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PPoo{{ttoovvaannii ~~iittaaooccii,,

Добродошли у пролећно издање Весника МД,, које доноси
пуно нових и важних информација из различитих области,, али оно
што ће вероватно највише привући пажњу свих нас јесте усвајање
дуго очекиваног,, системског закона – Закона о социјалној заштити..

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон 3311..

марта 22001111.. Због његовог значаја и јавне дискусије у којој су
учествовале бројне инвалидске организације,, међу којима и Савез
дистрофичара Србије,, у овом броју дајемо краћу анализу оних
његових одредби које су за особе са инвалидитетом најзначајније,,

са посебним освртом на делове Закона на које је Национална
организација упутила амандмане..

Овај Закон је за особе са инвалидитетом,, између осталог,,

значајан и због тога што по први пут правно регулише резличите
сервиса подршке,, од којих је за особе са телесним инвалидитетом
један од најбитнијих -- сервис персоналних асистената.. Чланом 4400..

Закона дефинисане су групе услуга социјалне заштите.. Између
осталог,, ту су услуге у заједници које обухватају и дневне боравке
и помоћ у кући.. Предлог Закона такође по први пут у Србији
предвиђа услуге подршке за самостални живот:: становање уз
подршку,, персоналну асистенцију,, обуку за самостални живот.. Ово
представља значајан корак у развоју сервиса подршке који би
требало да омогуће пуну социјалну укљученост и самосталност
особа са инвалидитетом.. 

Наравно,, много детаљнију анализу,, укључујући и очекиване
недостатке и слабости ових одредби,, којих на жалост има,, можете
прочитати у самом тексту.. Али оно што је сигурно,, а то је да су у
нормативном смислу и у Србији сада створени много бољи
предуслови за равнoправност и социјалну укљученост једне од
највећих маргинализованих група,, као што су особе са
инвалидитетом..

У нади да ће нам ово пролеће донети још пуно позитивних
промена,, почев од оних малих,, личних,, Редакција листа вам жели
да не пропустите ни један леп тренутак у вашим животима!!

Срдачно,,    

Иванка Јовановић

[[ttaammppaawwee oovvoogg bbrroojjaa 

ffiinnaannssiijjsskkii jjee oommoogguu}}iilloo 

MMiinniissttaarrssttvvoo kkuullttuurree.. 
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44 IIZZ RRAADDAA SSAAVVEEZZAA:: PPrroobblleemmii uu vveezzii 
ddooddeellee aappaarraattaa zzaa NNIIVV

66 IIZZ RRAADDAA SSAAVVEEZZAA:: NNoovvaa eemmiissiijjaa zzaa 
oossoobbee ssaa iinnvvaalliiddiitteettoomm nnaa RRTTSS--uu

77 ZZAAKKOONNOODDAAVVSSTTVVOO:: NNoovvoossttii iizz 
zzaakkoonnooddaavvssttvvaa

99 ZZAAKKOONNOODDAAVVSSTTVVOO:: AAnnaalliizzaa nnoovvoogg 
ZZaakkoonnaa oo ssoocciijjaallnnoojj zzaa{{ttiittii

1122 DDEE[[AAVVAAWWAA:: PPrreeddssttaavvqqeenn nnaaccrrtt 
aalltteerrnnaattiivvnnoogg iizzvvee{{ttaajjaa

1133 DDEE[[AAVVAAWWAA:: RRaaddnnaa ggrruuppaa zzaa iizzrraadduu  
ddrr`̀aavvnnoogg iizzvvee{{ttaajjaa oo sspprroovvoo||eewwuu 
KKoonnvvnneecciijjee UUNN 

1144 DDOOGGAA\\AAJJII:: SSeemmiinnaarr oo ssttrraattee{{kkiimm 
pprraavvcciimmaa SSeekkttoorraa zzaa OOSSII

1166 RREEPPOORRTTAA@@AA:: SSttuuddiijjsskkaa ppoosseettaa 
NNeemmaa~~kkoojj 

1188 MMEE\\UUNNAARROODDNNEE AAKKTTIIVVNNOOSSTTII:: 
KKoonnffeerreenncciijjaa uu TTuurrsskkoojj

2211 MMEEDDIICCIINNAA:: SSttaannddaarrddii nneeggee oossoobbaa ssaa
DDii{{eennoovvoomm mmii{{ii}}nnoomm ddiissttrrooffiijjoomm

2255 RREEPPOORRTTAA@@AA:: SSvveettlloosstt nnoovvoogg ddaannaa 

2266 IIZZ RRAADDAA OORRGGAANNIIZZAACCIIJJAA:: 
BBeeooggrraadd,, SSmmeeddeerreevvoo,, NNii{{,, LLeesskkoovvaacc,,    
SSoommbboorr,, PPaann~~eevvoo,, PPaarraa}}iinn,, UU`̀iiccee

S A D R @ A J
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Због проблема који већ
дуже од годину дана ометају
рад Националног центра за
неинвазивну механичку венти-
лацију (скраћено НИВ), Савез
дистрофичара Србије је по-
ново интензивирао напоре на
решавању овог, за многе наше
чланове, животног питања.
Наиме, на састанку који је
одржан 16. марта у Мини-
страству здравља конста-
товано је да је потребно наћи
решења за неколико спорних
питања: децентрализације зд-
равственог система у погледу
третмана особа са сметњама
при дисању, централизације
набавке опреме, едукације
лекара и медицинских сестара
и формирања нове комисиеј за
НИВ. 

Састанак је сазван на
иницијативу Савеза дистро-
фичара Србије, а поред наших
представника – Радован
Павловић, Иванка Јовановић и
Александра Пановић, присус-
твовали су: др Ивана Мишић
помоћник министра здравља,
др Тања Рајевић и др Славица
Стевановић, такође из Минис-
тарства здравља, др Весна

Радосављевић, директорка
Клинике за плућне болести и
њене колеге, др Весна Буку-
мирић и др Владимир Жугић. 

Ово питање је за Савез
дистрофичара Србије једно од
приоритетних, јер је очуваност
органа за дисање, тј. рес-
пираторног система питање од
животног значаја за децу и
одрасле са неуромишићним
обољењима као и болестима
мотонеурона као што су спи-
нална мишићна атрофија
(СМА) и амиотрофична лате-
рална склероза (АЛС). Код
ових болести долази до про-
гресивне слабости, најчешће
мишића руку и ногу, али код
неких форми јава се и про-
гресивна слабост мишића који
су неопходни за дисање и
кашаљ. Слабост мишића за
дисање доводи до поремећаја
функције дисања која се у
одређеном временском пери-
оду погоршава и уколико се у
правом тренутку не примене
машине за дисање, тј. апарати
за асистирано (потпомогнуто)
механичко дисање, може доћи
до нежељеног исхода, односно
смрти. 

На жалост, последњих
годину дана дошло је до про-
блема у функционисању Наци-
оналог центра за НИВ које смо
ми, у сарадњи са свим реле-
вантним актерима као што су
Министарство здравља, Репу-
блички завод за здравствено
осигурање, Клиника за плућне
болести КЦС, Клиника за
неурологију деце и омладине и
Клиника за неурологију КЦС,
покушавали да решимо, али за
сада није било  значајнијих
помака. 

На самом почетку
представници СДС-а су из-
нели проблеме међу којима су
кључни - набавка апарата, не-
довољан број обучених лекара
и сестара и централизована
додела апарата за НИВ, а
затим и предлоге у вези реша-
вања овог питања: 

да расписивање тендера и
преузимање вентилатора
за НИВ буде, као и код
набаке других ртопедских
помагала, у оквиру
Републичког завода за
здравствено  осигурање
(уместо у оквиру КЦС-а).

Проблеми у вези доделе апарата за НИВ

Корак напред – два
назад

- Због низа проблема и даље застој у раду Националног центра за
неинвазивну механичку вентилацију. – Савез дистрофичара Србије

поново тражио хитан састанак свих страна одговорних за ову ситуацију,
који је одржан у Министарству здравља 16. марта, на коме је донето

више одлука које треба да доведу до решења проблема. 
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досадашња пракса је пока-
зала да Клинички центар
нема новац за редовну
исплату апарата, а тиме и
за правовремену набавку и
помоћ угроженим паци-
јентима. Такође, вођење
централне базе издатих
апарата било би у надлеж-
ности Републичког завода
за здравствено осигурање.

ради повећања ефикас-
ности здравствене заштите
респираторно угрoжених
особа на територији целе
Србије, додела апарата и
обучавање оболелих и
чланова њихових породица
треба да се врши не само у
Националном центру за
НИВ који се налази у
оквиру Клиничког центра
Србије, него и у терци-
јарним здравственим
установама (Београд, Нови
Сад, Крагујевац, Ниш), под
условом да се у одгова-
рајућим установама
претходно едукује лекар-
ски, односно медицински
кадар за такву врсту посла. 

у изабраним терцијарним
установама (у Београду –
КЦС, Б.Коса, Земун и Град-
ска болница Звездара, у
Крагујевцу, Нишу и Новом
Саду) поред едуковааних
пулмолога и медицинског
особља (медицински
техничари и медицинске
сестре) о НИВ-у, потребно
је обезбедити минималну
опрему за рад – машину за
кашаљ, интра и екстра пул-
монална перкусију као и
апарат за мерење снаге
мишића за дисање.

потребно је да  у Завод за
здравствено осигурање
формира националну
Комисију за НИВ у договору
са Центром за НИВ у коју
би били укључени  и
специјалисти  из одабраних
терцијарних здравствених
установа 

И др Жугић и др Букумирић
су се сложили са предлозима,
посебно са оним делом који се
односи на децентрализацију
система здравствене заштите.
Др В. Букумирић је рекла да је
током 2010. године издато 25
апарата (5 апарата за оболеле
од прогресивних неуромишић-
них болести и 20 апарата за
оболеле од АЛС-а), као и да је
захваљујући донацији преуре-
ђена соба са купатилом за
смештај особа са респира-
торним сметњама. Неопходно је
хитно покренути процедуру
расписивања новог тендера за
набавку апарата за НИВ, како
би се што пре премостио овај
недостатак.

На крају састанка, др
Ивана Мишић, помоћник мини-
стра здравља је обећала да ће
од Републичког фонда најпре
затражити да се расписивање
тендера за апарате за НИВ,
расподела и вођење централне
евиденције правно регулише,
по истом принципу као што се
врши набавка и остале меди-
цинске опреме. Након тога,
било би уређено питање децен-
трализације, а на састанку је
договорено да би, поред Клини-
чког центра Србије, још неко-
лико терцијалних установа ра-
диле неинвазивну механичку
вентилацију: у Београду –
Клиника за плућне болести и
Болница на Б. Коси, затим у
Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
Паралелно са тим била би
извршена едукација лекара и
другог медицинског особља и
формиран Републички конзи-
лијум који ће преузети ингерен-
ције садашње Комисије за НИВ.

