РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВO
ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ

ПРОГРАМ
БЕОГРАДСКИ САЈАМ
Хала 3А
23-27.10.2019. године

СРЕДА, 23. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

11:00 – 12:00

11:00 – 12:00

Удружење предузећа за професионалну
рехабилитаци у и запошљавање
особа са инвалидитетом Републике Срби е
УИПС
Отворени час - „Један наш радни дан“
Промоција примера добре праксе особа са
инвалидитетомn које су запослене у предузећима
за професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом

Промоција аутора и књига
Савез слепих Србије
12:00 – 13:00

Слободан Смиљанић - Тајна виле на Дедињу (роман)
Савез слепих Шабац
Данка Мијатовић - Луталица (лирска поезија)
Градска организација слепих Београда

13:00 – 13:30

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије
Промоција пројекта -„Једнаки у саобраћају”
PROJECT PHARMACY D.O.O.

13:30 – 14:00

Презентација – Врсте и средства за пружање прве
помоћи на радном месту на основу Закона о
безбедности и здрављу на раду

СРЕДА, 23. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

11:00 – 12:00

14:00 – 15:00

Установа за децу и младе Сремчица, Београд
Химна Републике Србије „Боже правде”
------------СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
2. Сајма Ј=ДНАКИ
министар Зоран Ђорђевић
------------извршна директорка НООИС-а Иванка Јовановић
в.д. помоћника министра Биљана Барошевић
------------Свечана додела 3 ваучера за уградњу атестираних
ручних команди за безбедно управљање моторним
возилом
------------Додела комплета прве помоћи учесницима сајма
Ј=ДНАКИ
------------Удружење дистрофичара Београда
Промоција поезије
Анђела Димитријевић, ауторка књиге „Кикицин свет”
------------Савез инвалида рада Војводине
Женски хор „Граднулички бисери“ из Зрењанина
са сплетом песама из Баната и староградске песме
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
ПИО ФОНД

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00

Презентовање Решења која се штампају на Брајевом писму
------------Додела првог Решења одштампаног на Брајевом писму

Установа за децу и младе Сремчица, Београд
Представљање поезије
„За милион година”, корисник Дарко Милошевић
„Снови у књигама”, корисник Ирена Петковић
„Од корице до полице”, корисник Слађана Петровић

СРЕДА, 23. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

16:00 – 16:30
11:00 – 12:00

16:30 – 18:00

Установа Геронтолошки центар Београд
Модна ревија уникатних одевних предмета
Градска организација слепих Београда
Презентација aсистивне технологије у сврху помоћи
слепим особама
----------Никола Ђорђевић - Промоција говорног софтвера на
српском језику намењеног паметним
телефонима „Даница“
Jелена Чокановић - промоција тифлотехничких
помагала

18:00 – 18:30

Установа Геронтолошки центар Београд
Певачка група „Забрањено старење”
Хришћанско хуманитарно удружење
„Хлеб живота”, Београд

18:30 – 19:00

Фолклорни ансамбл
Хлеб живота – Градске игре, Бал на двору
----------Певачка група
Хлеб живота – Песме из Шумадије

ЧЕТВРТАК, 24. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

10:00
– 11:00
11:00 – 12:00

Сектор за пензијско инвалидско осигурање
и борачко-инвалидску заштиту
Презентација - Остваривање права на пензију по
међународним споразумима

11:00 – 12:00

Панчевачка асоцијација за одрживи
регионални развој
П.А.О.Р. Панчево
Презентација - Блогерка са села
Савез за церебралну и дечију парализу Србије
Промоција аутора и књига

12:00 – 13:00

Ненад Гиздавић, члан Друштва за церебралну и
дечију парализу, Прокупље - промоција
аутобиографске књиге „Дешавања у мени”
Жељко Канурић, члан Савеза за церебралну и дечију
парализу Војводине - промоција књиге
„Пламен на дар”
Дубравка Кртинић, чланица Савеза за церебралну и
дечију парализу Војводине - промоција књиге
„Поетски немир”

13:00 – 14:00

АЛБО Д.О.О. БЕОГРАД
Презентација - Правилно коришћење једноставне и
технички напредне личне заштитне опреме за
заштиту дисајних органа, главе, лица, слуха и очију

14:00 – 16:00

Стонотениски савез
особа са иналидитетом Србије
чланови Параолимпијског комитета Србије
Стони тенис са параолимпијцима, освајачима медаља
са европског и светског првенства и параолимпијских
игара

ЧЕТВРТАК, 24. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

11:00 – 12:00
14:00
– 14:30

Удружење параплегичара и квадриплегичара
јужног Баната
„Технологија уз коју смо Ј=ДНАКИ”
Представљање уређаја и софтвера који омогућавају
особама без моторичких могућности да користе
рачунар у пуном капацитету

14:30 – 15:30

Дом за смештај одраслих лица „Кулина”,
Алексинац
Драмска представа - „Животни воз – прича о нама”

15:30 – 16:30

Савез дистрофичара Србије
Представљање резултата пројекта
„Подршка младима са дистрофијом и њиховим
породицама”
---------------Мрежа из круга Србије
Представљање иновативне услуге
„Патронажа за достојанствену будућност”
ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД

16:30 – 17:30

Округли сто - „Инспекцијски надзори у области
радних односа и безбедности и здравља на раду у
циљу смањења броја повреда на раду и сузбијања
рада ''на црно''- посебан осврт на ефекте извршених
надзора код послодаваца који
запошљавају особе са инвалидитетом”
COLOR MEDIA COMMUNICATIONS, НОВИ САД

17:30 – 19:30

Трибина - „Нисте сами” и
Изложба и трибина - „Особе са инвалидитетом
које су мењале свет”

