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АКЦИОНИ ПЛАН ПРИСТУПАЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
ЗА ПЕРИОД ОД 2011.-2014. ГОДИНЕ

"Разлика између других и мене је оно што нас обогаћује"

Бачка Паланка, април 2011
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72
На основу члана 38. тачка 6. и члана 109. тачка 1. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 38. седници, на наставку одржаном 14. априла 2011. године, донела је

О Д Л У К У
о усвајању Локалног акционог
плана приступачности на
територији Општине
Бачка Паланка
за период 2011. – 2015. годину
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план
приступачности на територији Општине
Бачка Паланка за период 2011. – 2015. годину, у предложеном тексту.
Члан 2.
Ову Одлуку објављивити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-36/2011
14. април 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.
ПОЗДРАВНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
Општина Бачка Паланка је најве-ћи произвођач подних облога на свету, највећи произвођач воћа и поврћа на
Балкану, један од највећих произвођача
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пива, најатрактивније ловиште, уз све
ово, у Општини Бачка Паланка, највећи
квалитет су људи.
Циљ локалне самоуправе је да буде
сервис грађана. Основ за постизање тога
циља је јавност рада, уважавање, једнакост и спречавање сваког облика дискриминације.
Приступачније окружење особама
са инвалидитетом, старим лицима, деци,
допринеће да њихов живот буде квалитетнији и бољи.
Приступање изради Акционог
плана приступачности на територији
Општине Бачка Паланка, показује јасну политичку опредељеност и зрелост
општиских структура да у све процесе
планирања и рада равноправно прихвате
и укључе све своје грађане.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
ДРАГАН БОЗАЛО
УВОДНА РЕЧ РАДНЕ ГРУПЕ
Акциони план приступачности на
територији Општине Бачка Паланка намењен је свим њеним грађанима. Идеја
водиља радној групи приликом израде
Плана је примена концепта " Дизајн за
све". "Дизајн за све је дизајн за људску
разноликост, социјалну инклузију и једнакост". ( Stokholmska deklaracija EIDD,
2004).
Стратешки циљ Акционог плана је
повећан ниво приступачности животног
окружења за све грађане, поштујући различите потребе старих лица, трудница,
деце, особа са инвалидитетом, хронично
оболелих, особа са привременим потешкоћама... Ове групе грађана се свакодневно сусрећу са различитим баријерама
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које их дискриминишу и воде у социјалну изолацију.
"Дизајн за све има за циљ да омогући свим људима да имају једнаке могућности да учествују у сваком аспекту
друштва. Да би се то постигло, изграђено окружење, свакодневни објекти, услуге, култура и информисање – укратко све што дизајнирају и стварају људи
да би користило људима – мора да буде
приступачно, погодно за употребу за сваког члана друштва и да може да се прилагоди људској разноликости."
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УВОД
Приступање изради ЛАП-а
приступачности на територији
општине Бачка Паланка
Центар "Живети усправно" из Новог Сада је маја месеца 2010. године почео са реализацијом пројекта "Мрежа
градова и општина за све", у сарадњи
са партнерима: Јужнобачким управним
округом, Покрајинским заводом за социјалну заштиту и Удружењем за ревизију приступачности из Београда.

Приступачно окружење треба да :
Уважава разноликост корисника (
нико не сме да буде маргинализован);
буде безбедно: изграђено тако да
елиминише сваку опасност по кориснике (да се оклизну, падну, повреде);
буде здраво;
буде функционално;
омогућава лако сналажење и разумљивост (даје јасне информације, јасан распоред у простору);
буде лепо на око.

Учешће у пројекту "Мрежа градова
и општина за све" међу Општинама Јужнобачког округа узели су: Бачка Паланка, Бечеј, Темерин, Врбас, Тител и Жабаљ. Поред наведених општина учешће
у пројекту узели су и: Апатин, Инђија,
Нови Сад, Панчево, Сомбор, Суботица,
Вршац и Зрењанин.

Акциони план приступачности на
територији Општине Бачка Паланка за
период 2011. до 2014. уважио је скромне
материјалне могућности, али је његов
значај у томе што је уважио све разлике
и покушао да смањи социјалну дистанцу
међу људима.

Захвалност учесницима у процесу
израде локалног акционог планирања

•
•

•
•
•
•

Акциони план приступачности
заснован је на савременим теоријским
знањима, домаћим примерима добре
праксе и искуствима других земаља.
РАДНА ГРУПА

Пројекат подржавају: Покрајински
секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, Фонд за отворено
друштво и Комисија за демократију Амбасаде САД.

У циљу израде Локалног акционог плана приступачности на територији општине Бачка Паланка председник општине је формирао радну групу у
саставу :
1. Бранка Гајић, директорка Центра
за социјални рад, председница
радне групе
2. Нада Јулинац, деректорка Геронтолошког центра, заменик председника
3. Станка Станијев, НВО, чланица
радне групе
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4. Тамара Ковачевић, архитекта у
одељењу за урбанизам и грађавинарство, чланица радне групе
5. Тања Кукољ, дипл-ецц., служба
председника општине, чланица
радне групе
За локалног координатора у изради Локалног акционог плана приступачности именован је Слободан Прпа, дипл.
ецц. Одељење за привреду.
Стручне послове за потребе Радне групе обављала је Општинска управа
Општине Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и грађевинарство и Одељење за
привреду.
Процес израде Плана спроведен је
у периоду мај – децембар 2010. године.
•

•
•
•
•

Улога радне групе:
Унапређење сопствених капацитета за планирање кроз обуке и
састанке организоване од стране
Центра "Живети усправно";
Примена усвојених знања током
процеса планирања;
Анализа релевантних националних и локалних стратешких докумената;
Дефинисање стратешких и специфичних циљева, задатака и активности
Израда завршног документа и
његово достављање Скупштини
општине Бачка Паланка на усвајање