Подсећања ради

Национални центар за неин-
вазивну механичку вентила-
цију формиран је 2006. године
решењем Министарства здрав-
ља. Одлуком Управног одбора
Републичког Завода за здрав-
ствено осигурање од 26. јуна
2007. год. обезбеђена су сред-
ства за набавку апарата за
неинвазивну механичку венти-
лацију за лечење у кућним
условима. У складу са овом
одлуком и уз сагласност Ми-
нистарства здравља, форми-
рана је и комисија за доделу
апарата за НИВ у кућним ус-
ловима, која даје сагласност,
врши едукацију и контролу
издавања апарата. Тиме су
апарати за асистирано дисање
стављени на позитивну листу и
обезбеђују се из средстава
обавезног здравственог  осигу-
рања. У КЦС од 50 апарата
колико је набављено прили-
ком оснивања Центра постоји
још 2 расположива апарата,
али како је листа оних на чека-
њу дугачка, та два апарата ће
веома брзо бити подељена.
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РТС потписао протокол са
Националном организацијом особа

са инвалидитетом Србије

Емисија за особе
сa инвалидитетом

на РТС-у

- Нова емисија о животу и проблемима
особа са инвалидитетом „Место за нас“
почеће да се емитује од априла 2011.

године на другом програму РТС-а. 
- Получасовна емисија приказиваће се 
два пута месечно у ударном термину 

од 20 часова на другом каналу.  

Радио-телевизија Србије потписала је
3. марта 2011. год. Протокол са Националном
организацијом особа са инвалидитетом Србије о
емитовању посебне емисије посвећене животу и
проблемима особа са инвалидитетом која ће се
звати „Место за нас“. 

Емисија, у трајању од 30 минута, биће
емитована два пута месечно, на другом програму
РТС-а, у ударном термину од 20 часова.

Садржајем емисије, али и свим оним што
ће о особама са инвалидитетом бити емитовано у
програму бавиће се посебно формирани
Програмски одбор у саставу: Иванка
Јовановић (Савез дистрофичара Србије),
Наталија Лазић (Републичко удружење
Србије за помоћ особама са аутизмом),
Јелана Стојановић (Савез слепих Србије) и
Мимица Живадиновић (ЦИЛ Србије). 

Радио-телевизија Србије запослила је и
три особе са инвалидитетом, а водитељ ове
емисије биће један од њих, Милан Добричић из
Савеза мултипле склерозе Србије.

Маил адреса новоформиране
Редакције којој можете слати
информације и вести из рада

ваших организација је::
mestozanas@gmail.com

NNiikkoollaa MMiirrkkoovv,, ddiirreekkttoorr TTeelleevviizziijjee ((lleevvoo)),,
SSttaanniissllaavv VVeeqqkkoovvii}},, ggeenneerraallnnii sseekkrreettaarr TTeelleevviizziijjee

((uu ssrreeddiinnii)) ii II.. JJoovvaannoovvii}} nnaa ppoottppiissiivvaawwuu
PPrroottookkoollaa

OOssttaallii uu~~eessnniiccii ssvvee~~aannoossttii ppoovvooddoomm
ppookkrreettaawwaa nnoovvee eemmiissiijjee nnaa RRTTSS--uu
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Током јесењег заседања
Народна скупштина усвојила је
већи број закона од значаја за
особе са инвалидитетом: Изме-
не и допуне Закона о пен--
зијском и инвалидском осигу-
рању, измене и допуне Закона о
играма на срећу, измене и до-
пуне Закона о порезу на упо-
требу, држање и ношење доба-
ра, измене и допуне Закона о
здравственој заштити, Закон о
задужбинама и фондацијама,
Закон о ваздушном саобраћају,
измене и допуне Закона о тури-
зму. Национална организација
особа са инвалидитетом Србије,
чији је Савез дистрофичара
члан, припремила је низ аман-
дмана на већину ових закона. У
неким случајевима иницијативе
су дале резултате, предлагачи
закона прихватили су понуђене
амандмане, али на жалост Сек-
тор за пензијско и инвалидско
осигурање Министарства рада и
социјалне политике није пока-
зао разумевање за предлог по-
бољшања понуђеног текста из-
мена и допуна Закона о пензиј-
ском и инвалидском осигу-
рању.

Изменама и допунама За-
кона о пензијском и инва-
лидском осигурању („Служ-
бени гласник РС“ бр. 101/ 2010)
потврђено је право на новчану
накнаду за помоћ и негу другог
лица. Чланом 19 Закона унет је
нови члан 41а који предвиђа да
право на новчану накнаду за
помоћ и негу другог лица, има

осигураник и корисник пензије,
коме је због природе и тежине
стања повреде или болести
утврђена потреба за помоћи и
негом за обављање радњи ради
задовољавања основних живот-
них потреба. Овај Закон дефи-
нише да потреба за помоћи и
негом другог лица постоји код
лица које је непокретно, или
које због тежине и природе
трајних болести и болесног ста-
ња није способно да се самос-
тално креће ни у оквиру стана
уз употребу одговарајућих по-
магала, нити да се само храни,
свлачи, облачи и да одржава
основну личну хигијену, код
слепог лица које је изгубило
осећај светлости са тачном про-
јекцијом и код лица које по-
стиже вид са корекцијом до
0,05. 

Имајући у виду ригидност
текста, НООИС је покушао да
амандманима поправи предлог
закона и понуди прецизнију
дефиницију критеријума за ос-
тваривање права на новчану
накнаду за помоћ и негу другог
лица, како би се отклониле
евентуалне недоумице око ос-
тваривања овог права од стра-
не особа са последицама неуро-
мишићних стања и болести, па-
раплегије, дечје и церебралне
парализе и мултипле склерозе.
Предлагачи Закона нису при-
хватили понуђени амандман
али су НООИС-у дали гаранције
да приликом тумачења спорног
члана неће користити

ригидност тек-
ста на начин који
би угрозио права доса-
дашњих уживалаца нак-
наде за туђу негу и помоћ,
укључујући и особе са неур-
омишићним обољењима које ће
и даље користити ово право. 

Благовремена интервен-
ција амандманом НООИС на
предлог Закона о изменама и
допунама Закона о играма на
срећу спречила је покушај да
се и невладине организације
које се старају о социјално
угроженим лицима појаве као
потенцијални корисници 20 %
лутријских средстава намење-
них финансирању организа-
ција особа са инвалидитетом
која раде на побољшању
њиховог положаја. Амандман је
прихваћен тако да ће преко 500
организација особа са инвали-
дитетом и даље  самостално
користити лутријска средства
за унапређивање  положаја
особа са инвалидитетом.

Изменама и допунама
Закона о порезу на упо-
требу, држање и ношење
добара („Сл. гласник РС“ бр.
101/2010) прописано је да су
власници моторних возила
особе са инвалидитетом са 80
или више процената телесног
оштећења, или код којих
постоји телесно оштећење које
има за последицу неспособност
доњих екстремитета ногу од 60
или више процената, осло-
бођени плаћања пореза на
употребу на једно моторно во-
зило које се на њихово име
прво региструје у једној години
приликом плаћања регистра-
ције, продужења регистрације
и замене регистарских таблица
моторних возила. Ово право
остварује се приликом регис-
трације моторног возила на тај
начин што се уз потребну до-
кументацију прилаже и потврда
надлежног органа којом се
доказује статус инвалидности.

Новости из
законодавства
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Изменама и допунама Закона о
порезу на употребу, држање и
ношење добара прописано је
да су и родитељи вишеструко
ометене деце која су у отво-
реној заштити, односно о који-
ма родитељи непосредно бри-
ну, ослобођени плаћања поре-
за на употребу на једно
моторно возило које се на
њихово име, односно на име
једног од њих, прво региструје
у једној години. 

Поменутим изменама и
допунама прописано је такође
да су организације особа са
инвалидитетом основане са
циљем пружања помоћи лици-
ма са инвалидитетом, које су
регистроване у складу са
законом – ослобођенe плаћања
пореза на употребу за возила
прилагођена искључиво за
превоз њихових чланова.

На жалост, предлагач
измена Закона о здрав-
ственој заштити није иско-
ристио поступак измена про-
писа да усклади одредбе члана
38. Закона са Конвенцијом о
правима особа са инвали-
дитетом. Ипак, представници
Министарства здравља обећа-
ли су да ће приликом следећих
измена закона током 2011.
године изменити одредбе спор-
ног члана 38, а позвали су
организације особа са инвали-
дитетом да им пошаљу друге
предлоге измена овог и свих
осталих релевантних прописа
из области здравствене зашти-
те. Удружење дистрофичара
Ниша искористило је ову
прилику и Савезу дистрофи-
чара и НООИС-у послало више
квалитетних предлога који ће
бити прослеђени Министарству
здравља.

Законом о задужби-
нама и фондацијама унапре-
ђивање положаја особа са
инвалидитетом препозната је

као једна од активности задуж-
бина и фондација. Закон пружа
основ за формирање разли-
читих задужбина и фондација
усмерених на унапређивање
положаја особа са инвалиди-
тетом. Између осталог, особе
са инвалидитетом и чланови
њихових породица могу осни-
вати задужбине или фондације
ради пружања персоналне
асистенције, дневних боравака,
становања уз подршку.

Предлагач Закона о
ваздушном саобраћају при-
хватио је амандмане НООИС
којима се забрањује дискри-
минација особа са инвали-
дитетом и путника са отежаним
кретањем у ваздушном саобра-
ћају и прописују санкције за
прекршиоце. 

И предлагач Закона о
изменама и допунама Закона
о туризму прихватио је
амандман НООИС којим се
предвиђа обавеза прописи-
вања техничких стандарда
услуга за госте са инва-
лидитетом у туристичким објек-
тима. Предложени амандмани
су изгласани и постали су
саставни део закона.

Др Дамјан Татић
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Закон o социјалној заш-
тити у свом уводном делу (чла-
ном 3) дефинише циљеве соци-
јалне заштите, између осталог
наводећи стварање једнаких
могућности за самостални жи-
вот и подстицање социјалне
укључености. Ове одредбе су
очито написане на основу
одредби члана 19 Конвенције о
правима особа са инвалиди-
тетом и члана 15 ревидиране
Европске социјалне повеље.

Значајно је што Закона
предвиђа могућност да органе
социјалне заштите могу осни-
вати како органи државе, те-
риторијалне аутономије и ло-
калне самоуправе, тако и друга
физичка и правна лица која
испуњавају законом прописане
услове, чиме се афирмише плу-
рализам пружалаца услуга со-
цијалне заштите. Једино локал-
не самоуправе могу оснивати
центре за социјални рад, а
Република и покрајина заводе
за социјалну заштиту.

Закон утврђује пошто-
вање начела заштите људских
права и достојанства корисника
услуга социјалне заштите (члан
24) и забрањује њихову дискри-
минацију (члан 25), укључујући
забрану дискриминације на
основу инвалидности. Услуге се
пружају кориснику у најмање
рестриктивном окружењу (члан
27), тако да се омогући останак
у локалној заједници.

Чланом 40. Закона дефи-
нисане су групе услуга соци-
јалне заштите. Између осталог,
ту су услуге у заједници које
обухватају и дневне боравке и
помоћ у кући. Закон такође по
први пут у Србији предвиђа
услуге подршке за самостални
живот: становање уз подршку,
персоналну асистенцију, обуку
за самостални живот. Ово
представља значајан корак у
развоју сервиса подршке који
би требало да омогуће пуну
социјалну укљученост и самос-
талност особа са инвалиди-
тетом. Становање уз подршку

финансираће се из републичког
буџета, док ће локалне самоу-
праве финансирати услуге
персoналне асистенције. На
жалост, имајући у виду финан-
сијске капацитете локалних
самоуправа у Србији поставља
се питање да ли ће сервис
персоналних асистената моћи
да заживи у пракси без финан-
сијске подршке Републике.

