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КАД ЧУЈЕМО ДА НЕКО НИЈЕ ОСТВАРИО
ОНО ШТО ЈЕ ЖЕЛЕО
УВЕК ПРВО ПОМИСЛИМО ДА ЈЕ ЖЕЛЕО
ОНО ШТО НИЈЕ МОГАО ОСТВАРИТИ.
ПОЧЕТАК СВАКЕ СРЕЋЕ ЈЕ У ИЗБОРУ ЖЕЉА!!!

(Душан Радовић)

Срећна Нова
година и Божић

[[ttaammppaawwee oovvoogg bbrroojjaa 

ffiinnaannssiijjsskkii jjee oommoogguu}}iilloo 

MMiinniissttaarrssttvvoo kkuullttuurree.. 
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44 TTRREE]]II DDEECCEEMMBBAARR:: ZZaajjeeddnnoo zzaa bbooqqii ssvveett
-- zzaa ssvvee

55 MMEE\\UUNNAARROODDNNEE AAKKTTIIVVNNOOSSTTII::  ZZaaggrreebb,, 
MMee||uunnaarrooddnnaa kkoonnffeerreenncciijjaa UUNN--aa

88 DDEE[[AAVVAAWWAA:: SSeemmiinnaarr zzaa ppoossllaanniikkee

1111 IISSTTRRAA@@IIVVAAWWAA:: NNVVOO sseekkttoorr uu 
SSrrbbiijjii ddaannaass

1133 MMEEDDIICCIINNAA:: SSttaannddaarrddii nneeggee oossoobbaa ssaa
DDii{{eennoovvoomm mmii{{ii}}nnoomm ddiissttrrooffiijjoomm

1155 MMEE\\UUNNAARROODDNNEE AAKKTTIIVVNNOOSSTTII::    
@@eenneevvaa -- jjeesseewwee zzaasseeddaawwee KKoommiitteettaa UUNN

1188 MMEE\\UUNNAARROODDNNEE AAKKTTIIVVNNOOSSTTII::  
SSttrraazzbbuurr -- VVoo`̀wwaa zzaa sslloobboodduu

2200 IIZZ RRAADDAA SSAAVVEEZZAA:: OOkkrruuggllii ssttoo uu DDoommuu zzaa 
ttrraajjnnii ssmmee{{ttaajj uu DDooqqeevvccuu

2222 IIZZ RRAADDAA OORRGGAANNIIZZAACCIIJJAA:: LLeesskkoovvaacc,, 
PPaarraa}}iinn,, NNii{{,, PPaann~~eevvoo,, SSoommbboorr,, UU`̀iiccee,, 
LLeesskkoovvaacc,, RRuummaa
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Заједно за
бољи свет - за

све је порука међуна-
родног покрета особа са

инвалидитетом поводом ово-
годишњег обележавања Међу-
народног дана особа са инва-
лидитетом. Тим поводом Од-
бор за рад, борачка и соци-
јална питања је већ тради-
ционално обележио 3. децем-
бар – Међународни дан за пра-
ва особа са инвалидитетом
расправом на тему - Пет
година од доношења Закона о
спречавању дискриминације
особа са инвалидитетом.

Јавном слушању присус-
твовали су представници орга-
низација особа са инвали-
дитетом, председник одбора
Мехо Омеровић, један број
народних посланика, помоћник
министра Владимир Пешић,
државни секретар Министар-
ства културе Снежана Сто-
јановић - Плавшић, повере-
ница за заштиту равно-
правности Невена Петрушић и
други. У сусрет овом догађају
урађен је и зборник радова
поводом петогодишњице усва-
јања Закона о спречавању дис-
криминације особа са инва-
лидитетом, а једна од ауторки
је и Иванка Јовановић која је,
између осталих, говорила на
овом скупу. 

Општи закључак са овог
догађаја је да је правни оквир
у области антидискриминације
у Србији доста добар, али да је
стање у пракси још увек
незадовољавајуће, o чему го-
вори и релативно мали број
судских пресуда (негде око
тридесет). У прилог томе је и
став да је доношење Закона
понекад и најлакши корак, а да
тек потом следи онај тежи – а
то је њихова примена у прак-
си. И други примери из праксе
показују да се особе са
инвалидитетом у нашој земљи
често мање сусрећу са дис-
криминацијом, колико са
тешкоћама у оставаривању по-

стојећих права права.
На крају састанка,

председник Одбора Мехо
Омеровић, још једном је
поручио да ће покрет особа са
инвалидитетом и убудуће
имати јако велику подршку у
овом Скупштинском одбору. 

Народна Скупштина Србије поводом Међународног дана особа са
инвалидитетом

Заједно за бољи свет –
за све
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Програм УН-а за развој у
сарадњи са Министарством оби-
тељи, бранитеља и међугене-
рацијске солидарности Хрват-
ске организовали су тродневни
саветодавни форум у Загребу,
од 28. до 30. септембра 2011.
године коме су, пред пред-
ставника министарстава и де-
лом инвалидских организација
из земаља Региона – Македо-
није, Црне Горе, Румуније, Бу-
гарске, Турске, као и Јерменије,
Молдавије, Украјине, Белору-
сије, Литваније, Казахстана и
других земаља из тог Региона,
учествовала и два представ-
ника из Србије. Нашу земљу

репрезентовали су представ-
ници Савеза дистрофичара Ср-
бије, истовремено и Национа-
лне организације ОСИ Србије,
др Дамјан Татић и Иванка Јова-
новић.