Остали актери укључени у процес
планирања су били представници различитих установа и институција на територији Општине Бачка Паланка: Центра за
социјални рад, школа, предшколских установа, дома зравља, Црвени крст, представници правосудних органа, привреде,
културе, спорта, туризма, Канцеларије за
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младе, локалних медија, велики број Удружења ОСИ...
Радна група посебну захвалност
дугује представницима Центра "Живети
усправно", г-ђици Бојани Рудић и г-дину
Миодрагу Почучу, као и г-ђи Татјани Лазор-Обрадовић из Покрајинског завода за
социјалну заштиту, који су нам у различитим фазама рада и изради финанлног
документа пружали менторску подршку.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Географски положај
Општина Бачка Паланка се налази
у АП Војводини и спада у Јужно – бачки округ. По подацима из 2004. године
општина заузима површину од 579 km²
(oд чега на пољопривредну површину отпада 47.342 ha, а на шумску 2.801
ha). Географски положај Бачке Паланке
је веома повољан , јер се налази поред
Дунава, европске речне артерије и на
раскрсници важних друмских саобраћајница. У географском погледу река Дунав спаја Општину са Европом и Црним
морем, а мрежа путева са Новим Садом,
Сомбором, Суботицом, Шидом и Хрватском (односно са Илоком и Вуковаром).
Мрежом магистралних, регионалних и локалних путева у дужини од 300
км повезана су сва насеља у општини.
Због свог положаја, повољних климатских услова (Панонска равница, река
Дунав и обронци планине Фрушке Горе)
Бачка Паланка има услове за значајан
развој туризма.
Општина Бачка Паланка се граничи
са осам општина од којих су четири у Бачкој (Бач, Оџаци, Врбас и Бачки Петровац), три у Срему (Шид, Сремска Митровица и Беочин), и јужно од Дунава је
Општина Вуковар у Хрватској.
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Бачка Паланка се налази:
40 км западно од Новог Сада,
120 км северо-западно од Београда,
107 км јужно од Суботице,
323 км јужно од Будимпеште
564 км југо-источно од Беча.
Просечна надморска висина Општине Бачке Паланке износи око 80 м.
Територија општине налази се у умереноконтиненталном климатском појасу.
Заштићена природна добра на
подручју Општине Бачка Паланка
Разноврсност биљног и животињског света, богатство природних споменика и оаза чине општину препознатљивом и привлачном.
•
•
•
•

Два Специјална резервата природе на Карађорђеву
Парк природе "Тиквара"
Споменик природе "Парк челаревског дворца"
Специјални резерват природе
"Багремара"
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Туристички потенцијали

Историјат Бачке Паланке

Туристи који дођу у Бачку Паланку могу да посете Музеј са преко 8000
предмета разврстаних у палеонтолошку,
археолошку, нумизматичку, етнолошку, историјску и ликовну збирку, као и
библиотеку "Вељко Петровић" са преко
135.000 публикација. Од културно - историјских споменика истичу се православна црква изграђена између 1783. и
1787. године у барокном стилу, католичка црква (1782 – 1784) такође у барокном стилу и евангелистичка , односно
протестантска црква из 1893. године.
Највећи дар природе у Бачкој Паланци је
река Дунав. Уз дунавско језеро Тиквара изграђен је комплекс "Тиквара", који
пружа бројне спортске, рекреативне и забавне садржаје.На територији општине
постоји велики број археолошких, етнолошких и културних споменика међу
којима су најзначајнији археолошки локалитет надомак Челарева, такозвана
"Аварска некропола" и "Стара кућа"
у Нештину, бисер српске архитектуре из
прве половине 18 века. У Челареву се налази и дворац Дунђерски. Карађорђево
се налази 10 км северозападно од Бачке
Паланке. То је специјални резерват природе и познато ловиште јелена, муфлона,
дивљих свиња и пернате дивљачи. Риболовни терени Карађорђева у рукавцима
Дунава богати су сомом, смуђом, шараном, штуком. Од смештајних капацитета
у граду издвајамо хотел " Фонтана", ресторан са преноћиштем "Идила" и хостел
" Агровојводина".

Име града дословно значи "варошица у Бачкој”, а познате су и верзије
на мађарском - Bàcspalànka, немачком
- Plankenburg и турском језику - Küçük
Hisar. На основу археолошких налаза и
писаних докумената доказано је да су на
овим просторима људи живели непрекидно од праисторије до данас. Прва насеља подигнута су у XI веку, а назив Паланка први пут се помиње 1593. године.
Од времена када је на месту данашњег града први пут подигнута турска
паланка – утврђење, оно је неколико
пута подизано и рушено и називано је
Илочком, Старом, Новом и Немачком
Паланком. Тек 1918 године успостављањем прве Југославије, град је добио
пуно данашње име, Бачка Паланка. Привреда почиње да се развија у XVIII веку
(производња цигле, прерада дувана, производња свиле и прерада кудеље). У XIX
веку развија се прерада дрвета. Пошта
је основана 1828. године. Пристаниште
је изграђено 1867.године, прво кредитно
друштво и телеграф 1869. године, штампарију је добила 1881.године. У Паланци је железничка пруга изграђена 1856.
године, а телефон почео са радом 1904.
године.

Спорт
На територији Општине Бачка Паланка регистровано је око 60 клубова, организација и друштава из области физичке културе, које обухватају 15 спортских
грана. Од овог броја око 40 организација
ради активно.
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бисер српске архитектуре из прве половине XVIII века, као и иконостаси Српске православне цркве у Бачкој Паланци
из 1773.године и у Нештину.
Демографија општине

Археолошка налазишта
На територији Општине Бачка Паланка налази се преко 30 археолошких
налазишта која датирају из млађег мезолита, бронзаног доба и средњевековног
периода. Једно од највећих налазишта је
утврђење "Келтски опидијум" (I век н.е.),
а на домак Челарева се налази "Аварска
Некропола" (VIII-X века). У најзначајније споменике културе убрајају се барокни дворац и парк породице Дунђерски
из XIX века, "Сремска кућа" у Нештину,

