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УМЕСТО ПРЕДГОВОРА

„У време када је 1966. године формирана прва организација 
дистрофичара на нашим просторима – Удружење дистрофичара Југославије, 
неуро-мишићне болести биле су практично потпуно непознате, осим за врло 
узак круг стручњака који су се њима бавили као  и за породице које су тиме 
биле директно погођене. Та чињеница утицала је и на друштвени положај 
лица оболелих од ових болести. У то доба бити особа са дистрофијом 
значило је да немате никаква права, пре свега у области социјалне и 
здравствене заштите, затим образовања, пензијско-инвалидског система 
итд. Ова лица нису имала законски признат статус које данас имају особе 
са инвалидитетом. 

Током првих година дана рада у Удружењу дистрофичара 
Југославије постало је јасно да је неопходно организовање по републикама, 
јер се већина релевантних законских прописа доносила на том нивоу. Други 
важан разлог оснивања републичких удружења је био децентрализација 
тадашње Југословенске лутрије што је утицало на начин финансирања наше 
организације. 

Основни  разлози са оснивањем републичких удружења 
дистрофичара били су у суштини исти, као и за оснивање савезног 
удружења: непозната проблематика, неадекватна заштита, недовољно 
медицинско искуство. Основна је идеја била да се људи оболели од ових 
болести идентификују, да се окупе, да се информишу, да утичу на стварање 
системских решења, да се подстичу научна истраживања у овој области и 
да се преко југословенске организације дистрофичари Србије повежу са 
дистрофичарима из других делова тадашње Југославије и Европе.“

                                                                             

Гордана Рајков
први председник удружења дистрофичара Југославије
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Четири деценије су ништавне према вечности,  али врло дуг период 
у раду једне хуманитарне организације, као што је наша. 

Ако се вратимо у прошлост - четири деценије нашег рада су биле и 
четири деценије борбе за доказивањем, да смо и ми као и сви други и да због 
једне умањене способности нисмо друкчији, да живимо не поред вас већ са 
вама. Успут  смо превазишли почетне тешкоће, преживели многа искушења 
и „стали на своје ноге“. 

Паралелно са променама у земљи мењали смо се и ми, прошли два 
друштвена система и нашли своје место под сунцем. Пратимо све светске 
трендове и настојимо да их примењујемо у нашим условима на најбоље 
могући начин, као и достигнемо ниво који имају и други људи који се 
суочавају у свету са истим проблемом.  Пут је био тежак, јер је требало у 
ходу мењати себе и друге, њима доказивати да смо као и они, а нама да то 
исто можемо и ми. 

Од нас неколицине који смо се најчешће сретали у разним 
здравственим и клиничким установама, данас смо створили кохерентну 
организацију са разгранатом мрежом основних организација у  преко 
двадесет градова Србије, са преко 1.680 чланова које окупљамо у акцијама 
и активностима и стварамо нови имиџ о особама са инвалидитетом, што 
нимало није било лако. Успели смо да створимо другачију слику у средини о 
нама, прешли из доминантно медицинског модела инвалидности у социјални 
и успели да изградимо  партнерски однос са свим релевантним државним 
институцијама. Четири деценије након почетка рада, основну сврху нашег 
деловања у садашњости репрезентује мисија наше организације која каже 
да је „Савез дисторфичара Србије инвалидско – хуманитарна организација 
која окупља лица оболела од различитих форми мишићних дистрофија и 
сродних неуромишићних обољења,  ради остваривања њихових основних 
људских права у циљу стварања једнаких услова за све, путем заступничког 
рада“.  

О том пређеном путу, о променама, циљевима и задацима наше 
организације, о нашем развоју и узрастању, покушали смо да вам испричамо 
у књизи која је пред вама. А када затворите последњу страницу књиге 
можда ћете осетити потребу да нас боље упознате, и да нам  приступите  
као помажући члан, као волонтер, како би заједно кренули даље крупним 
корацима  у сусрет нашој петој деценији рада. 

Књига која је у вашим рукама има два дела:  први, приказује настанак 
и етапе развоја Савеза дистрофичара Србије у целини, други има десет 
поглавља од којих је сваки посвећен једној области којом се Савез бавио и 
бави: циљеви, задаци и активности у домену законодавства и бенефиција, 
социјална питања и социјалне установе, здравство и здравствене установе, 
школе за децу, јавне манифестације, сарадња у домаћим и међународним 
оквирима, спорт и рекреација, јавне манифестације итд.    

Други одељак посвећен је раду основних организација из мреже 
Савеза дистрофичара Србије. На овај начин добили смо мозаик чињеница 
које све заједно репрезентују рад Савеза дистрофичара Србије у целини. 
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Иако књига носи име једног аутора, она је ипак, резултат рада и 
сарадње многих консултаната, који су свако на свој начин допринели да 
књига изгледа овако каква јесте, са напоменом да је много тога још остало 
необљављено, јер ако бисмо излагали детаље требало би више томова. 
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П Р В И   Д Е О

НАСТАЈАЊЕ САВЕЗА ДИСТРОФИЧАРА 
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Било је то давне 1966. године када се група младих људи оболелих 
од дистрофије, у лечилишту у Фојници код Сарајева, замислила над својом 
будућношћу. И за лекаре здравствених установа мишићна дистрофија је 
тада још увек била енигма, јер се ниједан од лекара није дубље позабавио 
том болешћу. Додуше тада није било ни услова за неки научни рад, нити је 
постојала друга специјализована установа која се бавила овим болестима. 

Суочени са том чињеницом дошли су до закључка да би требало 
да се формира удружење или организација, преко које би се борили 
за остваривање својих права, како би тиме помогли себи и другима да 
постепено решавају заједнички своје проблеме. А проблема је било много:

 а) особе погођене болешћу нису имали социјално осигурање, 
а и они који су га имали било је сведено само на здравствено осигурање, 
стационарно лечење и рехабилитацију, без права на туђу негу и помоћ;

б) велики број њих није био школован или је школовање прекинуо 
у најранијој доби, те им је било потребно бар основно образовање или 
наставак школовања, а некима и дошколовање за професију;

в) они који су и завршили неку средњу школу били су без посла, те 
је требало изборити се за радно место које живот значи;

г) свима је била потребна нека помоћ, коју сами нису могли да 
остваре. Све су то била питања од егзистенцијалне важности. 

Сагледајући ове чињенице формиран је Одбор који је 6. новембра 
1966. године у Фојници основао уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА, које је 
донело закључке и одредило задатке за даљи рад. Тако је створен нуклеус 
будућег САВЕЗА ДИСТРОФИЧАРА ЈуГОСЛАВИЈЕ. 

Први задаци и програм су били крајње једноставни, али врло 
прагматични:

„1) Ангажовати се да се ова категорија болесника третира као 
социјални осигураници и ослободити их плаћања партиципације у 
медицинским установама;

  2) Да се при болници у Фојници отвори специјална основна школа 
за школовање, дошколовање и професионално оспособљавање болесника 
(12% је било без школе, 47% је због болести прекинуло своје школовање, које 
је требало завршити, а 4% је могло да ради и поред своје физичке немоћи);

  3) Да се у болници формира стручни медицински савет, који ће 
пратити савремена медицинска достигнућа и који ће се специјализирати за 
лечење свих врста миопатија, тако да ова болница постане специјалистичка 
болница за лечење миопатије за целу Југославију;

  4) Да се формирају слична удружења у свима републикама, како би 
се створио бољи контакт међу болесницима и тако створило чланство, које 
ће решавати своје потребе и проблеме. “
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Болница у Фојници1

Тако је формирано прво Удружење дистрофичара Југославије, 
чији су оснивачи били: Гордана Рајков, Оливера Јандрић и Аранђел Рајко 
Радмилац из Србије, као и Хасан Пашовић из Босне, Стјепан Босак из 
Хрватске и Борис Шуштарчич из Словеније. Тада су сви били млади и пуни 
полета, али кроз све ове године увек су сматрали да је додатна вредност 
организације била то што су је основали сами дистрофичари. На тај начин 
створена је прва аутономна организација телесних инвалида у Југославији. 
Пописано је било 547 чланова, мада се знало да их има много више. 

Подаци говоре да почетак рада Удружења дистрофичара Југославије 
почиње са пуно ентузијазма, али без ранијег искуства, без иједног закона, без 
знања о распрострањености болести на тлу Југославије, без тачне евиденције 
о броју оболелих. Као на сваком почетку, било је сумњи и неизвесности у 
раду нарочито у погледу финансирања, било је и разочарања, али све то 
није сметало да се крене напред, увек са надом за боље сутра, и жељом  да 
ће се једнога дана болест савладати. 

Из једне ентузијастичко-алтруистичке фазе рада стигло се 
до легалистичке фазе када је донет први статут 1973. год. и  тако су 
постављени темељи будуће савезне организације дистрофичара. Према 
првом статуту Савез је „хуманитарно-социјална организација у коју су 
удружене републичке и покрајинске организације дистрофичара“ (чл. 2), а 
„на бази Уставом зајемчених слобода удруживања грађана“ (чл. 1). 
 

1. Фојничка бања, природно лечилиште на надморској висини од 620 м са 
радиоактивним водама температуре до 30 целзијуса, лечи реуматизам, неуралгију, 
ишијас и кожне болести (Нова енциклопедија Ларус–Караџић, Београд, 1978. 
књ.“II“ стр.1817. Иначе болница у Фојници је изграђена самодоприносом грађана 
целе Југославије 5. априла 1969.године.
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Удружење извршава своје задатке у складу са интересима својих чланова и 
општеважећих интереса изражених у Уставу СФРЈ, закона и  друштвеном 
договору о самоуправном споразуму“ (чл. 3). “Савез има својство  правног 
лица и његова се делатност простире на целом подручју Југославије“ (чл. 9) 
са седиштем у Београду.  Дакле, читава преамбула првог статута је била у 
духу тадашњег политичког система државног централизма. 

Први задаци Удружења дистрофичара Југославије су били: 
проширење, учвршћивање, консолидовање и развијање организације и 
развијање сарадње републичких и покрајинских организација са члановима 
у циљу реализације њихових задатака; праћење и проучавање законодавне 
проблематике, и у том смислу предлагање државним органима доношење 
нових прописа у корист оболелих; развијање сарадње са Европском 
организацијом дистрофичара – ЕАМДА (European Alliance of  Neuromuscular 
Disorders Associations), по потреби и другим међународним организацијама 
које имају сличне циљеве; организовање и одржавање научних скупова о 
проблематици мишићне дистрофије и сродних обољења; спровођење 
издавачке и пропагандне делатности у циљу упознавања оболелих и 
јавности са постигнутим резултатима рада свих који се баве проблематиком 
ових болести; сарадња са сличним организацијама и савезима и друштвено 
политичким организацијама у циљу решавања здравствених, социјалних и 
културно просветних проблема оболелих (чл. 16). Као што се види, задаци 
су били за то време врло прогресивни, али и конкретни, релативно скромни, 
аналогно могућностима организације у целини, а сходно политичким 
приликама. 

Удружење  је одмах отпочело, аналогно својим могућностима, 
да реализује програм и постављене задатке па је врло брзо, 1968. године 
покренут први лист – новине намењене специјално особама са дистрофијом 
под називом “Миопатија и ми”, који је излазио као савезно гласило до 1989. 
године, четири пута годишње, са главним уредником Рајком Кнежевићем 
до 1985. године, а од тада до краја излажења 1989. године под уредништвом 
Гордане Рајков. 1969. године бања-лечилиште у Фојници прерасло је у 
Болницу за неуромишићне болести и формиран је тим за специјално 
проучавање неуромишићних обољења. Иначе, у самој болници 1969. године 
отворена је Специјална основна школа за телесно инвалидну децу, која је 
као самостална радила до 1982. године, када је припојена основној школи 
“Ката Говорушић” у Фојници, проглашена њеним истуреним оделењем и 
наставила са даљим радом.

Удружење дистрофичара Југославије је био један од 7 оснивача 
ЕАМДА-е (Европска организација дистрофичара – European Alliance of 
Neuromuscular Disordes Associations) и та веза постоји и до данашњег дана, 
с тим што је континуитет настављен преко Савеза дистрофичара Србије. 

Међутим, основни смер делатности удружења био је ширење мреже 
организација у земљи, па је на Скупштини удружења, јуна 1968. године 
донета одлука да се у свим републикама у Југославији оснују иницијативни 
одбори за формирање републичких организација, где за то постоје услови. 
Како је највећи број чланова био из Србије, то је јуна 1968. године формиран 
иницијативни одбор за оснивање Удружења дистрофичара Србије. 
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Савезна организација је деловала до 30. јуна 1991. године, када се 
Југославија распала, након чега је свака република формирала националну 
организацију, која је даље наставила својим самосталним путем. Међутим, 
чињеница је да је Савез дистрофичара Југославије, и њен председник 
Гордана Рајков2 поставила темељ и овој данашњој организацији – Савезу 
дистрофичара Србије, увела је у Европску организацију дистрофичара, 
чиме је трасиран пут њеног даљег развоја. 
 

Прослава прве деценије Савеза удружења дистрофичара Југославије

2. Представник Југославије у ЕАМДА-и је била Гордана Раков, jеданаест година, 
најпре подпредседник, а затим председник, као прва жена председник.
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Д Р у Г И  Д Е О

САВЕЗ ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ 
И  ЊЕГОВ РАД

КРОЗ ВРЕМЕПЛОВ ОД ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ
У приказивању развојног пута Савеза дистрофичара Србије за 

протеклих четрдесет година, као репер смо узели циљеве и задатке Савеза 
зацртане у статутима, јер су они, циљеви и задаци, били и остали главни 
покретачи организације у целини. Пажљивом анализом виде се сви новији 
и већи захвати које смо предузимали, што је знак да смо били у могућности 
да их решавамо. 

Поред тога у излагању чињеница трудили смо се да показажемо да 
смо стално пратили друштвена кретања у земљи и прилагођавали им се, 
мењајући тако структуру организације, али не и примарне циљеве и задатке. 
На формирању били смо удружење, да би затим постали савез удружења, 
правили смо самоуправне споразуме, уводили смо друштвену заштиту и 
самоодбрану,  али увек смо остајали оно што јесмо,  јединствени савез чланова, 
који аутономно делују на територијалном принципу, одговарајући за своје 
поступке. Дакле, били смо и остали динамична друштвено-хуманитарна 
организација, која стално усваја иновације и кретање друштвених трендова, 
прилагођавајући их нашим друштвеним и економским приликама. Тако је  
садржај рада био обогаћен и иновиран новим идејама. 

Пажљивим ишчитавањем наших статута пада у очи да смо увек 
настојали да заузмемо партнерски однос са институцијама државног 
система и да будемо сарадници на заједничком задатку. Отуда ми стално 
“указујемо”, „подстичемо”, “настојимо”,  “интервенишемо”  и “помажемо”. 

Ево како смо то радили од првог дана.  

Радно председништво на прослави 40 година постојања и рада СДС
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Уважени гости на прослави јубилеја

Председник СДС, Радован Павловић, на прослави јубилеја
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ОСНИВАЊЕ УДРУЖЕЊА ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ

Према препоруци Скупштине Савезног одбора дистрофичара 
Југославије од јуна 1968. год, у Србији је формиран иницијативни одбор 
за оснивање Удружења дистрофичара Србије. Председник иницијативног 
одбора је био Ерих Сколицки, дипломирани правник, а секретар Славко 
Васиљевић, такође дипломирани правник. Они су позвали тридесет једног 
члана (редовног и помажућег) из Београда, Земуна, Новог Сада, Јагодине и 
Лесковца, да дођу у Београд, 22. децембра 1968. године, у улицу Димитрија 
Туцовића бр. 43-45, у просторије месне заједнице “Булбулдер”, у циљу 
”одржавања оснивачке скупштине удружења дистрофичара Србије”. О 
одржавању скупштине обавештена је јавност преко тадашњег званичног 
листа “Борба”.

Оснивачку скупштину отворио је Ерих Сколицки и констатовао да 
је од 31 позваног лица дошао 21 члан и још 65 других лица, као и председник 
Удружења дистрофичара Југославије, Аранђел Радмилац, председник 
Удружења из Босне и Херцеговине, Хасан Пашовић, и подпредседник Симо 
Петковић, председник удружења из Војводине, Олгица Лучић, а са Косова 
др. Мирослав Павловић са секретаром Ксели Нехат, као и многи родитељи 
и пријатељи. Изабрано је радно председништво Скупштине у које су ушли: 
Обрад Цицмил, Гордана Рајков и Стојан Настић. Изабрана су радна тела и 
комисија за кандидатуру председништва итд. Скупштину су поздравили у 
име  Српског лекарског друштва - секције за физикалну медицину и терапију 
др. Игор Малешевић, као и члан одбора из Фојнице, Стојан Настић. 

Радно председништво на оснивању удружења дистрофичара Србије 
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Реферат о потреби оснивања Удружења поднела је Гордана Рајков, 
након чега је уследила врло дуга и конструктивна дискусија о потреби 
оснивања удружења у Србији, као и о његовим задацима и правилима рада, 
стварању евиденције, оснивању медицинског савета итд. 

Након дуже и конструктивне дискусије, уз прегршт амандмана, 
усвојен је “Правилник Удружења дистрофичара Србије”, који је омогућио 
да удружење буде уписано у регистар удружења грађана под бр. 130/69, 
а на основу решења СУП-а Србије од 24. јануара 1969. године. Тако је 
легализовано уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ. 

Према првим правилима “Удружење је добровољна и јединствена 
организација, која окупља дистрофичаре и остале оболеле у заједницу са 
свим грађанима заинтересованим за помоћ оболелим, у циљу унапређења  
лечења и рехабилитације, културно-просветног рада, социјално-здравствене 
заштите, друштвено-забавног живота, као и у свим другим активностима, 
које помажу оболелим у било ком виду.” (чл. 1). У члану дата је дефиниција 
шта су неуромишићне болести и њене врсте, да би у чл. 4 био дат опис 
амблема удружења: “десна рука испружена према сунцу, дланом окренутим 
према горе, а са десне стране у благом луку се налази маслинова гранчица, 
испод слике стоји скраћеница УДС.”

Игор Малешевић и Стојан Настаћ на оснивачкој скупштини
удружења дистрофичара Србије

Данас, након четири деценије од оснивања удружења, интересантно 
је “изнети циљеве и задатке који су постављени приликом оснивања 
организације:    
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- да се бори против мишићних и неуро-мишићних оболења тј. да 
подстиче  истраживања узрочника, а самим тим изналажења нових 
начина лечења;
- да води статистику о броју оболелих у Србији;
- да подстиче рад на раном дијагностицирању оболелих;
- да помаже у социјалном збрињавању оболелих;
- да организује школовање оболелих;
- да помаже у проналажењу одговарајућих места за запошљавање 
оболелих;
- да прати и проучава развој поједине проблематике и предлаже 
надлежним органима измене и допуне постојећих прописа, односно 
доношење нових прописа и мера у корист оболелих;
- да води бригу у  решавању материјалних, здравствених, просветних, 
социјалних и других питања оболелих;
- да упућује и пружа помоћ у коришћењу законских и других 
прописа;
- да помаже у снабдевању оболелих чланова инвалидским и 
другим помагалима и сарађује са надлежним факторима заједнице, 
комунама и центрима за рехабилитацију;
- да успоставља и одржава везу са истим или сличним удружењима 
у земљи и иностранству;
- да организује одмор и рекреацију својим члановима у свом или 
другом одмаралишту;
- да организује културно-забавни живот међу чланством;
- да издаје листове или друге публикације из области мишићних 
оболења;
- да разматра и решава друга питања од заједничког интереса, а која 
су предвиђена овим правилником и другим актима удружења.”

Овако постављени циљеви и задаци остали су са већим или мањим 
изменама до данашњег дана путоказ у деловању Савеза дистрофичара 
Србије.

На оснивачкој скупштини за првог председника је изабран др. 
Игор Малешевић, а за секретара Аранђел Радмилац, док су за чланове 
Извршног одбора изабрани: др. Слободан Аврамовић, Боса Дефранчески, 
Драгица Ђукић, Мирко Јовичић, Ерих Сколицки, Ружица Дурковић, Славко 
Васиљевић, Рајко Кнежевић, Мирко Милосављевић и Бранко Рајић. За 
чланове Надзорног одбора изабрани су Милош Маленовић, Олга Чујовић 
и Милан Антић. Тако је основано Удружење дистрофичара Србије, а прва 
средства за рад је дала Скупштина општине Звездара, као и пословни 
простор у којем се и данас налази.   

Данас, после толико година, о том тренутку оснивања Удружења 
Гордана Рајков каже: “Дистрофичари Србије формирали су концепцију 
савременог покрета који би се данас могао назвати спонтана социјална 
рехабилитација. Постављајући своје циљеве и задатке, сами су их 
решавали уз помоћ своје околине. Тај процес спонтане социјалне 
рехабилитације одвијао се годинама у кругу организације Србије.” 
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Кроз различите форме деловања СДС је мењао јавно мњење 
годинама  подижући свест о томе да није инвалидност препрека, већ да оне 
долазе из окружења које не ствара подједнаке шансе за развој и деловање 
личности. 

ФОРМИРАЊЕ САВЕЗА - СТРуКТуРА И РАЗВОЈ

Оснивање Савеза дистрофичара Србије није имало за циљ само 
друштвено организовање и повезивање лица са различитим формама 
мишићне дистрофије међу собом, већ много више од тога. Имало је, 
пре свега, за циљ да промени схватање код самих чланова да су они, пре 
свега, и изнад свега, личности које имају своју вредност, а да је друштво 
одговорно што немају исте могућности. Зато је Удружење имало за циљ да 
члановима врати најпре самопоуздање и људско достојанство у сопствену 
вредност путем различитих друштвених активности. Требало их је 
ослободити осећања ниже вредности и стигматизирајућег комплекса свога 
инвалидитета и застарелог схватања да су они пасивни актери друштвеног 
живота, већ да су они људи достојни поштовања и уважавања са истим 
правима и дужностима, као што их имају и сви други грађани наше земље, 
а то значи да добију исте могућности за развој, за квалитетнији живот 
достојан човека.

Други принцип од кога се пошло и који је и даље развијан  у Савезу 
је да се због једне физиолошке дисфункције не треба одбацити читава 
личност, јер у свакој личности има многих потенцијала и вредности које 
треба искористити и на којима треба градити будућност. Требало је прећи 
са медицинског на социјални модел схватања инвалидности. То значи да је 
требало подићи свест грађана о схватању инвалидности, односно требало 
је анимирати социјалну зрелост средине. 

Трећа чињеница од које је Савез пошао је схватање да је инвалидност 
питање људских права, а онда све друго. То схватање обавезује државу 
и заједницу да омогући особама са инвалидитетом право приступа свим 
друштвеним ресурсима: образовању, професионалном оспособљавању, 
запошљавању, култури, информисању, свим службама и институцијама. 

Особе са инвалидитетом најбоље познају своју проблематику, 
потребе и начин како да те потребе остваре, зато треба да буду присутни 
свуда тамо где се о њима расправља и решава њихов статус, јер су они 
аутентични представници своје популације. Отуда је и створена максима 
„Ништа о нама без нас“, коју је Душанка Лукић Хавелка, бивши помоћник 
министра за социјални рад, парафразирала: „Организације инвалида су 
медијатор преко које се изражавају све њихове потребе.“

Четврта чињеница од које је Савез пошао је измена свих прописа 
којима би се уредио статус оболелих од мишићне дистрофије. За некога 
је то било немогуће, за друге несхватљиво, за треће „врло тешко да може“, 
али су се ипак изменили многи прописи и подзакознска акта и у њима 
уградиле бенефиције, које су данас постале нешто „сасвим нормално“. А 
наше схватање је било врло једноставно: „интегрално смо део друштва и 
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као такви активно учествујемо у њему и свим његовим токовима тамо где 
знамо, умемо и можемо, и на тај начин помажемо својој будућности и онима 
који долазе за нама да не би прелазили трновити пут којим смо ми прешли.“ 
(Гордана Рајков)

Ово су четири основна елемента концепције од којих смо пошли 
при стварању организације. 

ПРВИ  СТАТуТ  уДРуЖЕЊА  је донет на скупштини Удружења 
26.4.1974. године, која је одржана у Београду. Тада је Удружење дистрофичара 
Србије било „заједница удружења дистрофичара САП Војводине, 
САП Косова, Удружења Београда и основних организација са подручја 
Србије. “Савез је био „уређен на принципу самоуправних договарања и 
споразумевања у циљу борбе против дистрофије и сродних мишићних и 
неуромишићних оболења“ (чл. 1). Удружење има својство правног лица и 
регистровано је 1969. године под редним бројем 130 код РСУП-а Србије“ 
(чл. 7). Према овом статуту, првом после „Правилника“ из 1968. године, 
циљеви и задаци удружења су да врши следеће послове:
               - да окупља дистрофичаре и организује их кроз разне облике рада  
и друштвене активности да постану равноправни и корисни чланови 
друштвене заједнице;

- да подстиче на бољи рад све институције које се баве третманом 
оболелих;

-  да подстиче рад на раном дијагностицирању оболелих, да прати 
и проучава законодавство и у том смислу предлаже надлежним органима 
измене и допуне постојећих прописа и доношења нових прописа и мера у 
корист оболелих;

- да проучава резултате и даје иницијативу за научно истраживачки 
рад на изучавању мишићних и неуромишићних оболења; 

- да води бригу о решавању  материјалних,  здравствених,  просветних, 
социјалних и других питања оболелих;

- да прати и проучава проблематику оболелих у земљи и 
иностранству;

- да упућује оболеле и пружа им помоћ у правилном коришћењу 
законских и других прописа;

- да успоставља везе и шири сарадњу са сродним организацијама у 
Југославији и иностранству;
               -  да помаже при набавци ортопедских помагала оболелим;

- да помаже организовању и одржавању научних скупова посвећених 
проблемима мишићних и неуро-мишићних оболења;

- да  организује издавачку и пропагандну делатност у циљу 
упознавања оболелих и јавности са постигнутим резултатима рада 
организација, које се баве проблемима оболелих;

- да сарађује са Савезом дистрофичара Југославије и удружењима 
дистрофичара других република у циљу разматрања и решавања 
заједничких проблема и изналажења најбољих облика међусобне сарадње 
на пољу заједничког деловања;

- да сарађује са самоуправним друштвено-политичким, стручним 
и другим организацијама у циљу остваривања задатака предвиђених овим 
статутом.“
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Ове задатке Удружење остварује „преко организација, органа и 
установа које оснива у ту сврху“ (чл. 11). Удружење има четири групе 
чланства: редовне, ванредне, помажуће и почасне. (чл. 12), затим наводи 
таксативно обавезе и права чланства (чл.14-18), а онда даје структуру 
организације: основне са могућим секцијама (чл. 12 до 25), покрајинске, 
као и њихова тела и задатке (чл. 27-37), облике финансирања (чл. 38-40) и 
административно пословање (чл. 41).

Радно председништво једног од конгреса Савеза дистрофичара Југославије

САВЕЗ уДРуЖЕЊА ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ (1973 – 1995.)

Промене у друштвено-политичком систему земље и увођење 
друштвеног самоуправљања и колективног руковођења, као и укључивање 
друштвено-хуманитарних организација у ССРНЈ и постајањем његовог 
„конститутивног дела“ којим се преузимају нови задаци и обавезе, довели 
су до тога да је Удружење дистрофичара Србије морало да прилагоди своју 
организациону структуру новонасталој ситуацији. Дате су нове смернице 
за рад, јер је „само чланство требало да обезбеди средства из стабилних 
извора финансирања. Средства за то треба обезбедити разменом рада путем 
друштвеног договора са самоуправном заједницом, која ће вредновати 
садржаје програма рада и активности“ (Мирко Цетинић, председник 
ССРНЈ). Према томе друштвени договор је постао основа за стална 
средства финансирања преко ССРНЈ, чији је „конститутивни члан“ постало 
и Удружење дистрофичара Србије, које сада постаје „Савез удружења“.  Све 
је то утицало на сазивање нове скупштине на којој су уграђене настале 
друштвене промене.
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Друга редовна Скупштина одржана је 9. јуна 1979. године у 
Крагујевцу,  на којој је донет нови статут,  по којем је сада Савез дистрофичара 
Србије „заједница удружења дистрофичара САП Војводине и Косова и 
регионалних удружења са подручја Србије“. Полази се од политике СКЈ 
и програмских начела ССРНЈ као своје политике и програмске основе 
чинећи тако „јединствени фронт социјалистичког самоуправљања“ (чл. 1), 
дефинише удруживање као „Савез удружења дистрофичара Србије“ (чл. 
2), чија се делатност простире на читаву територију Србије, укључујући и 
обе покрајине “ (чл. 4) има својство правног лица и регистровано је под 
бр. 212-86/74 (чл. 7) и као такво, члан је Савеза дистрофичара Југославије 
(чл. 8), обезбеђује јавност свога рада и настоји да чланство стално буде 
информисано о свему (чл. 10), а по потреби објављује информације о себи 
и своме раду преко свога гласила.“

По новом статуту циљеви и задаци Савеза удружења су:
„- да покрајинска и регионална удружења обезбеђују кроз разне 

облике рада и друштвене активности, непосредно укључивање у друштвене 
токове и оспособљавање за привређивање;

- да преко покрајинских и регионалних организација води бригу о 
решавању материјалних, здравствених, просветних, социјалних и других 
питања оболелих;

- да покрајинским и регионалним организацијама пружа непосредну 
помоћ у правилном коришћењу законских и других прописа;

- да заједно са покрајинским и регионалним удружењима окупља 
родитеље и пријатеље лица оболелих од мишићне дистрофије ради 
организовања разних активности у корист оболелих лица;

- да у сарадњи са покрајинским и регионалним удружењима, 
Савезом за спорт и рекреацију инвалида Србије, Институтом за дечју 
неуропсихијатрију „Јован Јовановић Змај“ у Београду,  Заводом Новопазарска 
бања у Новом Пазару и другим институцијама организује и спроводи 
културно-уметничке манифестације, просветно, физичко образовање и 
васпитање и одмор и рекреацију оболелих од дистрофије;

- да на бази самоуправног споразума и договарања учествује у 
разматрању и решавању питања од заједничког интереса;
            - да сарађује са самоуправним политичким, стручним и другим 
организацијама у циљу остваривања задатака предвиђених овим 
статутом.”
Свему овоме треба додати и задатке који су у претходном статуту већ 
поменути, те их овде не понављамо. 

Циљеве и задатке Савез остварује “непосредним ангажовањем”, 
значи преко чланица (организација), а у сарадњи са одговарајућим 
самоуправним организацијама, чиме су основне организације добиле 
одређену самосталност у своме раду на принципу самоуправљања. Статут 
даје организациону шему удружења на ниво Републике Србије, Покрајина . 

Новина у овом Статуту је формирање стручних тела у организацији, 
као што су Медицински савет, Стручни савет, Издавачки савет, разне 
комисије за поједине активности, као и  стручна служба са одређеним  
доменом рада.
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Састанак Медицинског савета у специјалној болници у Новом Пазару 

ТРЕЋИ СТАТуТ је донет на Конференцији Удружења  дистрофичара 
Србије, 5. јула у Београду, 1984. године. То је уствари “самоуправни споразум 
организација о своме раду, а према Закону о друштвеним организацијама 
и удружењима грађана (Сл.гл. 24/82), по којем је Савез дистрофичара 
”друштвена организација са хуманитарним циљевима, у коју се удружују 
све организације на принципу солидарног договарања и споразумевања при 
чему свака задржава своју одговорност за спровођење сопствених задатакa”, 
а заснива се на принципу солидарне равноправности” (чл. 5).

Овај статут је увео и неке нове термине, као што су скупштина уместо 
конференције, одбор самоуправне радничке контроле уместо надзорног 
одбора, радну заједницу уместо административно-финансијске службе, 
што је све било у духу тога времена. Зато је Савез као конститутивни члан, 
морао да све промене угради у своја нормативна акта. 

Циљеви и задаци остају исти као у претходном статуту, па их овде 
нећемо наводити. 
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Седница Скупштине савеза удружења дистрофичара Србије

ЧЕТВРТИ СТАТуТ САВЕЗА је донет на трећој Конференцији 
СУДС, а четвртој седници председништва, одржаној у Новом Пазару, 24. 
фебруара 1995. године, на којој је Савез доживео нову трансформацију, 
јер је по новоусвојеном статуту Савез дистрофичара Србије “самостална, 
јединствена, непрофитна, нестраначка, друштвено-хуманитарна 
организација инвалидних особа оболелих од прогресивних нервно-
мишићних болести, (у даљем тексту дистрофичари), ради остваривања 
њихових заједничких права и друштвених интереса” (чл. 1), и делује 
преко покрајинских,  окружних и градских организација, и има својство 
друштвено правног лица и уписана је у регистар надлежних државних органа 
(чл. 2). Савез дистрофичара Србије је члан Европског савеза националних 
организација дистрофичара ЕАМДА (чл. 2). Рад Савеза је јаван, отворен 
и доступан јавности, а преко својих гласила ставља на увид јавности свој 
рад (чл. 5). У јавности га представља председник а заступа секретар (чл. 6), 
примењује начело равноправности (чл. 7) и има јасно формулисане своје 
циљеве и задатке. 

Промена политичких прилика у земљи утицала је и на међусобне 
односе чланица, које су се удруживале по принципу међусобне 
солидарнорсти, по принципу очувања самосталности и одговорности у 
спровођењу сопствених задатака.

Међутим, ако би нека чланица нарушавала статут, правилнике, рад 
и ред, и притом нарушавала углед организацији, Републички одбор има 
право да предузима мере помоћи да се кризно стање реши (чл. 13).

 Из статута ССРНС су  произашле све одредбе из предходног, 
а како те организације више нема у нашем друштвено-политичком 
систему, више нема самоуправљања, друштвене самозаштите, политичке 
конститутивности са ССРНС, што је био први корак ка деполитизацији 
нашег Савеза. Овим статутом је престао да важи и самоуправни споразум 
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из 1984. године, као и све друге одредбе из статута исте године, а Савез 
удружења дистрофичара Србије је прерастао у Савез дистрофичара Србије 
као јединствена организација. 

У почетку у Удружењу, а касније у Савезу били су стално запослени: 
председник - Аранђел Радмилац, социјални радник - Даринка Јокановић, 
референт општих послова - Вера Прентић, књиговођа Љубинка Шаренац, 
хигијеничар Миланка Ђорђевић, возач - Сава Требељевац.

Формирањем нових организација у Србији, послове књиговодства 
и  неке опште послове вршио је  Савез, а такође су и секретари били на 
платном списку. 

У 1992. и 1993. год.  долази до смањења броја запослених, јер је у тим 
годинама кризе и инфлације систем финансирања био неуређен, а средства 
нередовна, па је већи део стручне службе искористио право на одлазак у 
заслужену  пензију. 

После 1994. год када је дошло до стабилизације економских прилика 
у земљи, уместо 5 радника у стручној служби остало је само три радника 
колико их има и данас. 

Доношењем новог статута 1995. год. десиле су се и  персоналне 
промене, па је за председника изабран Рајко Кнежевић, а за заменика Владан 
Станојевић, са мандатом од четири године. На место Даринке Јокановић, 
која је 1992. године отишла у пензију, примљена је Мирослава Стојковић-
Милошевић, дипломирани социолог, док је благајничке и административне 
послове обављала Верица Прентић.  За уредника часописа изабрана је 
Иванка Јовановић са завршеним факултетом политичких наука, смер 
новинарства и информисања која је почела да ради 1993. год, а 1996. год. 
засновала стални радни однос. Тако 1995. година представља границу 
стабилизације Савеза. Данас је у Савезу запослено три радника. Поред 
поменутих, на место референта за опште послове 2008. год. примљена је 
Ивана Тодоровић. Послове књиговодства обавља агенција “Еко-тим”, а 
послове хигијене и остале послове обавља Биљана Дучић. 

Треба истаћи да су и циљеви и задаци Савеза новим статутом знатно 
измењени, па је сада “основни задатак Савеза да са социјалних,  друштвених 
и хуманих полазишта кроз стручни и добровољни рад подиже стандард 
и квалитет живота дистрофичара и њихових породица, унапређивањем 
односа са околином као условом за њихов независан живот, с обзиром да се 
ради о тешким и тежим телесним инвалидима, а посебно да:

- подстиче природна права ових лица, с тим да њихове специфичне 
потребе буду у свим фазама економског и друштвеног планирања;
           - да систематски и континуирано прати материјални и друштвени 
положај ових лица,  да покреће иницијативу и предузима мере код надлежних 
органа Републике Србије, одређених организација и институција, у циљу 
што активније заштите и помоћи оболелих чланова, ради остваривања 
њихове тежње да буду равноправни са осталим грађанима;
           - да организује и према могућности обезбеђује одговарајуће облике 
солидарности према организацијама у извршавању програмских задатака и 
у случају потребе и помоћи чланству.”
Остали задаци су идентични, као у претходним статутима, те их не 
понављамо. 
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ПЕТИ СТАТуТ САВЕЗА, последњи и данас важећи, је донет 1. 
септембра 2000. године, по којем је Савез дистрофичара Србије “самостална, 
јединствена, непрофитна, друштвено-хуманитарна организација лица 
оболелих од мишићне дистрофије, који се уједињују ради остваривања 
заједничких интереса и потреба” (чл. 1). Савез делује непосредно преко 
својих организација и његов рад се простире на цело подручје Републике 
Србије (чл.2). Рад је јаван, што подразумева одговорност и доступност 
јавности, представља га председник, а у свом раду примењује начело 
равноправности (чл. 2-6).

Циљеви и задаци у статуту нису много промењени и скоро су 
идентични са претходним, зато нећемо посебно о њима говорити. 

Ако се пажљиво анализирају сви донети – усвојени статути од 1974-
2000. год, у својој интегралној форми види се:

1. да се организација дистрофичара Србије развијала преузимајући 
на себе све више и више обавеза за добробит својих чланова;
2. да је СДС веома помно пратио друштвено-економски и политички 
живот у Србији, па је аналогно тим променама мењао и своје облике 
и начине рада;
3. да је пред собом имао за циљ стално трајно побољшање 
статуса свога чланства, имајући у виду медицинска, социјална, 
рехабилитациона и културолошка збивања у земљи;
4. да је од некадашње мале и скромне друштвене организације, која 
је била у сенци савезне организације, постала једна од водећих у 
домену инвалидских - хуманитарних организација у Србији;
5. да је концепција рада из домена медицине полако прелазила 
у домен социјалне политике и друштвеног старања о особама са 
инвалидитетом са мишићном дистрофијом  а затим свих инвалида;
6. реализацију зацртаних циљева  и задатака у статутима пратила 
је финасијска могућност друштва и саме организације, тако да 
су многи задаци брзо и успешно остваривани, док су други били 
условљени економским могућностима државе;
7. кроз све статуте доминантна идеја водиља је била борба за права 
и боље услове живота чланства, од момента откривања болести па 
надаље, а форме су биле многобројне, што ће се видети у наредним 
поглављима књиге.

Група чланова и асистената после једног од бројних саветовања
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ЕКСПАНЗИЈА РАЗВОЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Непосредно после оснивања републичке организације, основни 
задатак је био организовање покрајинских и регионалних организација 
у циљу заступања интереса чланства на територији целокупне Србије. 
У том циљу покренута је систематска акција за развој организације, а 
то значи: формирати иницијативне одборе, пронаћи личности, особе 
са инвалидитетом које би се тог посла прихватиле, ступити у контакт са 
органима социјалне заштите у градовима, повезати се са здравственим 
установама (домовима здравља и болницама, које су имале неуролошка 
одељења или одељења за физикалну терапију),  пронаћи будућег председника 
и секретара, обезбедити простор, једном речју припремити јавно мњење и 
политичко руководство о потреби оснивања организације дистрофичара. 
Негде је тај посао текао брзо или споро, а неке су фомиране у последњој 
четвртој  деценији.

Године 1973. формирано је Удружење дистрофичара Београда, а исте 
године и за Војводину, године 1975. основано је Удружење дистрофичара 
Краљева, Косово и Метохију, Ниш 1977. године организовано је удружење 
за Поморавски, Подунавски и Шумадијски округ, 1979. год. оформљена је 
организација за Ужице и Јужноморавски округ, 1981. године организација 
за Подриње и Колубару, да би 1986. године већ имали и организациују за 
Зајечарски округ и тако редом све до данас, када имамо двадесет једну 
организацију: Београд, Нови Сад, Грачаница, Кикинда, Панчево, Суботица, 
Рума, Сомбор, Краљево, Крагујевац, Смедерево, Ужице, Ниш, Шабац, 
Лесковац, Зајечар, Крушевац, Чачак, Параћин, Врање и Нови Пазар. 

За сваку од ових организација Републички одбор СДС је припремио 
стандардну документацију: нацрт статута, који је иницијативни одбор 
допуњавао релевантним подацима локалног карактера, упутства за 
промотивни реферат о циљевима и задацима Савеза дистрофичара, који је 
требало допунити стандардним подацима (прелиминарним статистичким 
показатељима), дневни ред састанка, тако да је поставила темељ 
свакој организацији. При том су председник или секретар републичке 
организације били присутни, како би се скупу указала важност. Даље је 
свака  основна организација сама својим радом стицала свој реноме у граду 
и од њене активности зависио је даљи просперитет. О пређеном путу сваке 
организације биће речи у другом делу књиге. 

Рад основних организација се одвијао онако како је наметао 
конкретни практични живот, а у духу циљева и задатака назначених у 
нашим статутима и кретао се у релацијама:

а) Помоћ чланству у остваривању права на лечење, 
рехабилитацију,  бањски и климатски опоравак;
б) правна помоћ чланству у реализацији својих законом датих 
права и пружање инструкција како да их реализују;
в) обезбеђивање запослења у пословима који им омогућују 
преостале радне способности и психофизичке могућности;
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г) помоћ у остваривању права на туђу помоћ у кући и ван 
ње (геронто домаћице, медицинска и патронажна сестра, 
персонални асистент и др.);
д) упућивање на школовање (дошколовање, основно и средње 
образовање и професионално оспособљавање);
ђ) бенефицирани радни стаж и остале бенефиције у локалним и 
републичким оквирима;
е)  уклањање архитектонских баријера и других препрека;
ж) организовање и реализовање активности социјалног, забавног 
и спортско-рекреативног живота у свим могућим облицима у 
оквирима организације и ван ње.

                                                                                                                                                                                                                          
Задатак сваке наше организације је био да створи максималне услове за 
реализацију напред наведених основних задатака, а колико је која успела, 
како је то чинила, у којим условима су радиле и шта су постигле,  приказано 
је у другом делу књиге, где је свака организација изложила своју делатност 
у овим доменима. 

 
СДС је стално пратио сва кретања, на домаћем и иностраном терену 

и настојао је да уноси нове трендове у свој рад, о чему ће бити више речи у 
наредним поглављима ове монографије. 

САВЕЗ у НАТО АГРЕСИЈИ 1999. ГОД.

Када је 24. марта 1999. год. отпочело НАТО бомбардовање Србије, 
Координациони одбор инвалидских организација Србије оформио је 
Кризни штаб од пет најјачих организација, међу којима је био и Савез 
дистрофичара Србије, на чијем је челу био Новак Ражнатовић, а секретар 
Мирослава Стојковић-Милошевић. Кризни штаб је покренуо све инвалидске 
организације и заједно са свим осталим грађанима веома активно учествовао 
у свим демонстрацијама и одбрани мостова. Кризни штаб је одржао девет 
састанака и у име свих инвалидских организација послао је “Апел јавности” 
да је осим подвига и храбрости потребна и “људска пажња и солидарност са 
онима који још више пате, а то су разне категорије особа са инвалидитетом, 
те очекујемо од грађанства да се сете и свога комшије са инвалидитетом, 
да му свуда помогну: у кући, на улици, у склоништу..., јер ћемо тако један 
другом помоћи и опстати.”

Координациони одбор је издао и три броја листа “Глас инвалида – 
ратно издање”, чији се први број појавио 15. маја 1999. године, и у њему 
текстови: “Будимо храбри и непоколебљиви...”, „Упутство организацијама 
у ратним условима“, „Утврдити приоритет рада у ратним условима“, 
„Савлађивање тешкоћа у разним условима“ итд, са апелом свих организација 
особа са инвалидитетом да рат престане. Објављен је и велики број чланака 
у новинама о проблемима инвалида у ратним условима, а посебног ефекта 
имала је репортажа у „Политици“ о проблемима особа са дистрофијом, и 
као типичан наведен је пример Гордане Рајков, која као особа са тешким 
инвалидитетом остаје у кући, када сви беже у склоништа, и чека шта ће се 



26

десити. Чланак наше уреднице Иванке Јовановић „Патим, дакле постојим“   
говори са пуно  горчине о нељудској  агресији на Србију.

У тој и таквој атмосфери патње, неизвесности и рата, Савез 
дистрофичара Србије је са осталим хуманитарним организацијама радио 
на прикупљању новчане помоћи за рањене припаднике војске и полиције 
и прикупљени износ од 40.000 динара предао онима којима је помоћ била 
најпотребнија - браниоцима наших живота. 