Први дан конференције
био је посвећен генералном
прегледу Конвенције, са посе-
бним фокусом на члановима
Конвенције који регулишу сле-
деће области: дефиниције, оп-
шти принципи и обавезе, јед-
накост пред законом (члан 12),
независтан живот и укљученост
у заједницу (члан 19) и хабили-
тација и рехабилитација (члан
26). Такође, у првом делу

форума посебне сесије биле су
посвећене прикупљању пода-
така о особама са инвалиди-
тетом и процесима одлучива-
ња у креирању јавних поли-
тика. У оквиру ове теме И.
Јовановић је представила ситу-
ацију у Србији кроз презен-
тацију на тему „Сакупљање
података о особама са инва-
лидитетом у Србији”, док је
Д. Татић председавао већим
бројем панела и представио ак-
тивности Комитета за праћење
примене Конвенције. 

Централне теме током
другог дана заседања биле су
приступачност, једнакост, неди-

Загреб,, међународна конференција УН--а,, програма за развој

Саветодавни форум на тему:: 

Конвенција УН о правима особа са
инвалидитетом -- јачање капацитета
за имплементацију и извештавање
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скриминација и разу-
мна прилагођавања.

Последњег дана скупа,
говорило се о процесу под-

ношења државних и изве-
штаја из сенке, као и о значају
мониторинга и искуствима из
различитих земаља.

На скупу су говорили
представници УН-а из Њујорка
и угледни професори из Аме-
рике, а такође, захваљујући
бројним радионицама и диску-
сијама у пленуму, била је то
истовремено и прилика да се о
свим овим темама чују и иску-
ства из других земаља. 

На самом почетку кон-
ференције, Симон Вокер, саве-
тник за људска права и питања
особа са инвалидитетом при
Уреду високог повереника УН за
људска права (ОХЦХР) је,
гoворећи о значају Конвенције
УН, нагласио да она још увек, на
жалост, не кореспондира са ре-
алношћу, иако су приметни по-
маци и унапређења која је до-
нела у целом свету.

О тренутној ситуацији у
земљи домaћина, Хрватској, у
наставку су говорили пред-
ставници институција и универ-
зитета.

Председница канцеларије
УНИЦЕФ-а у Хрватској, Лора
Видовић, дала је упоредну ана-
лизу Конвнеције о правима де-
тета и УН Конвенције. Оно што
је заједничко за оба документа,
посебно са становишта деце са
инвалидитетом, јесте начело
најбољег интереса детета, као и
апострофирање права детета
на учествовање у одлучивању у
свим сегментима његовог жи-
вота. За разлику од Кон-
венције о правима детета,,
УН Конвенција има већу моћ
у погледу заступања за пра-
ва детета.. 

Што се тиче образовања,
инклузија у овој облсти у пракси

још увек није довољно за-
живела, а и мали је проценат
студената са инвалидитетом.

Око 555500 особа са ин-
валидитетом у Хрватској
има персоналног асистен-
та, али само за чeтири сата
дневно, а очекује се и до-
ношење Закона о персо-
налним асистентима.

У Хрватској је тренутно
у току процес успостављања
јединственог начина утврђи-
вања инвалидитета. За сада
не постоји ни јединствена
дефиниција инвалидности, а
да би олакшали процедуре за
остваривање права на основу
инвалидности, покушаће да
једном урађено вештачење
инвалидности буде валидно у
свим системима (у социјалном,
здравственом, ПИО систему
итд). Претходно се морају фор-
мирати уједначени критеријуми
и тело које би то радило. Према
садашњем стању, процене ба-
зирају на медицинском моделу,
што је супротно Конвенцији.   

Први дан је завршен одр-
жавањем четири паралелне
радионице – прва се бавила де-
финицијама, општим принци-
пима и обавезама које про-
писује Конвенција УН; друга се
бавила чланом 12 – једнакост
пред законом, трећа чланом 19
– самосталан живот и укљу-
ченост у заједницу, а четврта
чланом 26 – оспособљавање и
рехабилитација. 

Д.. Татић је био фаци-
литатор у радној групи која
се бавила самосталним жи-
вотом, а учесници радионице
поред њега и И. Јовановић биле
су колеге из Хрватске, Маке-
доније, Црне Горе и Албаније.
Ситуација је од земље до земље
веома различита. Најлошија је у
Албанији, где још увек не по-
стоји ни правни оквир за
самосталан живот и укљученост

у заједницу, ни финансијски
ресурси, па чак ни развијен
институционални систем подр-
шке, као у другим суседним
земљама, већ особе са инва-
лидитетом живе у породичним
изолацијама, без могућности
вођења самосталног живота.  

Мало боља ситуација је у
Македонији, где постоји сет
закона који би трабао да
омогући укљученост особа са
инвалидитетом, међутим у
пракси још увек постоје
проблеми. На пример, општине
имају могућност пружања со-
цијалних услуга, али то за њих
није обавезујуће, што је ос-
новни извор проблема, посебно
у области самосталног живота и
укључености. Од 2000. године у
Македонији траје процес де-
институционализације, али сви
програми су краткотрајни и
нису финансијски одрживи.

Инвалидски покрет у
суседној Црној Гори је веома
неразвијен, а ни правни оквир
не пружа веће могућности за
особе са инвалидитетом. Пос-
тоји само једна институција за
смештај одраслих особа са
инвалидитетом различитих ка-
тегорија инвалидности, а алтер-



ME\UNARODNE AKTIVNOSTI

Zima 2011. 7

натива за све друге, када изгубе
могћност живота у породици, је
смештај у старачке домове. Пос-
тоје и три специјална центра за
образовање: за особе оште-
ћеног слуха у Котору, за особе
са тешкоћама у интелектуалном
развоју („1. јун”) и Центар за
школовање и професионалну
рехабилитаицју у Подгорици.
Сервис персоналних асистената
не постоји, већ функционишу
само неки облици подршке у
кући и неколико дневних цен-
тара за децу са психо-моторним
сметњама. У Црној Гори не
постоји ни организација
која окупља особе оболеле
од неуромишићних болести
((некада је постојао Савез
дистрофичара Црне Горе,,
али је пре више од 1100 го-
дина престао са радом))..