У Општини Бачка Паланка живи
60.966 становника, а природни прираштај је износио – 4,6 % (статистички подаци по попису из 2002 године ). Но, рачуна се да је у региону општине трајно
животно уточиште нашло и око петнаест
хиљада људи који су избегли из ратом
захваћених подручја бивше Југославије.
Међу њима је највише оних из Босанске
крајине, појединих делова Хрватске, а у
последње време и са Косова. Сви досадашњи пописи становништва показују
једну константу: више од две трећине
становништва бачкопаланачке општине
чине Срби. Остале веће групације народа
су Словаци и Мађари. Национална разноликост живља се ни у једном тренутку, за
последњих педесетак година, није показала као негативни фактор организовања
и тока животне свакодневице. Напротив,
остварен је животни амбијент у којем је
лепо живети и радити.
Становништво је насељено у 14
насеља (град Бачка Паланка и 13 сеоских насеља) и то тако што у граду Бачка
Паланка живи 29.449 становника (48,31
%), а у сеоским насељима 31.517 становника (51,69 %). Општина Бачка Паланка
је мултинационална, мултикултурална и
мултиконфесионална средина. Те вредности и различитости се и данас негују
и чувају.
Национални и етнички састав је
мешовит, а већину становника чине :
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Срби 47.916 (78,59%),
Словаци 5.837 (9,57%),
Мађари 1.490 (2,44 %),
Хрвати 982 (1,61 %),
Роми 841 (1,37 %) итд.
Привреда
У Општини Бачка Паланка укупно
је регистровано 2550 фирми. У Општини ради 27.212 људи, од чега су 8.000
индивидуални пољопривредни произвођачи. Тренутно је регистровано 4000
пољопривредних газдинстава. На територији Општине Бачка Паланка послују:
метална, машинска, кожна, текстилна,
пољопривредна, електроинсталацијска,
електрометална и прехрамбена индустрија. У Бачкој Паланци највећа и
најуспешнија предузећа су: "TARKET",
највећи произвођач подних облога на
свету, "ЕNIA", "CARLSBERG",Пивара
у Челареву ,Фабрика слада "SUFLE",
"FERTIL", производња вештачког ђубрива, "NEKTAR", прехрамбена индустрија,
"PODUNAVLJE" Челарево, предузеће
које се бави пољопривредом. Висок је
степен искоришћености плодних површина, око 46 000 hа, у којој је ратарско-повртарска производња доминантна.
Постоје велики производни потенцијали
у области пољопривреде уопште, који би
унапређењем аграра дали значајне резултате у производњи хране на овом подручју. Посебне наде полажу се у активирање производних хала које су саграђене
у бесцаринској зони, као и у проширење
бачкопаланачке луке на Дунаву. Општина
Бачка Паланка посебну пажњу посвећује
заштити од еолске ерозије и сходно томе
већ неколико година спроводи реализацију пројекта "Подизање пољезаштитних појасева".
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Привредни тренд у нашој општини је смањење незапослености ( на
Националној служби за запошљавање
Бачка Паланка тренутно има око 7.000
незапослених лица), све веће учешће
сектора услуга у областима финансија,
осигурања и трговине. Инвестиција има,
али очигледно не у довољној мери да се
превазиђу привредни проблеми. Услужне делатности су добро развијене, док
пољопривреда и индустрија имају сразмерно малу заступљеност у привредној
структури. Бачка Паланка се убраја међу
10 најразвијенијих општина у Војводини.
Култура
На овим просторима се сусрећу
утицаји разних култура: средњоевропске, традиционално-српске и модерне западноевропске. Постоје многе културне
институције и друштва кроз чији рад се
негује традиција овог поднебља.
Образовање
У Општини Бачка Паланка има десет основних школа, школа за децу ометену у развоју, нижа музичка школа, три
средње школе и Предшколска установа
"Младост".
Социјална заштита
На територији Општине Бачка Паланка постоје су две установе социјалне
заштите, Центар за социјални рад и Геронтолошки центар.

ПРИСТУПАЧНОСТ У
ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА
Стратешки документи и
приступачност у њима
Међу стратешким документима донетим на локалном ниво Стратегија развоја социјалне заштите Општине Бачка
Паланка за период 2008 – 2012. године
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делимично се дотакла питања приступачности. У Стратегији се у оквиру
секторске групе ОСИ анализира положај
ОСИ, где се наводе проблеми:
•

Сиромаштво, незапосленост, неинформисаност локалне заједнице
о потребама ОСИ, предрасуде у
односу на ОСИ, проблеми у финансирању Удружења ОСИ, непостојање беза података, недостатак
волонтера, обученог кадра...

•

Неразвијене услуге социјалне
заштите на локалном ниву;

•

Као посебан проблем наводе се
архитектонске баријере у свим
јавним објектима.

Анализа стања
Приступачност изграђеној околини , информацијама, комуникацијама и
транспорту у општини је неадекватна,
што онемогућава примену свих нових
приступа који заговарају укљученост.
Приступачност је кључна област у стварању услова за једнако учешће свих
грађана у свим сферама живота.
•

•

•

Неприлагођен транспорт на територији општине онемогућава приступ кључним сервисима
као што су: здравствене установе, школе, културне установе,
спортске хале и др.
У нашим локалним медијима не
постоји ни једна информативна
емисија са гестовним преводом.
Информације нису доступне ни за
слепа и слабовида лица.
Косе рампе изграђене су у Центру за социјални рад и Геронтолкошком центру, и још неколико

Број 13/2011 - страна 455

места, где не задовољавају стандарде.
•

На једном семафору у граду постављена је звучна сигнализација. Прилагођеност школских и
предшколских објеката деци са
инвалидитетом је на ниском ниву.
У школама нема довољно опреме
за брајеву азбуку, звучних, слушних и других помагала.

•

Дом здравља "др Младен Стојановић" има неадекватне рампе, неке
специјалистичке амбуланте које
се налазе на спрату су недоступне
због непостојања лифта (стоматолошка служба, физијатријска, лабораторија...).

•

Безбедност слепих, слобовидих,
старих лица, лица која користе инвалидска колица је такође на ниском ниву. Ова лица често нису у
могућности да користе тротоаре
за своје кретање. Раскрснице немају спуштене ивичњаке на тротоарима.

•

За ОСИ и њихова удружења још
увек је није решен проблем паркирања.

•

Код послодаваца постоје предрасуде приликом запошљавања
ОСИ.

Особе са отежаним кретањем не могу
да се крећу без пратње;
•

Деца се отежано школују јер не
могу да уђу у школски зграду без
помоћи а наставна средства нису
прилагођена њиховим потребама;

•

Одрасле радно способне особе нису радно ангажоване, нити постоје
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радни простори прилагођени њиховим потребама;
•

•

Породице ниског социоекономског статуса су додатно маргинализоване јер нису у могућности да
приступе новим технологијама
У систему социјалне заштите на
локалном ниво нису довољно
развијене службе подршке које
би овим лицима повећале ниво
самосталности у свакоднавном
животу: персонална асистенција,
асистенција у настави, волонтери,
дневни боравци, дневни центри...
У општини постоји услуга помоћи
у кући и кућне неге, већином за
потребе старих лица, а у мањем
броју случајева за ОСИ.

До сада урађено
•

Постоји мотивација и задовољавајући кадровски ресурси за решавање проблема приступачности

•

При Црвеном крсту формиран је
волонтерски центар и волонтери
су мотивисани за рад у области
приступачности:
дистрибуција
промо материјала, кампање, поружање подршке...