Чланом 41. Закон дефи-
нише кориснике права и услуга
социјалне заштите. Међу мало-
летницима између осталог су
апострофирана деца и млади са
сметњама у развоју - телесне,
интелектуалне, менталне, сен-
зорне, говорно-језичке, социо-
емоционалне, вишеструке –
чије потребе за негом прева-
зилазе могућности породице.
Међу пунолетним особама из-
међу осталог су апострофиране
особе чије благостање, без-
бедност и продуктиван живот у
друштву су угрожени услед ин-
валидности, нарочито ако имају
телесне, сензорне, интелек-

Анализа Закона о социјалној
заштити

Влада Србије донела је 23. децембра 2010. године предлог
новог Закона о социјалној заштити и упутила га Народној
скупштини на разматрање и усвајање. Народна скупштина
Републике Србије усвојила је Закон 31. марта 2011. Због
његовог значаја и јавне дискусије у којој су учествовале

бројне инвалидске организације, међу којима и Савез
дистрофичара Србије, дајемо краћу анализу оних његових

одредби које су за особе са инвалидитетом најзначајније, са
посебним освртом на делове закона на које је Национална

организација упутила амандмане.
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туалне, менталне
или тешкоће у кому-

ницирању, а услед дру-
штвених или других

препрека се суочавају са
функционалним ограниче-

њима у једној или више об-
ласти живота. Ова законска
дефиниција очито се ослања на
биопсихосоцијални модел прис-
тупа инвалидности.

Услуге подршке самос-
талном животу пружају се
појединцу како би се његове
могућности задовољавања ос-
новних животних потреба изје-
дначиле са могућностима дру-
гих чланова друштва, да би му
се побољшао квалитет живота
и омогућило да води самос-
талан и квалитетан живот у
друштву (став 1 члана 45 За-
кона). 

Нови Закон о социјалној
заштити уређује и услове за
домски смештај корисника,
укључујући и смештај у мале
домске јединице. Ипак, ова ма-
терија је разрађена мање де-
таљно него ранијим законима,
што је на трагу настојања под-
стицања процеса деинститу-
ционализације. 

Чланом 61. Закона пред-
виђена је могућност да се ус-
луге развијања радних спосo-
бности и радног ангажовања
корисника пружају у устано-
вама социјалне заштите и
радним центрима у складу са
одредбама Закона о профе-
сионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инва-
лидитетом.  

Уколико установе соци-
јалне заштите које су основале
Република, аутономна покра-
јина или локална самоуправа не
могу да пруже услуге социјалне
заштите у потребном обиму,
услуге у поступку јавне набавке
може пружити лиценцирани
пружалац услуга из приватног
сектора (чл. 64). Наручилац
услуга обезбеђује најквали-

тетније и најекономичније ус-
луге али мора водити рачуна о
интересима корисника, а пру-
жалац услуга мора поштовати
стандарде квалитета услуга
(чл. 66). 

Закон чланом 79. набраја
врсте материјалне подршке,
између осталог и додатак за
помоћ и негу другог лица и
увећани додатак за помоћ и
негу другог лица. Право на
додатак за помоћ и негу другог
лица има лице коме је због
телесног или сензорног оште-
ћења, интелектуалних потеш-
коћа или промена у здрав-
ственом стању неопходна по-
моћ и негу другог лица у
остваривању основних живот-
них активности (чл. 92, ст. 1).
Право на додатак за помоћ и
негу другог лица се остварује у
поступку прописаном пропи-
сима о пензијско-инвалидском
осигурању. Пошто су изменама
и допунама Закона о ПИО из
децембра 2010. године (чл 41 а,
измењен чланом 19 Закона о
изменама и допунама Закона о
ПИО) критеријуми за оствари-
вање права на додатак за
помоћ и негу другог лица дефи-
нисани рестриктивно, НООИС је

иницирао усвајање амандмана
којим би се у Закону о соци-
јалној заштити ти критеријуми
дефинисали квалитетније, у
складу са међународним стан-
дардима. Ова иницијатива уро-
дила је плодом, предложени
амандман је изгласан. Закон о
социјалној заштити сада про-
писује да потреба за помоћи и
негом другог лица постоји код
лица коме је услед телесног
оштећења, оштећења чула ви-
да које узрокује губитак осећаја
светлости са тачном пројек-
цијом или се вид постиже са
корекцијом 0.05, интелектуал-
них потешкоћа или промена у
здравственом стању неопходна
помоћ и нега другог лица ради
задовољења основних живот-
них потреба и које не може да
устане из кревета, да се креће
унутар стана без употребе
помагала, да се храни, свлачи,
облачи или да одржава основну
личну хигијену без помоћи
другог лица. Закон предвиђа да
је износ месечног додатка за
помоћ и негу другог лица седам
хиљада шест стотина динара и
да се усклађује са индексом
потрошачких цена два пута
годишње (чл. 93). Право на
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увећани додатак
за помоћ и негу
другог лица има особа
којој је на основу прописа
о пензијско - инвалидском
осигурању утврђено телесно
оштећење од 100 процената по
једном основу, или да има
трајни органски поремећај
неуролошког или психичког
типа (чл. 94). Прихваћен је
амандман народне посланице
Гордане Рајков да се овај члан
допуни тако да сада право на
увећани додатак има и лице
које има више оштећења, с тим
да ниво оштећења износи по
70% и више процената и то по
најмање два основа. Месeчни
износ увећане накнаде је два-
десет хиљада и пет стотина
динара и он се усклађује са
индексом потрошачких цена
два пута годишње (чл. 94). 

Усвојен је и амандман по
коме један од родитеља који
није у радном односу, а
најмање 15 година негује своје
дете које је остварило пра-во
на увећани додатак за помоћ и
негу другог лица, сада има
право на посебну новчану
накнаду у виду дожи-вотног
месечног примања у висини
најниже пензије када наврши
општи старосни услов за
остваривање пензије уко-лико
није остварио право на пензију. 

На жалост нису усвојене
иницијативе НООИС да се
додатак за помоћ и негу другог
лица и увећани додатак
усклађују са индексом потро-
шачких цена квартално, уместо
шестомесечно, упркос инфла-
цији која је почетком године
износила више од 12 посто у
односу на фебруар 2010. и
претила да обезвреди накнаду.

Др Дамјан Татић

У сусрет Закону о социјалној
заштити 

У сусрет Закону о социјалној заштити, са акцентом на
службама подршке за особе са инвалидитетом – био је
назив округлог стола који је одржан 14. фебруара 2011.
године у Београду, у организацији ЦИЛ Србија. Том
приликом Владан Јовановић, самостални консултант у
области социјалне заштите и један од чланова радне
групе за озраду Закона, представницима инвалидских
организација представио је текст предлога Закона који је
Влада РС усвојила 23. децембра 2010. године. Узимајући
у обзир широку област коју овај Закон регулише, он ће
детаљније бити уређен Правилницима и Уредбама.
Претпоставља се да ће око 40 тема бити предмет тих
подзаконских аката, што не значи да ће их бити у том
броју јер ће неке теме, односно више њих, бити
обухваћене једним подзаконским актом. Један од
подзаконских аката односиће се и на сервис персоналних
асистената. Израда подзаконских аката треба да буде
завршена током 2011. године. 

Из тог излагања, као и из излагања других говорника,
нарочито представника београдских општина и заменице
секретара за социјалну заштиту, могао се извести
закључак да ће финансирање сервиса зависити од
јединица локалне самоуправе. У многим оштинама то ће,
макар у почетку, сигурно бити препрека за пуну примену
Закона, а посебно „компликована“ ситуација је у
Београду. Према речима Драгана Вујевића, члана
Општинског већа ГО Нови Београд, поставља се питање
надлежности града, односно градских општина у области
финансирања услуга социјалне заштите. Он је рекао да би
у случају главног града, финансирање било у
надлежности Градске Скупштине, као јединице локалне
самоуправе, а не градских општина, али са тим се није
сложио представник ГО Звездара.
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Повод за одржавање округлог стола,
25. фебруара у Београду било је пред-
стављање нацрта Алтернативног извештаја
о спровођењу Конвенције УН о правима
особа са инвалидитетом у Србији. Центар
за самостални живот инвалида Србије у
партнерству са НООИС током 2010. спро-
водио је пројекат - Изградња капацитета
ООСИ ради праћења примене Конвенције
УН о правима ОСИ, који је финансијски
подржала Европска Унија кроз програм
ЕИДХР, а учешће у финансирању пројекта
је имало и Министарство за рад и
социјална питања Србије.

Поред представника организација особа са
инвалидитетом и других организација цивилног
друштва (у име СДС су на скупу били И.
Јовановић, Д. Јоксимовић и Ј. Чаталинац),
oкруглом столу су присуствовали и представници
Министарства рада и социјалне политике,
Министарства за људска и мањинска права РС,
канцеларије ЕУ у Србији, као и Саша Јанковић,
републички омбудсман и др Невена Петрушић,
повереница за заштиту равноправности. 

На скупу су представљене основне пре-
поруке шта држава треба да уради како би се
ускладили закони са праксом, а које се односе на
следеће области – образовање, запошљавање,
приступачност, сервиси подршке, равноправност
и недискриминација и насиље над женама са
инвалидитетом. С обзиром на велики број
препорука, иако се још увек ради о нацрту
(финални алтернативни извештај биће
прослеђен Међународном комитету за праћење
тек на јесен, након слања државног извештаја)
могло се закључити да је још увек велики јаз
између нормативног и стварног.

Представљен нацрт
алтернативног извештаја о
примени Конвенције УН У

Србији

Говорећи на скупу, Саша Јанковић је изнео податак
да је кацеларији републичког заштитника грађана
током прошле године пристигла 101 притужба особа
са инвалидитетом. Оно што је занимљиво је и
податак да је од свих пристиглих притужби (и у
другим областима) највећи проценат оправданих
управо из области нарушавања права ОСИ (око 60 %
је имало основа). Он је рекао и то да је добро што су
притужбе стизале из целе земље, али оно што је
лоше је што их нису подносиле и организације особа
са инвалидитетом. Најчешће су се односиле на
нарушавање права из области пензијско-инвалидског
осигурање, заштићеног становања, одузимања
пословне способности без судких одлука и сл.

Повереница за заштиту равноправности, др Невена
Петрушић, позвала је представнике организација
особа са инвалидитетом да се обраћају овом новом,
независном државном органу који је задужен за
заштиту од дискриминације по било ком основу. До
сада је на њихову адресу стигао мали број притужби,
али разлози томе су вероватно и недовољна
обавештеност јавности. Седиште поверенцие је у
улици Краља Милана 14 у Београду, а маил адреса: 
poverenica@ravnopravnost.gov.rs
Више информација можете наћи  и на сајту:
www.ravnopravnost.gov.rs
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Први састанак Радне гру-
пе за израду државног Иници-
јалног извештаја о примени
Конвенције о правима особа са
инвалидитетом у Србији одр-
жан је у Палати Србија 17.
фебруара 2011. године, коме су
присуствовали представници
свих министарстава, као и дела
организација особа са инвали-
дитетом. Чланица радне групе у
име СДС и НООИС је Иванка
Јовановић.