Поред тога, са осталим становништвом учествовали смо у давању 
крви која је у рату била дефицитарна, јер је услед рањавања недужног 
становништва било  честих хируршких интервенција у београдским 
болницама. Хтели смо да у најтежим тренуцима будемо са својим народом 
и помогнемо колико можемо, знамо и умемо. 

„У драстично тешким условима у којима смо се готово три месеца 
налазили, мислим да је Савез максимално добро организовао своје 
деловање  у ратним условима и одиграо једну од кључних улога у  Кризном 
штабу... Радило се свакодневно, а рад је био усмерен на контакте са свим 
основним организацијама које су такође деловале у ратним условима, не 

Са једног од 
протеста против 
НАТО 
бомбардовања
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прекидајући свој рад. Наше редовне активности су биле обустављене и све 
је било усмерено ка индентификовању најугроженијих чланова, у циљу 
обезбеђивања хуманитарне помоћи“ - овим речима је окарактерисао рад 
Савеза тадашњи председник, Владан Станојевић

У време НАТО агресије на нашу земљу Савез дистрофичара  је 
активно сарађивао са Црвеним крстом - службом за трансфузију крви, 
Министарством за социјална питања, Министарством здравља и осталим 
државним органима. Средства за штампање и уређење листа обезбедило 
је матично Министарство, јер је то поред телефона био једни начин 
комуникације са чланством

Срушен мост у Новом Саду

Кризни штаб је у “Гласу инвалида” од 15. маја 1999. год. упутио апел 
јавности у којем се поред осталог каже: “Грађани Србије и Југославије! У 
овом одсудном историјском тренутку, када наш народ сложно и јуначки 
брани своју земљу и слободу од светских моћника, ми инвалиди осећамо 
потребу да треба да се огласимо. Поносни смо на храбре браниоце нашег неба 
и граница наше отаџбине, али и на све остале Југословене, са руководством 
и мудрим и непоколебљивим преседником Слободаном Милошевићем на 
челу, који тако одлучно и успешно извршавају своје патриотске задатке, 
боре се за очување слободе, интегритета и суверенитета наше отаџбине.

У овим данима великог страдања и људских патњи, осим подвига, 
потребна је и свакодневна људска пажња и солидарност са онима који су 
физички мање способни и због тога више пате. То су разне категорије тешких 
инвалида, старе и болесне особе, нарочито ако станују саме. Очекујемо од 
сваког нашег суграђанина да се сети свог комшије у невољи и понуди му 
помоћ у набавци животних намирница и других потрепштина, на улици, у 
градском превозу, у склоништу...
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За здравог човека то није велики напор, а за примаоца услуга то 
је драгоцена помоћ. Будимо солидарни у овом тешком времену једни са 
другима, као и у многим ранијим приликама, јер ћемо тако најбоље једни 
другима помоћи и опстати. Унапред хвала за разумевање!”  

Агресија је завршена 10. јуна 1999. године. Силом околности били 
смо принуђени да прекинемо или преусмеримо многе акције које смо 
започели. У периоду после престанка рата, а такође и после пада дотадашњег 
система, после 2000. године који је назван транзицијом, било је потребно 
прилагодити се новонасталим друштвеним условима. 

НОВИ ТРЕНДОВИ у РАДу

Са  променама после 2000. године,  јављају се  нове  европске   
тенденције у друштвеним и хуманитарним организацијама, које прихвата 
и Савез дистрофичара Србије. До тада, претежно владајућа медицинска 
концепција инвалидности морала је да уступи место савременом, 
социјалном моделу инвалидности. По првом, медицинском моделу или 
схватању инвалидности лице које има неку врсту оштећења сматрано је 
медицинским „случајем“ коме се даје дијагноза и пре свега, медицинска 
помоћ. О њему би држава предузимала старање смештањем, у зависности 
од узраста, у специјалну установу или рехабилитациони центар, а за 
старе у дом за трајни смештај. О њима су водили рачуна тимови стручних 
специјалиста, различитог профила: лекара, социјалних радника, терапеута, 
дефектолога итд. Лице са инвалидитетом је по том моделу било само објекат 
старања, са ускраћеним основним правима. 

Насупрот таквом схватању инвалидности које је било одсликано 
и у званичној државној политици, јавља се нова концепција познатија 
као социјални модел инвалиднсоти, који је у потпуности преузео и Савез 
дистрофичара Србије. По том новом моделу, особе са инвалидитетом 
постају субјекти, па и партнери са државом и њеним службама у решавању 
сопствених проблема. Социјални модел инвалидности у центар проблема 
не ставља особу, већ друштво које особама са инвалидитетом није 
створило исте могућности, те тако проблем види у окружењу у коме особе 
са инвалидитетом живе. По овом моделу, особа са инвалидитетом мора 
имати утицај на политику, развој и пружање услуга који се тичу њихових 
потреба. Дакле, адекватни сервиси, нпр. службе персоналних асистената, 
приступачне институције и инфраструктура, без префикса “специјални”, 
односно самосталан живот, утицај на доношење одлука, право на избор, 
пуно поштовање основних људских права - права на самостално кретање, 
на интегрисано школовање, запошљавање, на економску сигурност..., 
заступљени су у земљама у којима је овај модел доминантан.  На тај начин 
инвалидност престаје да буде само део социјалне заштите, већ постаје 
питање основних људских права.

Савремени приступ инвалидности подразумева право на избор, 
право на самоконтролу, право на самоодлучивање, право на одговорност 
за сопствене поступке и право на грешку. Циљ промене приступа у 
решавању проблема инвалидности јесте унапређење положаја особа са 
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инвалидитетом, њихова пуна укљученост и једнакост, што у суштини значи 
промену квалитета живота особа са инвалидитетом. 

Овај нови модел инвалидности доводи и до битних промена у самим 
инвалидским организацијама, њиховој структури, циљевма и начинима 
рада. 

Заједнички облик организовања које су републичке инвалидске 
организације формирале још 1980. год. под називом Координациони 
одбор,  касније је прерастао у Заједницу инвалида Србије, а она се потом 
трансформисала у Националну организацију особа са инвалидитетом 
Србије (НООИС). Званично  је формирана 22. јуна 2007. год. када је Србија 
постала трећа земља у региону западног Балкана која је основала своју кровну 
организацију са јасно дефинисаним циљевима и задацима. За разлику од 
претходних организација, Национална организација добија правни статус 
и пун легитимитет за представљање организација особа са инвалидитетом  
у Србији и заступање заједничких интереса и потреба њихових чланова, 
а један од оснивача је и Савез дистрофичара Србије. То прерастање у 
Националну организацију извршено је уз подршку Европског инвалидског 
форума (ЕДФ). Председник је Милан Стошић, подпредседници су Светлана 
Влаховић и Михајило Пајевић, док је извршни директор Иванка Јовановић 
из СДС. 

На тај начин улога Савеза дистрофичара Србије у процесу 
формирања кровне организације,  а нарочито у њеном раду постаје лидерска, 
чиме СДС стиче и посебан значај у целом инвалидском покрету у Србији.

КОЛИКО НАС ИМА

Од самог почетка организовања Савеза један од приоритетних 
задатака био је попис лица оболелих од мишићне дистрофије. То је био 
један од првих задатака приликом оснивања сваке основне организације. 
Бројност чланова је основа за формирање организације, али и база података 
о положају наших чланова, као и основа за обрачун средстава за програмске 
активности. Евидентирање чланства текло је из разних извора:  здравствених 
установа (домова здравља, болница, клиника, дечјих диспанзера итд.), 
центара за социјални рад, локалних општинских служби и најзад, од самих 
породица у циљу добијања законом утврђених бенефиција. 

Од самог оснивања Савез је активно радио на евидентирању 
чланства. Почетком 2001. год. извршене су припреме за укључивање у 
заједнички пројекат које су осмислиле републичке организације особа са 
телесним инвалидитетом под називом: “Евидентирање и анализа основних 
података телесних инвалида на територији републике Србије.” Почетком 
марта одржан је инструктивни семинар за представнике 17 основних 
организација дистрофичара у нашој републици. Основни циљ пројекта 
био је формирати базу података са основним обележјима лица са телесним 
инвалидитетом, на основу које ће се лакше и адекватније одговарати на 
њихове потребе, али и анимирати јавност, државни органи, одговарајуће 
институције за пружање помоћи у решавању проблема ове популације. 
Установљењем  тачне  евиденције чланства поред прегледа глобалних потреба, 
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добио би се директан увид у потребе сваког појединог члана. На семинару је 
објашњена техника попуњавања личних картона за евидентиране чланове 
са практичном обуком, тако да стручно лице које попуњава картон уноси 
све податке који су садржани у картону, са  обавезним  лекарским налазом 
којим се потврђује да је особа оболела од мишићне дистрофије и сродних 
неуро-мишићних болести. Фаза прикупљања података са попуњавањем 
личних картона  потрајала је до краја године. За то време Савез је набавио 
опрему, односно комјутер, ангажовао програмера који је направио програм 
за унос података са статистичким  приказивањем. Инсталиран је програм, 
извршен избор оператера који је уносио податке. Овај пројекат материјално 
је помогао “Handicap International”, француска хуманитарна организација 
и Министарство рада и социјалне политике РС. Укључивање чланова у 
организације дистрофичара широм Србије врши се на добровољној бази 
и према месту пребивалишта. У 2002. години направљена је компјутерска 
база података – централна евиденција чланства која се налази у Савезу. У 
евиденцији се налазе подаци за сваког члана са свим релевантним подацима. 
На тај начин пратимо кретање чланства, као и њихов здравствени и 
социјално-материјални статус. Тајност података је загарантована за све.

Од оснивања па до данас евиденција је била и остала трајни задатак 
сваке организације, иако је крајња цифра врло променљива у свакој години 
из много разлога (пресељење, иступање из чланства, смрт, итд.).

Када смо почели са радом на оснивачкој скупштини, рачунали смо 
са бројем од око 600 лица (тачно 547). Међутим убрзо смо увидели да нас 
има много више. 

Према подацима које поседујемо приказујемо кретање чланства за 
последњих пет година (од 2002. до 2008.).

Табела 1
Кретање чланства СДС у периоду 2002-2008. год

Година 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Евид. чланови 
на поч. године

1512 1535 1522 1723 1722 1752 1606

Преостало 
чланство

15 13 18 25 22 28 10

уКуПНО 1497 1522 1504 1698 1700 1724 1596
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Интересантно је изнети и број чланова по појединим организацијама, у истом 
периоду за последњих седам година што се може видети из табеле бр. 2.

Табела 2

Ред. бр. Организација - Град 2002 2008
1. Београд 400 386
2. Зајечар 50 55
3. Кикинда 55 55
4. Космет 18 18
5. Крагујевац 130 102
6. Краљево 73 75
7. Крушевац 120 106
8. Лесковац 68 67
9. Ниш 83 104
10. Нови Сад 128 167
11. Панчево 42 45
12. Параћин / 65
13. Рума 28 34
14. Смедерево 119 128
15. Сомбор 28 36
16. Суботица 22 38
17. Ужице 59 61
18. Чачак 29 43
19. Шабац 38 49
20. Врање 9 9

УКУПНО 1490 1634

Да бисмо до ових података дошли организовали смо два семинара 
са секретарима у Новом Саду (26-27. октобра 2000.) и Бечеју (6-8. новембра 
2000.), под називом „Израда и коришћење базе података“, које је држао 
инг. Раденко Савић и „Коришћење софтвера“, који је држао проф. Небојша 
Марковић.

Рад на евиденцији чланства  је  стални задатак  основних 
организација, јер је чланство живи организам који се креће – расте и 
опада. Зато смо ми у сталној сарадњи са заводима за заштиту здравља и 
другим компетентним установама преко којих добијамо информације о 
новооткривеним случајевима. Наши секретари ступају у контакт са будућим 
чланом и његовом породицом, како би им пружили сву потребну помоћ 
док су још у „стресној ситуацији,“ да им кажу да нису сами и да постоји 
организација која се стара о сваком појединцу. 
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Стварањем базе података добили смо оперативну евиденцију и у 
њој персоналне опште податке о болести и другим карактеристикама које 
анализирамо ради пружања конкретне помоћи сваком поједином члану. 

                 
ФИНАНСИРАЊЕ РАДА САВЕЗА И ЊЕНИХ ЧЛАНИЦА

Финансирање Савеза и његових организација у периоду од 4 
деценије доживљавало је промене, али се може констатовати да није 
престајало. Како су социо-хуманитарне организације биле у саставу ССРН, 
као део организованих социјалистичких снага, финансирање се спроводило 
преко тзв. СИЗ-ова као што су: СИЗ-ови здравства, социјалне заштите, 
образовања, културе, становања итд. За сваки сегмент сачињаван је програм 
рада који су касније на годишњем нивоу финансирали поједини СИЗ-ови. 
Средства су се прикупљала из буџета и организовањем игара на срећу. 

Почетком ‘90. тих година 20. века  са увођењем вишестраначког 
система у нашој земљи, долази до промена у називима државних органа, 
тако да СИЗ-ове замењују Министарства. Долази и до промена у начину 
финансирања, тако да једно време после распада земље, у периоду велике 
инфлације и ратова који су вођени, социо-хуманитарне организације остале 
су без сталног финансирања и готово да су „висиле у ваздуху“. Требало је 
преживети изузетно тежак период  при чему је  Савез настојао да  у сарадњи 
са другим организацијама које окупљају особе са инвалидитетом нађе 
начина како би опстао са својим организацијама. Тада долази до смањења 
броја запослених у Савезу, па књиговођа, хигијеничар и возач одлазе из 
организације, јер је у периоду нерешеног начина финансирања њихов статус 
као стално запослених био крајње неизвестан.

У 1994. год.  Министарство за рад и социјалну политику доноси нови 
Закон о играма на срећу према коме су социо-хуманитарне организације 
добиле право да се финансирају од средстава прикупљених по основу 
игара на срећу, поред Црвеног крста и организација омладине и спорта. 
Формирањем државног предузећа Лутрија Србије отпочело је организовано 
приређивање игара на срећу, чиме смо стекли  материјалну сигурност.

Значајно је истаћи да се финансирање вршило према броју чланова 
који су у организацији,  иако то није био најбољи начин. Трагали смо за 
новим решењима заједно са матичним Министарством, али се битније 
није ништа променило. Основни закон о играма на срећу често се мењао, 
ширио круг корисника средстава, али се битније није ништа променило. 
Финансирање организација вршило се на основу броја евидентираних 
чланова, док је Савез добијао 30% за реализацију својих активности. 

Са променом друштвено-политичког система 2000. год променио 
се и начин финансирања свих друштвено-хуманитарних организација, 
па и Савеза дистрофичара Србије. Министарство за рад, запошљавање 
и социјална питања донело је „Упутство о мерама и критеријумима за 
финансирање организација особа са инвалидитетом“, са одговарајућим 
критеријумима и мерилима 2003. године. Према том упутству финансира 
се не организација, већ програмска активност, тако да свака организација 
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прави програм рада према својим специфичним потребама. Други начин 
финансирања је путем пројеката где организације припремају програм – 
пројекат са одређеним активностима, које намерава да изводи у току године, 
образлаже потребу и предлаже буџет. Министарство анализира пројекте 
и одобрава их према буџетским могућностима, с тим што један мањи део 
даје и за материјалне трошкове. Трајање пројеката је једнократно и траје 
највише неколико месеци. 

Према важећем Закону о играма на срећу израђен је „Правилник 
о критеријумима и условима за финансирање програмских активности“ 
на основу кога се средства обезбеђују  по основу закона о играма на срећу, 
од којих се формирају два фонда: први, фонд за програме социјално-
хуманитарних организација и други, фонд за пружање заштите и 
унапређивање положаја особа са инвалидитетом. Први фонд је намењен за 
редовне програмске активности и основне делатности, док је други фонд 
намењен финансирању пројеката на терену, тј. за специфичне програмске 
послове на којима ће се у току године радити. Ту су заступљене разне 
радионице, спортске и друштвене активности итд. 

Критеријуми и мерила прописана у датом упутству су добра, али 
недовољна, јер садрже само опште смернице, тешко мерљиве и недовољно 
прецизне, неуједначене и често необјективне, те не задовољавају 
финансирање различитих потреба нашег чланства. Посебан проблем 
представља висина средстава, која се одобрава у односу на тражена средства, 
као и динамика уплата, те организације не смеју да започну неку акцију за 
коју нису сигурни да ће бити финансирана, а време неумитно тече, што 
утиче да се многи пројекти не могу реализовати на време. 

Извори финансирања који су данас познати су: из буџета Републике 
Србије, из буџета општина, од донатора , спонзора и чланарине.

Основне организације се поред републичког, финансирају и из 
буџета општина на чијој територији обављају делатност. Најчешће, општине 
финансирају  зараду за запосленог и део материјалних трошкова. Оне 
локалне самоуправе које спадају у круг неразвијених нису у могућности да 
то чине али упркос томе ми  не остављамо ниједног члана без наше подршке, 
ма где се налазили  широм наше земље. У најтежим временма знали смо 
да помогнемо и члановима који су дошли у нашу земљу као избегла или 
расељена лица.

Трећи извор финансирања су донаторске организације, које 
нам спорадично помажу било материјалним средствима и конкретном 
техничком помоћи, или пак партиципирају у реализацији активности 
као што су одржавање саветовања, симпозијума и других. И како су 
многе од њих већ почеле да одлазе,  тако смо се све више оријантисали на 
финансирање преко Министарства за рад и социјалну политику, а у томе 
Савез врши улогу координатора у расподели средстава или врши директну 
дистрибуцију   (колица, душеке, хигијенску опрему итд.).

Четврта  група  извора  финансирања су прилози и донације 
појединаца или  компанија које основне организације добијају на нивоу својих 
локалних заједница. Они се углавном дају приликом разних манифестација 
и јубилеја (шаховска такмичења, кампови, спортска такмичења итд.).
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Крајем 2005. године, упутством Сектора за заштиту особа са 
инвалидитетом при Министарству рада и социјалне политике, дата је 
могућност планирања средстава према потреби организације за њену 
активност, премда је најављена рестриктивна јавна потрошња. Но, без 
обзира на све то, ми правимо финансијски план према нашим реалним 
потребама са сталном тенденцијом развијања нових подручја рада за 
добробит нашег чланства. Утрошак финансијских средстава за сваку 
годину се планира према реалним потребама, а Надзорни и Извршни одбор 
годишње контролишу како републичка организација у целини тако и свака 
основна организација троше добијена средства, па се може рећи да је код 
нас финансијска дисциплина на врло високом нивоу. Такође, врло добро 
знамо финансијску ситуацију у земљи, али се штедња не сме вршити на 
штету законом утврђених права за лица са инвалидитетом или на штету 
њихових организација.

Инвалидност сама по себи захтева више средстсва за заштиту и 
изискује додатне трошкове. Зато особе са инвалидитетом у Србији имају 
врло низак животни стандард, готово на граници сиромаштва. Поред тога, 
присутна је маргинализација иако се стално истиче захтев за једнаким 
могућностима. На тежак положај особа са инвалидитретом у нашој 
земљи упозорено је Министарство зарада и социјалне политике, Влада и 
други државни органи који нису исказали већи степен интересовања за 
многе проблеме особа са инвалидитетом. Када се узме у обзир да је стопа 
запошљавања особа са инвалидитетом најмања у земљи, онда се добија много 
комплетнија слика о укупном положају. Тако је тих дана септембра 2004. 
год. новинар Андријана Цветићанин писала у дневном листу “Политика.”: 
“А како живе особе са инвалидитетом у Србији илуструје следећи податак: 
висина надокнада за туђу негу и помоћ, у зависности од процента телесног 
оштећења и начина на који се остварује, преко ПИО фонда или система 
социјалне заштите, креће се у распону од 2.500-6.000 дин?!”

Да би  особе са инвалидитетом избориле повољнији положај, а услед 
наакумулираног незадовољства, 2004. године формиран је протестни одбор, 
који су чинили представници Заједнице инвалида Србије и Војводине, који 
су надлежне у Влади Србије обавестили о захтевима. Како је реаговање 
изостало особе са инвалидитетом су одлучиле да своје незадовољство 
изразе пред Владом Србије јавним протестом.

Протести инвалида септембра 2004. год. 
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Тако смо били принуђени не само ми, већ и све друге социјално-
хуманитарне организације, да се  два пута пред зградом Владе (15. и 25. 
октобра 2004. године) окупимо и  да истакнемо наше захтеве тражећи 
повећање накнаде за помоћ другог лица, повећање накнаде за телесно 
оштећење у висини 1,80 % од просечне нето зараде у републици, да 
се уведе право на ортопедски додатак у висини од 30% од основице, 
право на увоз аутомобила од 1.600 кубика и преко 6 година старости без 
плаћања царине, пореза и других дажбина. То је условило да смо и ми, 
особе са дистрофијом, заједно са Заједницом инвалида Србије морали да 
организујемо “Саветовање о положају особа са инвалидитетом” и указали 
на сва нерешена питања којима смо притиснути у заједничкој кризи. Након 
тога саветовања, на коме су учествовала и сва релевантна министарства, 
ситуација се знатно побољшала. Но и то је историја наших напора и борбе 
за остварење законских права. 
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I  ГЛАВА

АКТИВНОСТИ САВЕЗА

САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ИНСТИТуЦИЈАМА               

Као што је већ неколико пута поменуто, Савез дистрофичара 
је социјално-хуманитарна, самостална, јединствена, нестраначка 
организација, која окупља лица оболела од разних облика мишићних 
дистрофија у циљу остваривања њихових права предвиђених позитивним 
законским прописима у Србији. Њен циљ и задаци су садржани у Статуту. 
Међутим, иако је Статут у току ових четрдесет година више пута мењан, 
одређени задаци су остали непромењени од првог дана до данас, а то су: 
а) помагање у остваривању законом утврђених права у области здравства, 
социјалне заштите, образовања, рехабилитације, рада и запошљавања, 
разних бенефиција; б) помагање у организовању друштвеног живота 
чланства у циљу ресоцијализације појединца након хоспитализације 
и његовом укључивању у рад и живот социјалне заједнице са једнаким 
правима као и свака друга особа, у циљу креативних изражавања сваког 
појединца. 

Овако широко захваћен дијапазон активности било је могуће 
остваривати само уз помоћ државних органа који су видели у нашем раду 
партнерски однос у решавању заједничких проблема. Уосталом, то је и у 
складу са опште прихваћеним мотом међународног инвалидског покрета 
“Ништа о нама без нас”.

У овој монографији наше активности смо изложили кроз четири 
поглавља: компензациона права на домаћем плану, међународна сарадња, 
социјалне активности и спортско-рекреативне активности. Свако поглавље 
има своју унутрашњу структуру (подврсте активности) тако да све заједно 
репрезентују рад Савеза у целини.       
   

Рад наших основних организација дајемо у другом делу књиге, 
на основу достављених података од самих организација, тако да тај 
мозаик чињеница дешавања и успеха даје слику свих активности Савеза 
дистрофичара Србије.  

Компензациона права кроз наше законодавство 1.1. 

У 2001. години започињу опште реформе у целој земљи, у готово 
свим подручјима нашег позитивног законодавства. Требало је донети нове 
или изменити постојеће законске прописе и подзаконска акта са променама 
друштвено-политичког система. Прелаз са социјалистичког у демократски 
систем, односно транзиција захватила је све области живота, а нарочито 
законску регулативу коју је требало прилагодити европском законодавству. 
То није било ни најмање лако, јер је законодавство база свих аспеката 
живота за свакога човека, а посебно за људе који се налазе у стању повећаних 
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потреба. За нас у Савезу дистрофичара, те промене су биле од великог значаја 
и ми смо им посветили знатну пажњу, јер се готово читав наш рад и наша 
хтења базирају на разним законима, те смо настојали да будемо сарадници 
у свим фазама измена и допуна разних законских аката. Као представници 
особа са мишићном дистрофијом и сродним неуро-мишићним обољењима 
нисмо желели да чекамо на њихово доношење, а да ми у томе не учествујемо. 
Придржавајући се међународног начела “Ништа о нама без нас”, желели 
смо од првих дана демократских промена да будемо сарадници у доношењу 
закона из области социјалног и инвалидско-пензијског осигурања, здравља, 
просвете, урбанизма и грађевине, као и свих других области јер су то све 
подручја која задиру у бит и проблематику нашег инвалидитета, па сходно 
томе треба да имају за циљ унапређење компензационих права. Са друге 
стране, измене и допуне треба да имају за циљ и хармонизацију нашег 
законодавства са законима Европске уније. 

Прелаз из медицинског модела, тј. од објекта заштите и старања, као 
што је био случај у социјализму, у други, социјални приступ у решавању 
питања инвалидности, био је дуг и тражио доста времена. Настојали смо 
да се права уреде законским путем и да постанемо чланови комисија и 
подкомисија и да постанемо активни чланови тима који предлажу законе. 
Многи закони су донети и заживели у пракси, а неки чекају усвајање. Не 
желимо да коментаришемо и помињемо наше амандмане, али хоћемо да их  
побројимо, да бисмо се подсетили за шта смо се све залагали и у чему смо 
учествовали када су доношени закони. Овога пута помињемо следеће: 

Одлука о садржини и облику здравствене заштите (Сл.гл. 1. 
бр.44/99);

Закон о раду (Сл. гл. бр. 70/01, 24/0.)      2. 
Закон о запошљавању (Сл.гл. бр.22,73,82/ 92);3. 
Закон о здравственој заштити (Сл.гл. бр. 17/92);4. 
Закон  о здравственом осигурању (Сл.гл.бр.18/92,26/93,53/93, 67/93,     5. 
48/94,25/96);
Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.гл. бр. 34/2003);6. 
Закон о основама социјалне заштите и социјалне сигурности грађана          7. 
(Сл.гл. бр. 36/91, 79/91, 53/93, 46/94, 52/96, 29/2001);
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању соба са 8. 
инвалидитетом (усвојен 13. маја 2009. године);
Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези 9. 
са кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (Сл.
гл.бр. 18/97);
Закон о играма на срећу (Сл.гл. бр.83/93, 39/93,53/93, 67/93, 8/94, 10. 
45/94, 25/99, 33/99, 12/00, 84/04 );
Закон о локалној самоуправи (Сл.гл. бр.75/05);11. 
Закон о основној школи (Просветни гласник бр.19/93);12. 
Закон о дечијој заштити (Сл.гл. бр.85/05);13. 
Закон о радио дифузији (Сл.гл. бр.76/0);14. 
Закон о избору народних посланика (Сл.гл. 32/2000);15. 
Закон о основама инвалидског и пензијског осигурања (Сл.гл. 16. 
бр.30/96);
Правилник о утврђивању телесних оштећења (Сл.гл. бр.16/97).17. 
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Уредба о изменама Уредбе о царинском дозвољеном поступању са 18. 
царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског 
дуга (Сл. гл. бр. 75/05 , 61/05.)
Правилник о протетичким и медицинским помагалима ( Сл. гл. 19. 
бр.2/06.)
Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним 20. 
здравственим установама специјализованим за рехабилитацију 
(Сл. гл. бр. 47/08.)
Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (Сл. 21. 
гл. бр.33/06)
Закон о повластицама за инвалиде у унутрашњем путничком 22. 
саобраћају (Сл. гл. бр.22/93, 38/94. и новог који је у припреми) 
Закон о профенсионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 23. 
инвалидитетом (сл. гласник РС бр. 36/09)

Целокупан рад на остваривању разних бенефиција базиран је на 
“Стандардним правилима на изједначавању права инвалида” која су донеле 
УН, да би она 2007. год. била замењена Конвенцијом о правима особа са 
инвалидитетом, као најважнијим и најцеловитијим докуменом из области 
људских права особа са инвалидитеотм. Као што се види, сви прописи  
које су напред побројани као и они које из оправданих разлога нисмо 
поменули имају само један циљ: обезбеђивање равноправности особама 
са инвалидитетом и равноправно учествовање у друштву у свим сферама 
живота и рада. 

Дакле, читава наша сарадња са институцијама није ништа друго 
до увођење нових, модерних, међународних схватања и решења у  домен 
права, како би се положај особа са инвалидитетом у Србији приближио 
и у крајњем случају изједначио са положајем особе са инвалидитетом у 
западно-европским земљама.

У циљу перманентног праћења проблема особа са инвалидитетом 
и њиховог оптималног решавања, при Влади Републике Србије основан 
је Савет за питања особа са инвалидитетом, као “стручно, интересно, 
саветодавно тело Владе Републике Србије (Сл.гл. бр.29/02, 91/07), о 
питањима друштвеног, економског положаја особа са инвалидитетом, 
које треба да даје предлоге за унапређивање њиховог положаја у поступку 
доношења законских и других прописа који регулишу ову област, а у 
складу са државним и међународним актима”. На тај начин створена је 
стручна сарадња и партнерски  однос између инвалидских организација 
које представљају цивилни сектор и Владе, са циљем да Савет  “ради на  
ефикаснијем и квалитетнијем остваривању права особа са инвалидитетом, 
а посебно ради истицања већег утицаја на процес доношења одлука из 
ове области”, јер “положај особа са инвалидитетом је много виши од 
питања новчаних могућности, јер је то пре свега питање свести”, како је то 
учествујући у раду Савета  за питања особа са инвалидитетом  2002. год. 
рекао др. Жарко Кораћ, један од потпредседника Владе РС. 

Нека од основних права садржана у овим законима у чијој изради 
је учестововао и Савез дисторфичара Србије, представљена су у следећем 
прегледу:
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Права из социјалне заштите:
- материјално обезбеђење, 
- увећани додатак за туђу негу и помоћ са 100 % тел.оштећења, 
- професионално оспособљавање за рад, 
- смештај у установу социјалне заштите,
- кућна нега и помоћ у кући.

Права из ПИО-а:
- право на додатак за негу и помоћ другог лица,
- бенефицирани радни стаж
- инвалидска пензија 
- породична пензија

Права из здравственог осигурања:
- право на  здравствену заштиту
- право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад- право 
на накнаду путних трошкова у вези са коришћењем здравствене заштите

Из права на здравствену заштиту предвиђене су:
- медицинске мере и поступци за унапређење здравственог стања, односно 
спречавање, сузбијање или рано откривање болести
- лекарски прегледи и друге врсте медицинске помоћи у циљу утврђивања, 
праћења и проверавања здравственог стања
- лечење оболелих и повређених и друге врсте медицинске помоћи
- превенција и лечење болести уста и зуба
- медицинска рехабилитација у амбулантно-поликлиничким и 
стационарним условима
- протезе, ортопедска и друга помагала, помоћне и санитарне справе, 
стоматско-протетску помоћ и стоматолошке материјале
- ослобађање од учешћа у трошковима здравствене заштите која се остварује 
на основу здравствене књижице и потврде надлежног органа
 - коришћење осталих видова здравствене заштите (хитна медицинска 
помоћ и кућно лечење

Права на образовање:
- предшколско васпитање и образовање
- основно школско васпитање и образовање
- средњо школско васпитање и образовање
- универзитетско образовање

Запошљавање: 

Народна скупштина је у мају 2009. коначно усвојила и Закон 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом, закон чија припрема је почела још 2003. године и који 
су особе са инвалидитетом жељно ишчекивале. Законом се уређују 
подстицаји за запошљавање ради стварања услова за равноправно 
укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада; процена радних 
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способности; професионална рехабилитација; обавеза запошљавања особа 
са инвалидитетом; услови за оснивање и обављање делатности предузећа 
за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
и других посебних облика запошљавања и радног ангажовања особа са 
инвалидитетом; друга питања од значаја за професионалну рехабилитацију 
и запошљавање особа са инвалидитетом.

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом предвиђа да особа са инвалидитетом има право 
на утврђивање статуса и процену радне способности; на подстицање 
запошљавања, радне и социјалне укључености и афирмацију једнаких 
могућности на тржишту рада; на мерe и активности професионалне 
рехабилитације; на запошљавање под општим или под посебним условима; 
на мере активне политике запошљавања и на запошљавање у посебним 
организованим облицима запошљавања и радног ангажовања особа са 
инвалидитетом. 

Значајно је што закон у оквиру мера професионалне рехабилитације, 
поред   класичних  мера  оспособљавања, преквалификације,  доквалификације, 
обуке говори и о давању савета о примени одговарајућих техничких и 
технолошких средстава, о прилагођавању процеса рада и радног места, 
службама подршке, едукацијама послодаваца.

Процена радне способности сада се не заснива само на медицинским 
већ и на социјалним и другим критеријумима. Неопходно је усвојити 
одговарајуће подзаконске акте како би се створио прагматични оквир који 
ће омогућити да органи надлежни за процену радне способности убудуће 
процењују шта особа са инвалидитетом може да ради, уместо да се као до 
сада концентришу на оно што та особа не може да уради.

Закон  предвиђа формирање Центра за професионалну рехабилитацију  
и  запошљавање особа са инвалидитетом унутар Националне службе 
запошљавања и посебног буџетског фонда за подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом. Уводи се квотни систем запошљавања по коме ће 
сваки послодавац који запошљава 20 и више радника морати да запосли 
одређени проценат запослених са инвалидитетом, или бити принуђен 
да плаћа пенале у висини од 3 минималне зараде за сваку особу коју је 
пропустио да запосли.

Особе  са инвалидитетом могу се запошљавати на отвореном 
тржишту рада под општим условима или уз прилагођавање радног места 
и процеса рада, уз субвенције за зараде послодавцима и финансирање 
адаптације радног места. На жалост није прихваћен амандман о повећању 
износа субвенције за плату запослене особе са инвалидитетом уз 
образложење да нема довољно буџетских средстава за ту намену!

Особе са инвалидитетом могу се запошљавати и у предузећима за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
и социјалним предузећима и кооперативама. Услови за оснивање и рад 
предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом не разликују се битно од услова који су били прописани 
досадашњим прописима.  Закон предвиђа и оснивање радних центара. 
Радни центар јесте посебан облик установе која обезбеђује радно 
ангажовање као радно терапијску активност особа са инвалидитетом 
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које се не могу запослити или одржати запослење ни под општим ни под 
посебним условима, односно чији је радни учинак мањи од једне трећине 
радног учинка запосленог на уобичајеном радном месту. Прихваћени су 
амандмани да радни центар поред органа јавне власти могу оснивати и 
удружења особа са инвалидитетом. 

Права из радног односа:

- запослени има право на одговарајућу зараду, безбедност и  заштиту, 
заштиту личног интегритета и друга права у случају болести, смањења или 
губитка радне способности, као и право на друге облике заштите, у складу 
са законом и општим актом,
- посебна заштита родитеља деце којима је потребна нега, право да по истеку 
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, могу одсуствовати са 
рада или радити са половином радног времена најдуже до навршених пет 
година живота детета, 
- запослени има право на зараду у складу са општим актом или уговором о 
раду, а за другу половину пуног радног времена накнаду зараде у складу са 
прописима о друштвеној бризи о деци,
- родитељ или старатељ детета ометеног у развоју има право да на свој захтев 
ради са скраћеним радним временом, али не краћим од половине пуног 
радног времена,  на основу мишљења надлежног здравственог органа,
-  запосленом раднику са инвалидитетом у складу са прописима о пензијском 
и инвалидском осигурању, послодавац је дужан  да обезбеди обављање 
послова према преосталој радној способности, 
- незапослени инвалид може да оствари право на: преосталу помоћ при 
утврђивању преостале радне способности и избору занимања, процену 
радне способности, право на професионалну рехабилитацију и учешће у 
финансирању програма запошљавања. 

У пореско-правном систему Србије, особе са инвалидитетом  
подлежу ослобађању од плаћања разних пореских и царинских оптерећења. 
На основу закона о порезу на промет производа не плаћа се порез на: лекове 
који су наведени у листи лекова који се прописују и издају на терет средства  
за здравствено осигурање, материјал на дијализу, крв и крвне продукте, 
ортотичка и протетичка средства, медицинска средства, односно производи 
који се хируршки уграђују у организам.

Од 2006. год особе са инвалидитетом од 70-100% телесног оштећења 
могу да увезу аутомобил без плаћања царине и ПДВ-а.

Правилником о одређивању ортотичких, протетичких и 
медицинских средстава, не плаћа се порез на промет поред осталих и на: 
инвалидска колица, електромоторна инвалидска колица, болнички кревет 
са трапезом, антидекубитални душек, хидраулична дизалица за непокретне, 
дрвене и металне штаке, ортопедски штап са кривином и тд. 

Повластице у унутрашњем путничком саобраћају за лица оболела 
од дистрофије и сродних неуро-мишићних болести , регулишу превоз са 
правом на 6 путовања у току једне календарске године у износу од: 75% од 
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редовне цене за путовање у железничком, друмском и речном саобраћају и 
50% од цене редовног превоза за путовања ваздушним саобраћајем. Право 
на повлашћену вожњу  остварује се на основу књижице за повлашћену 
вожњу коју издаје Савез дистрофичара Србије. 

Поред ових олакшица, помињемо још и: ослобађање од плаћања 
радио и ТВ претплате, бесплатног паркирања на местима означеним за 
особе са инвалидитетом, неплаћање путарине на аутопуту са налепницом, 
300 бесплатних импулса  у телефонском саобраћају итд. 

 
Здравство и његове установе1.2. 

Један од приоритетних задатака Савеза дистрофичара још приликом 
његовог оснивања је био “подстицање рада на раном дијагностицирању 
оболелих” као и “помагање у раду свих институција које се баве третманом 
оболелих” (Статут Савеза из 1974. године, чл. 10, тачка 5). Овај примарни 
задатак је у каснијим статутима само даље разрађиван, јер у наредном стоји 
“проучавати резултате и давати иницијативу за научно истраживачки 
рад на изучавању неуро-мишићних оболења” (Статут из 1979.године, 
чл.13, тачка 5), “координирати рад институција које се баве третманом 
оболелих, њиховом заштитом и рехабилитацијом” (Статут из 1984. године, 
чл. 6, тачка 3), и најзад у последњем Статуту “да подстиче и усмерава рад 
институција које се баве третманом оболелих, њиховом заштитом и општом 
рехабилитацијом” (Статут из 2000. године, чл. 8, тачка 7). 

Нажалост, здравствених установа које су се бавиле лечењем 
мишићне дистрофије било је, и данас је, мало: Клиника за неурологију  и 
психијатрију за децу и омладину Медицинског факултета у Београду, 
Институт за неурологију Клиничког центра Србије у Београду, Институт 
за мајку и дете у Београду, Клиника за децу и омладину у Новом Саду и 
Клиника за неурологију у Нишу. 

Још мање је рехабилитационих центара: Специјална болница 
за церебралну парализу и развојну неурологију у Београду, Специјална 
болница за лечење прогресивних мишићних и неуро-мишићних болести у 
Новом Пазару, Завод за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи и Меленцима. 

Последњих година отворено је и неколико специјалних амбуланти 
за особе са инвалидитетом, посебно адаптиране за особе које су у 
колицима, као што су гинеколошке и стоматолошке амбулантне, недавно 
отворене у Београду ( од 2007.године), од стране “Сава” осигурања при 
Дому здравља на Новом Београду. Специфичност ових амбуланти је у томе 
да постоји одређени дан када се примају само особе са инвалидитетом, 
без чекања на ред, у тачно заказани термин. Тако су 2007. године уведени 
дани “систематских гинеколошких прегледа” на Гинеколошкој клиници у 
Београду, у ул. Народног фронта, а купљени су гинеколошки столови и у 
Новом Саду,  Нишу,  Крагујевцу,  Ужицу и Краљеву. 
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Савез дистрофичара Србије је посветио велику пажњу здравственом 
просвећивању, како својих чланова, тако и њихових породица, а и шире 
јавности, јер је Савез објавио велики број брошура са овом тематиком, и 
још већи број чланака у часопису “Весник МД”.  До сада су објављене следеће 
публикације: “Наследност код неуром-ишићних болести”, “Сколиоза и 
неуро-мишићне болести”, “Дисање и неуро-мишићне болести”, “Шта је 
то “miastenia gravis”, “Нисте сами”, “Породица и инвалидност,” “Генетско 
саветовање и пренатална дијагностика у функцији неуро-мишићних 
болести,” “Препоруке Стручног савета Удружења дистрофичара на начин 
дијагностицирања ужег и ширег третмана болесника са прогресивним 
неуромускуларним оболењима”, “Класификација, дијагноза, права и 
установа за особе са неуро-мишићним болестима,” “Могућности и проблеми 
запошљавања оболелих од мишићне дистрофије и сродних болести”, 
Генетско саветовање „у функцији неуро-мишићних болести“ као и низ 
других популарних информативних публикација. 

Информисање чланства о њиховој болести, нарочито је долазило 
до изражаја приликом обележавања “Недеље борбе против дистрофије” и 
Међународног дана инвалида, који се сваке године обележавају у нашим 
организацијама и том приликом лекари специјалисти држе информативно-
едукатива предавања.

Знајући које проблеме поједини чланови имају због декубитних рана, 
организовано је  предавање у већим градовима Србије, а преко часописа 
“Весник МД” објављено је преко десет наставака принципа превенције ове 
пропратне тешкоће. Такође је преко педесет чланака из области медицине 
објављено у нашем часопису, које су написали еминентни стручњаци из ове 
области, као што су проф.др Слободанка Тодоровић, др Богданка Чабак, 
проф.др Весна Бјеговић, др Миодраг Вукчевић и други.

Поред тога што смо се трудили да што више учинимо на медицинском 
пољу, сматрали смо да  треба укључити више стручњака, специјалиста 
који се практично и научно баве неуро-мишићним болестима, због чега 
смо 2001. године оформили Медицински савет при Савезу дистрофичара 
Србије, састављен од професора неуролога Медицинског факултета, са 
Клинике за неурологију, као и других истакнутих стручњака из ове области. 
Медицински савет је помоћно стручно тело са јасно утврђеним делокругом 
рада и наш саветодавни орган који нам помаже у свим пословима који 
се тичу лечења и другог медицинског третмана наших чланова. Чланови 

Отварање гинеколошког 
саветовалишта за жене са 
инвалидитетом у ужицу
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Медицинског савета су: др Слободанка Тодоровић, др Иван Дрндарски, 
др Ведрана Милић-Рашић са Клнике за неурологију и психијатрију деце и 
омладине и др Миодраг Вукчевић из Института за плућне болести.

Међутим, убрзо се показало да због компликација које прате неуро-
мускуларна обољења нису довољни само неуролози, већ да се морају 
ангажовати и специјалисти из разних и других грана медицине као што 
су: уролози, кардиолози, пулмолози и други, које ћемо у најскорије време 
ангажовати тако да ћемо ускоро имати врхунске стручњаке који ће нам 
помоћи у раду .

1.3. Клиника за неурологију и психијатрију за децу и 
омладину

Зграда Клинике сазидана је као привремени објекат 1946. године да 
прихвати све болеснике оболеле од неуролошких и психијатријских болести 
(и одрасле и децу) док се не сазида ново крило Анатомског института 
(данашњи Институт за неурологију).  По завршетку нове грађевине у њу 
су се вратили одрасли неуролошки и психијатријски болесници са својим 
лекарима и администрацијом, а у привременој  малој згради, данашњој 
Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину (у даљем тексту 
Клиника), познатој под називом „барака“, остала су до 1977. године једно 
одељење за женске неуропсихијатријске болеснике и друго намењено деци. 
Од 1977.године цела зграда постаје намењена деци и омладини оболелој 
од неуролошких и психијатријских обољења, али све до  реконструкције и 
доградње, која је обављена од 2002-2005. и даље остаје позната под називом 
„барака“.

Стационар клинике има 45 постеља: 35 „неуролошких“ и 10 
„психијатријских“.  Годишње се хоспитално лечи око 1000 и око 20 – 25.000 
амбулантних болесника (деце и омладине од 0 – 18 година) оболелих од 
неуролошких и психијатријских болести. Једна од јединица Клинике је 
и Кабинет за неуроофталмологију, најстарији у земљи,  расадник ретких 
стручњака – неуроофталмолога.

Поред здравствене делатности, Клиника је и наставно-научна 
база Медицинског и Дефектолошког факултета. На њој раде: 1 редовни 
професор, три ванредна професора, један доцент и два асистента 
Медицинског факултета. Од  21-ог запосленог лекара 10 је доктора наука, 
један примаријус, један магистар, а троје је у одмаклим припремама за 
магистратуре и докторате. На клиници се обучавају редовни студенти 
Медицинског факултета и постдипломци на специјалистичким студијама 
из неурологије, психијатрије, дечје неурологије, дечје психијатрије, будући 
магистри и доктори. У току је више међународних и националних пројеката 
у којима су носиоци тема стручњаци клинике. Клиника је учионица и 
за студенте и постдипломце Дефектолошког факултета, као и средњег 
медицинског кадра, медицинских сестара и техничара разних профила.

