Особе са инвалидитетом теже до посла

ОБАВЕЗА КОЈА СЕ ИЗБЕГАВА

Подаци Светске банке показују да је 13% особа са инвалидитетом у Србији запослено, највише
- 10%, углавном у организацијама особа са инвалидитетом, док само 1%
ради у привреди и јавном сектору

у невлаДином сектору

Већина

послодаваца у Србији који
испуњавају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом
опредељује се да ту обавезу

испуни уплатом предвиђеног новчаног износа у буџетски фонд, а знатно
мањи број да запосли особу са инвалидитетом, проистиче из података које је
Пореска управа Србије доставила агенцији „Бета". На тај начин је у протеклих
годину и по дана у фонд уплаћено 3,3
милијарде динара. У Србији је мали
проценат особа са инвалидитетом запослен, углавном у невладином сектору.
Обавезу запошљавања особа са
инвалидитетом, коју имају све фирме
с више од 20 запослених, испуњавају
6.153 послодавца у Србији. У Пореској управи наводе да од тога око 5.100
послодаваца обавезу запошљавања
особа са инвалидитетом испуњава уплатом 50% просечне месечне зараде у
буџетски фонд. Послодавци су на тај
начин уплатили 3,3 милијарде динара
у буџетски фонд током прошле и првих
шест месеци ове године. У 2013. уплаћено је 2,2 милијарде динара, а у првих
шест месеци 2014. године половина тог
износа. Пореска управа је навела да је
389 послодаваца у 2013. години уплатило у буџетски фонд око 310 милиона
динара пенала, а првих шест месеци
2014. око 50 милиона динара.

У 2013. години 389 послодаваца уплатило у буџетски фонд око 310 милиона
динара пенала, а за првих
шест месеци 2014. око 50
милиона динара
По Закону о професионално) рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом, послодавац који има
од 20 до 49 запослених дужан је да у
радном односу има једну особу са инвалидитетом, а послодавац који има 50
и више запослених дужан је да запосли
две особе са инвалидитетом и по једну
на сваких наредних започетих 50 запослених. Отворена је и могућност да
се уместо тога финансира неко предузеће за професионалну рехабилитацију
и запошљавање особа са инвалидитетом или учествује у финансирању њихових зарада преко буџетског фонда за
те сврхе.
У 2013. години је извршено 368
контрола и донето 125 решења на износ утврђених пенала од 159 милиона
динара, навела је Пореска управа, у
чијој надлежности

је контрола испуњавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и наплата износа од 50% просечне зараде у
Србији. Прописана је новчана казна од
200.000 до милион динара за прекршај
за правно лице, новчана казна за одговорно лице у правном лицу износи од
10.000 до 50.000 динара, а за предузетника од 5.000 до 400.000 динара.
Подаци Светске банке показују да
је 13% особа са инвалидитетом у Србији
запослено, од чега чак 10% у невладином сектору, првенствено у организацијама особа са инвалидитетом, а само
1% у привреди и јавном сектору.
Према попису из 2011. године, у
Србији живи 571.780 особа са инвалидитетом, што је скоро 8% популације.
Просечна старост је 67 година. Удео
жена је 58%, а мушкараца 42%, подаци
су које је објавио Републички завод за
статистику.

Права загарантована Уставом
Усгав Републике Србије као мајвиши правни акт у Републици Србији забрањује еваку дискриминадију; па и дискриминацију особа са инвалидитетом. Пред Уставом и законом еу еви једнаки. Свако има право на једнаку ззкомску
заштиту, без дискрмминације. Устав забрањује непосредну
шт посредну дискриминацију, диекриминацију по било ком
оеноеу, марочито по основу расе, пода, иационалне приладности> друштвеног порекла, рођења, вероисповесш, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика,
стзрости, психичког или физичког инвалидитета. Република
Србија, поред других односа и облаети, уређује и обезбеђује
систем у области здравства, социјалме заштите, борачке и
инвалидске заштите.
Слободе и права остварују се, а дужности се испуи>авају
на основу Уетава, оеим када је предвиђено да се услови за
оетвариван>е појединих слобода и права утврђују законом.
Заноном се може прописати начин остваривања појединих
слобода и права када је то неопходно за њихово остваривање. Злоупотреба слобода и права човека и грађанина
противуставна је и кажшива.
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Све информације на једном месту
Како би ее наједном месту објединиле информације о
сервиеима (услугама) подошке на локалном нивоу, врсти
услуга које се пружају, као и профилима пружалаца услуга, креиран је портал \лплм.5ега51рос1г5кеМо, о свим доступним сервисима (услугама) подршке за особе са инвапидитетом из области социјалне заштите, образовања и
запошљаванга. Портал је резултат пројекта .Одрживи сервиси подршке за особе са инвалидитетом", који реализује
Форум младих са инвалидитетом, уз подршку Делегације
Европске умије у Републици Србији.