Панел о
недискриминацији и
разумним
прилагођавањима

Други дан конференције
започео је веома занимљивим
панелом о једнакости, недис-
криминацији и разумним прила-
гођавањима, као темељним
принципима Конвнеције, а на ту
тему говорили су предавачи из
Америке. Поред разликовања
директне од индиректне дис-
криминације, ипак треба имати
на уму да није свако „различито

третирање” једнако дискрими-
наторско понашање. Ако нпр.
неко има проблем са леђима, тј.
оштећење кичме, не може да
обавља физичке послове и
слично. 

Што се тиче концепта
„разумна прилагођавања”, оно
подрзумева прилагођавања на
више нивоа како би се уклониле
било које врсте препрека. Оно о
чему треба водити рачуна, а да
то не води у неки облик дис-
криминације, јесте да када се
врши разумно прилагођавање
нпр. радног места или посла, то
мора бити у складу са професи-
оналним квалификацијама осо-
бе са инвалидитетом. Амерички
закон обавезује компаније да
врше разумна прилагођавања,
али само ако то не захтева
превелика новчана улагања!
Пракса показује да је у Америци
све више судских тужби због
неприступачних технологија, а
чули су се и многи занимљиви
примери. Пре пар година поди-
гнута је тужба против заба-
вног парка Дизниленд због

немогућности да
сва деца равноправно
кристе тобоган.

Концепт разумних при-
лагођавања у Америци поштује
се на свим Универзитетма, а то
подрзумева више времена за
полагање испита писменим пу-
тем, штампање уџбеника на
Брајевом писму, обезбеђивање
особе за хватање белешки на
предавањима и слично. И у ин-
ституцијама културе се о томе
води рачуна, тако да очување
аутентичности културно исто-
ријских објеката не искључује и
њихова прилагођавања, што је
код нас био чест „изговор” за
неприлагођеност објеката.

Са друге стране, има и
доста контраверзи. Нпр. Било је
случајева да су спасиоци на
плажама добијали отказе јер су
имали оштећења слуха, али на-
кон судских тужби су били вра-
ћени на посао јер је утврђено да
им је за ту врсту посла важно
чуло вида! Према особама ош-
тећеног вида врши се дис-
криминација у погледу кориш-
ћења новчаница, с обзиром да
су све исте величине, а држава
одбија да промени било шта у
њиховм изгледу. Такође, так-
систи муслиманске вероиспо-
вести не примају у таксије псе,
што такође дискриминише осо-
бе оштећеног вида, а закони
штите и једне и дуге (закон шти-
ти и верска права и слободе).

Последњег дана конфе-
ренције говорило се о раду
Комитета УН за праћење при-
мене Конвенције широм света и
о процесима извештавања.

И. Јовановић

Предавачи из Америке говорили су о примерима добре праксе
подизања свести о инвалидности,, као најбољег начина за
превенцију дискриминације.. Тако је пре неколико година

направљена лутка Беки,, која користи инвалидска колица и која
је најбоља Барбикина другарица.. Било је занимљиво чути
каква је била реакција деце широм Америке када је иста

компанија нешто касније направила и кућу за Барбику,, али која
због степеница није била доступна њеној најбољој другарици..

Деца су то одмах схватила и побунила се!!

У Индији инклузија у
образовању врши се тако
што држава плаћа возаче
рикши да превозе децу са

инвалидитетом до школа,, у
Бангладешу користе

магарце,, а у Кенији многи
родитељи носе децу на
леђима и по неколико

километара!!!!!! 
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Семинар за чланове Рад-
не групе за права детета на
тему - Остваривање права деце
са инвалидитетом, који је
одржан 7. и 8. октобра 2011.
године у Новом Саду, орга-
низован је уз подршку Уницеф-
а у циљу представљања првог
парламентарног приручника на
тему остваривања права деце
са инвалидитетом у Србији,
упознавања посланика са кључ-
ним препрекама у примени три
кључна закона: Закона о ос-
новама система васпитања
и образовања, Закона о со-
цијалној заштити и Закона о
здравственој заштити, као и
дефинисања будућих активнo-
сти Радне групе у циљу уна-
пређења права деце са инва-
лидитетом, а посебно у сегмен-
ту надзора над применом по-
менута три закона.

Семинару су присуство-
вали чланови и чланице Радне
групе за права детета –
народни посланици Никола
Новаковић, Божидар Делић, др
Никола Крпић, Гордана Рајков,
Милица Војић Марковић, Јелена
Будимировић, саветница пред-
седнице Скупштине Светлана
Врга, секретарка Одбора за
здравље и породицу Божана

Војиновић, представници Уни-
цеф-а – Јадранка Милановић,
координаторка Уницефа-а за
сарадњу са Народном скупшти-
ном и Катлин Брашић, руко-
водитељка програма за заштиту
деце у Уницеф-у, предавачи,
Владан Јовановић, експерт у
области социјалне заштите,
Гордана Николић, саветница за
инклузивно образовање Завода
за унапређивање образовања и
васпитања, Марија Петровић,
чланица Центра за права де-
тета и аутори приручника за
посланике о остваривању права
деце са инвалидитетом, доц. др
Ивана Крстић и др Дамјан Та-
тић. 

На почетку семинара, ук-
ратко је представљен садржај
пруручника, а потом је било
речи о месту и значају међу-
народног права које се односи
на децу са инвалидитетом. У
том контексту, у два одвојена
предавања, представљени су
прво универзални, а потом и
европски стандарди у области
остваривања права деце са
инвалидитетом. Поред укази-
вања на најзначајније конвен-
ције које гарантују права која
се односе на децу са инва-
лидитетом, посебно је објаш-

њено који статус има међуна-
родно право у унутрашњем
правном систему Србије и шта
то значи за Скупштину у кон-
тексту њене законодавне и
надзорне функције. Потом је
било речи о надзорним меха-
низмима који постоје на међу-
народном плану и који даље
тумаче одредбе релевантних
конвенција и захтевају од др-
жава да те стандарде импле-
ментирају у своје унутрашње
правне системе. 