У грађевинском смислу треба поменути да је 1977. године зграда 
клинике проширена: испод једног дела клинике укопане су подрумске 
просторије и претворене у ординације, а направљена је и чекаоница у 
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габаритима данашње централне чекаонице (до тада није уопште било 
чекаонице). Исте године уведено је и централно грејање (до тада су 
постојале пећи које су се ложиле из ходника и грејале по две собе), а на 
подове су стављене „винас плоче“ (до тада су били олајисани патоси). 
Током готово 60 година Клиника је неколико пута окречена изнутра и два 
пута споља. Инсталације су биле у катастрофалном стању, грејање крајње 
проблематично, купатила хладна и неизгледна.

Адаптација је започета 2002. године, најпре из сопствених средстава 
клинике и донација (углавном задовољни родитељи пацијената Клинике који 
су могли и желели да помогну: донације су биле у виду плочица и материјала 
за кречење и фарбање), да би се потом укључио најпре Градски секретаријат 
за здравство, а затим и Министарство здравља. Тим средствима, даљим 
улагањима из сопствених средстава и још по неком донацијом постигнута 
је комплетна рестаурација клинике и дограђено је још око 400 м2 новога 
простора. Промењен је целокупан намештај, а набављени су и бројни нови 
медицински апарати, што је значајно допринело бољој и бржој дијагностици. 
Нови простори су омогућили и бољу функционалну организацију посла 
на Клиници, тако да је данас  пацијентима пружен максималан конфор, а 
лекари са задовољством раде у добрим условима.
 Стручњаци клинике  већ готово 40 година посебну пажњу обраћају 
оболелима од неуро-мишићних болести. То никада није био обичан однос 
пацијенти-особље клинике, већ неки посебан, готово родбински. 
 Пионирски посао обавио је оснивач клинике и њен вишедеценијски 
директор, проф. др Боривоје Радојичић, који је био и суоснивач и српског и 
београдског Удружења дистрофичара. Кроз свој предани рад са пацијентима 
рано је схватио значај окупљања болесне деце и њихових родитеља око 
заједничког проблема, те је био иницијатор оснивања не само удружења 
дистрофичара, већ и других (нпр. Удружење оболелих од церебралне 
парализе).
 Први сарадник на проблемима оболелих од неуромишићних болести 
постала му је средином осме деценије 20. века др  Слободанка Тодоровић. Она 
је још као студент треће године медицине почела да се занима за проблеме 
биохемијских промена у денервисаним мишићима, радећи у то време на 
Институту за биохемију са проф. М. Цветковићем. Касније, чим је 1975. 
године положила специјалистички испит из неуропсихијатрије, посветила 
се проучавању неуромишићних болести и уз безрезервну подршку проф. 
Радојичића кренула у оснивање Диспанзера за неуромишићне болести при 
клиници. Први кораци су били да се под кров клинике доведу оболели, као 
и да се неуромишићни болесници одвоје од других моторно оштећених. 
Рентираним колима др С. Тодоровић је готово годину дана о викендима 
обилазила разна места у Србији, где је уз помоћ својих колега који су у тим 
местима радили, окупљала болеснике, прегледала их и тријажирала, да би 
их касније примала на клинику и подвргавала неопходним испитивањима. 
1976. године формиран је Диспанзер за неуромишићне болести. Особље 
Диспанзера се у почетку састојало,  поред  др  С. Тодоровић, од  физиотерапеута 
Милоша Шапића и медицинске сестре Ружице Богојевић. Ова мала екипа 
започела је са радом на терену покривајући свих 16 београдских општина.
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 У то време је отворен и Завод за рехабилитацију неуромишићних 
болесника у Новопазарској Бањи. Клиника на челу са проф. Б. Радојичићем 
била је главни стручни покровитељ ове установе, а др С. Тодоровић је тамо 
одлазила једном месечно да прегледа све приспеле пацијенте (капацитет је 
био око 100 болесника).
 После повратка са субспецијализације из Енглеске, где је савладала 
све дијагностичке процедуре везане за неуро-мишићне болести, др С. 
Тодоровић је значајно унапредила рад на овоме пољу. Екипа Диспанзера 
за неуромишићне болести се проширила придруживањем најпре др Ивана 
Дрндарског, а потом и др Ведране Милић-Рашић, као и физиотерапеута 
Милета Цветковића, психолога Јелене Срне и социјалног радника Мирјане 
Јовановић.  Амбициозни план, који је углавном и оствариван, састојао се у 
томе да се на Клиници спроводе дијагностичке процедуре, а на терену (бар 
на простору 16 београдских општина) нега болесника, физикална терапија 
у кућним условима, да се онима који се старају о болесницима пружи 
свака врста медицинске помоћи (нпр. да им се по потреби организују 
прегледи и лечење у другим установама без чекања, да им се заврше сви 
административни послови око упута, да им се на кућни праг донесу 
ортопедска помагала и сл.). Пацијенти и њихови родитељи су у свако доба 
дана и ноћи могли да позову било кога члана екипе без бојазни да ће бити 
ускраћени за сваку своју потребу. 

 

Реновирана клиника за неурологију и психијатрију деце и омладине данас

 Чланови екипе Диспанзера учествовали су у оснивању бројних 
регионалних удружења дистрофичара Србије, а и сарадња са члановима 
разних других удружења бивше велике Југославије и лекарима других 
република који су бринули о здрављу својих неуромишићних болесника 
била је на завидном нивоу.
 Рад Диспанзера је током више од десет година био обогаћен и 
организацијом и праћењем болесника на климатско лечење. Бирана су 
летовалишта на мору, а пацијенти, њихови пратиоци и екипа Диспанзера би 
тамо стизали „наоружани“ потребном опремом за спровођење физикалне 
терапије у природи, на морској обали. Остајало се углавном 3 недеље. 
Лекари су ту имали прилику да сретну по први пут болеснике који још нису 
испитани, а који су дошли преко регионалних удружења. Прегледали су 
их, узимали материјал за биохемијске анализе, радили електромиографске 
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прегледе на малом покретном ЕМГ апарату, цртали породична стабла, 
препознавали који су други чланови породица оболелих под ризиком да 
и сами оболе или да добију болесно потомство, правили планове пријема 
још недовољно дијагностикованих на клинику, где би они потом долазили 
и били подвргавани комплетним прегледима. У једном релативно кратком 
периоду за клинику је постало везано преко 2000 оболелих од неуро-
мишићних болести.  Будући да се ради о хроничним болесницима, они су 
настављали да се даље контролишу на клиници, која би постајала нека врста 
њиховог другог дома. 
 Рад на терену чланова Диспанзера и климатска лечења, која су 
пружала оболелима огромно задовољство и поправљала им опште стање, 
нагло су прекинута са санкцијама уведеним Србији почетком деведесетих 
година прошлога века. 
 Велики труд се од почетка рада Диспанзера до данас улагао и 
улаже на генетичко саветовање и пренаталну дијагностику оболелих од 
неуромишићних болести. Нагли развој молекуларне генетике који је започео 
открићем гена за дистрофин 1987. године одмах је нашао плодно тле и у 
нашој средини. Стручњаци клинике били су инспирација молекуларним 
генетичарима Београда да у жижу свога интересовања ставе баш неуро-
мишићне болести, тако да данас постоји могућност препознавања преко 30 
ових обољења на молекуларном нивоу. То је члановима многих породица у 
којима је било оболелих од „дистрофија“ омогућило да постану родитељи 
здравог потомства.
 Клиника је током 35 последњих година била и остала друга кућа 
наших неуромишићних болесника. Током тако дугога дружења односи 
особља и пацијената су у огромном броју случајева прерасли у пријатељске.  
Надамо се да ће тако и остати уз даље напоре лекара да прате и примењују 
сва нова знања освојена у било коме крају света са жељом да се коначно 
оствари циљ коме толико дуго теже сви: да се неуромишићне болести 
радикално излече.

              

Проф.др.Слободанка Тодоровић - 
директор Клинике за неурологију 
и психијатрију деце и омладине
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1.4. Специјална болница за лечење и рехабилитацију 
прогресивних неуромишићних болести  - Нови Пазар

Од давнина је позната као природно лечилиште са седам термалних 
извора воде од 47 до 52 степена, што је погодовало лечењу реуматских и 
разних облика неуро-мишићних болести, па је 1957. године подигнута прва 
зграда као “бањско лечилиште”. Међутим, тек је 1975. године званично 
основана Специјална болница, на предлог Клинике за неурологију, уз 
подршку Савеза дистрофичара Србије, а Републички Савез за здравство ју 
је прогласило за “Специјалну болницу за лечење неуромишићних болести”. 
Болница је временом дограђивана (1976. године и 1993. године) и данас 
представља модерно лечилиште за лечење неуро-мишићних обољења. 

Због непостојања установа за трајни смештај оболелих од 
неуромишићних болести, 1980. године је део болнице претворен у 
социјалну установу за смештај корисника, капацитета од 40 кревета, од чега 
је издвојено 20 кревета специјално за дистрофичаре. 

Први директор Специјалне болнице био је др Мухамед Нуховић. 
Први организатор живота у стационару је био Рајко Кнежевић, наш 
дугогодишњи председник, који је формирао више секција и клубова за 
болеснике кориснике. 

У стационару раде радионице за шивење, плетење и ручне радове, а 
раде и секције: ликовна, позоришна, рецитаторска и друге, које осмишљавају 
своје програме рада. Тако да је друштвени живот врло динамичан, јер 
су сви корисници укључени у неки облик активности. Иначе, у болници 
се редовно организују свечаности поводом 3. децембра – Дана особа са 
инвалидитетом, “Недеље борбе  против дистрофије”,  дружења са сличним 
организацијама из Чачка, Краљева, Крушевца, Крагујевца и других градова. 
При болници и стационару постоји и посебна организација дистрофичара 
“Живети заједно”.

Специјална болница за лечење прогресивних мишићних и неуро-мишићних 
болести у Новом Пазару данас
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За оне који су због бројних препрека прекинули своје редовно 
школовање при болници постоји основна школа, истурено оделење месне 
школе “Александар Стојановић - Лесо”, о чему ће у одељку о едукацији бити 
више речи. 

Треба истаћи да су сви управници болнице од др Мухамеда 
Нуховића до др Меха Кајевића, садашњег директора имали успешну 
сарадњу са Савезом дистрофичара и имали пуно разумевања за потребе 
корисника-наших чланова који живе у болници као другој кући, због чега 
им  је поводом обележавања  четрдесетогодишњице рада Савеза одато пуно 
признање. 
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II ГЛАВА

Социјална заштита и установе
Један од примарних задатака Савеза дистрофичара је био и остаје 

трајно социјално збрињавање оних чланова који се налазе у стању такве 
социјалне потребе да је држава морала да предузме бригу о њима. Када су 
сви ресурси исцрпљени, и када болест више није могуће значајније лечити, 
а економске и породичне прилике онемогућавају живот у породици, држава 
предузима потребне мере за смештај у установу социјалне заштите.

Савез дистрофичара Србије се залагао да се за чланове који се нађу 
у таквој ситуацији обезбеди трајни смештај. И после пуно напора успели 
смо у томе да се формирају две установе за трајно збрињавање особа са 
телесним инвалидитетом.  

Иницијативе за оснивање и формирање установа за живот и рад и 
садржаја у њима, покретали су Савез дистрофичара Србије и друге сличне 
организације. Пут до стварања социјалних установа за трајно збрињавање 
особа са телесним инвалидитетом са очуваним менталним способностима 
на Бежанијској Коси и у Дољевцу, био је дуг и неизвестан, па ћемо се у овој 
књизи осврнути само на њихов рад данас, не улазећи детаљније у историју 
њиховог настајања, јер то захтева посебну студију. 

2.1. Дом за одрасла инвалидна лица “Др Драгиша 
Витошевић” – Земун

Иако је идеја о оснивању овакве установе годинама пре формирања 
постојала у главама руководећих људи у организацијама које окупљају особе 
са телесним инвалидитетом, Дом за одрасла инвалидна лица је отворен 1. 
јуна 1998. године, као први те врсте у Србији. Како у то време санкција и 
кризе није било могуће зидати нове зграде, извршена је реконструкција 
постојећег дома за малолетнике “Васа Стајић”, који је  пресељен на другу 
локацију.

Скоро две године је трајала адаптација и пројектовање будућег дома. 
Изградњу је финансирало Министарство за рад и социјалну политику од 
средстава од игара на срећу. Према постојећем закону о социјалној заштити 
предвиђено је да то буде установа за потпуно и трајно збрињавање која ће 
пружати здравствену заштиту, радно ангажовање, рекреативне, културне 
и забавне активности за телесне инвалиде са очуваним менталним 
способностима  у складу са преосталим способностима. Првобитно је 
било замишљено да постојећи дом  буде организациона јединица у склопу 
Геронтолошког центра, установе за смештај старих лица, што се одмах на 
почетку показало као неодрживо решење.

Право смештаја имају особе оболеле од мишићне дистрофије и 
сродних болести, церебралне и дечје парализе, параплегије и мултипле 
слерозе са планираним капацитетима до 100 места од 25-55 година старости.  
На првом спрату се налази 18 двокреветних и 20 једнокреветних соба са 
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потребним конфором, са тоалетима приступачним за особе које користе 
инвалидска колица и друга ортопедска помагала, дневни боравци са 
чајним кухињама, заједничке терасе, собе за дежурно медицинско особље 
и помоћне просторије. Приземље и спратови су функционално повезани 
помоћу два лифта, рампом и степеништем.

Дом се налази у близини КБЦ Бежанијска Коса, добро је повезан 
са градом градским превозом и лоциран је на великој парцели која нуди 
велике могућности за рехабилитацију, рекреативне и забавне активности 
на отвореном простору. Први управник је била Љиљана Бељинац, дипл. 
психолог, од отварања Дома до јуна 1999. године, а затим је за управника 
постављен Бранислав Миладиновић. 

Дом за телесне инвалиде “др Драгиша Витошевић” на Бежанијској коси

Концепција интеграције са Геронтолошким центром није показала 
добре резултате, јер је било и млађих корисника који су захтевали другчије 
садржаје дневних активности, а не само исхрану и смештај. Недостајала је 
физио и радна терапија, није било друштвеног живота, једноставно није 
било садржаја рада. Осим тога цена смештаја није покривала ефективне 
трошкове, тако да је дуг премашивао буџетске могућности, а поред тога није 
било адекватног кадра који би покренуо живот у дому. Тако да је 2003. год. 
уз помоћ инвалидских организацаија дошло до одвајања од Геронтолошког 
центра и званичног  осамостаљивања Дома као посебне установе, као 
правног лица. 

Ново руководство дома извршило је реорганизацију и садржаје 
рада, укључујући кориснике у разне активности окупационо радне терапије, 
преко друштвено корисног производног рада, до разних облика друштвених 
активности. Тако је Дом за телесне инвалиде добио свој програм рада, кућни 
ред прилагођен корисницима-станарима.

 Поред управника и административног особља, Дом је сада добио 
лекаре, медицинске сестре, неговатељице, радне терапеуте, физиотерапеуте, 
спортског инструктора, психолога и социјалног радника. Дом има свој 
програм рада,  који предвиђа и организује културне и спортске манифестације  
(Дан инвалида, “Недеља борбе против дистрофије”, 8. март, Олимпијске 
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игре итд.), али се одржавају и предавања из области медицине, лечења и 
разне трибине едукативног карактера према интересовању корисника.

Спортски живот је такође врло активан и упражњавају се сви они 
спортови који су доступни особама са дистрофијом и другим врстама 
инвалидности, тако да се одржава интерна “Олимпијада” у вожњи колицима 
на механички и електрични погон, куглање, пикадо, шах итд. Организују се 
и изложбе ручних радова, слика, другарске вечери, песничке и књижевне 
вечери итд. Музичке приредбе и друге забаве интерног карактера су врло 
честе.

У оквиру радно окупационе терапије постоје разне активности које 
се нуде станарима ове установе: креативна радионица која се бави израдом 
накита, аранжманима од сувог цвећа, ткања, одсликавања мајица, музичко-
едукативни програми, обука на компјутеру, разна спортска такмичења 
прилагођена за особе са инвалидитетом, журналистичка секција која већ 
8 година издаје лист “Погледи”. Дом има богату  библиотеку, интернет и 
видео клуб, кафе клуб и фризерски салон. У оквиру установе постоји 
Удружење станара дома, затим  шаховски клуб “Наш корак” и  атлетски 
клуб и спортско-рекреативно удружење “Све је могуће”. 

При дому постоји и делује Удружење станара дома које је веома 
активно и представља мост између корисника и управе Дома, анимирајући 
запослене на активности према њиховим потребама. Бројне су активности 
које удружење организује: ликовне колоније, спортски сусрети, књижевне 
вечери, изложбе слика, излети широм земље, слављење домске славе “Свети 
Василије Острошки”, организовање трибина, округлих столова, семинара, 
бројни турнири, учешћа на свим манифестацијама које организују 
републичка удружења, кино клубови, курсеви рачунара, уређивање домског 
листа “Погледи”, једном речју друштвени живот у Дому је веома динамичан 
и разноврстан, што говори о њиховој пуној укључености у сва друштвена 
дешавања.  

Данас дом има 90 корисника и 60 запослених стручног и техничког 
кадра. Највећи део трошкова у овој установи сносе Министарство  рада и 
социјалне политике и Министарство  здравља.

Спортски сусрети-трка инвалидским колицима у Дому за телесне инвалиде
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Удружење станара дома редовно учествује на конкурсима које 
расписује Министарство за рад и социјална питања са разним идејама па су 
тако реализовани бројни пројекти као што су: “Јачање капацитета особа са 
инвалидитетом,” “Психо-социјална подршка особама на трајном смештају” 
“Вредне руке,” а веома интензивно сарађују са општином Земун на чијој  се 
територији и налазе.

Дом посећују страни амбасадори који доносе вредне донације, као 
и иностране хуманитарне организације “Handicap International”, “Оксфам” 
итд.

Савез дистрофичара врло тесно сарађује са Домом  по разним 
питањима, од смештаја корисника до помоћи својим члановима и 
организовању  културно-забавног  живота, набавци  санитетског 
и  хигијенског материјала, ортопедских помагала и многим другим 
активностима.

2.2. Дом за одрасла инвалидна и остарела лица у Дољевцу                            

Други дом за смештај особа са инвалидитетом је отворен 1. септембра 
2004. године у Дољевцу крај Ниша.  Намењен је за смештај инвалидних 
лица, старости од 20 до 60 година, али и за старије од 60 година. Дом има 
капацитет од 65 корисника. Формирање Дома помогао је Комесаријат за 
избеглице и био је намењен особама које су стигле у нашу земљу у току 
ратова које  нису имале адекватан смештај.

У установи је  запослено је медицинско особље са пратећим 
техничким службама, тако да Дом има 30 стално запослених радника. 

 С обзиром да се ради о установи која је у скорије време формирана, 
улажу се велики напори како би се створили најповољнији услови за смештај 
и  живот особа које у њему живе. Руководство Дома настоји да дневни 
режим дана усклади са потребама особа са инвалидитетом, за шта постоје 
просторни и стручни капацитети. У Дому су стално запослени психолог, 
социјални радник, радни терапеут, правник, организатор културно-
просветног рада. У дому се изводи физикална и радно окупациона терапија. 
Скоро сви расположиви капацитети су  попуњени. 

 Дом  се налази у згради која је прављена за друге свхе поред реке 
Топлице у питомом амбијенту пуном зеленила. Адаптиране су собе у којима 
су смештена по два до три корисника, од којих је једна трећина непокретна. 
Ова установа још увек није решила неке основне потребе као што је текућа 
вода, што веома отежава живот и рад у дому, што је 2008. год. било нарочито 
изражено због великих врућина.

Након тога Министарство рада и социјалне политике у сарадњи са 
општином Дољевац, пронашло је решење да се овој и другим установама у 
општини које имају исти проблем, изградњом водовода омогући коришћење 
здраве пијаће воде. Поред тога улагањем потребних средстава набавиће се 
потребан намештај и остала опрема као и средства за хигијену.

Савез дистрофичара Србије иако није учествовао у формирању ове 
установе, улаже напоре да помогне у стварању бољих услова за рад, јер се 
у њему налазе четири наша члана на трајном смештају. Једном годишње 
врши обилазак, сагледавајући потребе и тражећи решења за њихово 
задовољавање.



Дом у Дољевцу

Активности у дому
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III ГЛАВА

ЕДуКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ

У свим статутима Савеза дистрофичара рад на едукативном пољу 
је  наглашен као значајна активност у ширем и ужем смислу те речи. Тако 
у првом статуту из 1974. године у члану 10, стоји да је задатак Удружења 
“да помаже у организовању школовања, професионалном оспособљавању 
и запошљавању свога чланства.” Тај се задатак у скоро свим наредним 
статутима понавља у краћем или ширем обиму, што значи да се под 
едукацијом подразумевало и школовање и дошколовање чланства, али и 
шире и уже заједнице. Овај задатак није случајно истакнут јер је требало 
поучити  чланство и породицу, као и ужу и ширу заједницу,  новим 
концепцијама које је заступао Савез.

Пошли смо од једноставне чињенице да је сваки наш члан личност 
који има своје капацитете, а да због једне дисфункције не смемо одбацити 
целу личност, већ да на преосталим снагама градимо његову будућност. Ту 
основну чињеницу требало је пронаћи најпре у самој  личности, а затим у 
његовој породици, у његовој ближој и даљој околини, у широј заједници, у 
јавности уопште. 

Дакле, циљ нашега рада је мењати став према особама са 
инвалидитетом или још једноставније подизати свест код појединца и шире 
јавности о могућностима нашег чланства, које су веома велике, уколико им 
се омогући адекватна подршка и једнаке могућности. Да би се такав ниво 
свести постигао, потребно је било најпре образовати људе који ће то радити, 
а то су наши секретари и председници, а потом и сами чланови.

Због тога смо ми још од првог дана организовали многа саветовања 
као директну и најефикаснију форму едукације. Ми смо саветовања, у 
најширем смислу те речи схватили као састанак наших стручњака који су 
разматрали, решавали и доносили закључке и мишљења како на најбољи 
начин решити  један одређени проблем. А таквих је проблема за четрдесет 
година рада било много, те ћемо се задржати само на неким из последње 
деценије рада. 

Године 1995. Савез је одржао саветовање о проблему става родитеља 
у породици према  деци оболелој од мишићне дистрофије ( “Саветовање 
родитеља  хронично оболеле деце и деце ометене у развоју”), чији је 
модератор била Гордана Рајков. Семинар је третирао теме потреба породице 
да нешто више сазнају о болести и њеном пореклу, о проблему адаптације 
породице на присуство болести у кући, о путевима како се све детету 
може помоћи, однос између професионалаца и породице (лекар-терапеут-
дефектолог-породица), вештина помагања, квалитет и врста техничких 
и других помагала и руковање њима итд. Као резулатат тога саветовања, 
штампане су брошуре: “Саветовање родитеља хронично оболеле деце и 
деце ометене у развоју”, “Породица и инвалидност”,” Нисте сами”.
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Крајем исте 1995. год.одржано је Саветовање инвалидских 
организација Србије (21-22. октобра), са основном темом “Инвалиди 
и њихове могућности” у циљу размене мишљења и искуства у раду са 
децом и омладином ради изналажења бољих решења и унапређења 
рада, а самим тим и бољег положаја особа са инвалидитетом и њиховим 
третманом у друштву. Саветовање је размотрило читав низ тема, као што 
су: рехабилитација и здравствени третман, специфичне разлике између 
различитих врста оштећења код особа са мишићном дистрофијом и других 
телесних инвалида, право деце са сметњама у развоју на школовање, дневни 
боравак као савремени облик друштвене заштите, заводски третман 
и оспособљавање за самостални живот, школовање деце у болницама 
са посебним освртом на болницу у Новом Пазару и друге. Заједнички 
закључак овог саветовања, чији је организатор био Савез дистрофичара 
Србије, а суорганизатори Савзез за церебралну парализу и Друштво за 
помоћ ментално недовољно развијеним особама, је био јединствен за све 
три организације: а) инвалидитет је дубоко људско питање чије решавање 
мора бити примарно на свим нивоима друштва; б) могућности су велике, 
али са ограниченим карактером и зависне од степена и врсте инвалидитета; 
в) друштвена заједница треба на свим нивоима да ствара услове за живот 
и рад и да се инвалидност посматра као социјални, а не медицински 
проблем; г) да се све медицинске и рехабилитационе установе, па и школе 
морају припремити за тимски рад; д) професионална рехабилитација је 
доминантни циљ целокупне рехабилитације.

Желимо нагласити да је 1995. година била преломна за нас, јер је 
те године наша држава усвојила Стандардна правила УН за изједначавање 
могућности које се пружају особама са инвалидитетом, што је представљало 
импулс нашем даљем раду. 

Поред напред поменутог саветовања, Савез је већ следеће 1996. год 
организовао и одржао саветовање са темом “Принципи узајамне подршке”, 
на којој је говорио Џое Хенеси, директор социјалног сервиса Удружења 
дистрофичара Велике Британије и Ирске, а неколико месеци касније 
децембра 1996. год. одржали смо састанак свих инвалидских организација у 
Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику на тему “Положај 
и задаци инвалидских организација у светлости Стандардних правила УН”. 
На  састанку је  истакнут још нерегулисан статус инвалидских организација 
у Србији, начин финансирања и укидање многих бенефиција, које су до тада 
постојале, заостала правна регулатива у нашим законима, потреба уградње 
Стандардних правила у неке наше законе, проблем запошљавања и бањског 
лечења итд. Након тога је уследио “Проглас јавности 1997.” од стране 
свих инвалидских организација са апелом за побољшање статуса лица са 
инвалидитетом и њихових организација. 

Наредне 1998. год. присуствовали смо саветовању о положају 
жена са инвалидитетом под називом “Двострука дискриминација жена 
са инвалидитетом” које су водиле Гордана Рајков и проф. др Марина 
Благојевић, где је истакнуто да инвалидност не погађа једнако и мушкарце 
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и жене, као и да је жена са инвалидитетом више маргинализована, јер је 
много више оптерећена традиционалним положајем жене у друштву. 3

Маја 1999. године организовали смо, у сарадњи са Савезним 
заводом за стандардизацију, саветовање “О стандардима као елементима 
односа друштва према инвалидним особама” са закључаком да “физичка 
хендикепираност није знак физичке немоћи, већ је врло често резултат 
низа специфичних околности које се јављају код инвалидних особа зато 
што постоји проблем неприступачности објеката за коришћење: врата, 
степеништа, ивичњака итд.” на шта су упућивали закључци 10 конгреса 
архитеката балканских земаља , када су донети стандарди ИСО/ ТР 9527, 
који су посвећени инвалидним лицима и њиховом статусу у стану и граду”.

Промене у Србији после 5. октобра 2000. године условиле су низ 
реформи, не само у политичко-економском животу, него и у погледу ставова 
о битним социјалним дешавањима у целокупном друштву, укључујући и 
рад друштвених организација. 

Социјалистички хуманизам уступио је место демократком 
реализму и партнерству у заједничком раду на решавању проблематике 
особа са инвалидитетом, што је довело до прелаза са медицинског схватања 
инвалидности на социјални модел. Тако је инвалидност престала да буде 
третирана само као биолошка, већ пре свега као социјална категорија. 
Чињеница да оштећење односно инвалидност не мора бити препрека, 
довела је до тога да се социјална политика нашла између прокламованих 
теоретских принципа из времена социјализма и стварности коју живот 
намеће. Требало је пружити подршку особама са инвалидитетом како би 
“живели као сав нормалан свет.” 

Дакле, требало је створити другојачије јавно мњење о вредности 
личности особа са инвалидитетом и у њој гледати  ч о в е к а  са безброј 
позитивних могућности. Да би се створило то ново, савремено, модерно 
гледање на инвалидност, били су преко потребни многи семинари, 
који су имали за циљ да створе нови, позитивни имиџ о особама са 
инвалидитетом.

3.1. Едукација секретара и председника
Да бисмо остварили своје тежње пошли смо од чињенице да је 

секретар “покретач” читаве организације. Пре свега, сви су прошли курс  
компјутера и коришћења нових технологија, а затим и обуке о писању 
предлога пројеката, прикупљању средстава, односима са јавношћу итд, 
једном речју – обуке о управљању организацијама. 

3. Жена је дискриминисана јер јој је ускраћено право на усвајање детета, на 
старатељство, у неким земљама на рађање, на склапање брака са инвалидном 
особом, на приступ у јавном животу, чешће су жртве насиља, већи је степен 
развода бракова, седам пута се мање удају него што се мушкарци инвалиди жене, 
имају нижи степен образовања, мајке инвалидне деце су чешће напуштене, одлуке 
у кући доносе мушкарци, а не жене, мање их је у женским покретима, проценат 
смртности је већи него код мушкараца, а посебно код беба итд.
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У два наврата организована је и „Мала школа новинарства“. 
Основне организације су биле у сталном контакту са Савезом 

дистрофичара Србије који је сматрао да је његов задатак да  стручно 
помаже јачању организацијских капацитета на локалу, а у каснијем периоду 
многе локалне организације су и саме предузимале сличне кораке у погледу 
организовања едукација. Пружајући помоћ секретарима у раду, помагали 
смо читавој организацији, држећи се при том начела “што је рад основне 
организације активнији, то је и успех Савеза већи”. Републичка организација 
се трудила да подстиче основне организације у свом раду, без мешања 
у деловање,  јер оне имају статус правног лица и  одговорност за свој рад 
као и слободу у креирању својих активности према потребама њиховог 
чланства. 

Већина секретара су стално запослена лица, а неки су и волонтери, 
али су пре свега носиоци активности у њиховим организацијама. 
Да би се унапредила међусобна сарадња и координација, неколико 
последњих година одржавани су састанци познатији под називом “Актив 
председника и секретара” који су били замишљени као стручно, помоћно, 
саветодавно средство за размену искуства и давање мишљења о појединим 
организационим питањима, која се јављају у току рада код организација на 
терену. Одржано је шест таквих састанака - у Чачку, Београду, Смедереву, 
Панчеву, Крагујевцу и Нишу.

Континуиран рад на стварању едукованих лидера, посебно међу 
члановима и јачање укупних капацитета у локалним организацијама, као и 
у националној организацији, био је и остао наш приоритет.

Едукација секретара и председника, Крагујевац 2004. год.



59

3.2. Едукација чланства

То је доминантан, али и врло деликатан сегмент нашега рада, јер је требало 
изградити квалитативно другачије схватање о сопственој вредности, од 
онога до којег је сам члан дошао и изградио под утицајем своје средине. 
Научно је доказано да инвалидност сама по себи не ствара изолованост 
и препреке, већ то ствара средина, и што је средина на нижем културно-
образовном нивоу, то је дискриминација већа, и обратно. Утврђено је да 
дете са инвалидитетом не осећа разлику између себе и другова све док 
му то не кажу: ”Ти си друкчији, ти то не можеш итд.” Зато је први задатак 
Савеза дистрофичара Србије са члановима, појединцима, био: повратак 
самопоуздања и самовредновања. То смо постизали спонтано, кроз 
дружење, у циљу стицања сазнања да нису сами, већ да постоје и друге 
особе са инвалидитетом. Кроз сусрете са члановима исте или и других 
организација, путем предавања о правима, путем едукација из различитих 
области, штампањем и издавањем популарних брошура, кроз развијени 
друштвени живот и друге сличне методе едукације, чини се да се постепено 
враћа самопоуздање и вера чланова у себе и њихове могућности. 

Уосталом, читав смисао рада наших организација јесте стварање 
услова за развој личности особа са инвалидитетом, што је први корак ка 
социјализацији и укључивању појединца у друштво. 

Један од приоритета Савеза дистрофичара Србије јесте стављање 
акцента на активну комуникацију и социјалну интеграцију нашег чланства, 
као битном предуслову у процесу укидања дискриминације између особа 
са инвалидитетом и тзв. неинвалидске популације. Једна од могућих је и 
кроз учешће у креирању јединственог часописа, “Весник МД” који се бави 
проблемима лица са неуро-мишићним обољењима, као и кроз остваривања 
квалитетних односа са јавношћу (конференције за штампу, радио и тв 
интервју).

У том циљу су у два наврата - 2003. и 2006. год. организовани 
семинари под називом “Мала школа новинарства”, ради савладавања 
вештина новинарских жанрова: вести, извештаја, интервјуа, репортаже и 
унапређења односа са јавношћу.

Мала школа новинарства у Мaтaрушкој бањи 2004. год.
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3.3. Едукација породица

Едукација породица је за нашу организацију изванредно значајна, јер је то 
директно, непосредно окружење у којем члан проводи највише времена. 
Свесни смо да и она пролази свој пут сазревања од непосредног сазнања 
истине о болести до прихватања стварности и неизвесности којим путем да 
крене. У мноштву проблема и дилема, Савез је чинио напоре да  прихвати 
породицу, оснажи је и води да постане партнер у тражењу оптималног 
решења за члана своје породице. То је квалитативно другачији однос него 
што је некада био. Ми не делимо савете, ми искрено и трајно сарађујемо са 
породицом и заједнички трагамо за најбољим решењем. 

Савез дистрофичара је организовао велики број предавања наших 
еминентних лекара широм Србије, у готово у свим местима где постоје наше 
организације: о новим открићима у генетици, о новим лековима, о новим 
истраживањима, тераписјким и превентивним методама. Осим тога, Савез 
је издао и велики број популарних брошура са саветима шта све породица 
може да учини за свога члана.

Наш је основни задатак у овом сегменту делатности, да помогнемо 
да наши чланови живе у складу са својим способностима, које уз помоћ 
породице, али и организације и наравно медицинских стурчњака, могу да 
остваре. Подршка породице прва је и основна претпоставка квалитетног 
живота и пуне друштвене укључености. 

учесници саветовања о активностима инвалидских организација Србије
са председником Србије Борисом Тадићем,

Београд, септембар 2004. год.
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3.4. Едукација шире јавности

Превасходно подразумева подизање свести грађана о прихватању 
и уважавању различитости, о једнакости и равноправности особа 
са инвалидитетом. Годинама се у овим  људима  видело  само  њихов  
инвалидитет и све предузимало да се њихов “дефект излечи и поправи”, а 
при том се заборављало на ону другу страну, на оно шта они имају да понуде, 
што  је потпуно супротно социјалном моделу нвалидности. 

У том циљу, Савез дистрофичара је организовао велики број 
трибина, јавних предавања, многе акције, јавне наступе, штампао многе 
плакате,  лифлете, брошуре и друге информативне материјале. Својим 
јавним наступима поводом Дана инвалида и Недеље борбе против 
дистрофије, као и разним другим поводима, значајно смо допринели већој 
видљивости наших чланова у јавности, као и укупној промени свести о 
особама са инвалидитетом као актвним грађанима који имају иста права, а 
да им само треба пружити исте могућности.

Медицинскса трибина о респираторним проблемима оболелих од мишиђних 
дистрофија, Београд 2003. године

 
Слика 27 Медицинска трибина “Генетско саветовање у функцији неуро-

мишићних болести- Крушевац 2006.год
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IV ГЛАВА

ОБРАЗОВАЊЕ И ШКОЛСКИ СИСТЕМ ЗА 
ОСОБЕ СА МИШИЋНОМ ДИСТРОФИЈОМ
Образовање је цивилизацијска тековина која подједнако припада 

свима, а почиње од најмањих ногу и траје док год човекове психо-физичке 
могућности дозвољавају. Савез дистрофичара Србије је увек посебно водио 
бригу о шкловању деце и омладине оболеле од мишићне дистрофије. На 
седницама органа се  о томе дискутовало и тражили су се начини како би 
свако дете било обухваћено образовањем у основним и средњим школама, 
као и на факултетима. Оно чему се задњих деценија тежи, али на чему 
треба још пуно радити, јесте системско решавање питања инклузивног 
образовања. Поред парцијалне укључености деце у систем редовног 
школовања, један број наших чланова похађа школу у специјализовнаим 
установама или у оквиру кућне наставе.

На седници Извршног одбора 1998. год. донет је закључак да “све 
основне организације сачине попис деце до 15. године, која имају потребу 
за лечењем и да их упуте у Новопазарску бању ради лечења и школовања, 
уколико за то имају потреба.” Исте године постављено је питање школовања 
деце, које није систематски решено, већ се решава од случаја до случаја па се 
предлаже да Савез интервенише код Министарства просвете да се изнађе 
могућност за њихово редовно и ванредно школовање.” Према том закључку 
Савез је интервенисао, тако да су после тога почели да се отварају “образовни 
пунктови при болницама за школовање деце, која се налазе на дужем лечењу.”  
Године 1995. одржано је  саветовање на ту тему под називом “Школа за све” 
на коме се говорило о школовању деце у болницама и кућним условима, 
на коме је учествовала секретар Мирослава Стојковић-Милошевић, 
изложивши ситуацију која се односи на децу и омладину оболелу од неуро-
мишићних болести, тражећи једнаке могућности образовања за сву децу. 

Деца са телесном инвалидношћу представљају најкомплекснију 
групацију, па позната изрека “здрав дух у здравом телу”, у раду са децом 
са телесном инвалидношћу треба да има обрнути реципроцитет и то да 
онолико колико ослаби тело, ојача дух. Зато образовање за њих представља 
неицрпно богатство извора компензације. 

За ове потребе изнећемо податке, само у најкраћим цртама, о 
школама у Београду и Новом Пазару, премда би вредело овај проблем и 
шире историографски обрадити. 

4.1. Основна школа “Др Драган Херцег” у Београду

Школу је основао град Београд 10. јула 1969. године и право оснивача 
је пренео на Скупштину општине Савски венац4. 

4. Школа је основана решењем СОГБ бр.10-04-737/1 од 10.јула 1969, а и уписана 
у регистар Окружног привредног суда у Београду под бројем УС – 748/73 од 
25.децембра 1973.године.
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Како у оснивачком акту стоји “школа је васпитно-образовна 
организација за основно васпитање и образовање деце и омладине без 
основних организација.” Према Статуту школе “делатност школе је од 
посебног друштвеног интереса утврђеног Законом о основном образовању”, 
а делатност јој је “да болесној деци, оба пола, у здравственим установама 
Београда, изузев деце оболеле од церебралне парализе, пружи основно 
образовање у складу са њиховим здравственим могућностима” и друго, 
“школа је дужна да индивидуалном наставом у кућној нези обухвати сву 
децу која су због болести спречена да похађају редовну основну школу.” 
Делатност школе се обавља путем васпитно-образовног рада који обухвата 
разредну и предметну наставу (редовну, додатну, допунску и продужну), 
школу у природи, ваннаставне делатности и културну и јавну делатност. 
За ову делатност школа има наставну, психолошко-педагошку, саветодавну 
службу за родитеље и школску популацију. 

Савез дистрофичара Србије је још 2002. године предложио 
Министарству просвете да школа своју делатност прошири и на средње 
образовање, јер такве институције за сад нема у Београду. 

Школа данас изводи наставу у дванаест београдских здравствених 
установа, са 46 пунктова у породицама, тако да је покривена читава мрежа 
болница и других рехабилитацијских центара у граду. Управа школе се 
налази у улици Војводе Миленка бр.33.

4.2. Основна школа при Специјалној болници 
у Новом Пазару

Одељење основне школе при Специјалној болници у Новом Пазару
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Специјална болница у Новопазарској бањи је болница, 
рехабилитациони центар, установа социјалне заштите и школа. 

Деца и омладина која се због лечења и рехабилитације затекну 
у болници  настављају школовање при болници, где наставу организују 
учитељи и наставници Основне школе “Александар Стојановић-Лесо” из 
села Дежеве, као истурено одељење. За оне који су имали завршену основну 
школу, економско-трговачка школа из Новог Пазара, такође је отворила 
истурено одељење па је у ванредној настави једна генерација завршила и 
средњу школу. На жалост, како средње образовање при болницама није 
системски решено, истурено оделење  више  не функционише. О раду 
основне школе стара се Савет за просвету и образовање Нови Пазар. У школи 
поред учитења и наставника из редовне школе, раде и два дефектолога, два 
васпитача, а дугогодишњи директор све до своје смрти, 2003.године био је 
Раде Радивојевић. 

Основна школа је непотпуна, јер нема све разреде, а број ученика у 
појединим разредима је мали, те се настава изводи индивидуализовано, због 
додатних сметњи, које неки ученици имају (ампутираност екстремитета, 
ментална недовољна развијеност и сл.), тако да је број ученика у школи 
варијабилан и креће се  од 20-25 ђака.

Савез дистрофичара Србије се залагао за повећање броја ђака у 
школи, а у том циљу упућивао је циркуларно писмо свим организацијама 
да  деца која буду боравила у специјалној болници буду обухваћена 
школовањем. Ситуација се последњих година битније променила у том 
смислу да је број ученика веома смањен на само неколико ђака којима је 
потребна настава. На иницијативу  Савеза дистрофичара Србије, Завод за 
уџбенике и наставна средства из Београда је у више наврата обезбеђивао 
уџбенике за ученике од I до VIII разреда основне школе без накнаде. За 
оне ђаке који уче средњу школу, Савез је  обезбеђивао средства за испите и 
практичну наставу. Сваки завршетак школске године био је награђен ђачком 
екскурзијом. Поред тога, наша стална обавеза била је и набавка ортопедских 
помагала за све чланове који нису имали могућности да их набаве. Иначе, 
свим ђацима, као и онима који су на трајном смештају, редовно се доставља 
часопис “Весник МД” и друге публикације.

 Савез такође помаже и ваннаставне активности ученика, организује 
изложбе слика и ручних радова и исте шаље по околним градовима у циљу 
презентације достигнућа ђака дистрофичара, о чему се посебно стара 
Удружење дистрофичара Краљево и други. 

За већину деце и омладине оболеле од мишићне дистрофије 
школовање се одвија у редовним школама у месту живљења. Скоро сваки 
наш члан има завршену основну школу, а велики број, нарочито у градовима 
завршава и средњу, вишу и високу школу. У Београду постоји Дом за 
студенте са инвалидитетом “Мика Митровић”, у коме су завршавајући 
студије живели наши чланови, јер је архитектонски потпуно прилагођен  
студентима са телесним инвалидитетом. Све више се из године у годину 
запажа позитиван тренд школовања наших чланова, чему се нарочито 
радујемо, јер су интелектуалне способности очуване и користе се за 
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стицање знања и избора професије. Једино ограничење је архитектонска 
неприступачност зграда са великим бројем степеница, непостојањем 
адекватних прилазних рампи, лифтова, неадаптираним тоалетима и сл.   

V ГЛАВА

ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ

Јавност рада Савеза дистрофичара Србије која је присутна од самог 
оснивања организације, подразумева информисање како чланства тако и 
шире јавности о свим активностима које предузимамо. У првом реду то 
су информације о збивањима у основним организацијама, дешавањима 
у земљи и иностранству, али и о достигнућима у медицини у лечењу и 
терапији. Овој активности Савез је од свог почетка поклањао посебну 
пажњу. С друге стране је значајно да шира јавност буде упозната са радом 
организација дистрофичара у целини, као и са проблемима са којима се у 
раду сусрећу.

Наша информативна делатност има још једну специфичну 
димензију - стварање позитивног схватања инвалидности, подизање свести 
како чланова и њихових породица,  тако и шире јавности,  рушење предрасуда 
које постоје у свести многих. На основу информација које презентирамо 
јавности говоримо о нашим способностима, радним активностима.

Одмах на почетку треба рећи да смо имали више врста 
информативних гласила који се могу груписати у 4 категорије и то:

Прву групу гласила чине часописи који су се појавили непосредно 
после оснивања републичке организације и излазили су под различитим 
називима све до данас:

“Миопатија и ми” је почео да излази августа 1968. год. као лист 
Савеза дистрофичара Југославије. Главни и одговорни уредник била је 
Гордана Рајков. Излазио је четири пута годишње до 1985. год . За то време 
изашло је 70 бројева.

 

Насловна страна једног броја листа “Миопатија и ми”
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“Билтен” је лист који је издавао Савез дистрофичара Србије од 1974. 
год, који је уређивао Рајко Кнежевић. Излазио је до 1989. год. и доносио је 
вести из рада удружења са простора Србије.

Насловна страна једног броја листа “Билтена”

После престанка излажења оба листа, Извршни одбор Савеза је 3. октобра 
1995. год. донео одлуку о почетку издавања новог часописа под називом: 
“Весник мд”, чији се први број појавио 13. новембра 1995. год. као лист за 
мултимедијална питања и проблеме оболелих од мишићних дистрофија.

Свечани број Весник МД  са 
обележавања јубилеја 40 година 

Савеза дистрофичара Србије 

Јубиларни педесети број Весника МД  
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Први и актуелни  уредник је Иванка Јовановић, док су први 
Издавачки савет чинили: Рајко Кнежевић, Ференц Лукач, Слободан 
Шапоњић, Владан Станојевић, Азиз Рахић, Света Јовановић, Даринка 
Јокановић и Даница Тодоровић, за издавача се потписује Мирослава 
Стојковић-Милошевић. Издавачки савет се свих ових година старао да 
утрвђује адекватну програмску политику у складу са духом  времена у 
коме живимо и пре свега у складу са вредностима које Савез промовише, 
мењајући повремено и своје чланове.  Лист се доставља организацијама у 
Србији које затим шаљу својим члановима на кућне адресе.