У складу са реформом
система извештавања о при-
мени основних међународних
уговора о људским правима,
које је Министарство за људска
и мањинска права почело да
спроводи сагласно препорукама
уговорних тела УН, приступило
се формирању радне групе за
израду државног Иницијалног
извештаја о примени Конвен-
ције о правима особа са инва-
лидитетом. У том смислу над-
лежни државни органи и
удружења грађана која се баве
питањима релевантним за ос-
тваривање права особа са
инвалидитетом у Републици
Србији позвани су да одреде
своје представнике за чланове
радне групе  у циљу израде
адекватног документа који тре-
ба да  садржи преглед стања
права особа са инвалидитетом
у   Србији  за период  од сеп-
тембра 2009. до сада, тј. за
период након усвајања Кон-
венције УН.

У складу са чл. 35. тог
међународног уговора све др-
жаве чланице су у обавези да
Комитету за права особа са
инвалидитетом доставе свеобу-
хватни извештај о мерама које
су предузете у циљу извр-
шавања обавеза из ове Кон-
венције, као и о напретку који
је у том погледу остварен, у
року од две године након
ступања ове Конвенције, а
затим да Комитету за права
особа са инвалидитетом перио-
дично подносе извештаје о то-
ме како се права загарантована
Конвенцијом о правима особа
са инвалидитетом поштују и
примењују. 

После уводног излагања
присутнима је објашњена  тех-
ника израде извештаја о спро-
вођењу основних међународних
уговора о људским правима.
Извештаји овог типа се састоје
из два дела: заједничког ос-
новног документа о држави и
извештаја који се односи на
специфичан међународни уго-
вор, у овом случају Конвенцију.

Иницијални извештај који
ће се односити на примену Кон-
венције о правима особа са
инвалидитетом треба да буде
сажет (максималан број страна
је 60)  и да  садржи инфор-
мације у вези са правним и
фактичким спровођењем чла-
нова Конвенције које се односе
на законодавне и практичне
новине које утичу на пуно
остварење права признатих
Конвенцијом за сва лица, са
свим врстама инвалидитета у
Републици Србији у периоду од
септембра 2009. до 2011. го-
дине. Прилог том документу
чини извештај Министарства за
Косово и Метохију који ће се
односити на стање права особа
са инвалидитетом у АП Косово
и Метохија. 

У извештају треба да се
укаже на стварно, објективно
стање и ако неке податке не
поседујемо то треба и навести
са циљем да се побољша стање
људских права особа са инва-
лидитетом у Републици Србији.

Након датих објашњења,
приступило се расподели зада-
така по документима.

Када у наредних месец
дана буде урађен нацрт овог
извештаја, организације особа
са инвалидитетом ће дати своје
коментаре и сугестије. 

Формирана мешовита радна
група за израду државног 
извештаја о спровођењу 

Конвенције УН
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Пројекат ДИЛС – пружање
унапређених услуга на локалном
нивоу и Министарство рада и соци-
јалне политике организовали су 10.
и 11. марта у Београду дводневни
семинар на тему „Стратешки прав-
ци Сектора за заштиту особа са
инвалидитетом у финансирању
програма и пројеката организација
особа са инвалидитетом у 2011. и
2012. години“, коме су присус-
твовали предстваници већег броја
Савеза и других организација
особа са инвалидитетом. Скуп је
отворио помоћник министра Влади-
мир Пешић, а том приликом је и
представљен ажурирани Водич
кроз права особа са инвалидитетом
чији су издавачи МРСП и НООИС. 

Током првог дана пред-
стављен је и анализиран досада-
шњи систем финансирања про-
грама, а најављене су и новине
кроз тзв. „пакете пројекте“. Милена
Бановић је нагласила да Сектор за
заштиту особа са инвалидитетом
подржава оне програме који до-
приносе социјалној интеграцији и
који су у складу са стратешким до-
кументима и Конвенцијом УН. Од
прошле године, након доношења
новог Закона о удружењима, про-
мењене су процедре финансирања
које се врши искључиво преко про-

јеката, а на основу јавних кон-
курса. У складу са тим измењене су
и процедуре извештавања, тако да
се поред финансијских, достављају
и наративни извештаји.

Представљени су и резул-
тати анализе и користи финанси-
раних пројеката, односно актив-
ности на годишњем нивоу. Изнет је
податак да се кроз тзв. годишњи
конкурс за програмске активности
финансира преко 500 организација
у Србији, а да су најзаступљеније

следеће групе активности: сервиси
подршке за особе са интелекту-
алним оштећењима, за особе оште-
ћеног слуха, са телесним инва-
лидитетом и са шећерним болес-
тима, као и активности у вези лоби-
рања и подизања свести. Али,
огроман број активности одлази на
културу и спорт, што је оцењено
као слабост и што убудуће те групе
активности неће бити приоритет за
подршку.  

DOGA]AJI

Семинар Министарства рада и социјалне политике и ДИЛС-а

Стратешки правци Сектора за
заштиту особа са
инвалидитетом 

VV.. PPee{{ii}} ((uu ssrreeddiinnii)),, JJ.. KKootteevvii}} ((lleevvoo)) ii MM.. BBaannoovvii}} ((ddeessnnoo))
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Говорећи о плановима Сек-
тора у погледу финансирања, на-
глашено је да ће следеће актив-
ности имати приоритет у финан-
сирању: саветодавно-терапиј-
ске услуге, лобирање, деин-
ституционализација и превен-
ција деинституционализа-ције,
док ће највећи број сервиса бити
финансиран са локалног нивоа. 

Посебна пажња била је пос-
већена представљању новог пре-
длога за још један вид финан-
сирања, названог «пакети про-
јеката» (или франшизе). Пакети
пројеката су замишљени као
пројекти који ће креирати неку
нову услугу или програм који ће
организација подносилац преко
Министарства рада и социјалне
политике понудити осталим
организацијама да имплемен-
тирају. Организација која изабере
понуђени пројекат добиће, поред
финансијске, и додатну стручну
подршку од креатора тог пројекта.
Ако се пилотирани програм или
услуга покаже као добар и да
позитивне резултате,  он ће пре-
расти у редовну програмску
активност.

Након представљања овог
предлгоа, било је много питања, а
на основу одговора могло се
закључити да ће ово бити додатни
начин финанисарња поред кога ће
постојати и већ постојећи кон-
курси, као и да ће се детаљи и
критеријуми за тзв. франшизе тек
разрадити. 

У наставку семинара, при-
сутнима су подељене и заједно са
њима коментарисане будуће скале
за процене пројеката за прог-
рамске активности,  а значајан део
времена био је посвећен и анализи
пројектних буџета и најчешћим
грешкама које се праве.

И.Ј.

DOGA]AJI

Родна равноправност
жена и мајки деце са

инвалидитетом

Поводом обележавања 8.марта – Међународног дана жена,
организација слепих и слабовидних Ужице у сарадњи са Удружењем
дистрофичара 9. марта 2011. организовали су радионицу са темом родне
равноправности жена са инвалидитетом и мајки деце са инвалидитетом. 

Радионици која је одржана у Регионалном центру за стручно
усавршавање присуствовали су представници Удружења дистрофичара,
церебралне и дечје парализе, слепих и слабовидих, мајке деце са
инвалидитетом, психолог ужичке филијале НСЗ, педагог из Дневног
боравка за децу и омладину са инвалидитетом, као и представници
медија. Модедаторка радионице била је Лидија Златић, председница УГ
“Центар за девојке”

@ене и мајке деце са инвалидитетом су изнеле проблеме који се
односе на решавање проблема око здравствене заштите, затим у вези
права на боловање које им је акутни проблем јер условљава адекватнију
бригу о деци.

То је био одличан увод у тему и разјашњавање основних
концепата као што су разлике између одређења пола и рода, објашњење
појма родних улога и родне равноправности. Концепт родне
равниправности је додатно појашњен и њиховим искуствима, односно
сагледавањем промењених улога жена и мушкараца у савременим
друштвима, где се једна мајка детета са оштећеним видом осврнула и
указала на позитиван тренд, а односи се на повећану пратиципацију
очева деца са инвалидитетом око бриге за њих и њиховог одгајања.

Присутне жене са инвалидитетом и мајке деце са инвалидитетом су
препознале потребу да треба да раде на јачању својих позитивних
потенцијала, као и потенцијала своје деце, што и јесте суштина родне
равнооправност. 

Tijana Petrovi}
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Почетком децембра гру-
па од двадесет представника
организација особа са инвали-
дитетом, других НВО, Нацио-
налне службе за запошљавање,
Министарства рада и социјалне
политике и Уније послодаваца
боравили су у студијској посети
Берлину и његовој околини.
Путовање у Немачку било је део
пројекта „Оснивање предузећа
за професионалну рехабили-
тацију и запошљавање особа са
инвалидитетом кроз размену и
имплементацију најбољих ев-
ропских пракси“ са циљем
упознавања са примерима
добре праксе ЕУ. 

Пројекат је имплемен-
тиран у партнерству са не-
мачком организацијом АСБ (
Arbeiter Samariter Bund), уз
подршку Министарства рада и
социјалне политике, Удружења
послодаваца Србије и НВО
„Живети усправно“, а у оквиру
пројекта “Јачање дијалога из-
међу организација цивилног
друштва Србије и ЕУ” који је
финансира Европска унија, а
реализовала Делегација Европ-
ске уније у Републици Србији.

Првих дана нашег бо-
равка били смо смештени у
Königs Wusterhausen који је од
Берлина удаљен 40 км. У том

малом месту налази се и АСБ-
ова радионица саграђена пре
20 година, након пада Бер-
линског зида. Основне делат-
ности радионице су: подршка
особама са инвалидитетом у
самом месту становања, стам-
бени домови за особе са
менталним сметњама, заштитне
радионице чији циљ је подршка
особа са инвалидитетом у циљу
економске реинтеграције кроз
пружање тренинга и стицања
радног искуства.

Радионица се финансира
од стране државе и генерисања
прихода кроз продају произ-
вода и услуга. Начин финан-
сирања од стране државе је
детаљно прописан законом
(тзв. социјално законодавство)
и финансијска средства која се
алоцирају зависе од степена
инвалидности корисника радио-
нице. За сваку запослену особу
са инвалидитетом АСБ од
државе добија 24 евра дневно.

Главна радионица има
240 радних места, модерно је
опремљена, а обучено особље
им омогућава широк спектар
обука. Радионица има осам
различитих одељака које
омогућавају подршку особама
са инвалидитетом, зависно од
њиховог интереса и могућ-

ности. Различите области рада
обухватају монтажу, израду
столарије и прераду метала и
електро материјала. Поседују
властити погон за израду
намештаја, играчака и гитара
од глине, који се продају на
пијацама, сајмовима и у га-
леријама, у шта смо и ми имали
прилику да се уверимо.

Запослене особе са инва-
лидитетом у АСБ-овој радио-
ници су у великој већини особе
са интелектуалним инвалиди-
тетом. Када се особа одлучи да
ради у АСБ-у прво пролази
процену, како би се утврдило
какав посао јој одговара сходно
преосталим могућностима. На
сваких 4 до 5 запослених особа
са инвалидитетом долази један
инструктор који их обучава, а
потом им пружа подршку и
надгледа њихов рад током
дана. У АСБ-у запослене особе
са инвалидитетом имају ор-
ганизован превоз, обезбеђене
оброке, а неки од запослених су
и смештени у АСБ-овим домо-
вима за социјално становање.
Сви имају право на месечну
надокнаду, годишњи одмор од
30 дана и право на пензи-
онисање после 5 година радног
стажа.

После посете АСБ-овој

Ужице

Студијска посета
Немачкој
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радионици, утисак већине учес-
ника био је да је јако мали
степен инклузије присутан у
овим радионицама. Закључили
смо да овакав вид радног
ангажовања се разликује од
концепта запошљавања у пре-
дузећима за професионалну
рехабилибацију ОСИ, већ више
личи на врсте радних центара, с
том разликом што у Немачкој на
таквим местима особе са инва-
лидитетом постижу продукти-
вност, имају плату, а касније и
пензију.

Наше студијско путовање
задњих дана провели смо у
Берлину, у Интеграцијском хо-
телу који је управо Предузеће
за професионалну рехабили-
тацију ОСИ, у коме раде и особе
са и без инвалидитета. На
жалост, ипак нисмо успели да
разговорамо са менаџером хо-
тела и запосленима. 

За време боравка у
Берлину имали смо састанак са
особом која је задужена за
питања ОСИ у Немачком пар-
ламенту, од које смо сазнали

доста информација. И он је сам
ОСИ и руководи Кабинетом који
чине још двадест ОСИ. Ниједан
државни акт не сме бити донет
у Немачкој док се не консултује
његов Кабинет. Свако минис-
тарство има по једну особу
задужену за питања инвалид-
ности. Од њега смо сазнали и да
особе са инвалидитетом имају
право на социјална давања као
надокнаду за сервисе подршке.
Што се тиче инклузивног об-
разовања, рекао нам је да је то
делимично остварено, али чине
све да буде што више зас-
тупљено. Наиме, породица има
право да изабере да ли жели да
своје дете упише у специјалну
или у редовну школу. Уколико
се одлуче за редовну школу,
дете од државе добија при-
лагођена учила и асистента у
настави. 

Запошљавање ОСИ није
на завидном нивоу због пред-
расуда друштва и ниског сте-
пена образовања особа са
инвалидитетом, што је исти
случај као и код нас. По

њиховом Закону о запошља-
вању особа са инвалидитетом
сваки послодавац мора да на
сваког 16. запосленог запосли
једну ОСИ, уколико то не уради
плаћа пенале у фонд из кога се
финансирају адаптације и при-
лагођавања радних места код
послодаваца који желе да за-
после особу са инвалидитетом.

На крају, сабирајући
утиске, стечекли смо утисак да
Немачка води рачуна о
положају особа са инвали-
дитетом, али не довољно, узи-
мајући у обзиром колико је јака
и богата држава.

Tijana Petrovi}
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У Истанбулу је 9. и 10. де-
цембра 2010. године одржана кон-
ференција  Савета Европе „Достиг-
нућа и изазови: свођење биланса и
дефинисање праваца развоја“,
посвећена средњорочној ревизији
Акционог плана Савета Европе за
особе са инвалидитетом 2006-2015.
Скуп су у склопу турског предсе-
давања Саветом Европе органи-
зовали Општи директорат за
социјалну кохезију Савета Европе и
Управа за особе са инвалидитетом
Премијера Републике Турске.
Конференцији је присуствовало
више од стотину учесника, пред-
ставника Савета Европе, Европске
Уније, агенција Уједињених нација,
држава чланица Савета Европе,
невладиних организација, пре свих
организација особа са инвали-
дитетом. На позив Одељења за
интеграцију особа са инвали-
дитетом Општег директората за
социјалну кохезију Савета Европе
на конференцији је као један од
уводничара учествовао и новоиза-
брани члан Комитета УН за права
особа са инвалидитетом, др Дамјан
Татић. Србију је на конференцији
представљао и Владимир Пешић,
помоћник министра рада и соци-
јалне политике.

Конференцију је отворила
њена покровитељка, прва дама
Турске, супруга Председника Тур-
ске, госпођа Гјил. Министарка за
породична питања и особе са инва-
лидитетом Турске, Алије Каваф
говорила је о усклађивању прописа
Турске са одредбама Конвенције о
правима особа са инвалидитетом,
изради националне стратегије за
ове особе, формирању тела које ће
се бавити овом материјом. Апос-
трофирала је добре резултате које
је Турска постигла у областима
образовања и запошљавања особа
са инвалидитетом. 

Учесницима се потом об-
ратио Александар Владиченко,
директор Општег директората за
социјалну кохезију Савета Европе.
Подсетио је на процес усвајања и
примене Акционог плана Савета
Европе за особе са инвалидитетом,
нагласио је да је сада прави
тренутак да се анализирају пости-
гнути резултати и дају препоруке
како да Форум за праћење
спровођења акционог плана Савета
Европе (Форум ЦАХПАХ) настави
сарадњу са државама чланицама
Савета Европе на спровођењу Ак-
ционог плана у наредном периоду.
Посланик турског Парламента и

Парламентарне скупштине Савета
Европе, Локман Ајва, и сам особа
са инвалидитетом, посветио је у
свом излагању пажњу значају
Акционог плана Савета Европе за
особе са инвалидитетом. Потом се
присутнима обратио представник
Европског форума за права особа
са инвалидитетом ЕДФ, Пека Туо-
минен, а затим и Дилек Шабанци,
једна од оснивача Тохум фондације
за помоћ особама са аутизмом и
почасна председница Турског
савеза за специјални спорт.

Др Дамјан Татић је у
уводном излагању о људским
правима и инвалидности под-
сетио присутне да се положај
особа са инвалидитетом мора
посматрати из перспективе
људских права. Нагласио је да
се људска права дефинишу
глобално али се спроводе на
локалном нивоу где би требало
да доведу до промена у животу
конкретних људи. Људска
права немају цену, али државе
морају одвојити одговарајућа
средства за спровођење права
у пракси.

Вивека Аренијус из Финске,
прва председавајућа Форума
ЦАХПАХ Савета Европе за праћење

Међународна конференција у Турској

Средњорочна ревизија
Акционог плана Савета Европе 

за особе са нвалидитетом
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спровођења Акционог плана за
особе са инвалидитетом, подсетила
је да је ради праћења спровођења
формиран Форум ЦАХПАХ. Неза-
висни консултант Хауард Ли је
2010. анализирао одговоре на
упитнике које су поднеле 44
чланице Савета Европе. Госпођа
Аренијус укратко је представила
налазе господина Лија. Већина
земаља које су одговориле на
упитнике измениле су поли-
тику према особама са инвали-
дитетом, напустиле медицин-
ски модел и раде на унапре-
ђивању положаја ових особа.
Неке од земаља постигле су
импресивне резултате.

Председавајући поткомите-
та Форума ЦАХПАХ за израду на-
црта критеријума за евалуацију,
Роберт Бехина из Аустрије, говорио
је о критеријумима за вредновање
прогреса оствареног у спровођењу
Акционог плана Савета Европе за
особе са инвалидитетом. Надлеж-
ност поткомитета је да формулише
критеријуме за евалуацију и да
сачини методологију за вред-
новање постигнутог напретка у
спровођењу Акционог плана.
Поткомитет ће позвати члани-
це Савета Европе да током
2012. и 2013. дају одговоре
везане за спровођење 5 прио-
ритетних области деловања,
док ће 2015. државе поднети
целовит извештај.

Такође, једна од заним-
љивих тема о којој је било речи је
брига о старим особама са
инвалидитетом, а о томе је
говорио Тијери Булисијер из Фран-
цуске, председавајући поткоми-
тета Форума ЦАХПАХ. Неопходно је
осмислити адекватне и конкретне
одговоре на демографски тренд
старења, између осталог треба
радити на развијању одговарајућих
сервиса подршке и обуци за
особље које се брине за старе
особе. Представник Европског фо-
рума за права особа са
инвалидитетом ЕДФ, Пека Туо-
минен, говорио је о значају

Акционог плана Савета Европе за
особе са инвалидитетом. 

Ефекти примене
Акционог плана Савета
Европе

Током послеподневне сесије
9. децембра одржане су две па-
ралелне радионице - о самос-
талном животу и о класификацији
функционисања и инвалидности
Светске здравствене организације
WХО.  

Министарка рада и соци-
јалне политике Бугарске, Надежда
Харизанова, имала је излагање о
мерама које та земља предузима
ради развијања сервиса подршке и
омогућавања самосталног живота
особа са инвалидитетом у локал-
ним зајединицама. Она је истакла
да се развијају подстицаји за
организације особа са инвали-
дитетом и промовише изградња
мреже сервиса подршке у локал-
ним заједницама као важан сег-
мент деинституционализације осо-
ба са инвалидитетом. Средства за
сервисе предвиђена су на локал-
ном нивоу, а стандарди се
прописују на нивоу целе државе.
Посебна пажња се посвећује
систему мониторинга.    

Др Дениз Гумуш Калгајан,
експерткиња за инвалидност из
Управе Премијера Републике Тур-
ске за особе са инвалидитетом,
говорила је о развоју догађаја у
Турској у светлу примене Акционог
плана Савета Европе за особе са
инвалидитетом и Конвенције о
правима особа са инвалидитетом.
Турска је 2005. године усвојила
Закон о особама са инвалидитетом,
а усвојила је и Акциони план за
приступачност. Грађевинске фирме
дужне су да отклоне баријере до
2015. године. И превозницима је
дат рок од 7 година да учине јавни
превоз приступачним. 

Кристијан Кјеланд, заменик
општег директора у Министарству
за једнакост и социјалну инклузију

Норвешке, гово-
рио је о искуствима те
земље са промовисањем
самосталног живота и ор-
ганизовањем сервиса подршке у
локалним заједницама за особе са
интелектуалним инвалидитетом.
Норвешка је почетком деведесетих
година прошлог века донела од-
луку да до 1995. године затвори
све институције за трајни смештај
особа са интелектуалним инвали-
дитетом. Било је неопходно ство-
рити услове у локалним зајед-
ницама и развити сервисе који ће
бившим становницима установа
омогућити да живе у својим
општинама. Развијени су инди-
видуални планови збрињавања, по
потреби су постављани стараоци,
проналажен адекватан смештај. У
склопу процеса затварања уста-
нова, средства која су раније
усмеравана за њихово функци-
онисање пребачена су на локалне
самоуправе како би оне развиле
потребне сервисе. Организовани су
тренинзи и обуке о самосталном
животу. 

Друга радионица се бавила
класификацијом функционисања и
инвалидности Светске здравствене
организације, као оруђу за пра-
ћење спровођења Акционог плана
Савета Европе за особе са
инвалидитетом.

Плодни контакти
делегације Србије

Другог дана конференције
пленарна сесија почела је
извештајима са две радионице.
Потом је Хелмут Енен из Белгије,
председавајући Форума ЦАХПАХ,
говорио о средњорочним препо-
рукама за спровођење Акционог
плана. Упркос економским иза-
зовима неопходно је остварити
владавину права и доследно спро-
водити прописе. 
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Биљана Прља из Секрета-
ријата Споразума у развојној бан-
ци Савета Европе говорила је о
Развојној банци Савета Европе,
пројектима подршке особама са
инвалидитетом који су били фи-
нансирани средствима ове банке и
о условима које пројекат мора
испунити да би добио финан-
сирање од Развојне банке Савета
Европе. 

Сафак Павеј, секретар Ко-
митета УН за права особа са
инвалидитетом, говорила је о ме-
ханизму за праћење спровођења
Конвенције и о досадашњим актив-
ностима Комитета. 

Од осталих занимљивих те-
ма посебно су се издвојиле две:
учешће особа са инвалидитетом у
управљању јавним пословима
(Слободанка Лазова - Здравковска
из Македоније) и изазови, резул-
тати, као и перспективе даљег
развоја пружалаца социјалних
услуга особама са инвалидитетом.

Александар Владиченко, ди-
ректор Општег директората за
социјалну кохезију Савета Европе,
у завршном обраћању подсетио је
присутне на добре резултате
остварене у спровођењу Акционог
плана Савета Европе за особе са
инвалидитетом 2006 - 2015. Кон-

ференцију је у име домаћина
свечано затворио господин Бекир
Коксал, генерални директор Уп-
раве за особе са инвалидитетом
Премијера Републике Турске.

Делегација Републике Срби-
је на конференцији имала је пло-
дне контакте са колегиницама и
колегама из Аустрије, Бугарске,
Црне Горе, Финске, Француске,
Хрватске, Македоније, Немачке,
Норвешке, Словеније, Шпаније,
Русије, Турске. Др Дамјан Татић
имао је и контакте са Александром
Владиченком,Торстеном Афлерба-
хом, Биљаном Прљом, Јоханом Тен
Гојзендамом и Сафак Павејoм,
секретаром Комитета УН за права
особа са инвалидитетом. Др Татић
имао је контакте и са пред-
ставницима Европског форума за
права особа са инвалидитетом,
Центра за самостални живот
Софије и Унијом глувих Европе,
као и са представницима домаћина
конференције. 

Др Дамјан Татић,
члан Комитета УН 

за права особа 
са инвалидитетом

PPrreeddssttaavvnniikk SSrrbbiijjee,, ddrr DD.. TTaattii}}
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Због практичне примене
стандарда неге у дијагностици и
третману Дишенове мишићне
дистрофије (ДМД) које је
припремио TREAT NMD почев од
овог броја, па у наредних неко-
лико издања, објављиваћемо
кратак преглед препорука ових
стандардних процедура. 

Препоруке су базиране на
већ постојећим и објављеним
смерницама, а потом реви-
диране од стране група експе-
рата за сваку од следећих
области: дијагностика ДМД,
неурологија, гастроинтести-
нални тракт и исхрана, респи-
раторна нега, кардиолошка
нега, ортопедија, психо-
социјална подршка, рехабили-
тација и орална нега. 

Циљ ових кратких пре-
порука за ДМД јесте брзо
ширење постојећих знања у
овој области док се не појаве
много детаљније препоруке
које тренутно припрема Центар
за контролу болести из САД у
сарадњи са TREAT NMD-ом. Во-
дич који управо читате пред-
ставља само мишљење експе-
рата; он није базиран на систем-
атском прегледу литературе,
али је основни принцип при
прављењу смерница био
медицина заснована на дока-
зима. Могућност примене наве-
дених препорука значајно ће се
разликовати међу појединим
државама и регионима . 

Међутим, тамо где тре-
нутно није могуће пратити
водич, принципи водича пред-
стављају циљеве којима треба
тежити.

Дијагностика особа са
Дишеновом мишићном
дистрофијом (ДМД) -
клинички преглед

Обавезно је посматрање
детета док трчи, скаче, пење се
уз степенице и устаје са пода.
Уобичајени почетни симптоми
болести јесу измењен ход са
честим падовима, тешкоће при
устајању са пода, ходање на
прстима и псеудохипертрофија
листова. При прегледу се могу
открити снижени или одсутни
мишићни рефлекси, а често је
позитиван и тзв. говерсов знак -
појава када се оболели при
усправљању „пуже“ рукама уз
сопствене ноге. Многи знаци
проксималне слабости лакше се
откривају у чекаоници него у
ординацији.

Креатин киназа ((ЦК)) у
серуму:: повећање серумског
нивоа ЦК за 10-20 пута или ви-
ше у односу на нормалне вред-
ности није специфично, али је
увек присутно код оболелих од
ДМД. Налаз високих вредности
ЦК је знак да дете треба

упутити специјалисти ради пот-
врде дијагнозе. Клиничари тре-
ба да узму у обзир чињеницу да
код особа са ДМД постоји пове-
ћање АСТ и АЛТ које не води
порекло из јетре. Неочекивано
високе вредности ових ензима
треба да побуде сумњу на ви-
соке вредности ЦК.

Генетска анализа је
потребна. Делеција гена за
дистрофин налази се у око 70%
случајева, дупликација у око
6%, док остали случајеви от-
падају на тачкасте мутације.
Готови тестови за ДМД нису
увек довољни и негативан ре-
зултат на првој анализи не
искључује болест. Веома је ва-
жно знати које тестове користе
одређене лабораторије, као и
њихова ограничења - некад је и
после генетских анализа кли-
ничар онај ко дефинитивно од-
бацује или потврђује дијагнозу.
Дијагнозу је на основу лабора-
торијских резултата могуће пос-
тавити у више од 95% случа-
јева. 

Биопсија мишића:: вид-
љиви су општи знаци мишићне
дистрофије, укључујући дегене-
рацију мишићних влакана, ре-
генерацију мишића и повећан
садржај везивног и масног тки-
ва. Анализа на дистрофин у
узорку мишића увек даје пато-
лошки резултат и представља
значајни додатак генетској
анализи у потврди дијагнозе.
Анализе на дистрофин треба да
буду праћене молекуларним
генетским испитивањем како би
се могло обавити генетско
саветовање у породици.

Интегрални део дијагнос-

Кратке препоруке TREAT NMD--а

Стандарди неге особа
са Дишеновом
мишићном дистрофијом
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Начин примене:: најче-
шћа дневна доза је 0.75 мг/кг
преднизона/преднизолона или
0.9 мг/кг дефлазакорта. Ове
дозе би требало да буду јед-
нако ефикасне, али се профил
нежељених ефеката донекле
разликује. Дефлазакорт може
да доведе до мање израженог
повећања тежине али даје ве-
ћи ризик за асимптоматску ка-
таракту. Предложени су начи-
ни примене за које се сматра
да смањују инциденцију неже-
љених дејстава кортикос-
тероида, попут алтернативне
примене, нижих дневних доза и
интермитентне примене (нпр.
10 дана са кортикостеро-
идима/10 дана без или високе
дозе викендом). Важно је знати
да ниједан од ових режима
није тестиран у поређењу са
свакодневном применом тако
да је њихова релативна ефи-
касност у дужем периоду не-
позната.

Тестови пре употребе
стероида:: имунитет на ва-
ричелу (а у високоризичним
популацијама и туберкулозу)
треба да буде присутан пре
почетка примене стероида.
Бустер дозе вакцина треба да
се приме, а ревакцинација
предвиђена за узраст од 6
година по потреби се може

применити и раније.
Ефикасност:: праћење

ефикасности укључује тестове
мишићне функције и снаге (те-
стови функције зависни од
времена, Хамерсмитов скор
моторне способности, МРЦ
скор мишићне снаге), ФВЦ и
доживљај родитеља и детета о
ефикасности третмана.

Нежељена дејства::
Потребно је паралелно пра-
ћење предвидивих нежељених
ефеката стероида. Главна не-
жељена дејства која треба
узети у обзир су промене у
понашању, успоравање раста,
прекомерено добијање тежи-
не, остеопороза, глукозна ин-
толеранција, имунска/адре-
нална супресија, диспепси-
ја/пептичке улцерације, ката-
ракта и кожне промене. Из овог
разлога важно је пратити те-
жину, висину, крвни притисак,
анализе урина (глукоза), појаву
кушингоидног изгледа, распо-
ложење/понашање/црте лич-
ности, гастроинтестиналне и
кожне промене, црвени ре-
флекс мрежњаче, преломе кос-
тију и понављане инфекције.

Многа нежељена дејства
могу се избећи и без смањења
дозе или обуставе корти-
костероидне терапије. Још пре
започињања терапије потре-

тичког поступка јесте одре-
ђивање статуса преносиоца
болести код мајке помоћу
генетске анализе што омо-
гућује генетско саветовање.
Чак и када се болест јави као
резултат de novo мутације,
постоји просечни ризик од
10% за поновно рађање обо-
лелог детета услед мозаи-
цизма полних ћелија. У слу-
чају да мајка носи мутацију,
генетско саветовање треба
понудити и сестрама оболелог
и теткама са мајчине стране,
које су у репродуктивном пе-
риоду. 

Подршка:: у време пос-
тављања дијагнозе породици
оболелог корисно је обез-
бедити контакт стручњака
специјализованог за подршку,
а обавезно је понудити де-
таље о групама за подршку
родитељима/оболелима.

Неурологија -
употреба
кортикостероида у
ДМД

Време:: искуство пока-
зује да се најбољи напредак у
функционисању може видети
ако се са употребом корти-
костероида започне у тре-
нутку или пре тачке у којој
физичка способност детета
достиже врхунац (што се ут-
врђује понављаним тестира-
њем функционалности); то се
најчешће виђа у узрасту од
оквирно 4 - 6 година. Мање
побољшање може се оче-
кивати ако се употреба кор-
тикостероида одложи скоро
до тренутка када долази до
губитка покретности.
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бно је паралелно праћење теле-
сне тежине, давање савета за
исхрану и подршка, промене у
понашању треба да прати пси-
холошка подршка и смернице за
кориговање понашања, а са-
вети у вези са здрављем костију
треба да се спроводе паралелно
са праћењем учесталости пре-
лома. Истовремену терапију не-
стероидним антиинфламатор-
ним лековима треба избе-
гавати. Бол у трбуху/пептички
улкуси могу се лечити антаци-
дима.

Смањење дозе:: и поред
профилактичких мера, поједини
догађаји могу изискивати сма-
њење дозе. Ту спадају промене
у понашању које ометају фун-
кционисање детета у породи-

ци/школи, добијање на тежини
за 25%  изнад основне линије,
успоравање раста или промене
на кожи (акне, стрије, хирзу-
тизам) неприхватљиве за де-
те/породицу, јутарња глике-
мија већа од 110 мг/дл или
гликемија већа од 140 мг/дл два
сата после оброка, висока
учесталост инфекција/неуоби-
чајене флоре, као и упорни
гастроинтестинални симптоми
(бол у трбуху, горушица, гастро-
интестинално крварење) и по-
ред третмана антацидима.

Обустава кортикосте-
роидне терапије:: Кортикос-
тероиде треба обуставити ако
се десе тешка и/или не-
прихватљива нежељена дејс-
тва. Догађаји који изискују

обуставу терапије су тешке
промене у понашању које
ометају функционисање
детета у породици/школи,
добијање на тежини, ус-
поравање раста или про-
мене на кожи (акне, стрије,
хирзутизам) неприхватљи-
ве за дете/породицу и после
смањења дозе стероида,
диабетес меллитус дефини-
сан као јутарња гликемија
већа од 126 мг/дл или
гликемија већа од 200 мг/дл

два сата после об-
рока, потврђена хи-
пертензија, висока учес-
талост инфекција/неуоби-
чајене флоре и на ниским до-
зама кортикостероида, као и
гастро-интестинални симптоми
који се не могу задовољавајуће
контролисати антацидима и ни-
жим дозама кортикостероида.

Постепена обустава
терапије:: ако је неопходно
укинути кортикостероиде, то
треба учинити споро, током
неколико недеља, а не нагло.
Предложени начин смањења
дозе подразумева узимање ½
уобичајене дозе током прве
недеље, ¼ дозе током друге
недеље, ⅛ дозе током треће
недеље, а потом обуставити
кортикостероиде у потпуности.

Колико дуго примењи-
вати кортикостероиде? Наста-
вак примене стероида и после
губитка покретљивости је уоби-
чајена пракса у неким цен-
трима због могућег протектив-
ног ефекта на кичму, респира-
торну и срчану функцију. Нема,
међутим, доказа било каквог
бенефита ако се са кортикос-
тероидима започне када је
дечак већ престао да хода.
Ипак, код неких оболелих може
се уочити побољшање у фун-
кционисању и форсираном ви-
талном капацитету (ФВЦ).
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У циљу унапре-
ђења квалитета пружања

здравствених услуга жена-
ма са инвалидитетом, из

градског буџета, издвојено је
милион динара за куповину хидра-
уличне гинеколошке столице у До-
му здравља у Крагујевцу.

Члан Градског већа за
здравство проф. др Александар
Живановић, специјалиста гинеко-
логије и акушерства, подсетио је
да је канцер грлића материце
излечива болест ако се открије на
време и апеловао на све жене да
бар једном у две године обаве
гинеколошки преглед.

- Овим гестом показу-
јемо да локална самоуправа
води рачуна о доступности
здравствене заштите свих ка-
тегорија становништва. Гине-
колошка столица “лоцирана“
је у Дому здравља у Станову
јер ту постоји адекватан при-
лаз за особе са инвалидитетом
а наш циљ је да мотивишемо
жене са инвалидитетом, које
због природе своје болести
избегавају посете гинеокологу
а нису аболиране од болести,
да несметано посећују гине-
колога - рекао је проф. Жива-
новић и додао да је реч о првој
оваквој столици јужно од Београда
и да у Крагујевцу у области пру-
жања здравствене заштите гра-
витира око милион и по паци-
јената.

Процене су да у Крагујевцу
има око шест хиљада жена са
инвалидитетом које због природе
своје болести избегавају посете
гинекологу. На овај начин омогу-
ћили смо им да доћу код лекара и
брину о свом репродуктивном
здрављу, каже Славица Савељић,
члан Градског већа за социјалну
политику.

Савељићка је подсетила да
локална самоуправа многобројним
акцијама помаже побољшању ква-
литета живота те категорије
становништва.

Акција набавке гинеколо-
шких столица за преглед жена са
инвалидитетом према речима
Лепојке Чаревић Митановски, из
организације за заштиту права
жена и подршку женама са инва-
лидитетом, покренута је пре
четири године на Гинеколошко-
акушерској клиници Народни
фронт у Београду.

Сада, ту врсту здравствене
услуге пружају установе у Бео-
граду, Новом Саду, а од данас и у
Крагујевцу. Сматра да је овакве
гинеколошке столице потребно да
имају макар сви већи здравствени
центри у Србији. Доктор Радмила
Обрадовић, директор Дома здр-
авља у Крагујевцу, каже да се та
установа у пројекат укључила про-
шле године.

Лекари и медицински тех-
ничари прошли су обуку за рад са
женама са инвалидитетом које је у
два наврата организовала група

...Из Круга, а прегледи се могу
заказати преко локалне органи-
зације ...Из Круга Крагујевац, на
тел. 034/358-238, понедељком,
средом и петком од 08:00 до 14:00
часова.

Предаји столице за преглед
жена са инвалидитетом у Дому
здравља у Станову присустовали
су и представници Министарства
рада и социјалне политике Владе
Србије, члан Градског већа Кра-
гујевца за социјалну политику и
друштвену бригу о деци, Славица
Савељић, представници Градске
управе за здравство и социјалну
политику, као и представниц ...Из
Круга Крагујевац и ...Из Круга
Србије.

Женско здравље

Гинеколошка столица
за преглед жена са

инвалидитетом у
Крагујевцу 

- Дом здравља у Крагујевцу добио гинеколошку
столицу за преглед жена са инвалидитетом. То је
поклон локалне самоуправе у циљу унапређења
квалитета пружања здравствених услуга жена са

инвалидитетом.
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Досадашње сивило, кише и тмурно време
одагнао је само један сунчев зрак, а затим
назрело се и сунце, по небу се разлило пла-
ветнило мора.

До недавно сам била без посла, без наде
за неки успех и сигурност, без помисли да нешто
у мом животу може да се промени. Живим на
селу. Сваки мој дан сводио се на исто. Стално
сам се питала могу ли ја нечему да послужим,
могу ли с мојом болешћу некоме бити од користи,
који би могао бити мој допринос овоме друштву.
Одговор је увек био исти, а страх од реалности и
оне кишне стране живота скоро увек присутан.

Да ли ће се нешто променити?
Променило се. Добила сам позив из Центра

за самостални живот инвалида Лесковца,

односно Коалиције за запошљавање особа са
инвалидитетом. Овај позив је изменио мој живот
и обасјао мој дан. Уз резервисаност и стах,
направила сам храбар корак и прихватила
изазов, прихватила сам позив за посао. Ја сам
ведра, позитивна и насмејана особа, ја могу да
радим, да се понашам и смејем као и свет који ме
окружује, не постоје разлике, не постоје
границе. Понуда за посао улила ми је храброст и
наду, просула је осмех на мом лицу. Ја сам
срећна, ја вредим. Измењен је мој свет.

Сваког јутра уз осмех и ведрину крећем на
посао, радујем се сваком новом дану. Сваки мој
дан је различит и са собим носи ново надахнуће.
Свакодневно одлазим на састанке, присуствујем
разним предавањима, овладавам рад на
рачунару, стичем нова знања. Након радног
времена враћам се своме селу, својој кући.
Завршавам своје кућне послове. Све је лакше
сада, мој дан је испуњен.

Након кише долази сунце, након зла
долази добро, никад не треба очајавати јер наша
срећа је одмах ту, ту иза угла и чека баш нас, ја
сам је ухватила. 

Моје сунце сија, ја живим...
Пуно хвала Коалицији и Центру за

самостални живот инвалида што су ми пружили
ову шансу да постанем самостална и сигурна у
себе.

Драгана Златановић

Лесковац

Светлост новог 
дана
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Дан ретких болести је
2011. године широм света био
обележен под слоганом РЕТКИ
АЛИ ЈЕДНАКИ!

Тим поводом, у пуном ам-
фитеатру Високе здравствене
школе струковних студија у Бео-
граду одржан је jавни час са
циљем подизања свести студе-
ната и шире јавности о ретким бо-
лестима и изазовима са којима се
суочавају особе са ретким боле-
стима и њихове породице у сва-
кодневном животу. Јавни час је
организовала Национална органи-
зација за ретке болести Србије, у
сарадњи са Др Татјаном Срете-
новић и Националном Асоци-
јацијом Студената Фармације
Србије (НАПСер). 

Студентима су се обратили
представници више појединачних

удружења која окупљају особе са
ретким болестима, као и НАПСер-
а, а представљен је и пројекат
Института за молекуларну гене-
тику и генетско инжењерство под
називом “Ретке болести:
молекуларна патофизиоло-
гија, дијагностички и тера-
пијски модалитети и соци-
јални, етички и правни
аспекти”. 

За више информација о
Националној организацији за
ретке болести Србије посетите
вебсајт www.norbs.rs

Јелена Милошевић

BBeeooggrraadd

Дан ретких болести

РЕТКИ АЛИ
ЈЕДНАКИ!

Крагујевац - оснивачка Скупштина ЦСЖ

У уторак 1144.. децембра 22001100.. године у просторијама Удружења дистрофичара Крагујевац
одржана је оснивачка Скупштина Центра за самостални живот особа са инвалидитетом

Крагујевца.. На Скупштини су поред оснивача били присутни и гости из Београда,, 
Горјана Гордић председница ЦСЖ ОСИ Београда и Роберт Чесновар..

У пријатној атмосфери одржана је оснивачка Скупштина и на тај начин кренуло се у
промоцију идеја и циљева Центра у Крагујевцу и Шумадији.. На Скупштини је за председника

ЦСЖ Крагујевца изабрана Милена Стојановић,, а за секретара Милован Ненадић..

Дан ретких болести је 2008.
год. установила Европска ор-
ганизација за ретке болести
у циљу подизања свести , али
и о могућностима да уз по-
требну здравствену и со-
цијалну подршку живе ква-
литетним  животом. ДАН
РЕТКИХ БОЛЕСТИ обеле-
жавају удружења за ретке
болести широм света. Ове
године Дан ретких болести је
био прилика да се скрене
пажња јавности на све дубљи
јаз у здравственим сис-
темима у земљи и региону
који и деци и одраслим осо-
бама са ретким болестима
доноси много тешкоћа у
остваривању основних права
у здравственој заштити и
људских права уопште. 
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RRано откривање
тумора дојке

Према новим истраживањима објављеним на
конгресу у Америци маја 2010. године gде су наши
стручњаци са Института за oнкологију и Радиологију
Србије узели учешће у раду, наша земља на жалост је
у самом европском врху по броју жена оболелих о
малигниh  болести, посебно тумора дојки и материце .

Имајући у виду актуелност те теме, а пре свега и
потребу за едукацијом жена оболелих од дистрофије,
секретар Добрила Нашпалић ступила је у контакт са

угледним проф, Момчилом Инићем, који се љубазно одазвао позиву и захвалио на интересовању.
Трибина је одржана септембра 2010. год.  у пленумској сали Скупштине Града Смедерево. 

Предавање је побудило велико интересовање па је поред наших чланова било присутних
чланова и других удружења - из Чачка, Крагујевца, Београда и Параћина.

Излагање је било праћено видео приказима, а др Инић се није устезао да одговори на сва
питања и да нарочито истакне значај превенције, односно превентивних прегледа и контрола.

Добрила Нашпалић

IN MEMORIAM

Часлав Ристановић 

Пркосио је дуго година природи и дистрофији. Отимао што се отети могло, попио што
се попити дало.  Знао паметно прозборити, и у своје село понекад отићи. Никада није

клонуо духом, никада се није дао, нити предао. 
Почивај у миру!