У поподневном делу се-
минара било је речи о об-
ластима у којма је неопходна
посебна пажња ради оства-
ривања и унапређења права
деце са инвалидитетом - област
социјалне заштите, образовања
и медицинске заштите. У пи-
тању су области регулисане
новим законима или изменама и
допунама закона. 

Права деце са
инвалидитетом у
нашим законима

Прво је било речи о
Закону о социјалној заштити и у
том контексту о социјалној за-
штити деце са инвалидитетом.

Нови Сад 

Семинар за посланике о
остваривању права деце са

инвалидитетом 
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Представљене су новине које
закон уводи, посебно у виду пет
група услуга социјалне заштите
и њиховог значаја за корис-
нике. Развијена је дискусија на
тему разлике између соци-
јалних права и социјалних ус-
луга у заједници и објашњено
да ради остварења гаранто-
ваних социјалних права држава
мора да понуди одговарајуће
услуге. Посебно је дискутовано
о улози центара за социјални
рад, увођењу вођења случаја
као новог начина руковођења
радом центара и разлици изме-
ђу центара за социјални рад и
осталих пружаоца услуга у за-
једници. Апострофирана је важ-
ност обезбеђивања неопходних
средстава за имплементацију
Закона о социјалној заштити,
потреби финансирања дневних
услуга у заједници и услуга
подршке за самостални живот и
становање, које се морају обез-
бедити из буџета локалне само-
управе. Инсистирано је на обез-
беђивању средстава и уна-
пређење капацитета локалних                        

самоуправа кроз наменске
трансфере, уколико оне немају
могућности да их саме обезбеде
из сопствених прихода.   

Што се инклузивног обра-
зовања тиче, посланицима су
представљене новине уведене
Законом о основама система
образовања и васпитања, које
доводе до тога да се српски
закон с правом сматра нај-
инклузивнијим у Европи. Иако
Закон предвиђа многа добра
решења, важно је темељно
праћење његове имплемен-
тације у пракси, како би се
обезбедила адекватна подршке
школама за инклузију деце са
инвалидитетом. Указано је на
чињеницу да је улога педаго-
шког асистента у редовним
школама кључна, али да над-
лежност финансирања није јас-
на из закона (министарство
просвете или локална само-
управа). Педагошки асистенти
су ангажовани и за ромску де-
цу, али важно је имати податке
о томе колико их има, какву
обуку пролазе и које је искуство

редовних
школа у овом
погледу, баш ка-
да су у питању деца
са инвалидитетом. Ин-
дивидуални образовни
план није довољан да би
сваки наставник умео да
прилагоди програм уко-
лико нема довољно зна-
ња и вештина, па то зах-
тева додатну обуку нас-
тавника. Рана интервен-
ција је од кључног зна-
чаја. Истакнут је проблем
деце са вишеструким
инвалидитетом која се
због разних препрека
уопште не школују и која
морају да се укључе у
токове образовања.  

На крају је било
речи о Закону о здрав-
ственој заштити. Ука-

зано је на неопходност улагања
напора на страни државе како
би свако дете остало у својој
биолошкој породици и нагла-
шено да здравствена заштита
има кључну улогу у овом про-
цесу, нарочито код деце нај-
ранијег узраста. Посланици су
упознати са истраживањем које
је радио Центар за права
детета и које је показало да код
97,5% деце која су у инсти-
туцијама не постоји потреба да
буду збринути у тим инсти-
туцијама. Истакнута је нео-
пходност  идентификовања ри-
зичних група и дефинисања
мера превенције. Неопходно је
схватити да је ризик од од-
вајања највећи на самом
почетку живота. У Србији се око
3.000 деце роди са ризиком од
сметњи. Мали је проценат
родитеља којима лекар каже да
је сметња чисто физичке при-
роде, а показатељи указују на
то да родитељи углавном
остављају децу са менталним
сметњама. Разлоге за остав-
љање детета треба тражити у

VVllaaddaann JJoovvaannoovvii}} ((lleevvoo)),, pprrooff.. IIvvaannaa KKrrssttii}} ((uu ssrreeddiinnii)) ii 
DDaammaajjaann TTaattii}} ((ddeessnnoo))
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друштвеној свести,
општој свести и све-

сти професионалаца,
као и у неразвијеном сис-

тему подршке породицама
са децом са инвалидитетом. У

Србији не постоји довољно
стручно знање о препознавању
проблема непосредно после
рођења па се касни и са реха-
билитационим третманима, јер
се проблеми касно иденти-
фикују. Такође, развојна саве-
товалишта при домовима зд-
равља, одговорна за овакву
врсту рехабилитације, постоје
само у ограниченом броју оп-
штина.  

Указано је на неоп-
ходност обезбеђивања контину-
иране обуке лекара, како у
породилиштима, тако и на пе-
дијатрији. Неопходно је прева-
зићи проблем слабе разви-
јености развојних саветова-
лишта и функционалних тимо-
ва.  

Другог дана семинара на-
стављена је дискусија о кон-
кретним активностима Скуп-
штине и Радне групе за права
детета ради унапређења права
деце са инвалидитетом до краја
године. Последња тема семи-
нара била је посвећена актив-
ностима Радне групе везаним за
надзор Закона о основама
система образовања и васпи-
тања у сегменту инклузије.
Семинар је завршен конкре-
тним договором посланика о ак-
тивностима које ће се преду-
зети да би се помогло уна-
пређење положаја деце са
инвалидитетом. 