Тираж по броју износи 1.500 примерака и до сада је изашло 50 бројева. 
Садржај  је разноврстан, од информативног, едукативног, до забавног 
карактера. Лист  третира проблематику из законодавства, социјалне и 
здравствене заштите, пензијско-инвалидског осигурања, запошљавања, 
културе, итд, а кроз различите новинарске жанрове преноси информације у 
вези са  радом Савеза и његових организација. У редовном излажењу листа 
велику подршку имали смо од Министарства рада и социјалне политике и 
Министарства културе која траје до данашњег дана.

“Глас инвалида” лист који смо издавали за време НАТО 
бомбардовања зајредно са другим републичким социо-хуманитарним 
организацијама, који је изашао у само три броја.

Глас инвалида који је излазио за време НАТО агресије

Од 2000. год. Дом за одрасла инвалидна лица “Др. Драгиша 
Витошевић” на Бежанијској коси повремено издаје свој лист “Погледи” у 
коме има информација о животу и раду особа са дистрофијом смештених 
у њему.
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Насловна страна једног броја “Погледа”

Другу групу чине брошуре са циљаним информативним 
карактером првенствено намењеним чланству и њиховим породицама 
из области медицине, права, социјалне заштите, итд. Вредне су помена 
брошуре: “Приручник за родитеље деце ометене од мишићне дистрофије”, 
“Нисте сами”, “Ми то можемо”, “Породица и инвалидност”, “Социјална 
интеграција неуромишићних болесника”, „Генетско саветовање у функцији 
неуромишићних болести”, “Класификација дијагноза, права и установа за 
особе са неуромишићним болестима”.

Заједничка карактеристика ових и још многих других брошура је 
да на кратак, јасан и сажет начин поуче читаоца о суштини проблема који 
третирају.

Трећу групу чине књиге које је Савез дистрофичара штампао, а то 
су књиге поезије наших чланова који пишу песме. Пре свега књиге: “Трен 
и трајање” (2000. год), “Кад падне звезда” (1999.год), “Лепенски вир” (2007.
год. Рајко Кнежевић) који је приредио његов брат Владимир Кнежевић. 
Заједничка порука свих Рајкових песама је љубав, жеља и надање. Затим, 
ту је књига поезије аутора Драгана Микића “Сам на свету од студи” (2008.
год).
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Четврту групу чине разни информативни материјали - леци, плакати, 
лифлети итд. објављивани најчешће поводом обележавања “Недеља борбе 
против дистрофије”, “3 децембра - Међународног дана инвалида”, али и 
разним другим поводима. Издавали су их и многе организације на терену 
(Краљево, Смедерево,Чачак, Лесковац, Ниш итд.).

VI ГЛАВА

АРХИТЕКТОНСКЕ БАРИЈЕРЕ И МОБИЛНОСТ

 Слобода кретања је једно од основних људских права које је, на 
жалост, за многе, а посебно за људе који се крећу отежано или помоћу 
помагала, врло често угрожено, услед постојања многих препрека у 
окружењу:  у градском и јавном саобраћају, због неприступачних ивичњака, 
непостојања рампи, рукохвата итд. Због свега тога многи објекти, јавне 
површине и установе као што су школе, здравствене установе, поште, банке, 
позоришта, музеји и друге су за један део грађана – недоступни!

Савез дистрофичара Србије је зато стално улагао посебне напоре да 
би тај проблем истакао у јавности, како би се развила свест да треба стварати 
приступачно окружење за несметан живот и рад особа са инвалидитетом.
  Спуштање ивичњака на тротоарима и изградња платформи за 
улазак у стамбене и  јавне објекте, представљају наше стално залагање. 
Оно се посебно односи на заступање за доношење адекватних законских 

Једна од књига коју је штампао 
Савез дистрофичара

Лифлет СДС
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прописа који би се онда примењивали у пракси, на целој територији наше 
земље. Питање приступачности објеката и спречавања дискриманције по 
основу инвалидности јасно је регулисано следећим законским одредбама 
- Законом о изградњи и планирању из 2006. (чланови 1, 14 и 41) и Законом 
о спречавању дискриминације по основу  инвалидности (чланови 13, 16 и 
33), такође из 2006. године, као и Правилником о изградњи и просторном 
планирању (члан 6). У дефинисању свих тих законских одредби веома 
активно је учествовао члан наше организације, др Дамјан Татић.

Захваљујући оваквим законским решењима, ситуација у погледу 
приступачности у свим градовима Србије је умногоме поправљена, иако је 
то дуг и континуиран процес. 

Поред системских решења, Савез и локалне организације врло често 
предузимају конкретне мере у погледу решавања ad hoc проблема са којима 
се у овом смислу суочавају наши чланови – у својим кућама, у улицама у 
којима живе, у непосредном животном окружењу. 

С обзиром да се препреке односе и на јавни градски превоз, у овој 
области до сада није постигнуто много помака. Највећи успех је остварен 
у Београду у погледу функционисања тзв. специјалног превоза комбијима. 
На иницијативу Савеза дистрофичара и посебно Удружења дистрофичара 
Београда, као и других сродних организација у престоници је организован 
превоз комбијем, од врата до врата преко градског саобраћајног предузећа. 
Комби возила су посебно адаптирана, са уграђеном платформом за 
подизање колица у возило. О организацији превоза стара се диспечер ГСП, 
који прави дневни распоред. Возачи су посебно обучени за превоз особа са 
инвалидитетом.

Градско саобраћајно предузеће има 13 комбија, који обављају 3.500 
редовних и 1.000 ванредних вожњи годишње. 

На жалост, у другим градовима не постоји ова врста организованог 
превоза, а јавни саобраћај је и даље потпуно неприступачан.
 У последње време, познати су и примери иностраних компанија 
које су купиле наша предузећа, а које помажу организацијама особа са 
инвалидитетом. Тако је 2008. год компанија “Филип Морис” позната по 
продаји дуванских производа из Ниша, поклонила комби возило посебно 
прилагођено особама са инвалидитетом. Велики допринос за набавку 
возила дала је и локална самоуправа, која је прихватила да сноси трошкове 
горива, регистрације, одржавања и плате за возача. Ово возило ће бити од 
огромног значаја за све особе са инвалидитетом из Ниша, јер ће омогућити 
превоз на културна, уметничка и спортска дешавања у граду и ван њега.
 Пуно тога урађено је и у погледу скидања ивичњака. На иницијативу 
наших организација спуштање ивичњака урађено је у Смедереву, Нишу, 
Зрењањину, Руми, Сомбору, Новом Саду, Лесковцу и другим градовима. 
Оваква пракса уследила је након доношења Правилника о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, 
инвалидних и хендикепираних лица 1997. год.  Данас је таква пракса скоро 
нормална у урбаним срединама и можемо констатовати да је сваким даном 
све боља ситуација. Проблему несметаног кретања умногоме може да 
допринесе и Закон против дискриминације који предвиђа  обавезу државе 
да адаптира све јавне објекте и зграде. 
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Поред обарања архитектонских баријера, Савез је непрекидно радио  
на обезбеђивању услова за добијање колица, најпре на механички погон, а 
касније на електромоторни погон, као и на обезбеђењу њиховог одржавања 
и набавци резервних делова. Наша предузећа која су израђивала колица 
нису у потпуности овладала њиховом производњом, тако да је највећи део 
колица долазио из увоза. Предузећа која увозе и продају колица и остала 
ортопедска помагала, склапају уговоре са РЗЗО и тако снабдевају наше 
чланове неопходним помагалима за кретање. Поред тога, таква предузећа 
су заступници или дистрибутери више познатих произвођача ортопедских 
и медицинских средстава из Америке, Немачке, Француске, Италије, Велике 
Британије, Турске, итд. 

Набавка помагала врши се  преко упута лекара специјалиста који 
оверава надлежна комисија при дому здравља, а испоруку врше претходно 
поменута предузећа са којима држава има склопљене уговоре.
 Послењу деценију овог века карактерише већа сарадња са 
иностраним хуманитарним организацијама које су поклониле већи број 
ортопедских помагала и резервних делова (гуме, акумулатори, штаке, 
штапови, дизалице, тоалетне столице, антидекубитални кревет, јастуче,  
штапови, ходалице, итд). У 2006. год. успели смо да преко РЗЗО обезбедимо 
да особе оболеле од одређених врста дистрофије могу да набаве и апарат за 
неинвензивну механичку вентилацију, који се користи у кућним условима. 
Апарат је намењен особама које имају проблем са дисањем које може бити 
угрожено услед последица болести. То такође утиче на укупан квалитет 
живота, па и на повећане могућности кретања  и уопште, степен активности 
лица са дистрофијом.

VII ГЛАВА

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТуМА

Све манифестације које покреће Савез дистрофичара Србије имају 
за циљ скретање пажње јавности на то “да смо ту са вама, а не поред вас”. 
Исто тако, не очекујемо да сама јавност и било ко у наше име решава наше 
захтеве или проблеме, јер се и у томе руководимо геслом “ништа о нама без 
нас”. Ова гесла широко су прихваћена међу особама са инвалидитетом и 
представљају идеје водиље у свакој друштвеној акцији коју покрећемо. 

Сваке године Савез дистрофичара поводом манифестација “Недеље 
борбе против дистрофије” и “Међународног дана инвалида”, издаје прогласе 
и апеле јавности, приређује конференције за штампу, округле столове, 
приредбе и концерте, књижевне вечери, изложбе и друге манифестације. 
Овим нашим манифестацијама прикључивале су се и друге организације 
које окупљају особе са другим категоријама  инвалидности као што су: 
Савез глувих, Савез слепих, Савез за церебралну и дечју парализу, Савез 
параплегичара и квадриплегичара, Републичко удружење за аутизам, 
Друштво мултипле склерозе, итд.
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  “Недеља борбе против дистрофије” обележава се сваке године треће 
недеље у мају месецу. То је традиционална манифестација коју је европска 
организација дитрофичара установила 1973. год. са циљем да се та недеља 
посвети особама оболелим од мишићне дистрофије. Савез дистрофичара 
заједно са својим организацијама обележава ову манифестацију низом 
медијских активности у циљу интензивирања кампање за стварање бољих 
услова живота, промовисања наших вредности и људских права која припадају 
особама са инвалидитетом једнако као и другим грађанима, уз истицање да 
желимо једнаке могућности, а не милосрђе, стварање друштва за сваког. Поред 
тога тражимо оснаживање и еманципацију, пуну једнакост и учешће у свим 
сегментима живота као активни грађани, приступачно окружење, самостални 
живот и поштовање различитости.

Излет на Ади Циганлији у “Недељи борбе против дистрофије” 

 Дружење на Ади Циганлији поводом “Недеље борбе против дистрофије”
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Резолуцијом УН од 1992. год сваке године се у целом свету 3. 
децембар обележава као Међународни дан особа са инвалидитетом. Томе 
су претходили Међународна година инвалида, коју су УН прогласиле 1981. 
год (најзначајнији документ који је из тога проистекао је Светски програм 
акције за инвалиде 1982. год.) а након тога и Међународна декада инвалида 
која је обележавана од 1983-1992. год. Овај датум увек се обележавао заједно 
са осталим хуманитарним, инвалидским организацијама и у сарадњи са 
државним институцијама, а пре свега Министарством рада и социјалне 
политике. Сваке године Међународни дан посвећен је  посебној теми као 
што су: запошљавање, остваривање законом утврђених права, Конвенција 
о правима особа са инвалидитетом коју је наша земља потписала и 
ратификовала у Скупштини Србије (29. маја 2009. године).

Конвенција о правима особа са инвалидитетом је први документ о 
људским правима које су УН донеле у новом миленијуму, а који се односи 
на особе са инвалидитетом. Генерална Скупштина је једногласно усвојила 
Конвенцију 13.12.2006. год. Овим документом промовишу се, штите и 
гарантују пуно и једнако  уживање свих људских права и основних слобода 
особа са инвалидитетом. Заснива се на начелима поштовања урођеног 
достојанства и индивидуалне аутономије особа са инвалидитетом, 
недискриминације, пуног учешћа ових особа у свим областима друштва на 
основу равноправности, једнаких могућности, поштовања различитости, 
приступачности, једнакости мушкараца и жена и поштовању капацитета 
деце са инвалидитетом.

Конвенција предвиђа опште обавезе држава да промене све прописе 
који дискриминишу особе са инвалидитетом, штите од било ког облика 
дискриминације, предузму мере за пружање разумних прилагођавања 
овим особама у конкретним ситуацијама, промовишу развој универзалног 
дизајна и воде рачуна о правима особа са инвалидитетом у свим општим 
програмима и политикама. Економска, социјална и културна права 
оствариваће се постепено уз максималну примену расположивих средстава. 
Конвенција посебно наглашава подизање нивоа свести друштва, тренинг, 
обезбеђење приступачног окружења, јавног превоза, информација, 
комуникација и услуга. Међу мерама за спровођење Конвенције предвиђа 
се прикупљање статистичких података, међународну сарадњу, формирање 
механизма за праћење и спровођење Конвенције на националном плану и 
Међународног комитета за права особа са инвалидитетом коме ће државе 
подносити извештаје о спровођењу Конвенције.

VIII ГЛАВА

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Модерно савремено друштво је прихватило спорт и рекреацију као 

најпопуларнији начин разоноде који доноси вишеструку корист, јер утиче 
на јачање и чување општег психофизичког стања личности. За особе са 
инвалидитетом, спорт је више од разоноде. То је изазов ради потврђивања 
сопствене моћи, што има далекосежни значај и представља победу над 
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инвалидитетом, а у исто време омогућује социјалну интеграцију или још 
боље реинтеграцију. То је најплеменитија помоћ коју спорт и рекреативне 
могућности пружају свакој особи са инвалидитетом. 

Спорт и рекреативне активности укључују наше чланство у 
друштвене токове и омогућују да се осети радост сопствене снаге и 
способност за живот, али и сазнање да инвалидност не значи и немогућност 
постизња спортских резултата. На тај начин спорт и рекреативне активности 
немају значаја само у физичком, већ и у социјалном смислу. 

Спортски и рекреативни живот чланова сведен је најчешће на 
тзв. “седеће спортове”, тј на оне који пре свега подразумевају ангажовање 
интелектуалних способности (шах, домине, карте), до дисциплине куглања, 
стрељаштва, бацања копља, диска, до такозваног “ауторелија” у вожњи 
колица на спортским такмичењима.

Од самог оснивања Савеза дистрофичара, врло брзо се кренуло 
са организовањем шаховских такмичења на републичком нивоу. Шах као 
древна интелектуална игра, био је радо прихваћен и од старијих и млађих, 
а нису му одолеле ни жене и деца. Најзаслужнији за популаризацију шаха 
међу оболелим од дистрофије и његово ширење и опстајање до данашњих 
дана, били су: Аранђел Радмилац, Радиша Цвејић, Даринка Јокановић, 
браћа Никола и Петар Дурковић, Драган и Славољуб Грујић, Владимир 
Мојсиловић, Георгије Николић, Мића Вијатовић, Фикрет Кецап итд. итд. 
Велика је листа ако бисмо све набрајали, али шах је за ове заљубљенике увек 
био најважнија разонода у животу.

Слика са ранијих турнира

Браћа Дурковић на 
шаховском такмичењу
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Такмичење у шаху организовано је на свим нивоима: републичком, 
регионалном, зонском, покрајинском. За играње шаха користила се свака 
прилика односно, Дан инвалида, Недеља борбе против дистрофије, 
меморијални и отворени турнири. На појединим турнирима и првенствима 
учествовало је преко 80 такмичара. Одржано је 32 првенства на републичком 
нивоу, 20  у Београду, 30  у Војводини. Велико интересовање за шах је 
условило да је долазило до селекционирања такмичара па смо имали 
сениорске и јуниорске екипе, екипе жена такмичарки, до најбољих који су 
се такмичили на турниру који је назван “ТОП 10”.

Свако првенство имало је свој организациони одбор и директора, 
професионалног судију који су организовали такмичења  према 
пропозицијама Правилника шаховског савеза Србије и правилима 
Међународне шаховске организације ФИДЕ. 

Поред играња шаха, организатори су се трудили да приуште 
такмичарима обилазак културно-историјских споменика, манастира, 
цркава, бања, планина итд, како би учесници имали пуни доживљај и 
сећање.

Најбољи такмичари у свим категоријама су добијали пехаре, медаље, 
новчане награде, као и поклоне.

Од   друштвено - забавне игре временом су постала и два регистрована 
клуба. Један је “Наш корак” из Београда и други “Дистрофичар” из Новог 
Пазара, који су ушли у другу лигу и такмиче се са другим клубовима.

До сада су одржана првенства у следећим градовима: Београду, 
Смедереву, Крушевцу, Матарушкој Бањи, Соко Бањи, Аранђеовцу, Врњачкој 
бањи, Сијеринској Бањи и тд. 

 

  

учесници ТОП-а 10 у Кањижи Победнициц финалног 
турнира у Кањижи
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Са првенства у Крушевцу

У част сећања на првог секретара и оснивача удружења 
дистрофичара у Смедереву - Радишу Цвејића, одржава се Меморијални 
турнир од пре 13. година. Сваке године 18. јуна сада већ традиционални 
турнир окупи познате љубитеље шаха из наших организација. Сећајући 
се великог заљубњеника шаха, боре се за освајање што бољих резултата. 
Победник добија у власништво освојени пехар који предаје његова супруга 
Ленка Цвејић. 

Победници са 4 меморијалног турнира “Радиша Цвејић” у Смедереву
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У Ужицу је од 2008. год. установљен још један Меморијални турнир 
под називом “Цар 08”, посвећен преминулом члану Удружења Ужица, 
Владимиру Мојсиловићу, који је изнад свега волео и ценио шаховску игру. 

Његово ангажовање за ширење шаха међу чланством, нарочито 
је дошло до изражаја у Специјалној болници у Новом Пазару где је 
живео последњих 15 година. Цар, како су га звали његови пријатељи, био 
је неколико пута првак на републичким такмичењима, и упркос свом 
тешком инвалидитету волео је и играо шах, пријатеље и живот. Био је 
одличан организатор турнира које су одржавани у болници и граду Новом 
Пазару, што његови пријатељи нису заборавили, па му на овај начин одају 
признање.

Владимир Мојсиловић прима победнички пехар на 30.шаховском првенству 

Поред  домаћих такмичења наши шахисти узели су учешћа на  
иностраним турнирима са врло високом позицијом међу шахистима 
Европе. Бележимо учешће на Трећем европском првенству у Амстердаму у 
Холандији 1980. год.  У екипи Југославије тада су играли: ДрагоЧавар, Есад 
Салихагић (БИХ), Никола Дурковић и Радиша Цвејић (Србија). Те године 
четворочлана екипа заузела је прво место у Европи. 
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Под покривитељством Савеза за спорт и рекреацију инвалида 
Србије и Савеза дистрофичара следеће наредне 1981. год.одржано је 4 
првенство за дистрофичаре из Европе у Тузли. Репрезентација тадашње 
Југославије у чијем су саставу били: Драго Чавар, Симо Петковић (БИХ), 
Зоран Милошевић и Никола Дурковић (Србија), поново је освојила прво 
место са 65 поена, испред Велике Британије са 61 поеном и СР Немачке са 
58 поена. 

И на петом Првенству Европе за шахисте дистрофичаре, одржаном 
1982. год у Лондону екипа Југославије са освојених 20,5 поена одбранила је 
титулу првака Европе, остављајући за собом Велику Британију, Немачку, 
Италију итд. У победничкој екипи наступали су: Драго Чавар, Божо Вуковић, 
Никола Дурковић и Бранислав Рајић-Поп. Тренер и стручни консултант 
био је дугогодишњи новинар “Политике”, Драгољуб Јоксимовић, који је 
годинама био судија на републичким првенствима. 

ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ- СПОРТСКИ СуСРЕТИ ДИСТРОФИЧАРА

Друга наша велика спортска манифестација су “Олимпијске 
игре” -  спортски сусрети дистрофичара која се од пре неколико година 
одржава на језеру Грза код Параћина. Грза је висораван која се налази 
на десетак километара од Параћина, са бројним викендицама и дечјим 
одмаралиштем.

Прве игре одржане су 2005. год. и учествовало је свега неколико 
екипа, да би наредних година  прерасле у масовно окупљање спортиста-
дистрофичара  који могу да се баве неким спортским дисциплинама. 

Такмичење обухвата по 50 и више учесника и одвија се у следећим 
дисциплинама: стрељаштво, пикадо, обарање чуњева, бацање копља, трка 
инвалидским колицима са препрекама и маратон.

Отварање других Олимпијских игара
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Марија Радовановић из Параћина  такмичи се у вожњи колицима

Судије и остало помоћно особље за мерење и утврђивање резултата, 
ангажовани су из спортског клуба “Борац” из Параћина који у својим 
редовима има велики број младих који редовно помажу у организацији  
спортских сусрета као волонтери.

Срђан Миленковић – Један од оснивача олимпијских игара  дистрофичара

Спортски сусрети на Грзи поред основног садржаја, увек имају и 
посебан забавни програм, гостовање културно-уметничког друштва из 
села, музичко вече са песмом и игром, логорску ватру, обилазак културно- 
историјских споменика у близини, гостовање позоришних представа итд. 

Све активности на Олимпијади које трају неколико неколико дана, 
постају веома омиљене тако да се са нестрпљењем очекује сваки следећи 
сусрет.
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учесници других Олимпијских игара на Грзи

Од 2005. год. већи број Удружења организује или одлази на 
такмичење у спортском риболову. Тако организације у Краујевцу, Краљеву 
Чачку, Крушевцу, Нишу одржавају такмичења у пролеће и лето на рекама 
или вештачким језерима  помоћу удице на пловак. Поред дружења у 
природи, развија се такмичарски дух у  риболову. Сви такмичари у својим 
торбама слажу уловљену рибу, а жири је дужан да тачно саопшти ко је 
победник. Постоје три категорије, мушка, женска и екипна, а победници 
из сваке добијају одговарајуће награде. Уз веселе шале и угодне разговоре, 
спортски риболов стиче све више присталица. 

Пецање на Жичком језеру
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IX ГЛАВА

ЛЕТОВАЊЕ НА МОРу

Мишићна дистрофија је заједничко име за бројне неуро-мишићне 
болести, које настају услед оштећења делова нервних ћелија (неуропатије) 
и мишићних ћелија (миопатије), због чега долази до слабости и пропадања 
мишићног ткива.  Временом због сталног напредовања болести, већина 
оболелих почиње да користи инвалидска колица и у великом степену 
зависна је од помоћи другог лица. 

Иако се ове болести међусобно разликују, према најновијим 
класификацијама постоји 600 различитих облика, а заједничко за већину је: 
непознати узрок настајања, не лече се,  прогресивне су, наследне и јављају 
се углавном пре пубертета.

Како лечење ових болести још увек није познато, одговарајућим 
терапеутским третманом, може се много учинити да се успоре, смање 
и предупреде негативне последице као што су респираторни проблеми, 
контрактуре, сколиозе (искривљеност кичме) итд. 

У лечењу примењује се физикална терапија која има важну улогу у 
одржавању функционалних потенцијала организма и одржавању мишићне 
снаге. Савет и помоћ стручног лица (физиотерапеута) је непходна за 
правилну физикалну терапију,  тако да је многе једноставне и корисне вежбе 
могуће спровести код куће, у бањама и рехабилитационим центрима.

Други  терапијски метод који благотворно делује је лечење 
природним фактором и коришћење лековите морске воде и ваздуха. Пошто 
је лековито дејство морске воде познато из медицине, Савез дистрофичара 
Србије је врло брзо по свом оснивању почео да организује групне одласке 
на море за своје чланове. 

учесници акције спортског 
риболова из Лесковца

Нишки риболовци на 
Облачинском језеру
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Од 1971-1988. год. организована је медицинска рехабилитација 
на мору. Бележи се да је прво летовање организовано 1971. год. на острву 
Јакљен код Дубровника, када је  преко 100 деце и омладине боравило на 
мору,  многи по први пут. Иако то лечење није законски потпуно регулисано 
у оквиру здравствених установа, захваљујући иницијативи руководства 
Савеза, пронашле су се могућности да се тих година 15 дана на мору борави 
бесплатно.

Помињемо најинтересантнија и најбројнија летовања: 1978. Бечићи, 
1980. Башко Поље, 1983. Тиват, 1984. Крвавице, 1978. Биоград на мору, 1988. 
Чањ. 

Целокупну организацију која је обухватала избор објеката 
без архитектонских баријера, избор агенције, потписивање уговора, 
обезбеђивање средстава са СИЗ-ом здравства, превоз, формирање стручне 
екипе (лекар,  физиотерапеут,  пратиоци) радио је Савез. Када су дозвољавале 
материјалне могућности на море се путовало авионом, што је за најмлађе 
била још једна нова авантура.

Путовање на море по први пут авионом- Биоград на мору 1978.год.

Летовање је за наше чланове на мору увек представљало велику 
радост. То је била јединствена прилика да се упознају родитељи и деца 
из разних градова, склапала су се пријатељства, размењивала искуства и 
касније многи су остајали у комуникацији. 
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При Клиници за неурологију и психијатрију деце и омладине 
Медицинског факултета у Београду, постојао је диспанзер за лечење и 
рехабилитацију,  који је током 10 и више година био стални пратилац 
оболелих од мишићне дистрофије на климатском лечењу, који су били 
“опремљени потребном опремом” за спровођење физикалне терапије у 
природи, на морској обали. Како се ради о хронично оболелим особама, 
они су  настављали да даље контролишу здравствено стање на клиници, 
која је постојала нека врста њиховог другог дома. 

На културно-забавном пољу организоване су вечери са пригодним 
садржајима и излетима, који се и данас препричавају и чувају у сећањима, 
пружале су оболелима огромно задовољство и чинило много на поправљању 
општег стања здравља.  Летовања на мору нагло су  прекинута догађањима у 
земљи почетком деведесетих година прошлог века када је дошло до распада 
земље у којој смо живели. 

Једно забавно поподне на мору - Крвавице 1978. год.
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Летовање на мору уз песму и добро расположење

Од 2000. год. Удружење дистрофичара Сремског округа започело 
је рехабилитациони боравак на мору за своје чланове. Схватајући значај 
медицинске рехабилитације и лечење природним фактором, организације 
са територије Војводине већ пет година заредом организују одлазак на море 
за чланове са подручја покрајине (Рума, Сомбор, Панчево). Координатор и 
носилац активности је председник УД Сремског округа, Крсто Марковић.

Чланови уД Руме са летовања

До сада су по 15 дана боравили  у Прчњу и Игалу, а средства за 
боравак обезбеђују локалне самоуправе из развијенијих општина, док 
трошкове превоза сноси Министарство рада и социјалне политике.

Поред купања и сунчања организовани су излети у оближња места 
ради упознавања са културно-историјским знаменитостима, проводећи 
време у шетњама и дружењу на благотворном морскoм ваздуху.
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X ГЛАВА

СМОТРА СТВАРАЛАШТВА

Прва смотра стваралаштва Србије одржана је 2006. год. на 
иницијативу наших организација које су препознале тежњу чланства да се 
баве активностима које могу да им пруже уменичку сатисфакцију.

Од тада  сваке године у августу месецу у хотелу “Термал” у 
Матарушкој бањи у трајању од три дана састају се из свих крајева Србије 
заљубљеници у стваралаштво, које се узима у најширем смислу те речи, 
што подразумева слободу уметничког стваралаштва за све оне који имају 
такве афинитете. Смотра стваралаштв из године у годину бележи стални 
пораст заинтересованих, а присутни су чланови из свих наших основних 
организација.

учесници на првој смотри стваралаштва 2006.

Организатор је Савез дистрофичара Србије у сарадњи са УД Краљево 
као домаћином и УД Шабца, као стручног и уметничког извођача. 

Много усхићења, такмичарског духа и уметничког дара показали 
су ствараоци на осликавању стакла, керамике, изради уметничких слика 
од природног и вештачког материјала, изради честитки, прављењу накита, 
изради цветних аранжмана која ангажује ситну мускулатуру руке, па тако 
делује и неприметно терапеутски. С друге стране, едукација за израду малих 
форми уметничких дела, може бити веома корисна и као извор додатних 
прихода за особе са инвалидитетом.  
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Експонати са смотре стваралаштва

Групна слика учесника друге смотре стваралаштва – 
– Матарушка бања 2006.

Сем уметничко-стваралачких радионица у којима се стварају 
предмети завидне уметничке вредности, организатори се потруде да 
употпуне програм садржајима забавног карактера, музичким вечерима, 
такмичењима у игрању,  обиласком манастира Жича и његове иконописачке 
радионице, шетњом  и дружењем поред Ибра.

Наша настојања крећу се у правцу даљег развијања ове активности, 
тражећи нове и актуелније форме народне радиности у туристичкој понуди 
наше земље.
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Посета манастиру Жичи

На крају смотре  приређује се изложба ручних радова који су за 3 дана 
направљени. На  растанку се може чути: “Довиђења до наредне смотре”.

XI ГЛАВА

СДС И МЕЂуНАРОДНА САРАДЊА

У свим статутима које је Савез дистрофичара доносио,  приоритетно 
је било да “савез успоставља везу, развија и шири сарадњу са сродним 
организацијама у земљи и иностранству” (чл.13, тачка 10 Статута из 1979. 
год.). Од тада до данас тај задатак је био стално актуелан у раду Савеза јер 
је обезбеђивао “хармонизацију права и уградњу светских стандарда у наше 
законодавство у циљу доприноса бољем положају чланства”. Ми смо врло 
рано приступили чланству у Европском савезу дистрофичара и били међу 
њеним оснивачима (1974.год. Савез је био један од 7 оснивача ЕАМДА-е). 
Такође смо успоставили контакт са многим другим организацијама и 
форумима који имају за циљ побољшање положаја особа са инвалидитетом. 
У седамдесетим и осамдесетим годинама успостављена је сарадња са 
организацијама из Словеније, Данске, Финске, Немачке, Холандије, 
Шпаније, Малте, Ирске, Енглеске и неким организацијама из САД. 

У многим европским организацијама има наших представника који 
редовно учествују на разним скуповима, па су због своје конструктинве 
сарадње бирани у разна тела ових и других организација: др. Дамјан Татић 
за члана Ad Hoc комитета УН за израду Конвенције о правима особа са 
инвалидитетом, која је усвојена прошле године на Генералној Скупштини 
УН, Гордана Рајков је представник наше земље у ДПИ и истовремено и њен 
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потпредседник,  а такође и представник Србије у ЕНИЛ-у (Европска мрежа 
за самосталан живот), Иванка Јовановић делегат у ЕАМДИ.

Наши представници само у последњој деценији узимали су учешћа 
у готово свим важним међународним скуповима, конгресима, омладинским 
групама или радним телима. Поменућемо: 1998. на Међународном  семинару 
»Мускуларна дистрофија данас и сутра«, 1998. год.  на Међународном 
скупу против злостављања у Мериленду у САД, 1998. у Копенхагену у 
Извршном одбору Омладинске организације дистрофичара, 1998. год. на 
Међународном скупу о мобилности инвалида, 1999. год у Будимпешти на 
скупу »Градимо заједно пројекте«, 2006. у Канади на Светском самиту особа 
са инвалидитетом,  од 2001. год. у Њујорку када је започео рад на изради 
Конвенције па све до коначног усвајања овог документа, 2007. године, 2001. 
год. у Будимпешти на заседању Регионалне конференције Међународне 
организације особа са инвалидитетом, 2006. год. у Братислави на заседању 
Генералне Скупштине ЕАМДЕ, као и на заседањима у Варшави (2007.) и 
Софији (2008.). 

Шуштаршић, председник ЕАМДА-е и Иванка Јовановић, 
представник СДС на састанку у Варшави 2007. године

Такође, наши представници редовно учествују на многим скуповима 
који се организују како у земљи, тако и у иностранству – у Риму, Тирани и 
Сегедину, Љубљани, Загребу, Дубровнику и другим градовима.

Наша сарадња везује се и за бројне иностране, хуманитарне 
организације које су деловале на овим просторима, као што су: »Handicap 
International” из Француске, “Оксфам” из Велике Британије, Дански савет 
за избеглице, Организација мормона из САД итд, а помоћ које су пружале 
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у ортопедским помагалима и санитетском и хигијенском материјалу,  
нарочито после агресије на нашу земљу, била је драгоцена и преко потребна. 
Савез је у свим акцијама помоћи био координатор у расподели, правећи 
спискове потреба и критеријуме расподеле. 

Поред међународних организација Савез је сарађивао и са 
Фондом принцезе Катарине Карађорђевић,  који је поклонио већи број 
инвалидских колица, санитетског материјала и хигијенских пакета, а врло 
често су представници  наших удружења били гости у Белом двору поводом 
значајних датума, прослава верских празника и манифестација.

Кроз овакву међународну сарадњу настојали смо да пратимо 
европске трендове и да их примењујемо у раду, односно са циљем да добра 
европска искуства и праксе прилагодимо нашим условима и уградимо у 
наше законе.

Нова струјања из земаља Европске уније унела су живост и динамику 
у читав инвалидски покрет, па су неки наши представници који раде у 
другим хуманитарним организацијама, боравили у Ирској и упознали се 
са филозофијом самосталног живота инвалида. Након тога уследила је 
израда пројекта СПАС – Сервис персоналних асистената у Србији, коју је 
неколико година заредом финансирала ирска влада, а реализовао Центар за 
самостални живот инвалида Србије. Преко 70 чланова разних организација 
у Србији (Београд, Нови Сад, Сомбор, Лесковац, Смедерево), међу којима 
су особе оболеле од прогресивних неуро-мишићних обољења, користило је 
услуге сервиса персоналних асистената, који се показао као врло користан 
за особе са инвалидитетом јер омогућава потпуну самосталност и независан 
живот.  За организацију овог алтернативног сервиса подршке, посебно 
место припада Гордани Рајков која је пренела искуства из Ирске.

Наш представник на састанку ЕАМДА-е у Братислави 2006. године
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Треба, свакако, истаћи да је Савез дистрофичара материјално 
помагао одлазак наших лекара - неуролога на научне скупове у иностранству, 
како би се упознали са најновијим достигнућима у свету у области лечења 
мишићних болести. 

Једном речју, настојали смо да наши представници буду присутни 
и узму учешћа свуда у свету где се стварају нова решења за добробит 
нашег чланства. Учешће др Дамјана Татића у изради Конвенције о правима 
особа са инвалидитетом, говори о нашој свести колико је важно да будемо 
присутни и активни у стварању бољих услова за квалитетнији живот особа 
са инвалидитетом.

Нема сумње да је наша сарадња на међународном плану за нас 
била од изванредног значаја, јер смо тако и нас саме, а и ширу јавност 
ослободили многих предрасуда о особама са инвалидитетом и приближили 
се европским кретањима у овој области.
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Т Р Е Ћ И  Д Е О

БИОГРАФИЈЕ НАШИХ ЕМИНЕНТНИХ АКТИВИСТА 
Приликом прославе 40 година нашег рада неминовно је сетити 

се и најистакнутијих представника Савеза дистрофичара Србије, који су 
својим ангажовањем дали велики допринос развоју и деловању републичке 
организације. Свако од њих понаособ давао је све од себе да би се 
промовисале вредности наше организације и у пракси реализовале идеје 
поштовања права и равноправности. Најзад, то су често били ентузијасти 
који су Савез дистрофичара сматрали легитимним представником интереса 
и потреба ове категорије грађана.

У плејади оних којима смо дали поверење да нас воде и стварају слику 
о нама,  у првом реду то су оснивачи нашег савеза, а затим председници 
које смо изабрали да нас представљају. То су обични скромни људи, који су 
своје слободно време уградили у живот и рад Савеза. На основу оскудних 
података које су оставили за собом, од појединости и чињеница створили 
смо мозаик портрета који представљамо, премда смо свесни да много тога 
нисмо рекли, не зато што нисмо хтели, већ због недостатака података који 
би могли да нам кажу много тога још...

У портрете које представљамо уврстили смо и оне који нису били 
руководиоци организације, али су за организацију много учинили. То су 
млади људи који својим ентузијазмом легитимишу вредности, нове идеје и 
уносе нови дух у нашу организацију, афирмишући Савез дистрофичара у 
новом руху, приближавајући нас европским и светским трендовима. 

Њихова имена треба забележити за оне који долазе за нама, и ми 
смо то учинили. Ево, то су они:

Игор Малешевић

Игор Малешевић је први председник Савеза 
дистрофичара  Србије  од 1968-1972. год.   Рођен је 
24.08.1930.год. у Загребу. После завршених студија 
медицине, запошљава се у савезном инстутуту за 
рехабилитацију у Београду. Од 1966. год ради на 
Институту за ортопедско-хируршке болести на Бањици. 
Завршава специјализацију из физикалне медицине и 
рехабилитације и постаје специјалиста - физијатар. 
Свој  хуманизам потврђује ангажовањем  у Удружењу 
дистрофичара Србије које је тих година формирано. 

Велики допринос др Малешевића огледа се у многим иницијативама  које је 
покретао, како би многим оболелима помогао у свакодневном животу. 

У професионалном погледу изучава традиционалну кинеску 
медицину и могућност примене њених метода у лечењу својих пацијената. 
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Оснивач је кабинета за акупунтуру и терапију бола у својој матичној 
установи, где је до 1978. год. коришћена као редовна терапијска пракса. 

Свој радни век др Малешевић завшава 1994. год. на Институту 
на Бањици. На стручним састанцима и конгресима, као и у дневној и 
периодичној штампи, објављује низ чланака у циљу популаризације 
акупунктуре. 2000. год. издаје књигу “Акупресура-ваш лични лекар”. Умро 
је 2007. год. у Београду.

Аранђел-Рајко Радмилац

Један од оснивача Удружења дистрофичара у 
Фојници и први секретар организације Србије, изабран 
на оснивачкој скупштини у Београду 1968. год,  познатији 
као Рајко.

Градио је и поставио темеље не само у Удружењу 
у Београду, већ и у многим другим местима у Србији тога 
доба. Прошао је  све почетничке тешкоће и поставио 
чврсте основе организације. Имао је јасну визију и у 
реализацији је био врло упоран и доследан, јер је знао шта 
је чланству потребно. До 1975. год. радио је волонтерски 

у савезној и републичкој организацији, а онда се у њој запослио и остао до 
своје смрти 23. марта 1982. год. 

Аранђел Радмилац је рођен у селу Остра код Чачка 1926. год. где 
је завршио основну школу, а гимназију у Чачку. Животни пут га доводи 
у Београд где је провео свој радни век радећи на пословима председника, 
а онда и секретара републичке организације. Радио је у градском заводу 
за запошљавање до 1975 .год., а потом прешао у Савез дистрофичара као 
плаћени функционер.

Као председник био је иницијатор многих акција Удружења у 
циљу остваривања права оболелих од мишићних дистрофија. Посебно се 
ангажовао на отварању специјалне болнице у Новом Пазару.

Нарочиту  пажњу  поклањао  је  спортско - рекреативним 
активностима, јер је  требало да оне допринесу личној афирмацији како 
Савеза тако и појединаца, а шах је за то пружао велике могућности. Остаће 
у памћењу и његово ангажовање на организацији летовања, током кога је 
велики број људи боравио на мору.

За свој рад одликован је Орденом рада са сребрним венцем.
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Мирко Милосављевић

Рођен 8.1.1942. год. у селу Малом Поповићу код 
Јагодине. Завршио економски факултет у Крагујевцу. 
Радио је у стручној служби друштвено-политичких 
организација, а касније као финансијски директор у 
конфекцији “Ресава”.

Године 1966. са групом ентузијаста формира 
Удружење дистрофичара Југославије. Две године касније 
ради на формирању Удружења у Србији. Био је на 
функцији  председника  УД  Југославије, а за време мандата 
радио на формирању удружења у Словенији, Хрватској, 

Македонији и Црној Гори. Касније је обављао дужност председника Савеза 
дистрофичара Србије. 

Био је посебно ангажован у Удружењу дистрофичара Шумадије и 
Поморавља као волонтер. За то време организација показује изванредне 
резултате у свим сегментима деловања, када су били уврштени у буџет 
СО Крагујевац. И поред инвалидитета, радио је пуних 40 година и стекао 
редовну пензију. Данас живи у Јагодини и активан је у новоформираном 
удружењу у Параћину. 

Рајко Кнежевић

Рођен је 15.5.1941. год.  у селу Самаила код 
Краљева. Основну школу учио је у родном селу, гимназију 
у Краљеву где је и почео да ради. Један од оснивача 
Савеза дистрофичара Србије, секретар у УД Краљева, 
председник Савета специјалне болнице у Новом Пазару, 
први уредник “Билтена” савеза дистрофичара Србије 
1994. год, покретач и издавач листа “Весник МД”, песник, 
приповедач и писац. Истакнути борац за права особа 
са инвалидитетом, посебно оболелих од мишићне 
дистрофије. За свој рад одликован је многим признањима 

међу којима је и Орден заслуга за народ са сребрном звездом. Умро је у 
специјалној болници у Новом Пазару 30.1.1998. год. 

Рајко Кнежевић био је изванредан писац и сарадник у многим 
листовима свога времена. Сатира је била преокупација Рајку, због чега је 
добио награду “Радоје Домановић” и „Стеван Сремац”. Своју прву песму 
објавио је у новинама “Борба” још 1967. год, а зати у многим листовима 
и новинама.  За живота је објавио две збирке песама 1972. год. “Распори 
лета” и 1988. год. “Седам мудраца”. Постхумно је његов брат Владимир у 
сарадњи са Савезом дистрофичара објавио поетску заоставштину у 11 
књига. Његово име налази се у “Лексикону писаца” (трећи том Нови Сад, 
1987. год.) и у књизи “Ко је ко-писци Југославије” (Београд 1994.год.).
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Рајко Кнежевић је био ангажовани борац за права инвалида и 
истакнуто име у инвалидском покрету Србије. Веома много је учинио за 
развој организација дистрофичара, предузимао иницијативе за ширење 
права инвалида у погледу лечења и рехабилитације особа са мишићном 
дистрофијом, посебно у школовању деце и омладине у школи у Специјалној 
болници у Новом Пазару.  Немерљив је његов допринос у свим активностима 
које је покретао Савез дистрофичара са њим на челу, због чега је штампао 
две његове књиге како би му  одао заслужено признање за целокупан свој 
рад.

Даринка Јокановић

Даринка-Дара Јокановић рођена је 2.1.1928. год. у 
Ракинцу (СО Влика Плана). Завршила је вишу школу за 
социјалне раднике у Скопљу, а 1972. године започела рад у 
Савезу дистрофичара Србије. Како је на почетку свога рада  
била  ангажована као социјални радник,  дала је велики 
допринос на решавању конкретних проблема оболелих 
од дистрофије у остваривању законом утврђених права – 
решавање стамбених питање, школовања, запошљавања, 
рехабилитације, летовања и организовања многих 
хуманитарних акција културног карактера. 

Као активан члан Координационог одбора социо-
хуманиарних инвалидских организација Србије дала је велики допринос 
као члан радних група на доношењу многих закона који дефинишу положај 
особа са инвалидитетом.  Такође је дала велики допринос у развијању 
сарадње са државним органима, што је тада представљало пионирски 
подухват у деловању хуманитарних организација у нашој земљи. Била је 
активан и у Републичком одбора Црвеног крста Србије и општинском 
одбору Звездаре. 

Почетком ‘80-их година изабрана је за секретара Савеза 
дистрофичара Србије и на тој позицији је остала све до одласка у заслужену 
пензију. Током целог свог радног века у Савезу,  док је радила као социјални 
радник и касније као секретар, борила се за права лица са мишићном 
дистрофијом са највећим еланом, жаром и професионалним набојем, иако 
сама није имала никакво искуство инвалидности. Због тога је била омиљена 
међу чланством, уважавана међу колегама. И након одласка у пензију 
учествовала је у многим активностима Савеза дистрофичара Србије, као на 
пример шаховским првенствима, јер је шах страсно волела да игра, а и сама 
је била зачетник те активности у Савезу. Умрла је 4.12.2008. год. у Београду.  



95

Гордана Рајков

Гордана Рајков рођена је у Београду где је 
завршила Природно-математички факултет и стекла 
звање дипломираног математичара. Као особа  оболела 
од дистрофије била је један од оснивача удружења 
дистрофичара Србије 1968.год.  и  Удружења дистрофичара 
Југославије 1966.год. 

У Удружењу дистрофичара Србије активна је од 
оснивања организације, било као члан руководства или 
као активиста. Више од 25. год. руководила организацијом 
дистрофичара Југославије на функцијама председника, 

потпреседника и секретара  а  уједно је била члан Извршног одбора удружења 
дистрофичара Србије. Током година радила је на дефинисању циљева 
обе организације, активностима за њихову реализацију, подизању свести 
људи о положају и потребама особа оболелих од дистрофије и сродних 
неуромишичних болести, као и на подршци и унапређењу дијагностике 
и третмана ових болести у Србији и бившој Југославији. Дала је велики 
допринос развоју организације у доношењу значајне законске регулативе 
у корист чланства, мењајући приступ према оболелим од неуро-мишићних 
болести у многим областима: у здравственој и социјалној заштити, 
образовању, запошљавању. Као делегат удружења дистрофичара Србије у 
савезној организацији, успостављала је везе и развијала сарадњу са осталим 
организацијама дистрофичара бивше Југославије, што је омогућавало 
размену искуства и доприносило унапређењу заштите оболелих. 
Истовременоје учествовала у оснивању неких од локалних организација 
дистрофичара у Србији и помагала њихов рад.

У периоду од 1985-1989.год. Била је главни и одговорни уредник 
часописа “Миопатија и ми”, првог листа који се специфично бавио 
питањима оболелих од мишићних дистрофија, који је 22 године издавао 
Савез дистрофичара Југославије. Од 1982-1989.год. била је председник 
Координационог одбора инвалидских организација Југославије и радила 
на повезивању различитих организација особа са инвалидитететом, 
укључујући и оболеле од мишићних дистрофија. У том периоду учињени су 
значајни помаци у области инвалидске политике,  као што је доношење првих 
југословенских стандарда 1984.год. у области урбанизма и грађевинарства.

Дуго времена била је представник наше земље у ЕАМДИ, где 
је била подпредседник 11 година, а 1996. изабрана за председника, као 
прва жена председник у 25-годишњој историји те организације.. Кроз 
овакво ангажовање допринела је значајно на успостављању међународне 
сарадње и организацији више научних скупова у бившој земљи. На њима 
су учествовали стручњаци из целе Европе али и света покушавајући да 
открију тајне везе болести и размене искуства у истраживању и третману.
Била је иницијатор Европског такмичења у шаху, на којим су дистрофичари 
освајали прва места. 

Од 1992-1995.год. ради у удружењу дистрофичара Ирске и 
новооснованом Центру за самостални живот инвалида. Ово искуство 
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допринело је да по повратку у Србију, иницира формирање Центра за 
самостални живот  инвалида Србије. Руководећи Центром и многим 
пројектима, залаже се за самостални живот инвалида и право на избор 
и одлуке о самосталном животу, посебно за оне који су већим степеном 
зависни од туђе неге и помоћи. У  том смислу прихватила се пројекта о 
Сервису персоналних асистената Србије, кроз који су  прошли многи 
чланови и који су значајно унапредили квалитет свог живота.

Од 1995-2002.год. ангажована је у британској хуманитарној 
организацији “Оксфам”, преко којих је покренула више пројеката за особе 
са инвалидитетом. Руководила је бројним пројектима од значаја за особе 
са инвалидитетом, као што су:”Инвалидске студије”,”Праћење примене 
стратегије за смањење сиромаштва у Србији, “Сервис персоналних 
асистената у Србији-СПАС”, “Самопомоћ и заступнички рад за права и 
једнаке могућности ОСИ у југоисточнној Европи”,”Изградња капацитета 
ОСИ”,”Тренинг тренера за подизање свести о питањима инвалидности”. 
Аутор, организатор и водитељ преко 700 тренинга за различите групе 
учесника, од дистрофичара до представника разних институција, локалних 
власти, домаћих и иностраних невладиних организација.

Аутор  је  или коаутор  више  објављених  студија  и истраживања: 
”Сервис персоналних асистената као социјални сервис за особе са 
инвалидитетом “2001. год; “Преглед законске регулативе и социјалних 
сервиса за особе са инвалидитетом у Србији и Босни”2003;”Особе са 
инвалидитетом у кризним ситуацијама”2004.год; “Самостални живот као 
људско право”2005.год; “Искуство самосталности”2005.год;”Сиромаштво и 
инвалидност”, Студија случаја ПА као иницијатива за политичку промену, 
2006.год.;”Сервиси социјалне подршке за особе са инвалидитетом у Србији- 
политика и пракса”, 2007.год.

За свој рад посебно у организацији дистрофичара добила је многа 
признања међу којима: Орден рада са сребрним  венцем (1976) Орден 
заслуга за народ са сребрним зрацима (1986), плакету и повељу Савеза 
дистрофичара Југославије и Србије, БИХ, Словеније, Савеза параплегичара 
Србије, локалних организација из целе Србије, кристалну плакету Центра 
за самостални живот инвалида  Ирске., а америчка амбасада је кандидовала 
за светску  награду “Жене од храбрости” коју додељује Влада САД. 

Радиша Цвејић

Рођен у Липолисту крај Шапца 8.3.1935. год, где 
је завршио основну школу, а у Шапцу је завршио средњу 
школу металске струке. Запослење је нашао у Смедереву 
у железари, где је радио кратко време. Услед погоршања 
здравственог стања и открића да болује од мишићне 
дистрофије, прешао је на  рад у друштвеном предузећу 
“Друштвена исхрана”, где је остао до пензионисања.Врло 
рано почео је да ради у Савезу и својој организацији у 
Смедереву.
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За време професионалног бављења послом на заштити инвалида 
у неколико мандата, успешно је радио на организационом јачању СДС, 
оснивајући нове огранизације, развијајући нове облике социјалне заштите. 
Нарочито је много радио на запошљавању инвалида у свом удружењу. 
Основао је предузеће “Дистрофичар” у коме је било запослено преко 30 
чланова, који су у том предузећу зарадили и пензије.

Веома је помогао и успешно сарађивао са Специјалном болницом за 
лечење и рехабилитацију у Новом Пазару и пружао помоћ у школовању и 
подизању стандарда људи који живе и раде у тој установи.

Био је активан у ширењу и развијању шаховских секција у 
удружењима и Савезу. Као председник СДС у два мандата дао је велики 
допринос у раду и на решавању многих проблема које имају особе оболеле 
од мишићне дистрофије. Умро је 1996. годи.

Радован Павловић

Рођен је 30.9.1961. год. у Чачку. Завршио 
средњу економску школу и поседује звање самосталног 
рачуновође. Поседује знање у модерним информационим 
технологијама. Едукован из области писања и управљања 
пројектима, јавног заговарања, лидерства, стратешког 
планирања, итд. Члан је Савеза дистрофичара Србије 
од 1980. год. Од 1999. год. активно се укључује у рад на 
помоћи и решавању проблема лица са дистрофијом. Један 
је од оснивача Удружења дистрофичара Моравичког 
округа 2001. год. Од тада је активно укључен у рад своје 

организације. Члан је извршног одбора Моравичког удружења, а у периоду 
од 2006.-2008.год. обављао је функцију председника удружења. Иза њега су 
бројни написани и реализовани пројекти. 

Од  2008. год. председник је Савеза дистрофичара Србије, када 
је изабран на редовним изборима. Такође се истакао на организацији 
републичког 31. Првенства за дистрофичаре у шаху. Истиче се 
организационим способностима, упорношћу и доследношћу.

Дамјан Татић

Др Дамјан Татић, експерт Републике Србије у Уједињеним 
нацијама

Дамјан Татић рођен је у Београду 1968. год. После 
основне  школе, похађао је Интернационалну школу 
у Дизелдорфу у Немачкој, где је матурирао као ђак 
генерације. Добио је диплому међународног бакалореата. 
Дипломирао на Правном факултету у Београду 1991.

год. са највишим оценама. Стипендиста Фондације за развој научног и 
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уметничког подмлатка републике Србије. Магистрирао је 1995. год на 
тему: “Мировне операције ОУН у Средоземљу, докторирао на Факултету 
политичких наука у Београду 2008. год. на тему: “Заштита људских права 
особа са инвалидитетом”.

Дамјан Татић  је био саветник канцеларије Програма УН за развој 
УНДП  у  Србији за укљученост особа са инвалидитетом. Учествовао у изради 
нацрта закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, 
Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом, закона о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању, закона о употреби 
српског знаковног језика , амандмана закона о високом образовању, закона 
о изградњи и планирању. Изузетно значајно је његово учешће у Ад хок 
комитету УН на изради Конвенције о правима особа са инвалидитетом, 
(2004-2006.год.) где је достојно представљао нашу земљу. Био је известилац 
Савета Европе на загребачкој конференцији о спровођењу Акционог плана 
Савета Европе за особе са инвалидитетом 2006-2015.год,известилац са 
годишње конференције у Сразбуру 2008.год, стручни консултант у многим 
међународним телима, итд. 

Члан је Савеза дистрофичара Србије и један од оснивача Центра за 
самостални живот инвалида Србије, где је волонтерски обављао дужност 
генералног секретара од 1996-2007.год. Делегат при ЕАМДИ од 1993-2003.
год. и секретар омладинске организације при Савезу дистрофичара бивше 
Југославије. 
Дамјан је веома активан у радним групама које се баве питањима правне 
регулативе при Савезу, НООИС, Сектору Министарства за рад и социјална 
питања .Члан је редакције листа “Весник мд”, оснивач удружења за заштиту 
градитељске и природне баштине “Наша Србија”. Бави се превођењем и 
новинарством. Објавио је преко 20 научних радова, држао предавања по 
Србији у многим организацијама, на међународним семинарима    у  Финској 
БИХ, Албанији, Хрватској, Малти, Пољској, САД, Мађарској, Пољској, итд. 
Сарадник је “Службеног гласника,” Центра за унапређење правних студија, 
Института за економска и социјална истраживања, Војно-историјског 
института, “Хендикеп Интернешела”, Европског форума за права инвалида 
ЕДФ, ЦИЛ-а. За Међународну организацију рада истраживао запосленост 
особа са инвалидитетом у Србији, са истраживачима из Холандије и 
Немачке сачинио “Студију реформе запошљавања особа са инвалидитетом 
у Србији”.  Пред њим је сјајна професионална каријера. 

Иванка Јовановић

Иванка Јовановић је рођена 17. јануара 1969. год. 
у Крагујевцу, где је завршила основну и средњу школу 
као редовна ученица, а након тога у Београду и Факултет 
политичких наука, смер - новинарство.

По упису на Факултет, преселила се у Београд 
где и сада живи. После четворогодишњих студија током 
којих је њена просечна оцена била 9.40,  дипломирала је на 
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поменутом факултету 1993. године највишом оценом (10).  По дипломирању, 
уписала је и пост-дипломске студије на катедри за социологију културе 
где је одслушала двогодишње студије и урадила известан број радова, али 
због интензивног ангажовања у другим областима још увек није положила 
магистарски испит. 

Исте године када је и диполомрала започела је стално радно 
ангажовање у Савезу дистрофичара Србије, републичкој инвалидској 
организацији, у којој је  и сада запослена са пуним радним временом као 
стручна сарадница и главна и одговорна уредница листа “Весник МД”. 

Обзиром да је истовремено и чланица Савеза, јер има мишићну 
дистрофију, њена интересовања за унапређење инвалидског покрета у 
нашој земљи и баваљење новинарством су текла паралелно. У том смислу, 
поред честе сарадње са разним часописима који су у то време објављивали 
њене текстове, још од средине ’90-их па све до сада сарађује и са свим 
релевантним инвалидским организацијама и институцијама система које 
се баве овим питањима.  

У јуну 2007. године изабрана је за извршну директорку Националне 
организације особа са инвалидитетом Србије (НООИС) и тај посао обавља 
паралелно са  ангажовањем у Савезу. С обзиром на улогу Савеза у НООИС, 
седиште кровне организације је упрвао у СДС, захваљујући чему, између 
осталог, Савез преузима једну од лидерских улога у инвалидском покрету 
у Србији.

Како је Савез дистрофичара Србије чланица ЕАМДА-е (European 
Alliance of Neuro Muscular Disorders Associations), једине европске 
организације дисторфичара, од 2005. године је делегат наше организације 
у ЕАМДА-и.  Претходно је била  активна  у  омладинској организацији 
ЕАМДА-е и заједно са осталим младим особама које болују од 
неуромишичних болести из Србије учествовала у неколико међународних 
кампова (у Холандији, на Малти, у Словенији), где је стекла богато искуство 
у међународној сарадњи и подигла сопствену свест о могућностима особа 
са инвалидитетом.  

Последњих година веома блиско сарађује са свим националним 
организацијама особа са инвалидитетому Србији, са организацијама 
законских заступника и са cross-disability организацијама, а нарочито са 
Центром за самостални живот инвалида Србије, чија је чланица и корисница 
сервиса персоналних асистената у оквиру више пројеката, а такође и 
њихова спољна сарадница. Такође, у оквиру деловања инвалидског покрета, 
веома често и добро сарађује са релевантним институцијама, а посебно са 
ресорним министарствима, али и иностраним НВО-има и агенцијама УН.

Међутим, њена интересовања су одувек била доста широка и 
разнолика, тако да се поред посла у оквиру инвалидског покрета, који је 
за њу примаран, бави и другим пословима. Јула 2002. након завршене 
вишемесечне обуке у врло строгој селекцији и међу бројним кандидатима 
(из Србије и Црне Горе), стекла је диплому тренерице ТИМА ТРИ из области 
НВО менаџмента. Од тада интензивно обавља и тренерски посао.   

Током 2008. године од стране Министарства рада и социјалне 
политике стекла је и звање - лиценцирана тренерица за програм “Активно 
тражење посла и управљање каријером” и за програме унапређења социјалне 
заштите у области инвалидности.
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С обзиром на њено досадашње врло богато професионално 
искуство на националном и међународном нивоу, као и на искуство у 
невладином сектору које траје од 1993. године, али и блиску дугогодишњу 
сарадњу са институцијама, поседује разне вештине, попут: знања енглеског 
језика, доброг познавања рада на рачунару, одличних комуникацијских 
способности, способности за тимски и индивидуални рад, менаџерског и 
лидерског искуства, развијених организацијских вештина, способности 
рада у стресним ситуацијама, а посебно дизајнирања, извођења и евалуације 
тренинга. Има и велико искуство у фацилитирању скуповима, састанцима 
и конференцијама и у испитивању потреба на организацијском нивоу и 
процени развијености организацијских капацитета.

Од других релевантних области њеног ангажовања, издвајамо 
и учешће у изради неколико  истраживања, публикација и стручних 
приручника:
I Једна од ауторки у приручнику „Основни принципи психо-социјалне 
подршке за особе са инвалидитетом” (одељак: Језик инвалидности); Београд 
2000.

II Једна од ауторки у истрживању „Особе са инвалидитетом и окружење” 
(одељак: Теоријски приступ инвалидности, Проф. Викторија Цуцић и 
Iванка Јовановић); ЦIП Београд 2001.

III Ко-ауторка и преводилац приручника „Родитељство деце са 
инвалидитетом”, Јануар 2003.

IV Ко-ауторка у књизи „Управљање људским ресурсима”, ОСЦЕ, Јануар 
2003.

V Једна од ауторки у приручнику „Трећи симпозијум дечијих неуролога 
и психолога”, Институт за неурологију и психологију за децу и омладину, 
Април 2004.

Мирослава Стојковић-Милошевић

Мирослава Стојковић-Милошевић, рођена 
19.03.1951. године  у  Предејану,  СО Лесковац.  Филозофски 
факултет у Београду- групу за социологију завршила је 
1977.год. и стелка звање дипломирани социолог. Исте 
године почиње да ради у Центру за социјални рад на 
пословима праћења и анализирања социјалних појава и 
проблема на подручју општине Лесковац. Истраживала 
је узроке и облике социјалне угрожености, малолетничке 

делинквенције, усвојења и породичног смештаја као и деловање 
друштвено-хуманитарних организација.Тада по први пут упознаје особе 
са мишићном дистрофијом, и касније игром судбине почиње да ради у 
Савезу дистрофичара Србије, трудећи се да буде достојан заступник права 
особа са инвалидитетом. Од 1994. год. налази се на месту секретара Савеза 
дистрофичара Србије. 
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У том смислу је и њено ангажовање у Координационом одбору а 
касније у Заједници инвалида Србије, где је заједно са осталим секретарима 
републичких организација особа са инвалидитетом настојала да ради на 
решавању конкретних животних потреба и права људи  са сметњама у 
развоју.

У два мандата волонтерски је била секретар Координационог одбора 
односно Заједнице, на чијем је челу стајао са пуним капацитетима надалеко 
познати и свестрани Новак Ражнатовић. Радећи за добробит и побољшање 
укупног положаја особа са инвалидитетом заједно са осталима, учествовала 
је у два наврата у организацији два протеста инвалида пред Владом РС, 
након којих је држава законским прописима регулисала право на увећани 
додатак за помоћ и негу другог лица и увоз аутомобила без царина и других 
дажбина. 

Посебно је било упечатљиво и успешно реализовано залагање за 
увођење у систем апарата за неинвензивну механичку вентилацију плућа за 
особе са ослабљеном мишићном мускулатуром.

Сарађујући на редовним пословима програмских активностима 
Савеза  дистрофичара  Србије,   упознала је широк круг сарадника и стручњака, 
са којима се интензивно ангажовала на прикупљању хуманитарне помоћи, 
раду са избеглим и расељеним лицима, набавци ортопедских помагала, 
резервних делова, санитетског и хигијенског материјала, компјутера преко 
домаћих и иностраних хуманитарних организација. Учествовала је на више 
семинара, конференција, округлих столова и других скупова у земљи на 
којима се разматрала проблематика инвалидности.

Владан Станојевић

Владан Станојевић рођен је 27.12 1958.год. у 
Београду. После завршетка средње економске школе 
запослио се у стручној служби Удружења дистрофичара 
Београда на пословима књиговође, где је остао до 
пензионисања. Рад у  градској организацији био је веома 
изазован, које је Владану дало импулса да се посвети 
организацији хуманитарних активности за помоћ 
члановима и њиховим породицама. 

Године 1995. на седници Републичког одбора изабран је за 
подпредседника Савеза дистрофичара Србије, а после смрти Рајка 
Кнежевића обављао је функцију председника СДС. На редовним изборима 
2000 и 2004.год биран је за председника. 

У периоду од једне деценије Владан Станојевић дао је велики 
допринос развоју и ширењу републичке организације, унапређењу метода 
рада, модернизацији, учешћем у мењању законских прописа, успостављању 
конструктивније сарадње са Министарством за рад и социјална питања, 
односно уопште трудио са да константно ради на унапређењу положаја 
особа са мишићном дистрофијом и њиховом квалитетнијем живљењу. Био 
је активан  у раду Заједнице инвалида Србије, а нарочито у  организовању 
протеста инвалида Србије 2004.год.
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Ч Е Т В Р Т И  Д Е О

РАД ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Наше основне организације не представљају само мрежу локалних 
групација људи са инвалидитетом, већ организовану заједницу чланства 
који реализују основне циљеве и задатке Савеза у целини и на основу својих 
статута. Оне су у свом раду самосталне, али и одговорне за извршавање 
планираних задатака у средини за коју су надлежне. Не постоји класична 
субординација виших и нижих органа, односно да је републичка 
организација надређена у односу на основну организацију која само треба 
да спроводи закључке и одлуке виших органа. О свом раду обавезне су да 
одговарају свом чланству али и државним органима који их финансирају, 
било на општинском или републичком нивоу. 

Све наше основне организације удружене су на принципу 
добровољности и солидарности,  а при том  свака задржава своју 
самосталност (чл. 9 Статута).  На тај начин оне постају носиоци и 
реализатори рада Савеза у целини и као такве постају реализатори идеја  
које се усвајају у републичкој организацији. 

С друге стране оне представљају организацију у целини и од свог 
ауторитета и остварених резултата легитимишу Савез у целини и његови 
су репрезенти у јавности.

Због свега изнетог, Савез посвећује посебну пажњу свакој 
организацији, а посебно реализацији њихових активности.

И док смо у првом делу ове књиге изложили рад Савеза на глобалном 
нивоу, у другом делу монографије излажемо деловање сваке организације 
понаособ. Презентирани материјали су слика њих самих о њиховом раду 
и конкретизација концепције организације у целини. Из њега се може 
сагледати њихова активност у целини. 

САВЕЗ ДИСТРОФИЧАРА ВОЈВОДИНЕ

  Основан је са “циљем да се створе услови за организовану борбу 
против мишићних болести и њихових  последица у Фојници код Сарајева је 
1966.год. основано удружење дистрофичара Југославије, потом републичке 
организације, да би 1973.год. основано удружење дистрофичара Војводине”

Идеја о оснивању удружења дистрофичара САП Војводине јавила 
се подједнако у УД Југославије, УД Србије и дистрофичарима са територије 
Војводине као потреба, да се у свим деловима тадашње земље, па и у 
Војводини оснује организација  за организовану борбу против мишићних 
болести и њихових последица, али и као матична организација Војводине, 
која ће радити на целој територији Војводине. Крајем 1972.год. после 
припремних састанака у Новом Саду, формиран је иницијативни одбор 
од пет чланова са председником Предрагом Наумовим, који је извршио 
потребне припреме за сазивање оснивачке скупштине. 
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Оснивачка скупштина Удружења дистрофичара САП Војводине 
одржана је 27 априла 1973.год. у просторијама организације Црвеног 
крста САП Војводине у Новом Саду. Реферат о улози и задацима УД САП 
Војводине поднео је председник иницијативног одбора Предраг Наумов.
Оснивачкој скупштини присуствовали су: Аранђел Радмилац-председник 
и Гордана Рајков - испред УД Југославије, Игор Малешевић-председник, 
Мирко Јовичић - подпредсеник, Ружица Дурковић - члан председништва 
и Даринка Јокановић - социјални радник, Хасан Пашовић - председник УД 
БИХ, Грозда Цветковска из УД Македоније, Вера Пошлуга из УД Космета, 
представници Специјалне болнице из Фојнице Звонко Живачић и Живка 
Голубовић и на крају из покрајине Војводине: Јованка Ракић из покрајинског 
одбора Црвеног крста, Миле Глигорин-секретар Друштва за борбу против 
рака, представници друштвено-политичких организација из Новог Сада и 
представници штампе.

Оснивачка скупштина СДВ – 1973. Год. 

Оснивачкој скупштини присуствовало је 27 чланова углавном из 
Новог Сада и известан број здравствених радника.

Скупштина је усвојила Статут и Програм рада који је обухватао 
задатке којима ће се Удружење бавити. Од значајних активности наводимо 
следеће: снимање терена ради утврђивања броја оболелих, формирање 
основних организација у Војводини, окупљање већег броја хуманиста и 
волонтера за рад удружења, указивање непосредне помоћи члановима, 
сарадња са УД Србије и Југославије, спровођење заједничких активности, 
рад на информисаности средине о дистрофији, итд.  

Почетна материјална средства обезбедили су УД Југославије и 
Србије  и остала републичка удружења према својим могућностима. 

Интересантно је да је удружење обухватало  поред дистрофичара и 
друге особе са инвалидитетом: параплегичаре, лица оболела од церебралне 
и дечје парализе и др. 
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Са излета у Чехословачку

Удружење САП Војводине мењало је више пута свој назив од 
оснивања, усклађујући га са  изменама закона или статута републичке 
организације, 1978. год у Удружење дистрофичара и сродних обољења САП 
Војводине, 1981. Савез удружења дистрофичара Војводине, 1995.год.
Свој основни задатак,  снимање терена  и  попис лица  оболелих од 
дистрофије на територији Војводине, Удружење је обавило у  наредних пет 
година на основу  упитника који је припремила републичка организација.

Прва основна организација у покрајини је основана 15.7.1978. год. у 
Новом Саду,  за председника је изабрана Јелица Филиповић, подпредседници 
Ференц Лукач и Раде Станивуковић, за секретара Будимир Ђорђевић. 
Све до формирања организације за Срем, 1995.год. и поновног оснивања 
организације за Сомбор 1996. год, бригу о дистрофичарима водила је 
организација из Новог Сада. 

Године 1980. основана је организација дистрофичара Панчево која 
је вршила послове међуопштинског удружења. Први председник је Јулијана 
Николић, секретар Надежда Николић. 

Године  1986. основана  је Међуопштинска  организација  
дистрофичара у Суботици, за првог председника изабран је Павле 
Радујковић, a за секретара Сретен Матијевић. Крајем 1987.год. формирана 
је организација дистрофичара са седиштем у Зрењанину, која је обухватала 
територију средњег и северног Баната. Први председник био је Атила 
Ковач.

У 1995. год. основана је последња организација, Удружење 
дистрофичара за Сремски округ са седиштем у Руми. Први председник 
је Марија Ивановић из Руме, секретар Крсто Марковић из Ирига. 1996. 
год. основано је удружење за западнобачки округ са седиштем у Сомбору. 
Изабрани председник постао је Рајко Рацић-Берић, секретар Жељко 
Мартиновић. .
Од 1988-2008. год. на челу покрајинске организације је Георгије Николић из 
Панчева, затим га замењује Александра Пановић из Новог Сада.
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Секретар Савеза је Ферец Лукач, функцију врши од оснивања 
покрајинске организације, остаје на њој до новембра 1999.год, када га на тој 
функцији замењује Александра Пановић. Променама Статута од 1995.год. 
уведена је функција подпредседника и извршног секретара. 

По оснивању основне организације у Новом Саду и обезбеђења 
просторије за рад у августу 1978. год. у том простору ради и покрајинска 
организација. У 1990. год сели се у зграду бивше Лутрије Војводине, заједно 
са другим социјално-хуманитарним организацијама, где се и данас налази. 
Од свог оснивања покрајинска организација остваривала је средства за 
реализацију својих програмских активности из лутријских средстава. Део 
ових средстава на основу споразума а касније и правилника, преношен је 
основним организацијама за финансирање њихових програма. 

По извршењу основних задатака утврђених на оснивању, Савез 
је кроз своје годишње програме рада преузео као своје активности: 
координацију рада и пружање помоћи у раду основним организацијама на 
социјално-здравственим, културно-просветним, спортско-рекреативним и 
другим активностима; покретање иницијатива за доношење нових и измену 
постојећих прописа о раду удружења грађана и друштвено-хуманитарних 
организација, како би се утврдио њихов положај  у друштву и права 
њихових чланова, покретање иницијаттиве за доношење прописа у корист 
дистрофичара и инвалида уопште; указивање помоћи за остваривање 
права чланства у области здравства, социјалне сигурности, запошљавања 
и обезбеђивање свих врста помагала; сарадња са органима републичке 
организације и других врста инвалидности, установа и институција, 
остваривање међународне сарадње.

Савез дистрофичара Војводине као и све друге организација у току 
свог рада преживео је све што се догађало у нашој земљи и народима у њој: 
распад земље и последице које су из тога произашле: период 1991-1995.
год. као време уведених санкција према нашој земљи, који обухвата период 
хиперинфлације, када је Савез са својим основним организацијама једва 
преживљавао, пошто су средстава од лутрије сведена на минимум , па су 
у појединим периодима потпуно изостајало. Због тога се активности своде 
на најмању меру у складу са обезбеђеним средствима, па се највећи део 
активности Савеза и организација усмерава на прикупљање и дистрибуцију 
хуманитарне помоћи преко хуманитарних организација из земље и 
иностранства. 

Шаховска екипа Савеза дистрофичара 
Војводине на турниру у Бањалуци 

Шаховско првенство Војводине, 
Нови Сад 2004. год.
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Период после тога представља нормализацију рада, у коме је 
редовно притицање средстава, па се омогућава реализација планираних 
програмских активности уз активирање свих његових потенцијала. 

Данас, према одредбама Статута из 2001. год. Савез је организован 
као самостална, јединствена, непрофитна, нестраначка, друштвено-
хуманитарна организација лица оболелих од неуро-мишићних болести, 
ради остваривања њихових заједничких  друштвених  интереса и потреба. 
Свој циљ и задатке који из тога произилазе, Савез остварује непосредно 
преко својих основних организација на целокупној територији покрајине. 

Ради остваривања свијих програмских задатака Савез доноси своје 
програме и планове, а у њиховој реализацији сарађује са органима општина, 
покрајине и републике и другим организацијама и заједницама, кроз 
асоцијације чији је члан: Координационог одбора друштвено-хуманитарних  
и инвалидских  организација Војводине, Заједнице инвалидских 
организација Војводине, Савеза дистрофичара Србије и Националне 
организације особа са инвалидитетом Србије. Седиште Савеза је у Новом 
Саду , Булевар Ослобођења 6-8, у просторијама које заједнички поседује 
и користи са друштвено-хуманитарних и инвалидским организацијама 
Војводине. Заједно са осталим хуманитарним организацијама, са којима 
користи заједнички простор, Савез има заједничку стручну службу за 
обављање административних, стручних и других послова, за чији рад 
средства обезбеђује Министарство за рад и социјална питања. Савез 
располаже комплетном рачунарском опремом.
Органи Савеза су: Покрајински, Извршни и надзорни одбор, председник и 
подпредседник.

Својим годишњим програмом рада Савез одржава активности 
које се  сматрају заједничким а то су : обележавање “Недеље борбе против 
дистрофије”, Шаховско првенство дистрофичара Војводине, Летњи камп 
за младе  чланове,  Покрајинско првенство дистрофичара у спортском 
риболову, Заједнички рехабилитациони опоравак дистрофичара и 
обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом. Организатор 
ових активности је Савез, а носиоци и домаћини поједина удружења.

Према подацима из евиденције, у Војводини има регистровано 
372 члана. Највећи број ових лица су тешки телесни инвалиди, чија је 
инвалидност настала у раној младости. Велики број користи инвалидска 
колица или је непокретан. Код оних од младости неспособних за рад 
присутна је и социјална компонента, јер су без средстава за издржавање 
минимална. Из оваквог стања произилазе и бројни  проблеми везани за 
школовање, запошљавање, остваривање појединих права при лечењу, 
медицинској рехабилитацији, набавци лекова и помагала, коришћењу 
појединих повластица, и сл. 

Највећи број дистрофичара живи у својим породицама које и саме 
носе терет њихове егзистенције, а само незнатан број је на трајном смештају 
у домовима у Специјалној болници у Новом Пазару, дому за одрасла лица 
на Бежанијској коси, али у геронтолошким центрима.
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Основне организације Савеза организоване су на територијалном 
принципу и сем једне која покрива територију два округа, остале покривају 
територију једног округа и тиме је обухваћена територија целе Војводине. 

Материјална средства за рад основне организације остварују из 
више извора: од средстава од игара на срећу преко Министарства за рад и 
социјална питања, средства из буџета општина на основу закона о локалној 
самоуправи, средства на основу пројеката, средства од донација, прилога и 
поклона и средства остварена на други законом дозвољен начин. 

Средствима  од  игара на срећу финансирају се програмске 
активности основних организација, средства из буџета општина служе 
за покриће зарада запослених и део материјалних трошкова, средства 
остварена на основу пројеката користе се за намене утврђене пројектним 
циљевима и задацима, средствима донација, прилога и поклона остварују се 
поједина права или побољшава материјални положај чланова, средства од 
сопствених прихода користе се према намени утвђеној статутом и законом.

Све основне организације остварују солидне резултате у раду, 
средина у којој делују их је прихватила о чему говоре следећи подаци:
- остварују средства из буџета највећег броја општина, која им омогућавају 
да остваре сталност у раду, покривајући нужне расходе за накнаде и 
материјалне трошкове;
- поседују рачунарску опрему нужну за савременији рад, обраду и чување 
података и друге предности;
- остварују највећи број својих активности;
-редовно одржавају годишње седнице својих органа, нужне за утврђивање и 
оцењивање остварених резултата у раду и пословању и доношењу програма 
и планова рада за наредни период;
-учествују у заједничким активностима које организују и спроводе у 
заједници са Савезом;
- редовним учешћем у раду органа Савеза омогућавају њихов континуиран 
и успешан рад

Међу члановима основних организација истичу се бројни појединци 
који као волонтери носе главни терет рада и активности, не само својих 
организација већ и Савеза покрајине и републике. Они су добитници 
бројних друштвених признања.

Из рада СДВ – Суботица 2008. Такмичење у спортском риболову – 
Палић 2004.
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Наводимо само признања које су наши чланови и организације 
примили за своје дугогодишње залагање и успешан рад од Савеза 
дистрофичара Србије, поводом 4о година постојања и рада:

Највише признање - ПЛАКЕТУ
-Савез дистрофичара Војводине као једина чланица СДС
-Георгије Николић као појединац.
Признање  ПОВЕЉУ
-Удружење дистрофичара Јужно бачког округа из Новог Сада и 
- Александра Пановић и Жељко Мартиновић, као појединци 
Признање ЗАХВАЛНИЦУ су добили:
- Удружење дистрофичара Јужнобанатског округа из Панчева
- Удружење дистрофичара Западнобачког округа из Сомбора
- Удружење дистрофичара Севернобачког округа из Суботице
- Удружење дистрофичара Средњебанатског и Севернобанатског  округа из 
Кикинде
- Крсто Марковић, као појединац. 

уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Вековна заосталост условљена економским и политичким 
приликама, условила је низак ниво културног, образовног и социјалног 
стања  развоја на Косову и Метохији, међу њима и свих категорија инвалидних 
лица, тако да се формирање друштвено-хуманитарних организација 
јавља релативно касно. У тој и таквој констелацији Савез дистрофичара 
формира се тек 1975.год. Узрок касном јављању налази се у  заосталости 
средине у којој су чланови живели, затворени у уске породичне групе-
задруге или због скривања од јавности, односно “срамоте”, што је водило 
стигматизацији породице. Поготово што је у породицама било по два и 
више члана инвалидности разних категорија ометености. Свест о њиховом 
окупљању продирала је врло споро и поред залагања неких хуманитарних 
организација које су већ деловале на овим просторима. 

Први почеци организовања лица  оболелих  од мишићних 
дистрофија јављају се тек 1975. год, када је основано најпре повереништво 
а затим и удружење у Приштини, чији је први председник био прим.др. 
Михајло Самарџијски, а секретар Шабан Ђеладини. 

Почетак је био врло тежак, јер је то још увек била новина и са 
великом дозом неповерења се гледало на активности. Недостатак простора 
и квалификованог кадра, оскудна средства за рад. Рад се одвијао у стану 
Бранка Драшковића. 

Ако данас посматрамо рад удружења на Космету, јасно се уочавају 
два периода: први, од оснивања 1975.год. до демонстрација и рата 1999.год, 
докле је било седиште у Приштини, и други, после 2000.год када је седиште 
пренето у Грачаницу до данас. 

Прва етапа рада била је пропраћена многим субјективним и 
објективним тешкоћама , почев од пословног простора па до обезбеђења 
средстава за рад и залагање за афирмацију удружења. Седиште организације 
било је у насељу Дарданија у простору 64 метара квадратних. Удружење 
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је обухватало целу територију која се поклапала са административном и 
чинила је 29 општина. Рад је финансирало Покрајинско Извршно веће и 
понека општина. Тадашњи назив био је Удружење дистрофичара Космета. 

Просторије за рад добијене су тек 1978. год, а социјални радник 
Јусуф Бимбаши почео је са радом 1979. год. Од тада почиње прикупљање 
података о лицима оболелим од дистрофије преко општина,  домова здравља 
и болница. А када је Удружење почело да решава појединачне случајеве, 
да обезбеђује социјалну помоћ, почели су и други да се сами пријављују и 
учлањују. Убрзо је формирана слика оболелих према социјалном стању и 
условима живота. 

Према првим прикупљеним подацима било је регистровано у 22 
општине 257 особа са дистрофијом, од чега је 182 мушкараца и 75 жена. 
У 35 породица било је од 2 до 5 дистрофичара, од којих је 186 социјално 
осигураних. Старосна структура је била у узрасту већем од 18 година 
старости, 170 је имало по неки завршени разред основне школе, 53 је имало 
завршену основну школу, а само 3 је имало завршену средњу школу. Одмах 
је 15-ро лица послато на лечење и рехабилитацију у Новопазарску бању, 
док је за 22 остварена социјална помоћ. Како у Новом Пазару у специјалној 
болници где је радила школа није било наставе на албанском језику, 
покушано је да се при Пећкој бањи отвори оделење на албанском језику, 
али није било успеха, јер породице нису желеле да школују децу.

Поред тога, у покрајинским подзаконским прописима и уредбама, 
нигде се нису помињали дистрофичари као корисници разних видова 
социјалне заштите, па се користио “принцип аналогије”, како би се тежак 
материјални положај ублажио. 

Други председник Удружења дистрофичара Космета био је др Нехат 
Кисери, за чијег мандата је 1983.год. дошло до братимљења са удружењем 
дистрофичара Крагујевца. Потписивању повеље присуствовао је и Рајко 
Кнежевић,  тадашњи председник Савеза дистрофичара Србије.  По  завршетку 
мандата за председника Удружења на Космету, изабран је Миленко-Миша 
Гвоздић, акадамски сликар који је препородио рад удружења. Почела је да 
ради фотокопирница 1981.год. у коју су била запослена 2 члана, друштвени 
живот покренут са великим замахом, почеле су да раде разне секције, једном 
речју, Удружење се отворило за јавност. Никада није прављена разлика по 
националној  и верској основи јер се увек пред очима имао човек коме треба 
помоћи. Није прављена дискриминација ни у избору разних органа, јер су 
потребе биле исте, а и циљ је био исти. 

Због великог пространства које је обухватало подручје покрајине 
Космета, на седници председништва удружења 1980.год. донета је одлука 
да се територија подели на два региона: први, који је обухватио општине 
Драгаш, Суву Реку и Ораховац, и други, општине Митровицу, Лепосавић, 
Вучитрн и Србицу, јер су општине биле неуједначено заинтересоване 
за помагање својим грађанима. На овај начин се покушало да општине 
интервенишу за конкретне случајеве по домицилном пореклу. 
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Посета Гордане Рајков удружењу Дистрофичара  Космета
 у Приштини  1985 године.

После смрти преседника Гвоздића 1990. год, функцију председника 
обављао је  др Јак Мита, који је за перод свог мандата од три године, рад 
Удружења потпуно угасио. Он је у органе удружења делегирао само Албанце 
који су бојкотовали рад удружења “као српског удружења које треба 
уништити”, тако да је рад готово замро. На такво стање је оштро реаговао 
тадашњи председник Савеза дистрофичара Србије Рајко Кнежевић, који 
је читав одбор распустио и 1994.год. одржана је скупштина на којој је за 
председника изабран Драган Вукадиновић директор предузећа “Рудо”, за 
секретара Драган Јосифовић. 

Након тога Удружење је оживело, основано је предузеће 
“Дистрофичар-промет”, које је имало свој простор од 70 квадрата за чију 
је адаптацију уложено доста средстава. Поред фотокопирнице, радила је 
и пржионица кафе, набављен је комби, компјутер, запослено је 6 чланова. 
Пословање је било врло успешно, па се почело размишљати о проширењу 
са новим пословима. 
Удружење дистрофичара Космета постаје једно од најјачих и 
најорганизованијих хуманитарних организација у покрајини, па је вишак 
пословног простора уступљен удружењу параплегичара и Савезу слепих. 
У таквом веома упешном успону рада, долази до аргесије НАТО пакта  и 
демонстрација Албанаца, када се уништава све што је српско, тако да су на 
удару биле и просторије Удружења, у које је било проваљено,  све попљачкано 
и уништено, архива спаљена, намештај однесен, фотокопирница и картотека 
уништена. У таквој ситуацији, због прогона српског становништва, секретар 
Драган Јосифовић прешао је у Грачаницу, где и иначе живи. Посебно треба 
рећи да је Удружење пред бомбардовање имало око 500 чланова, од којих 
је 50 било само  Срба, па су тако албански сепаратисти уништили своје 
удружење. 
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Друга етапа рада Удружења на Космету почиње септембра 2001. 
год. када су председник СДС Владан Станојевић и секретар Мирослава 
Стојковић-Милошевић, отишли у Грачаницу у посету Удружењу које је 
изнајмило нове канцеларије за рад. Том приликом одржана је пригодна 
свечаност у Дому културе у Грачаници у присуству гостију и представника 
друштвено-хуманитарних организација са Космета. 

Рад удружења поново је кренуо из почетка, почели су да се 
евидентирају чланови, формирана је канцеларија, тражило се финансирање 
од државе Србије. Године 2003. изабрано је ново руководство удружења, 
председник постаје Бранислав Димитријевић, секретар је и даље Драган 
Јосифовић.
Удружење Космета поред оболелих од дистрофије, обухвата и остале телесне 
и друге инвалиде због специфичне ситуације на просторима Космета, 
тако да броји око 70 чланова јер они нису имали своје организације према 
врстама инвалидности. Удружење делује у 11општина, где има српског и 
другог неалбанског живља. Циљ је помоћ и заштита инвалида са циљем 
развоја свеобухватне стратегије у области инвалидности на Космету. 

Савез дистрофичара Србије будно је пратио оживљавање рада овог 
удружења које ради у врло тешким условима рада, где је слобода кретања 
јако угрожена и активност сужена на малом подручју, насељеном српским 
становништвом. Настојали смо да пружимо потребу подршку, посебно када 
је требало продужити финансирање од стране матичног Министарства за 
рад и социјална питања, а помагали смо у набавци хуманитарне помоћи 
у натури и ортопедским помагалима као и другим организацијским 
питањима. 

Посета Министра за рад и 
социјалну политику

Маскенбал 2007

Потписивање уговора о 
финансирању пројекта

Посета манастиру Високи Дечани
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Програмске активности и материјалне трошкове за рад Удружења 
покрива Министарство, плате запослених финансира Скупштина града 
Приштина, а знатан део средстава се остварује од средстава намењених 
преко пројеката. 

До сада је Удружење сарађивало са више међународних фондација 
из Шпаније, ветеранима Вијатнамског рата из Америке, ХИ из Француске 
КФОС и Сорош фондација. Захваљујући таквој помоћи набављен је комби 
возило које ће веома користити за превоз и комуникацију чланства. Тренутно 
у Удружењу раде три стално запослена радника и седам  распоређених по 
пројектима. 

Иако се ради у врло тешким условима, у изнајмљеном простору, без 
основних услова за живот и рад, без струје и у непријатељском окружењу, 
удружење и даље опстаје и покушава да нормално ради. Веома је тешко 
евидентирати чланове и окупити их у активностима, јер живе у селима која 
су веома удаљена од седишта у Грачаници. Један број чланова живи у Србији, 
а исељавање које је тихо и неприметно и онако смањује број евидентираних 
чланова. Већина активности одвија се у пословном простору Удружења, за 
састанке, едукативне радионице, округле столове, трибине. 
  

Данас удружење посвећује велику пажњу активностима где 
непосредно учествују чланови, у разним мини школама, летњим 
радионицама, спортским и културним активностима, али и учешћем 
наших чланова на републичким такмичењима у шаху, спортском риболову, 
спортским сусретима и раду органа републичке организације.

Посебна пажња се посвећује образовању,  без обзира на инвалидитет 
наши чланови похађају основне и средње школе. 
Сваке године Удружење организује низ програмских активности из разних 
области: спортских, културних и других едукативних садржаја, као и 
приликом обележавања међународних датума особа са инвалидитетом. 
Организовали смо излете до манастира Високи Дечани, Пећке патријаршије, 
Брезовице, где је око 60 особа имало прилику да посети културно-историјске 
споменике који на Косову постоје више векова. 

У послењих пет година удружење је веома активно на међународним 
конференцијама, трибинама и семинарима у Сарајеву, Охриду, Београду, 
Штокхолму и др. 

Удружење поседује основна средства за рад. Од опреме има 6 
компјутера, 2 аутомобила прилагођена за превоз особа са инвалидитетом, 
канцеларијски намештај као и опрему за обуку и преквалификацију.
Успостављена је сарадња са међународним и домаћим институцијама. 
Такође остварује изузетну сарадњу са локалном самоуправом у Грачаници, 
центром за социјални рад у Ранилугу, Штрпцу, Косовској Митровици и 
осталим установама који раде у српским општинама.

Добра сарадња успостављена је са РЗЗО и филијалама на територији 
КИМ, фондовима ПИО, националном службом за запошљавање, Домом 
културе у Грачаници и културно- просветном заједницом.
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Удружење дистрофичара Космета јесте лидер особа са 
инвалидитетом јер је окупило све организације на централном Космету и 
формирана је мрежа од пет организација које се баве питањима особа са 
инвалидитетом.

Поред тога 2008. год. формиран је Савет за питања особа са 
инвалидитетом у локалној самоуправи који планира да сачини нацрт 
локалног плана акција у области инвалидности. 

Током свих ових година успостављена је изузетна сарадња са 
медијима и користи се свака прилика да се промовишу права особа са 
инвалидитетом као и значај укључења инвалида у све токове друштва. У 
оквиру информативних кампања удружење штампа пропагандни материјал 
(лифлете, брошуре, плакате) који информишу јавност о правима и обавезама 
како наших чланова тако и обавезама читаве заједнице.   

уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА БЕОГРАДА

Udruжeњe distrofiчara Beograda je osnovano 2. avgusta 1973. godine i 
predstavљa jednu od najstarijih organizacija osoba sa invaliditetom na 
ovim prostorima.

U vreme osnivaњa, tokom 70-tih godina 20. veka, socijalni i ekonomski 
poloжaj osoba sa miшiћnim distrofijama je bio posebno teжak, шto je bio 
rezultat nepoznavaњa prirode bolesti, nerazumevaњa sredine, predrasuda 
o invalidnosti i nebrige od strane drжave. Stoga je Udruжeњe osnovano sa 
ciљem zaшtite prava i interesa osoba obolelih od miшi}nih distrofija.

Danas je sediшte organizacije koja ima sopstveni vrlo komforan i ureђen 
prostor u centru grada, u ulici Svetozara Markoviћa 40 a, a oduvek su je 

др Дамјан Татић и Јелена Котевић,на 
промоцији Конвенције о правима 

особа са инвалидитетом уН-а. 
Косовска Митровица 2007 године.

Регионални састанак земаља Југо 
Источне Европе о нацрту конвенције 

о правима особа са инвалидитетом
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vodili naшi чlanovi. Olivera Jandriћ je bila prvi predsednik Udruжeњa 
koja je ostavila trajan peчat, utkavшi zauvek svoje ime u њegov daљi 
razvoj. 

Udruжeњe ima stalni zadatak da ukazuje i pokreћe na reшavaњe problema 
koje miшiћne distrofije donose чoveku, porodici i druшtvu u celini. 
Udruжeњe kroz programske aktivnosti pomaжe svoje чlanove u smislu 
rehabilitacije, obezbeђivaњa ortopedskih pomagala, obrazovaњa i 
profesionalnog osposobљavaњa, zapoшљavaњa, organizovaњa druшtvenih 
aktivnosti. Udruжeњe шtiti prava svojih чlanova i deluje na poboљшaњu 
њihovog druшtvenog poloжaja. U tom ciљu udruжeњe prati i uчestvuje 
u donoшeњu propisa koji reguliшu prava osoba sa invaliditetom, 
informiшe javnost o svom radu, problemima i dostignuћima i saraђuje sa 
srodnim organizacijama u zemљi i inostranstvu.

U okviru svojih aktivnosti Udruжeњe sprovodi sledeћe programe:

Socijalno-humanitarni program (materijalna pomo•	 ћ 
чlanovima, obezbeђivaњe razliчitih beneficija, terenske 
posete...)

Prevoz •	 чlanova kombi vozilima Udruжeњa (trenutno ima 
dva kombija, a pruжaњem usluga prevoza za svoje чlanove 
Udruжeњe se bavi posledњih skoro 20 godina) 

Obrazovni program (let•	 њi kampovi, шkola raчunara, uчeњe 
stranih jezika...)

Programi profesionalnog osposob•	 љavaњa

Sarad•	 њa sa organizacijama iz vladinog, nevladinog i 
privrednog sektora

Organizova•	 we sportskih, zabavnih i rekreativnih 
aktivnosti

Administrativni poslovi•	

Informisa•	 њe чlanova i javnosti
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Najviшi organ upravљaњa je skupшtina, koju чine svi чlanovi Udruжeњa 
(432 redovna чlana). Skupшtina bira izvrшni odbor (11 чlanova) koji 
upravљa udruжeњem u periodu izmeђu dve skupшtine. Predsednik 
predstavљa udruжeњe i rukovodi radom izvrшnog odbora. Nadzorni odbor, 
koji чine 3 чlana, nadgleda poslovaњe udruжeњa i stara se o regularnosti 
odluka i pravilnom koriшћeњu resursa. Svi predstavnici organa udruжeњa 
su osobe sa invaliditetom i svoje funkcije obavљaju volonterski.

Administrativne, tehniчke, finansijske i druge poslove obavљa struчna 
sluжba u kojoj su zaposlene osobe u radnom odnosu (7 zaposlenih, od чega 
su 4 osobe sa invaliditetom). Struчnom sluжbom rukovodi sekretar 
udruжeњa.

Informisaњe чlanova o aktivnostima udruжeњa najчeшћe se obavљa putem 
telefonskog kontakta, koriшћeњem e-maila i poшtanskog servisa. 

Naшe Udruжeњe je ukљuчeno u aktivnosti:

Saveza distrofi•	 чara Srbije

Koordinacionog odbora invalidskih organizacija Beograda•	

Dugi niz godina imamo uspeшnu saradњu sa brojnim nevladinim 
organizacijama, a posebno sa organizacijama koje okupљaju osobe sa 
invaliditetom. Ta saradњa se ogleda u zajedniчkom radu na afirmaciji prava 
osoba sa invaliditetom, reшavaњu zajedniчkih problema i organizovaњu 
sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti.

Са спортских манифестација
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Odliчna saradњa ostvarena je sa javnim gradskim preduzeћima po pitaњu 
prevoza osoba sa invaliditetom specijalnim kombi vozilima (GSP 
Beograd)  i uklaњaњu arhitektonskih barijera (Beograd put).

Jednako uspeшni  projekat se odnosio na sveobuhvatnu medijsku kampaњu 
na temu zapoшљavaњa osoba sa invaliditetom; umetniчka radionica   u 
okviru projekta obuhvatale su grnчarske i tkaчke radionice; „Ako si u 
srcu џin, nije vaжno шto si mali“ - promocija inkluzivnog obrazovaњa u 
osnovnim i sreдњim шkolama na Vraчaru, a projekat je raђen u partnersvtu 
sa CRID-om (udruжeњe je bilo nosilac projekta); „Uloжimo  u  znaњe  za  
boљu  buduћnost“,   projektom je omoguћena osnovna obuka za rad na raчunaru 
kroz koju je proшlo viшe od 70 osoba sa invaliditetom (52 redovna чlana) i 
oko 30-tak чlanova porodica naшih чlanova. Vrшena je i obuka za napredne 
programe kojom se polaznici osposobљavaju za grafiчke programetada 
je  kupљena digitalna шtamparska maшina i prateћa oprema, primљena u 
radni odnos dva чlana udruжeњa, poveћan je priliv sredstava potrebnih za 
ostvarivanje aktivnosti udruжeњa.
Jedan od znaчajnih projekata je bio i projekat adaptacije prostora. 
Koristili smo sopstvena sredstva, a deo sredstava je obezbeђen od strane 
Handicap International-a. Na taj naчin renoviran je celokupan poslovni 
prostor Udruжeњa, u skladu sa standardima pristupaчnosti za osobe sa 
invaliditetom i korisnike invalidskih kolica.
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уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ПЧИЊСКОГ ОКРуГА- ВРАЊЕ

Оснивање Удружења дистрофичара Пчињског округа са седиштем 
у Врању, припремано је неколико година уназад, али до тога није долазило 
већ су чланови са тог подручја  били обухваћени чланством  Удружења 
Јужноморавског региона са седиштем у Лесковцу, који је од Врања удаљен 
70 километара. 

Иницијатори су били родитељи деце оболеле од мишићне 
дистрофије из Врања: Благоје Коцић, Весна Ристић, Саво Перовић и Ивана 
Ћирић - Златанов, који су формирали организациони одбор за припрему 
формирања Удружења. Одржан је припремни састанак средином 2007.год. 
при чему су велики допринос дали представници удружења из Лесковца, 
председник Гордана Стојановић и секретар Драгана Петровић. 

Коначно, 9.10.2007. год. у просторијама Удружења инвалида рада у 
Врању, одржана је оснивачка скупштина и формирано Удружење Пчињског 
округа. Оснивачкој скупштини присуствовало је преко 20 чланова и 
њихових породица као и представници других хуманитарних организација 
које окупљају инвалиде, док је изостало присуство представника локалне 
самоуправе,  иако су били позвани. Новом Удружењу добродошлицу у велику 
породицу дистрофичара, пожелели су председник Владан Станојевић и 
секретар Мирослава Стојковић-Милошевић испред Савеза дистрофичара 
Србије. 

Формирање новог Удружења на југу Србије поздравиле су и 
забележиле “Врањске новине”, једини локални лист у овом граду. Усвојен 
је статут и пословник, а задаци који проистичу из основног акта састоје 
се у сталном напору да се кроз организовани стручни  и добровољни рад 
подиже стандард и квалитет живота чланова као и остваривање законом 
утврђених права, да се сензибилише јавност и да се  успоставе сараднички 
и партнерски односи са државним службама и осталим органима као и 
органима локалне самоуправе. За председника је изабран Саво Перовић, за 
секретара Весна Ристић, подпредседник Ивана Ћирић - Златанов, све троје 
родитељи деце оболеле од мишићне дистрофије.

Удружење још увек нема  канцеларије где би се организовао рад са 
чланством, па је договорено да за почетак буде у приватној кући секретара, 
у ул. Илинденској 50 а.

Од опреме користи приватни телефон захваљујући помоћи неких 
организација набављен је компјутер, док је Удружење из Лесковца за нови 
почетак поклонило неопходан канцеларијски материјал.

Удружење дистрофичара Пчињског округа обухвата чланство 
из следећих општина: Врање, Владичин Хан, Босилеград, Бујановац, 
Сурдулица, Прешево, Трговиште и Црна Трава, све ове општине изузев прве, 
припадају кругу неразвијених. Удружење је послало дописе са обавештењем 
да је формирано, али до сада ниједна општина није дала свој материјални 
допринос у финансирању активности које се очекују. 

На почетку рада Удружење је обављало све послове који су се 
односили на регистрацију код надлежних државних органа, МУП-а, пореске 
управе, статистике. Отворен је рачун за пословање , па је већ у децембру 
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месецу на седници Извршног одбора Савеза дистрофичара, примљено у 
чланство републичке организације.

Сачињен је одговарајући програм рада који садржи активности 
које су у складу са потребама и структуром чланства. Почетна средства од 
јануара 2008. год. обезбедило је Министарство за рад и социјална питања, 
чија је висина зависила од активности и броја учесника. 

С обзиром да се ради о новом и младом Удружењу које је на самим 
почецима рада, да нема професионално ниједног запосленог, активности 
које су имале приоритет у првој години, односиле су се на стварање услова за 
бржу афирмацију Удружења у средини у којој делује. Помињемо активности 
поводом новогодишњих и божићних празника, школске славе Светог Саве, 
излете у околини Врања, размену искуства са другим организацијама, 
састанке и координацију рада са општинама на нивоу округа, учешће на 
шаховским такмичењима, спортским играма итд. 

У току је пројекат “Заједно до права”, који се изводи у сарадњи са 
другим организацијама које окупљају инвалиде,  а финансира Министарство 
за рад и социјална питања. 

Чланови удружења са родитељима на дочеку Нове 2009. год.

уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ЗАЈЕЧАР

Удружење дистрофичара Зајечар основано је 1986. год. као 
самостална, јединствена, непрофитна, нестраначка, друштвено-
хуманитарна организација оболелих од неуро-мишићних болести, основана 
ради остваривања заједничких интереса и потреба. Први председник био је  
др Ђорђе Динић.

Подручје делатности удружења простире се на територијама 8 
општина и то: Зајечар, Бољевац, Књажевац, Сокобања, Бор, Кладово и 
Мајданпек. Основни задатак удружења је да са социјалних, друштвених 
и хуманих полазишта, кроз стручни и добровољни рад, подиже стандард 
и квалитет оболелих и њихових породица, унапређује квалитет односа са 
околином , као и пут  за њихов  независан живот. С обзиром да се ради о 
тешким и тежим телесним инвалидима посебан нам је циљ да : 
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- подстичемо  природна права ових лица,
- да се залажемо за рано откривање и дијагностификовање лица оболелих 
од неуро-мишићних болести.
- да иницирамо, подстичемо и кординирамо активности својих чланова на 
остваривању заједничких интереса,
- да подстичемо и усмеравамо рад институција које се баве третманом 
оболелих и њиховом заштитом.

Удружење из Зајечара је конкурисало код Министарства за рад и 
социјална питања и норвешке амбасаде са два пројекта:”Лична карта” и 
“Школа рачунара”, међутим, до реализације није дошло. Највећи неуспех 
је што није прошао пројекат уградње лифта у средњошколском центру у 
Зајечару. 

Најзначајније активности које су до сада постигнуте су адаптација 
и опремање простора удружења, уклањање архитектонских баријера у 
граду, отварање интерне библиотеке у просторијама Удружења ( фонд 
књига око 1000) и претплата на 4 дневна и локална листа. Организовање 
традиционалног конкурса “Како видиш лица оболела од мишићне 
дистрофије” је прилика да се сагледа како здрава деца из основних и срењих 
школа виде и осећају своје вршњаке  са обољењем какве су неуро-мишићне 
болести. 

Сваке године пригодним садржајима обележавају се “Недеља борбе 
против дистрофије” и Међународни дан инвалида, као традиционалне 
активности нашег чланства. 

Међународна сарадња остварена је са “Handicap International”  и 
“Save thе children” и “Љуби ближњег свога”, које су на директан начин 
помогле нашим члановима у решавању проблема око набавке ортопедских 
помагала, одеће, обуће, лекова, хране.

Један од успеха  нашег  удружења  на који смо поносни је да смо успели 
да са представницима локалне самоуправе успоставимо добру сарадњу 
и прикажемо основне циљеве наше организације, што је резултирало 
узајамним поверењем и финансијским донацијама из готово свих општина 
на територији Зајечарског и Борског округа, осим Мандајпека. 

Председник нашег удружења је и председник Координационог 
одбора инвалидских организација. Истичемо да имамо одличну сарадњу са 
осталим сродним социјално-хуманитарним организацијама у граду, нашој 
територији и републици. 

Органи удружења су: Скупштина, Извршни  и Надзорни одбор. 
Наведени органи обављају послове у складу са статутом. Формирање тимова 
врши се према потреби,  сачињавају их чланови и  волонтери , чијим радом 
кординира секретар удружења. 

Тимови који се формирају раде на активностима око: здравствене  
и правне заштите, питања дискриминације, спортских и културних 
активности. 

Приликом реализације разних активности, као сараднике имамо 
бројне волонтере и војнике на цивилном служењу војног рока. 
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Редовно спроводимо хуманитарне акције за помоћ нашим 
члановима, за куповину лекова, хране, помагала и др. 

Наши редовни чланови учествују  на свим спортским активностима 
на републичком и локалном нивоу. 

Сматрамо да смо успели да испунимо циљ због којег постојимо, а то 
је укључивање особа са инвалидитетом у све поре друштвеног живота. 

уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ЗА РАШКИ ОКРуГ - КРАЉЕВО

Оснивачка скупштина одржана је 15. новембра 1975. год. у Краљеву, 
уз помоћ Општинског одбора Црвеног крста Краљева, Центра за социјални 
рад и медицинских центара Краљева, Чачка, Новог Пазара и Крушевца. 
У Дому друштвених организација било је присутно 69 делегата и гостују. 
Изабрано је радно председништво у које су изабрани: Раде Бошковић из 
Крушевца, Зорица Читлучанин из Новог Пазара, др Драгослав Николић 
из Краљева, Јован Пејовић из Горњег Милановца,  Даница Ристовић из 
Краљева и председавајући Рајко Кнежевић из Краљева. 

Оснивачкој скупштини присуствовао је и пригодан говор одржао 
Аранђел Рајко Радмилац, председник Савеза дистрофичара Србије. На 
Скупштини  је  формирано удружење, а први његов назив био је Удружење 
дистрофичара региона Краљево.

Чланови уД Зајечар на излету у 
Тамзиградској бањи

Светски дан инвалида

Прослава Нове године 2006.
Обележавање Недеље борбе против 

дистрофије 2007.

Награђени на конкурсу: "Како видиш 
лица оболела од 

мишићне дистрофије"
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Седиште  Удружења  било  је у Краљеву у ул. Његошева 1/2, а 
делатност се простирала на територијама општина:Александровац, 
Варварин, Врњачка Бања, Горњи Милановац, Краљево, Крушевац,Лучани, 
Нови Пазар, Сјеница, Трстеник, Рашка, Тутин, Ћићевац и Чачак.

Рајко Кнежевић у свом стану, Његошева 1/2, где је 1975.године започео рад 
удружења дистрофичара региона Краљево

Удружење дистрофичара региона Краљево на својој седници  
одржаној 3. децембра 1988.год. донело је одлуку о трансформацији, која се 
односи на промену назива и промену статута. Нови назив који и сада носи 
је Удружење дистрофичара Рашког округа. 

Саставни део удружења су општине које чине Рашки округ:  Краљево, 
Врњачка бања, Нови Пазар, Тутин и остале општине бившег региона 
Надлежни органи удружења су: Скупштина, Извршни и Надзорни одбор. 

Реализацију плана и програма рада спроводи Извршни одбор, који 
чине особе са инвалидитетом, родитељи чланова и стручна лица, лекари, 
социјални радници. Посао се обавља искључиво волонтерски, осим лица 
које обавља послове техничког секретара.

Извршни одбор Рашког округа
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Обезбеђење просторија за рад требало је прилагодити  потребама 
тешких инвалида који користе инвалиска колица, није се  могло остварити 
јер у то време није било погодног објекта. Решење пословног простора 
коначно је решено тек 1982.год. захваљујући СО Краљево и надлежним 
за стамбене послове. Тада су одобрена средства за куповину наменског 
пословног простора на локацији Симкина ливада, ул. Зелена гора 34, у 
површини од 45,70 метара. Тако је удружење напокон добило просторије за 
рад  у којима се и данас налази. 

Од почетка свога рада па све до данас, удружење води евиденцију за 
сва лица оболела од разних облика неуро-мишићних болести. Поред тога , 
пружа им одговарајућу помоћ у школовању, смештају у установу социјалне 
заштите, лечењу, набавци инвалидских колица и осталих ортопедских 
помагала. Организује различите облике рекреације, разоноде, спорта, 
присуства изложбама и представама у многим културним институцијама. 
Удружење има за циљ да свим својим члановима обезбеди што нормалнији 
живот и у том смислу сарађује са многим правним и физичким лицима, од 
којих се очекује да пруже стручну и материјалну помоћ удружењу. 

Данас највећу помоћ у смештају, лечењу и школовању свим 
дистрофичарима пружа Специјална болница за лечење мишићних и 
неуро-мишићних болести у Новом Пазару са подручја које покрива наша 
организација. Ово лечилиште као највеће те врсте у Србији, располаже са 
најсавременијом опремом за физиотерапију, електротерапију, облогама од 
вулканског блата, хидротерапију у кадама са подводном масажом.

У протеклом периоду а и данас, остварује се веома успешна сарадња са 
Савезом дистрофичара Србије, локалним властима на општинском и 
окружном нивоу, СО Краљево и осталим општинама у округу, специјалном 
болницом у Новом Пазару, Заводом за превенцију и рехабилитацију “Агенс” 
и Геронтолошким центром у Матарушкој бањи, здравсвеним центром 
“Студеница”, Црвеним крстом, Центром за социјални рад, Историјским 
архивом у Краљеву, другим организацијама телесних инвалида и других 
инвалида, као и осталим установама и институцијама. 

Најмлађи пацијенти Специјалне
 болнице прате уметнички програм

Тома Здравковић са пацијентима 
Специјалне болнице, 1981.године
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Спорт је од непроцењиве важности за психичко и физичко прилагођавање 
дистрофичара.  Циљ спорта је да врати и максимално одржи психичку и 
физичку равнотежу инвалидне особе и да је упркос њеној неспособности, 
укључи у свакодневни живот. Зато се у  Удружењу највећа пажња посвећију 
шаху.  Љубитељи шаха учествовали су  на  многим  турнирима  на свим  нивоима, 
од општинског, окружног, републичког, до југословенског и постизали су 
веома запажене резултате. Свестрани спортиста Живота Радојковић је и 
шахиста са најбољим резултатима на многим такмичењима. 

Последњих година омиљени су и спортски сусрети, такмичења 
и олимпијаде за инвалидне особе. Осим борбе у постизању спортских 
резултата, битно је дружење и размена искуства. 

Спортисти из нашег удружења редовни су учесници на 4 до сада 
одржане Олимпијаде дистрофичара Србије у излетишту Грза код Параћина. 
Наши спортисти Живота Радојковић,  Ненад Чурлић, Милош Манић, 
Јасмина Маринковић и други чланови редовно су освајачи медаља у 
стрељаштву, пикаду, бацању копља и осталим дисциплинама. 

Шахисти у Мат. Бањи, 1978.године Дистрофичари Краљева на утакмици 
Хајдук-Црвена звезда, Сплит 1978.г. 
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учесници олимпијаде на Грзи

Поред ових активности веома су популарна у последњим годинама 
такмичења у спортском риболову. Наша организација је организатор 
такмичења на Жичком језеру. 

Осим спорта многи наши чланови се баве писањем поезије, 
сликањем, радио-аматеризмом и израдом фотографија и осталим 
уметничким стваралаштвом. 

Удружење дистрофичара Рашког округа већ три године заредом је 
домаћин Смотре стваралаштва дистрофичара Србије у Матарушкој бањи. 
Уметници дистрофичари на тој манифестацији изражавају уметнички дар 
кроз радионице, осликавања стакла,  керамике, прављења уметничких 
слика и икебана, новогодишњих честитки и сл. 

У информисању велику улогу имају и бројна издања летака, брошура 
и књига, а поводом обележавања значајних датума, Удружење одржава 
добре односе са медијима, локалним дописништвом  радија и телевизије 
који на одговарајући начин прате наше активности.

Последњих година снимљени су многи видео записи са темама из 
живота, друштвених и спортских активности чланова удружења. Значајан 
је у документарном смислу видео запис јубиларне прославе и свечане 
академије поводом 30.год. рада Удружења 2005.год. у ЦД и филмској 
верзији. 

Велику улогу  имају програмски садржаји поводом манифестација” 
Недеља борбе против дистрофије” и “Међународног дана инвалида”. Посебан 
информативни утицај имала је изложба дечјих цртежа дистрофичара која је 
обишла све веће градове у Србији. 

Удружење дистрофичара Рашког округа у сарадњи са  Народном 
библиотеком ”Радослав Веснић” из Краљева 2000.год. штампало је књигу 
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песама ”Цвет наранџе из врта чипова”пок. Рајка Кнежевића, а 2005.год.
издата је књига ”Великани краљевачке медицине”,аутора др Николе Крпића, 
дугогодишњег председника и активисте у удружењу. 

Удружење дистрофичара Рашког округа свечано је прославило 30 
год. постојања и рада 15.11.2005.год. уз учешће великог броја гостију из целе 
земље. Том приликом, поздрављајући присутне, председник Јован Пејовић 
је поред осталог рекао:”Част је и велика обавеза сваког домаћина кад има 
прилику и повод да од срца дочека, људски позрави и по могућностима угости 
сваког пријатеља, сарадника, човека намерника...Удружењу дистрофичара 
Рашког округа и мени лично, овде и данас, указала се та изузетна прилика. 
Повод је јединствен, у веку људском непоновљив-30година постојања и рада. 
Путеви су данас водили у Краљево. Позвали смо вас на још један сусрет , на 
евоцирање успомена из протеклих деценија, уз још једно благодарје. Позив 
сте прихватили отвореног срца - ко је могао дошао је..”

Изведен је пригодан културно-уметнички програм под називом 
”Живимо са вама, а не поред вас”. У  програму су учествовали чланови 
Удружења који су говорили стихове дугогодишњег председника покојног 
Рајка Кнежевића. Додељена су признања заслужним појединцима, 
установама и институцијама. Поводом јубилеја отворена је изложба о 
развоју Удружења коју је приредио Историјски архив из Краљева. 

На крају, завршимо приказивање  рада Удружења из Краљева 
мишљу песника Рајка Кнежевића, оснивача и дугогодишњег секретара 
о људима којима је “самоћа пола живота, а хтели би цео живот”, да буде 
путоказ и звезда водиља у њиховом  заједничком ходољубљу са онима који 
су их са љубављу и разумевањем прихватили као људе себи равне, подарили 
им духовна и материјална богатства и доказали да живе са њима, а не поред 
њих. Да Човек буде Човек, и тако вечно, и тако довек.
  

Свечана академија поводом 30 година постојања и рада уДК-РО, 
15.новембар 2005.године
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уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРуГА 
ЛЕСКОВАЦ

Пре три деценије, тачније 13 априла 1979. год. Удружење 
дистрофичара Јужноморавског региона основала је група  активиста, 
дистрофичара и њихових родитеља, лекара ентузијаста и пријатеља уз 
несебичну помоћ Савеза дистрофичара Србије и тадашње Међуопштинске 
конференције социјалистичког савеза радног народа, са циљем заштите 
основних људских права и интереса категорије грађана, који су се суочили 
са тешком и неизлечивом болешћу као што је прогресивна мишићна 
дистрофија. 

Заправо, идеја  се родила много раније 1978.год. у Заводу 
Новопазарска бања, када је тадашњи председник Савеза дистрофичара 
Србије, господин Аранђел Радмилац (звани чика Рајко), запазио једну 
прилично активну, особу оболелу од прогресивне мишићне дистрофије, 
Гордану Радивојевић, сада Стојановић, која је асистирала проф. Радету 
Радивојевићу у обављању административно-благајничких послова у 
секцији Савеза при специјалној болници. Чика Рајко се интересовао да 
ли у Лесковцу постоји организација која окупља оболеле од мишићних 
дистрофија, а када је добио негативан одговор, рекао је: да ли би ти хтела да 
радиш, да ми тамо оснујемо удружење?

Одмах смо почели са организационим припремама у које су се 
укључили: Владимир Костић (34), Стана Радивојевић (23), Благоје Илић 
(34), Гордана Радивојевић (20), који су почели да прикупљају податке о 
оболелим и врло брзо сачинили списак од 20 особа оболелих од мишићних 
дистрофија са Јужноморавског региона. 

У жељи да реализујемо нашу идеју,  потражили  смо помоћ од 
секретара МОК ССРН, Гојка Вукићевића и његових сарадника Радмиле 
Красић и Љубе Соколовића, а убрзо су нам се придружили лекари, правници 
и социјални радници. Главни покретач и иницијатор, међу поменутим 
стручњацима, био је млади ентузијаста др. Милорад Величковић, 
неуропсихијатар запослен у Здравственом центру у Лесковцу. 

Иницијативни одбор чинили су: Драгомир Марковић, 
неуропсихијартар, Милорад Величковић, неуропсихијатар, Драган 
Миленковић, фармацеут, Радмила Красић и Љуба Соколовић, стручни 
сарадници МОК ССРН, Стана Радивојевић, Владимир Костић, Благоје 
Илић и Гордана Радивојевић, редовни чланови. 

Оснивачка скупштина одржана је 13. априла 1979. год.са почетком 
у 11 часова у великој сали Медицинског центра у присуству делегата и 
гостију (око 100), формирано је удружење,а његов настанак поздравила су 
средства информисања. Регионални одбор био је састављен од  13 делегата 
са подручја целог региона, надзорни одбор имао је 5 чланова и 2 делегата за 
органе СДС. 

Убрзо по оснивању, захваљујући председнику Величковићу, 
обезбеђен је пословни простор у ул. Боре Станковића од 20 метара 
квадратних, у центру града иза главне поште, који је убрзо адаптиран и 
прилагођен потребама особа са инвалидитетом. 
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Паралелно са обезбеђивањем простора, органи су радили 
на потписивању самоуправног споразума, докумената којима би се 
регулисало финансирање наших активности. Поред овог државног извора 
финансирања, удружење је успело да сакупи средства од већих предузећа 
од којих помињемо:”Симпо”, “Коштана”, “Здравље”, “Невена””Алфа”, “Рул” 
добровољним прилозима грађана и појединаца, која су била наменски 
усмерена за климатско лечење оболелих на мору.   

Осим тога, Савез је крајем 1980.год. успео да преко СИЗ-а 
запошљавања обезбеди 5 фотокопир апарата, од којих је један поклонио 
нашој организацији. Захваљујући разумевању локалне заједнице, уступљен 
је део простора Центра за социјални рад, који смо прилагодили и ту 
лоцирали фотокопирницу. Имајући у виду локацију на којој се налазила, у 
ужем центру града, у врло кратком року привукла је клијенте из друштвеног 
и грађанског сектора, чиме је удружење постало финансијски оснажено, 
тако да смо запослили једног члана. Фотокопирница је од почетка свог 
формирања била и остала стално место запошљавања наших чланова, од 
којих су многи стекли пензију. 

Овако основана организација за Јужноморавски регион, деловала је 
на територији 13 општина све до краја 2007.год, када је дошло до оснивања 
удружења Пчињског округа са седиштем у Врању.  Због тога је почетком 2008.
год. извршена пререгистрација у удружење Јабланичког округа за подручје 
6 општина: Лесковац, Бојник, Медвеђа, Лебане, Власотинце и Црна Трава. 
Седиште Удружења је од пре неколико година у ужем центру града Лесковца, 
у ул. Јужноморавских бригада, бб, (Занатски центар 2), у далеко већем и 
доступнијем простору (50м2), који нам је такође обезбедила општина. 

Развојни перод до деведесетих година прошлог века кретао се 
узлазном линијом, донета су нормативна акта и услклађена са постојећим 
законима, реализовани петогодишњи програми рада са позитивним 
ефектима. Перод 1990-2000.год. одвијао се у споријем ритму, због економско-
политичке ситуације у земљи и окружењу. У истом периоду због изненадне 
смрти тадашњег председник Драгомира Марковића, догодилие су се 
кадровске промене у организацији. Упркос бројним тешкоћама, уложени су 
велики напори да се ситуација превазиђе на најбезболнији начин. 

Током свих ових година рада, акценат је стављен на непосредну 
заштиту чланова, и то пре свега у погледу социјалне и здравствене 
заштите. 

У првој декади рада уз помоћ патронажних служби и социјалних 
радника, извршена је посета свих евидентираних особа оболелих од 
мишићне дистрофије, формирана је база података са новорегистрованим 
члановима која је достигла број од 81 са оформљеним досијеима. 

Структуру чланства  показивала је да је преко 60% од евидентираних 
чине деца и омладина до 27 година старости, а 17% породица имало је два 
или више оболелих чланова које су биле у посебно тешкој ситуацији. 

Након прикупљања података, информисању и пружању подршке 
члановима приликом остваривања својих права, једна од главних 
активности на пољу здравствене заштите је организован систематски 
преглед од стране стручњака, у циљу постављања тачне клиничке дијагнозе 
и превентивног лечења. 
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Друга веома значајна активност која се реализује сваке године до 
1989.год, је климатско лечење на мору у циљу јачања капацитета плућа 
оболелих од прогресивно мишићне дистрофије. 

Ова заједничка активност, обогаћена бројним и разноврсним 
програмом, реализована је у сарадњи са Савезом дистрофичара Србије. 
Била је најмасовнија, спроводила се у две групе и различитим местима, 
а обично се организовала септембра месеца. Лесковачка организација 
је, сходно могућностима годишње у просеку обезбеђивала средства за 
климатски опоравак, па је преко 40 особа и пратилаца боравило на мору. 

Економско-социјална ситуација у земљи у периоду 1991-2000. год, 
тешко материјално стање становништва, као што су ратови и санкције, 
непосредно су утицале и на квалитет живота чланова и њихово активно 
учешће у свакодневним друштвеним збивањима. Да би колико толико 
ублажили тежак материјални положај нашег чланства, успоставили смо 
сарадњу са хуманитарним организацијама, како домаћим Црвени крст, 
тако и иностраним „Оксфам“, „Хендикеп интернешел“, „Каритас“, и активно 
радили на обезбеђењу и дистрибуцији хуманитарне помоћи. Сталне 
активности на којима смо радили су информисање чланова о законским 
прописима и помоћ за остваривање свих права у погледу социјалне, дечје 
и здравствене заштите, образовања, запошљавања, повластица за превоз, 
телефон, електричну енергију и остале комуналије. Велики акценат 
стављен је на набавку и сервисирање ортопедских помагала. У изузетним 
случајевима, члановима је пружана материјална подршка за набавку огрева, 
прилагођавање стамбеног простора, изградњи мокрог чвора, итд. 

Активност везана за школовање деце и омладине оболеле од мишићне 
дистрофије представља један од сталних облика ангажовања. Имајући у виду 

Скупштина удружења

Пријем код њиховог 
краљевског височанства

Чланови удружења

Радови са креативних радионица
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присуство психолошких и физичких препрека, велики број деце није имао 
могућност да се редовно школује. У таквим случајевима смо децу упућивали 
у Специјалну болницу у Новом Пазару, где су поред рехабилитације могли 
да заврше редовну основну школу и средње усмерено образовање у Заводу 
за професионалну рехабилитацију у тадашњем Титограду. Посебна пажња 
поклањана је ученицима, који због неприлагођеног окружења и школа нису 
могли да се укључе у редовно школовање, један број је из већ наведених 
разлога и деморалисања (да ли је школа потребна ако не могу да се запосле), 
прекидао или се уопште није укључивао у редовно школовање. У сарадњи са 
Савезом и Специјалном болницом, током осамдесетих година организовали 
смо ђачке екскурзије за школску децу у циљу обиласка културно-историјских 
знаменитости широм земље. 

Када говоримо о спортским активностима, мислимо пре свега на 
шах, јер су се све до 2000. год. особе са дистрофијом са успехом искључиво 
бавиле шахом. Спортске активности дистрофичара сваке године почињу 
априла месеца регионалним првенством, затим учешћем на републичком 
првенству, екипним учешћем СДС на мајском фестивалу у Пули поводом 
Дана младости, учешћем на меморијалу “Рајко Радмилац”, организовањем 
сусрета пријатељства два региона и осталим шаховским клубовима на 
локалном нивоу. 

Удружење из Лесковца је у организацији СДС током осамдесетих 
редовно учествовало на стручним скуповима, какви су били “Сусрети 
дистрофичара Југославије”, чији је домаћин сваке године била друга 
република. Сусрети су били јако корисни, и на њима су вођене расправе о 
актуелним темама, а тичу се проблематике неуро-мишићних болести. 

Током 1985. год.  спроведено је истраживање на подручју два региона, 
Јужноморавски и Рашки, међу члановима у циљу добијања података о 
психичком стању и појави алкохолизма код дистрофичара и њихових 
породица. Резултати су били алармантни и тражили хитну друштвену 
акцију. 

У 1986. год. у сарадњи са Институтом за социјалну политику, 
Удружење је учествовало у истраживању о друштвеном положају, 
породичним односима, процесу социјализације и другим социо-
психолошким  аспектима породице деце са инвалидитетом.

Значајан резултат постигнут је 1982. год. када је запослен оснивач 
удружења Благоје Илић, када је удружење у сарадњи са листом “Политика” 
и локалним властима у Врању партиципирало у куповини киоска за његово 
запошљавање.

Други пример рада на случају појединца који истичемо, је доградња 
лифта на спољашњем делу стамбене зграде до првог спрата за редовног 
члана Стану Радивојевић у сарадњи са “Каритасом”, када јој је омогућено да 
после 6 година изађе сама из стана. 

Улазећи у трећу декаду рада, у периоду који је обележен многим 
променама и активностима које су изискивале оживљавање бројних, 
стицајем околности прекинутих активности и одржавање континуитета 
у раду, суочили смо се са периодом прилагођавања новим друштвеним 
токовима. За тај период може се рећи да није нимало лак, али су упркос 
свему постигнути значајни успеси.

Дотадашњи начин финансирања преко СИЗ-ова и Фондова, 
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престао је да постоји. Нашли смо се у процесу нових облика рада који 
захтевају више времена, па је било потребно време да се промени свест 
људи у вишестраначком систему, да се усвоје нови модели понашања према 
особама са инвалидитетом. За многа питања практичне природе, као што 
је финансирање путем пројеката, захтеване су посебне процедуре које су се 
морале поштовати. 

Активним радом успели смо да обезбедимо редовно буџетско 
финансирање зараде за техничког секретара од стране СО Лесковац, 
док друге општине округа осим Медвеђе и повремено Лебана, нису биле 
укључене у финансирање.

Са друге стране, велики успех и напредак постигнут је сарадњом 
са Министарством за рад и социјална питања, јер смо обезбедили редовно 
месечно финансирање и финансирање путем пројеката. 

Удружење је у периоду од 2000-2008. год.  реализовало девет пројеката 
и то: „Оживљавање фотокопирнице“, „И ми то можемо“, „Психосоцијална 
подршка“, „Хоћемо да радимо“, „Бољи живот инвалида“, „Рачунаром у 
свет“, „Приступ свему“, „Подстицај за укључивање и интеграцију особа са 
инвалидитетом“. 

Имајући у виду транзициони процес и промене у којима се 
друштво нашло, као тренутни степен развоја организације, удружење је 
идентификовало потребу за стратешким планирањем, на којем је радио 
тим са активним члановима организације у сарадњи са екстерним тимом 
консултаната за стратешко планирање едукативног центра из Лесковца. 
Донете су смернице за постигнуће и процену успеха организације, чија је 
једина сврха - помоћи организацији да боље ради. 

Посебност наше организације у односу  на  друге,  што организацијом 
управљају и у њој раде особе са инвалидитетом, а рад на заговарању 
и примени социјалног модела приступа инвалидности, заснованог на 
заштити људских права особа са инвалидитетом, за њихово пуно учешће 
под једнаким условима са осталим грађанима не пада нам уопше тешко.

Делујући у спровођењу мисије организације, удружење је користећи 
расположиве ресурсе, у последњој декади активно радило на: 
- ангажовању праћења остваривања основних права инвалида,
- залагању на стварању економских услова за остваривање материјалне 
независности организације и чланства,
- прикупљању и ширењу информација које се тичу организације и 
чланства,
- спровођењу програмских активности које истичу способности особа са 
инвалидитетом, утицању на развијању сопствених потенцијала и јачању 
њихових капацитета и социјалној укључености у све друштвене токове,
- успостављању и развоју сарадње са различитим актерима на локалном и 
националном нивоу у циљу унапређења положаја наших чланова. 

Посебна пажња перманентно је усмерена на разумевању и 
задовољавању потреба сваког корисника. Стално се врши обилазак у 
месту живљења и обезбеђењу неопходних средстава за неодложне потребе, 
санитетског материјала, лекова, витамина и ортопедских помагала. 
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Време донација је прошло, али смо у сарадњи са Савезом успели да 
се активним заговарањем изборимо да своја права остваримо законским 
путем, право на увоз аутомобила без царине и пореза, право на квалитетна 
ортопедска помагала путем налога и право на увећани износ додатка за туђу 
негу и помоћ за све чланове који имају телесно оштећење 100% по једном 
основу.   

уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ШуМАДИЈСКОГ ОКРуГА 
КРАГуЈЕВАЦ

Удружење дистрофичара Шумадијског округа са седиштем у 
Крагујевцу основано је 31.03.1977. год, као самостална организација 
за територију Шумадијског округа. Уписано је у регистар друштвених 
организација и удружења грађана које се води код МУП-а републике 
Србије-секретаријата у Крагујевцу. 2004. год. долази до одвајања удружења 
на нивоу Поморавског округа који формирају посебну организацију са 
седиштем у Параћину. 

Удружење је основала група грађана оболелих од дистрофије, који су 
били незадовољни својим статусом. Иницијатори оснивања удружења били 
су: Томислав Анђелковић, др Душан Илић, Милорад Стојановић, Милева  
Васиљевић, Драган Марисављевић и Аца Николић. Први председник био је 
доктор Драгослав Марковић, технички секретар Аца Николић.

Оснивачки састанак одржан је у месној заједници “Станово”, 
реферате су одржали Тома Анђелковић и др Драгослав Марковић. 
Оснивачкој скупштини присуствовало је 48 редовних чланова, као и 

Обука на рачунарима

Слава удружења СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ

Израда стратешког плана

Семинар „Дефинисање стандарда за 
услуге соц. заштите“
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представник ССРН Никола Милосављевић. Градски медији су пропратили 
оснивачку скупштину и објављена је репортажа у крагујевачком недељнику 
“Светлост”. На оснивачкој скупштини усвојен је статут и смернице за рад 
за наредни период. 

Почетак рада се одвијао у приватним просторијама, узетим под 
закуп, да би се последњих седам година осамосталили и добили своје 
просторије где се и данас налазимо. Финансирање се врши из буџета 
општине Крагујевац и осталих општина које су у саставу округа: Кнић, 
Баточина, Лапово, Аранђеловац, Топола и Рача.  

Недеље борбе против дистрофије у Крагујевцу

Удружење уз помоћ невладиних организација, локалне самоуправе 
и скупштине града Крагујевца спроводи одређене пројектне  активности.

Удружење има 145 евидентираних чланова, од којих  20% чине деца 
до 18 година старости, а 80% од укупног броја је у колицима.

Мисија удружења је побољшање квалитета живота у свим 
друштвеним токовима и процесима лица оболелих од мишићне дистрофије 
и њихових породица, информисање и образовање, културно-спортске и 
забавне манифестације, помоћ у запошљавању.

учешће чланова уД Крагујевца на такмичењу у риболову

У последњим годинама у раду је присутан социјални модел 
инвалидности и примена Конвенције о правима особа са инвалидитетом 
која промовише  људска права за равноправно учешће у друштву.

Ради остваривања својих циљева Уадружење дистрофичара 
Шумадијског округа нарочито се залаже за:
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- образовање чланова и других телесних инвалида,
-  интеграцију дистрофичара и других телесних инвалида у све друштвено-
економске, социјалне и политичке токове наше државе, 
- борба против дискриминације свих инвалида.

Чланови уД Крагујевца на олимпијади у Грзи 

До сада смо реализовали следеће пројекте:

1. ”Животна средина без баријера”- отклањање архитектонских баријера 
на најфрекфрентнијим раскрсницима у граду и здравственим установама 
и адаптација просторија удружења у сарадњи са АСДИ ВОКА и локална 
саоуправа;

2. МД - TEХ (интернет клуб)  набавка 8 компјутера и 1 сервера за обуку 
дистрофичара на  комјутерима;

3. “Заједно”- мобилни тим за обилазак особа са инвалидитетом, помоћ у 
кући и лекарски преглед у заједници са Центром за социјани рад и НВО 
“Викторија”;

4. ”Клуб телесних инвалида”- дневне активности које се спроводе преко 
Министарства за социјална питања;

5. ”Отклањање архитектонских баријера” у граду које је такође финансирало 
Министарство рада и социјалне политике;

Школе компјутера при удружењу Крагујевца
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6.”Дневни боравак телесних инвалида” који промовише неке од активности 
особа са мишићном дисрофијом, финансирало такође Министарство за рад 
и социјална питања.

Поред ових наведених спонзора успешно смо сарађивали са 
“Човекољубљем”, организацијом Српске православне цркве, “Handicap 
International”, “Призма”, Дирекцијом за хуманитарна питања Скупштине 
града Крагујевца, “СДР”из Швајцарске и другим бројним донаторима и 
спонзорима. 

Наши најзначајнији успеси могу се свести на следеће: добијање 
просторија за рад удружења на коришћење од Дирекције за урбанизам и 
изградњу града Крагујевца, изградња терасе клуба телесних инвалида и 
отварање фотокопирнице у којој су запослена два члана, увођење грејања 
на гас, реновирање и застакљивање терасе. 

Органи управљања Удружењу су: скупштина, окружни и надзорни 
одбор. Поред ових органа активно раде и комисије: за маркетинг и 
информисање, културу и привредну делатност, за правна и социјална 
питања, за израду пројеката, за спорт и туризам, за економска и финансијска 
питања. 

У удружењу су  запослена три радника:  председник Аца Николић, 
секретар Снежана Николић и благајник Марија Николић. 

уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА РАСИНСКОГ ОКРуГА 
КРуШЕВАЦ

Удружења дистрофичара Расинског округа формирано је релативно 
касно, иако су и раније постојала залагања да се то учини. Идеју о формирању 
још 1981. год. промовисали су Аврам Милосављевић и др Миливоје 
Трипковић, али  тада нису сазрели друштвени услови, јер су чланови  са 
територије овог округа били обухваћени удружењем у Краљеву. 

После успешних припрема у којима захвалност за успешно деловање 
треба одати СО Крушевац, односно Секретаријату за друштвене делатности 
и иницијативном одбору у коме су били др. Миливоје Трипковић, Аврам 
Милосављевић члан и Мирослав Јовановић социјални радник, одлучено 
је да се оснивачка скупштина одржи 9.9.1996.год. у просторијама Дома 
синдиката у Крушевцу. Поред редовних чланова који су се одазвали у 
великом броју (70), оснивачкој скупштини су присуствовали начелник 

Спортски риболовци на 
Жичком језеру
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секретаријата за друштвене делатности Радован Томашевић, директор 
Центра за социјални рад, секретар општинског одбора Црвеног крста, 
представници других хуманитарних организација из града и представници 
средстава информисања. 

На оснивачкој скупштини поднет је реферат о неоходности 
формирања удружења (др Миливоје Трипковић), усвојен је Статут, програм 
рада  за 1997. год. и изабрани су органи предвиђени оснивачким актом. 
За председника је изабран др Миливоје Трипковић, за секретара Аврам 
Милосављевић

Уз одобрење СО Крушевац удружење је добило просторије у ул. 
Глигорија Диклића 45, а уговором је предвиђено да се финансира зарада за 
једног запосленог радника,  материјални трошкови и програмске активности 
делимично. 

Од оснивања па до 2000. год.  активности су се сводиле на 
прикупљање помоћи за чланове у храни и хигијенским пакетима. Чланови 
извршног одбора који су легално изабрани на скупштини, а чинили су 
већину, нису били довољно активни тако да се нису много ангажовали за  
извођења програмских активности, тако да се деловање удружења једва 
прмећивало. Без активних чланова из редова редовних чланова, рад се 
није могао квалитетно организовати што се видело по броју реализованих 
акција. 