•

Локални медији су заинтересовани за област приступачности.

•

При ЦСР формирно је Породично саветовалиште које пружа
разлучите видове психосоцијалне подршке , врши селекцију волонтера, пружа пружа бесплатне
правне услуге из домена Закона о
спречавању дискриминације особа са инвалидитетом.

•

Рампа у ЦСР је изграђена по задовољавајућим стандардима.

•
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Урађен је идејни пројекат приступачности зграде Дома здравља на
иницијативу Локалног савета за
социјалну заштиту.

Закључци
Стање приступчности у Општини
Бачка Паланка је неповољно. Доминантни проблеми су:
•

•

На територији општине не води се
рачуна о елементима приступачности приликом новоградње,
као ни приликом реконструкције и санације постојећих објеката и јавних површина.
Из свега се може закључити да је
у Општини Бачка Паланка један
од битних разлога за лоше стање
у области приступачности недовољно развијена свест о потребама и могућностима стварања
приступачног окружења.

Особе са посебним потребама у
Општини Бачка Паланка због неприлагођеног простора, предрасуда, архитектонских баријера, нису у могућности
самостално да обављају своје животне
активности, да равноправно са осталим
грађанима учествују у културним, спортским и свим другим садржајима
Дугогодишња примена традиционалног пристпа у односу на лица са инвалидитетом, тзв медицинског модела,
креирала је у друштву такву атмосферу
у којој је свест о могућностима ових лица изразито ниска. А о разлучитостима
уопште се и не размишља. Присутни су
ставови о неспособностима ОСИ (увек
се полазило од тога шта не могу, уместо обрнуто), чиме се подстицала њихова зависност од других. Једино решење
положаја ОСИ огледало се у социјалним
давањима и смештају у затворене институције.
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Већина " различитих" људи су оковани предрасудама средине, комплексима, наметнутим ставовима да су неспособни за самосталан живот и рад живе
затворени у својим кућама. Не покушавају и често немају довољно подршке, да
од пасивног постану активни и корисни
чланови друштва. Саме организације
ОСИ на територији општине, са својим
скромним ресурсима раде на позитивним променама свога положаја.Неопходно је веће ангажовање свих актера
у локалној заједници, који су дужни да
омогуће остваривање права на једнаке
могућности у својој заједници.
На основу анализе (swot) ситуације,
анализе заинтересованих страна, неколико фокус група издвојени су приоритетни проблеми :
1. Неинформосаност локалне заједнице;
2. Недовољно развијено законодавство у овој области;

8. Неадекватна контрола инспекцијског надзора.
Стратешки и специфични циљеви
СТРАТЕШКИ ЦИЉ Локалног акционог плана приступачности на територији Општине Бачка Паланка је :
•

5. Неприступачност и нефункционалност постојећих јавних објеката (зграда општине, дом здравља,
школе, пошта...), објеката отворених за јавност (кафићи, ресторани...) и јавног превоза;
6. Недостатак материјалних средстава;
7. Неаекватна ревизија пројеката за
које се издаје грађевинска дозвола;

Повећан ниво приступачности
за све грађане општине Бачка
Паланка кроз примену концепта "Дизајн за све"

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ локалног акционог плана су:
Специфични циљ 1 :
•

Повећан ниво приступачности
кроз адаптацију (реконструкцију)
постојећих јавних објеката у Општини Бачка Паланка.

Специфични циљ 2 :
•

3. Предрасуде средине, посебно у
односу на ОСИ, нетолеранција и
непознавање њихових потреба;
4. Недостатак планова приступачности;
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Повећан ниво приступачности
кроз адаптацију (реконструкцију)
постојеће саобраћајне инфраструктуре и јавних површина у
општини

Специфични циљ 3 :
•

Стопирање нових баријера, кроз
подизање нивоа свести одговорних институција и локалне заједнице.

Стратешки циљ:
Повећан ниво приступачности за све грађане Оштине Бачка Паланка кроз примену концепта "Дизајн за све" .
Специфични циљ:
1. Повећан ниво приступачности кроз адаптацију (реконструкцију) постојећих јавних објеката у Општини Бачка Паланка.
Задатак:
1.1 До краја 2014. године, учинити приступачним приоритетне објекте школских и предшколских установа у неколико фаза приликом редовних
одржавања и санација наведених објеката приступачности Општине Бачка Паланка.
Период реИзвори средстава
Очекивни
Одговорна
ализације (у
Индикатор
Средство верификације
резултати
институција
Активности
Буџет
кварталима)
I II III IV
Извештај о анализи
Сагледана сипостојећег стања (притуација и дефиБрој реализованих купљене информације)
Ревизија постојећег
нисани приориОпштина
теренских излаза- и обављених разговора,
стања и сагледатети са аспекта
Бачка Паланка,
х
ка и дефинисана записници са састанака са
вање приоритета
приступачности
Комисија за
листа приоритет- директорима, медијски масагледавања
(која је врста
приступачност
них задатака
теријал, фотографије, сниминтервенције
ци терена, извештај о раду
потребна)
Комисије за приступачност
Донета одлука
Доношење одлуке о
Општинског
Одржана седница Записник са седнице
Општина
финансирању предх
већа о финанси- Општинског већа Општинског већа
Бачка Паланка
виђених радова
рању
Правно лице
регистровано
за обављање
израда пројекта
Створени преИзрађени идејни
послова
приступачности
дуслови за запо- пројекти уз конДокумент идејног или глапројектног
за све претходно
х х чињање радова султацију експе- вног архитектонског пројепланирања и
дефинисане приона прилагођарата за приступач- кта
грађевинарритете објекте
вању објеката
ност
ства са којим
је закључен
уговор

• СТРАТЕШКИ ЦИЉ
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Извештај о извршеним радовима, неки материјал са
терена, фотографије, снимци, неки интерни документи које онај што врши мониторинг радова попуњава?

У приоритетним јавним
Реализоване јавне
објектима
набавке, изабрани
општине уграђеизвођачи радова
ни елементи
архитектонске
приступачности

Извођење радова
на школским и
предшколским
објектима објектима

.

Решења дозвола за реконструкцију или адаптацију.
Идејни или главни архитектонски пројекти.