Доц. др. Ивана Крстић и др
Дамјан Татић

Емисија на РТС--у о особама са инвалидитетом

МЕСТО ЗА НАС
Емисија о особама са инвалидитетом МЕСТО ЗА НАС

емитује се на другом програму РТС-а два пута
месечно, тачније сваког другог четвртка у 20 часова,

са репризом сутрадан, петком, од 11 часова пре
подне. 

Емисија је мозаичног типа, са одређеном темом коју
обрађује и прилозима из других области,
информацијама о догађајима и слично.

Е-маил је mestozanas@rts.rs, телефон 064 861 1519, 
а емисија информације објављује и на Facebooku, у

виду групе Емисија МЕСТО ЗА НАС и
странице Емисија МЕСТО ЗА НАС.

Подсећамо све наше читаоце, а посебно организације,
да су предлози за теме емисија или прилога са

терена, занимљиве животне и поучне животне приче,
приказе значајних догађања и слично - добродошле и

да их шаљу на назначене контакте Редакције.
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Ово су показали резул-
тати великог истраживања Гра-
ђанских иницијатива: „Стање у
сектору организација циви-
лног друштва” које је поло-
вином октобра представљено у
Медија центру.  

Истраживање је спрове-
дено у сарадњи са Канце-
ларијом Владе Републике
Србије за сарадњу са цивилним
друштвом, уз финансијску
подршку УСАИД-а и Института
за одрживе заједнице и оно је
донело прве резултате о НВО
од почетка примене новог
Закона о удружењима (2009.
година). Истраживање је ра-

ђено на узорку од 1.650
удружења од јула до сеп-
тембра 2011. године и обух-
ватило је 67 општина из целе
Србије и 13.375 удружења. 

Први подаци истражи-
вања показују да чак 52 %
удружења основано после 2000.
године. Пре 1990. основано је
30 % њих, а тек 18 % се
основало између 1990. и 2000.
године. 

Војводина предњачи по
броју регистрованих НВО (37
%). После ње је Београд са 30
%, а остале су релативно
равномерно распоређене по
Србији. 

Остваривањем циљева у
области социјалних услуга,
културе/медија/рекреације и
животне средине бави се више
од 60 % организација цивилног
друштва. Образовањем и истра-
живањем бави се 10 % НВО,
док се само 0.2 % бави
филантропским посредовањем
и промоцијом волонтерства.   

Чак 27.5 % НВО има
преко 100 чланова, док 11 %
броји преко 20 активних људи у
свом саставу. Тај број се
углавном креће до 6 људи који
у већини случајева деле мањи
број компјутера/лаптопова с
обзиром на то да чак 30 % НВО

Преузето са сајта Грађанских иницијатива

Резултати великог
истраживања о НВО

у Србији

У Србији има око 1155 660000 удружења од којих је највише
регистровано у Војводини.. 5522 одсто од укупног броја основано

је после 22000000 године а социјалне услуге,,
култура//медији//рекреација и животна средина су теме којима

се НВО у Србији најчешће баве.. 
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уопште нема ни компјутер ни
лаптоп. 

Велика већина НВО је у
2010. години имала буџет испод
20.000 Еура, а свакој десетој,
буџет је износио преко 100.000
Еура. Највише НВО (41 %)
се самофинансира, док ло-
кална самоуправа помаже
20 %, а тек 12 % њих
средства обезбеђује од
страних донатора. Од тога 31
% добија средства на основу
пројеката, а тек 13 % њих
добија институционалну по-
дршку. Чак 63 % НВО је имало
неку сарадњу са пословним

сектором, од чега је у 80 %
случајева, пословни сектор у
улози повременог донатора.  

Број одобрених пројеката
се у односу на број поднетих
смањио у 2011. години. Свака
пета НВО уопште није обез-
бедила средства за рад до краја
ове године. 

Однос државе према ци-
вилном друштву најчешће се
оцењује као незаинтересо-
ваност (40 %), али исто толико
сматра да држава има пози-
тиван став према НВО. Већина
организација цивилног друштва
оцењује сарадњу са државом

средњом оценом док су сара-
дња са локалном самоуправом
оцењена веома високо. 

40 % ОЦД оцењује са-
радњу са медијима високим
оценама, а само 13 %  даје
лоше оцене. Већина ОЦД (64
%) лакше је остваривала
сарадњу са локалним медијима,
а свака четврта са национал-
ним.

Недостатак подршке од
стране државе најчешће је
наведена као приоритетан про-
блем за сопствену органи-
зацију. Односи са донаторима и
локалним властима су испод
подршке државе, док су сара-
дња са медијима и ставови око-
лине и грађана, наведени као
мање приоритетни проблеми. 

Резултати истраживања
које ће ускоро бити доступно у
целости, треба да помогну у
креирању будућих секторских,
државних и донаторских стра-
тегија, а све са циљем што ефи-
каснијег деловања на реша-
вању најширег могућег спектра
проблема којима се удружења
грађана у Србији баве. 

Истраживање и презентацију резултата омогућиле су: Америчка агенција за
међународни развој (УСАИД) кроз програм „Иницијатива јавног заговарања
грађанског друштва” којим руководи Институт за одрживе заједнице (ИСЦ),
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, уз

подршку Агенције за привредне регистре. 
Истраживање је спровео ИСПСОС Strategic Marketing. 
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Рехабилитација

• Годишњи неуролошки,
пулмолошки и кардиолошки
преглед у идеалној ситуацији
треба да буде координисан
преко централизоване рехаби-
литационе јединице за ДМД.

• Од тренутка поста-
вљања дијагнозе дечаци треба
да буду прегледани једном до
два пута годишње од стране
терапеута (психотерапеута или
радног терапеута) са посебним

искуством у области неуро-
мишићних болести. Интервал
између прегледа зависи од
узраста детета, прогресије
болести и функционалних спо-
собности детета.

