
Удружење параплегичара

Mачванског округа



Поља деловања у 2020.

 Здравље

 Подршка за ОСИ

 Пројекти

 Спорт

 Сарадња са организацијама

 Рекреација и забава

 Сарадња са медијима



ЗДРАВЉЕ

◼ Сарадња са средњом медицинском школом

- Одлична сарадња са управом школе и 

наставним особљем

-Козметичари,већ традиционално, уручили 

поклоне 8. марта за жене из удружења

- Кроз куповину лекова и санитетског 

материјала пружали подршку унапређењу 

здравља чланова.



Подршка за ОСИ

У сарадњи са Н.С.З. Филијала Шабац  
реализован Јавни рад за три ОСИ.

У сарадњи са Н.С.З. Филијала Лозница 
и Мали Зворник, реализован Јавни рад 
за 5 незапослених лица – чија је сврха 
подршка особама са инвалидитетом.



Подршка за ОСИ

• У сарадњи са фондацијом Дивац, обезбеђени и 
дистрибуирани прехрамбено хигијенски пакети за све 
чланове.

• У сарадњи са ЦСР Шабац, за 15 чланова са територије 
града одобрена једнократна помоћ  за превазилажење 
потешкоћа у току ванредног стања.



Слава удружења 

Наше удружење  је 12. маја обележило 

славу удружења Св. Василија Острошког. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације 

сечење славског колача су обавили 

свештеник и председник удружења.



„Још увек возим, али не ходам“

 Град Шабац,

 Координационо тело за послове 
безбедности у саобраћају

 Агенција за безбедност саобраћаја

 До сада:

 30.000 младих

 420 предавања

 50 градова и општина



„Лиценцирањем до пуне услуге 

социјалне заштите за ОСИ“

5 асистената са пуним радним временом

2 асистента са пола радног времена

Услуга наставила да се пружа кроз подршку

града Шапца за 6 лица , 9 месеци.

Прво удружење параплегичара у Србији 

са лиценцом за пружање услуге П.А



„Одговор на Covid19 у 

популацији ОСИ“

500 хигијенских пакета за особе са инвалидитетом

са територије града Шапца

Велика захвалност партнерској организацији 

„Асоцијација Дуга“ на подршци у паковању и 

дистрибуцији.

10 организација ОСИ добило пакете за своје 

чланове.



„Ако си невидљив – не постојиш“

• Победници на изазову за 2020. „Овако 

стоје ствари“, у оквиру глобалне 

Недеље медијске и информацијске 

писмености.



Особе са инвалидитетом које су мењале 

Србију



Спорт
 28.Републичке спортске игре параплегичара “Борско језеро”

Учествовало 4 такмичара из УПМО



Спорт -Атлетика

Организација атлетског такмичења у Прову, уз

подршку Спортског савеза општине Владимирци



Спорт 

Учешће у шаховској лиги



Сарадња са

 Спортским савезом града Шапца

 Туристичком организацијом града Шапца

 Библиотеком шабачком

 Организацијама ОСИ у Шапцу

 Центром за социјални рад

 Националном службом запошљавања

 КК Соко Мајур

 Меркатор –С

 НООИС

 СПИКС

 .......



Излети, дружења



Сарадња са медијима

Одлична сарадња са свим локалним 

медијима и дописништвима из Шапца.

Изузетна видљивост и интеракција на 

друштвеним мрежама.