Последњи поздрав, 
Радован Павловић и пријатељи 

из Удружења дистрофичара Моравичког округа - Чачак

Смедерево -- Медицинска
трибина

PPrrooff.. MMoomm~~iilloo IInnii}}
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На иницијативу бившег секретара Уд-
ружења дистрофичара Ниша, Станке Дељанин и
председнице Центра за самостални живот
инвалида Србије из Лесковца, уједно и
председнице Удружења дистрофичара, Гордане
Стојановић, новембра 2007. год. основан је
Центар за самостални живот особа са
инвалидитетом у Нишу, са циљем да се
промовише филозофија самосталног живота
особа са инвалидитетом и лобира код локалне
самоуправе да се уведу нове службе подршке за
ОСИ. Центар води Катица Ранђеловић.    

Уз пуну сарадњу и несебичну помоћ
представника Удружења дистрофичара Ниш, већ
2008. и 2009. преко градске општине ’’Медијана’’
обезбеђена су средства за једног персоналног
асистента за два члана Удружења дистрофичара
у Нишу. Али прави напредак постигнут је 2010.
године када је кроз пројекат ЦИЛ-а Србије
(преко јавних радова) за 10 корисника обез-
беђено 10 перосналниха асистената, од којих је 6
корисника са мишићном дистрофијом, који су
уједно и чланови Удружења дистрофичара.

Наша прича се овде не завршава. Уз пуну
подршку и помоћ Станке Дељанин и секретара
Удружења дистрофичара, Марине Савовић као
логистичке подршке Центра, захваљујући лоби-
рању код представника локалне самоуправе и

Савета за питања ОСИ при кабинету
градоначелника, постугнут је велики успех.

Град Ниш прихватио је дванаесто-
месечни пројекат „СПАН” Центра за
самостални живот особа са инвалидитетом
и за 2011. годину по први пут из буџета
града одобрио средства за суфинансирање
9 персоналних асистената. 

Кроз овај пројекат услугу персоналних
асистената користи 6 чланова Удружења
дистрофичара Ниш. 

Сви ови резултати постигнути су зах-
ваљујући доброј сарадњи Центра за самостални
живот особа са инвалидитетом Ниша и
Удружења дистрофичара, као и несебичној
подршци других организација ОСИ. Иако питање
сервиса ПА у Нишу није трајно решено, сви се
надају да ће се од 2012. године (по завршетку
пројекта ’’СПАН’’) отворити посебна, редовна
буџетска линија за ову врсту подршке.

Катица Ранђеловић                                                                                                                

NNii{{

Девет персоналних
асистената финансира буџет

града

У највећем граду на југу Србије, из буџета града за 2011. годину обезбеђена
средства за 9 персоналних асистената. Шест корисника сервиса су чланови

Удружења дистрофичара.
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Удружење дистрофи-
чара Јабланичког округа са
седиштем у Лесковцу је у
оквиру програмских актив-
ности које је финансијски
подржало Министарство ра-
да и социјалне политике, у
марту месецу, између ос-
талих, реализовало савето-
давну радионицу на тему
упознавања са новим Пра-
вилником о ортотичким и
протетичким помагалима.  

Идеја је била да се
чланови упознају са одред-
бама новог Правилника о
медицинско-техничким по-
магалима која се обезбеђују
из средстава обавезног здр-
авственог осигурања, чија
је примена почела 1 . марта
2011 .године.

Саветодавну радио-
ницу водио је др Ац Фран-
гов, лекар здравствене ко-
мисије, који је детаљно
упознао учеснике са оп-
штим одредбама, изменама
и новинама које предвиђа
Правилник. Посебно је ак-
ценат стављен на поступак
остваривања права и
набавку помагала која се
тичу оболелих од неуро-
мишићних болести, појас-
нивши при том коју врсту
помагала могу остварири
овим Правилником, стан-
дарде материјала од којих
се израђују помагала, роко-
ве трајања, начин набавке,

одржавање и занављање
помагала, као и упознавање
са новим обрасцима на ос-
нову којих могу остварити
право.

Имајући у виду да је
ова тема изазвала велико
интересовање код чланова,

постигнут је договор са
предавачем да се настави
сарадња која ће обухватити
друге теме као што је ос-
тваривање права на бањско
лечење и рехабилитацију и
сл.

Гордана Стојановић

LESKOVAC

Саветодавна радионица
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Ненасилна
комуникација

Едукацијом на тему ‘’Ненасилна комуни-
кација’‘, Удружење дистрофичара Западнобачког
округа је започело своје програмске активности
планиране за текућу годину.

Радионица је одржана 24.03.2011. у Герон-
толошком центру у Сомбору, а присуствовали су
чланови Удружења. 

Радионицу је водила Јадранка Радојчић,
психолог.

Подршку настојањима Удружења у реа-
лизацији својих активности је дало Министарство
рада и социјалне политике Републике Србије које
је финансирало поменуту активност.

Предновогодишње дружење

У сусрет новој,, 22001111.. години!!

Удружење дистрофичара Западнобачког округа је крајем прошле године организовало
традиционално предновогодишње дружење за све своје чланове у Геронтолошком центру (Дом
пензионера), у Сомбору. Скупу се придружило и Друштво инвалида за церебралну и дечију парализу
Сомбор.

Уз звуке музике, песму и весело расположење, уприличен је и пригодан програм. Дружење је
потрајало до касних вечерњих часова, уз честитке и најлепше жеље у наступајућој години, као и да
сличних скупова буде више.
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Уметничка душа

Писац пише песме и приче и на тај начин дозвољава читаоцима да завире у душе
њихове.. Бањаш Аурел,, сликом црта своје стихове.. Ово је прича,, тек мала,, или кратки увод
у часопис „ТРАГ“ који се ових дана успешно завршава и у којем ће се наћи друга половина
наших,, успешних и посебних чланова.. Бањаш Аурел рођен је 11995544.. одине у Долову,, близу
Панчева.. Због здравствених и породичних проблема,, већ неколико година борави у
Гернотолошком центру у Зрењанину.. Уверили смо се да су услови живота,, тамо,, добри..
Особље је веома љубазно,, просторије чисте и уредне,, а у ходницима,, слободно можемо да
кажемо,, можете уживати у погледима на Аурелове слике.. Повучен и тих,, од делића
дрвета прави фигуре.. На тим сликама можете прочитати стихове колико је то даровита
душа.. Пронашао је свој мир у радионицама у Гернотолошком центру и заједно са
медицинском радницом,, Бригитом Међом,, успешно црта..  И да не бисмо сада открили све
о њему ((читаћете у часопису „Траг 22“)),, слике наредне,, рећи ће вам све..

Док неке мисли,, моју главу муте
дрхтим,, кожа као да се од тела одваја
од немира,, у мојој души,, што слуте
да ће моја душа бити далеко од раја..

Док гледам муке невоље што расту
смирију се одвојена кожа од тела,,
жалосно је видети пребијену ласту,,
заустави руку што је злочин хтела..

Док чујем јецај,, час близу па даље,,
и док се моје мисли у главу не сложе..
Бог ми анђела чувара шаље,,
из ове се коже никуда не може..

Србољуб Јовановић,,
Параћин

Док осећам
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11.. SSAAVVEEZZ DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA SSRRBBIIJJEE

Ul. Dimitrija Tucovi}a 23

11 000  Beograd

Tel/faks: 011/2455-184

E-mail: savezmd@bvcom.net

22.. SSAAVVEEZZ DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA VVOOJJVVOODDIINNEE

Ul. Bulevar oslobo|ewa 6-8

21000  Novi Sad

Tel/faks: 021/444-243 

E-mail: sdvns@eunet.yu

33.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA 

NNOOVVII  SSAADD

Ul. Ilije Ogwanovi}a 3

21 000 Novi Sad

Tel. 021/524 -781

E-mail: udfvoj@eunet.yu

44.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA 

KKIIKKIINNDDAA

Ul. Milo{a Velikog 29

23 300 Kikinda

Tel. 0230/32-224

E-mail: udfkik@sezampro.yu

55.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA 

PPAANN^̂EEVVOO

Ul. Kraqevi}a Marka  34E

26 000 Pan~evo

Tel/faks: 013/35-35-77

E-mail: udfpvo@panet.co.yu

66.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA 

SSUUBBOOTTIICCAA

Ul. Trg Lazara Ne{i}a 1 

24 000 Subotica

Tel. 024/531-565

E-mail: udruzenjesu@yahoo.com

77.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA RRUUMMAA

Ul. JNA 121 

22 400 Ruma

Tel. 022/422-725 i 461-877 

E-mail: udruzdistkrle@neobee.net

88.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA 

SSOOMMBBOORR

Ul. Milo{a ^avi}a 8

25 263 Prigrevica

Tel. 025/840-631

E-mail: mzeljko1@eunetyu

99.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA 

BBEEOOGGRRAADD

Ul. Svetozara Markovi}a 40a

11 000  Beograd

Tel. 011/3247-620 i 3245-575

Faks: 011/3243-611      

E-mail: distrobg@eunet.yu

1100.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA 

KKRRAAQQEEVVOO

Ul. Zelena gora 34

36 000  Kraqevo

Tel/faks: 036/354-702

E-mail: udk@tron-inter.net

1111.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA 

KKRRAAGGUUJJEEVVAACC

Ul. [panskih boraca bb

34 000  Kragujevac

Tel/faks: 034/305 – 875, 305 – 876

E-mail: md_krag@msn.com

1122.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA 

SSMMEEDDEERREEVVOO

Ul. Jovana Kraji{nika 8

11 300 Smederevo

Tel. 026/227-265

E-mail: sdistrof@eunet.yu

1133.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA 

UU@@IICCEE

Ul. Cara Lazara 2

31000 U`ice

Tel. 031/511 - 876

E-mail: udzouz@ptt.yu

1144.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA NNII[[

Ul. Nikole Pa{i}a 23 b

18 000  Ni{

Tel. 018/251-774

E-mail: udr_distrof_nis@bankerinter.net

1155.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA

[[AABBAACC

Ul. Masarikova 54

15 000  [abac

Tel. 015/349 - 442 

E-mail: udrdis@sezampro.yu

1166.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA

LLEESSKKOOVVAACC

Ul. Ju`nomoravskih brigada 34 (Zanatski

centar 2)

16 000  Leskovac

Tel. 016/21-666-3

E-mail: germen@ptt.yu

1177.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA

ZZAAJJEE^̂AARR 

Ul. \ure Salaja 26

19 000 Zaje~ar

Tel. 019/423 - 501

E-mail: distrofza@ptt.yu

1188.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA 

KKRRUU[[EEVVAACC

Ul. Gligorija Dikli}a 39

37 000 Kru{evac

Tel. 037/440-232

E-mail: dis037@ptt.yu

1199.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA 

^̂AA^̂AAKK

Ul. Radni~ka 24

32 000  ^a~ak

Tel. 032/227-195

E-mail: distrofca@ptt.yu

2200.. SSAAVVEEZZ DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA KKOOSSOOVVAA 

Tel. 038/63-500

38205 Gra~anica 

E-mail: oon_distroficari@hotmail.com

2211.. UUDDRRUU@@EEWWEE DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA

PPAARRAA]]IINN

Ul. Dragoslava Marinkovi}a 76 

32250 Para}in 

Telefon: 035/565-918 

E-mail: dispom@jovatel.net

AADDRREESSEE OORRGGAANNIIZZAACCIIJJAA DDIISSTTRROOFFII^̂AARRAA
UU SSRRBBIIJJII
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