Израђени идејни или главни
пројекти за грађеСтворени превинску конкретну
дуслови за запоинтервенцију на
чињање радова
објектима и дозна прилагођаволе које издаје
вању објеката
Одељење за урбанизам и грађевинарство, ОУО
Бачка Паланка

Израда главног
архитектонског
пројекта и прибављање одговарајуће документације за одређену
грађевинску
интервенцију (локацијска дозвола,
грађевинска дозвола, пријава радова,
пријава радова
без грађевинске
дозволе итд.). Одговарајућа дозвола
се издаје од стране
Одељења за урбанизам и грађевинарство ОУО Бачка
Паланка.
Правно лице
регистровано
за извођење
радова, са
којим је
закључен уговор

Правно лице
регистровано
за обављање
послова
пројектног
планирања и
грађевинарства са којим
је закључен
уговор

Општина
Бачка Паланка, Комисија
за приступачност
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I

х

х

х

II III IV

Очекивни
резултати

Записник са седнице
Општинског већа

Извештај о анализи
постојећег стања (прикупљене информације)
и обављених разговора,
записници са састанака са
директорима, медијски материјал, фотографије, снимци терена, извештај о раду
Комисије за приступачност

Средство верификације

Израђени идејни
пројекти уз кон- Документ идејног или гласултацију експе- вног архитектонског пројерата за пристукта
пачност

Одржана
седница
Општинског
већа

Број реализованих теренских
излазака и дефинисана листа
приоритетних
задатака

Индикатор

Правно лице
регистровано
за обављање
послова
пројектног
планирања и
грађевинарства са којим
је закључен
уговор

Општина
Бачка Паланка

Општина
Бачка Паланка,
Комисија за
приступачност

Одговорна
институција

Буџет

Извори средстава

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

израда пројекта
приступачности
за све претходно
дефинисане приоритете објекте

Доношење одлуке о
финансирању предвиђених радова

Ревизија постојећег
стања и сагледах
вање приоритета
сагледавања

Активности

Период реализације (у
кварталима)

Стратешки циљ:
Повећан ниво приступачности за све грађане Оштине Бачка Паланка кроз примену концепта "Дизајн за све".
Специфични циљ:
1. Повећан ниво приступачности кроз адаптацију (реконструкцију) постојећих јавних објеката у Општини Бачка Паланка.
Задатак:
1.2 До краја 2014. године, учинити приступачним објекат СПЦ ‘’Тиквара’’ Бачка Паланка у неколико фаза приликом редовних одржавања и санација наведених објеката приступачности Општине Бачка Паланка.
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Реализоване јавне набавке, изабрани извођачи
радова

Извођење радова
на објекту СПЦ
"Тиквара"
Бачка Паланка

.

Израђени идејни или главни
пројекти за
грађевинску конкретну интервенцију на објекту и дозволе које
издаје Одељење
за урбанизам и
грађевинарство,
ОУО Бачка Паланка

Израда главног
архитектонског
пројекта и прибављање одговарајуће
документације за
одређену грађевинску интервенцију
(локацијска дозвола, грађевинска
дозвола, пријава
радова, пријава
радова без грађевинске дозволе
итд.). Одговарајућа
дозвола се издаје од
стране Одељења за
урбанизам и грађевинарство ОУО
Бачка Паланка.
Решења дозвола за реконструкцију или адаптацију.
Идејни или главни архитектонски пројекти.

Правно лице
регистровано
за извођење
радова, са
којим је закључен уговор

Правно лице
регистровано
за обављање
послова
пројектног
планирања и
грађевинарства са којим
је закључен
уговор

Општина
Бачка Паланка, Комисија
за приступачност
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израда пројекта
приступачности
за све претходно
дефинисане приоритете објекте

х

х

Створени предуслови за започињање радова на
прилагођавању
објеката

Доношење одлуке о
финансирању предвиђених радова

х

Донета одлука
Општинског већа
о финансирању

Ревизија постојећег
стања и сагледах
вање приоритета
сагледавања

II III IV

Сагледана ситуација и дефинисани приоритети са
аспекта приступачности (која је
врста интервенције потребна)

I

Израђени идејни
пројекти уз конДокумент идејног или гласултацију експе- вног архитектонског пројерата за приступач- кта
ност

Одржана седница Записник са седнице
Општинског већа Општинског већа

Извештај о анализи
постојећег стања (приБрој реализованих купљене информације)
теренских излаза- и обављених разговора,
ка и дефинисана записници са састанака са
листа приоритет- директорима, медијски маних задатака
теријал, фотографије, снимци терена, извештај о раду
Комисије за приступачност

Правно лице
регистровано
за обављање
послова
пројектног
планирања и
грађевинарства са којим
је закључен
уговор

Општина
Бачка Паланка

Општина
Бачка Паланка, Комисија
за приступачност

Центар
""Живети
Општина
усправно"",
Бачка Паланка,
јавне устаноКомисија за
ве на теритоприступачност
рији општине
Бачка Паланка

Стратешки циљ:
Повећан ниво приступачности за све грађане Оштине Бачка Паланка кроз примену концепта "Дизајн за све" .
Специфични циљ:
1.
Повећан ниво приступачности кроз адаптацију (реконструкцију) постојећих јавних објеката у Општини Бачка Паланка.
Задатак:
1.3
До краја 2014. године, учинити приступачним приоритетне сеоске здравствене објекте, дом здравља и гернотолошки центар у
Бачкој Паланци у неколико фаза приликом редовних одржавања и санација наведених објеката приступачности Општине Бачка Паланка.
Период реИзвори средстава
Очекивни
Одговорна
ализације (у
Индикатор
Средство верификације
Партнери
резултати
институција
Активности
Буџет
кварталима)
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У објектима
уграђени елементи архитектонске
приступачности

Извођење радова
на здравственим
објектима, објекту
дома здравља Бачка
Паланка и гернотолошком центару у
Бачкој Паланци

.

Створени предуслови за започињање радова на
прилагођавању
објеката

Израда главног
архитектонског
пројекта и прибављање одговарајуће
документације за
одређену грађевинску интервенцију
(локацијска дозвола, грађевинска
дозвола, пријава
радова, пријава
радова без грађевинске дозволе
итд.). Одговарајућа
дозвола се издаје од
стране Одељења за
урбанизам и грађевинарство ОУО
Бачка Паланка.
Решења дозвола за реконструкцију или адаптацију.
Идејни или главни архитектонски пројекти.

