
ГЛАС ТИШИНЕ! 
25. септембар 2016. – 30. септембар 2016. год. 

НЕДЕЉА ПОДРШКЕ ОСОБАМА ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА  
 

Желимо да вас подсетимо! 
Ову недељу посвећујемо лицима оштећеног слуха. 
Позивамо и вас да нам се придружите! 
 

Глува и наглува лица  су на маргини друштва. Њихови проблеми постају евидентни са поласком у 
вртиће и школе.  Ретко имају прилику да у школама наиђу на разумевање и да после основног 
образовања наставе са школовањем. 
Ако и успеју да заврше средњу школу, па и факултет послодавци уопште нису заинтересовани да их 
запосле. Проблем имају и у комуникацији са шалтерским радницима који често немају стрпљења да 
их саслушају, а неретко су и обећања која добијају у установама и институцијама само „празна прича“. 
Према казивању глувих и наглувих лица ову су најчешћи, али не и једини проблем са којима се сусрећу 
у  комуникацији са редовном популацијом. О непријатностима, попут игнорисања и увреда од стране 
појединаца на рачун њиховог хендикепа не желе ни да говоре, а уточиште налазе у кругу породице 
или у Удружењима глувих и наглуви. 
Светски дан глувих и недеља глувих обележава се сваке године у последњој седмици септембра од 
1958. године у знак сећања на оснивање Светске федерације глувих која је основана 23. септембра 
1951. Први пут је овај дан обележен у Риму поменуте 1958. године. 
Сврха Међународног дана глувих, и недеље акција посвећених људима оштећеног слуха, је да 
скрене пажњу политичара, власти и јавности у односу на достигнућа глувих људи и бриге за 
заједницу глувих.  
Прво удружење глувих основано је у Србији још 1926. године,а Савез глувих и наглувих Србије 
конституисан је  1944. године.  Данас овај савез делује у склопу Националне организације особа са 
инвалидитетом у Србији, која је установљена 22. јуна 2007. године. У Вршцу ова организација постоји 
од 17. јуна 1956. (Змај Јовина 9). 
Генерална скупштина Уједињених нација је 13. децембра 2006. године, једногласно, усвојила 
Конвенцију о правима особа са инвалидитетом. У њој је истакнуто да свако људско биће има урођено 
право на живот и да ће државе уговорнице ове Конвенције предузети све потребне мере како би се 
особама са инвалидитетом омогућило да га у пуној мери уживају, равноправно са другима. 
Дакле, циљ ове Конвенције је да се унапреди, заштити и осигура пуно и једнако уживање свих људских 
права и основних слобода свим особама са инвалидитетом и унапреди поштовање њиховог урођеног 
достојанства. 
Конвенција предвиђа да особе са инвалидитетом укључују и оне који имају дугорочна физичка, 
ментална, интелектуална или чулна оштећења која у интеракцији са разним препрекама могу ометати 
њихово пуно и ефикасно учешће у друштву на једнакој основи са другима. 
Основна начела ове Конвенције , члан 3,  су: 
*поштовање урођеног достојанства, 
*индивидуална самосталност укључујући слободу властитог избора и независност особа; 
*забрана дискриминације; 
*пуно и ефикасно учешће и укључивање у друштво; 
*уважавање разлика и прихватање особа са инвалидитетом као дела људске разноликости и човечанства; 
*једнаке могућности; 
*доступност; 
*равноправност жена и мушкараца; 
*уважавање развојних способности деце са инвалидитетом као и  
*поштовање права деце са инвалидитетом на очување свог идентитета. 
 

У складу са општим циљевима Конвенције ЉУДИ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА ПОРУЧУЈУ: 

*Наш језик је језик изазова и сламања препрека. 
*Желимо шансу а не привилегије! 
*Дозволите да се чује глас тишине! 

ученици Хемијско-медицинске школе, Вршац, 26. септембар 2016. 



 

 

 