Како је удружење било регистровано само за општину Крушевац, 
у 2000. год секретар Аврам Милосављевић покреће иницијативу да се 
удружење оснује за подручје целог Расинског округа који обухвата следеће 
општине: Трстеник, Брус, Александровац, Ћићевац и Варварин. Та замисао 
реализована је на седници од 13.5.2000. год када је удружење и званично 
променило назив у данашњи. 

За председника удружења  изабрана је др Драгана Арсић, за 
секретара Аврам Милосављевић и органи у чији састав улазе: Мирко 
Јовановић, Стојан Милојевић, Милојка Прибановић, Игор Костић, Зоран 
Ђошић, Наташа Марковић и Милосав Савић, сви редовни чланови који су 
имали потребу да се ангажују у раду свог удружења. 

У том периоду удружење се бави прикупљањем хуманитарне 
помоћи од страних и домаћих организација, а помоћ се састојала од хране, 
одеће, обуће, санитетског мартеријала и ортопедских помагала. 

Веома омиљена активност коју почињемо да организујемо је 
шаховски турнир на коме су се појавили чланови који дуго времена нису 
били активни, а неки су врло ретко излазили из кућа.  

Чланови на излету Шаховско такмичење
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Афирмација у средини у којој делујемо није прошла незапажено, па 
убрзо добијамо пристанак општине Крушевац о финансирању секретара 
са плаћеним пуним радним временом. Залагањем СДС добијамо минибус- 
поклон италијанске владе.

У 2004. год. на редовној Скупштини удружења долази до промена у 
саставу органа, а новоизабрани чланови дају нови замах развоју и деловању 
удружења. 

У плановима и програмима удружења почињу да се појављују нове 
активности које су биле нови подстрек за даље напредовање и нове успехе. 

Веома смо поносни на рад радионица за фризере, поправку и израду 
ортопедских помагала, посебно тоалетних колица, израду уметничких 
предмета, сувенира од дрвета итд.

Од осталих активности организујемо и пружамо помоћ члановима 
у остваривању здравствене заштите и бањског лечења, помоћ у хигијенским 
потребама. Нажалост, нисмо успели да допринесемо већем запошљавању 
чланства. Највећи број остварује инвалидске пензије, а један број због 
лошег материјалног стања остварује материјалну помоћ преко Центра за 
социјални рад. 

Сваке године удружење за жене организује пријем поводом 8. марта - 
Међународног дана жена, а за децу доделу пакетића поводом Нове године.   

Велику помоћ и подршку  у читавој деценији постојања удружења, 
пружала је и пружа СО Крушевац која је прошле године доделила 150 м2 
пословног простора за канцеларије и радионице. 

Програмске  активности  финансирају се месечно преко 
Министарства рада и социјалне политике, а непосредну помоћ у томе 
пружају и војници на цивилном служењу војног рока. 

Чланови удружења

Производи
радионице 
за израду и 
поправку 

ортопедских 
помагала

Председник удружења 
Аврам Милосављевић
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уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА - НИШ

Удружење дистрофичара Ниш је хуманитарна, непрофитна НВО, 
која окупља особе оболеле од мишићне дистрофије и сличних неуро-
мишићних болести из 15 општина са југа Србије. Кроз организован стручни 
и добровољни рад подиже стандард и квалитет живота својих чланова и 
њихових породица. Поред ових основних активности, интензивно ради 
на заговарању права особа са инвалидитетом, сензибилише јавност и 
успоставља сарадничке и партнерске односе са важним социјалним и 
осталим друштвеним актерима на локалном, националном и међународном 
нивоу. 

Удружење дистрофичара Ниш је чланица Савеза дистрофичара и 
уједно чланица Националне организације особа са инвалидитетом, а уједно 
и чланица ЕАМДЕ, европске организације дистрофичара. 

Шесдесетих и седамдесетих година прошлог века рађала се идеја о 
оснивању разних удружења грађана. 1959.год. у Великој Британији група 
деце родитеља оболеле од мишићне дистрофије основала је удружење. 1966.
год основано је удружење за бившу Југославију у Фојници код Сарајева, а 
1968.год у Србији. 

Истовремено у нашем граду, у клиничком центру се формира 
Завод за менталну хигијену здравља и неуропсихијатрију развојног доба, 
чиме се дечја неуропсихијатрија извлачи из оквира неурологије за одрасле. 
Др. Мара Влаин,  неуропсихијатар, са посебном орјентацијом за рад са 
децом и омладином ометеном у развоју, сарађује са многим колегама у 
региону и пружа потребну медицинску помоћ. Пратећи даноноћно њихово 
здравствено стање и њихове потребе, дошла је на идеју о формирању 
удружења особа оболелих од мишићне дистрофије јер им је недостајала 
потребна заштита.

Своју идеју преноси на колеге у чему највише има подршке од 
колеге проф. др Бранислава Грбеше такође неуропсихијатра. Своје залагање 
поделила је са Рајком Кнежевићем, од кога добија савете  јер се он налазио 
на месту  председника Савеза, односно Удружења дистрофичара Србије. 
Припремни састанак одржан је са родитељима деце која су се налазила 
на стационарном лечењу у Заводу . Родитељи су одмах подржали такву 
идеју, јер су препознали организовану бригу за своју децу, јер је понуђено 
обезбеђење ортопедских помагала и бањског лечења.

Формиран је иницијативни одбор који су сачињавали поред 
поменутих доктора, Милева Величковић, социјални радник, један лекар 
педијатар, један физијатар и пет родитеља.

Напокон, 20.12.1975. год. на одељењу дечје неурологије, одржана је 
оснивачка скупштина, на којој су узели учешће представници Центра за 
социјални рад, ПИО, Црвеног крста, здравства, ССРН, Рајко Кнежевић и 
чланови и породице оболелих. Реферат о потреби формирања удружења 
и задацима поднела је др. Мара Влаин и истакла да треба да се помогне 
особама које су оболеле од  неуро-мишићних болести. За председника је 
изабрана др Мара Влаин а секретар је постала Милева Величковић, усвојен 
је Статут , изабрани органи и програм рада. 
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Удружење је регистровано у Секретаријату за унутрашње 
послове и уписано у регистар удружења грађана под називом “Удружење 
дистрофичара Међуопштинске регионалне заједнице Ниш” са седиштем у 
Нишу, а обухватало је општине: Ниш, Алексинац, Сврљиг, Бела Паланка, 
Пирот, Димитровград, Бабушница, Прокупље, Дољевац и Ражањ. Надлежни 
органи 1973. год. доносе одлуку о промени назива удружења и 25.12.1997. 
год. у регистар друштвених организација и удружења грађана и уписује се у 
под називом “Удружење дистрофичара Ниш” и тај назив задржан је и данас. 
Своју делатност простире на територија раније описаних општина додајући 
и Мерошину, Гаџин Хан, Житорађу, Блаце, Куршумлију и 5 општина града 
Ниша (Медијана, Пантелеј, Палилула, Црвени крст, Нишка бања ). 

Удружење је у почетку користило просторије дечје неурологије у 
Клиничком центру, а финансирало се од помоћи донатора. Године 1979.
год.  уз велико залагање горе наведених председника и секретара, који су 
до тада радиле волонтерски, успеле су да добију финансирање од општине 
Ниш. После напорног рада од три године сматрајући да су утрле пут развоју 
Удружења, поменуте се повлаче јер су обезбедиле све потребне услове 
за нормалан рад. За првог плаћеног секретара, на његову иницијативу, 
поставља се Мирољуб Марјановић, који је оболео од неуро-мишићне 
болести а за председника се бира др Витомир Аранђеловић-неуролог. 

Од општине Ниш добија се простор за канцеларије у ул. Николе 
Пашића, бр. 47, која је била неусловна без воде и мокрог чвора са великим 
степеништем на улазу, где се остаје нажалост до 2003.год. 

Од  активности  у том периоду бележе се први покушаји 
организованог играња шаха и боравка деце и родитеља у Сијаринској 
Бањи, што је било прво дружење и рекреација ван места боравка. Тада је 
решено стамбено питање Драгице Димитријевић и Ивана Коцића. У 1979. 
год. захваљујући лекарима учлањује се већи број омладине и старијих од 
блажих облика мишићних болести, међу којима је и Вукадин Петровић, 
коме је касније указано поверење на месту председника од 1997-2003. год. и 
поновним избором 2004. год. до његове смрти 2006. год. 

Током 2003. год. извршене су кадровске промене на захтев чланства, 
родитеља и ранијих оснивача, како би се удружење вратило основним 
циљевима и задацима. Велики допринос томе су дали родитељи чланова: 
Предрага Дељанина, Александра Војиновића, Дарка Милојевића, Матеје 
Томића, Миљане Радосављевић, Срђана Станковића,  као и редовни чланови 
Драган Ђорђевић, Миле Јонић, а имали смо и подршку водећих структура 
скупштине града, Савеза дистрофичара Србије. За секретара је изабрана 
Станка Дељанин а председик је после смрти Вукадина Петровића од 2006. 
год. постао Игор Петрески.

Удружење дистрофичара Ниш окупља 105 чланова, од којих су 24 
детета до 18 година старости, 31 жена, и 50 одраслих чланова мушког пола. 
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Прва активност након кадровских промена  била је да се затражи и 
добије од Скупштине града Ниша адекватан пословни простор у чијим ће 
се просторијама чланови окупљати и дружити. Доста времена посвећено 
је њиховој психо-социјалној подршци  што подразумева излазак из 
усамљености и изолације, да им се поврати пољуљано самопоуздање, да им 
поврати наду, да имају удружење које ће им пружати потребну подршку. 

Посебну пажњу посвећујемо зрдавственој заштити и подизању 
нивоа свести о медицинској заштити, јер иако се ради о болестима за које 
још није откривен лек, не треба дизати руке од здравља које се мора пратити 
и неговати. Сада су чланови психички ојачани и интегришу се постепено и 
без проблема у средину, радно и окупационо учествују у активностима које 
удружење изводи. У оквиру свог удружења формирали смо медицински тим 
и обезбедили апарат за мерење притиска и шећера у крви, електро масажер, а 
тим редовно обилази чланове и преписује терапије и вакцине. Организован 
је преглед за све чланове на Клиници за неурологију и психијатрију деце и 
омладине у Беграду, код врсног стручњака из ове области, др Слободанке 
Тодоровић. Она контролише њихово здравље. Интензивна сарадња у 
последњим годинама развијена је са др Миодрагом Вукчевићем са Института 
за плућне болеси због респираторних и кардиолошких сметњи у дисању  
услед  прогресије болести. 

Из тог разлога смо преко немачке амбасаде, Министарства рада и 
социјалне  политике и других донатора набавили апарате за неинвензивну 
механичку вентилацију плућа који су нашим члановима спасили живот. 
Станка Дељанин, иницијатор и покретач целе активности, идеју је пренела 
на Савез, а овај на све чланице  да се у свим већим градовима набаве 

Чланови удружења Ниш

Предавање др.Вукчевића Предавање др. Тодоровић
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апарати. Савез је успео да се избори преко РЗЗО, који је схватајући значај 
одобрио куповину 50 апарата - аспиратора, да се формира Национални 
центар који ће издавати аспираторе за особе којима су неопходни за кућну 
употребу. Станка Дељанин је својим залагањем успела да набави апарат за 
одстрањивање бронхијалног секрета. Затим је организовала трибину за 
лекаре пулмологе неурологе, анестезиологе у нишком Клиничком центру 
за њихову едукацију на којој  је др Миодраг Вукчевић присутне упознао са 
новим видом вентилације плућа за примену и коришћење апарата. 

Великим доприносом сматрамо и наше залагање  да РЗЗО донесе 
одлуку да дистрофичари не морају да иду у болницу да би остварили право 
на бањско лечење оболелог и пратиоце за осигурана лица, где под ставком 
телесно ометени у развоју, се по први пут уписује шифра неуро-мишићних 
болести. Редовне чланове који користе  ортопедска помагала упознајемо 
како се могу и где набавити  преко фондова здравственог осигурања.   

За оне чланове који су материјално и социјално угрожени, 
обезбеђујемо преко Центра за социјални рад једнократне новчане помоћи 
и услуге народне кухиње као и услуге геронто домаћица. Са подружницом 
Центра за самостални живот у Нишу обезбедили смо два персонална 
асистента за два брата о којима нема ко да се брине, а средства смо 
обезбедили преко градске Скупштине Медијана. 

Сарађујемо са надлежним образовним центрима у Нишу, 
инсистирајући на психолошкој и архитектонској приступачности школе у 
којима се наши чланови школују. За оне који похађају школу обезбеђен је 
превоз и персинална асистенција, при чему нам много помажу војници на 
цивилном служењу војног рока у нашој организацији. 

У циљу смањења сиромаштва а у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање у својим фотокопирницама запошљавамо своје 
радно способне чланове, чиме им обезбеђујемо финансијску сигурност,  
а касније и пензије. До сада су пензије добили Милан Стојадиновић и 
Горан Анђелковић, а радно ангажоване су сада Ирена Павловић, Миљана 
Радосављевић и Лела Милошевић. За запослене је такође обезбеђен превоз, 
а за остале бесплатне легитимације за градски превоз. 

Поред ових активноси удружење организује излете, сусрете, 
спортска такмичења и учешће на разним трибинама. Веома су популарна 
такмичења у шаху, спортском риболову, пикаду, атлетици, стоном 
тенису, стрељаштву, како на општинском тако и на републичком нивоу. 
У поменутим спортским активностима наши чланови постижу завидне 
резултате, а Милош Тодоровић већ годинама осваја прво место у јуниорској 
конкуренцији на републичком нивоу. 

Милош Тодоровић

НИЈЕ У ФОЛДЕРУ
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Наши чланови присутни су на скоро свим спортским и културним 
дешавањима у Нишу и Београду.

Због дугогодишње изолације а нарочито у последњим годинама, 
организовали смо упознавање свога града, са излетиштима у окружењу и 
културно-историјских споменика. Помињемо: Ћеле Кулу, Медијану, Чегар, 
Бубањ,  затим смо видели Острог, Морачу, Сопоћане,  Делиблат, Копаоник, 
Островице, Љубостињу, Нишку, Врњачку и Сјаринску бању које су им 
омогућиле незаборавну рехабилитацију. 

У излете и обиласке не треба заборавити  и обилазак Аква парка 
у Јагодини, а већ три године организује се климатско-рехабилитациони 
боравак  на Егејском мору у Грчкој. Осим уживања на сунцу и морској води, 
наши чланови обишли су Свету Гору, Солун, гробље Зејтинлик, музеј у 
родном месту познатог грчког филозофа Аристотела. Традиционално наши 
чланови посећују Сабор трубача у Гучи и Сајам аутомобила у Београду. 

Захваљујући  ангажовању  наших  помажућих  чланова  и 
стручњацима, као што су Споменка Савић, Љубивоје Перуновић и 
тд. организовали смо психолошке радионице: “Одрастање” и “Предах 
родитељству”, тежећи јачању капацитета најмлађих чланова и њихових 
родитеља. Исто тако, реализован је пројекат под називом “Наш кутак”и 
“Саветовалиште и дневни боравак за особе са телесним инвалидитетом”, 
“Релакс” и “Друговање” – едукативно – радно – окупационо ангажовање 
наших чланова”  који је финансирало Министарство рада и социјалне 
политике. Чланство је имало разноврсни програм за ангажовање према 
својим склоностима и афинитетима. Учествовали смо и у пројекту “Места 
за све”- обезбеђење пословног простора за организације инвалида и били 
смо партнер на пројекту “Живети усправно”- програм комјутерске обуке 
и психолошке подршке које је реализовала инвалидска организација у 
Дољевцу. 

Последњих година наше удружење пружило је подршку формирању 
подружнице “Из круга”- организацији за заштиту права и подршку женама  
и деци са инвалидитетом Србије. Организовали смо заједно трибину “Моје 
је право да будем здрава” и тиме дали допринос да се купи гинеколошки 
сто за прегледе жена са инвалидитетом који је прилагођен њиховим 
потребама. 

Поред већ изнетих активности радили смо активно на проширењу 
додатне делатности, па нам је простор од 26 кв2 постао мали, јер се у истом 
простору одвијају и други административни послови. 

Удружење у Нишу откада је враћено својим члановима од 2003. год. 
бележи сталне успехе, што се може видети на свим пољима делатности, па 
чланови  доживљавају велико задовољство и радост, у ангажовању.               
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уДРуЖЕЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ “ЖИВЕТИ 
ЗАЈЕДНО” - НОВИ ПАЗАР

Размишљање да се при Специјалној болници у Новом Пазару 
формира Удружење које ће организовати активности за особе смештене 
у овој установи није ново, али ни једноставно питање. Иницијативу за 
формирање Удружења истицали су многи чланови из наших удружења који 
тамо живе више од десетак година али се нису стекли потребни услови. 
Већина смештених у болници била је организована кроз секцију коју је 
основао СДС пре више од 2 деценије. Средства за рад била су нередовна и 
притицала су од Савеза и његових организација  које  су имале смештене 
чланове у установи. О тих средстава су организовани излети,  шаховски 
турнири, екскурзије школске деце итд.

С променом власти 2000. год. поједини чланови су били упорни у 
идеји да се оформи организација која ће преко удружења заштитити права 
особа која се налазе на трајном смештају. На шаховском првенству које је 
организовао СДС у Соко бањи 2004. год. учествовали су Зоран Крстић, 
Фикрет Кецап и Топлица Бећир, који су тада гласно исказали своју жељу 
да то ураде. Пошто су добили скоро једнодушну подршку, започеле су 
припреме, а они су и чинили иницијативни одбор. Велику помоћ пружило 
је удружење Моравичког округа и председник Мирјана Станојевић, око 
регистрације и сачињавања потребне документације. 

И коначно, 12.12.2004. год.  у приземљу старог блока Специјалне 
болнице, одржана је оснивачка скупштина, на којој је од 45 присуствовало 
26 члана. Потребу о оснивању удружења изнео је Зоран Крстић, који је и 
поднео реферат о наредним задацима. Основни задаци  били су: остваривање 
већих права особа која се налазе у овој установи, успостављање боље и веће 
сарадње са другим организацијама и удружењима и укључивање у све токове 
друштвеног живота. Основни циљеви одређени су као: едукација већег 
броја чланова за рад, а крајњи циљ је отварање радионице и запошљавање 
особа са инвалидитетом. 
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Усвојен је Статут и пословник, изабрани органи, председник је 
постао Зоран Крстић, а секретар Ивана Бићанин. Сакупљена је потребна 
документација, неопходна за регистрацију Удружења код државних 
органа, па је 4.6.2005.год. стигло решење о извршеној регистрацији, 
коју су финансијски  помогли Специјална болница на челу са тадашњим 
директором др Мирсадом Ђерлеком на челу. Управни одбор је на молбу 
Удружења донео одлуку и уступио им просторију за рад без надокнаде. 
После промене директора, уместо др М. Ђерлека долази др Мехо Кајевић, 
уводи се телефон и набављен је компјутер. 

Прва активност коју је Удружење организовало је дочек Нове 2006. 
год. за коју су средства солидарно обезбедиле све организације дистрофичара 
на челу са Савезом дистрофичара, реализована је веома успешно, што нас је 
уверило у могућност за каснији рад који нас је очекивао. 

Да би организација која је обухватала све телесне инвалиде 
смештене на трајном смештају нормално функционисала, било је потребно 
обезбедити редовна месечна средства. Зато смо уз помоћ, председника 
и секретара Савеза и председника СД Војводине, Георгија Николића и 
тадашњим помоћником Министарства за социјална питања, примљени 
у Савез дистрофичара Србије 14.4.2006.год. преко кога смо, а на основу 
програма рада, обезбедили редовно финансирање. 

Велику помоћ око израде програма рада и набавке комјутерске 
опреме за рад удружења пружио је Георгије Николић који се лично 
ангажовао, преносећи нам искуства у раду, која су била драгоцена за  даљи 
рад. Пре свега, требало је уредити  правилно вођење документације и 
евиденције, сходно законским прописима, што смо вешто савладали. 

Свечано  отварање  уприличено  је  26.12.2006.год. када је 
подпредседник СО Нови Пазар пресекао врпцу, пожелевши нам успешан 
и дуговечан рад,  које се завршило угодним дружењем чланства и 
многобројних гостију. 

После отварања организовали смо основни курс за рачунаре који 
је  похађало 6-8 заинтересованих чланова, а све је завршено прикључењем 
интернета, тако да је рад постао знатно лакши и бржи. 

Удружење особа са инвалидитетом “Живети заједно” је специфична 
организација коју чине корисници трајног смештаја у специјалној болници 

Дочек Нове 2008. године Семинар за чланове ОСИ 
„Живети усправно“

Донација компјутера 
од Народне Лутрије 

Србије
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у Новом Пазару из разних крајева Србије и Црне Горе, где поред мишићне 
дистрофије има особа са церебралном и дечјом парализом, параплегијом, 
мултиплом склерозом, епилепсијом, деца без родитељског старања, итд.
Од 32 учлањена корисника, 26 користи инвалидска колица. Подаци  о 
образовној структури говоре да је 16 њих са завршеном основном школом, 
са завршеном економском 5, а без икаквог образовања је 5-оро чланова. 
Сви смештени су удаљени од својих организација и нису у могућности да 
суделују у њиховим активностима које матичне организације спроводе на 
терену. Отварањем удружења стекли су могућност да активно спроводе 
активности, да се упознају са новим технологијама и коришћењем интернета 
да буду информисани о дешавањима, поготово када се има у виду да је 
специјална болница удаљена од града 3 километара. 

До сада су реализоване следеће активности:  креативне радионице за 
израду  накита, етно радови, вез и плетење,  формирана је шаховска секција. 
Од  Државне лутрије добијена су три рачунара са тенденцијом формирања 
инернет-клуба, отворен је кафе-клуб “Панда”где је радно ангажовано три 
члана. У истом простору налази се мала библиотека.

Поред тога, за најугроженије чланове набављани су лекови и 
акумулатори за електромоторна инвалидска колица. 

Организовали смо медијску промоцију за уклањање архитектонских 
баријера и изградњу рампи  за превоз особа са инвалидитетом, што је 
медијски било јако добро пропраћено. Размишља се са се отвори такси 
служба, која ће имати возило прилагођено за људе у колицима које ће се 
користити  у свако доба. 

Удружење редовно организује излете за своје чланове и досада смо 
видели Сребрно језеро, Врњачку бању и Сарајево. Редовно учествујемо на 
свим републичким манифестацијама. 

Веома смо поносни на организовању рехабилитације на мору у 
Црној Гори у Игалу, где је преко 20 чланова боравило 10 дана.   

Рехабилитациони опоравак на мору

Састав чланства  нашег удружења је такав да су сви лошег 
материјалног стања. Породице из којих потичу нису у могућности да 
помогну, па је за све на трајном смештају ова уставова друга кућа.
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уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА И СРОДНИХ ОБОЉЕЊА 
ЈуЖНОБАЧКОГ ОКРуГА-НОВИ САД

Иницијативу за оснивање удружења у Новом Саду дало је 
покрајинско удружење Војводине, а основала га је група лица оболелих 
од дистрофије, њихови родитељи и хуманисти у циљу заштите права и 
интереса ове категорије грађана. 

Оснивачка Скупштина нове организације одржана је у просторијама 
Дечје болнице, Института за мајку и дете у улици Хајдук Вељковој бр. 
10. У  присуству 35 чланова махом из Новог Сада и њихових родитеља, 
представника власти и друштвено-политичких организација, лекара, и 
других гостију. Скупштину је отворио Богдан Вукојев који је поднео реферат 
о улози и задацима будућег удружења. Оснивачка скупштина усвојила је 
Статут и програм рада, као и представнике за органе: Скупштина (20), 
Извршни (7) и Надзорни одбор(3) члана. 
Решењем МУП-а Нови Сад нова организација уписана је под 
називом:”Основна међуопштинска организација дистрофичара и сродних 
обољења” са седиштем у Новом Саду и подручјем делатности у општинама: 
Нови Сад, Темерин, Жабаљ, Тител, Бачки Петровац, Беочин и Ириг. 
Почетна финансијска средства за рад нове организације обезбедило је 
покрајинско удружење. Нове просторије уступљене су удружењу у улици 
Илији Огњеновић бр. 3, где се и сада налази. 

На првој седници 29.9.1978. год. из редова чланова извршног одбора 
изабран је за секретара Будимир Ђорђевић. Убрзо су обезбеђена средства 
из буџета општине за финансирање и СИЗ-а социјалне заштите.

На годишњој скупштини удружења 1982. год. назив организације 
усклађује се са називом Савеза и мења се у Међуопштинско удружење 
дистрофичара Нови Сад и проширује своју делатност на територију читаве 
Бачке. За председавајућег са мандатом од 2 године изабрана је Марија 
Челавски, а за секретара Владимир Ждерић.

Организација је  од самог оснивања имала за циљ запошљавање 
чланова и  стварање сопствених производних капацитета, тако да је 1982. год. 
набављена трафика у непосредној близини Општинског суда и фотокопир 
апарат који је поклонио Ђорђе Ђевремовски, са наменом запошљавања 
наших чланова оболелих од мишићне дистрофије. У сарадњи са ГСП Новог 
Сада и удружења организован је превоз  наших чланова од куће до школе и 
назад. Радило се на обезбеђивању летовања и других  активности које су од 
значаја за наше чланство. 
Од 1983. год. удружење добија стално запосленог административног и 
књиговодственог радника Јелицу Дунђерски и комби возило у власништво 
за превоз чланова. Председник Војислав  Арсеновић, је без накнаде вршио 
превоз. 

Спровођењем  акције  запошљавања  својих  чланова  у 
фотокопирници, трафици и продавању срећки лутрије Војводине, већи број 
је остварио право на инвалидску пензију. Од 1984. год Удружење активно 
ради на прикупљању хуманитарне помоћи од донатора која се користе 
наменски за задовољавање потреба чланства на основу одлука органа. 
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Упоредо са тим од 1979. год. чланови учествују на сусретима дистрофичара 
Југославије и другим активностима републичке организације, где се на 
најбољи начин мењају искуства и упознаје са начином  и радом  других. 

Године 1991. наша екипа учествовала је на трећој Олимпијади 
способности инвалида у Хон Конгу. 

Године 1994. на Скупштини се мења назив Удружења који оно 
и данас носи и гласи “Удружење дистрофичара и сродних обољења 
Јужнобачког округа” и проширује му се деловање на територију коју и данас 
покрива:Бач, Бечеј, Бачка Паланка, Сремски Карловци, Нови Сад, Беочин, 
Жабаљ, Врбас, Бачки Петровац. Поред назива, дотадашње Председништво 
замењује скупштина, формира се извршни одбор, а самим тим извршене су 
измене и допуне статута. 

Године 1995. на предлог регионалног удружења дистрофичара Добој, 
наша организација се побратимила са њиховом. 

У 1998. год. у рад удружења на место секретара укључује се 
Александра Пановић, која окупља сараднике и волонтере, консолидујући 
чланство на нове активности, јер су председник и секретар Ференц Лукач 
и Душан Богдановић из здравственог стања били принуђени да се повуку. 
За председника удружења изабран је Атила Ковач који се и данас налази на 
тој функцији. 

Исте године организаован је по први пут камп за децу и родитеље 
под називом “Главу горе”, и то децу основношколског узраста, који је убрзо 
прерастао у активност на нивоу Војводине за свих 6 организација у време 
летњег распуста. 

Дечији камп на Сребрном језеру
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За протеклих 30 година од када постоји, Удружење је постало 
најбројнија организација у покрајини, бележећи цифру од 150-160 редовних 
чланова, оно је носилац многих активности савеза, нарочито оних који 
се органиуују и спроводе у Новом Саду као што су“:  Недеља борбе 
против дистрофије” и Међународни дан инвалида. Сарадња са другим 
организацијама инвалида, другим невладиним домаћим и иностраним 
организацијама, установама и институцијама је стални задатак удружења. 

Удружење данас ради на обезбеђењу социјалне сигурности чланова 
и по броју оних којима је обезбедило пензију после рада у удружењу спада у 
сам врх у покрајини и републици. 

Поред запослених удружење окупља доста волонтера, који су 
покретачи и носиоци многих активности, те представљају значајну снагу у 
спровођењу програма рада. Међу члановима Удружења има доста оних који 
су због својих способности и успешности у раду  истакнути представници 
у органима Савеза дистрофичара Србије и покрајине као и у другим 
организацијама и асоцијацијама које раде на побољшању положаја особа 
са инвалидитетом. 

Удружење је међу првима набавило рачунарски систем са свом 
пратећом опремом. 

У  последње  успехе  Удружења  спада  обезбеђење  посебних 
просторија за рад у којима ће се после адаптације обављати многе 
активности као што су предавања, радионице, сусрети, састанци, дружења, 
организоваће се књиговодствено-рачунски сервис за друге организације. 
Такође је набављен комби за превоз чланова у школу, на лекарске прегледе 
и интервенције, састанке и излете. 

уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА-ПАНЧЕВО

Основна организација дистрофичара у Панчеву основана је 17. маја 
1980. год. као удружење грађана под називом”: Основна међуопштинска 
организација дистрофичара и сродних обољења” са седиштем у Панчеву. 

Припремне радње, избор и обавештавање учесника, обезбеђење 
просторија и друго, обавила је група дистрофичара из Панчева у договору 
са удружењем дистрофичара САП Војводине. 

Оснивачка скупштина одржана је у просторијама општинске 
организације Црвеног крста у Панчеву у присуству лица оболелих од 
дистрофије, будућих чланова, представника САП Војводине, СО Панчево, 
Центра за социјални рад и Црвеног крста. Реферат о потреби формирања 
организације, њеним циљевима и задацима, поднео је секретар Удружења 
САП Војводине Ференц Лукач. Скупштина је усвојила Статут, програм рада 
и изабрала органе: председништво и одбор самоуправне контроле. Први 
председник била је Јулијана Николић, а секретар Надежда Николић, обе из 
Панчева. Организација је бројала свега 17 чланова. 

Решење о упису организације у Регистар удружења грађана 
под регистарским бројем 266 донео је Међуопштински секретаријат за 
унутрашње  послове Панчево под бројем 03-212/ од  2.7. 1980.год. на основу 
члана 11 Закона о удружењима грађана. Делатност организације утврђена је 
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и на подручју општина Панчево, Опово, Ковачица, Ковин, Вршац, Алибунар, 
Бела Црква и Пландиште. 

Организација није имала сопствене просторије већ је била подстанар 
код општинске организације Црвеног крста. Почетна средства обезбедило 
је покрајинско удружење из лутријских средстава.

Већ сам назив одредио је да поред дистрофичара, Удружење обухвата 
и особе оболеле од церебралне и дечје парализе, параплегије и друге, како је 
у то време била пракса и у другим организацијама покрајине. 

Доношењем новог закона о удружењима грађана 1982. год, удружење 
постаје друштвена организација, доноси нови Статут и мења назив у 
“Међуопштинско удружење дистрофичара Панчево”. Нови председник 
је Георгије Николић, а секретар Надежда Николић и изабрани органи. 
Почетком 1986.год. Удружење има регистрованих 32 редовна члана. 

Првобитне и почетне активности удружења биле су: прикупљање 
чланова, обезбеђење средстава за рад и активности на остваривању права 
појединих чланова. У даљем периоду рада програми постају потпунији, као 
израз нараслих потреба чланова у сарадњи са покрајинским и републичким 
удружењем. Све до оснивања организације са седиштем у Зрењањину, 
почетком 1988.год, удружење у Панчеву водило је рачуна о члановима из 
целог Баната. 

Од 1990.год удружење остварује средства за рад и активности из 
лутријских средстава  преко Савеза Војводине, буџета општине Панчево, 
Сиз-ова за здравство и већине општина. 

Удружење је као и све друге организације у нашој земљи проживело 
све што се дешавало у нашој земљи и народима у њој. Распад Југославије 
и последице проистекле из тога, од 1991-1995.год. време санкција, период 
хиперинфлације, када удружење једва преживљава, пошто се финансирање 
од средстава лутрије своди на минимум или потпуно изостаје. Због тога се 
у тим годинама активност удружења своди на прикупљање и дистрибуцију 
хуманитарне помоћи преко домаћих и иностраних организација. 

Нормализација рада почиње по укидању санкција и формирањем 
Лутрије Србије,  када и почињемо да остварујемо средства за финансирање 
из већине општина на нивоу округа. 

Године 1995. год Удружење мења назив у “Удружење дистрофичара 
Јужнобанатског округа”, на основу административне поделе Србије на 
округе. 

Значајан помак раду Удружења представља формирање Сектора 
за заштиту особа са инвалидитетом при Министарству за рад и социјалну 
политику 2004. год, када се доносе неки критеријуми и мерила, на основу 
којих се средства за рад од игара на срећу обезбеђују на основу понуђених 
програмских активности за календарску годину. Овај систем расподеле 
је касније нешто дограђиван, примењује се и данас, иако се на њега могу 
ставити озбиљне замерке

Ако се осврнемо на цео период од оснивања до данас, види се да 
је Удружење прилагођавајући се променама насталим у нашој земљи, за 
протеклих 28 година, стасало у организацију која са својих просечних 45-
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50 чланова активно ради испуњавајући највећи део својих програмских 
циљева и задатака. 

Удружење је од самог почетка имало за циљ да помаже чланству, зато 
помињемо: упућивање на климатски опоравак  по избору самих чланова 
заједнички на море или појединачно у бање, за децу и омладину организује 
се камп у десетодневном трајању, тренутну помоћ у ванредним ситуацијама, 
члановима слабијег материјалног стања додељује се помоћ у намирницама, 
за све чланове организује се излет и дружење. Удружење екипно учествује 
на спортским сусретима Војводине, покрајинском Првенству у спортском 
риболову, шаховском Првенству Војводине и Србије и др. 

Удружење помаже у остваривању социјалне сигурности, било да се 
користе одредбе закона запошљавања или да уз помоћ удружења откупи 
радни стаж.

Удружење има неколико изузетно активних чланова, који носе 
највећи део терета при организацији и остваривању појединих активности 
и акција. Поред председника Георгија Николића и секретара Милане 
Павловић то су: Горан Лупинка (који је у међувремену преминуо), Слађана 
Раденковић, Светислав Михаиловић и Рада Златановић. Поседујемо 
развијен систем информисања чланства и друштвене средине.

Удружење није успело да добије просторије за рад, већ ради у 
простору приватне куће секретара удружења, који је адаптиран уз помоћ 
Завода за  тржиште рада. Располажемо са комплетним рачунарским системом 
набављеним сопственим средствима већ од 1990.год. Удружење нема стално 
запосленог радника, већ се највећи део послова ради волонтерски, сем 
књиговодствених који се  новчано надокнађују. 

уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ПОМОРАВСКОГ ОКРуГА  
ПАРАЋИН

Чланство које чини Удружење дистрофичара Поморавског округа 
са седиштем у Параћину било је у саставу Удружења дистрофичара 
Шумадијско-Поморавског  округа са седиштем у Крагујевцу. Пензионери 
Мирко Милосављевић и Србољуб Јовановић, били су редовни чланови 
Извршног  и Главног одбора тог Удружења, па је на њихову иницијативу 
Скупшина која јеодржана 30. јуна 2004. год, донела одлуку о подели 
Удружења на Шумадијски и Поморавски округ.

Излет Вршац 2006. Спортски сусрети дистрофичара 
  Кикинда



150

Иницијативни одбор који су сачињавали: Србољуб Јовановић из 
Параћина, Срђан Миленковић из Параћина, Милорад Филић из Рибара, 
Мирко Милосављевић и Радослав Јовановић из Јагодине, Аца Николић 
из Крагујевца и др. су дана 4 јула 2004. год. у приватној кући Срђана 
Миленковића на коме је договорено када ће се и где одржати оснивачка 
скупштина.

Оснивачка скупштина удружења одржана је 14. јула 2004. год. у 11 
часова у Месној заједници „Глождак“ у Параћину. Реферат о формирању, 
циљевима и задацима одржао је Србољуб Јовановић.На седници оснивачке 
Скуштине присуствовало је 17 чланова, усвојен је Статут удружења 
Поморавског округа и изабрани органи управљања. Програм рада удружења 
односио се на свих 6 општина Поморавског округа: Јагодину, Параћин, 
Ћуприју, Свилајнац, Деспотовац и Рековац, ради остваривања заједничких 
циљева и задатака кроз активности а за побољшање положаја особа са 
инвалидитетом које болују од неуро-мишићних болести. Од значајних 
личности оснивачкој Скупштини присуствовао је Председник Извршног 
одбора општине Параћин Саша Пауновић, садашњи председник општине.  
Оснивање Удружења пропратио је параћински локални лист „14 дана“.

Први  председник  удружења  био  је  Србољуб  Јовановић, 
подпредседник је постао Милорад Филић, за секретара је изабран Срђан 
Миленковић. 

Седиште удружења било је у приватној кући секретара у Параћину, 
у ул. Драгослава Маринковића бр. 76. У почетку активности су се сводиле 
на тражење одговарајућег пословног простора у којима би удружење 
ефикасније радило, а прва организована јавна  активност  била је 
обележавање 3. децембра Међународног дана инвалида. У том циљу одржана 
је трибина под називом:“Особе са инвалидитетом и друштво, а при том су 
дељени пропагандни материјали који би својим садржајем требало да утичу 
на свест људи. 

Удружење се у почетку финансирало од средстава из Министарства 
за рад и социјалну политику преко Савеза дистрофичара Србије, као и из 
буџета локалних самоуправа Параћина, Јагодине, Ћуприје, уз помоћ још 
неколико локалних фирми.

Удружење  се редовно укључује у реализацију програмских 
активности као што су: организовање медицинских трибина, курсева 
рачунара, курс енглеског језика. На пољу спортско-реакреативних 
активности покреће и организује „Олимпијске игре дистрофичара“ на 
језеру Грза омиљеном одмаралишту становника тога краја. 

Од  активности које данас Удружење организује најважније су: 
“Недеља борбе против дистрофије“, Олимпијске игре дистрофичара, 3 
децембар - међународни дан инвалида.

Са смотре стваралаштва Шаховско такмичење
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У „Недељи борбе против дистрофије“ која се сваке године одржава 
у трећој недељи месеца маја, одржавају се шаховски турнири, сусрети, 
дружења са дистрофичарима из других удружења, штампа се и дели 
пропагандни материјал.

Олимпијске игре дистрофичара Србије на Грзи је спортско-
рекреативна манифестација која обухвата такмичење у спортским 
дисциплинама које су прилагођене особама са инвалидитетом. Током четири 
године одржавања ове активности устаљено је 5 спортских дисциплина: 
гађање ваздушном пушком, пикадо, обарање чуњева, полигон-вожња 
електромоторним колицима и маратон вожња.

Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом-3 
децембра, обухвата обилазак других удружења особа са инвалидитетом 
и огранизовање пригодних трибина и дружења са обавезним културно-
забавним садржајима.
Организовали смо школу рачунара-основни курс са програмима Фотошоп 
и Корел, као и курс енглеског језика.
Удружење је запослило Марију Радовановић из Ћуприје, чланицу удружења 
на радном месту оператера на рачунару која је после две године стекла 
пензију.

Чланови удружења  учествовали су у многим акцијама, као што 
су Активи председника и секретара, на „Малој школи новинарства“, на 
излетима на Мокрој гори и Јагодини, крстарењу на Тари, „Шумадијски 
котлић“у Крагујевцу, „Опасуљивање“у Кикинди,такмичења у спортском 
риболову на Жичком, Багрданском, Облачинском и Книћком  и Гружанском 
језеру.

Чланови удружења учествовали су на спортском лету у Параћину, 
шаховском турниру поводом обележавања дана општине Параћин и 
Иванковачке битке у близини Ћуприје.

Чланови удружења освојили су низ признања од којих помињемо: 
пехар за освојено прво место на Олимпијским играма дистрофичара 
„Грза“2007,, пехар за екипно првенство у спортском риболову „Жича“2008., 
пехар за друго место на Олимпијским играма дистрофичара Србије „Грза 
2008“
Локални медији редовно обавештавају о активностима Удружења.

По статуту удружењем дистрофичара Поморавског округа руководе 
скупштина, окружни одбор, извршни одбор, надзорни одбор, председник и 
подпредседник са секретаром.

Удружење дистрофичара Поморавског округа тренутно има 62 
члана (38 мушких и 24 женских), до 18 година 3 члана, између 19 и 60 година 
44 члана и преко 60 година 15 чланова. Образованост чланства: са вишом 
школом 3 члана, са средњом школом 26 чланова, са основном школом 29 
чланова и без школе 4 члана.

У марту 2008. године Удружење дистрофичара Поморавског округа 
се напокон уселило у нове просторије, намењене за ту сврху.
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уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА СРЕМСКОГ ОКРуГА -РуМА

Удружење  дистрофичара  Сремског  округа  је друштвено-
хуманитарна организација која  у своје чланство окупља лица оболела 
од  мишићне  дистрофије  са територије Срема. Удружење је основна 
организација Савеза дистрофичара Војводине и Србије. Седиште 
организације је у Руми, ул. ЈНА  127. 

Заједничка иницијатива потекла је од Савеза дистрофичара 
Војводине и групе дистрофичара из Срема на челу са Крстом Марковићем. 
Техничке припреме око обезбеђивања просторије, сазивања скупштине, 
припреме статута и програма рада заједнички су обавили Ференц Лукач, као 
секретар савеза и Крсто Марковић у име дистрофичара Сремског округа. 

Оснивачка скупштина   удружења одржана је 16 јуна 1995.год. у 
просторијама месне заједнице у Руми. 

Потребу и значај оснивања организације усмено је изложио Ференц 
Лукач, а поред њега из Савеза Војводине присуствовали су и Борислав 
Пејовић, Милан Тенић и представници инвалида рада и 10 редовних 
чланова. Скупштина је усвојила Статут, програм рада и изабрала органе: 
окружни, извршни и надзорни одбор. Први председник удружења постала 
је Марија Ивановић из Руме, секретар је постао Крсто Марковић из Ирига. 

Удружење  нема сопствене просторије већ користи простор 
параплегичара у Руми. Материјална средства за почетак обезбедио је 
покрајински савез. Удужење обухвата дистрофичаре из општина сремског 
округа: Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова, Инђија, Ириг, Пећинци и 
Шид. 

Основни задаци удружења су: решавање социјалних и здравствених 
проблема чланова; информисање чланова о њиховим правима; рушење 
предрасуда према инвалидима; помоћ при школовању и запошљавању 
чланова и остали видови помоћи око лечења, набавки лекова , сарадње са 
сличним организацијама, једном речју, основни циљ је да кроз добровољни 
и стручни рад подиже стандард  и квалитет живота чланства и њихових 
породица, унапређењем односа са околином.

  

У  својој мисији удружење сарађује са разним донаторима као што 
су: “Оксфам”, “Handicap International”, организацијом “Хлеб живота” и 
“Вулин-комерц”.

Шаховско такмичење Такмичење у 
риболову

Полазак на рехабилитациони 
опоравак на мору
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Први смо у Војводини почели да организујемо рехабилитациони 
опоравак наших чланова 2001. год, те смо те и следеће године боравили 
у Прчњу, у хотелу “Врмац”. Од 2003. год. та активност је подигнута на 
ниво Савеза дистрофичара Војводине, а наша организација је главни 
координатор. Године 2003. боравили смо у Игалу у хотелу “Центар” који 
архитектонски највише одговара особама која користе колица или се 
тешко крећу. Рехабилитациони опоравак је врло користан и требало би 
га користити сваке године, јер доприноси очувању здравља код особа која 
се мање крећу, а то је последица болести људи који се не крећу довољно. 
Сматрамо да смо у томе највише учинили не само у Војводини већ и у целој 
Србији.

Поред тога, организујемо и традиционална дружења чланства, два 
пута годишње у разним местима Срема. 

Године 2005. прославили смо прву деценију постојања и рада. На 
прослави су присуствовали гости из  удружења. 

Од активности помињемо једнократне новчане помоћи социјално 
угроженим члановима за набавку основних животних намирница. 

Сарађујемо са сличним организацијама на нивоу Војводине и 
Србије, организацијом жена “Милева Марић”, активом жена у Никинцима, 
са свим локалним нивоима власти у округу, што сматрамо да је запажени 
успех, јер то није пошло за руком ни много већим организацијама од наше. 

уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ЗАПАДНОБАЧКОГ ОКРуГА 
СОМБОР

Удружење дистрофичара Западнобачког округа настало је из 
потребе да се обухвате оболели са територије овог округа зато што је 
тадашње удружење општине Сомбор окупљало лица само са територије 
општине, док је бригу о дистрофичарима са подручја општина Апатин, 
Кула, Оџаци водило удружење из Новог Сада. Због немогућности да 
секретар општинског удружења Јулијана Чаталинац прихвати проширење 
удружења на територију целог Западнобачког округа, јавила се идеја да се 
оснује организација за читав округ. 

Убрзо су уследиле припреме и у договору са Жељком Мартиновићем 
и Рајком Рацић - Берић 10.11.1996. год. у Геронтолошком центру у Сомбору, 
одржана је оснивачка скупштина. 

На оснивачкој скупштини су поред оснивача присуствовали и 
чланови општине Сомбор: Вероника Фабо из Куле, Јулијана Чаталинац, 
Банчи Ђофија и Јања Калаш из Сомбора, Душан Борић из Кљајићева, 
Драган Милићевић и Рајко Берић-Рацић из Светозар Милетића, Мирослав 
Петковић, Петра Симчић из Куле, Жељко Мартиновић из Пригревице, 
секретар  Савеза дистрофичара Војводине Ференц Лукач, председник 
Георгије Николић који је у уводном делу објаснио значај оснивања 
удружења. 
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На оснивачкој скупштини усвојен је статут, програм рада и изабрани 
органи: окружни, извршни и надзорни одбор. За председника је изабран 
Рајко Берић - Рацић, а секретар је постао Жељко Мартиновић. 

Удружење нема пословни простор,  већ користи просторије 
секретара у приватној кући у насељу Пригревица. 

До 2000. год удружење је прошло кроз све фазе формирања и 
преболело све “дечје болести”. Највише се бавило прикупљањем средстава 
за рад, остваривањем права чланова пред државним органима као и 
пружањем саветодавне и материјалне помоћи чланству.

У међувремену дошло је до кадровских промена и за председника 
је изабран Драган Милићевић. Удружење је почело са озбиљнијим радом 
, а руководећи људи су почели да похађају семинаре који су имали за циљ 
оснаживање организација које су се бавиле проблемима инвалида, а као 
резултат тога је успостављена сарадња са партнерским организацијама на 
решавању заједничких проблема. 

У почетку стидљиво, а касније самоувереније удружење је о 
свом раду обавештавало локалну средину преко недељника “Сомборске 
новине” и  серијала радио емисија посвећених особама са инвалидитетом. 
Као резултат тога је и сарадња са Друштвом дефектолога Сомбора које је 
понудило сарадњу. Заједнички су писани пројекти и упућивани разним 
донаторима да би почетком 2004. год. стигла повољна вест од стране 
француске донаторске фондације “Шер си” која је одобрила пројекат под 
називом: “Имам ли право да ...?”

Пројекат се бавио промовисањем људских права инвалида, 
приказивања недоступности окружења за особе са инвалидитетом у 
остваривању истих. 

Реализација пројекта била је запажена и ускоро је Центар за 
самостални живот инвалида Србије, понудио партнерски однос са нашом 
организацијом да се на територији општине Сомбор реализује пројекат 
„Сервис персоналне асистенције“. У периоду од краја 2004. год. па до краја 
2005. год удружење је спроводило активности партнерске организације 
на терену, па је активношћу председника и секретара  због успешности 
спровођења “СПАС-а”, довело до формирања Центра за самостални живот 
на подручју Сомбора, чији је циљ био спровођење сервиса персоналних 
асистената који се и данас реализује. 

У 2005. год били смо укључени у још један пројекат под 
називом:”Упознајте својих 21.234. суграђана”, који  је имао циљну групу 
представљену у руководећим структурама локалне заједнице. Као резултат 
тога пројекта, су оборени ивичњаци, боља приступачност физичке средине, 
изградња рампе у згради општине Сомбор, позоришту и централној 
апотеци. 

Поред набројаних и остварених активности уз помоћ и сарадњу 
партнерских организација, реализована је још једна идеја а то је оснивање 
дигиталне штампарије у којој је запослен један члан нашег удружења. 

Рад удружења су сталне активности и сваке године улагано је много 
труда и рада на њиховој реализацији које су имале за циљ да активирају 
што већи број чланова и изађу из своје учаурености. 
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Већ 6 година проналазимо средства и учествујемо у активности 
рехабилитационог опоравка на нивоу Савеза дистрофичара Војводине. 
Удружење сходно материјалним могућностима пружа материјалну 
помоћ чланству, помоћ у остваривању различитих бенефиција, набавци 
ортопедских помагала, обезбеђивању лекова итд. 

У обележавању 3. децембра-Међународног дана инвалида заједно 
са осталим организацијама инвалида у Сомбору, организујемо изложбе 
ручних радова, спортског надметања у шаху, пикаду, бацању плочица, 
округле столове са различитим темама. 

Целокупан рад удружења није остао незапажен, већ је крунисан 
признањем захвалницом, коју нам је доделио Савез дистрофичара Србије 
поводом 40 година постојања и рада за побољшање статуса лица са 
дистрофијом , док је секретар Жељко Мартиновић добио Повељу. 

МЕЂуОПШТИНСКО уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА 
СМЕДЕРЕВО

На иницијативу једне групе дистрофичара на челу са Радишом 
Цвејићем из Смедерева, формиран је организациони одбор за припрему 
оснивачке скупштине за тада регионално удружење које је требало 
формирати. 

Оснивачка скупштина одржана је 17.12.1977. год. у Смедереву 
којој су присуствовала 52 члана до тада чланови СДС и чланови њихових 
породица, представници ССРН, представници Општине и Региона, 
председник Савеза Аранђел Радмилац и секретар дистрофичара Региона 
Краљево Рајко Кнежевић. 

На оснивачкој скупштини усвојен је статут, изабрани руководиоци 
председништва и надзорног одбора. 

За председника је изабран др неуролог Трајко Маневски, начелник 
неуролошког оделења у болници у Смедереву, за заменика Мирослава 
Филиповић, начелница патронаже, за секретара Радиша Цвејић, пензионер 
из Смедерева. Органи удружења према Статуту били су: председништво 
које је бројало 11 чланова и надзорни одбор од 3 члана. 

Десет година рада удружења Излет на Палићко језеро
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Прва Изборна Скупштина, Смедерево 1977. год. 

Од оснивања Удружења 1977. год. до 1980. рад удружења се одвијао 
у кући Радише Цвејића, у ул. Пролетерских бригада 26 у Смедереву. 

Првих година рада удружење је имало превасходни циљ да окупи 
сва лица оболела од прогресивних мишићних дистрофија са подручја 
11 општина  које су биле у склопу регионалне заједнице: Смедерево, 
Пожаревац, Петровац на Млави, Кучево, Мало Црниће, Велико Градиште, 
Жабари, Голубац, Жагубица, Смедеревска Паланка и Велика Плана и да им 
након тога пружи помоћ у остваривању њихових права. 

У том периоду сви чланови Председништва и активисти 
континуирано су радили на проналажењу пословног простора, што је 
и остварено 1981. год. Захваљујући Републичком фонду ПИО пронађен 
је простор за удружења дистрофичара и слепих, где су у једној стамбеној 
јединици добили по 40 квадрата. Простор је био прилично руиниран, али је 
предат на трајно коришћење због чега је касније донета одлука о адаптацији. 
Финансирање удружења је такође решено и долазило је из општинских 
буџета и средстава тадашњих СИЗ-ова , донатора и спонзора, чланарине. 

Величина пословног простора  омогућила је да се запосле 
дистрофичари, па су набављени фотокопир апарати на којима су радили и 
тако остваривали зараде што им је добро дошло да се осамостале. 

У  1981. год. отворена је фотокопирница а поред Смедерева 
запошљавање је кренуло и у Пожаревцу, Смедеревској Паланци, Кучеву и 
Жабарима. Удружење је успоставило добре односе са околином, па су многе 
радне организације нудиле помоћ у новцу и роби (фотокопир апарате, 
половна возила), а удружење је вршило услуге фотокопирања које су 
наплаћиване на основу ценовника. 

Рад на случају појединца постао је свакодневна активност, а 
приоритет  су имале  породице са по два и више оболелих.

У периоду од 1980-1988. год. су преко фонда здравства добијана су 
ортопедска помагала,  а сваке године могли су да остваре по 21 дан физикалне 
терапије у установи стационарног типа. Такође су реализована колективна 
летовања као лечење природним фактором на мору у приступачним 
хотелима заједно са другим организацијама у Србији. 
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Спортске активности биле су присутне на свим нивоима од 
општинског до савезног. Једина спортска дисциплина био је шах, где су се 
дистрофичари могли исказати и показати своје интелектуалне способности. 
Како је годинама растао број чланова, све више је било добрих шахиста, од 
јуниора до сениора, а било је и жена шахиста. 

Најбоље резултате постизали су: Радиша Цвејић, Мића Вијатовић, 
браћа Славољуб и Драган Грујић, Јагодина Руменић. 

Шахисти на савезном такмичењу, 1983. год.

Крајем 1978. год одржана је редовна скупштина када је за 
председника изабран др физијатар Милисав Чанчаревић, начелник одељења 
за физијатрију болнице у Смедереву, а за заменика Радован Ђурђевић из 
Пожаревца, који су дали нови импулс раду удружења. 

У овом периоду интензивно се радило на стварању нових радних 
места за запошљавање дистрофичара. У органе удружења били су укључени 
нови људи који су помогли да се отворе  фотокопирнице у којима су радили 
чланови са њихове територије. 

У 1991. год. било је 13 запослених, у седам општина радиле су  
фотокопирнице које су биле прилагођене  за рад са особама са инвалидитетом. 
Тако се интензивно радило до 1993.год, када је рат на просторима СФРЈ 
прекинуо замах  и створио многе штете привреди, која је чинила преко 80% 
свих доходака  услуга фотокопирница. Рад се сводио на минимум, а читаво 
друштво пролазило је кроз кризу, која се неминовно одражавала и на нас. У 
таквој ситуацији већи број запослених дистрофичара искоритио је законску 
могућност за одлазак у пензију,  а нових запошљавања није било. 

Као последице рата смањени су извори редовних прихода 
финансирања од стране општина и средстава од игара на срећу. Помоћ се 
сводила на помоћ у натури од стране хуманитаних иностраних организација 
као што су “Оксфам” и “Handicap International”. 

У наредном периоду изабрани су нови људи који су имали најтежи 
четворогодишњи мандат, у коме је дошло до бомбардовања и агресије на 
Србију 1999.год., послератне финансијске тешкоће, борба за континуитет 
рада, проналажење могућности за финансирање и помоћ чланству сваке 
врсте. 
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На иницијативу активних чланова 2000.год. покренута је акција 
за отварањем клуба дистрофичара у циљу окупљања чланова где би се 
реализовале различите активности. У руинираном подрумском простору 
зграде у којој је смештено удружење, организован је клуб а сами чланови 
су радили на прикупљању средстава за адаптацију и набавку инвентара и 
намештаја. 

Најактивнији у томе су били: Владо Додић, као кординатор послова, 
Мића Вијатовић, који води спортску секцију, Добрила Нашпалић, секретар 
и Драган Милошевић. 

Захваљујући многим предузећима, установама, појединцима, који 
су несебично помогли у раду, новцу, репроматеријалу, опреми, завређују 
пажњу да се помену:”Милан Благојевић”, “Електроморава”, “Сартид”, 
ПП “Малајац-трејд“, “ШИК Кучево”, фабрика намештаја из Смедеревске 
Паланке. 

Сваке  године проширује се број активности и због тога су 
формиране многе секције: спортско-рекреативна, културно-забавна, 
радионица стваралаштва. 

У овим активностима укључени су као координатор радионице: 
Радица Проговац из Смедерева, Славица Тодоровић из Лозовика, Јелена 
Котлајић из Смедеревске Паланке, Милица Ђоковић и Добрила Нашпалић 
из Смедерева и дуги. 

Вредно је напоменути да у удружењу имамо талентоване чланове 
који пишу поезију, а двојица су издали и књиге: Радован Јовановић из 
Смедеревске Паланке и Драган Микић из Петровца на Млави, који се бави 
сликарством тако да се  организују и продајне изложбе слика. 

На конкурсе за најбољу песму и причу учествују: Радица Проговац, 
Вања Милутиновић, Ђурица Вељовић, Љиљана Милутиновић, Зорица 
Стокић, Јелена Котлајић. 

Од 2003. год. за председника је изабран Мирослав Стојковић, дипл. 
економиста који заједно са редовним  и помажућим члановима постижу 
запажене резултате у раду, посебно на побољшању услова рада, набавци 
средстава за рад, сређивању пословног простора. Рад тече несмањеним 
интензитетом, континуирано и узлазном линијом, што се потврђује сваким 
даном за добробит нашег чланства. 

На предлог чланства од пре неколико година удружење слави славу 
“Свети Петар и Павле”, са својим сарадницима и пријатељима.

Са излета у Ромулијани – 2005. год. Посета манастиру Жича – 2008.
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уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА СЕВЕРНОБАЧКОГ ОКРуГА 
СуБОТИЦА

Организација дистрофичара у Суботици основана је на иницијативу 
Савеза САП Војводине као основна организација  која треба да обухвати 
дистрофичаре са територије коју данас представља Севернобачки округ.

Припремне радње, сазивање скупштине, припрему статута и 
програма рада спровели су заједно Ференц Лукач, секретар САП Војводине 
и Павле Радујковић у име дистрофичара Суботице. 

Оснивачка скупштина организације одржана је у Суботици, у 
просторијама радничког универзитета, 10 октобра 1986.год у присуству  
оболелих од дистрофије, церебралне и дечје парализе, параплегије и гостију. 
Реферат о потреби и значају оснивања организације дистрофичара поднео 
је Ференц Лукач. Скупштина је усвојила Статут и програм рада и изабрала 
органе. Први председник био је Павле Радујковић, а секретар Сретен 
Матијевић. По оснивању организација је имала 17 чланова, мешовитог 
састава у погледу врсте обољења, као и друге основне огрганизације у 
Војводини. 

Новооснована организација није имала просторије за рад, тако да 
се рад одвијао све до  2002.год. у приватној кући председника.

Почетна финансијска средства удружење је добило од  Савеза САП 
Војводине. Техничке послове око уписа у регистар организација извршио је 
Ференц Лукач, секретар удружења. Решењем МСУП Суботице 212-146/86-09 
од 10 октобра 1986.год. новооснована организација уписана је под називом 
„Међуопштинско удружење дистрофичара“ са седиштем  у Суботици и 
делатношћу на територији општина: Суботица, Сента, Ада, Кањижа, Мали 
Иђош, Бачка Топола и Хоргош. 

Прве активности удружења у Суботици биле су прикупљање 
података о лицима оболелим од дистрофије са те терериторије коју обухвата 
и обезбеђење средстава за редован рад. Касније се овај рад проширује на   
бригу о члановима, увођењу и развијању нових активности: социјално-
здравствених, културно-просветних, спорско-рекреативних и развијању 
друштвеног живота и сл. 

Део средстава за остварење програма рада удужење је добило од 
покрајинске организације. Била су то лутријска средства, у првим годинама 
веома мала, тако да се за остала средства обраћала тадашњим СИЗ-овима за 
здравствено и социјално осигурање и социјалну заштиту. 

Године 1995. доношењем новог статута удружење мења назив у 
Удружење дистрофичара Севернобачког округа са седиштем у Суботици  
и подручјем деловања на територији општина Суботица, Бачка Топола и 
Мали Иђош. Секретар удружења постаје Роберт Гомби. 

У 2002. год. Удружење добија просторије за рад у згради општине, 
заједно са још 4 сродне организације које окупљају особе са инвалидитетом, 
где се и данас налази. 

Крајем исте године Удружење из својих средстава набавља 
рачунарски систем, који наредне 2003.год. употпуњује средствима које је 
преко Савеза обезбедило ресорно Министарство. 



160

Од 2005. год. председник удружења је Тибор Пијуковић, а секретар 
Магдолна Позновија, обоје из Суботице. 

Данас Удружење окупља 32 редовна члана, редовно доноси своје 
програме и планове и реализује их од средстава игара на срећу преко 
Министарства за рад и социјална питања. Поред тога, урдужење остварује 
средства из буџета две општине са своје територије, а користи и средства од 
донација и прилога грађана и организација. 

Активности које удружење спроводи су : рехабилитација чланова 
у бањи Кањижа једном месечно, дневни контакти са члановима и дружење  
чланова месечно. Поред тога, све потребе чланова за превоз, за одлазак 
у школу, лекарске прегледе , састанке, дружења , такмичења, решавају се 
врло ефикасно јер је за све општинске организације набављен комби, који 
је даровао „Handicap International“. 

Поред изузетне бриге о члановима, удружење је обновило 
међународну сарадњу учествујући на спортским такмичењима и сусретима 
у Сегедину и прихватајући размену са њима. 

Удружење је већ  другу годину заредом успешан домаћин 
покрајинског првенства у спортском риболову дистрофичара Војводине. 

По својој успешности  у оствареним резултатима удружење у 
Суботици је једна од бољих организација у Савезу Војводине. 

У 2006. год. удружење је свечаном академијом у присуству гостију 
из целе покрајине, као и председника и секретара Савеза дистрофичара 
Србије, прославило је 20 година постојања  успешног и непрекидног рада.

Активности чланова удружења
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уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРуГА  
уЖИЦЕ

Удружење дистрофичара Златиборског округа са седиштем у Ужицу 
је хуманитарна, непрофитна и невладина организација основана ради 
пружања  подршке лицима са инвалидитетом са последицама обољења 
од мишићне и неуро-мишићне болести. Удружење окупља и евидентира 
оболеле од дистрофије са 10 општина Златиборског округа. Тренутно је 
евидентирано 65 чланова свих старосних доба, јер се болест јавља у свим 
периоима живота. Овакав начин самоорганизовања и окупљања помаже 
реалистичнијем сагледавању својих преосталих могућности, подстиче 
самоиницијативу да сами чланови артикулишу своје потребе.

Мисија организације је стручна и саветодавна помоћ лицима са 
инвалидитетом за остваривање, коришћење и побољшање законских права 
и регулатива, сви облици подршке унапређењу положаја истих са позиције 
равноправних грађана, као и реализација програма и активности ради  
побољшања  квалитета живота и стварања услова за самосталан живот са 
изједначеним могућностима у свом окружењу, а и шире. 

Удружење дистрофичара региона Титово Ужице основано је 
1979. год. у Ужицу и основала га је група са инвалидитeтом и стручна 
лица-ентузијасти. Формиран је иницијативни одбор кога су углавном 
чинили социјални радници из Центра за социјални рад Титово Ужице. У 
образложењу за оснивање  истиче се следеће:”У региону Титово Ужице 
има већи број дистрофичара, који нису укључени у разне друштвене 
активности, нити се ко о њима посебно брине. Због тога је потребно 
удружење које ће их окупљати, обилазити и сагледавати њихове проблеме и 
потребе и организовати да им се пружи посебна помоћ од стране друштвене 
заједнице.”

Оснивачка скупштина одржана је 18.1.1979. год. уз подршку Центра 
за социјални рад. Председавајући Скупштине била је Војка Милутиновић, 
социјални радник, која је предложила усвајање статута, програма рада и 
изабрани су органи: регионални и надзорни одбор. За првог председника 
изабран је Јордан Моловић, професор Педагошке академије у Титовом 
Ужицу. 

Материјалну помоћ за оснивање удружења обезбедио је СИЗ 
социјалне заштите. 

У наредном периоду удружење је радило у отежаним условима и 
активности су се углавном сводиле на организовање летовања и повремених 
солидарних  новчаних помоћи, у складу са законским прописима.  
Председник удружења у више мандата од 1984-1998.год. био је Видомир 
Вукомановић, а секретар Владе Шекељић. Седиште удружења од оснивања 
до 1998.год било је у Центру за социјални рад Ужице. 

Модернији, професионалнији и савременији рад Удружења почиње 
1998.год. када се активно укључује једна група младих чланова међу којима 
су Предраг Бакић, Милеса Милинковић, Тијана Петровић и тада уз сарадњу 
са својом сродном организацијом удружењем инвалида церебралне и дечје 
парализе општине Ужице, обезбеђен је наменски простор за рад величине 
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35м. квадратних у улици Кнеза Лазара бр. 2 у Ужицу. Уз подршку америчке 
донаторске организације “Ирд” и општине Ужице 2004.год. изграђена је 
зграда за потребе реализације заједничких програма обе организације са 
170 м2 корисног простора, чиме је дугорочно решен проблем недостатка 
простора за реализацију наведених активности Удружења. 

Пословни објекат у коме се спроводе активности

На седници скупштине одржане 17.2.2000. год. донета је одлука о 
промени назива у Удружење дистрофичара златиборског округа-Ужице, 
усвојен је нови статут, програм и организација рада и изабрани су нови 
органи Удружења: скупштина коју сачињавају сви чланови удружења, 
управни одбор који чине 7 чланова, надзорни одбор од 3 члана и 
председник. 

Реализацију плана и програма спроводи управни одбор, који 
чине особе са инвалидитетом, родитељи чланова и стручна лица. Посао 
се обавља професионално и тимски, кроз разноврсне активности и 
програме уз подршку стручних лица као и путем волонтерског рада. 
Административне послове обавља секретар удружења, стално запослено 
лице са инвалидитетом. 

У свом раду и реализацији планираних активности максимална 
пажња се посвећује ангажовању особа са инвалидитетом, чије учешће 
у органима управљања износи 70%. Удружење сарађује са сродним 
организацијама као и званичним институцијама које се баве проблемима 
особа са инвалидитетом, или које на било који начин могу допринети 
побољшању положаја и помоћи као и њихову интеграцију у савремене 
токове друштва. 

Основни принцип рада заснива се да саме особе са инвалидитетом 
одлучују о својим потребама и избору начина  за њихово задовољење уз 
истовремено предузимање одговорности за донете одлуке. 

У развоју удружења и његових чланова увек се користи помоћ и 
мишљење стручних лица уз пуно уважавање савремених достигнућа и 
позитивне праксе, што доводи до сталног и одрживог развоја. 

Удружење нема сталне изворе финансирања  осим за зараду 
запосленог административног радника кога финансира општина Ужице. 
Средства за материјалне трошкове обезбеђују се ад хок из буџета општина 
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Златиборског округа. Остала финансијска средства обезбеђују се путем 
поднетих програма и пројеката код градских и општинских буџета, од 
Министарства за рад и социјалну политику као и код домаћих и иностраних 
фондација и донаторских организација. У претходним годинама успели смо 
да обезбедимо сву неопходну савремену опрему за професионални рад.

Удружење своје програме  спроводи кроз редовне, програмске 
активности и развојне програме и пројекте. 

Редовне активности спроводе се кроз евиденцију чланства, праћење 
и решавање разних социјалних потреба чланства, путем заступања и 
стручне и саветодавне помоћи, међусекторском сарадњом, сарадњом са 
медијима, а све у циљу побољшања квалитета живота наших чланова. 

Удружење континуирано врши евидентирање чланства путем 
јединствене  електронске  софтверске базе наших чланова, што омогућава 
увид у право стање по више категорија (броју, врсти и степену ометености, 
социјалном статусу, материјалном положају породице, нивоу образовања) 
као и савремено праћење, анализе, сачињавање социјалне карте, по разним 
критеријумима, испитивање потреба сваког појединца. 

Конкретним акцијама координира се и лобира приликом решавања 
разних проблема са којима се наши чланови сусрећу у свакодневном животу 
и помаже се у решавању индивидуалних потреба истих. 

Путем заступања код доносиоца одлука, савета и стручне подршке 
чланству се помаже у остваривању својих законских права на лечење, 
набавку ортопедских помагала, рехабилитациони опоравак преко фонда 
за здравствено осигурање, права из области социјалне заштите уз сарадњу 
Центра за социјални рад, остваривању права на  увећани додатак за туђу 
негу и помоћ другог лица сходно вештачењу телесног оштећења преко 
фонда ПИО, субвенција на увоз аутомобила, остваривање права на 
ослобађање од плаћања тв претплате, субвенција телефонских услуга и 
других компензационих права. 

Посебна пажња посвећена је образовању, професионалном 
оспособљавању и запошљавању лица са инвалидитетом. 

Континуирано се врши обилазак наших чланова, јер постоји 
потреба за непосредним контактом са сваким чланом у њиховом животном 
окружењу, а посебно је потребно установити њихов социо- економски 
положај на терену, проценити потребе и могућнности њиховог решавања. 
За  ову прлику формиран је мобилни тим. 

Битан сегмент рада је процес заговарања ради уклањања предрасуда 
и дискриминације, поштовање људских права инвалида као и учешће у 
усвајању нових законских прописа и уредби из области које регулишу права 
особа са инвалидитетом. 

Удружење у свом раду остварује међусекторску партнерску сарадњу 
са локалним самоуправама, центрима за социјални рад и другим установама 
социјалне заштите, Националном службом за запошљавање, основним и 
средњим школама, бизнис сектором, невладиним и другим удружењима 
грађана у свим општинама Златиборског округа.Сарадња се реализује 
на заједничким активностима са циљем социјалне интеграције особа са 
инвалидитетом. Удружење је активан члан Савеза дистрофичара Србије, 
који координира све активности на републичком нивоу. 
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Обележавање “Недеље борбе против дистрофије” и Међунадодног 
дана инвалида, Удружење спроводи са сродним организацијама за 
церебралну и дечју парализу низом активности, а пре свега кроз појачану 
медијску кампању. Желимо да скренемо пажњу јавности на све проблеме 
са којима се сусрећу особе са инвалидитетом и да промовишемо вредности 
за који се залажемо. Такође својим активностима промовишемо инклузију 
и изједначене могућности за особе са инвалидитетом, па је сходно томе 
претходне године одиграна позоришна представа ЈА+ТИ *МИ* СВИ у којој 
су главни глумци наши чланови. 

У претходним годинама су били литерарни и ликовни конкурси 
у школама на тему везану за инвалидност, а издали смо неколико збирки 
песама. У клубу се традиционално организује шаховски турнир, који је 
прошле године прешао у меморијални, посвећен прерано преминулом 
члану Владимиру Мојсиловићу - “Цару”. 

Наши чланови актери позоришне представе

Једном годишње одржава се Скупштина Удружења, а на седници 
одржаној маја 2008. год. усвојен је нови савремени Статут и изабрани су 
нови органи. За председника Управног одбора поново је изабран Предраг 
Бакић, заменик је Тијана Петровић. Четири до пет пута одржавају се 
састанци  Управног одбора,  што зависи од потреба  као и  седнице Надзорног 
одбора. 

Удружење представља и заступа председник управног одбора 
Предраг Бакић, који је по својој функцији и председник Удружења и исти 
је наредбодавац материјално-финансијског пословања. Административно-
финансијске послове обавља секретар удружења који је стално запослен 
као особа са инвалидитетом, оспособљена за рад на рачунарима и са 
афинитетом за хуманитарну делатност. 

Веома битан сегмент рада удружење посвећује сарадњи са медијима 
ради информисања и сензибилисања јавности и истицања проблема особа 
са инвалидитетом , превасхоно у општинама Златиборског округа. Подршка 
медија се остварује у реализовању континуираних разних кампања и 
наступа путем емисија, конференција за штампу и спотова на локалним 
електронским медијима, као и путем чланака у штампаним медијима. 
Циљ ових активности је рушење свих облика предрасуда и баријера у овој 
средини. 
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У последњим годинама Удружење развија сарадњу и стварање 
партнерства са сродним организацијама па је тако успостављена сарадња 
са организацијама из Републике Српске, ради стварања пријатељских и 
партнерских односа путем повезивања кроз посете, студијска путовања, 
размене искустава, консултација и изградње капацитета. 

У Ужицу је 2000. год. основан клуб Удружења који ради два пута 
недељно од 16-20 часова, у коме се особе са инвалидитетом окупљају 
и друже кроз различите садржаје културног, забавног, рекреативног, 
спортског и друштвеног карактера. Значајна су неформална дружења кроз 
разне друштвене игре (домине, шах, монопол, пикадо), слушање музике, 
гледање филмова, игре на рачунару.  Клуб је отвореног типа, намењен 
нашим члановима, њиховим пријтељима и родитељима. 

У оквиру  клуба уз подршку стручних лица реализују се сви облици 
психосоцијалне подршке, едукације и креативне радионице. 

Пошто се овај облик рада показао веома корисним, удружење 
је основало још 5 клубова на територији свог деловања (Пожега, Ариље, 
Бајина Башта, Нова Варош, Пријепоље).

У оквиру својих активности удружење је основало “Образовни 
клуб” у коме се спроводе програми подизања образовног нивоа, 
стицање нових знања и додатно образовање прилагођено преосталим 
способностима особа са инвалидитетом. Уз помоћ стручних сарадника 
реализују се програми и обуке:  Виндоуз,  Ворд,  Пауер поинт,  Интернет, 
Корел, Фотошоп, Мултимедија и курсеви енглеског језика по Оксфорд 
програму. У оквиру образовног клуба ради и интернет клуб у коме наши 
чланови остварују комуникацију, размену искустава, стичу нове пријатеље 
и спроводе одређене кампање. 

Конференција за штампу у 
просторијама удружења

Семинар Стратешко планирање

Избор радова и стваралаштва Тијана Петровић-
саопштење за јавност
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Програм јавног заговарања се реализује у свим општинама 
Златиборског округа путем планских активности и акција као што су  
округли столови, трибине, тематске дебате, кампање, лобирања и састанци 
са представницима локалних власти и институција са циљем успостављања 
сарадње и развијања акционих планова из области инвалидности. 

Програм саветодавне и стручне помоћи има за циљ све облике 
подршке особа са инвалидитетом на територији Златиборског округа 
у развијању и реализацији програма и нових приступа инвалидског 
организовања и деловања. Реализација ове активности подразумева све 
облике контаката, састанке са корисницима, сачињавање плана потреба, 
начина деловања, ангажовање стручних лица и предузимање конкретних 
активности и акција. Програм обухвата и реализацију едукације, тренинга 
и семинара ради подизања капацитета.

Односи са јавношћу реализују се током целе године, путем 
информативно-пропагандне активности које  спроводи ПР удружења кроз 
континуирану сарадњу са електронским и писаним медијима, пласирањем 
информација, путем интервјуа, конференција, саопштења, брифинга, 
наступа и гостовања у емисијама и новинских чланака,  кроз интензивну 
електронску презентацију.

Значајно  је поменути и програм информативног центра који 
обезбеђује повезивање свих актера социјалне политике, размене и 
дистрибуирање информација и вести, умрежавање организација на региону 
и шире. Такође се формирају и ажурирају емајлинг мреже,базе података о 
удружењима, медијима, установама и институцијама, домаћим и страним 
фондацијама на подручју округа. Формирају се електронске библиотеке и 
размена кроз мрежу и интензивна веб презентација путем сајтова. 

Сервис за здравствену и медицинску едукацију намењен је потпуно 
непокретним особама са последицама дистрофије, церебралне и дечје 
парализе, мултипле склерозе. Медицинска едукација намењена је њиховим 
родитељима и старатељима који непосредно брину о њима. Овај вид рада 
уводи нови начин деловања са корисницима у њиховом дому, а све у циљу 
побољшања квалитета живота. 

Током једне календарске године организујемо: 2 једнодневна излета 
у околину Ужица, прославу 8. марта и поделу пакетића и дочек поводом 
новогодишњих празника.Уз помоћ донатора организујемо климатски 
опоравак на мору за једну групу најугроженијих чланова. Посебна пажња 
посвећује се учешћу наших чланова на шаховсоком републичком Првенству, 
Олимпијским играма, Смотри стваралаштва које организује републичка 
организација. 

Развојни програми удружења реализују се кроз конкурсе 
међународних и домаћих донаторских организација и фондација са 
циљем да се обезбеде бољи услови за самостално функционисање у 
локалној заједници и самосталног живота са изједначеним могућностима у 
окружењу. Реализовали смо следеће пројекте: “Саветовалиште,” “Знањем  и 
обуком  ка напред”, “Образовни клуб”, “Информацијом против изолације”, 
“Препознај своје потребе и употреби своју снагу”, “Ресурс центар за особе 
са инвалидитетом”, “Путовање кроз невреме”, “Путеви интеграције”.
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уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА МОРАВИЧКОГ ОКРуГА 
ЧАЧАК

На иницијативу лица оболелих од дистрофије из Чачка и Аце 
Николића, председника Удружења Шумадијског округа из Крагујевца, 
одржана је оснивачка Скупштина 18.2.2001. год. у стану у ул. Книћаниновој 
бр. 14/4, у стану Предрага Станојевића једног од оснивача Удружења. Усвојен 
је статут будућег удружења, а 5.4.2001. год. регистровано је Удружење 
дистрофичара Моравичког округа са седиштем у Чачку. 

За првог председника изабрана је Мирјана Станојевић, за 
секретара Драгана Мишовић. У првој години свога постојања, удружење се 
финансирало углавном од донација, а наредних година из буџета општина 
и ресорног Министарства. 

Удружење броји 40 чланова са територија Горњи Милановац, Чачак, 
Лучани и Ивањица. 

Програмске активности удружења у периоду 2001-2008.год. 
одвијале су се у складу са циљевима и задацима прокламованих у Статуту и 
закључцима и предлозима његових органа и чланова. 

Основни циљеви удружења састојали су се у стварању услова за 
бољи стандард и квалитет живота особа оболелих од дистрофија и сродних 
неуро-мишићних болести, унапређењу квалитета односа и стварању 
могућности за независан живот, као и регулисању права инвалида сагласно 
онима који постоје у најразвијеним земљама Европе. 

Паралелно са стварањем повољнијих услова за живот и рад 
чланства, радило се активно на успостављању партнерства између локалне 
власти и социјално-хуманитарних организација. Програм активности се 
одвијао према следећим областима: социјално-здравственим, едукативним, 
спортско-рекреативним, културно-информативним и обележавању 
домаћих и иностраних датума значајних  за инвалидске организације. 

У протеклом периоду социјално-здравствени програм био је стални 
задатак и евидентирање особа оболелих од неуро-мишићних болести, што 
подразумева и стално праћење потреба чланства. Успостављена је сарадња 
са медицинским центрима, центром за социјални рад и другим установама 
која службено воде регистрацију инвалидних лица. Такође је настављена 
сарадња са иностраним  и домаћим хуманитарним организацијама. Много 
је учињено на побољшању услова живота наших чланова смештених у 

Просторије удружења Прва олимпијада у Грзи
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установама социјалне заштите,  као и за лица на трајном смештају у Новом 
Пазару и Земуну. 

Изграђен је радни простор, нови објекат површине 57 м2 у којем 
реализујемо своје активности. 

Формирана је школа рачунара која врши стално усавршавање особа 
са инвалидитетом  за рад на рачунару, што проширује и њихове могућности 
за запослење. Такође, организујемо курс енглеског језика, виши течај, 
што је допринело бољем коришћењу инернета и савремених средстава 
комуникације. 

Удружење је учествовало на едукативним семинарима које су 
организовале државне институције и хуманитарне организације, са циљем 
да се више наших чланова едукује у разним областима. 

Спортско-рекреативне активности које је Удружење изводило биле 
су разноврсне и могу се набројати: учешће на Олимпијским играма, учешће 
на такмичењима у спортском риболову на Гружанском и Жичком језеру, 
организовање традиционалног шаховског првенства Моравичког округа за 
све особе са инвалидитетом без обзира на врсту инвалидности  поводом 
светског дана инвалида, учешће наше екипе на Првенствима Србије у шаху 
за дистрофичаре, као и рекреативне излете на Мокрој Гори и Дрвенграду, 
вожња бродом на Дрини, заједничко летовање у Сутомору и посети 
манастиру Острог. 

Програм из области културе базира се на укључењу наших чланова 
у културна дешавања у својим срединама, као и подстицање на активности 
из области културе (писање песама, сликање). Удружење организује 
“Песничке вечери” на  којима су поред наших чланова, песника учествовали 
афирмисани песници као што је Владан Матијевић, добитник НИН-ове 
награде. 

Информативно-промотивни програм је у сталом континуитету на 
информисању јавности о проблемима и потребама особа са инвалидитетом. 
Сви наступи су имали за циљ промену у начину размишљања у локалном 
окружењу и јавност у раду удружења. У циљу информисања јавности о 
својим активностима штампани су промотивни материјали, брошуре, 
плакати, и сл. 

Покренута је кампања за набавку возила за превоз особа са 
инвлидитетом, под називом: “Хелп превоз за нас” у оквиру којих је на 
иницијативу клуба младих песника одржано песничко вече “Три корака од 
бедака”.

Излет на Дрини Хотел "Вилина Влас" 
Вишеград

Посета чланова у Новом 
Пазру
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У току протеклих година реализовали смо следеће пројекте: 
“Едукацијом и преквалификацијом до запослења”, “Сексуалност особа са 
инвалидитетом-рушење табуа”, “Против предрасуда”, “За хуманије живљење 
старих инвалидних лица”, “Хоћу да радим”, “Радим да се интегришем”.

уДРуЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА МАЧВАНСКОГ ОКРуГА 
ШАБАЦ

Удружење дистрофичара Мачванског округа основано је на 
иницијативу републичког одбора Савеза дистрофичара Србије односно 
њеног председника Аранђела Радмилца.

Иницијативни одбор је одржао први састанак 26. децембра 1977. 
год. у следећем саставу: Андрија Симић, др Марија Ненадовић, Миладин 
Степанић, Зорица Ивановић, др Драгорад Осечански, Новка Марковић, 
Љиљана Миленковић. На састанку је донет следећи закључак: оправдано 
је оснивање Удружења дистрофичара Подрињско-Колубарског округа са 
седиштем у Шабцу, одржавање оснивачке скупштине одржати до краја 
године, изабрати радна тела, пронаћи радни простор где би Удружење 
требало  сместити и на крају наћи лице које ће почети рад удружења. 

Са изборне скупштине

Оснивачка Скупштина одржана је 27. јула 1978. год. Реферат је 
поднео Андрија Симић, члан Председништва МОК ССРН и подпредседник 
Скупштине Подрињско-Колубарског региона, иначе председник 
иницијативног одбора за оснивање удружења. На оснивачкој супштини 
усвојен је статут, програм рада, изабран председник, секретар и извршни 
одбор скупштине. Писмено излагање поднела је Зорица Ивановић, 
преседница конференције за друштвени положај и активност жена у 
региону. У свом излагању истакла је потребу оснивања Удружења и да 
ће се сви присутни заложити  да помогну рад новог  удружења, да успех 
неће изостати. За председника удружења изабран је Драгорад Осечински, 
лекар специјалиста-неуропсихијатар из Шабца. По објављеном конкурсу за 
секретара је примљена Драгица Тодоровић која и данас ради. 

У почетку се удружење финансирало од средстава СИЗ-ова социјалне 
и здравствене заштите, образовања, културе, дечје заштите и других. 
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Извршавајући постављене задатке, удружење је у кратком року стекло 
реноме како пред надлежним друштвено-политичким организацијама,тако 
и на терену, јер је решавало проблеме лица оболелих од мишићних 
дистрофија. 

Први пословни простор удружење је добило у згради ССРН, да би 
после годину дана било премештено у зграду Савеза глувих, где се и данас 
налази. 

Први и основни циљ био је да окупи и евидентира чланство, како 
би им се помогло у остваривању њихових права, било да се ради о додатку 
за помоћ и негу,школовању,запошљавању,рехабилитацији, идр.Као део 
организованих  социјалистичких снага, удружење се бавило социјалном 
заштитом лица оболелих од мишићне дистрофије. 

Истовремено успостављена је и интезивирана сарадња са другим 
социо-хуманитарим организацијама. Евидентирани су нови и млађи 
чланови који су желели да се укључе у рад удружења. Захваљујући све 
већој динамици развоја разноврсних активности, финасирање Удружења је 
постало врло важно питање. 

Године 1991. год. на иницијативу секретара Драгице Тодоровић 
основана је прва заштитна радионица под називом “Цер”, у којој су запослени 
сви који су били на евиденцији незапослених. Она данас, нажалост не 
постоји јер је 2003.год отишла под стечај. На срећу сви запослени успели су 
да се пензинишу у чему им је удружење пружило стручну помоћ. 

Перод од 1978-до 2008. год. обележио је лагани раст што је довело до 
тога да је удружење израсло у стабилну организацију, ишло је увек напред, 
тражећи нове и боље форме рада. Брига о оболелим од дистрофије била је 
увек присутна и приоритет и зато је показала изванредне резултате. 

Пратећи збивања која су се дешавала у економском и друштвеном 
животу наше земље, удружење је настојало да преко мера социјалне политке 
и социјалих програма прављених  на основу потреба чланства допринесе 
успешности рада наше организације. 

Ценећи вредност рада наше организације локални медији, радио и 
ТВ Шабац и “Глас Подриња”, континуирано су пратили све наше активности. 
Понекад је и РТС извештавао о нашим активностима на обележавању 
значајних датума. 

Социјално-здравственом раду одувек је посвећивана велика 
пажња због разноврсности потреба, заказивањем лекарских прегледа, 
прикупљањем документације за остваривање права за излазак на лекарску 
комисију за остваривање пензије, бенифицираног радног стажа, итд.

Пружана је помоћ у набавци ортопедских помагала као и одлазак 
на климатски опоравак на мору, а првенство су имали чланови са лошим 
здравственим и социјалним стањем. Рад на рехабилитацији, школовању 
и запошљавању, одувек је био један од најважнијих задатака удружења. 
Било је потребно много рада и напора на социјализацији и оспособљавању 
за самостални живот и рад. Деца су после медицинске рехабилитације 
упућивана на редовно школовање, а контакти са просветним радницима су 
били редовни.

Посебне активности са којима се наша организација бавила су поред 
набројаних је рад са породицом, стално окупљање чланова, прослава 8 
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марта, подела новогодишњих пакетића, активости у “Недељи борбе против 
дистрофије”, Међународног дана инвалида, организовање излета, трибина, 
спортских манифестација, изложби и креативних радионица, и др. 

Спорт и физичка култура имају велики значај за особе облеле од 
мишићне дистрофије, поготово што се сматра видом компензације у току 
правилног психо-физичког развоја. Сами почеци бављења спортом у нашој 
организацији се везују за шах, а касније су се почели бавити и такмичити 
у пикаду, стрељаштву, висећој кугли, трци електромоторних колица са 
препрекама, полигон вожњи, итд. 

Наша организација остварује добру сарадњу са  Савезом 
дистрофичара Србије пре свега, јер смо његова активна чланица. Одмах 
затим, имамо добру сарадњу са Министарством за рад и социјална питања, 
локалном самоуправом, Центром за социјални рад, Црвеним крстом  и 
другим организацијама које се баве проблемима инвалида. 

Данас организација има стало запосленог секретара која са успехом 
води организацију од 1981. год, а председник је Рада Дакић која такође 
доприноси успешном раду Удружења. 

Веома смо поносни да смо последњих година осмислили један врло 
користан облик рада у радионицама које се баве одсликавањем стакла, 
керамике, прављењу честитки и накита од вештачких материјала. Своје 
умеће и креативност, наша организација дели са свима који долазе на 
Смотру стваралаштва у организацији Савеза дистрофичара Србије.

Изложба радова радионице „Наша дела“ у културном центру Шабац

Првенство региона Курс компјутера
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уМЕСТО ЗАКЉуЧКА

И ПОСЛЕ СВЕГА

За 40 година свога рада, Савез дистрофичара Србије је постала 
велика и у јавности препознатљива социјално-хуманитарна организација, 
која је дала свој огромни допринос у решавању различитих проблема особа 
са инвалидитетом, а посебно оболелих од мишићних дистрофија. Успела 
је да окупи многобројне чланове из градова и села широм наше земље и 
да створи организовану мрежу локалних организација, са јасно подељеним 
мандатима и надлежностима. Већ скоро пола века била је и остала 
протагониста нових идеја и схватања о особама са инвалидитетом, као и 
респектабилан партнер званичних државних органа у решавању проблема 
за чије решавање има највећи легитимитет – јер су је и основале, а и воде 
је и у јавности представљају углавном  особе са мишићном дистрофијом. 
Она заступа и штити потребе и интересе свога чланства, тежећи при том 
да стално унапређује њихов укупни положај у свим доменима савременог 
друштва. 

У свим временским етапама и током промена друштвеног и 
политичког система у нашој земљи, која је такође пролазла и још увек 
пролази кроз многе промене, Савез се трудио да прати савремене токове и 
да свој рад прилагођава новонасталим околностима.

Ми смо живели са свим грађанима Србије, делили судбину читаве 
нације и давали свој допринос колико смо могли. О тим успесима говоре 
претходне странице књиге, а на вама је да као читаоци судите да ли смо 
били на висини тог задатка. 

За четири деценије нашег постојања и рада, изградили смо нашу 
филозофију и принципе које смо доследно следили и којих ћемо се и даље 
држати, а то су: поштовање људских права особа са инвалидитетом, једнаке 
могућности за све, недискриминација по основу инвалидности и примена 
европских и стандарда УН у области политике инвалидности.  

И на крају, далеко смо од помисли да смо у овој књизи рекли све о 
нама и нашем раду, јер је 40 година дуг временски период. Ако сте читајући 
ову монографију сазнали нешто ново о особама са мишићном дистрофијом 
и сродним неуро-мишићним обољењима, као и о раду наших организација 
или пожелели да нас на било који начин подржите у остваривању наших 
циљева, придружите нам се! Пред нама је још много изазова и отворених 
питања, али оно што ће нас водити напред биће сазнање да је „способност 
човека да се разликује од других његова највећа вредност, а не мана или 
основ за дискриминацију“. 

Ако и ви, поштовани читаоци, сарадници и пријатељи, делите наше 
вредности и подржавате оно што Савез дистрофичара Србије ради, бићете 
увек добродошли!

Ваш Савез дистрофичара Србије                                                                                        
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