Извештај о извршеним
радовима, материјал са теРеализоване јавне
рена, фотографије, снимци,
набавке, изабрани
интерни документи које
извођачи радова
онај што врши мониторинг
радова попуњава

Израђени идејни или главни
пројекти за грађевинску конкретну
интервенцију на
објектима и дозволе које издаје
Одељење за урбанизам и грађевинарство, ОУО
Бачка Паланка

Правно лице
регистровано
за извођење радова, са којим
је закључен
уговор

Правно лице
регистровано
за обављање
послова
пројектног
планирања и
грађевинарства са којим
је закључен
уговор

Општина
Бачка Паланка, Комисија
за приступачност

Општина
Бачка Паланка, Комисија
за приступачност
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х

х

Израђени идејни
пројекти уз конДокумент идејног или гласултацију експе- вног архитектонског пројерата за приступач- кта
ност

Створени предуслови за започињање радова на
прилагођавању
објекта

израда пројекта
приступачности
за зграду општине
Бачка Паланка

Одржана седница Записник са седнице
Општинског већа Општинског већа

х

Донета одлука
Општинског већа
о финансирању

Извештај о анализи
постојећег стања (приБрој реализованих купљене информације)
теренских излаза- и обављених разговора,
ка и дефинисана записници са састанака са
листа приоритет- директорима, медијски маних задатака
теријал, фотографије, снимци терена, извештај о раду
Комисије за приступачност

Средство верификације

Доношење одлуке о
финансирању предвиђених радова

II III IV

Индикатор

Ревизија постојећег
стања и сагледах
вање приоритета
сагледавања

I

Очекивни
резултати

Сагледана ситуација и дефинисани приоритети са
аспекта приступачности (која је
врста интервенције потребна)

Активности

Период реализације (у
кварталима)
Партнери

Правно лице
регистровано
за обављање
послова
пројектног
планирања и
грађевинарства са којим
је закључен
уговор

Општина
Бачка Паланка

Општина
Бачка Паланка,
Комисија за
приступачност

Центар
"Живети
Општина
усправно",
Бачка Паланка,
јавне установе
Комисија за
на територији
приступачност
општине Бачка
Паланка

Одговорна
институција

Буџет

Други извори

Извори средстава

Стратешки циљ:
Повећан ниво приступачности за све грађане Оштине Бачка Паланка кроз примену концепта "Дизајн за све" .
Специфични циљ:
1.
Повећан ниво приступачности кроз адаптацију (реконструкцију) постојећих јавних објеката у Општини Бачка Паланка.
Задатак:
1.4 До краја 2014. године, учинити приступачним зграду општине у Бачкој Паланци у неколико фаза приликом редовних одржавања и санација
наведених објеката приступачности Општине Бачка Паланка.
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Извођење радова
на објекту

.

Извештај о извршеним радовима, неки материјал са
Уграђени елемен- Реализоване јавне
терена, фотографије, снимти архитектонске набавке, изабрани
ци, неки интерни докуменприступачности
извођачи радова
ти које онај што врши мониторинг радова попуњава?

Решења дозвола за реконструкцију или адаптацију.
Идејни или главни архитектонски пројекти.

Створени предуслови за започињање радова на
прилагођавању
објекта

Израђени идејни или главни
пројекти за грађевинску конкретну
интервенцију на
објектима и дозволе које издаје
Одељење за урбанизам и грађевинарство, ОУО
Бачка Паланка

Израда главног
архитектонског
пројекта и прибављање одговарајуће документације за одређену
грађевинску
интервенцију (локацијска дозвола,
грађевинска дозвола, пријава радова,
пријава радова
без грађевинске
дозволе итд.). Одговарајућа дозвола
се издаје од стране
Одељења за урбанизам и грађевинарство ОУО Бачка
Паланка.
Правно лице
регистровано
за извођење радова, са којим
је закључен
уговор

Правно лице
регистровано
за обављање
послова
пројектног
планирања и
грађевинарства са којим
је закључен
уговор

Општина
Бачка Паланка, Комисија
за приступачност

Општина
Бачка Паланка, Комисија
за приступачност

21. април 2011. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број 13/2011 - страна 465

х

х

х

II III IV

Одржана седница Записник са седнице
Општинског већа Општинског већа

Израђени идејни пројекти уз
Документ идејног или глаконсултацију екс- вног архитектонског пројеперата за присту- кта
пачност

Створени предуслови за започињање радова на
прилагођавању
објекта

Број реализованих теренских
излазака и дефинисана листа
приоритетних
задатака

Извештај о анализи
постојећег стања (прикупљене информације)
и обављених разговора,
записници са састанака са
директорима, медијски материјал, фотографије, снимци терена, извештај о раду
Комисије за приступачност

Донета одлука
Општинског већа
о финансирању

Сагледана ситуација и дефинисани приоритети са
аспекта приступачности (која је
врста интервенције потребна)

Правно лице
регистровано
за обављање
послова
пројектног
планирања и
грађевинарства са којим
је закључен
уговор

Општина
Бачка Паланка

Општина
Бачка Паланка,
Комисија за
приступачност

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

израда пројекта
приступачности за
зграду поште Бачка
Паланка

Доношење одлуке о
финансирању предвиђених радова

Ревизија постојећег
стања и сагледах
вање приоритета
сагледавања

I

Стратешки циљ:
Повећан ниво приступачности за све грађане Оштине Бачка Паланка кроз примену концепта "Дизајн за све".
Специфични циљ:
1.
Повећан ниво приступачности кроз адаптацију (реконструкцију) постојећих јавних објеката у Општини Бачка Паланка.
Задатак:
1.5
До краја 2014. године, учинити приступачним зграду поште у Бачкој Паланци у неколико фаза приликом редовних одржавања и санација
наведених објеката приступачности Општине Бачка Паланка.
Период реИзвори средстава
Очекивни
Одговорна
ализације (у
Индикатор
Средство верификације
резултати
институција
Активности
Буџет
кварталима)
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Уграђени елементи архитектонске
приступачности

Извођење радова на
објекту поште

.

Створени предуслови за започињање радова на
прилагођавању
објекта

Израда главног
архитектонског
пројекта и прибављање одговарајуће
документације за
одређену грађевинску интервенцију
(локацијска дозвола, грађевинска
дозвола, пријава
радова, пријава
радова без грађевинске дозволе
итд.). Одговарајућа
дозвола се издаје од
стране Одељења за
урбанизам и грађевинарство ОУО
Бачка Паланка.
Правно лице
регистровано
за обављање
послова
пројектног
планирања и
грађевинарства са којим
је закључен
уговор

Правно лице
регистровано
за извођење
радова, са
којим је закључен уговор

Решења дозвола за реконструкцију или адаптацију.
Идејни или главни архитектонски пројекти.

