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ПОНЕДЕЉАК 3. ДЕЦЕМБАР У 18 ЧАСОВА 

СВЕЧАНА САЛА ГО ВРАЧАР, УЛ. ЊЕГОШЕВА 77

Партнер у реализацији: Основна школа за децу са сметњама у развоју ,,НХ Душан Дугалић''

Кратак опис пројекта:  Градска општина Врачар,  у сарадњи са ОШ ,,НХ Душан Дугалић'',
поводом  Међународног  дана  особа  са  инвалидитетом,  уводном  трибином  означава  серију
трибина,  које ће се организовати у циљу пружања стручне подршке родитељима и породицама
деце  са  сметњама  у  развоју.  На  трибинама,  које  ће  бити  организоване  једном  месечно  у
свечаној  сали  ГО  Врачар,  наставни  кадар  из  ОШ  ,,НХ  Душан  Дугалић'',  родитељима  и
породицама пружаће  стручне  савете  на   најактуелнија  питања из  ове  области,  као  што су:
Аутизам - изазов и акција, Рана интервенција као предуслов напретка и развоја деце, Шта је
когнитивни развој и како га поспешити, итд.

ПЕТАК 7. ДЕЦЕМБАР У 11 ЧАСОВА

СВЕЧАНА САЛА ГО ВРАЧАР, УЛ. ЊЕГОШЕВА 77

Партнери  у  реализацији: Предшколска  Установа  ,,Врачар''  и   продукција  Три  за  грош  и
Театрић

Кратак опис пројекта:  Представа ,,Тужно паче'', у трајању од 45 минута, намењена је деци
предшколског узраста и њиховим родитељима.  Ова представа прати један део одрастања малог
пачета Паје,  периода живота који је за њега веома конфузан и буран, али у себи носи веома
важне  поруке  о  толеранцији,  другарству  и  одрастању.  Управо  су  ове  теме,  од  велике  су
важности за децу и родитеље, у основи ове приче.
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ПОНЕДЕЉАК 10. ДЕЦЕМБАР
ПЕТАК 14. ДЕЦЕМБАР
ПЕТАК 21. ДЕЦЕМБАР

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГО ВРАЧАР

Партнер у реализацији: Градска организација глувих Београда 

Кратак опис пројекта:  Током ове Недеље људских права у свих шест основних пкола, биће
организован по један јавни час за ученике и ученице осмих разреда.  Тема јавног часа биће
упознавање са основама српског знаковног језика,  а такође ђацима ће овом приликом бити
представљена  и  подељена  публикација  под  називом,  ,,Бонтон према  особама  са
инвалидитетом''.
Термини у којима ће бити одржани јавни часови су: 

- понедељак 10. децембар (у две основне школе);
- петак 14. децембар (у две основне школе);
- петак 21. децембар (у две основне школе).

УТОРАК 11. ДЕЦЕМБАР У 18 ЧАСОВА

СВЕЧАНА САЛА ГО ВРАЧАР, УЛ. ЊЕГОШЕВА 77

Кратак опис пројекта: На званичној Фејсбук страници Градске општине Врачар, лајв пренос
разговора на тему: ,,Шта су женска права данас? Стагнација, прогрес или назадовање..'' 

СРЕДА 12. ДЕЦЕМБАР У 12 ЧАСОВА

ГАЛЕРИЈА ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ 
,,БОЖИДАРАЦ 1947 – БЕОГРАД

Партнери у реализацији: Центар за образовање и културу ,,Божидарац 1947 – Београд'' и НВО
,,Да се зна!''

Кратак опис пројекта:  Изложба и коктел поводом отварања саветовалишта PFLAG     (  Parents,  
Families and Friends of Lesbians and Gays  )  , које ће пружати помоћ и савете сваке среде од 18 до
20 часова,  у  просторијама  Центра за  образовање и културу ,,Божидарац 1947 – Београд'',  у
сарадњи са НВО ,,Да се зна!''.

ЧЕТВРТАК 13. ДЕЦЕМБАР У 17 ЧАСОВА
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СВЕЧАНА САЛА ГО ВРАЧАР, УЛ. ЊЕГОШЕВА 77

Партнер у реализацији: НВО ,,Либеро''

Кратак опис пројекта:  Двочасовна интерактивна радионица о вршњачком насиљу и насиљу
на интернету за врачарске основце и средњошколце под називом ,,Кроз раговор до безбедног
интернета''. 

ПОНЕДЕЉАК 17. ДЕЦЕМБАР У 12 ЧАСОВА 

СВЕЧАНА САЛА ГО ВРАЧАР, УЛ. ЊЕГОШЕВА 77

Партнери у реализацији: НВО ,,АmitY'' и Удружење пензионера Врачара 

Кратак опис пројекта: Трибина о превенцији насиља према старијима

СУБОТА 22. ДЕЦЕМБАР У 12 ЧАСОВА

ГАЛЕРИЈА ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ 
,,БОЖИДАРАЦ 1947 – БЕОГРАД

Партнери у реализацији: Центар за  образовање и  културу ,,Божидарац 1947 –  Београд'' и
Канцеларија за младе Општине Врачар

Кратак  опис  пројекта:  Изложба  фотографија  и  подела  награда  најбољим  ауторима
фотографија на Instagram конкурсу за младе врачарце под hashtag-ом #pravonasrecujepravonasrecuje.
Инспирацију за ову тему конкурса нашли смо у Конвенцији о правима детета „дете треба да
расте у атмосфери среће, љубави и разумевања“.

*Додатне информације о целом програму дешавања можете добити од кабинета председника
Скупштине ГО Врачар на: + 381 11 3081 597