• Циљ прегледа је да се
направи план интервенција које
ће оптимизовати физичке, со-
цијалне и интелектуалне спосо-
бности детета. План треба да
осигура да су професионалци и
родитељи унапред упознати са
наступајућим догађајима и уна-

пред припремљени за следећу
фазу болести. Прегледи физич-
ких способности, који се понав-
љају у одређеним интервалима,
потребни су да би се одредила
брзина прогресије болести.

• Главни циљеви психо-
терапеута и радног терапеута
су да подржи активности и
унапреди функционисање. Ово
подразумева интервенције за
одлагање или смањење ком-
пликација изазваних пропада-
њем мишићне снаге и давање

Кратке препоруке ТREAT NMD--а

Стандарди неге особа са
Дишеновом мишићном

дистрофијом

- Због практичне примене стандарда неге у дијагностици и третману
Дишенове мишићне дистрофије ((ДМД)) које је припремио ТREAT- NMD још

у овом броју објављујемо кратак преглед препорука ових стандардних
процедура.. 

Препоруке су базиране на већ постојећим и објављеним смерницама,, а
потом ревидиране од стране група експерата за сваку од следећих

области:: дијагностика ДМД,, неурологија,, гастроинтестинални тракт и
исхрана,, респираторна нега,, кардиолошка нега,, ортопедија,,

психосоцијална подршка,, рехабилитација и орална нега.. 

- Циљ ових кратких препорука 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
ТРЕАТ НМД--ом.. Водич који управо читате представља само мишљење

експерата;; он није базиран на систематском прегледу литературе,, али је
основни принцип при прављењу смерница био медицина заснована на

доказима.. Могућност примене наведених препорука значајно ће се
разликовати међу појединим државама и регионима.. Међутим,, тамо где

тренутно није могуће пратити водич,, принципи водича представљају
циљеве којима треба тежити..
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смерница у погледу
активности, могућно-

сти, адаптације и при-
лагођавања која ће омо-

гућити дечаку/човеку да
живи друштвено активан живот
са својом породицом и прија-
тељима.

• Годишње кућне посе-
те/прегледи од стране интер-
дисциплинарног тима из посе-
бне јединице за рехабилитацију
особа са ДМД препоручују се
како би се дала подршка поро-
дици и локалном тиму пси-
хотерапеута, радних терапеута,
социјалних радника и настав-
ника.

• Вежбе: вежбе са от-
пором не би требало про-
писивати јер нема доказа да су
корисне, а чак постоји забри-
нутост да могу убрзати оште-
ћење мишића. Препоручује се
умерени ниво активних вежби,
посебно у базену за хидро-
терапију. Деца која добијају
кортикостероиде могу савла-
дати додатне моторне вештине
попут вожње бицикла што под-
стиче самосталне активности и
побољшава односе са вршња-
цима.

• Инвалидска колица:
треба да се обезбеде да би поп-
равила мобилност и независ-
ност. Електрична колица са
могућношћу нагињања наслона
и подршком за седење треба да
се набаве рано како би се из-
бегле постуралне контрактуре и
лош положај при седењу.

• Предлажу се годишњи
централизовани курсеви за де-
цу и одрасле са ДМД и њихове
породице, ове курсеве орга-
низује НМД у сарадњи са цен-
тралним јединицама за реха-
билитацију.

Орална нега

• Дечаци са ДМД треба да
се јављају зубару са великим
искуством и детаљним позна-
вањем ове болести, посебно у
централним или специјали-
зованим клиникама. Улога зу-
бара је да се бори за висо-
коквалитетан третман, орално
здравље и добробит и да фун-
кционише као извор инфор-
мација породици и дечаковом
личном зубару код куће. Овај
зубар треба да буде упознат са

специфичним раз-
ликама у развоју
зуба и скелета код
дечака са ДМД и
да сарађује са
добро информи-
саним и искусним
ортодонтистом. 

• Орална
нега и нега зуба
треба да се зас-
нивају на профи-
лактичким мерама
са циљем да се
одржи добра хиги-
јена усне дупље и
зуба.

• Индивиду-
ално прилагођени помоћни апа-
рати и техничка помоћ у
оралној хигијени су од огромног
значаја када мишићна снага у
шакама, рукама и врату обо-
лелог почне да слаби.

MEDICINA
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Комитет УН за права осо-
ба са инвалидитетом одржао је
своје шесто, јесење заседање у
седишту УН у Женеви од 19. до
23. септембра 2011. године.
Централни догађаји заседања
били су дијалог са делегацијом
Краљевине Шпаније и усвајање
завршних опаски и препорука
за Шпанију, као и припрема
листе питања за Перу.

На почетку заседања,
руководилац Одсека за групе у
фокусу, Одељења за тела за
мониторинг људских права
Канцеларије Високог комесара
за људска права, Ван Хе Ли
обавестила је чланове Ко-
митета о формирању новог тела
за мониторинг - Комитета за
праћење присилних нестанака,
као и о раду раду Комитета за
људска права, активностима
радне групе за формулисање
Опционог протокола уз Кон-
венцију о правима детета и
раду Интеркомитетске радне
групе тела за мониторинг над
инструментима о људским пра-
вима, која би требало да помо-
гне у хармонизацији и пове-
ћању ефикасности различитих
комитета. Такође је обавестила
присутне о најновијим рати-

фикацијама Конвенције. Поме-
нула је и пресуду Европског су-
да за људска права против
Летоније због лишавања сло-
боде и затварања особе која је
покушала самоубиство у психи-
јатријској установи.

Преседавајући Комитета,
професор Меккалум, поднео је
извештај о раду између два
заседања Комитета и обавестио
чланице и чланове Комитета о
захтеву упућеном Генералној
скупштини Уједињених нација
да се Комитету одобре још 2
додатне недеље за заседања
током године како би стигао да
разматра приспеле извештаје
са што мање кашњења. 

Светски извештај о
инвалидности

Представница Светске зд-
равствене организације, Алана
Офисер, говорила је о св-
етском извештају о инва-
лидности WХО и Светске
банке, који је представљен
јавности у јуну 2011. године у
седишту УН у Њујорку. Изве-
штај представља резултат рада
преко 380 стручњака из 70

земаља, садржи доприносе др-
жава, међународних агенција,
невладиних организација, нау-
чно-истраживачких и просве-
тних установа. Извештај пред-
ставља научну анализу поло-
жаја особа са инвалидитетом,
њихових потреба, препрека и
баријера са којима се оне
суочавају, а садржи и препо-
руке за примену Конвенције о
правима особа са инвали-
дитетом у пракси. Део изве-
штаја садржи и сегменте са-
чињене од стране експерата и
организација из Србије. По
наводима извештаја, у свету
тренутно живи преко једне
милијарде особа са инва-
лидитетом, оне чине 15
посто укупне светске попу-
лације, а многе живе у ус-
ловима сиромаштва и суочавају
се са дискриминацијом, бари-
јерама у окружењу, недос-
татком средстава, адекватних
програма и сервиса. Извештај
наводи и примере добре пра-
ксе, даје препоруке како да се
побољша ситуација у областима
образовања, запошљавања, зд-
равствене заштите. Апостро-
фира важност укључивања пи-
тања положаја особа са

ME\UNARODNE AKTIVNOSTI

Женева

Извештај са јесењег
заседања Комитета

УН за права ОСИ
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инвалидитетом у
главне токове плани-

рања али и обезбе-
ђивање специфичних пр-

ограма за унапређивање
њиховог положаја, подизања

нивоа свести и укључивања са-
мих особа са инвалидитетом у
све релевантне активности.
Извештај се може користити и
као моћно оружје приликом ло-
бирања за доследно спро-
вођење Конвенције о правима
особа са инвалидитетом.

Представница Међунаро-
дне организације рада - ИЛО,
Барбара Мареј, говорила је о
активностима те организације
на омогућавању равноправног
учешћа особа са инвалидитетом
на отвореном тржишту рада.
Представник Одсека УН за
економска и социјална питања -
ДЕСА, Ерик Жанг, говорио је о
подршци које тај орган УН
пружа организовању годишњих
конференција страна уго-
ворница Конвенције о правима
особа са инвалидитетом, пла-
новима да се следеће године
одржи конференција на висо-
ком нивоу о укључивању особа
са инвалидитетом у развојне
планове и спровођење Милени-
јумских циљева. 

Члановима и чланицама
Комитета су се обратили и
представници УНИЦЕФ-a и
УНХЦР-a, који су говорили о
различитим активностима тих
агенција намењених особама са
инвалидитетом - тако је
УНИЦЕФ који има Јединицу за
децу са инвалидитетом орга-
низовао тренинге за особље у
централи, а многе канцеларије
УНИЦЕФ-a у различитим зем-
љама подржавају пројекте на-
мењене деци са инвали-
дитетом. Представник ОХЦХР,
Сајмон Вокер, говорио је мулти-
донорском фонду намењеном
финансирању пројеката УН
агенција за спровођење Кон-
венције. Пројекти би требало

да обухвате следеће актив-
ности: промовисање ратифи-
кације, прикупљање статис-
тичких података, истраживања,
социјални сервиси, подизање
нивоа свести. Комитету су се
обратили и представници НВО
Human Rights watch и Међу-
народне алијансе за особа са
инвалидитетом ИДА. 

Спровођење
Конвенције у Шпанији

Током паузе за ручак
чланице и чланови Комитета
имали су састанак са омбуд-
сманом Краљевине Шпаније
који им је говорио о својим
акцијама на промовисању
људских права особа са
инвалидитетом и критички се
осврнуо на одређене аспекте
спровођења Конвенције у Шпа-
нији. Апострофирао је положај
станара установа за трајни
смештај, баријере са којима се
слепе особе суочавају у
остваривању права да буду
изабране на јавне функције,
изазове са којима се суочавају
особе смештене у психија-
тријске установе. Због недос-
татка средстава и непостојања

стандардизованих процедура
пружања услуга на локалном
нивоу, у условима високог
степена аутономије локалних
самоуправа долази до проблема
са спровођењем иначе ква-
литетног правног оквира усво-
јеног на нивоу државе.

После шпанског омбуд-
смана и представници Нацио-
налног савета шпанских орга-
низација особа са инвали-
дитетом - ЦЕРМИ, имали су
прилику да Комитету изложе
своје виђење примене Конвен-
ције у Шпанији у пракси. 

Након уводних излагања
чланови су Комитета имали
прилике да постављају питања.
Између осталих, др Дамјан
Татић је поставио питања о
спровођењу концепта разумних
прилагођавања у Шпанији,
броју судских пресуда и других
одлука у поступцима покре-
нутим због дискриминације на
основу инвалидитета и о броју
корисника услуга персоналне
асистенције. Део одговора од-
носио се на обавезе адаптације
објеката, а што се тиче броја
корисника услуга персо-
налне асистенције, њих је
по подацима шпанске
делегације само око осам
стотина, иако у Шпанији
живи око седам стотина

ME\UNARODNE AKTIVNOSTI
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хиљада особа са инвали-
дитетом којима је потребан
висок степен неге - те особе су
често смештене у установе. 

У завршним опсерва-
цијама и препорукама, Комитет
је похвалио Краљевину Шпа-
нију као прву државу која је
поднела иницијални извештај
Комитету. Такође је похвалио
учешће особа са инвали-
дитетом у званичној делегацији
Шпаније која је водила дијалог
са Комитетом. Комитет је
похвалио Шпанију и због усва-
јања правног и стратешког
оквира за уређење положаја
особа са инвалидитетом. Као
посебно позитивне чињенице
апострофирани су висок степен
деце и младих са инвали-
дитетом који похађају редовне
школе - преко 78 посто,
спремност Шпаније да упркос
економској кризи настави да
улаже у социјалне сервисе и
мере за равноправност особа са
инвалидитетом - преко 10
милијарди евра у последње 3
године. Комитет је похвалио и
правни оквир за праћење спро-
вођења Конвенције у Шпанији

који је у складу са одредбама
члана 33 Конвенције о правима
особа са инвалидитетом.