Извештај о извршеним радовима, неки материјал са
терена, фотографије, снимци, неки интерни документи
које онај што врши мониторинг радова попуњава?

Израђени идејни или главни
пројекти за грађевинску конкретну
интервенцију на
објектимае и дозволе које издаје
Одељење за урбанизам и грађевинарство, ОУО
Бачка Паланка

Реализоване јавне набавке, изабрани извођачи
радова

Општина
Бачка Паланка, Комисија
за приступачност
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х

х

Правно лице
регистровано
за обављање
Израђени идејни Документ идејног или
послова арпројекти уз конглавног архитектонско-урхитектонскосултацију експе- банистичког пројекта. Урбаурбанистичког
рата за приступач- нистички пројекти и Планопрокејтовања и
ност
ви детаљне регулације
планирања, са
којим је закључен уговор.

Општина
Бачка Паланка,
Комисија за
приступачност

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

израда пројекта
приступачности
за све претходно
дефинисане приоритете

Створени предуслови за започињање радова на
прилагођавању
урбаног мобилијара, пешачких
површина и површина за бораваки
људи и деце

Стратешки циљ:
Повећан ниво приступачности за све грађане Оштине Бачка Паланка кроз примену концепта "Дизајн за све".
Специфични циљ:
2.
Повећан ниво приступачности кроз адаптацију (реконструкцију) постојеће саобраћајне инфраструктуре и јавних површина у
Општини Бачка Паланка.
Задатак:
1.1
До краја 2014. године, учинити приступачним јавне површине: тргове и паркове, у неколико фаза приликом редовног одржавања и санација
наведених површина Општине Бачка Паланка.
Период реИзвори средстава
Очекивни
Одговорна
ализације (у
Индикатор
Средство верификације
Партнери
резултати
институција
Активности
Буџет
кварталима)
I II III IV
Извештај о анализи
постојећег стања (приСагледана ситуЦентар
купљене информације)
ација и дефиниса- Број реализованих
"Живети
Ревизија постојећег
и обављених разговора, за- Општина
ни приоритети са теренских излазаусправно",
стања и сагледаписници са састанака са се- Бачка Паланка,
х
аспекта пристука и дефинисана
Месне заједнивање приоритета
кретарима месних заједни- Комисија за
пачности (која је листа приоритетце на теритосагледавања
ца, медијски материјал, фо- приступачност
врста интервенних задатака
рији општине
тографије, снимци терена,
ције потребна)
Бачка Паланка
извештај о раду Комисије за
приступачност
Доношење одлуке о
Донета одлука
финансирању предОдржана седница Записник са седнице
Општина
х
Општинског већа
виђених радова
Општинског већа Општинског већа
Бачка Паланка
о финансирању
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Планирани
објекти приступачни за све
грађане

Извођење радова
према претходно
прибављеним документацијама

.

Извештај о извршеним радовима, неки материјал са
Реализоване јавне
терена, фотографије, снимнабавке, изабрани
ци, неки интерни документи
извођачи радова
које онај што врши мониторинг радова попуњава

Створени предуслови за започињање радова на
прилагођавању
објеката
Решења дозвола за реконструкцију или адаптацију.
Идејни или главни архитектонски пројекти.

Израђени архитектонско-урбанистички пројекта. Урбанистички
пројекти и Планови детаљне регулације. Израђени
идејни или главни
пројекти за грађевинску конкретну
интервенцију на
објектима и дозволе које издаје
Одељење за урбанизам и грађевинарство, ОУО
Бачка Паланка

Израда архитектонско-урбанистичких пројекта,
Урбанистичких
пројекта и Планова
детаљне регулације. Израда главног архитектонског пројекта и
прибављање одговарајуће документације за одређену
грађевинску интервенцију (локацијска
дозвола, грађевинска дозвола, пријава радова, пријава
радова без грађевинске дозволе
итд.). Одговарајућа
дозвола се издаје од
стране Одељења за
урбанизам и грађевинарство ОУО
Бачка Паланка.
Правно лице
регистровано
за извођење
радова, са
којим је закључен уговор

Правно лице
регистровано
за обављање
послова
пројектног
планирања и
грађевинарства са којим
је закључен
уговор

Општина
Бачка Паланка,
Комисија за
приступачност

Општина
Бачка Паланка,
Комисија за
приступачност
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израда пројекта
приступачности
за све претходно
дефинисане приоритете

х

х

х

Доношење одлуке о
финансирању предвиђених радова

Број реализованих теренских излазака
и дефинисана
листа приоритетних задатака

Индикатор

Одржана седница
Општинског
већа
Створени преИзрађени идејдуслови за започ- ни пројекти уз
ињање радова на консултацију
прилагођавању
експерата за
урбаног мобилија- приступачност
ра и саобраћајне
инфраструктуре

Донета одлука
Општинског већа
о финансирању

Ревизија постојећег
стања и сагледах
вање приоритета
сагледавања

I II III IV

Очекивни
резултати

Сагледана ситуација и дефинисани приоритети са
аспекта приступачности (која је
врста интервенције потребна)

Активности

Период реализације (у
кварталима)

Документ идејног или
главног архитектонско-урбанистичког пројекта. Урбанистички пројекти и Планови детаљне регулације

Записник са седнице
Општинског већа

Извештај о анализи
постојећег стања (прикупљене информације) и
обављених разговора, записници са састанака са секретарима месних заједница, медијски материјал, фотографије, снимци терена,
извештај о раду Комисије за
приступачност

Средство верификације

Партнери

Правно лице
регистровано
за обављање
послова архитектонскоурбанистичког
прокејтовања и
планирања, са
којим је закључен уговор.

Општина
Бачка Паланка
Општина
Бачка Паланка,
Комисија за
приступачност

Центар
"Живети
Општина
усправно",
Бачка Паланка,
Месне заједниКомисија за
це на теритоприступачност
рији општине
Бачка Паланка

Одговорна
институција

Буџет

Други извори

Извори средстава

Стратешки циљ:
Повећан ниво приступачности за све грађане Оштине Бачка Паланка кроз примену концепта "Дизајн за све".
Специфични циљ:
2. Повећан ниво приступачности кроз адаптацију (реконструкцију) постојеће саобраћајне инфраструктуре и јавних површина у
Општини Бачка Паланка.
Задатак:
2.2 До краја 2014. године, учинити приступачним насељске улице у неколико фаза приликом редовног одржавања и санација наведених површина Општине Бачка Паланка.
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Планирани
објекти приступацни за све
грађане

Реализоване
јавне набавке,
изабрани извођачи радова

Израђени архитектонскоурбанистички
пројекта.
Урбанистички пројекти
и Планови
детаљне регулације
Створени преИзрађени идејдуслови за започни или главни
ињање радова на
пројекти за
прилагођавању
грађевинску
објеката и урбаног
конкретну
мобилијара
интервенцију
на објектима
и дозволе
које издаје
Одељење за
урбанизам и
грађевинарство, ОУО Бачка Паланка
Правно лице
регистровано
за обављање
послова
пројектног
планирања и
грађевинарства са којим
је закључен
уговор

Правно лице
регистровано
за извођење
радова, са
којим је закључен уговор

Решења дозвола за реконструкцију или адаптацију.
Идејни или главни архитектонски пројекти.

