Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3. prosinca
Obilježivanjem Međunarodnog dana osoba s invaliditetom promiče
se razumijevanje pitanja invaliditeta i mobiliziranje potpora
dostojanstvu, pravima i dobrobiti osoba s invaliditetom. Također
nastoji se povećati svijest o dobicima koji proizlaze iz integracije
osoba s invaliditetom u svaki aspekt političkog, društvenog, gospodarskog i
kulturnog života. Ovogodišnji Dan obilježit će se u kontekstu globalne
pandemije COVID-19 s kojom je svijet suočen i koji uključuje osobe s
invaliditetom.
Glavni program obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u sjedištu UN-a u
New Yorku uključivat će otvaranje Dana, panel rasprave i kulturna događanja. Države članice,
organizacije civilnog društva i privatni sektor dobrodošli su organizirati vlastite događaje kako
bi proslavili Međunarodni dan borbe za podizanje svijesti i promicanje prava i perspektiva
osoba s invaliditetom diljem svijeta. Obilježavanje će se održavati u cijelom tjednu od 30.
studenog do 4. prosinca. Započinje 13. sjednicom Konferencije država stranaka – Konvencije
o pravima osoba s invaliditetom (uživo: otvaranje i izbor članova Odbora KPOSI).
1. i 3. prosinca (virtualni sastanci: okrugli stolovi, interaktivni dijalog sa delegatima UN-a i
zatvaranje).
Tema: " Desetljeće djelovanja i provedbe za uključiv održivi razvoj: provedba KPOSI i Programa
za sve osobe s invaliditetom do 2030."
Podteme za tri okrugla stola:
• Invaliditet i rad: ostvarenje prava na rad u otvorenim, uključivim i dostupnim
okruženjima za osobe s invaliditetom.
•

Rješavanje prava i potreba starijih osoba s invaliditetom: starenje i demografski
trendovi

•

Promicanje uključivih okruženja za potpunu provedbu KPOSI

Članak 40. Konvencije propisuje da se države stranke redovito sastaju na Konferenciji država stranaka
kako bi razmotrile bilo koje pitanje u vezi s provedbom sadašnje Konvencije.
1. i 3. prosinca (virtualni sastanci: okrugli stolovi, interaktivni dijalog sa delegatima UN-a i zatvaranje).
Tema: " Desetljeće djelovanja i provedbe za uključiv održivi razvoj: provedba KPOSI i Programa za sve
osobe s invaliditetom do 2030."
Podteme za tri okrugla stola
• Invaliditet i poslovanje: ostvarenje prava na rad u otvorenim, uključivim i dostupnim
okruženjima za osobe s invaliditetom.
•

Rješavanje prava i potreba starijih osoba s invaliditetom: starenje i demografski trendovi

•

Promicanje uključivih okruženja za potpunu provedbu KPOSI