ПЕТАК, 25. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

11:00 – 13:30

11:00 – 11:30

Републичка агенција за мирно решавање
радних спорова
Округли сто - „MОБИНГ - како до решења?”
Радионица „Сликање ногама” - Дејана Бачко
Посетиоци ће имати прилику да сликају ногама са
Дејаном Бачко
Савез удружења за помоћ особама са Даун
синдромом Србије
Инклузивна представа - Балет на текст песме коју је
писала Ирена Милкић, чланица Удружења са Даун
синдромом из Зајечара
„Кад умеш да сањаш и волиш”

11:30 – 12:15

Завод за смештај одраслих лица
„Мале пчелице”, Крагујевац
Инклузивни хор - „Распеване пчелице”

12:15 – 13:30

Школа са домом за ученике оштећеног слуха
и говора „11. мај”, Јагодина
Драмска представа – „Сами”

13:30 – 14:00

Промоција аутора и књига
Градска организација Савеза слепих Београд
Галић Наташа - Одјеци моје душе (поезија)
Галић Ненад - Штрумф Штуцко (дечији роман)
Промоција аутора
Савез глувих и наглувих Војводине

14:00 – 14:30

Марица Рајић
Савез глувих и наглувих Војводине 2000-2016
(билтен), Глас Тишине (знаковни речник),
Моја прва бојанка на знаковном језику (бојанка)

ПЕТАК, 25. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

14:30 – 15:00
11:00 – 12:00

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

Инвалидски стрељачки савез Србије
Презентовање остварених резултата чланова Савеза

Радионица - „Музика без граница”
Марија Дружијанић, удружење Небоград, Београд
Посетиоци имају прилику заједно са члановима
Небограда да уче ритмове уз помоћ ВР технологије
(Виртуелна реалност)
Републички фонд за пензијско и инвалидско
осигурање
ПИО ФОНД
Трибина - „Обавезно осигурана лица по Закону о
пензијском и инвалидском осигурању”

17:00 – 18:00

EDUCOM 021 D.O.O. НОВИ САД
Презентовање пројекта - Оснаживање жена
кроз едукације
Значај едукације
------------Панел дискусија - Оснажите се кроз едукације
------------Интерактивна радионица - Јавни наступ и јачање
самопоуздања

18:00 – 19:00

Градска организација глувих Београд
Презентација – Значај знаковног језика

19:00 – 20:00

Удружење предузећа за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом Републике Србије
УИПС
Презентација - Промоција резултата истраживања
„Запошљавање особа са инвалидитетом - мит или
чињеница”

СУБОТА , 26. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

11:00 – 12:00

12:00 – 13:30

13:30 – 14:00

Национална служба за запошљавање
НСЗ
Округли сто - Процена радне способности и
могућности запослења или одржања запослења
Клуб малог фудбала „Мунгоси”,
Спортски клуб „Вашариште”, Крагујевац и
Пливачки клуб за особе са инвалидитетом „СвимБо”
Округли сто – Значај и улога спорта за особе са
инвалидитетом
ДОДЕЛА НАГРАДА Ј=ДНАКИ
у три категорије
1. Ј=ДНАКИ у инклузивном/иновативном програму
2. Ј=ДНАКИ у спречавању дискриминације
3. Ј=ДНАКИ у приступачности
Стреличарски клуб НС 2002 и Дејана Бачко
---------------На путу ка Параолимпијским играма у Токију
---------------Презентација парастреличарства

14:00 – 14:30

Радионица - „Основе споразумевања знаковним
језиком”, Ненад Махмутовић, Општинска
организација глувих и наглувих Параћин
Посетиоци имају прилику да науче основе
споразумевања знаковним језиком

14:30 – 15:30

Национална организација особа
са инвалидитетом Србије
Промоција пројекта - „Запошљавање” и
премијерно емитовање 8 медијских садржаја

СУБОТА , 26. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

11:00 – 12:00

15:30 – 16:30

16:30 – 18:00

18:30 – 19:00

Национална организација особа
са инвалидитетом Србије
Промоција пројекта - „Реаговање у ванредним
ситуацијама према особама са инвалидитетом”
(у сарадњи са Организацијом за европску
безбедност и сарадњу, Мисија у Србији - OSCE и
Министарством унутрашњих послова Србије Сектором за ванредне ситуације )

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије
„Још увек возим”
Премијера 6 спотова и иновативна вежба са
посетиоцима сајма: демонстрација вожње под
дејством алкохола и других опијата користећи тзв.
пијане наочаре и чуњеве
Сигурна кућа Ниш
Презентација – Представљање услуга сигурне
куће Ниш

19:00 – 19:30

Сигурна кућа Панчево
Презентација – Представљање услуга сигурне куће
Панчево

19:30 – 20:00

Установа Геронтолошки центар Београд
Певачка и фолклорна група
„Савска зора”
---------------Певачка и фолклорна група
„Има дана”

НЕДЕЉА , 27. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

11:00 – 12:00

Савез слепих Србије и Никола Крстић
Презентација - „Паметна рукавица – АНОРА“

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

Општинска организација слепих Палилула
Представљање трансформација уз помоћ
3Д штампачаХрам Светог Саве, Авалски торањ, споменик
Кнеза Михаила, споменик Незнаног јунака на Авали и
Победника на Калемегдану
(говорник је председник удружења Сава
Веселинов који ће демонстрирати рад штампача.
Специјално за сајам израдиће 3Д
модел - лого сајма Ј=ДНАКИ)

13:00 – 13:30

ЗАТВАРАЊЕ САЈМА Ј=ДНАКИ
Установа Геронтолошки центар Београд
Певачка група
„Палилулски бисери”
------------Певачка група
„Ластавице”