Извештај о извршеним радовима, неки материјал са
терена, фотографије, снимци, неки интерни документи
које онај што врши мониторинг радова попуњава

Општина
Бачка Паланка,
Комисија за
приступачност

Општина
Бачка Паланка,
Комисија за
приступачност

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Извођење радова

Израда архитектонско-урбанистичких пројекта,
Урбанистичких
пројекта и Планова
детаљне регулације. Израда главног архитектонског пројекта и
прибављање одговарајуће документације за одређену
грађевинску интервенцију (локацијска
дозвола, грађевинска дозвола, пријава радова, пријав
радова без грађевинске дозволе
итд.). Одговарајућа
дозвола се издаје од
стране Одељења за
урбанизам и грађевинарство ОУО
Бачка Паланка.
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x

x

Информисање путем електронских и
штампаних медија
x
о значају приступачног окружења
за све.

Постављање линка
приступачности на
wеб сајт-у Општине Бачка Паланка

x

x

x

Развијена толеранција у односу
на различитости

Развијена толеx ранција у односу
на различитости

x

x

Развијена толеранција у односу
на разлицитости

Известај о броју одржаних радио и ТВ емисија,
обљављених чланака. Број
одштампаних и подељених
флајера

Број одржаних
радио и ТВ емисија, обљављених
чланака. Број
одштампаних и
подељених флајера

Известај о степену квантиПостављање матетека и квалитета формираријала из области
ног сајта (број посетилаца и
приступацности
коментара)

записници и белешке са
трибина и округлих столова,
број уцесника, фотографије
и снимци ...

Број одржаних
трибина, округлих
столова И донети
закљуцци

Општина
Бачка Паланка,
Комисија за
приступачност

Општина
Бачка Паланка,
Комисија за
приступачност

Општина
Бачка Паланка,
Комисија за
приступачност

Центар
"Живети
усправно" и
друге НВО,
Црвени крст волонтери

Центар
"Живети
усправно" и
друге НВО,
Црвени крст
-волонтери

Центар
"Живети
усправно" и
друге НВО
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x

x

Организовање
јавних кампања трибуне И округли
столови, с циљем
промене друствеx
них норми, разбијања предрасуда,
посебнно у односу
на ОСИ

Активности

Стратешки циљ:
Повећан ниво приступачности за све грађане Оштине Бачка Паланка кроз примену концепта "Дизајн за све".
Специфични циљ :
3. Стопирање нових баријера, кроз подизање нивоа свести одговорних институција и локалне заједнице.
Задатак:
3.1 У оквиру приступацности до краја 2014. године сензибилисане одговорне институције.
Период реИзвори средстава
ализације (у
Очекивни
Одговорна
Индикатор
Средство верификације
Партнери
Други изкварталима)
резултати
институција
Буџет
вори
I II III IV
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x

x

Едукација стручњаx
ка у овој области

У оквиру новоизградње поштовање
x
законских норми
приступачности

x

x

x

x

Нови објекти
приступацни за
све

Стечена нова
знања
Број новоизграђеИзвештаји комисије за
них објеката, припријем објеката
лагођених за све

Одржане обуке
Општина
Инвеститори
Бачка Паланка,
– физицка и
Комисија за
правна лица
приступачност

Општина
Сертификати акредитованих Бачка Паланка,
обука
Комисија за
приступачност
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x

x

x

x

Организовање
јавних кампања трибуне и округли
столови, с циљем
промене друствеx
них норми, разбијања предрасуда,
посебнно у односу
на ОСИ

Информисање путем електронских и
штампаних медија
x
о значају приступачног окружења
за све.

x

Постављање линка
приступачности на
wеб сајт-у Општине Бачка Паланка

Едукација стручњаx
ка у овој области

Активности

Развијена толеранција у односу
на различитости

x

Стечена нова
знања

Развијена толеx ранција у односу
на различитости

x

x

Известај о броју одржаних радио и ТВ емисија,
обљављених чланака. Број
одштампаних и подељених
флајера

Одржане обуке

Центар
"Живети
усправно" и
друге НВО,
Црвени крст
-волонтери

Центар
"Живети
усправно" и
друге НВО

Општина
Сертификати акредитованих Бачка Паланка,
обука
Комисија за
приступачност

Центар "ЖивеОпштина
ти усправно"
Бачка Паланка,
и друге НВО,
Комисија за
Црвени крст приступачност
волонтери

Општина
Бачка Паланка,
Комисија за
приступачност

Општина
записници и белешке са
Бачка Паланка,
трибина и округлих столова,
Комисија за
број учесника, фотографије
приступачност
и снимци ...

Известај о степену квантиПостављање матетека и квалитета формираријала из области
ног сајта (број посетилаца и
приступацности
коментара)

Број одржаних
радио и ТВ емисија, обљављених
чланака. Број
оштампаних и подељених флајера

Број одржаних
трибина, округлих
столова И донети
закљуцци

Буџет

Други извори

Извори средстава
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x

x

x

x

Развијена толеранција у односу
на разлицитости

Специфични циљ :
3. Стопирање нових баријера, кроз подизање нивоа свести одговорних институција и локалне заједнице.
Задатак:
3.2 У оквиру приступацности до краја 2014. године сензибилисана локална заједница.
Период реализације (у
Очекивни
Одговорна
Индикатор
Средство верификације
Партнери
кварталима)
резултати
институција
I II III IV

Стратешки циљ:
Повећан ниво приступачности за све грађане оштине Бачка Паланка кроз примену концепта "Дизајн за све".
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територији Општине Бачка Паланка за
период 2011. – 2015. годину ................... 448

"Службени лист Општине Бачка Паланка", излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка
Паланка, ул. Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник др Небојша Кузмановић,
текући рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs
Штампа "Штампарија Станишић" Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs

