5%особасаинвалидитетом(x²=14,238,
df=1,p=0,000).

○ Запослења−укористособабезинвалидитета,одкојихје93%запосле

52  Ста ти стич ки пој мов ник нала зи се у при ло зи ма − При лог 7.
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ноуодносунаособесаинвалидитетом,одкојихје54%запослено(x²=
36,838,df=1,p=0,000)

○ Брачногстатуса−69%особабезинвалидитетајеубракупрема34%
особасаинвалидитетомкојисуубраку(x²=22,343,df=1,p=0,000).

○ Стамбеногстатуса–особебезинвалидитетачешћесувласницистам
беногпростораилигаизнајмљују,69%наспрам45%особасаинвали
дитетомx²=10,511,df=1,p=0,001).

○ Прихода–већиприхододпросечногнетоприходанарепубличком
нивоу,којиизносиоко40.000динараимасамо18%особасаинвали
дитетом,доктајпросекпремашује64%особабезинвалидитета(x²=
36.887,df=1,p=0,000).



Графикон5.Односрадног,брачногистамбеногстатуса
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5.2.ХИПОТЕЗЕ

Кључнидеоистраживањабилојетестирањечетирипостављенехипо

тезе.Резултатитестирањапоказалисудабитребалоодбацититринулте

хипотезе.

Анализирањем резултата истраживања, који се односе на четири

постављенехипотезе,добијенисуподацикојисузначајнизаодређивање

капацитетадигиталнетехнологијеидаљемрадунавећојангажованости

информационеикомуникационетехнологијеуразвојуинклузивногдру

штва.

Резултатитестирањахипотезауказалисунамогућностипобољшања

квалитетаживота,повећањестепенакоришћењаалиизависности.Такође,

указалисуинапотешкоћекојесејављајуприкоришћењууређајаинфор

мационеикомуникационетехнологије.



Хипотеза1.

Особесаинвалидитетомиособебезинвалидитетаподједна

кокористеинформационеикомуникационетехнологије.Тести

рањемовехипотезедобилисмопотврдуоразлициукоришћењудигиталне

технологије.

Табела3.Варијаблекоришћењаинформационе
икомуникационетехнологије

Варијабла Мсаинвалидитетом Мбезинвалидитета t df Ρ

Коришћење 1,98 2,27 2,967 183 0,003
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УвидомуТабелу3.идобијенерезултатепросекаM=1,98заособеса

инвалидитетом(SD=0,68)наспрамM=2,26заособебезинвалидитета

(SD=0,61),нултухипотезубитребалоодбацитиизакључитидадигиталну,

информационокомуникационутехнологијувишекористеособебезинва

лидитета.

Хипотеза2.

Особесаинвалидитетомиособебезинвалидитетанеразли

кујусеупобољшањуквалитетаживотауследкоришћењаинфор

мационе и комуникационе технологије.Ово је једина потврђена

хипотеза.

Табела4.Варијаблепобољшањаквалитетаживотауследкоришћења

информационеикомуникационетехнологије



Варијабла Мсаинвалидитетом Мбезинвалидитета t df Ρ

Коришћење 1,96 2,1 1,648 183 0,101

УвидомуТабелу4.идобијенерезултатеM=1,96заособесаинвали

дитетомиM=2,12заособебезинвалидитета,можемозакључитиданулту

хипотезутребаприхватити.

Налазиуказујудакодобе групеиспитаникакоришћењедигиталне

технологијеподједнакопобољшаваквалитетживота.Овајрезултатније

очекиваналијеизузетнокористаниважанзадисертацијуибићеобрађен

упоглављуДискусија.
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Хипотеза3.

Особесаинвалидитетомиособебезинвалидитетанеразли

кујусеупогледузависностинасталеупотребоминформационеи

комуникационетехнологије.

Табела5.Варијаблезависностинасталекоришћењеминформационе

икомуникационетехнологије

Варијабла ƒсаинвалидитетом ƒбезинвалидитета ᵡ² df ρ

Зависност 39% 56% 4,420 1 0,04

УвидомуТабелу5,можесеконстатоватидаје56%особабезинвали

дитетапотенцијалнозависноодупотребедигиталнетехнологијеуодносу

на38%особасаинвалидитетом(x²=4,220,df=1,ρ=0,040).Нултахипо

тезасеодбацујеиможесезакључитидасуособебезинвалидитетавише

зависнеодкоришћењаинформационеикомуникационетехнологије,што

јеускладусапретходнимналазомдадигиталну,информационокомуника

ционутехнологијувишекористеособебезинвалидитета.

Хипотеза4.

Потешкоћеукоришћењуинформационеикомуникационе

технологијеистeсукодособасаиособабезинвалидитета.

Циљпостављањаове хипотезе био је да се установидалиобе гру

пеиспитаниканаилазенаистинивопотешкоћаприкоришћењууређаја

информационеикомуникационетехнологије.
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Табела6.Варијаблепотешкоћауруковањудигиталномтехнологијом

Варијабла Мсаинвалидитетом Мбезинвалидитета t Df ρ

Потешкоће 0,57 0,34 2,712 183 0,007



УвидомуТабелу6,нултухипотезубитребалоодбацитиизакључи

тида,како јеочекивано,особебезинвалидитетаимајумањепотешкоћа

укоришћењудигиталнетехнологије.Опотешкоћамакојеимајуособеса

инвалидитетомтребалобиводитирачунаприразматрањупросторакоји

нуди информациона и комуникациона технологија флексибилношћу

услугаиприлагодљивошћукорисницимауциљуразвојаинклузивногдру

штва.

5.3.ОСОБЕСАИНВАЛИДИТЕТОмИКОРИШћЕЊЕИНФОРмА
ЦИОНИХИКОмУНИКАЦИОНИХТЕХНОЛОГИЈА

Допунскапитањазаособесаинвалидитетом

Посебнугрупучиниласу22питањанамењенасамоособамасаинва

лидитетом.

Добијенирезултатиуказујунаспецифичностиособасаинвалидите

томупогледуупотребе,набавкеиодносапремаинформационимикому

никационимтехнологијама.

Евидентирано је 111 исправних упитника, односно анализирани су

одговори111испитаника.

Овапитањанамењенасупрецизнијемипотпунијемдефинисањуспе

цифичностикојенастајукаопотребаособасаинвалидитетомувезисаупо
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требомИКТа,појединимуређајима,апликацијама,услугамаињиховути

цајнасвакодневниживот.

Унаредномделурадабиће,редоследомкаоуупитнику,представљена

питањаианализиранидобијениодговори.

Завећидеопитањапонуђенисуодговори;Не,Да–умањојмери,Да

–осредњеиДа–увеликојмери.Замањугрупупитањапонуђенисусамо

одговориДаиНе.

Кодпојединихпитања,поредпонуђениходговора,билојепредвиђе

нодаиспитанициупишуразлогезбогкојихјеодговоренопозитивноили

негативно.Тикоментарисуизузетнозанимљивиипредстављајуоригинал

неиличнеставовеиспитаникаиувеликојмеријасноафирмишуодређе

неузрокеипоследицемаргинализацијеособасаинвалидитетомињихове

дискриминације.

5.4.АНАЛИЗАОДГОВОРА

Даливамјекоришћењеинтернетапомоглоуобразовању?

НаовопитањепозитиванодговорДа–увеликојмеридалоје33%испи

таника.Коришћењеинтернетауобразовањујевеомадрагоценоуданашње

време(задетаљнијеподаткепогледатиГрафикон7).

Далистетокомстудијаималинеометанприступинтернету?

Нештовишеодтрећинеиспитаника(39,1%)одговорилојесаДа.

Даливамјекоришћењеинтернетаолакшалосамосталниживот?

24,8%испитаника јеодговорилонегативнонаовопитање(задетаљније

податкепогледатиГрафикон6).
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Далинаручујетеробуиуслугепрекоинтернета?

54,1%некупујепрекоинтернета,само5%користиинтернетзакуповину(за

детаљнијеподаткепогледатиГрафикон8).

Даливам јекоришћењеинтернетапомоглоупрофесионалној

афирмацији?

44,5%кажедаимупотребарачунаранијепомоглаупрофесионалној

афирмацији(задетаљнијеподаткепогледатиГрафикон9).

Користителидруштвенемреже?

18,9%ОСИнекористидруштвенемреже,докјесамо21,6%одговорилода

користидруштвенемреже.

Испитаницисуодговорили,уписивањемудодатномпољу,којудруштвену

мрежукористе.Нисусвииспитанициодговорилинаовопитање.Највише

одговораидеукористдруштвенемрежеФејсбук(Facebook)(задетаљније

податкепогледатиГрафикон10).

Графикон6.Интернетисамосталниживот
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Даливамјекоришћењемобилногтелефонаолакшалосамостал

ниживот?

13,6%ОСИсматрадаимупотребамобилногтелефонанијеолакшаласамо

сталниживот.Већина,скоро70%,сматрадаимјемобилнителефондонео

низпредностииолакшаосамосталниживот(задетаљнијеподаткепогле

датиГрафикон11).

Далиприступатеинтернетупосредствоммобилногтелефона?

41,1% не приступа интернету преко мобилног телефона (узрок − скупи

пакети,непостојањеприступачнихпрограмаиапликација),57,9%присту

паинтернетупосредствоммобилногтелефона.Овосепоклапасаподацима

добијенимизодговоранапитањеоупотребинапредних,односнопаметних

мобилнихтелефона.

Графикон7.Интернетиобразовање
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Графикон8.Куповинапрекоинтернета

Графикон9.Професионалнаафирмација
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Којимобилниапаратпоседујете?
1. обичан:44,3%;
2. андроид/паметан(smartphone):51.9%;
3. оспособљенза4Gпреносподатакакористисамо3,8%.

Предусловзакоришћењеапликацијакојесунамењенеособамасаинва

лидитетомпредстављапоседовањемобилногтелефонановијегенерације,

односнопаметногтелефона(smartphone)наандроидилиИоСплатфор

ми,којијеспособандаобрађујевеликуколичинуподатака,подржавабрзи

интернетиуправљаапликацијама.

Даликориститенекеапликацијенамобилномтелефонукојевам

побољшавајусамосталниживотиквалитетживота?

64%некористи, а свега 34%користи.Већи је број корисникапаметних

телефонаодкорисникаапликацијазаоветелефоне.Разлогјеуцениапли

кација, малом броју понуђених бесплатних апликација и непознавању

могућностикојеовеапликацијепружају.Оовомећедетаљнијебитиречиу

оглављуДискусија.

Далистепретплаћенинапакетуслугакојиподразумевапријем

ТВпрограмаиинтернетапосредствомкабловскемреже?

ОдговорНедалоје36,7%докјепозитиванодговордалоДа63,3%.

Далистеупознатисауслугаманазахтевнамењенимособамаса

инвалидитетомкојепружајукабловскидистрибутериуразвије

нимземљама?

ОдговорНедалоје60%докјепозитиванодговордало40%.

Даливамјекоришћењерачунарапомоглоуобразовању?

Само 19% је одговорило саДа − у великој мери (за детаљније податке

погледатиГрафикон12).
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Графикон10.Друштвенемреже

Графикон11.Мобилнителефон
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Далииматесопственирачунар,таблет,лаптоп?

ОдговорНедалоје30%,докјепозитиванодговордало70%.

ДаливамјефинансијскидоступнанабавкаИКТуређаја(рачу

нар,таблет,лаптоп,„паметни“телефон)?

ОдговорНедалоје54%,докјепозитиванодговордало46%.

Даликориститеапликацијеипрограменасвомрачунару,лапто

пуилитаблетунамењенеособамасаинвалидитетом?

ОдговорНедалоје76%,докјепозитиванодговордало24%.

Даликориститеуслугееуправе?

Вишеодполовине,59%,некористиуслугееуправе(задетаљнијеподатке

погледатиГрафикон13).

Далистенаручивалиличнадокументапрекоинтернета?

18,5%јенаручивало,авеликавећина,81,5%,није.

Овастатистикасеуклапауодговоренапретходнапитања.

Постоји услуга у општинамапутемкоје се узпомоћинтернетанаручују

документакојастижунакућнуадресу,паједоодступањанајвероватније

дошлозбогкоришћењаовеуслуге.

ДаливамкоришћењеИКТаомогућаваукључивањеудруштвене

активности?

58,5%несматра,илисматраумањојмери,док41,5%сматрадаимомогућа

ваосредњеилиувећојмери,(задетаљнијеподаткепогледатиГрафикон14).
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Да ли вам коришћење ИКТа омогућава коришћење садржаја

институцијакултуре?

За30%ОСИовеуслугесунедоступне.За40%доступнесуумалојмери,

а остале одговореможемо сматратипозитивним, (за детаљније податке

погледатиГрафикон15).

Графикон12.Рачунарииобразовање
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Графикон13.Еуправа

Графикон14.Укључивањеудруштвенеактивности
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Графикон15.Институцијекултуре

Графикон16.Субвенције
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Далисматратедабидржаватребалодасубвенционишенабавку

рачунаразаОСИпопулацију?

82%испитаникасматрадабисубвенционисананабавкаИКТуређајаолак

шаланабавкуиомогућилаимдавишекористеуслугекојесуимдоступне,

(задетаљнијеподаткепогледатиГрафикон16).

Далисматратедадржаватребасистемскидареши,каообавезу

произвођачаипродаваца,приступачностИКТуређајаиаплика

цијазаособесаинвалидитетом?

96,4%сматрадабидржаватребалодасистемскиреши,каообавезупроиз

вођачаопремеипрограма,израдуприступачнихуређаја.
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6. 

ДИСКУ СИ ЈА

Увод

Особесаинвалидитетомпредстaвљајуизразитодифузнузаједницу.

Нисамадефиницијаинвалидностинијејединствена,каоштојеприказанo

уПоглављу1.2.2.Дефинисањеинвалидности.

Унутарзаједнице,особесаинвалидитетомразликујусеповрстиинва

лидности,степенуинвалидитета,начинунастанкаидр.,доксеунутарјед

ногдруштваразликујујошипосоцијалном,материјалном,образовноми

професионалномстатусу.Свеовоупућуједанијемогућедонетијединстве

нупрепорукуилиспецифичанзакључаковрсти,начинуистепенукори

шћењаинформационеикомуникационетехнологијезапобољшањењихо

вогположајаиразвојинклузије.

Међутим,могућејеодредитидалидигиталнатехнологијаимакапа

цитеткојибиутицаонањихововећеукључивањеудруштво,асамимтим

инаодређенепараметрекојибиуказалинапобољшањеквалитетаживота

оведруштвенегрупе.

УпоглављуТеоријскаразматрањапроблемаистраживањаразма

транајеосновазакоришћењедигиталнетехнологијеуразвојуинклузив

ногдруштвакојапочиваназаконодавствуидруштвeноприхваћенимнор

мама,докјеистраживањемприказантренутнинивокоришћењаиреалне

потребеособасаинвалидитетом.

Уовомпоглављубићеуказанонакапацитет,односностепенповећања

коришћењадигиталнетехнологије,информационокомуникационетехно

логијеустварањуинклузивногдруштва.
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Капацитетдигиталнетехнологијетребадабудеуграницамаодрживог

коришћењакојенећеизазватипоследицеусмислудодатнеизолованостии

повећањадискриминације.

Такође,дигиталнатехнологијаниукомслучајунесмедазамениљуд

скубригуиемпатију.Њенапримена,набавкаидизајнморајупочиватина

социјалнојправди,једнакости,укључивањуистварањуједнакихмогућно

стизасве.

Побољшањеквалитетаживотаиукључивањеособасаинвалидите

томусведруштвенеактивноститребадабудеглавниреперзаоцењивање

капацитетадигиталнетехнологије.

У дисертацији разматраће се та проблематика анализомпоставље

неитестиранечетирихипотезе;дискутоваћесеибићеизнетизакључции

прeпорукеувезисаодносомдруштвеногположајаособасаинвалидитетом

(образовни,материјалниидр.)иврстеинформационеикомуникационе

технологије.

Посебнапажњабићепосвећенапроблемимаувезисаприступач

ношћуинформационихикомуникационихтехнологијаособамасаинва

лидитетом. У данашњем свету, у којем је видљив велики утицај ових

технологијаумногимживотнимактивностима,никонебисмеодабуде

спречендакористимобилнетелефоне,интернет,телевизију,рачунаре,

еуправуињиховебројнеапликацијеиуслуге.Неприступачностаплика

ција,уређајаисофтверакојекористеуређајиинформационеикомуни

кационетехнологијепредстављанесамоискључењеизинформационог

друштвавећииздруштвауопште.Тоспречаваприступосновнимјавним

услугама,каоиприликедасепостигненезависанживот.





……
117

6.1.  РАЗмАТРАЊЕКАПАЦИТЕТАДИГИТАЛНЕТЕХНОЛОГИЈЕ
ЗАРАЗВОЈИНКЛУЗИВНОГДРУШТВА

Специфичност приступа одређивању капацитета информационе и

комуникационетехнологије уовојдисертацијиогледа сеу упоређивању

степенакоришћењакодособасаиособабезинвалидитета.

Остварујући намеру стварања инклузивног друштва у Србији, ми

заправожелимодасвимграђанимаомогућимоједнакприступуређајима

иуслугамадигиталнетехнологије.Циљстварањаинклузивногдруштваје

тајдасвиграђани,безобзиранаразликеуматеријалном,здравственом,

образовномисвакомдругомпогледу,имајуједнакемогућности.

Искљученост особа саинвалидитетомиз друштвених активностии

степеннекоришћењадигиталнетехнологије,тј.информационеикомуни

кационетехнологијепредстављаосновузаодређивањекапацитетаоветех

нологијезаукључивањеиборбупротивдискриминације.

Хипотеза1.

Особесаинвалидитетомиособебезинвалидитетаподједнакокористе

информационеикомуникационетехнологије.

Закључено је да особе са инвалидитетом мање користе дигиталну

технологијуодособабезинвалидитета.Тајналазјеочекиваниуказујена

потенцијалинформационеикомуникационетехнологијекаукључивању

особасаинвалидитетомуштовишедруштвенихактивности,повећањем

коришћењаоветехнологије.

Великаразликаукоришћењудигиталнетехнологијеизмеђуособаса

иособабезинвалидитетаостављапросторзабројнеактивностикојемогу

дасмањеовуразлику,накојећебитиуказанодаљеудисертацији.

Анализомодговора,закључилисмодаимаосновазаповећањекори

шћењауређајаинформационеикомуникационетехнологијекодособаса
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инвалидитетомитонајвишеуобластимаинтернетаителевизије,док је

коришћењемобилнихуређајаназадовољавајућемнивоу.

Оверезултатедобилисмоанализирајућипросекекоришћењаинфор

мационеикомуникационетехнологијекодособасаиособабезинвали

дитета. За интернет је то 1,42што је велика разлика у односу на особе

безинвалидитетакодкојихје2,26.Кодтелевизијеје1,76акодмобилних

телефонасолидних2,3.Највећипотенцијалзаповећањекоришћењаима

телевизија.

Већекоришћењетелевизијеморалобибитирегулисаноодстранедржа

ве,променомзаконскерегулативе.ВажећизакониуСрбији(Поглавље1.4.8.

ЗаконирепубликеСрбије)необавезујупроизвођачепрограма,продуценте,

дистрибутереиемитередаобезбедеједнакеусловезасвеклијенте,односно

даобезбедеприступачантелевизијскипрограмидаодредиквотеуударним

терминимазаемитовањепрограмаприступачногособамасаинвалидитетом.

Упракситозначидајеузаконодавствунеопходнопредвидетиопи

сивањепрограмазаособесаоштећенимвидомизаслепе(AudioDescrip

tion),титловање(Сaptioning)ититловањеуживо(LiveСaptioning)заособе

саоштећенимслухомизаглуве.Податакизнашегистраживањаговорида

60%особасаинвалидитетомнијеупознатосамогућностимакојепружају

услугеназахтев,акојесупримењенеуземљамаЕУиСједињенимАмерич

кимДржавама.

Такође, законским актима треба предвидети и прилагођену опре

музаруковањеТВапаратима.Овојенеопходнозаособекојеимајунеки

обликфизичкогинвалидитетаинисуумогућностидарукујудаљинским

апаратомикомандамазапроменуканала,појачавањезвукаидр.Савреме

наинформационаикомуникационатехнологијаупотпуностиомогућава

испуњавањестандардаприступачности.

НаосновуЗаконаоелектронскојкомуникацијииАкционогпланаза

спровођењестратегијезапрелазаксааналогногнадигиталноемито
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вањерадиоителевизијскогпрограма53,обезбеђенисутехничкиусловии

расположивисервисизауслугенамењенеособамасаинвалидитетом.

Дигиталнатерестријална54мрежазапреносТВирадиопрограмаје

једина бесплатна дистрибутивнамрежа уСрбији. За грађане са ниским

примањимаипримаоцесоцијалнепомоћи,обезбеђенисуваучеризабес

платнопреузимањеопремезапријемдигиталногсигнала.Овајподатакје

важанзатоштојеомогућенравноправантретмансвихграђана.УСрбији

98,7%грађанаимаприступдигиталномтерестријалномсигналу.Заособе

саинвалидитетомовојевеликамогућностдаповећајукоришћењетелеви

зијскогпрограма.

