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Jedan od preduvjeta neovisnoga življenja mladih s invaliditetom je 
prilagođeni prijevoz.



Europska komisija 2022. godinu proglasila je Europskom godinom mladih u 
kojoj se želi ukazati na važnu ulogu mladih u izgradnji bolje, zelenije, uključivije 
i digitalnije budućnosti.

Europska godina mladih pruža brojne prilike za učenje, dijeljenje vizije 
i susrete s drugima te sudjelovanje u aktivnostima u cijeloj Europi i zato 
predstavlja pravi trenutak da s puno samopouzdanja zakoračimo u budućnost, 
uz nadu u skori kraj pandemije. Doznajte što vas čeka u #EYY2022 !

Povodom Europske godine mladih 2022. Zajednica saveza osoba s 
invaliditetom Hrvatske - SOIH obilježava  

Europski dan neovisnoga življenja 2022. 
o temi „Mladi - Budućnost pokreta neovisnoga življenja“

Osobe s invaliditetom iz cijele Europe dana 5. svibnja obilježavaju Europski 
dan neovisnoga življenja. To je dan kada se promiče solidarnost i slave 
postignuća pokreta neovisnoga življenja i svih onih koji su se borili i bore za 
ravnopravnost osoba s invaliditetom u društvu. 

SOIH u svrhu što bržeg ostvarenja preduvjeta za neovisno življenje ove 
godine potiče uvođenje potpuno pristupačnog prijevoza o kojem će u lipnju 
održati Okrugli stol „Osobe s invaliditetom u prometu“ - HEKUP’22 na koji će 
pozvati predstavnike nadležnih ministarstava kako bi se utvrdile pretpostavke 
za strateško planiranje pristupačnog prijevoza u RH, posebice kada se ima na 
umu novi Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Pozivamo sve udruge članice saveza uključenih u SOIH da pripreme sliku 
stanja u  lokalnim zajednicama u kojima djeluju kako bismo na Okruglom 
stolu prikazali, ali i ukazali na veličinu problema. Kako je pristupačan prijevoz 
preduvjet neovisnom življenju, on je za mlade s invaliditetom od neprocjenjivog 
značaja kako za obrazovanje tako i za zapošljavanje, a nedvojbeno i za ostale 
aktivnosti svakodnevnoga života.

https://europa.eu/youth/year-of-youth_hr