Када је у питању кабловска дистрибуција телевизијских садржаја,

ситуацијајесличнакаоикодтерестријалнемреже.Кабловскидистрибу

теринемајузаконскуобавезудаобезбедеприступачност.Сваобавезајена

произвођачимасадржаја.Једанодводећихкабловскихдистрибутерапред

видеојемогућностдаособесаинвалидитетомдобијудаљинскиуправљач

који одговарањиховимпотребама, односно који особама са оштећеним

видом,слепимаионимасамоторичкимоштећењимаолакшавапромену

каналаиуправљањедругимбитнимфункцијама.

Суштинанеприступачностидигиталнихсадржајазакабловскуитере

стријалнудистрибуцијутелевизијскогпрограмајестварпонудеипотра

жње.Особесаинвалидитетомнисузаједницакојаимафинансијскасред

стваданатржиштуиздејствујевећупонудуприступачнихуслуга.Могућ

ностидасеипроизвођачипрограмаукључеуразвојинклузијејеурукама

министарставакојарасписујуконкурсезапродукцијуфилмскогителеви

зијскогпрограма.

Овајинструменткултурнеполитикетребалобидау себисадржии

мересоцијалнеполитике,односнодасеовомпроблемуприступиинтер

дисциплинарноиинтерресорски.Конкурсбимораодаобавежесвеинсти

53 http://mtt.gov.rs/sli der/stra te gi ja-za-pr%D0%B5l%D0%B0z%D0%B0k-s%D0%B0-
%D0%B0nalog nog-n%D0%B0-dig/   при сту пље но 21.11.2015. у 10.00

54 Тере стри јал на/земаљ ска мре жа је пре нос теле ви зиј ског сиг на ла посред ством при јем ни-
ка/анте не и пре дај ни ка/репе ти то ра
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туције,појединцеикомпаниједаодпарадобијенихиздржавногбуџета

производесадржајекојитребадабудуприступачниособамасаинвалиди

тетом.Овобисепостиглоједноставнимубацивањемчлановаууговорекоји

сеодносенадескрипцијуититловањепроизведенихдигиталнихсадржаја.

Такође, повећање коришћења телевизије и праћење телевизијских

програмамогућејеипосредством,натржиштудоступне,новетехнологи

јекојеомогућавајуособамасаинвалидитетомда,кодкућеиливанње,

приступеинтерактивнимуслугамакаоштојеIPTV55,којијебазиранна

стандардимаприступачности.IPTVзахтеваприступпосредствомширо

копојасногприступаемитовању(IBB).Утомслучају,додатнезахтеване

приступачнеуслугемогудасеприкажу(видео,слике,звук,текст,графи

конииподаци)илинаглавномекрану(илинаглавномзвучнику)или

надругомекрану(уобичајеноврстакућнограчунара).Особесаинвали

дитетомсепрекодругогекранапојединачноуслужују,чакикадагледају

телевизијузаједносасвојимпријатељимаилипородицом.

Прегледомнаучнелитературенијесенаишлонаподатакотомеколи

коособеуСрбијигледајутелевизијутокомдана.

Нађени су подаци за неке развијеније земље.Истраживање које је

спроведеноуКанади56увезисавременомкојесепроводиуконзумирању

медијскогсадржаја(ТВ,новине,интернет,радио,часописи),доносиподат

кеотомеда39%особасаинвалидитетом телевизијскипрограмдневно

гледа4ивишесати.Истотоликопроценатаособасаинвалидитетомгледа

телевизију2до3сатадневно.Можеморећида78%особасаинвалидите

томпроведевишеод2сатадневногледајућителевизијскипрограм.Теле

визијапредстављазначајносредствозапримањеинформацијазаособеса

инвалидитетом,нарочитоакоиминвалидитетограничавакретање(слепи

ислабовиди,кориснициколица).

У земљамаСевернеАмерике стандарди приступачности телевизиј

55 IPTV је скра ће ни ца за Интер нет про то кол теле ви зи ју . То је систем кроз који се пру жа ју 
услу ге за интер нет теле ви зи ју.

56 Извор AMI brend health stu dio 2012. . www.ami.ca/.../AMI_Making_Tele vi sion_Acces si ble. 
При сту пље но 4.12.2015, у 17.40.
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скихпрограмарешенисурегулацијомзаконодавстваиобавезивањемеми

тераипроизвођачапрограмадаобезбедеприступачностдигиталнихсадр

жаја.Захтевизаприступачнимпрограмима,нарочитозаслепеислабовиде

сусвевећи.Упитањусузахтевиособасаинвалидитетомистаријихособа.

Уовимземљамајеидавањедозволазаемитовањепрограмаусловље

ноквотамазаемитовањеприступачнихсадржаја.

ИстипринципиморајубитипримењенииуСрбијидабисеповећа

локоришћењетелевизијскогпрограмаидоступностсадржајаособамаса

инвалидитетом.

Интернет,такође,имавеликипотенцијалзаповећањекоришћења

одстранеособасаинвалидитетомитимедопринесеинклузији.Најједно

ставнијиинајекономичнијиначинобезбеђивањаприступачнихинформа

цијајеприлагођавањеминтернета,јеруистовремепроширујемогућности

комуникације,интеракције,образовањаизапошљавањаособасаинвали

дитетом(Радосавићатић,2012).

Анализирајућиприступинтернету,наилазимонадвапојма:„универ

залнидизајн“и„универзалнаприступачност“57.Универзалнидизајн/уни

верзалнаприступачностјестварањеприступазасве,безобзиранаинвали

дитет,крозпроцеседизајнирањаикреирањаалаткииинформацијадоступ

нихштоширемкругукорисника.Обатерминасеодносенаобезбеђивање

приступаинтернетресурсимакаоједномодфундаменталнихпотреба.

Суштинаповећањакоришћењаинтернетазаразвојинклузивногдруштва

јеупоштовањустандардаприступачности,односностандардауниверзал

ногприступа.Термин„универзалниприступ“иманеколикозначења.Неки

тотумачекаополитичкикоректантерминкојисеодносинаувођење„спе

цијалнихкарактеристика“за„специјалнекориснике“удизајнупроизвода.

Другоиисправнотумачењеодносисенаначиннакојитајприступтрети

рајудизајнериинтернетпрезентација−универзалнидизајнкаонајшире

могућерешењезанајвећибројкорисника(Stephanidis&Savidis,2001).

57 www.mag da.org .uk/uni de sign.html.
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Одкључневажностизасоцијалнуинклузијуособасаинвалидитетом,

уданашњемдруштву,јемогућностприступа,прилагођавањаидоступно

сти знањаиинформација коришћењеминформационихи комуникаци

онихтехнологија.Овајутицајнасоцијалнуинклузијутребабазиратина

обезбеђивањуприступачне опреме, развојуиинтеграцији технологије у

заједници,установамаидруштвимаособасаинвалидитетом.Оноштоје

најважнијенијетоликофизичкадоступнострачунараиинтернета,већспо

собностљудидаискористепостојећутехнологијукакобисеукључилиу

значајнадруштвенадогађања(Warschauer,2004).

 Конвенција о правима особа са инвалидитетом предвидела је

стандарде универзалног дизајна и универзалног приступа. Полазе

ћи од принципа социјалне правде и стварања једнаких могућности за

све, односно правичном прерасподелом друштвених ресурса (погла

вље 1.4.2.Социјална правда), долазимо до закључка да и у дизајнира

њу и коришћењу информационе и комуникационе технологије мора

мо водити рачуна да дизајн буде користан и употребљив свим група

ма корисника избегавањем сегрегације или стигматизације било кога.

Кадаговоримооинтернетукаосавременомсредствузанесметанипренос

информација,пружањеуслуга,разменудобараиприступздравству,школ

ствуиадминистрацији,морамоузетиуобзирдасууРепублициСрбијина

сназинеколикозакона58којипредвиђају,прописујуиобавезују сведру

штвенечиниоцедаомогућенесметаниприступелектронскимкомуника

цијамаителекомуникацијамаособамасаинвалидитетом.

Једанодсавременихиважнихиндикаторадајеинтернетприступа

чанидајеомогућенокоришћењеуслугазаособесаинвалидитетомјесте

податакораспрострањеностиширокопојасногпреносаподатакауСрбији

ињеговадоступностштовећембројуособасаинвалидитетом.

Отворени широкопојасни59 приступ значи приступ електронским

комуникациониммрежамакојиомогућававеликепротокеподатака,при

58 Погла вље 1.4.8.
59 Стра на 79.
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чемуоператоркојидаје услугуширокопојасногприступаостављаотворе

нумогућностдасетимпутемкористенезависнеуслуге,којенисуустан

дарднимпакетимапонудеилисуперсонализованеиприлагођенеспе

цифичностимакрајњегкорисника.

Појаваширокопојасног интернета представља одличну основу за

размену информација и пружање услуга које служе како заједницама

особасаинвалидитетомтакоидругимзаједницама.

НаосновуподатакаРепубличкогзаводазастатистикуза2014.годину,

широкопојаснуинтернетконекцијуудомаћинствимауСрбијиима38%ста

новништваитајпроценатрасте(Vukmirović,Pavlović&Šutić,2014).Нема

податакаотомеколикијетајпроценаткодособасаинвалидитетом.

Нивонаведенихпоказатељазнатно је нижи од просека земаљаЕУ.

Премаподацима Еуростатаза 2009. годину, у земљама ЕУ укупно 65%

домаћинстава поседује интернет прикључак, а 56% домаћинстава има

широкопојасниприступинтернету.

ЦиљједаРепубликаСрбијадо2020.године,попоказатељимаразви

јеностиинформационогдруштва,достигнепросекЕУ.

ПодациРепубличкогзаводазастатистикупоказујуда,одукупногбро

јакорисникаширокопојасногинтернетауСрбији,само29%становништва

сапримањимаиспод300евра(око36.000динара)имаприступоваквом

начинупреношењаподатака (Vukmirović, Pavlović&Šutić, 2014).Према

нашемистраживању,овојебиоједанодпараметарауопштимпитањима

којиједаорезултатизкогсевидида82%особасаинвалидитетомимапри

мањамањаодпросечних40.000,паможемоизвестизакључакдајепроце

натособасаинвалидитетомкојиимајуприступширокопојасноминтернету

јакомали.

Лазар, Олалере и Венц истраживали су приступачност интернета и

дошлидорезултатадајесамо28%особасаоштећенимвидомислепихуспе

лодадокрајапопунипријавузапосаопрекоинтернета (Lazar,Olalere&

Wentz,2012).ПоредсвихобавезујућихнормиАДАзакона(поглавље1.4.9.)
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уСједињенимАмеричкимДржавама,проценатприступачнихсајтова јеи

даљенаосредњемнивоу.Овајподатакуказујенатодаиуређенадруштваса

системскирешеномприменоминформационеикомуникационетехнологије

немогуупотпуностидарешеукључивањесвихприпадникаосетљивихдру

штвенихгрупа.

ТимзасоцијалноукључивањеисмањењесиромаштваВладеРепубли

кеСрбијеучествовао јеуприпремиСмерницазаизрадуинтернетпре

зентација државних органа (Тасић, Бранисављевић, 2012) у којима су

детаљноприказанистандардизаизрадуприступачнихинтернетстраница

државнихорганаиорганалокалнесамоуправе.

УВладиномИзвештајуооцениусаглашеностиинтернетпрезен

тацијаза2014.годину60из јула2015.године,видљив јеподатакотоме

даје115органадржавнеуправе,13органатериторијалнеаутономијеи169

јединицалокалнесамоуправеусагласилосвојеинтернетпрезентацијеса

смерницама.

Еуправа,ездравствоиосталеуслугекоједржавапружаграђанима

посредствоминтернета,којесупоменутеуТеоријскимрзматрањима1.5.3

представљајуједанодсегменатакоришћењаинтернета.Омогућавањеових

услуга особама са инвалидитетом, односно омогућавање приступачних

услугаеадминистрације,довелобидоповећањакоришћењаинтернета.С

обзиромначињеницудајевећинајавнихобјеката,институцијаиседишта

администрацијефизичкинеприступачна,еадминистрацијаимапотенци

јалупружањууслугадржавнеуправеособамасаинвалидитетом.

Оникојиимајупроблемдасекрећууспољашњемсвету,данапушта

ју своједомове могу једноставним„кликомнадугме“данарученамир

ницеиликњиге,даистражеподаткеоздрављу,учествујуудискусијамаи

комуницирајусапријатељима,дастекнуновапознанстваилидаучествујуу

културнимактивностимапутемснимакапредстава,слушањеммузикеитд.

(Kaye,2000).Чињеницада„кликомнадугме“можедасеступиуконтакт

60  http://www.digi tal na a gen da.gov.rs/lat/doku men ti/publi ka ci je/. При сту пље но 21.11.2015 у 
11.05.
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сапријатељимаилидасестекнунови,преманашемистраживању,уСрби

јиможедасеприменисамона21,6%особасаинвалидитетомкојикористе

друштвенемреже,каоина5%онихкојикупујупрекоинтернета.

Оулозиинтернетауобразовањуиобразовањауповећањукоришћења

информационеикомуникационетехнологије,бићеречиупосебномпоглављу.

Ипоредчињеницедајезадовољавајућаупотребамобилнихуређа

јаиуслуга,удисертацијићебитианализиранамогућностповећањакори

шћењаовеврстедигиталнетехнологије.

Услугу интернета, која је нераздвојива компонента коришћења

паметнихтелефона,уСрбијинекористи41,1%док57,9%користи,резул

татисунашегистраживања.

Узрокјеускупимпакетимакојенудемобилниоператери,ценипре

носаподатакапрекоинтернетанамобилномапаратуинакрајуценасамог

апарата.

Ценаапаратаисофтверапредстављазначајанфакторкадајеречо

приступуинформационојикомуникационојтехнологији.Можеседеси

тидасупаметнителефонисаспецифичнимфункцијамазбогцененедо

ступнивеликомбројуособасаинвалидитетом.Узасистенцијудржавеи

системскорешавањенабавкеовихуређаја,паметнителефониитаблети

високогквалитетакојисупреносиви,лакомогудасестандардизујупо

далеконижојцениодцененовограчунара.

Апликације намобилном телефону које су намењене особама са

инвалидитетомкористисамотрећинаиспитаника,34%,докдветрећи

ненекористиовумогућностисамимтимсуодговорипотврдилипрет

поставкудазавећину(64%)особасаинвалидитетом,специјализоване

апликацијенеутичунапобољшањеквалитетаживота,показалојенаше

истраживање.

НатржиштуЕвропскеунијеиСједињенихАмеричкихДржаваови

апаратисесвевишенудесауграђенимсистемимазаприступ.Посто
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јање бесплатних апликација на најпопуларнијим тржиштима такође

омогућаваопцијезанабавкусофтверапонискојцениилибесплатноза

помоћнеидругеуслуге.

Акоупоредимопроцентекоришћењаинтернетапосредствоммобил

нихтелефонакодособасаиособабезинвалидитета,можемозакључитида

постојипросторзаподизањекапацитетаовихуређајадигиталнетехноло

гијезаразвојинклузије.

Хипотеза2.

Особесаинвалидитетомиособебезинвалидитетанеразликујусеу

побољшањуквалитетаживотауследкоришћењаинформационеикомуни

кационетехнологије.

Коддругехипотезедобилисморезултаткојиговориотомедаособеса

инвалидитетомиособебезинвалидитетаимајуистиставиистаочекивања

попитањуупотребедигиталнетехнологије,односноулогеинформационе

икомуникационетехнологијеупобољшањуквалитетаживота.

Могућностпобољшањаквалитетаживотауследкоришћењаоветех

нологијенеразликујесекодособасаибезинвалидитета.Разлогјеупро

сецима2,11(кодособабезинвалидитета)и1,96кодособасаинвалидите

томкојисустатистичкиједнаки2,односноодговорима„ДА−осредње“(без

инвалидитета:t=1,845;df=89,p=0,068;саинвалидитетом:t=0,541,df

=94,p=0,590).

Потврдаовехипотезеуказујенатодаинформационеикомуника

ционетехнологијеимајукапацитетдапобољшајуквалитетживотаособа

саинвалидитетомјерсуњиховаочекивањаодоветехнологијевелика,а

досадашњаискустваукоришћењудигиталнетехнологијеувезисапове

ћањемсамосталности,квалитетаживотаикоришћењаслободногвреме

напозитивна.

Издвојићемообластиинформационеикомуникационетехнологијеу

којимасуоветврдњенајизраженије,акојесубилезаступљенеиупитањи
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мазатестирањехипотезе−тосукоришћењеинтернета,мобилногтелефо

наикабловскетелевизије.

Унашемистраживању, тестирањемХипотезе2,добијенисурезул

татикојиуказујунатодамобилнителефониинтернетудовољнојмери

утичунапобољшањеквалитетаживотаособасаинвалидитетом.Просек

замобилнителефонје2,4,азаинтернет2,2.Зателевизијујепросекмањи

иизноси1,65.Овиналазипоказујудаимаусловадасевећомприступач

ношћутелевизијскихсадржајапобољшаквалитетживотаособасаинва

лидитетом.

ПопараметримакојисуистакнутиуИзвештајуУН(Табела7)области

информационеикомуникационетехнологије,којесмопоменулиупрет

ходномпасусу,имајувеликуулогууразвојуинклузивногдруштва.Такође

суистакнутииуКонвенцијиоправимаособасаинвалидитетом,апред

виђенасуиусрпскомзаконодавству.РезултатисуприказаниуТабели7.

СтручнапроценадоприносаИКТабољемприступуособасаинвалиди

тетомдруштвенимиекономскимактивностима.

Категоријеинтернетаимобилнихтелефонаиуслугазаузелесупрво

местопопросечнојоценизапараметрекојиутичунаквалитетживотаса

оценом3,4односно3,2.Телевизијајеусамомврхусапросечномоценом2,7

(наскалиод1до5).

Требапојаснититерминтрадиционалнателевизијаиуслуге.Поистом

извештајукојијеизворподатаказаовутабелу,овајтерминсеодносина

сада већ свуда присутан дигитални сигнал за преносТВпрограма било

кабловскомилитерестријалноммрежом.

Нужнојеидаподациопараметримамерењаквалитетаживотабуду

изнетиурадудаби се јаснодефинисаледруштвенеактивностинакоје

информационаикомуникационатехнологијаимаутицајипосредством

којихутиченапобољшањеквалитетаживота.

ЦитираћемоЕленХелсперкојајезапотребеанглосаксонскогзаконо

давногоквираурадиластудијуутицајаинформационеикомуникационе



……
128

технологијенасоцијалнуискљученост.Поњеноммишљењу:„Показате

љисоцијалнеискљученостиувеликојмерисефокусирајунаважнеаспек

теживотапојединцакојисетичуњеговогздравља,добробитииопштег

квалитетаживота.Ускосуповезанисадруштвеноекономскимстатусом

ичестосупоказатељнедостаткаматеријалнихи/илидруштвенихресур

са.Некипоказатељи засновани су на комбинацијама поменутих ресур

са.“(Helsper,2008).

Тепоказатељеипољанакојаутичу,Европскастатистичкаагенцијаје

сврсталаукатегоријекојејојомогућавајулакшуевиденцијуистатистичку

обраду.

ПоЕвропскојстатистичкојагенцији(Eurostat),квалитетживотасе

детерминишекао8+1димензијаквалитетаживота61,којаједефи

нисанакаосвеобухватниоквирзамерењеблагостања,аподразуме

ва:
1. Материјалнеусловеживота(приходи,потрошњаиматери
јалниуслови);
2. Посаоилиглавнаактивност;
3. Здравље;
4. Образовање;
5. Слободновремеидруштвенеактивности;
6. Економскуифизичкубезбедност;
7. Основнаправа;
8. Окружењеиживотнусредину;
9. Генералноискуствоживота.

Овипараметрипослужићенамдаодредимокапацитетинтернета,

мобилнихуређајаителевизијезапобољшањеквалитетаживотаособаса

инвалидитетом.

61  http://ec.euro pa.eu/euro stat/sta ti stics-expla i ned/index.php/Qua lity_of_life_indi ca tors_-_
mea su ring_qua lity_of_life  17.11.2015, у 18.00.
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Табела7.СтручнапроценадоприносаИКТабољемприступуособаса
инвалидитетомдруштвенимиекономскимактивностима
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Здравство 3,3 3,1 2,9 2,5 2,7 2,9

Основно
образовање

3,0 2,6 2,8 2,3 2,9 2,7

Средње
образовање

3,4 3,0 2,7 2,3 2,8 2,8

Високо,стручно
идоживотно
образовање

3,7 3,4 2,9 2,4 2,8 3,0

Запошљавање 3,7 3,3 2,5 2,2 2,7 2,8

Независанживот 3,4 4,6 2,8 2,4 2,8 3,2

Државнеуслуге 3,5 3,0 3,0 2,3 2,6 2,8

Учешћеу
политичкоми
јавномживоту

3,3 3,1 2,7 2,5 2,6 2,8

ОпштиПросек 3,4 3,2 2,7 2,3 2,7 2,9

4,05,0Увеликојмери,3,03,9Умерено,2,02,9
Унекојмери,01,9Мало,0,00,9Никакав

Извор:Уједињененације.ИзвештајнаосновурезултатаконсултацијаоИКТу,2013.
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Табела7.представљаприказоценеприступаособасаинвалидитетом

друштвенимиекономскимактивностимапомоћуодређенихуређајаиуслу

гаинформационеикомуникационе технологије.Например, вебсајтови

имајуутицајоцењенса3,3наприступздравственимуслугама,докмобилни

уређајиимајунајвећиутицајнаостваривањесамосталногживота.

Материјални положај и образовање особа са инвалидитетом биће

анализирани у посебном поглављу.Посао или главне активности, сло

бодновремеидруштвенеактивности,основнаправаиживотноокружење

спадајууоневрстеживотногискуствакојеодређујуквалитетживотана

основусамосталногизвршавања,избораиинтеракције(Vohnout,2011).

Телевизијакаообластинформационеикомуникационетехнологи

јеуказалаје,тестирањемХипотезе2,навеликипотенцијалзапобољшање

квалитетаживота(1,65одпросечних2,11кодособабезинвалидитета,што

указујеначињеницудаимапросторадасекоефицијентповећаатимеи

утицај).

Зауспешнокоришћењемогућностикојеоваинформационаикому

никационаплатформапружа,неопходноједаимамопрограмскесадржаје

којисуадекватнообрађениипријемнуопремукојаподржаваовесервисе.

ГледањеТВпрограмапредстављавидзабаве,опуштања,провођења

слободногвремена,алиивидпородичногдружења.Свиовифакториутичу

наквалитетживотапојединца(Berns,2015).Подразумеваседасумедијски

садржајикојисепратеедукативни,информативниизабавни.

ПремаподацимаРЗС,98,9%становништвауСрбијипоседујеТВуре

ђај, за исто толико процената становништва је доступна терестријална

мрежа, односнодигитални сигнал.Две трећине испитаника (63,3%) са

инвалидитетом, унашемистраживању,претплаћено јенапакетнеког

одкабловскихдистрибутераикористиуслугетелевизијскогпрограмаи

интернета.Њих60%нијеупознатосастандардимауразвијенимземља

ма,односносамогућношћудобијањаспецијализованихуслуганазахтев,

којеомогућавајудаособесаинвалидитетомимајуопцијугледањапри
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ступачногтелевизијскогпрограма.Програмкојигледајуособесаинвали

дитетом,икојиимједоступан,каоиизложеносттелевизијскимпорукама,

требалобидабудеважанфакторкојиутиченањиховопонашање,стави

односпремадруштву,асамимтиминаквалитетњиховогживота(Kubey&

Csikszentmihalyi,1990).

Наведенечињеницеистатистичкиподациуказујунатода једиги

талнателевизија,посредствомкабловскеитерестријалнемреже,доступна

готовосвимграђанимаСрбије.Проблемнијеумогућностипријема,већу

непостојањудовољногбројадигиталнихсадржајаприлагођенихособамаса

инвалидитетом.

Проблемпредстављаиначиннакојисеособесаинвалидитетомпред

стављајууокружењу.Онеимајупотребудабудупредстављенекаоиосо

бебезинвалидитета.Нарочитојеважнодамедији,одкојихјетелевизи

јанајзаступљенијимасовнимедиј,усвојимпрограмимапоистоветеособе

саинвалидитетомсаособамабезинвалидитета,даимдајуиститретман

иистипростор.Овакавтретманизаступљеностособасаинвалидитетому

телевизијскимпрограмимапружаосећајприпадности,самовредновањаи

подизањасамопоуздања,штоимавеликиутицајинаперцепцијууспешно

стииквалитетаживота(MacConville&assosiates,2007).

ИстиставизносеиБарнсиМерсерукњизиИстраживањеинвалиди

тета,наводећидасеособесаинвалидитетомидаљепредстављајуутеле

визијскимпрограмима„једнодимензионално“.Потенцирасенаинвалиди

тету,анеистичесеравноправностиједнакост.Такође,користеселикови,

особесаинвалидитетом,какобисеистакленекенегативности,нагласио

негативанкарактеритд.Њимајеуступљенминималнипросторупрогра

мимаидодељенесуимспореднеулоге(Barnes&Mercer,2010).Међутим,

њиховоприсуствојеодизузетногзначајанесамоупрограмимазаособеса

инвалидитетомвећиусвимдругимпрограмима.Натајначинсеподиже

свесткодпубликеијавности,аособесаинвалидитетомстичубољуперцеп

цијуосвомположајуимогућностима.
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ГантлетиХилистаклисуусвојојкњизикаовеомаважнопитањекоје

особесаинвалидитетомпостављајусебигледајућителевизијскипрограм:

„Какоћудасеосећамдоброипоштованоаконастелевизијапредстављана

овакавначин?“(Gauntlett&Hill,2001).

Телевизијатребадапружиподршкуособамасаинвалидитетомдамогу

даоценесебеупозитивномсветлуиокружењу,даихдодатнонеискључује

посебнимпрограмимавећдасеосетекаоприпадницизаједнице.

Поредприступачнихдигиталнихсадржајаиначинпредстављањаосо

басаинвалидитетомутелевизијскимпрограмимајеодвеликогзначаја.

КаквојетренутностањеуСрбији?

(ПодацисупреузетисаинтернетпрезентацијеЈавногмедијскогсер

висаСрбије−РадиотелевизијеСрбије62).

Важећи закони о ТВдистрибуцији предвиђају обавезу израде при

ступачног програма само на јавном сервису. Комерцијални емите

ри се охрабрују, али нису обавезни да произведу приступачан програм.

Такође, квоте за приказивање и продуцирање нису дефинисане. Јавни

медијски сервис Србије емитује  две ТВемисије намењене особама са

инвалидитетом.Емисија„Местозанас“јеупотпуностипроизвoдЈавног

сервиса, емитована у ударном термину, преведена на српски знаков

ни језик. Емисија „Нас је 10%“ је радила независна продукција, емито

ванаједвапутамесечноуударномтермину,безтитловаипотписивања.

Постоје стални образовни програми намењени учењу знаков

ног језика („Знакопис“,„Мансарда“). Ове емисије представља

ју пример исправног односа телевизијске продукције према осо

бама са инвалидитетом јер су у емисији глумци у главним улога

ма управо особе са инвалидитетом и користи се знаковни језик.

Јавнисервисимаредовнесвакодневнекраткевестиназнаковномјезику.

Једном месечно Јавни сервис емитује филмове са аудиоописима.

Постоје популарне домаће ТВсерије са титловима на српском језику.

62  http://www.rts.rs/page/rts/ci/jav ni ser vis.html. При сту пље но 22.11.2015, у 13.14.
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Званични сајт Јавног сервиса, www.rts.rs, има опцију „Прочитај ми!“.

Јавне службе испуњавају своју законску обавезу да емитују приступа

чан програм, али је заступљеност таквог програма малa − испод 2%.

Само један комерцијални емитер са националном фреквенцијом

користи телетекст титлове. Износ је око 2,5% од укупног програма.

Заступљеностиразноврсностдоступногпрограматребалобидабудевећа

наобајавнасервисаикодкомерцијалнихемитера63.

Интернетимобилниуређајисуокарактерисаниодстранеиспитаника

каофакториинформационеикомуникационетехнологијекојиунајвећој

меризадовољавајупараметрезамерењеквалитетаживота.

Интернет,наосновуистраживањаиизвештајаУНаОквирзараз

војинформационеикомуникационетехнологијекојиобухватаособеса

инвалидитетом,увеликојмериотварамогућностизаобразовање, уса

вршавање,доживотнообразовање,професионалнуафирмацију,куповину

идр.,докмобилнителефоннајвишеутицајаиманасамосталност.Каблов

скателевизијапобољшаваквалитетживотаусмислуинформисањаисло

бодногвремена(Табела7).

УСједињенимАмеричкимДржавамаКалифорнија,Дечијаболницау

Филаделфији(Children’sHospitalofPhiladelphia),Универзитетзамедици

ну(RockyMountainUniversityofHealthProfessions),УниверзитетПацифик

(Universityof thePacific)иКалифорнијскидечијисервис(CaliforniaChil

dren’sServices),спровелисуистраживањеоутицајуинвалидитетанасамо

сталниживотиквалитетживота.Такође,истраживалисуиутицајсредине

идруштвенихактивности.Уовојстудији,нивофизичкихисензорнихоште

ћењакаоистепеноштећењаучесниканијебитноодредиоњиховсамостал

ниживотилињиховуперцепцијуквалитетаживота.Учешћеудруштвеним

активностима,образовањеизапослењеимадиректанутицајнасамостални

животипроценуквалитетаживота(Umphred&assosiates,2012).

Удискусијиопрвојхипотезиуказалисмодајеувођењеширокопоја

63  http://www.rra.org.rs/ciri li ca/ana li ze. При сту пач ност про гра ма осо ба ма са инва ли ди те-
том, њихо ва засту пље ност и начин пред ста вља ња. При сту пље но 29.11.2015, у 15.45.
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сногприступаинтернетуједанодусловазаповећањењеговогкоришћења.

Овакавприступинтернетуибрзипреносвеликеколичинеподатака,алии

аудиоивидеозаписа,отварамогућностзаразменусадржајакојидосада

нисубилиприступачнизаособесаинвалидитетом,каоизаинтеракцију

сапружаоцимауслуге.Овимсеобезбеђујеучешћеуразнимактивностима

каоштосу:културнеизабавнеактивности,активностивисоког,стручног

илидоживотногобразовања,запошљавања,привреднеактивности,држав

неуслугеактивностивезанезакуповину.Упоређењусапараметримаза

одређивањеквалитетаживота,можемоуказатинакапацитетовихуслугаза

побољшањеквалитетаживотаособасаинвалидитетом,нарочитоакоузме

моуобзириподаткенашегистраживањакојиуказујудауСрбијисамо30%

особасаинвалидитетомкористиинформационуикомуникационутехноло

гијузаприступсадржајимаинституцијакултуре.Само17%особасаинвали

дитетомупотпуностијеималокористиодоветехнологијеупрофесионал

нојафирмацији,а45%нијеимало.

Могућностизаучешћеудруштвеномживотуобухватајуидруштвене

мреже,приступвестима,„онлајн“приступгрупамасаистиминтересовањи

ма,видео,аудиоитекстуалнукомуникацијуиинтерактивнемедијскесадр

жаје.НашеистраживањеуказуједауСрбијисамо21%особасаинвалидите

томувеликојмерикористидруштвенемреже,некористиих19%,докиху

мањојмерииосредњекористи60%испитаника.Наравно,потенцијалова

квогначинаучешћаудруштвеномживотуможесамодадопуниактивности

алинеидазаменифизичкиприступиживиконтактсаокружењем.

Овеактивностиисадржајисуособамасаинвалидитетомјошдоступ

нијипрекоапликацијазаприступ,какопрекорачунаратакоипрекомобил

нихуређаја,каоштосу:читачиекрана,препознавањејезика,видеокому

никација(комуникацијазнаковнимјезикомикомуникацијавидеопрено

сом),услугепребацивањаговорногутекстуалниобликивизуелнаподршка.

Интернетсајтовидају,назахтев,визуелне,аудиоитекстуалнесадржа

јеинудемултимедијалнемогућностикорисницима,чиметрадиционални
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радиоса једном јединомфункцијомитехнологијетрадиционалногтеле

визијскогемитовањаунапредпредвиђенихпрограмскихшемапостајусве

мањеважни.

Једанодглавнихуређајазаприступинтернетујерачунар.Вештине

којеособесаинвалидитетоммогудастекнурадомнарачунаруикоришће

њемпрограмаисофтверанисусамодрагоценекаосредствоизражавања,

комуникације, помоћ приликом учења или професионалне афирмаци

је.Овевештинесуимзначајнамотивационаснагакојаможедаимулије

додатносамопоуздањеуодносуназаједницуукојусеинтегришу.Тоне

морадабудеувекисказановештимпрограмирањемилирадомупрогра

мимавећиобичномвештином „сурфовања“интернетомилиуспешним

савладавањемпопуларнихигрица(Blas,Poggi&Paolini,2009).

Мишљењеоутицајунапобољшањеквалитетаживотаособасаинвали

дитетомупотребомрачунара,изнеојеиЏонШимeл(JohnSchimmel),суосни

вачDIYAbilityа:

„Приступ рачунару представља један од најважнијих елемената за

изједначавањеособасаинвалидитетомсаосталимсветом.Познавањерада

нарачунару,каоипрограма,омогућавапојединцусаинвалидитетомдапро

нађесвојупасију,каријеруипостанефинансијскинезависан“.

Занезависанживотособасаинвалидитетоммобилниапаратии

услугеимајудалеконајвећиутицајуодносунасведругеуређајеинфор

мационеикомуникационетехнологијекојиседанаскористе.Наосновном

нивоу,телефониуобичајенихкарактеристикапредстављајусредствокому

никацијеназахтевкорисника,какопутемСМСатакоиговорнепоште.

Онисамипосебиомогућавајунезависанживотјеробезбеђујудасесамоса

једнимпозивомилипорукомобезбедеуслугеухитнимслучајевима,позо

вучлановипородице,добијеуслугазаподршкуипомоћилисвакодневне

сервиснеидругеинформације.

Унашемистраживању,постављенасупитањакојасеодносенаупо

требумобилнихтелефонаодстранеособасаинвалидитетом.
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Већинаиспитаникаунашемистраживању,њих70%, сматрадаим

јемобилни телефон олакшао самосталниживот. Само 13,6% сматра да

коришћењемобилногуређајанијеутицалонасамосталниживот.Овимсе

потврђуједамобилнителефониимајуутицајнаквалитетживотанаосно

вуиспуњеностипараметра (самосталниживот−животноокружење) за

његовомерење.

Битанподатак за одређивање капацитетамобилних телефона, као

једногодуређајаинформационеикомуникационетехнологије,предста

вљадобијенирезултатунашемистраживањуоврстиуређајакојисекори

сте.Особесаинвалидитетом,њих43%,поседујуобичанмобилнителефон,

андроид/паметан(smartphone)поседује51.9%,докуређајпоследњегене

рације(оспособљенза4Gпреносподатака)користисамо3,8%испитаника

(Графикон11).

На интернет страници CTIAThe Wireless Association64 приказани

сумобилнителефоникоји суприступачниикојиодговарајупотребама

особасаинвалидитетом.Настраницијеуказанода„смарт“телефонина

софистициранији начин одговарају јединственим чулним, физичким и

когнитивнимпотребамаособасаинвалидитетом.Процењиванисуразни

„смарт“телефоникојисекористекаопомагалазаусклађивањемогућности

сапотребамаособасаинвалидитетом.Клијентимогудауживајуиотво

ренимизатворенимпребацивањимамултимедијалнихсадржајаикори

стеапликацијезавидеоразговорлицемулицеилиапликацијепосвећене

услугамавидеокомуникацијепутемзнаковногјезика.Такође,омогућују

приступсадржајукојинеможедасевидипрекоапликацијачитачатекста

устандарднимпоставкамакојекористекомбинацијезвучних,визуелнихи

вибрационихупозорења,ичитавспектардругихиновативнихкарактери

стика,прибораиапликација.

Особесаинвалидитетомкојеимајумобилниапаратлакшеостварују

независанживотнесамозахваљујућиширокомспектрууслугакојeсуим

64  http://www.acces swi re less.org/Home.aspx. При сту пље но 18.11, у 18.46.
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доступневећизатоштооваврстамобилногапаратаомогућаваприступ

услугама(укључујућииуслугеухитнимслучајевима)којесупотребнеито

свудагдепостојимрежа.

НаосновупописаУпотребаинформационеикомуникационетехно

логијеуСрбији65,изнетјеподатакда73,8%грађанаСрбијебезинвалиди

тета,посредствомпаметногмобилногтелефона,користиинтернет,штоје

уодносуна57,9%особасаинвалидитетомзначајнаразлика.

Чињеницадамобилниуређајиолакшавајусамосталниживотособа

масаинвалидитетомприказанајеиуТабели6,гдејетајутицајоцењенса

4,6наскалиод5.

Можемозакључитидамобилнителефонииуслугеимајукапацитет

заразвојинклузивногдруштвапобољшањемквалитетаживотаособаса

инвалидитетом.Овајкапацитетсеможеостваритиподизањемнивоа(про

цента)коришћењапаметнихмобилнихуређајакојиподржавајуапликаци

јенамењенеособамасаинвалидитетом.

Законскарегулативакојасеодносинаразвојуслугамобилнихопера

тераиомогућавањеприступачностиоветехнологијепрецизиранајеЗако

номоелектронскимкомуникацијама.

Удисертацијијеуказанонатодајекомуникацијасуштинсказасве

обликедруштвенеинтеракцијеиучествовање(Суша,2009),атехнологија

помажељудимадаефикаснокомуницирајунамногоначина.Сведоцисмо

дајераспрострањенокоришћењедигиталнетехнологијеидасесвевише

интегришеуразличитеаспектеживота,тедаимаважнуулогууформира

њудруштавакојалакшеукључујеособесаинвалидитетом.

Дигиталнатехнологијајесредствокојепомажедасеобезбедидаособе

саинвалидитетомимајувећиприступзнањуинезависномживоту,штоути

ченаквалитетживота.

65  Upo tre ba infor ma ci o no-komu ni ka ci o nih teh no lo gi ja u Repu bli ci Srbi ji, 2014. RZS.
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Неколико смерница треба имати у виду приликом употребе диги

талнетехнологијезапобољшањеквалитетаживота(Кроњаисарадници,

2012):

•Дигитална технологија требалобидабудедоступна свима, ане

самоособамасаинвалидитетом.Свеособетребадаимајуприступовој

технологији, која олакшава комуникације у различитим културним,

образовнимипрофесионалнимситуацијама.Овајставсепоклапаиса

потврдомХипотезе2.

•Приступидигиталнојтехнологијитребалобидаодражавајуциљ–

подстицањевећегучешћаиинклузије.Мобилниуређајииуслуге,интер

нетителевизијаомогућавајуприступсвима,укључујућииособесаинва

лидитетом, и тиме стварају велике потенцијале за независанживот у

оквируинклузивнихдруштава.

•Дигиталнатехнологијетребадасе,упроцесукреирањаипроиз

водње,учиниприступачном,односнодабудештоинклузивнијаитоза

све особе, за разлику од даљег развоја одређених технологија које ће

користитисамоособесаинвалидитетом.Овојеважнодабисеолакшала

већаинклузијаиуниверзалнадоступностглавнихкомуникационихтех

нологија,поштовањемстандардауниверзалногприступа.

•Собзиромнадифузнузаједницуособасаинвалидитетомињихо

величнепреференције,потребанјеслободанизборуређајакојиимнај

вишеодговарају.

•  Такође, неопходно је да се размотри окружење у ком бораве и

стварајуособесаинвалидитетом.Требаихконсултоватииузетиуобзир

комуникацијунакојусунавикликаоинаприступачнеиприсутнеуређа

јекојимогунајлакшедасенађууњиховомокружењу.

Каозакључак,овесмерницемогудаутичунаодлукеоврстаматех

нологија које треба да се користе.Наравно, остаје отворено питање о

доступности дигиталних садржаја. Сви налази указују на то да посто
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ји значајнапотребаразвоја стандардакојићеобезбедитида се уређа

ји информационе и комуникационе технологије користе у циљу веће

доступностизаособесаинвалидитетом.

Такође,налазиудискусијиоХипотезама1.и2.указујудајепобољша

њеквалитетаживотаудиректнојвезисаповећањемкоришћењадигиталне

технологијеиобратно.

Хипотеза3.

Особесаинвалидитетомиособебезинвалидитетанеразликујусеу

погледузависностинасталеупотребоминформационеикомуникационе

технологије.

Трећахипотезајеодбаченаизакљученоједаособебезинвалидитета

имајувећузависностоддигиталнетехнологије.Овајрезултатјеусупротно

стисарезултатомочекиванимнаосновутестирањапостављенехипотезе.

Резултатнијеизненађујућјерособебезинвалидитетавишекористеуређаје

информационеикомуникационетехнологије.Собзиромнатодаособеса

инвалидитетомнекористеувеликојмериуређаједигиталнетехнологијеи

данисузависниуследнеконтролисанеупотребе,ствараседобраполазна

основазаправилноконципирањеначинакоришћења, сврсисходностии

карактераапликацијаисофтверакојинећеизазиватизависност.

Одговоринапитањаколиковременадневнопроводепретражујући

интернетпредстављенисуГрафикону17.
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Графикон17.Времепроведеноупретраживању

интернетауједномдану

Зависностодупотреберачунараједруштвенипроблемкојитекпочи

њедаизазиварасправеширомсвета.Иовомпроблемутребаприступати

интердисциплинарно,када суособе саинвалидитетомупитању.Иначе,

психологијаједалаодређенеодговоренапојавузависностиодинтернетаи

уређајакојекористиинформационаикомуникационатехнологија.

Поремећајизазванзависношћуодинтернетадефинисан јеупсихо

логији. Овај поремећај назван је „Поремећаји изазвани зависношћу од

интернета“(енг.InternetAddictionDisorder−IAD).Овајпоремећајможе

дадоведедонеуролошкихкомпликација,психичкихсметњиисоцијалних

проблема.ИстраживањакојасувршенауСједињенимАмеричкимДржа

вамасупоказалаалармантнестопераспрострањеностиовогпоремећаја,

између1,5%и8,2%одукупногбројакорисникаинтернета(Cash,Cosette,

Steel&Winkler,2012).

Времепроведенозарачунаромјенајчешћепомињаникритеријумза

дијагностиковањепоремећајазависностиодинтернетаисматраседа4до
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6сатидневнопроведенихупретраживањуинтернетапредставља симп

томзависности.Подактивностимаувезисаинтернетомнеможесеузетиу

обзирсамо„онлајн“боравакнамрежи,већисвеосталеактивностикојесу

увезисамрежом−одговарањеиписањеелектронскепоште,расправена

групама,читањепреузетихвести,часописа,чланака,текстовауопштеидр.

(Young&deAbreu,2011).

Међутим,требанапоменутидајеупитању4до6сатислободногвре

менадневно,каоитодаовоможеалиинеморабитипоказатељинтер

нетзависности.Ритамљудскихактивноститокомданасастојисеизделаза

одмор,спавање,извршавањеобавезанапослуилиушколиидеокојиоста

језаслободнеактивности.Већиназапосленихособа,особаушколиилина

факултетукористиинтернетбилозапословање,школовањеилипретра

живање.Такође,иуслободновремесекористиинтернет.Тешкојеодреди

тиколиковременасепросечнопроведенаинтернету,пајезатомноголак

шезависностодредитиуодносунасимптомезависностиодинтернета.То

су:промењенопонашање,провођењесвевишевременазакомпјутероми

наинтернету,прекидшколовањаилирадногодноса,занемаривањедругих

обавезаиинтересовања,проблемисаконцентрацијомипамћењем,неса

ница,проблемисакичмом,видом,слухомидр.

Озависностиодинтернета,уовомтренутку,можемоговоритисамоако

постојесимптомипоремећајапонашања,билоопсесивнокомпулсивнипоре

мећајилипоремећајконтролеимпулса(Cash,Cosette,Steel&Winkler,2012).

УчасописуАмеричкипсихијатријскижурнал(AmericanJournalofPsychi

atry),ЏералдЏ.Блокпредстављасвојставотомедазависностодинтер

нетатребасврстатиупсихичкепоремећаје.Поњеговоммишљењу,симп

томизависностиодинтернетаподударајусесасимптомимадругихком

пулсивних/импулсивнихпоремећаја,укључујући:1)прекомернуупотребу

(често удружену са губиткомосећаја за време); 2) симптомеповлачења

кадсредствозадовољењаниједоступно;3)расттолеранције(укључујући

пораствременаизлагањакојејепотребнозапостизањеистихефеката);4.)
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негативниутицаји(укључујућисмањењедруштвенихактивности)(Block,

2008).

Темазависностиодинтернетапосталајеактуелнаунаучнојлитерату

ритекпочетком21.векаинијејошувекусвојенстандардизованприступи

третмановогпроблема.

За потребе ове дисертације, за дискутовање о резултатима који се

односенатрећухипотезунијепронађенанитијебиладоступналитерату

рапосвећеназависностиособасаинвалидитетомодинтернета.Међутим,

чињеницеизистраживањакоје смо спровели,доступналитературакоја

сеодносинаособебезинвалидитета,анализирањематеријалногположа

јаособасаинвалидитетомиодговоринадопунскапитањаидууприлог

резултатимадобијенимтестирањемтрећехипотезе.

Зависностодупотребеинтернетапрвенственосеодносинакоришће

њесадржајаинтернетакаоштосу:страницезакоцкање,куповину,порно

графскесадржаје,аудиоивидеосадржајеивидеоигре.

Заскоросвеовеактивностипотребанјеприступбрзом(широкопоја

сном)интернету,образовањеиматеријалнасредства, јерсевећинаових

услуганаплаћује.

Материјални положај особа са инвалидитетом је у значајној мери

лошијиодматеријалногположајаособабезинвалидитета,штоједоказано

унашемистраживању.Особесаинвалидитетомнепоседујуфинансијске

ресурсесакојимабимоглидаплаћајуовуврстууслуге.Такође,уГрафико

ну8.приказанјепроценаткуповинепрекоинтернетакојинамговорида

54%особасаинвалидитетомнеобављакуповинупрекоинтернета.Само

5%испитаниканашегистраживањаупотпуностикористиовууслугу.

Највећипроценатособасаинвалидитетомпроведемањеод1илиод1

до3сатанаинтернету,штосенеможеокарактерисатикаовремепотребно

даизазовезависност.Друштвенемреженакојимасупоменутисадржаји

лакшедоступни,увеликојмерикористисвега21,6%испитаникамеђуосо

бамасаинвалидитетом.
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С обзиром на то да је већа вероватноћа да особе без инвалидитета

постанузависнеодупотребеинформационеикомуникационетехнологи

јеиинтернета,можесезакључитиданепостојивеликаопасностдаособе

саинвалидитетомпостанузависнеодкоришћењаинтернета.Коришћење

интернетајепосвимрезултатимаистраживањаитестиранимхипотезама

исподнивоакојисекарактеришекаопотенцијалноопасан(Графикон17).

Зависностсеможеодноситинасвеуређајеинформационеикомуни

кационетехнологије,анесамонарачунариинтернет.Такође,зависностод

телевизијејезначајанфактор.

Приликомкоришћењадигиталнетехнологијезастварањеинклузив

ногдруштванеопходнојеводитирачунаоразвијањуплатформииапли

кацијакојећебитидоступнеособамасаинвалидитетомискључивоуциљу

побољшањаквалитетаживота,омогућавањасамосталногживотаиукљу

чивањауштовишедруштвенихактивности.Овајпринципзахтеваизра

дудржавнестратегијеиакционогпланакојибипредвидеодаседржавна

средствакористенаисправаниправеданначин,бездовођењауопасност

ове рањиве групе да се, неконтролисаним коришћењем интернета, још

вишеизолујеимаргинализује.

Хипотеза4.

Потешкоћеукоришћењуинформационеикомуникационетехнологи

јеистесукодособасаиособабезинвалидитета.

Тестирањемчетвртехипотезе,потврђеноједаособесаинвалидите

томимајувишепотешкоћаукоришћењудигиталнетехнологијеиуређаја

информационеикомуникационетехнологијеодособабезинвалидитета.

Потешкоћеукоришћењуинформационеикомуникационетехноло

гијеможемосагледатикаопотешкоћеукоришћењунасталеуслединва

лидитета,личнихограничењаионихнасталихуследспољашњих,средин

скихфактора.
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Кадаговоримооличнимограничењима,познатоједаособекојеима

јуодређенасензорнаимоторичкаограничењаимајупотешкоћеукори

шћењунекихуређаја.Овепотешкоћесуоправданејеруређајинисуприла

гођенињиховимпотребама,нисуприступачниилисуособекојеихкори

стенедовољнообразоване,пасејављајупотешкоћеуследнезнања.

Особамакојеимајуоштећенвидилисуслепепотребно јеомогући

тидодатнесофтверске(увећањефонта,променаконтраста,читачитекста)

илимеханичкеопције(ознакеисписаненаБрајевомписму,рељефнаупут

ства,звучнаупутства),какобимоглидарукујууређајимаинформационеи

комуникационетехнологије.Заособесаоштећенимслухомилиглуве,ситу

ацијасаомогућавањемприступачностијеједноставнијаипостижесепомо

ћутитловања,вибрацијаидр.Истаједноставностсепримењујеикодособа

сафизичкиминвалидитетом,осимуслучајевиманемогућностипокретања

горњихекстремитетакадајепотребнопредвидетигласовнекомандеили

некедругеопцијеруковањауређајима.

Потешкоћеизазванеспољашњим,срединскимфакторимамогубити

изазванеифизичкомнеприступачношћупросторијамаукојимасеуређа

јиинформационеикомуникационетехнологијеналазе.Акосупросторије

заелектронскиприступкаталогубиблиотекеилиуређајизаелектронски

приступдокументацијиадминистрацијенаспрату,безлифтаилиунепри

ступачним деловима објеката, потешкоћа за особе са инвалидитетом је

начиндоласкадоуређаја.Такође,недовољнообученоособљеможеизазва

типотешкоће(Marsden,2008).

Оовимпотешкоћаматребаводитирачунаприразматрањуначинана

којићесеинформационаикомуникационатехнологијакориститииупо

требитизастварањеинклузивногдруштва.

Коришћење информационих и комуникационих уређаја у јавности

можедаизазовепотешкоћеиотпоракојеоколиниприметнокоришћење

посебнихпрограма,апликацијаиприступачнихуређајаодстранеособеса

инвалидитетом,јертоможеданагласиразличитости,можда,изазовеосе

ћајстида(Anderson,2009).
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ТестирањемХипотезе4.добилисморезултатекојиуказујунатода

највише потешкоћа постоји у оквиру коришћења интернета, а најмање

потешкоћаукоришћењумобилнихтелефонаителевизије.

Графикон18.Потешкоћеукоришћењудигиталнетехнологије



УГрафикону18. дат јеприказпросеказапотешкоћеукоришћењу

информационе и комуникационе технологије. Највећи отпор М = 1,05

добијенјезапотешкоћеукоришћењуинтернета.Замобилнетелефонеи

телевизијупотешкоћесуподједнакекодособасаинвалидитетомиособа

безинвалидитета.

Особе са инвалидитетом највише потешкоћа имају у коришћењу

интернетакакопосредствомрачунаратакоипомоћумобилнихтелефона.

Поред већ наведених потешкоћа у коришћењуизазванимфизичком

неприступачношћуиутицајемоколине,указаћемоинанекеодпотешкоћаса

којимасеособесаинвалидитетомсусрећуприликомкоришћењаинтернета.
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Удодатнимпитањимазаособесаинвалидитетомунашемистражи

вању,постављенојеинеколикопитањаувезисакоришћењемуређајаи

интернета.

Одговорисуиндикативнииуказујудајеразлогнастанкапотешкоћа

укоришћењуинтернетанеприступачност,односнонедостатакспецијали

зованих апликација.Нашеистраживање указује на то да апликације на

мобилномтелефонунекористи64%,анарачунару76%особасаинвали

дитетом.Апликацијесуважанфакторобезбеђивањаприступачности јер

олакшавајукоришћењеуређаја(читачтекста,претварањеговораутекст,

интерфејсзалакокоришћењеапаратаилирачунара,увеличавањетекста

идр.).

Особесаодређеномврстоминвалидитета(слабовиде,наглуве,кори

снициколицасаочуваниммоторичкимактивностимагорњихекстреми

тета)лакшемогудакористеуређаје,пајеприлагођавањеиобезбеђивање

приступачностизањих једноставније.Унајвећојмери јепотребнообез

бедитиприступколицима,односноподеситистосарачунаромзаприлаз

колицима.Особамасалакшимсензорнимоштећењимапотребнојеобез

бедитиувеличањеслова,изборфонта,подеситиконтрастилипредвидети

појачивачезвука.

Особесаинвалидитетомкојеимајуоштећењеслухаивида,саслабом

покретљивошћугорњихекстремитетаиликомбинацијомвишефизичких

и сензорнихоштећења, веома тешкомогуда савладају употребу уређаја

информационеикомуникационетехнологијеаконијеупотпуностипри

лагођена.

Додатниузроцикојиизазивајупотешкоћеукоришћењуинтернетавећ

судискутованиприликоманализапретходнетрихипотезе.Узроцисеодно

сенамањекоришћењеинтернетауследлошијегматеријалногположаја

особасаинвалидитетом.Мањекоришћењеподразумеваимањевештина.

Такође,немогућносткоришћењаширокопојасногприступаинтерне

ту,лошијиуређајизаприступ(обичниуместо„паметних“телефона)идр.
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Недостатакобразовањаилипроблемиустицањуобразовањатакође

могубитиузрокустварањупотешкоћаупримениинформационеикому

никационетехнологије,штоћебитианализираноунаредномпоглављу.

Важнојеуказатиначињеницудапотешкоћеукоришћењуизазивајуи

отпорпремапримениоветехнологије.

6.2.ОБРАЗОВАЊЕ

Уданашњемдруштвузаснованомназнању,образовањеигракључ

нуулогууживотимаграђанаипредстављаважанфакторуодређивању

животногнапретка,докнивоиобразовањамогуодредитипосаокојиће

појединацимати.Особесаинвалидитетомобичносуискљученеизобра

зовногсистема,асамимтимиизслободногодабирапослова.Онитакође

имајумањеизгледезаекономскипросперитет.Искључивањемизсистема

образовања, смањујесеипотенцијалзауспостављањеширокогспектра

друштвенихактивности.

Подацинашегистраживањауказујунатода јеускупуиспитаника

проценатособасаинвалидитетомкојеимајузавршенубарвишушколу

свега 39,5%, док 67%особа безинвалидитетаимаисти степеншколске

спреме.Образовањедиректноутичеиназапослење.Подацинашегистра

живањапоказујудаје93%особабезинвалидитетазапослено,уодносуна

особесаинвалидитетомодкојихјесамо54%запослено.

С обзиром на материјални положај, доступност рачунара, таблета

илидругетехнологије,заученикеистудентесаинвалидитетом,могућаје

јединопосредствомфондовасоцијалнезаштитеилиапликацијаупућеним

хуманитарниморганизацијамаодстранеудружењакојимаприпадају.Две

великепрепрекеуобразовањусуидаљеприметне–приступачностопре

меифинансирањеопреме(Fallows&Bhanot,2005).
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Овиподацисувалиднизаредовнообразовање,доживотнообразова

њеирехабилитацију.

Графикон19.Степеншколскеспремекод

особасаинвалидитетомуСрбији

 Извор:Попис2011.године,Особесаинвалидитетом.

Дабисекористилаинформационаикомуникационатехнологијаод

странеособасаинвалидитетом,потребноједастепенњиховогобразова

њаилистручнихвештинабуденаономнивоукојизадовољаваминимум

потреба за управљањем уређајима.Образовање јефактор којиима ути

цајанаобластитестиранекрозсвечетирихипотезе.Онодиректноутиче

накоришћењедигиталнетехнологије,квалитетживотакаофакторкоји

доприносипозитивнимкретањимауовимобластима.



……
149

Од2009.годинеобразовање,заособесаинвалидитетом,дефинисано

јекаостратешкоопредељењеизаконскаобавезаобразовногсистемаСрби

је.Законоосновамасистемаобразовањаиваспитањасвојдецигаранту

јеприступ,односноправонаобразовањеипохађањенаставеуздодатну

подршкуииндивидуализованприступ.Овајсистемобразовањаназванје

инклузивнообразовање.

Успешанразвојинформационогдруштвапретпостављаодговарајући

степензнањаивештина,какокодстручњакаразнихпрофесија,такоикод

свихграђана.Вештинеизнањапотребназаприменуинформационеикому

никационетехнологије,променилесуначинидинамикуширењазнањаи

информацијаусвимобластима.Усистемуобразовањанеопходнојеинте

грисањеинформационеикомуникационетехнологијеусвеаспектеобра

зовногпроцеса,сациљемефективнијегиефикаснијегобразовања.Овако

стеченевештинеодлучујућесузаконкурентностнационалнихекономијаи

повећањемогућностизановепословеизапошљавање.

Улогаинформационеикомуникационетехнологијеусистемуобразо

вања,заособесаинвалидитетом,дефинисанајекрозунапређењеквалите

таобразовањаиживотаособасаразличитимврстамаинвалидитета66.

КонвенцијаУједињенихнацијаоправима особа саинвалидитетом

предвиђа24.чланомправо особа саинвалидитетом наобразовање,дају

ћипритомциљеве икораке зањеговоостваривање.Конвенцијадоводи у

нераскидивувезуинклузивнообразовањенасвимнивоимаукључујућии

доживотноучење.Конвенцијанаглашавадаћеинклузивнообразовање

утицатинастепенразвоја личности,талената,менталнихифизичкихспо

собности донајвишемогућемере,штоћеусловити иефикасноучешће у

друштвенимактивностима,самосталниживот,професионалнуафирмаци

јуипобољшањеквалитетаживота.

66  Стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња у Срби ји до 2020. годи не(Сл. гла сник РС, бр. 107/2012).
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Нашеистраживањеуказалојенатодасамо33%испитаникаимапози

тивнаискуствасапредностимакојепружаинтернетуобразовању.Трећина

испитаникаималајенесметанприступинтернетунастудијама.

Овдесенамећекључнопитање:Којијеположајобразовањаујачању

капацитетадигиталнетехнологије?

Резултатиистраживањауказујунатодаимапросторазанапредак,за

бољеобразовањеособасаинвалидитетом,макардонивоанакомсуособе

безинвалидитета(бољеобразовањеМ=2,20кодособабезинвалидитета,

наспрамМ=1,84кодособасаинвалидитетомt=2,610,df=93,p=0,011).

Првизакључакједаособамасаинвалидитетомморадабудедоступ

нообразовањеитовишеивисокоилибарпрофесионалнарехабилитација

усмеренакастицањувештинанеопходнихзакоришћењеинформационеи

комуникационетехнологије.

Приступобразовањуомогућићевишезнања, способностиивешти

назакоришћењеинформационихикомуникационихтехнологија,којеће

обезбедитиразменуинформација,професионалнуафирмацију, стицање

новихискуставаипобољшањеквалитетаживотаособасаинвалидитетом.

Повезаност образовањаи употребеинформационеи комуникацио

нетехнологијеможемопосматратикаоинтерактивнипроцес.Образова

њеморадабудепотпомогнутоновимтехнологијама,адабисмокористили

новетехнологије,морамобитиобразовани.

Да бисмо користили информациону и комуникациону технологи

јууобразовању,морамобитидигиталнописмени.Дигиталнаписменост

сеодносинавештиненеопходне запостизањедигиталнекомпетенције.

Особазакојуможемодакажемодаједигиталнописмена,требадавлада

основнимвештинамаукоришћењурачунара,даприми,представиипоша

љеинформацију,дакомуницираиучествујеузаједничкиммрежамапре

коинтернета67.Дабисеовопостигло,неопходноједасеобучинаставни

кадар,првенственоуосновним,средњим,регуларнимиспецијалнимшко

67 Европ ска коми си ја, 2008, стр 4.
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лама.Њиховаобукаизнањакојапреносенетребадабудуинформативна

већконкретнаидавршеперманентнуобукузараднарачунарима,специ

јализованимапликацијамаисофтверимазаособесаинвалидитетом,при

лагођенимуређајима,садржајимаиасистивнимтехнологијама.

Неколикопредусловаимаодлучујућуулогуустицањукористиодупо

требедигиталнетехнологијеуобразовању.Тосу:физичкиприступ,физич

каисензорнаспособностдасеуправљатехнологијом,финансијскиресурси

дасепоседујетехнологијаиобученостууправљању.Лошдизајнтехноло

гије,недостатакфизичкеисензорнеинтеракцијекојаодговарапотребама

корисника,комплекснатехнологија,апликацијекојеоптерећујукорисни

ковесазнајнеспособности,самосунекиодпоказатељанедостаткаквали

тетногобразовањаипостојећихстратегија(Korunka&Hoonakker,2014).

Битанутицајнаподизањенивоазнањауруковањудигиталномтехно

логијомимаирасположиватехнологијаушколама,односнобројрачунара.

УСрбији,свакашколаимаупросеку28рачунара,аједанрачунаридена

19ученика68.Унашемистраживањусамо19%испитаникамеђуособамаса

инвалидитетомјеодговорилодаимјеинтернетувеликојмерипомогаоу

образовању.УзевшиуобзирподатакдајеуСрбијисамо106569ученикау

системуосновногисредњегобразовањаукљученоуинклузивнунаставу,

можемозакључитидајебројрачунаракојиопслужујуученикесаинвали

дитетомзанемарљивомали.Наведенисуподацисамозаособесаинвали

дитетомкојемогудабудуукљученеуинклузивнунаставуиимајуоштеће

њасензорногимоторичкогапаратасаочуваниминтелектом.

Увећањебројадоступнихрачунараушколама,посебнипрограмиобу

кеикурсевизапрофесорекојисуукључениупроцесинклузивногобра

зовања и већа употреба прилагођене технологије, представља напор

68 ИТ у наста ви шко ла у Срби ји, пре глед ста ња, пер спек ти ве раз во ја, Удру же ње про фе со ра 
инфор ма ти ке Срби је на адре си http://sl.scribd.com/doc/83638895/dok129-srp-UPIS-ICT-
u-srbi ji. 

69 Уче ни ци са сен зор ним и мото рич ким оште ће њи ма, истра жи ва ње „Ослон ци и бари је ре 
за инклу зив но обра зо ва ње у Срби ји“, http://www.inklu zi ja.org/bibli o te ka/Istra zi va nje in ko-
braz CE TI.pdf. При сту пље но 30.11.2015, у 21.24.
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којидруштвоморадауложи.Потребнојеистовременоподизатитехноло

шкуосновуушколама,укључујући информационотехнолошкоопремање

икомуникационо повезивањешкола.

Професионалнообразовањеидоживотноучењепредстављајуодлич

нуосновузастаријеособесаинвалидитетом,заонекојиимајузавршено

основноисредњеобразовање,којинисупрофесионалнооспособљенииза

онекојисупрошлиилисуупоступкупрофесионалнерехабилитације.

Проблемиинклузивногобразовања,алиикласичног,огледајусе

уодређивањуадекватногначиназапреносзнањаиодносакласичних

исавременихнаставнодидактичкихсредстава.Проценастепенакори

шћењаиврсте технологијекоја требадапомогнеуобразовањуособа

саинвалидитетом,требалобидабудеусклађенаизмеђужељаипотре

бапојединца,проценестручнихтимоваушколиипроценедефектоло

гаиексперата(Anderson,2009).ПремаАндерсону, једаноднајважни

јихчинилацауспешногпреношењазнањанаособесаинвалидитетоми

њиховаобуказакоришћењеинформационеикомуникационетехноло

гијејеоптимизацијаодносаприлагођенихуређаја,софтвера,апликаци

јасаобученошћуиквалификацијаманаставногкадра.Многиобразовни

профилизахтевајурадназахтевнимпрограмимаиопреми(архитекту

ра,електроинжењеринг,машинствоидр.)којинисудоступниизакоје

непостојимогућностприлагођавања.Овонесамодаособамасаинва

лидитетомсмањујеизборзабудућупрофесијувећизазивафрустрације

исегрегацију.Овимсеборбапротивдискриминацијеелиминишекаои

једнакостиправичност(Haines&Ruebain,2011).

Главни изазови за могућност приступа дигиталним технологија

масунепостојањезнања,ефикаснеобуке,подршкеиуслугаузаједни

циособасаинвалидитетом.Можемоиздвојититриканалакојапружају

подршкудигиталнимтехнологијама:образовнисистем,рехабилитаци

ониицентризаједница,каоислужбезазапошљавање.Оспособљавање

особасаинвалидитетомиповећањењиховихвештинаууправљањууре
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ђајимаинформационеи комуникационе технологијеима велики утицај

инањиховположајнатржиштурада.Онипостајуконкурентнинатржи

штурада,лакшеаплицирајузапосао(способнисудаоткуцајубиографи

ју,пошаљупријавуелектронски)имогудаконкуришузавећидијапазон

пословазакојејезахтеванопознавањераданарачунару(Mahapatra,2005).

Правонарад,особесаибезинвалидитетаподједнакосматрајузначај

ниминеотуђивим.Остваривањеовогпрваимомогућаваделакшеприхва

тесвојинвалидитетидоживесамопотврђивањеисамопоштовање(Одовић,

2012).Оспособљавањеособасаинвалидитетомзакоришћењеинформацио

неикомуникационетехнологијеупроцесупрофесионалнерехабилитације

најближејеописанаудефиницијинаведенојумонографијиПрофесионал

нарехабилитацијаособасастечениминвалидитетом.Одовићнаводидасе

„професионалнарехабилитацијабавипрофесионалномпроценом,радним

ретренингом,едукацијомисаветовањем,раднимвођењем,ергономским

модификацијама и психoсоцијалним интервенцијама“.Наведено у пот

пуностиподржаваначиноспособљавањаособасаинвалидитетомзакори

шћењеуређајаузпажљивинадзор,прилагођавањеопреме,саветовањеи

константнитренингзаподизањенивоавештинанеопходнихзаповећање

коришћењаинформационеикомуникационетехнологије,штоћедовестии

допобољшањаквалитетаживота.

Важнојеуказатиинапостојањебројнихпрепрекасакојимасесуо

чавају особе саинвалидитетоми, сходно томе,можепостојати велика

разликауинтервенцијамадасеомогућикоришћењеинформационихи

комуникационихтехнологија.

Увођењеикоришћењеинформационихикомуникационихтехно

логија неће дати очекиване резултате, уколико се пре тога не испуне

потребнипредуслови.Предусловиподразумевајудасесвезаинтересо

ванегрупедетаљно,стручноипланскиукључеуистраживањепробле

ма,дабудувеомапажљивеприизборуоптималнемогућностиувођења

информационихи комуникационих технологија да би се избегла опа
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сност одкултурног ризика.Овај ризик се односина уочен трендпада

учењазнаковногјезикакодглувихиБрајевеазбукекодслепих.Важноје

нагласитидаучењезнаковногјезикаиБрајевеазбукепредстављафунда

менталнидеоинтелектуалногразвојазаособесаинвалидитетом,собзи

ромдаоничинесаставнидеостицањавештинеговора,читањаиписања.

Дигиталнатехнологијанесмедаседоживљавакаоњиховазаменавећ

каојошједанначинкомуникацијеиинклузије.

6.3.мАТЕРИЈАЛНИПОЛОЖАЈ

Материјалниположајособасаинвалидитетомјезначајанкодразма

трањаповећањакоришћењаинформационеикомуникационетехнологије

ипобољшањаквалитетаживота.Материјалниположајзависиодобразова

ња,професионалнеафирмацијеидругихкомпоненти.Приликомразвоја

решењауобластиунапређењаположајаособасаинвалидитетом,потребно

јепосебнупажњупосветитичињеницидаризицимаргинализацијеисоци

јалнеискљученостиимајутенденцијудасеувећавајуиумножавају.После

дицаовогкумулативногефектаризичнихфакторајетаквадајестопасиро

маштвавећамеђуособамасаинвалидитетомнегомеђусобамакојенемају

инвалидитет.Коришћењеинформационихикомуникационихтехнологија

имапотенцијалсмањењаовогефектеитозаобафактора,засиромаштвои

заинвалидитет.

УдисертацијијеанализиранозаконодавствоСједињенихАмеричких

Држава,паћеиматеријалниполажај,односнопринципирегулисањаовог

питањабитиупоређенисарешењимаАДАзакона.

УГодишњемсажетомпрегледустатистикеособасаинвалидитетом70

наведенисуподацикоји говореопримањимаиматеријалномположају

особасаинвалидитетом.

70  Uni ver sity of New Ham pshi re, Insti tu te on Disa bi lity / UCED (наве де но у лите ра ту ри).



……
155

ОдукупногбројаособасаинвалидитетомуСАД(узраст1864године),

28,7%спадаусиромашне.ГодишњиприходособасаинвалидитетомуСАД

јеоко20.000долара,докјеизносгодишњихпримањакодособабезинвали

дитетаоко30.000долара.Можемозакључитидаособасаинвалидитетому

САДпримиоко60%примањаособебезинвалидитета.

АкотоупоредимосаситуацијомуСрбији,гдејепросечнаплатаоко

40.000динара,аособесаинвалидитетомпримају9.451динара,можемо

закључитидајеприменомАДАпрописауСАДмногобољерешенположај

особасаинвалидитетом.

УТеоријскимразматрањима,анализомсоцијалноекономскогполо

жајаособасаинвалидитетом,указалисмонатодаовазаједницаоствару

је93,1%приходаизјавнихфондоваидасу,покориснику,износилиоко

113.736динарагодишње,односнооко9.478динара,упросеку,месечно,а

запосленикојихје6,9%,око113.407динарагодишње,односно,упросеку,

око9.451динарамесечно.Процентуалнозапосленеособесаинвалидите

томпримајусамо23%одпросечнихпримања,штопредстављавеликураз

ликууодносунаСједињенеАмеричкеДржаве.

Материјални положај директно утиче на набавку нових технологи

јаиуређајаинформационеикомуникационетехнологије.УизвештајуУН

Оквирзаразвојинформационеикомуникационетехнологијекојиукљу

чује особе са инвалидитетом изнете су чињенице да „цена дигиталне

технологијe,којасесастојиодценетехнологијекаоиценепроценедиги

талнетехнологије,обукеиуслугаподршке,јошувекпредстављазначајну

препрекукојаспречаваособесаинвалидитетомдаимајуприступуслугама

здравства,коришћењусвихнивоаобразовања,конкурентностнатржишту

радаинезависанживот“.Оветехнологијемогу,чакиузсубвенционисану

набавку,остатинеискоришћенеуколиконемапрофесионалнихстручњака

зарехабилитацијукојисуобученидаихкористе.

Уистомизвештајудатајеанализаутицајаприходапоглавистановни

канарасположивостинформационеикомуникационетехнологије.
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Србијанијеобухваћенаовимизвештајем.Најближепоређењеможе

монаправитисаЦрномГором,којајеучествовалауистраживању.Њихови

приходисуоцењеникаовишисредњиприходи.Собзиромдасувећипро

сечниприхоидиуЦрнојГориодсрпскихиизносе484евра(58,600дина

ра),можемозакључитидајеСрбијаукатегоријинижисредњиприходи,са

просечномплатомиспод40.000динара.Уколикоупоредимосапримањима

уизносуод9,451динаразаособесаинвалидитетом,Србијајеукатегорији

земаљасамалимприходима.

Усвакомслучају,проценатмогућностинабавкеприступачнихуређаја

иуслугаинформационеикомуникационетехнологиједиректнозависиод

приходакојеостварујуособесаинвалидитетом.

Резултати приказани у Табели 8, представљају потврду добијених

резултатанашегистраживања.Резултатиуказујунатодајенабавкапристу

пачнихуређајаиуслугакодмобилнихтелефонаизмеђу10%и44%;зајавне

набавке0%собзиромначињеницудауСрбијинепостојичланЗаконао

јавнимнабавкамакојиусловљаванабавкуприступачнетехнологије.Обра

зовањеиздравствосу,такође,нискокотирани.

Указаћемоинаапсурдкојијеприсутаннатржишту.Ценаприступач

нихтехнологија значајно серазликујеодкласичнетехнологијеи знатно

јевиша.Оправдањезаскупљипроизводјеуцениизрадесофистицираних

појединачних решења са специфичним корисничким интерфејсом који

олакшавакоришћењеробнихпроизводакаоштосутелефониилирачунари

саунетимкарактеристикамазаприступ.Особесаинвалидитетомспадајуу

најугроженијегрупе,паможемоизнетитврдњудагоренаведенечињенице

увезизаодносомзарадаинабавкомприступачнихтехнологијапредставља

јунепремостивупрепрекукапуномучешћуусвимаспектимадруштва.
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Tабела8.Конвенцијеоправимаособасаинвалидитетоминивопристу

пачностиинформационеикомуникационетехнологијеузависностиод

дохоткапоглавистановника

Утицајнационалногприходапогла
ви становника за расположивост
технологијанаведенихуКонвенцији

ПРИХОДИ

Високи Виши
средњи
приходи

Нижи
средњи
приходи

Ниски
приходи

ОСНОВНАИСРЕДЊАШКОЛА 79% 47% 44% 40%

ВИСОКООБРАЗОВАЊЕ 71% 47% 56% 22%

ЗДРАВСТВЕНИСЕРВИС 62% 20% 13% 11%

САМОСТАЛНИЖИВОТ 71% 29% 33% 30%

ЈАВНЕНАБАВКЕИПРОМОЦИЈА
КОРИШЋЕЊАИНФОРМАЦИОНЕИ
КОМУНИКАЦИОНЕТЕХНОЛОГИЈЕ

42% 38% 0% 9%

ТЕЛЕВИЗИЈА 85% 64% 33% 67%

МОБИЛНАТЕЛЕФОНИЈА 46% 20% 44% 10%

ИНТЕРНЕТ 93% 60% 56% 20%

Извор:2012UNCRPDICTAccessibilityProgressReportG3ict.

Табела8.представљаприказколиконационалниприходиутичуна

обезбеђивањеприступачнетехнологијекојајенаведенауКонвенцијиопра

вимаособасаинвалидитетом.Табела8.указуједаособекојеимајуниске

приходезавршавајусредњушколусамоу40%случајева.Такођеуказуједа

јеинтернетдоступанзасамо20%особакојеимајунискеприходе.

Овосвакакоутиченадоказедобијенетестирањемхипотеза1и2,одно

снонаповећањекоришћењаиквалитетаживота,ипојачаваразликуупоте

шкоћамаукоришћењуинформационеикомуникационетехнологијеизме

ђуособасаиособабезинвалидитета.
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Указаћемо и на још један ризик који настаје лошимматеријалним

положајемособасаинвалидитетом.Тајризик,којијеидентификованкао

дигиталнаподела,настајеуследвеликеразликеукоришћењудигиталне

технологијеудруштву.СобзиромдасмоуХипотези1.закључилидаособе

саинвалидитетоммањекористедигиталнутехнологију,аузевшиуобзир

њихов материјални положај, можемо указати на додатно кумулативно

искључењеиздигитализацијеособасаинвалидитетом.

Преманаводимаизлитературе,дигиталнијаз(DigitalDevide)сеодно

синаразликуизмеђуонихкојикористеионихкојинекористедигиталну

технологију.Овајфеномендефинисанјепочеткомовогмиленијума,асре

диномњеговепрведеценијепостаојеизузетноактуелан.

Оникојикористе технологију, стичупредности уобразовању, запо

шљавању, квалитету живота, док они који је не користе, имају додатни

губитакизаостатакусвимживотнимкатегоријамаимањемогућностиза

уклапањеуинформационодруштво21.века(Rimmerman,2013).Овај јаз

можемопосматратисастановиштаразликеукоришћењуизмеђуразвије

нихинеразвијенихдржава,измеђусоцијалнихгрупаунутарједнедржаве

идруштва.

Дигиталнијазћесеубудућностиширити.Оникојикористеинфор

мационуикомуникационутехнологијустичупредностидоступнијаимје

савременијатехнологија,доконикојијенекористе,заостајуинемајупри

ступуређајимапоследњегенерације.

Када су у питању особе са инвалидитетоми дигитални јаз, Ример

манистичедасуподациоскудни.Потребнојеизвршититестирањаунутар

заједницеособасаинвалидитетомиунутардруштвауцелини.Свакакода

можемозакључитидаособесаинвалидитетомспадајуукатегоријуоних

којинекористеинформационуикомуникационутехнологијуидаћеих,

применомпринципакумулативности,оверазликедодатнооптеретити.

Тенденцијаинтегрисањаинформационеикомуникационетехнологије

усвеаспектесавременогсветапосталајепозитивнаснагатрансформацијеи
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суштинскиелементсвакогличногразвоја/јачањаиинституционалниоквир

заинклузивниразвој.Оветехнологијевећобезбеђујуприступкључнимјав

нимуслугама,сасвеобухватнимимпликацијаманадруштвенинапредаки

економскирастуциљуискорењивањасиромаштваипромовисањаинклу

зивнихдруштаваиодрживогразвоја.

УСрбијиинформационаи комуникациона технологија учествује са

око4,5%уукупнимприходимапривреде71.Најзаступљенијесутелекомуни

кацијеиизвозпрограмаисофтвера.Најмањејезаступљенадистрибуција

уређаја.

Развој ове индустрије потенцијално је могућ иширењем тржишта

наособесаинвалидитетомиизвозомуслуга,апликацијаисофтверакоји

задовољавајустандардеприступачности.

УизвештајуМеђународнеорганизацијезазапошљавање(Internatio

nalLabourOrganization),агенцијеУједињенихнација,из2008.године,под

називомВештинезаповећањепродуктивности,запошљавањаиразвоја,

наведенисуподацикојиуказујунапозитивнуинтеракцијуособасаинвали

дитетомиупотребеинформационеикомуникационетехнологије.Уизве

штајујестриктнонаведенодаразвијањевештинаособасаинвалидитетом

заруковањеминформационимикомуникационихтехнологијамаињихово

константнозапошљавањенапословимакојисуувезисаовомтехнологи

јомимадиректанутицајнаекономскиразвојуразвијенимиземљамау

развоју.Битнојенапоменутидајезапошљавањемособасаинвалидитетом,

државаоствариладвострукуфинансијскукорист,смањењемиздатаказа

незапосленеидонацијамапоосновуинвалидитета,аостварилајеприход

одплаћањадоприносаипорезазаздравственоипензионоосигурање.

Уистомизвештајујенаведенпримерзапошљавањаособасаинвали

дитетомдарадекаооператериуцентримазапозиводкуће,чимекомпани

јасмањујетрошковезапростор,комуналијеалиизаплаћањезапослених

(радодкућесемањеплаћа).

71  Извор: http://www.pks.rs/Pri vre da Sr bi je.aspx?id=10&p=2&. При сту пље но 4.12.2015, у 
18.40.
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6.4.ДРЖАВНИОРГАНИ

Особесаинвалидитетомимајусваправадасеукључеујавнедебатеи

утичунаобликовањејавнихполитика,штопредстављаважанаспектква

литетаживота.Обезбеђивањепоштовањазаконскерегулативе,заграђане

јефундаменталниаспектдемократскогдруштва.Такође,битанаспектјеи

нивоповерењаграђанауинституцијеовеземље,задовољствојавнимслу

жбамаиодсустводискриминације.

 РатификовањемКонвенцијеоунапређењуположајаособасаинва

лидитетомиуграђивањемстандардапредвиђенихКонвенцијомудомаће

законодавство,Србијајеиспунилавећинуобавезаистворила,увећојмери,

добруосновузапобољшањеположајаособасаинвалидитетомиупотребу

информационеикомуникационетехнологије.

 Напољупобољшањаматеријалногположаја,државанијеумогућно

стидаучинивећикоракнапредсведоксенеоствариозбиљнареформаи

консолидацијафинансијскогсистема.

Оноштодржаваможедаурадијестедакапацитеткоришћењадиги

талне технологије особа саинвалидитетомподигненанивокоришћења

особабезинвалидитета.

Притомејемогућекориститиследећемеханизме:

○ Јавненабавке;

○ Конкурсе;

○ Субвенције:

○ Строжи инспекцијски надзор и несметан рад повереника за равно
правност.

Државнаадминистрацијанарепубличкомилокалномнивоуможе

имати кључну улогу у стимулисању увођењарешењакоја се заснивају

на информационим и комуникационим технологијама, прилагођеним

потребамаособасаинвалидитетом.Доступностикоришћењеинформа
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ционеикомуникационетехнологијеодстранеособасаинвалидитетом

требадасепосматракаонеопходносткакобиимсеомогућилодаужи

вајусваљудскаправаиосновнеслободе.

Улогадржаветребадасеогледаупромовисањуактивностикојеимају

зациљ:

○ Већеистраживањеиразвојуциљуналажењарешењакојаподржа
вајуноветехнологијекојебикористилеособамасаинвалидитетом;

○ Увођењеобавезнихстандардаприступачностиујавненабавке;

○ Доношењеподзаконскихакатакојимабисерегулисало,унеопход
нимсегментимадруштвенихактивности,укључивањеинформаци
онихикомуникационихтехнологијауостваривањеправаособаса
инвалидитетом.

Улога државних органа је кључна у стимулисању увођења решења

базиранихнаинформационимикомуникационимтехнологијама,прилаго

ђенимпотребамаособасаинвалидитетом.Овајциљсеостварујепромови

сањемнационалнихсистемаиновацијакојимасеподстичесарадњаизмеђу

јавногиприватногсектора,каоиразвојиширењезнања,доступностпроиз

водаисадржаја.ОвајпринципуграђенјеиуЗаконоелектронскимкому

никацијама,Стратегијузапобољшањеположајаособасаинвалидите

томиСтратегијуразвојаинформационогдруштвауРепублициСрбији.

УвисокошкoлскимустановамауРепублициСрбијигодишњедипло

мираоко450студенатауобластиинформационеикомуникационетехно

логијеначетиривеликадржавнауниверзитетаинеколикоприватних72.

Највећибројстуденатазапошљавасеуиностранствуилирадезастране

компанијеуСрбији.Дабисеомогућиобржиразвојсофтверскихидругих

информационокомуникационихтехнологија,неопходнојезнатноподићи

бројстручњакакојисеобразујууовојобластииутицатинасмањењеброја

стручњакакојинапуштајуземљу.

72  Стра те ги ја раз во ја инфор ма ци о ног дру штва у РС (Сл. гла сник РС, 51/2010).
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У извештају Уједињених нацијаОквир за развој информационе и

комуникационетехнологије,којиукључујеособесаинвалидитетом,наве

деноједаи:„Непостојањеполитикакојебибринулеораспрострањеној

приступачностирасположивихтехнологијаинепостојањеефикаснереа

лизацијенаведенихполитика,представљаузрокнекоришћењаоветехно

логијеодстранеособасаинвалидитетом“.Уизвештајујенаведенодасамо

36постоземаљапотписницаКонвенцијеусвојимзаконимаимадефини

цијуприступачностиинформационеи комуникационе технологије која

обухватаиелектронскемедије.

УАктузаАмериканцесаинвалидитетомпредвиђенасусистемска

иједноставнарешењазаупотребуинформационеикомуникационетех

нологије.

ЗаконодавциуСједињенимАмеричкимДржавамаувиделисуулогу

информационеикомуникационетехнологијеињенутицајнаекономију

путемкуповинеробеиуслуга,разменуинформацијаиизрадусофтвераи

апликација.Оватехнологијапосталајеиглавниинструментзапошљава

ња.Умногимслучајевима,једининачинзапретраживањеипријављива

њезапосаојепосредствоминтернетаиonlineпријава.

Посматрана у овом светлу, улога информационе и комуникацио

нетехнологијенамећепослодавцимададизајнирају,израђујуикористе

интернетпрезентацијекојесудоступнеиупотребљивезанајширимогући

опсегфункционалнихспособности,укључујућииособесаинвалидитетом.

ФедералнеагенцијеуСАДморајудаосигурајудоступностинформационе

икомуникационетехнологијеускладусачланом508.Законаорехабили

тацији.

АДА је, последњим изменама (Поглавље 1.4.9.) уважила чиње

ницу да је све више друштвене инфраструктуре доступно на интерне

ту и да су неке информације доступне искључиво „on line“ и да при

ступ информацијама и дигиталним технологијама све више поста

је питање поштовања људских права за особе са инвалидитетом.
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Навешћемопримерфлексибилностианглосаксонскогзаконодавногсисте

макоји јеуважиостатусинформационеикомуникационетехнологијеу

друштву.Године2014.Одељењеправде(DepartmentofJustice)склопило

је споразумсанекимлокалнимсамоуправамадасеприменестандарди

приступачностиинтернетапликацијазазапошљавањеитимеомогућејед

накиусловизаконкурсзазапошљавањеособамасаибезинвалидитета.73

Унашемистраживањудобилисмоподатаккојиуказујудамалиброј

особа са инвалидитетом користи услуге електронске администрације

(еуправа,ездравствоиеправосуђе).

Вишеодполовинеиспитаникамеђуособамасаинвалидитетом,њих

59%, не користи услуге еуправе. Само 18,5% је наручивало документа

посредствоминтернета,авеликавећина,81,5%,тумогућностнијеиско

ристила.

СтратегијомразвојаинформационогдруштвауРепублициСрбији

предвиђеноједадо2020.годинеграђаниуСрбијисвесвојеадминистра

тивнепотребеиобавезеобављајупосредствоминтернета.Ово,свакако,не

укључујеобавезупримењивањастандардаприступачности.

Почетком21.века,новитрендпреласканаелектронскопословање

био је стратегијскаодлукамногих влада.Владеидржаве су овуодлуку

образлагалесмањењемтрошковаадминистрације,смањењемиздатаказа

грађане,мањевременапроведенихиспредшалтера,убрзавањемпроцеду

ра,смањењемкорупцијеинепристраснимодносомособљапремаклијен

тима(Worrall,2011).

У теорији, то значи да сви грађаниимају једнак приступ сервиси

маеуправе,односнодасуобавезнопримењенистандардиуниверзалног

приступаиједнакихмогућностизасве.Овистандардисуоднајвишегзна

чајазаособесаинвалидитетомудруштвимагдејепрелазакнаеуправу

стратешкоопредељењеинеминовност.

73 http://peat works.org/blog/2015/jul/ada%E2%80%99s-impact-acces si ble-ict-wor kpla-
ce%E2%80%93past-and-futu re. При сту пље но 1.12.2015, у 19.55.
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Приступачностеуправеје,поВоралу,комбинацијанових,неистра

женихмогућностии технологија које почивају на државној стратегији,

истраживањимаипотребамакорисника.

Упраксијеситуацијадругачија.УСрбијијесазакашњењемусвојен

Закон за спречавање дискриминација (2006).Овај законније успео да

наметнеобавезуобезбеђивањафизичкеприступачности.Недостатаксрп

скогзаконодавствауодносунаАДАсастојисеупревеликомбројузако

на,правилникаистратегијакојепокривајуобластиприступачности,како

физичкетакоиприступачностикојесетичуинформационихикомуника

ционихтехнологија.Уовојобластинашезаконодавствојеоставилонеде

финисаненадлежностиисанкцијекаоиобавезедржавнихоргана.

Истраживање у Сједињеним АмеричкимДржавама показало је да

особекојеиначемањекористеинформационеикомуникационетехноло

гије (лошегматеријалногположаја,неодговарајућегсоцијалногстатуса,

лошијегобразовања,особесаинвалидитетом,мањинеидр.)мањекористе

иуслугееуправе(Reddick,2010).

Суштинскаулогадржаве јеуакцијамакојебитребалодаспроведе

у циљу омогућавања особама са инвалидитетом побољшање квалитета

живота.ТеакцијеприказанесууГрафикону20.Њиховаинтеракцијаи

повезаностсуодкључногзначаја.Овеактивностисуприменљивеусвим

областимаеуправе:ездравству,еобразовању,еправосуђуиеадмини

страцији.

С обзиромна то да су особе са инвалидитетом категорија грађана

којима је, увећинислучајева, здравственанеганеопходна, свакодневна

потреба за услугама ездравства јеприоритет.Основна улогаинформа

ционихикомуникационихтехнологијаусистемуздравственезаштитеје

подршкаизвођењуделатностисистемаздравственезаштите.Заособеса

инвалидитетоммогућностелектронскогприступаздравственојзаштити

мождапредстављаживотнопитање.
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Посредствомездравства,информационаикомуникационатехноло

гијајеуслужбиактивногучешћаграђанаубризиосопственомздрављу,

превасходноудоменупотпунеинформисаностиислободеизбора,степе

наодлучивањаиутицајанасопственитретман,каоиучешћаупревенци

ји.Овамогућностимадвострукиефекатнаособе саинвалидитетом јер

им,поредмогућностибрзогприступаздравственојзаштити,омогућаваи

самосталноодлучивањеиделовање.Наравно,могућносталармирањаслу

жбихитнепомоћиисаветовањепосредствоминформационеикомуника

ционетехнологијеједанјеодприоритета.

Стратегијаразвојаеуправепредвиделаједа,поредеадминистраци

је,иосталеуслугебудууфункцијидо2020.године.Свеустановеуобласти

образовања,наукеикултуретребалобидаимајуширокопојасниприступ

интернету,новегенерацијепрекооптичкихвлаканаиодговарајућуопре

мљеностунутарустанова,штоћеомогућитиквалитетанприступинтер

нету свимзапосленимаикорисницимаустанова–ђацима, студентима,

наставницима, истраживачима, члановима библиотека, посетиоцима

музејаидругима.
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Графикон20.Узајамниодносактивностидржавеупобољшању

квалитетаживотаособасаинвалидитетом.
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Јавненабавке

Најбржиначинуспостављањаприступачностиинформационеикому

никационетехнологијејестекрозинституцијујавнихнабавки.

Јавне набавке представљају механизам контролисања потрошње

државногновцапредвиђеногзакономобуџету.

Тојеприбављањедобараиуслугаилиуступањеизвођењарадоваод

странедржавногоргана,организације,установеилидругихправнихлица

којасесматрајунаручиоцима,наначиниподусловимапрописанимЗако

номојавнимнабавкама74.

Циљјавненабавкејестеданаручилацизаберепонудукојаћенанај

бољиначинзадовољитињеговепотребекакопосвојимсвојствимаиква

литетом,такоипотомештоћебитииспорученауправовремеипоодго

варајућојцени.

Удисертацијижелимодаукажемонамогућностобезбеђивањапри

ступачностиинформационеикомуникационетехнологијеизменомсамо

једногзакона−Законаојавнимнабавкама,увођењемчланакојибиоба

везаопонуђачедапоштујустандардеприступачностиприликомиспоруке

робаиуслуга.

Чињеница да је највећи део образовног, културног, здравственог и

спортскорекреативногсистемауСрбијидржавни,идајезаособесаинва

лидитетомуглавномбесплатан,коришћењеинформационеикомуникаци

онетехнологијеуовимустановамадовелобидозначајногизједначавања

особасаибезинвалидитета,акобистандардиприступачностибилиугра

ђениујавненабавке.

АстбринкиТибенсуурадуКритеријумијавнихнабавкизаинформа

ционуикомуникационутехнологијууземљамаОЕБСа,којимаиСрбија

припада,навелитриначинаакциједржавепосредствомјавнихнабавки.

Државаделујекао:

○ Купацробаиуслуга;

74  „Слу жбе ни гла сник РС“, број 124/12.
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○ Снабдевачвеликихдржавнихсистема(школство,здравство,војска,
полицијаидр.);

○ Регулаторнотело.

Стандардиприступачностиукључениујавненабавкеинформационе

икомуникационетехнологијесурелативноноваактивностинамеђуна

родномнивоу.Свакако,онипредстављајуподстицајзадобављачеипроиз

вођачеопреме.Првереакцијекојепроизвођачииснабдевачимогудаимају

сунегативнеиусмерененаподизањеценаитрошковауследновихзахтева.

Међутим,чињеницеговоресупротно.Произвођачиуређајаиапаратакоји

користеинформационеикомуникационетехнологијесвеснисудаим је

потребноновотржиштеидаје,поредособасаинвалидитетом,великиброј

свестаријегстановништвауразвијенимземљамапотенцијалнотржиште

(Astbrink&Tibben,2013).

Јавненабавкесу једаноднајфлексибилнијихидалекосежнихзако

нодавнихинструменатакојијенарасполагањувладама(Gelderman,2010).

Светска трговинска организација процењује да, у просеку, на јавне

набавкеодлази10−15%брутодруштвеногпроизвода(БДП)једнеземље,док

јеуЕвропскојунијитајпроценатвећииизносиоко16−17%БДПа.Јавне

набавкеуЕврописуод2014.годинеобухваћененовимдирективама.

Приступачностморабитиукљученаутехничкеспецификацијекаообаве

занусловусвимнабавкама.Првиевропскистандардоприступачности75

гласи:„Условиприступачностипогоднисуза јавненабавкепроизводаи

услугаинформационеикомуникационетехнологијеуЕвропи“.Користод

јавнихнабавкисаукљученимстандардимазаприступачнеинформацио

неикомуникационетехнологије јевишеструка.Онeунапређујуукључи

вањеособа саинвалидитетомуобразовање, запошљавање, економскии

друштвениживот.Владе,државеалиидруштвоуцелинидобијајувише

75 Дирек ти ва 2014/24 / ЕУ Европ ског пар ла мен та и саве та од 26. фебру а ра 2014, о јав ним 
набав ка ма и уки да ње Дирек ти ве 2004/18 / ЕЗ. Члан 42. нове Дирек ти ве о јав ним набав-
ка ма о тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма знат но јача оба ве зе јав них орга на, осим у „оправ да-
ним слу ча је ви ма“, да „узму у обзир кри те ри ју ме при сту пач но сти за осо бе са инва ли ди те-
том или дизајн за све кори сни ке“.
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различитихкористизауложенновац.Произвођачиидобављачиобавезни

судапримењујуиновацијеиучинепроизводеквалитетнијимиприступач

нијим,штоутичедановатехнологијабудевишеuserfriendly.

Утицај на индустрију најбоље се види у изјави представника ком

паније Adobe: „Када влада каже да треба да се производи технологи

ја на одређен начин, за продавце каошто смо ми то је веома убедљи

во. Морамо да производимо оно што можемо продати влади и ако за

нас није практично да производимо више верзија наших производа “

(цитираноуAstbrick,2012).

ДирективаЕвропскеунијепредвиделаједастандардимаприступач

ностибудуобухваћенеособекојеимајуследећеврстеинвалидитета:слепи

ло,слабовидост,далтонизам,немогућностговора,отежанговор,глувоћа,

оштећенслух,ограниченемоторичкеспособности,ограниченеинтелекту

алнеспособностиисаинвалидитетомукомејеокидачзанападефотосен

зитивност.

Другиначинповећањакоришћењаинформационеикомуникационе

технологије,поредјавнихнабавки,јеипутеммеханизамаконкурса,који

такођепредстављају један вид јавнихнабавки, односноплаћањаробаи

услугаподусловимапрописанимодстраненаручиоцаикојибитребалода

сеуклапајуустратегију,законодавниоквирипланове.

КонкурсерасписујеиМинистарствотрговине,туризмаителекомуни

кацијазаразвојапликацијаисофтверазаособесаинвалидитетом,штоје

свакакопозитивнаполитичкамерауовомдомену.

Стандардиприступачноститребадабудусаставнидеоконкурсакоје

расписујуминистарствауобластикултуреиинформисања,телекомуни

кацијаисоцијалнезаштите.Овиконкурсипокривајуобластипроизвод

ње дигиталних медијских садржаја, нових технологија и иновационих

софтверскихрешењаиапликацијакаоифинансирањецентарасоцијалне

заштитеиудружењаособасаинвалидитетом.
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Дигиталнисадржаји

Културнодобројеопштејавнодоброипотребнојеобезбедитислобо

даниједноставанприступштовећемделусадржајазаштоширупопулаци

ју,какоуземљитакоиумеђународнојзаједници.Заонајдеопопулацијеза

којијеоваграђанедоступна,одизузетногјезначајадаштовећидеокул

турногблагабудеслободнодоступан,штосепосебноодносинакултурна,

уметничкаидругаделакојимасуистеклаауторскаправа.Натајначинсе

повећававидљивостиинтересовањенајширејавностизакултурнаинаучна

дела,штодоводидоподизањаопштегкултурногнивоаивидљивостикулту

ренаглобалномнивоу.

Представљањекултурнебаштиневишенијеограниченопросторому

комесеизлаже,условљенодоласкомуизложбенипросторибројемекспо

натакојимогудасевиде.Нисамостањеекспонатаистепензаштитевише

нисуограничавајућифактори.

Приликомпредстављањакултурнебаштинеугалеријама,музејима,

архивимаибиблиотекама,нијесеувекводилорачунаоприступачности

простора особама саинвалидитетом, каони оприступачности садржаја

овој,дискриминацијиподложној,друштвенојгрупи.

Приликомпредстављањадигитализованекултурнебаштинепотреб

нојеповестирачунаотомедасеистагрешканепонови.Раднаприступач

ностидигиталнихсадржајаособамасаинвалидитетомзахтевамањесред

ставаинапораодомогућавањафизичкеприступачности.

Савремени развој информационих и комуникационих технологија

омогућиоједадигиталнисадржајибудудоступнинајширемслојудруштва,

насвевећембројууређаја,иузподршкусвевећегбројасофтвераиаплика

ција.Дигитализацијакултурнебаштинепредстављаизазовиновиприступ

презентацијисадржајаразнихинституцијакултуре.Натржиштупостоји

низапликацијанамењенихособамасаинвалидитетомкојеимомогућавају

лакшекоришћењесадржајанаинтернетуидругимдигиталнимуређајима,

кретањеупростору,разумевањесадржајаидр.
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Имајући ово у виду, требало би успоставити сарадњу културних и

научноистраживачкихинституцијауобластимаистраживања,иновација

иразвојановихрешењазаприступачностдигиталнихсадржаја,какодиги

тализованекултурнебаштине(архиви,библиотеке,музеји)такоидигитал

нихсадржајауметничкогстваралаштва(кинематографија,часописи,теле

визијскапродукцијаидр.).

Дигиталнисадржајипредстављају„додатувредност“,насталуупотре

боминформационеикомуникационетехнологије,уметничкомикултур

номнаслеђуисавременојпродукцијиукултури(Ronchi,2009).

Културии културним садржајимаможе сеприступитипосредством

медија,интернета,мобилнихуређајаиосталихуређајаинформационеи

комуникационетехнологије.Приступјемогућсамоакосусадржајиудиги

талнојформи,азаособесаинвалидитетомиакосупоштованистандарди

приступачности.Особесаинвалидитетомнесмејубитиискљученеизкул

турнихиуметничкихдогађаја.Друштвојеуобавезидаимомогућинесме

танприступсадржајимакултуреиудигиталномформату.

УБеоградује2004.годинеоснованНационалницентарзадигита

лизацију(НЦД).Оснивачисуинституцијекултуреоднационалногзначаја

(Народнимузеј,АрхивСрбије,НароднабиблиотекаСрбије,Југословенска

кинотека,Археолошкиинститут,Републичкизаводзазаштитуспоменика

културеидр.)окупљенеокоМатематичкогинститутаСАНУ.НЦДјепре

узеообавезудакоординирапословеувезисадигитализацијом,даради

на креирању националне стратегије дигитализације културне баштин,

креирање,усвајањеиимплементацијустандардаипротоколаикреирање

протоколаиправила замиграцију већдигитализованихподатака.НЦД

организујегодишњеконференцијекојесурегионалногкарактераиобја

вљујеелектронскичасописчијајетемадигитализацијакултурнебаштине

(Огњановић,Мијајловић,2004).

ПројекатДигиталнаНароднабиблиотекаСрбије76представљадобар

76  http://www.digi tal na.nb.rs/. При сту пље но 5.1.2016, у 10.25.
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примеркреирањадигиталнихсадржаја.Јединаманаинтернетпрезента

цијеДигиталнеНароднебиблиотекејенеприступачностзаособесаинва

лидитетом.

Јошједнаиницијативаувезисадигитализацијомкултурнебаштине

јепокренута урегиону−Иницијатива задигитализацијууЈугоисточ

нојЕвропи (SEEDI).Оваиницијативаокупљаархивисте,библиотекареи

кустосезадуженезабригуоколекцијамауинституцијамакултуре.Основ

нициљовеиницијативеједаубрзасарадњуиповезивањесаинституција

маЕУ.Овоће,свакако,иматиутицајнаповезивањекултуреинаукеираз

војновихтехничкотехнолошкихрешења.

Главнициљевису:

○ Дасеизградисвестопотребизадигитализацијомкултурногинауч
ногнаслеђаурегионуЈугоисточнеЕвропе;

○ Дамобилишељудскеиматеријалнересурсекојипостојеурегиону;

○ Дамобилишеземљедаприступеовојиницијативи;

○ Даприпремисмерницезанационалнестратегијенапољудигитали
зације
културнеинаучнебаштине;

○ Дапобољшакомуникацијуизмеђуцентараиљудикојиимајуинтере
совањезадигитализацијукултурногинаучногнаслеђа;

○ Даствориосновнегрупестручњака,којићемоћидаконсултују,пома
жу,пратеиразвијајуиновативнетехнологијеипројектедигитализа
ције(Ognjanović,Dobreva,Ikonomov&Butigan,2009).

У извештају Уједињених нацијаОквир за развој информационе и

комуникационе технологије који обухвата особе са инвалидитетом

(2013)наведенјезначајдигиталнихсадржајанапримерурадабиблиоте

каибиблиотекара.Дигиталнисадржајиубиблиотекамаимајуважанути

цајнаширењепопуларностикњигемеђукорисницима,нарочитомлађим

генерацијама.Поредтога,библиотекеимајуиинклузивнуулогујертреба

дастварајуприступачноокружењезаособесаинвалидитетом.Дигитал
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нисадржајиубиблиотекамазаособесаинвалидитетомсу:књигезасле

пе(аудиоиздања);приступачнеинформацијеувидудоступнихчасописа,

новина,интернетаидр.

Дигиталнисадржајимогубитиприступачниипосредствомтелевизи

је,кабловскеитерестријалне.Садржајикултуресусвакакопожељнијии

едукативнијиоднекихдругих,мањеквалитетних,забавнихсадржаја.

Филмови,играниидокументарни,такођемогубитидигитализовани

иприказанипосредствомдигиталнетелевизије.

Важно је указатина значај дигиталних садржаја јер топредставља

коракнапредкаприступачностидигиталнетехнологије.

6.5.ИНФОРмАЦИОНАБЕЗБЕДНОСТ

 Унашемистраживању,поредодговоранапитањедаликористите

услугееуправеидаликупујетепосредствоминтернета,биласуипоља

предвиђеназатодасеупишекоментар,односноразлогзанекоришћење

овихуслуга.

Наведениразлозисуиндикативнииуказујунатодавећинаиспи

таникакоја једаланегативанодговорнаовопитањекаоразлогнаводи

данемајуповерењаубезбедностподатакаиинформацијакојеседелена

интернету(попуњавањеформуларасаличнимподацима,бројемкартице

идр.).Некиододговорасууказалиинавећдоживљенанегативнаиску

ства.

Информационабезбедностјеважна,несамозаособесаинвалиди

тетомнегоизасвеграђане.Поверењекорисникауслугаинформационеи

комуникационетехнологијетребадабудеприоритетпружаоцауслуга.

Информациона безбедност значи заштиту система, података и

инфраструктуреуциљуаутентификацијекорисникаиочувањаповерљи
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вости,интегритетаирасположивостиинформацијаиједанјеодпредусло

вастварањаодрживогинформационогдруштва.

Поредпотешкоћаимањегобимакоришћењадигиталнетехнологије,

особесаинвалидитетомбитребалодаимајупунусигурностукоришће

њуинформационеикомуникационетехнологијеигарантованузаштиту

података.

Наосновузакључакадобијенихтестирањемхипотеза,неповерењеу

коришћењедодатнобиумањилокапацитетинформационеикомуникаци

онетехнологијезаразвојинклузивногдруштва.Умањилобинивокори

шћењадигиталнетехнологијеинегативноутицалонапроцесеинклузије.

Приватностличностијепризнатакаоосновнољудскоправо.Заштита

приватностијеунетаиуУставСрбије.

Приватност,састановиштасвакедржаве,састојисеиздвеврстезашти

те−заштителичнихподатакакојимадржаварасполажеизаштитеистих

податакаодстранезлоупотребетрећеглицауслободномпротокуинформа

цијадигиталнимканалимакомуницирања.

Основнипроблемјеприватност,заштитаподатакаисигурносткори

сника интернета. Сви ризици су подједнаки за кориснике интернета

посредствомрачунараимобилнихуређаја.

 УСједињенимАмеричкимДржавамаАДАзаконстриктнозабрањује

„доступностинформација“оособамасаинвалидитетомкојесуостављене

токомаплицирањазапосао,социјалнупомоћ,уписушколуиприликом

остваривањадругихправа,безобзирадалисуподациостављенидржав

нимилиприватниминституцијама.Безбедностподатакаиприватностје

одизузетногзначајазаособесаинвалидитетом.Подацикаоштосу:врста

инвалидитета,начиннастанка,последицекојесуузрокованеинвалидите

томилиболешћусуизузетноповерљивииособесаинвалидитетомсуосе

тљивенаизношењеујавностовихподатака(Alexander,2008).
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6.6.ПРЕПОРУКЕ

Накрају,презакључка,бићеуказанонапрепорукекојеводекапове

ћањукоришћењаинформационокомуникационихтехнологија,смањењу

потешкоћаиевентуалнезависностиипобољшањуквалитетаживотаособа

саинвалидитетом.Свимфакторимаобухваћенимхипотезама.

Регулатива.Указалисмоназначајфлексибилностиипроменљиво

стизаконодавстваанализомнашегианглосаксонскогзаконодавногмоде

ла.Националнирегулаторниоргани,извршнаизаконодавнавласттребало

бидабудупокретачкаснагаукреирањуполитикеииндустријскогсектора

какобисепроблемприступачностисистемскирешиопутемусвајањаодре

ђенихмеђународнихстандардаидабисеобезбедилаинтероперабилност

производаиуслугаинформационеикомуникационетехнологије.

Консултовањесаособамасаинвалидитетомупогледуприступач

нихуслугаињиховоукључивањеуевалуацијуразвијенихприступачних

услугаипрактичнихполитикакакобисеосигуралодаовеуслугеодгова

рајуњиховимпотребама.Изузетно јеважнодасеодредикакоособеса

инвалидитетомрадесауређајимаинформационеикомуникационетех

нологијеузњиховоукључивањеусвакуфазупоступка.Ниједовољнода

сеособесаинвалидитетомпосматрајудокрадесатехнологијом.Даби

овазапажањаималабилокаквозначење,особесаинвалидитетомморају

дасеукључеиконсултујуотомекакотребавршитипроценуикакотума

читирезултатетихпроцена.

Образовање и јачање капацитета особа са инвалидитетом и

њиховихорганизацијакакобиунапредилиефикасностњиховогангажова

њаупромовисањуокружењакојеомогућаваприступачностинформационе

икомуникационетехнологије.Такође,важнојеиобразовањерелевантних
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заинтересованих странаувезиса трендовиматехнолошкеприступачно

стииобезбеђивањењиховеимплементације.У томпогледу, владемогу

даразмотреуспостављањесарадњесаиндустријскимсекторомиунивер

зитетима,ауниверзитетимогудасеподстакнударазменесвојерелевант

ненаставнепланове.Образовањеирехабилитацијамогудасеспроводеу

оквиру:класичногобразовногсистема(гдејеприсутнаинклузивнанаста

ва),специјалнихшкола,рехабилитационихцентара,заводазазапошљава

ње,удружењаисавезаособасаинвалидитетоми,наравно,online.

Образовањеморадасеразвијауправцуповећањакоришћењаинфор

мационеикомуникационетехнологијеисмањењапотешкоћаукоришћењу.

Субвенцијама, јавним набавкама и ценовном политиком

обезбедићесепромовисањеприступачностиинформационеикомуника

ционетехнологијеиразвијањеосновнихипратећихуслуга.Даваоциуслуга

требалобидаажурирајупроцедурејавнихнабавкикакобисезадовољиле

потребеособасаинвалидитетомускладусапринципиманедискримина

ције,расположивостииценовнедоступности.

Научноистраживачки рад треба да обезбеди ангажовање свих

ресурса,укључивањеистраживачкихцентара,института,лабораторијаи

универзитета да интердисциплинарно дођу до оптималних и одрживих

решењаприлагодљивостиуређајаиапликацијаособамасаинвалидитетом

Квотезателевизијскипрограмидигиталнисадржајитреба

лобидабудуобавезасвихемитера.Институцијекојепокривајуобласти

културе,забавеиспорта,односноинституцијеукојимасепроводислобод

новреме,каопараметарзаодређивањеквалитетаживота,требадаобезбе

деприступачнедигиталнесадржајекакоуоквируњихтакоипосредством

интернета.

Кодтелевизијскихпрограмаовоподразумевадасеобезбедиприступ

услугаматокомударногтерминаиузнавођењеквота.Подизањесвестио
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могућностимаприступачностителевизијскихивидеопрограмаједрагоце

наплатформазаинклузијуособасаинвалидитетом.Приступачносттеле

визијског програма важи за све видове телевизијских програма (тради

ционални,IPTV,интегрисаноемитовањеширокопојасногсистема−IBB,

хибридноемитовањеширокопојаснетелевизије−HBB)итакођеважиза

електронскепрограмскеводиче(EPG),даљинскеуправљачеиТВуређаје.

Креаториполитикатребалобидаразмотреизрађивањезаконскиобаве

зујућихстандардакојеводекаостваривањууслугаприступачногтелеви

зијскогпрограмазахтевањемодемитерадаобезбедетитловањеипревод

на знаковни језик за глуве и наглуве, аудиодескрипцију (AD) за слепе

и слабовиде зањихове програме, укључујући и поштовање стандарда у

погледуквалитетауслугаизахтевеупогледуемитовањауударномтерми

ну.Стандардиупогледуаудиодескрипцијетребалобидабудуукључениу

регулаторнеодредбеиодредбеостандардизацији,којемогудабудудопун

скеиобавезне.

УниверзалнидизајниУниверзалниприступтребалобидабуду

полазни стандардиприликомкреирања уређаја, софтвераи апликација

информационеикомуникационетехнологије.Потребнојеовепринципе

промовисатиикориститиуизрадимобилнихапликацијаиинтернетпре

зентација,дабизатимкрајњикорисницибилиукључениусвефазепроце

саизрадеовихапликацијаипрезентација.

WAIјепружиодесеткраткихсавета(ТenQuickТips)77оприступачно

стиинтернетакаоичитавланацдругихдетаљнијихсмерница.

ДесеткраткихсаветаWАIазаприступачноствеба

○ Омогућитеалтернативниописсадржајасликаианимација;

○ Омогућите невизуелне начине (тј. путем текста) коришћења делова
екрананакојеможетекликнути;

77 www.w3c.org/WАI. 
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○ Омогућитенасловезааудиосадржајилитекстуалнеописезавидео
исечке;

○ Опишителинковенаначинкојијелогичаниванконтекста(тј.избега
вајтекоришћењеизраза„кликнитеовде“);

○ Користитејединственуструктурузаорганизацијувашеинтернетпре
зентације:

○ Сумирајтесадржајеграфиконаилитабела;

○ Омогућитеалтернативанначинприступасадржајукојисеослањана
додатнисофтвер(нпр.Flash);

○ Омогућитеалтернативненачинекоришћењасадржајазаљудекоји
немогудавидеоквире;

○ Омогућитедасадржајкојисеналазиутабеламаимасмислакадајеи
изванњихикадајепребаченнановестранице;

○ Главнаидеја једасеодвојисадржајвашеинтернетпрезентацијеод
начинанакојијетајсадржајпредстављен.Тозначидаакосераспоред
иелементидизајнастраницесклоне,корисницимогуидаљедапри
ступеинформацијамакојесутусадржане.

6.7.КОНТИНУИТЕТНАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГРАДА

ОбрадомтемеКапацитетдигиталнетехнологијезаразвојинклу

зивногдруштва,дисертацијајеуказаланаобимнаучногпољаиотворила

бројнапитањакојатектребадабудуистраженаианализирана.

Будућинаучноистраживачкирадтребалобидабудебазираннаодно

симаврстеинвалидитетаиобластимаиуређајимаинформационеикому

никационе технологије. Ово би значило дефинисање потреба одређене

врстеистепенаинвалидитетазакоришћењеприступачнеинформационе

икомуникационетехнологије.

Наукаимазадатакдаунапредиипобољшаквалитетживотаидоведе

доблагостањачовечанства,пабииуодносунаособесаинвалидитетомбио
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учињенвеликикораккаразвојуинклузивногдруштва,друштваједнаких

могућности.

ИнформационаикомуникационатехнологијајеуСтратегијинауч

ногитехнолошкогразвојаРепубликеСрбијеупериодуод2010.до2015.

годинеодређенакаоприоритетнаобласт.

УнацртуСтратегијенаучногитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије

запериодод2016.до2020.године„истраживањазаиновације“,уведене

суновинекојеимајузациљдаоснажеиподстакнуповезивањепривреде

инаучноистраживачкограда.Овимдокументомјеконстатованодатаква

везасаданепостоји.

Уколикодокументбудеусвојениадекватнопримењен,до2020.годи

нестворићесемогућностостваривањациљевакојисеодносе наразвој

информационо комуникационихтехнологија.Узмултидисциплинарни

приступиповезивањесадруштвенимнаукамана развојуприступачних

уређаја,апликацијаисофтвера, иновацијемогуимативеликиутицајна

побољшањеквалитетаживотаособасаинвалидитетом.
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7. 

ЗАКЉУ ЧАК

ЦиљдокторскедисертацијеКапацитетдигиталнетехнологијеза

развојинклузивногдруштваједаукаженапотенцијалкојиимаинформа

ционаикомуникационатехнологијакакобисепобољшаоквалитетаживо

таособасаинвалидитетом.

Системзакона,правилника,стратегијаиакционихплановауСрбији

јеузадовољавајућојмерипредвидеокоришћењеновихтехнологија.Многа

техничкарешењасувећпримењена.

Информациона и комуникациона технологија, у дигиталној ери

постинформационогдруштва,иматехничкихмогућностиииновативних

решењакојамогудаиндивидуализујууслугеиприлагодеихпотребамасва

когкорисника.Оваиндивидуализацијауслуганајприметнијајекодинтер

нета,мобилнихтелефона,телевизијеиеуправе.

Истраживањекоје је обављено запотребедисертацијеи тестирање

четирихипотезеуказујудапросторазапобољшањеима.Евидентиранаје

разликаустепенукоришћењаинформационеикомуникационетехнологи

јекодособасаибезинвалидитетаукористособабезинвалидитета.Такође,

евидентиранајеиразликаузависностикојејевећекодособабезинвали

дитета.Уоченесуипотешкоћеукоришћењукојесуизраженијекодособа

саинвалидитетом.Међутим,очекивањазапобољшањеквалитетаживота

једнакасукодобегрупе.

Побољшањесеогледаувећојупотребидигиталнетехнологијеиупри

лагођеностиоветехнологијеособамасаинвалидитетом.

Можемозакључитидаинформационаикомуникационатехнологи
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јасвојимкарактеристикама,прилагодљивошћу,константнимнапреткоми

иновацијамаимакапацитетдапобољшаквалитетживотаособасаинва

лидитетом.Указалисмодасеовајциљможеостваритипутемобразовања,

побољшањемматеријалногположаја,деловањемдржаве(регулатива,јав

ненабавке)ипутеминформационебезбедности.

Побољшањеовихобластидоводидомогућностиостваривањасамо

сталногживота, самовредновањаипобољшањапозицијеудруштву.Све

овопредстављаинклузивнипроцескојиомогућаваособамасаинвалиди

тетомдасеукључеувеликибројдруштвенихактивности,неуспецијализо

ваниминституцијамавећравноправноиузједнакемогућностисаособама

безинвалидитета.

Србијајеуспоставилаодређенеелементеинклузивногдруштваидаљи

раднањеговомразвојујеодвеликогзначајазацелокупниекономски,при

вредни,социјални,културниисвакидругинапредак.

 Овадисертацијаћеуодређенојмеридопринетиразвојуинклузивног

друштвауказивањемнамогућностиподизањакапацитетаинформационе

икомуникационетехнологије.
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тацијуподнасловом:
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лиценцидатјенаполеђинилиста).
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1.АуторствоДозвољаватеумножавање,дистрибуцијуијавносаопштавање
дела,ипрераде,акосенаведеимеауторананачинодређенодстранеаутора
илидаваоцалиценце,чакиукомерцијалнесврхе.Овојенајслободнијаод
свихлиценци.
2. Ауторство – некомерцијално. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију
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одређенодстранеаутораилидаваоцалиценце.Овалиценцанедозвољава
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странеаутораилидаваоцалиценце.Овалиценцанедозвољавакомерцијал
нуупотребудела.Уодносунасвеосталелиценце,овомлиценцомсеограни
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теумножавање,дистрибуцијуијавносаопштавањедела,ипрераде,акосе
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ПРИЛОГ4.

УПИТНИКЗАОСОБЕБЕЗИНВАЛИДИТЕТА

ИСТРАЖИВАЊЕ
УЛОГАИНФОРмАЦИОНИХИКОмУНИКАЦИОНИХТЕХНОЛО

ГИЈА
УРАЗВОЈУИНКЛУЗИВНОГДРУШТВА

УВОД
Основнициљтехнолошкогнапреткаиусавршавањадигиталнетехнологије
јепреносштовећег бројаподатака,информација,штовећемброју кори
сника уштокраћемвременскомпериоду.Овоподразумева глобализаци
ју комуникационих система и несметано комуницирање најшире светске
популацијеи,штојенајбитније,укључивањеосетљивихсоцијалнихгрупау
свакодневнедруштвенеактивности.
Информационаикомуникациона технологија (ИКТ)представљазајед
ничкипојамкојиобухватасвеинформационеикомуникационеуређаје
илиапликацијеињиховсадржајисањимаповезанеуслуге.
Овадефиницијаобухваташирокспектартехнологијазаразменуинфор
мацијаиподатака,каоштосурадио,телевизија,сателити,мобилнителе
фони,фикснителефони,рачунари,умреженихардверисофтвер,апли
кацијезанајновијегенерацијемобилнихтелефонаитаблетрачунара.
Циљистраживања једадефинишеулогуИКТуразвојуинклузивногдру
штвапружањемусклугакојесуприступaчнесвима.ИКТуери дигитали
зацијеможедаразвијеперсонализованеуслугеширокогспектракојеисто
временопружавеликомбројукорисника.
молимоВасдаодговоритеподебљавањемброја(командаBoldу
програмуWORD)испредизабраногодговораилицелогизабраног
одговора.
Требадазаокружитесамоједанодговор.Уколикојепредложено
дадопишетеодговор,молимоВасдатоурадитечитко штампа
нимсловима.
ИстраживањесеспроводиуоквирупројектаУлогаинформационихикому
никационихтехнологијауразвојуинклузивногдруштва.Резултатићебити
коришћениискључивоунаучнесврхеибићепредстављенинаистоименој
конфернцијикојаћебитиодржанауоктобру2015уБеограду.
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IОПШТАПИТАЊА

Пол
1. мушки
2. женски

Старост
1. 1825
2. 2635
3. преко35

Раднистатус
1. запослен
2. незапослен

Брачнистатус,ожењен/удата
1. да
2. не

Стамбенистатус
1. кодродитеља,рођака,
2. самосталноусопственомилиизнајмљеномстамбеномобјекту

Степенстручнеспреме
1. основнаилисредњашкола
2. факултетиливисокаструковна
3. мастерилидокторат

месечнапримања
1. до22.000
2. до40.000
3. преко40.000

IIИКТИКВАЛИТЕТЖИВОТА

Живимоувреметехнологијекојаутиченанашживотудоменуучења,посла,
забаве,разнихуслуга,каоидружења.Одговорима напостављенапитања
дефинишетеукојојмериупотребаинформационихикомуникационихтех
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нологијаутиченапобољшањеквалитетаживота.

ДалиВамјекоришћењеинтернетапобољшалоквалитетживота?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

ДалиВамјекоришћењерачунарапобољшалоквалитетживота?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

ДалиВамјекоришћењемобилногтелефонапобољшалоквали
тетживота?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

ДалиВамјекоришћењекабловскетелевизијепобољшалоквали
тетживота?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Да ли Вам је коришћење услуга е управепобољшало квалитет
живота?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

ДалиВамје,углобалу,коришћењеИКТ(информационокомуни
кационетехнологије)побољшалоквалитетживота?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

IIIКОЛИКОКОРИСТИТЕИКТ

Одговори на ова питања указаће на степен искоришћености капацитета
ИКТ,доступностуређајаИКТидр.

Коликокориститеинтернетдневно?
1. До1сат2.13сата3.Да–36сати4.Преко6сати
Даликориститерачунар?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Даликориститемобилнителефон?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Даликориститекабловскутелевизију?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери
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Даликориститеуслугееуправе?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Дали,углобалу,користитеИКТ(информационокомуникационе
технологије)?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

IVИКТИПРОБЛЕмИУКОРИШћЕЊУ

Коришћењетехнологије,поредбројнихпредностиимаимана.Неконтро
лисанокоришћењеможедовестидонежељенихпоследица,отуђења,зави
сности, злоупотреба и др. Одговори на ова питања указаће на негативне
ефектеупотребеИКТ,страходкоришћењаидр.

Далистраходзлоупотребеподатакаостављенихнаинтернетуи
друштвениммрежамаизазивапотешкоћењеговомкоришћењу?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

ДалиВамјетешкодасавладатеспретнокоришћењерачунара?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Далииматетешкоћаукоришћењумобилногтелефона?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Далииматетешкоћаукоришћењукабловскетелевизије?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Даливамјеједноставнокоришћењебанкоматаиосталихјавних
електронскихуређаја(бусплусуређајзаочитавањекарата,апа
ратзаузимањебројанашалтерима,аутоматскемењачнице,апа
ратизанаплату,аутоматскапумпазаточењегориваидр.)
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

ДалиВамје,уопштеногледајући,овладавањекоришћењемИКТ
(информационокомуникационетехнологије)одузимадоставре
мена?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери
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VУПОТРЕБАИКТУРЕЂАЈА

Оваопштапитањатребададефинишуспецифичностикојесуувезисаупо
требомИКТ,појединимуређајима,апликацијамаиуслугамаињиховути
цајнасвакодневниживот.

Даливамјекоришћењеинтернетапомоглоуобразовању?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Далистетокомстудијаималинеометанприступинтернету?
1. Не2.Да

Даливамјекоришћењеинтернетаолакшалосамосталниживот?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Далинаручујетеробуиуслугепрекоинтернета?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Аконенавестиразлог______________________________________

Да ли вам је коришћење интернета помогло у професионалној
афирмацији?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Користителидруштвенемреже?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Акојеодговорда,навестикоје__________________________

Даливамјекоришћењемобилногтелофонаолакшалосамостал
ниживот?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Далиприступатеинтернетупосредствоммобилногтелефона?
1. Не2.Да

Којимобилниапаратпоседујете?
1. обичан
2. андроид/паметан(smartphone)
3. оспособљенза4Gпреносподатака

Даликориститенекеапликацијенамобилномтелефонукојевам
побољшавајусамосталниживотиквалитетживота?
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1. Не2.Да
Акоихкористите,наведитекоје_____________________________

Далистепретплаћенинапакетуслугакојиподразумевапријем
ТВпрограмаиинтернетапосредствомкабловскемреже?
1. Не2.Да

Далистеупознатисауслугаманазахтевнамењенимособамаса
инвалидитетомкојепружајукабловскидистрибутериуразвије
нимземљама?
1. Не2.Да

Даливамјекоришћењерачунарапомоглоуобразовању?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Далииматесопственирачунар,таблет,лаптоп?
1. Не2.Да

Даливам јефинансијскидоступнанабавкаИКТуређаја (рачу
нар,таблет,лаптоп,``смарт``телефон)?
1. Не2.Да

Даликориститеапликацијеипрограменасвомрачунару,лапто
пуилитаблетунамењенеособамасаинвалидитетом?
1. Не2.Да

Акокористите,наведитекоје_________________________________

Даликориститеуслугееуправе?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Далистенаручивалиличнадокументапрекоинтернета?
1. Не2.Да

ДаливамкоришћењеИКТомогућаваукључивањеудруштвене
активности?

1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

ДаливамкоришћењеИКТомогућавакоришћењесадржајаинсти
туцијакултуре?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери
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Далисматратедабидржаватребаладасубвенционишенабавку
рачунаразаОСИпопулацију?

1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Далисматратедадржаватребадасистемскиреши,каообавезу
произвођачаипродаваца,приступачнеИКТуређајеиапликаци
језаособесаинвалидитетом?

1. Не2.Да
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ПРИЛОГ5.
УПИТНИКЗАОСОБЕБЕЗИНВАЛИДИТЕТА

ИСТРАЖИВАЊЕ
УЛОГАИНФОРмАЦИОНИХИКОмУНИКАЦИОНИХТЕХНОЛО

ГИЈАУРАЗВОЈУИНКЛУЗИВНОГДРУШТВА

УВОД
Основнициљтехнолошкогнапреткаиусавршавањадигиталнетехнологије
јепреносштовећег бројаподатака,информација,штовећемброју кори
сника уштокраћемвременскомпериоду.Овоподразумева глобализаци
ју комуникационих система и несметано комуницирање најшире светске
популацијеи,штојенајбитније,укључивањеосетљивихсоцијалнихгрупау
свакодневнедруштвенеактивности.
Информационаикомуникационатехнологија(ИКТ)представљазајед
ничкипојамкојиобухватасвеинформационеикомуникационеуређаје
илиапликацијеињиховсадржајисањимаповезанеуслуге.Овадефи
ниција обухваташирокспектартехнологија за разменуинформацијаи
података, као штосурадио, телевизија, сателити, мобилнителефони,
фикснителефони, рачунари, умреженихардверисофтвер, апликаци
језанајновијегенерацијемобилнихтелефонаитаблетрачунара.Циљ
истраживањаједадефинишеулогуИКТуразвојуинклузивногдруштва
пружањемуслугакојесуприступaчнесвима.ИКТуеридигитализације
можедаразвијеперсонализованеуслугеширокогспектракојеистовре
менопружавеликомбројукорисника.
МолимоВасдаодговоритеподебљавањемброја(командаBoldупрограму
WORD)испредизабраногодговораилицелогизабраногодговора.
Требадазаокружитесамоједанодговор.Уколикојепредложенодадопи
шетеодговор,молимоВасдатоурадитечиткоштампанимсловима.
ИстраживањесеспроводиуоквирупројектаУлогаинформационихикому
никационихтехнологијауразвојуинклузивногдруштва.Резултатићебити
коришћениискључивоунаучнесврхеибићепредстављенинаистоименој
конфернцијикојаћебитиодржанауоктобру2015уБеограду.
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IОПШТАПИТАЊА

Пол
1. мушки
2. женски

Старост
1. 1825
2. 2635
3. преко35

Раднистатус
1. запослен
2. незапослен

Брачнистатус,ожењен/удата
1. да
2. не

Стамбенистатус
1. кодродитеља,рођака,
2. самосталноусопственомилиизнајмљеномстамбеномобјекту

Степенстручнеспреме
1. основнаилисредњашкола
2. факултетиливисокаструковна
3. мастерилидокторат

месечнапримања
1. до22.000
2. до40.000
3. преко40.000

IIИКТИКВАЛИТЕТЖИВОТА

Живимоувреметехнологијекојаутиченанашживотудоменуучења,посла,
забаве,разнихуслуга,каоидружења.Одговорима напостављенапитања
дефинишетеукојојмериупотребаинформационихикомуникационихтех
нологијаутиченапобољшањеквалитетаживота.
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ДалиВамјекоришћењеинтернетапобољшалоквалитетживота?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

ДалиВамјекоришћењерачунарапобољшалоквалитетживота?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликој

мери

ДалиВамјекоришћењемобилногтелефонапобољшалоквали
тетживота?

1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликој
мери

ДалиВамјекоришћењекабловскетелевизијепобољшалоквали
тетживота?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Да ли Вам је коришћење услуга е управепобољшало квалитет
живота?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

ДалиВамје,углобалу,коришћењеИКТ(информационокомуни
кационетехнологије)побољшалоквалитетживота?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

IIIКОЛИКОКОРИСТИТЕИКТ

Одговори на ова питања указаће на степен искоришћености капацитета
ИКТ,доступностуређајаИКтидр.

Коликокориститеинтернетдневно?
1. До1сат2.13сата3.Да–36сати4.Преко6сати

Даликориститерачунар?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Даликориститемобилнителефон?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери
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Даликориститекабловскутелевизију?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Даликориститеуслугееуправе?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Дали,углобалу,користитеИКТ(информационокомуникационе
технологије)?
1..Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

IVИКТИПРОБЛЕмИУКОРИШћЕЊУ

Коришћењетехнологије,поредбројнихпредностиимаимана.Неконтро
лисанокоришћењеможедовестидонежељенихпоследица,отуђења,зави
сности, злоупотреба и др. Одговори на ова питања указаће на негативне
ефектеупотребеИКТ,страходкоришћењаидр.

Далистраходзлоупотребеподатакаостављенихнаинтернетуи
друштвениммрежамаизазивапотешкоћењеговомкоришћењу?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

ДалиВамјетешкодасавладатеспретнокоришћењерачунара?
1. Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Далииматетешкоћаукоришћењумобилногтелефона?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Далииматетешкоћаукоришћењукабловскетелевизије?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

Даливамјеједноставнокоришћењебанкоматаиосталихјавних
електронскихуређаја(бусплусуређајзаочитавањекарата,апа
ратзаузимањебројанашалтерима,аутоматскемењачнице,апа
ратизанаплату,аутоматскапумпазаточењегориваидр.)
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери
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ДалиВамје,уопштеногледајући,овладавањекоришћењемИКТ
(информационокомуникационетехнологије)одузимадоставре
мена?
1.Не2.Да–умањојмери3.Даосредње4.Да–увеликојмери

 ХВАЛА!
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ПРИЛОГ6.

http://www.itu.int/en/ITUD/RegionalPresence/Europe/Documents/Events/2015/10Roleof

ICT/EURITUBelgradeRecommendationsfinal.pdfpage=26.

ITURegionalInitiativeforEurope
onEnsuringAccesstoTelecommunications/ICT,

inParticularforPersonswithDisabilities

RegionalConferenceon
TheRoleofInformationandCommunicationTechnologiesinthe
DevelopmentofInclusiveSocietyforPersonswithDisabilities

89October2015
Belgrade,RepublicofSerbia

RECOMMENDATIONS

Basedonthediscussion,theparticipantsidentifiedthefollowingrecommendati

onswhichmayserveasabaseforplanningandimplementingfutureactivitiesin

theareaofICTaccessibilitybypersonswithdisabilitiesandpersonswithspecific

needsintheEuroperegion,andSouthEastEurope(SEE)inparticular.

Thesetofrecommendationsdevelopedbythecommunitygatheredatthismee

tingareallequallyimportantandarenonbindingandonlyforconsideration.

Theyaredesignedto identifyareas for futurecooperationonITUEURRegio

nal Initiative 3 and to assist countries in implementing their ICT accessibility

obligationsundertheUNConventionontheRightsofPersonswithDisabilities

(CRPD).

1.

PromoteengagementofallrelevantstakeholderswithintheITUEuropeanRegi

onalInitiativetosupporttheMemberStatesintheimplementationofICTacces

sibilityandstrengthenregionalcooperationtoexchangeknowledgeonaccessibi

litypoliciesandsolutions.Nationalregulatoryauthorities(NRA’s)andcivilsoci
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etyshouldbeadrivingforceinmobilizingpolicymakersandindustryinmain

streamingtheissueofaccessibilityinpractice.

2.

CountriescouldrefertotheITUModelICTAccessibilityPolicyReportindevelo

pingtheirICTaccessibilitypoliciesandregulatoryframeworks.

3.

Encourage NRAs to work with relevant standard bodies (policymakers, legi

slators,serviceproviders)andadoptrelevantinternationalstandardstoensure

interoperabilityofICTproductsandservices.Recommendrevisionofregulatory

frameworkstocreateincentivesforserviceproviderstodevelopandimprovethe

irservicesusingexistingsuccessfulmodelsintheareaofmobileandwebacces

sibilityincludingthemandatorypurchaseofmobiledevices.

4.

Consultwithpersonswithdisabilitiesandspecificneedsonaccessibleservices

andinvolvethemintheevaluationofthedevelopedaccessibleservicesandpoli

ciestoensurethattheseservicesmeettheirneeds.

5.

Fostercapacitybuildingofpersonswithdisabilitiesandspecificneedstostren

gthentheiradvocacyeffectivenessinpromotinganenablingenvironmentforICT

accessibility.

6.

EnsuretheimplementationofICTaccessibilitypolicies,strategiesandguidelines

by therelevantstakeholdersbymaking theprovisionsonaccessibilitymanda

tory.Currentpoliciesshouldbeperiodicallyupdated.

7.

Raise awareness and educate all relevant stakeholders about accessibility tec

hnologytrendsandensuretheirimplementation.Inthatrespect,governments
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canconsidercollaboratingwithindustryanduniversities,anduniversitiescan

beencouragedtosharetheirrelevantcurriculums. ITURegionalInitiativefor

EuropeonEnsuringAccess toTelecommunications/ICT, inParticular forPer

sonswithDisabilities

8.

Ensurepromotionofaffordability,suchasspecialordiscountedratesandplans

forpersonswithdisabilities, liketextonlyplansforthedeafandhardhearing

whodon’tusevoiceservices.Likewise,awarenesscanbecreatedamongTVand

filmproducersontheimportanceofincludingaccessibleservicesfromthedesign

stage.

9.

Identifyacentralnationalorganisationthatwillactasafocalpointforallacces

sibilitymattersandthat istobemadeknowntoallITUMemberStates inthe

regiontofostercollaboration.Thisorganisationwouldbeencouragedtogather

andpromoteaccessibilitydata,standardsandsolutions.

10.

Thecountriesintheregionshouldcarryoutsurveysabouttheneedsofpersons

withdisabilitiesandspecificneeds,producereportsandadvocatefortheireffi

cientimplementation.

11.

Involveresearchcentresasreliablepartnerstosupportbroadcastersindevelo

pingtechnologicalandstrategicsolutionstoprovideaccessibleprogrammes.

12.

Develop, promote anddeliver on line training courses available for all stake

holdersinvolvedinaccessibleICTsolutionsandservices, includingtheonline

trainingonpublicprocurementofaccessibleICTproductsandservices,sincea

ccessibleICTPublicProcurementcanimproveinclusionofpersonswithdisabili
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tiesandspecificneedsineducation,employment,economicandsociallife.Servi

ceprovidersshouldupdatepublicprocurementprocedurestomeettheneedsof

personswithdisabilitiesinlinewithprinciplesofnondiscrimination,availability

andaffordability.

13.

RecognizingthatthemostsuccessfulcountriesimplementingICTaccessibilityin

Europehavesetdownaclearsetoflawsandregulationsinpublicbroadcasting

services, thecountriesofSEEregioncanfollowthesebestpractices, including

obligationstoprovideaccessservicesduringprimetimeandspecifyingquotas.

TheneedtoincreasecurrentquotasisnotedinthecountriesoftheSEEregion.

14.

ThecountriesofSEEcouldconsideradoptingpoliciesthatrequiremobileopera

torstostockavailablemobiledevicesthatareaccessibletopersonswithdifferent

kindsofdisabilitiesandmake themavailable topersonswith disabilitiesand

specificneeds.

Thepoliciesshouldincludemeasurabletargets,timelines,annualreportingand

periodicreviewtoaddresstechnologicaladvancements.Theycouldalsocontain

clearprovisionsconcerningtrainingthestaffontheaccessiblefeatures,howto

servecustomerswithdisabilitiesandrunpromotioncampaigns.Mobileopera

torsneedtoensurethatpersonswithdisabilitiescanusemobilephonesforemer

gencycommunications,includingsendingrealtimetextmessagesorusingvideo

relayservices.

15.

Itwasnotedthatwebsitesshouldnotonlybemadeaccessibleforpersonswith

disabilities,butthecountriescouldconsiderdevelopingcomplaintmechanisms

acrosscountries,includingmonitoringwebsitesaccessibilityandencouragingcol

laborationamongcountriestocarryoutbenchmarkingonwebsiteaccessibility.

16.

ThecountriesofSEEregioncouldworktogethertoidentifyandexchangeexi

sting accessibility applications and free content, in particular in the countries
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wherethereisnolanguagebarrier.ModelsofinnovativeservicesforPersonswith

DisabilitiesandspecificneedsfromEUmemberstatescouldguidethenonEU

membersfromtheSEEregion.

17.

ItwasnotedthattherearefewspecializedICTsforPersonswithDisabilitiesand

theelderly inSEE.Therefore,the“DesignforAll”principleshouldbeapplied,

promotedandusedinthedevelopmentofmobileapps,andendusersshouldbe

involvedinallstagesoftheprocessofdesigningmobileapps.

18.

Enhanceregionalcooperationbetweenresearchcentersandacademiainthearea

ofspeechtechnologies(TTS,TextSpeech,foreveryonewhocanlisten,Automa

ticSpeechRecognition(ASR),SpeechTextforeveryonewhocanread).Impro

vingthesetechnologiescanhelptoovercomedisabilities.

19.

RaiseawarenessaboutaccessibilitypossibilitiesofTVandvideoprogramming

indigitalplatforms,whichisacrucialplatformfortheinclusionofpersonswith

disabilitiesandspecificneeds.TVaccessibilityappliestoallformsofTVandvideo

programming(traditional,IPTV,IntegratedBroadcastBroadbandSystem(IBB),

HybridBroadcastBroadbandTV(HBB))andalsoappliestoelectronicprogram

meguides(EPGs),remotecontrolandTVdevices.

20.

Policymakerscouldconsiderproducinglegallybindingroadmapstowardsachie

vingaccessibletelevision/videoprogrammingservicesrequiringbroadcastersto

providesubtitlingforthedeafandhardofhearing(SDH),audiodescription(AD)

andsignlanguage(SL)interpretationintheirprogrammes,includingqualityof

servicestandardsandprimetimeemissionrequirements.Standardsontheaudio

description(AD)couldbeincludedinregulatoryandstandardizationprovisions,

whichcouldbecomplementaryandmandatory.
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21.

Possible sources of funding ofAD andSDH could involve producers andfilm

makersaswellasrequiringaccessservices forgovernmentfundedvideopro

grammingcontent.Contentcreatorsshouldberesponsibleforcreatingtheaccess

features.Relevantendusersshouldbeconsultedonquotarequirements,and

qualitystandards(soundmixforaudiodescription)havetobetakenintoacco

untastheimportantstandardrequirement.
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ПРИЛОГ7.

СТАТИСТИЧКИПОЈмОВНИК

(Извор:Кадијевић.Ђ.(2012).Емпиријскаистраживања:методолошкеи
статистичкеоснове.Београд:Заводзауџбенике.)

Популација Скупсвихиспитаникасаодређеномособином(нпр.особесаинвали
дитетом).

Узорак Деоиспитаникакојиприпадајуједнојпопулацији.Можебитислучајан
илипригодан.

Варијабла
(обележје)

Карактеристика од интереса коју разматрамо у популацији односно
узорку.

Случајна
величина

Величина (променљива) чија се вредностна случајанначинмењаод
једногдодругогмерењаодноснорегистровања.Например,полсераз
ликујеодиспитаникадоиспитаника.Онемогубитидискретнеинепре
кидне. Дискретне дефинишемо помоћу закона расподеле, док непре
кидне дефинишемо помоћу функције густине расподеле.  На основу
тогодређења,израчунаваморазненумеричкекарактеристикеслучајне
величине.Двенајчешћекоришћенесуматематичкоочекивањеилипро
сечнавредностслучајневеличинеиваријансаилидисперзија.

Функција
густине
расподеле

Служизадефинисањенепрекиднеслучајнепроменљиве.Једнатаква

функцијајеионаописујеслучајнувеличинуN(0,1).

Наосновутефункцијесеодређујевероватноћајављањасвакогод
могућихисхода.

N(0,1) Случајнавеличинакојаиманормалнурасподелучијајепросечнавред
ност0аваријанса1.

p Вероватноћапојављивањанекогдогађаја.Например,вероватноћада
прибацањуновчићападнегрбје½.Вероватноћадаслучајнапромен
љиваN(0,1)узмевредноствећуилиједнаку2износи0.0228(добијамо

јенумеричкимрешавањемодређеногинтегралаx).

Просечна
вредност
(уознациM)

Просечнавредносттј.аритметичкасрединадобијенихвредностиједне
варијабле.Заоценупросечневредностиобележјапопулацијекористи
моузорачкусредину(просечнувредност)којуизрачунавамопоформу
ли
,

причемусуx1,x2,…,xnдобијеневредностиразматраневаријабле.
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Варијанса
(дисперзија)

Просечнавредностквадратниходступањавредностислучајневеличи
неодњенепросечневредности.Заоценуваријансеобележјапопула
цијекористимопоправљенуузорачкуваријансу(уместосаn,делимоса
n–1),којуизрачунавамопоформули

.

Притомесуx1,x2,…,xnдобијеневредностиразматраневаријабле,а
узорачкасредина(просечнавредност).

Кронбах
алфа


,причемујеkбројставкитеста,скалеили

упитника,јеваријансаскораiтеставке,докјеваријансаукуп
ногскора.

Стандардно
одступање
(уознациSD)

Таквоодступањеилидевијацијаједнакојеквадратномкоренуизвари
јансе(дисперзије).

Нултахипо
теза

Тврђењеоједнојиливишепопулацијакојеобичнопретпостављаједна
костилинезависност.Например,особесаибезинвалидитетанераз
ликујусеупогледупросечневредностикоришћењаИКТ;полиинвали
дитетсунезависнаобележја(варијабле).

Тестстати
стика

Формулакојомсевредностпосматраневеличине(нпр.разликапросеч
нихвредности)изражавауодносунастандарднугрешку(SE)мерења
тевеличиненаследећиначин
посматранавеличина
                                              SE величине

Тестирање
нултехипо
тезе

Уциљууопштавањаналазасаузорканапопулацију,тестирамонулту
хипотезу.Тотестирањеобухвата:
1)израчунавањевредностиодређенетестстатистике;
2)познавањерасподеле којој, према теорији, припадају вредности те
тестстатистике;
3)налажењевероватноћедобијањабројакојијевећиилиједнакизрачу
натојвредностипод1)коришћењемрасподелепод2).

Закључива
њеустати
стици

Акодобијенојвредностикоришћенетестстатистикеодговаравероват
ноћамањаилиједнака0.05,одбацујесенултахипотезаH0иприхвата
њенаалтернативаH1којајенајчешћенегацијаH0.Ређесекористидру
гипрагзначајности,рецимо0.1или0.01.

Хиквадрат
расподела

Турасподелуимаслучајнапроменљивакојаједефинисанаса
22

2
2
1 nX...XX +++ ,причемусуXi независнеслучајнeвеличинетипа

N (0,1).Означавамојеса 2
nχ ,причемуиндексnуказујенабројстепе

наслободе.
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df Бројстепенаслободе,тј.бројподатакауизрачунавањутестстатистике
којисемогуслободномењати.Ако,например,заnподатакарачунамо
узорачкуваријансу,бројстепенаслободејеn – 1јерсутиподацивезани
релацијомзапросечнувредностузорка. 

Табелакон
тингенције

Типтабелечијећелијеприказујурасподелуапсолутнихфреквенцидве
варијабле.Например(узоракчини100мушкарацаи100жена):

Пол \ Запослење Запослен Незапослен
Мушки 55 45
Женски 40 60

χ²тестста
тистиказа
испитивање
повезаности
вредности
двекатего
ријскевари
јабле




,причемује k број


врстаутабеликонтингенције,mбројколонаутојтабели,доксу

и ,редом,нађенафреквенцаиочекиванафре
квенцазаћелијукојасеналазиуврстиiиколониj.Вредностиове
тестстатистикеимајуХиквадратрасподелуса( k ‒1)(m‒1)степе

наслободе.Услови:(1)узоракслучајан;(2) ≥5засваку
ћелијутабелеконтингенције.

t-расподела Турасподелу(тзв.Студентоварасподела)имаслучајнавеличинадефи

нисанаса
n
Y
X

причемусуXиYдвенезависнеслучајневеличине

следећегтипа:XјеслучајнавеличинаN(0,1),аYслучајнавеличина

чијевредностиимају 2
nχ расподелусаn степенаслободе.Означавамо

јесаtn,причемуиндексnуказујенабројстепенаслободе.

t-тестста
тистиказа
упоређивање
просечних
вредности
двенезави
снепопула
ције

,причемује збирнаваријансакоја

серачунапоформули ( 2
1s и 2

2s супоправље

неузорачкеваријансе,аn1иn2,редом,обимитихузорака).Вредности
оветестстатистикеимајуСтудентову(t)расподелуса n1+ n2‒2сте
пенаслободе. Услови: (1)реч јеодванезависнаслучајнаузорка; (2)
расподелавредностиразматраневаријабленеодступаоднормалнекод

свакогодтихузорака;(3)варијансе 2
1s и 2

2s сенеразликују.
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