У неформалном разго-
вору после окончања званичног
дијалога, др Татић се захвалио
Њ. Е. амбасадору Мераверу на
подршци коју Краљевина Шпа-
нија пружа Републици Србији у
очувању њеног територијалног
интегритета и суверенитета,
као и у европским интегра-
цијама.

Комитет је на затвореној
сесији припремио листу питања
за Перу, са ким ће на следећем
заседању у априлу 2012. године
водити дијалог. 

На затвореној сесији Ко-
митет је разматрао и приспеле
индивидуалне представке због
наводних кршења права из
Конвенције.

Учешће ескперта из Ср-
бије др Дамјана Татића у раду
Комитета било је изузетно ус-
пешно. Председавајући Коми-
тета, професор Рон Меккалум,
похвалио је његов допринос
раду Комитета, нарочито при-
ликом разматрања иницијалног
извештаја Краљевине Шпаније,

поредећи ефекте са резул-
татима Новака Ђоковића про-
тив Рафаела Надала у 2011.
години. 

Поред плодне сарадње са
другим члановима Комитета и
Секретаријата, др Татић имао
је садржајне састанке и са
представницима ДЕСА, ОХЦХР,
WХО, Међународне алијансе за
права особа ИДА, са Агустином
Сантосом Меравером, амба-
садором Краљевине Шпаније
при УН и Јелисаветом Ђурич-
ковић-Тувић, министром савет-
ником, заменицом шефа пред-
ставништва у сталној мисији
Републике Србије при УН.

Др Дамјан Татић

DDrr DDaammjjaann TTaattii}} ssaa RRoobbeerrttoomm OOuukkoomm,, ~~llaannoomm
SSeekkrreettaarriijjaattaa KKoommiitteettaa UUNN zzaa pprraavvaa oossoobbaa ssaa iinnvvaalliiddiitteettoomm
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Делегација Центра за са-
мосталан живот ОСИ Србије
учествовала је на манифес-
тација „Вожња за слободу”, коју
сваке две године, почев од
2003, организује Европска мре-
жа за самосталан живот - ЕНИЛ.

Вожња за слободу се ор-
ганизује у Стразбуру и ове го-
дине је била од 12.  до 16. сеп-
тембра 2011. Делегацију Центра
је чинило 10 представника, осо-
бе са инвалидитетом и њихови
персонални асистенти, од којих
троје из Београда, двоје из
Новог Сада, троје из Јагодине и
двоје из Чачка. Са члановима
Центра путовала су и два сарад-
ника из Информативног центра
за ОСИ „ЛОТОС” из Тузле, са
којима Центар има дугогоди-
шњу сарадњу и који планирају
већи ангажман у будућности на
самосталном животу особа са
инвалидитетом. 

Чланови Центра учество-
вали су у свим активностима ко-
је су трајале три дана и то на

манифестацијама као што су:
„марш-дефиле“ (Freedom drive)
до Европског парламента, Кон-
ференција о примени Конвен-
ције УН о правима ОСИ,
Скупштина европске мреже
Центара за самостални живот,
посета Европском Парламенту и
разговор са парламентарцима.
Наравно учествовали су и у раз-
говорима и размени искустава
са другим учесницима, којих је
било преко 350 из 23 земље
Европе. Делегација Центра
Србије била је врло запажена
током целе манифестације,
укључујући и дефиле учесника
улицама Стразбура, а учесници
су носили мајице, капе и
заставице којима су про-
мовисали и учешће Србије као
земље на овом европском скупу
и инвалидски покрет наше зем-
ље.

Такође, сваке године се
прави листа захтева која се
подноси парламентарцима у
Европском парламенту а ове

године захтеви су се односили
на следеће:

11..  Самосталан живот
добија централно место
у свим релевантним ЕУ
политикама

22..  Поштовање УН
Конвенције о правима
ОСИ

33..  Инклузија ОСИ
44..  Деинституционализација

– затварање институција
до 22002200.. 

55..  Персонална асистенција
за све којима је
потребна

66..  Слобода кретања
77..  Самосталан живот у

међународним
развојним програмима

88..  Потпуна ратификација и
примена Конвенције УН
о правима ОСИ

99..  Организације ОСИ у
процесу креирања
политике

Стразбур

“ВОЖЊА ЗА СЛОБОДУ”
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Иако Србија још нема свог
представника у Европском пар-
ламенту, делегација Центра се
придружила овим захтевима и
организовала састанке са пред-
ставницима других национал-
них Центара за самосталан
живот.

Центар за самосталан жи-
вот ОСИ Србије је као чланица
ЕНИЛ-а, дуго година имао свог
представника у Егзекутивном
комитету, Гордану Рајков. Ове
године, у жељи да укључи
младе активисте у рад у међу-
народном покрету, Центар је
уместо Г. Рајков кандидовао за
Комитет Милицу Ружичић Нов-
ковић, а госпођа Рајков прешла
је у Саветодавно тело Европске
мреже, тако да Центар и даље
остаје у најужем и најближем
кругу информација које су од
велике важности за наш даљи
рад.

Сви учес-
ници су оценили
у евалуацији да
је било веома
корисно да се
људи који се су-
очавају са истим
или сличним пр-
облемима сре-
тну, имају при-
лику да размене
искуства, да за-
једнички пок-
рену механизме

за побољшавање или прева-
зилажење одређеног стања.
„Freedom drive“ је манифе-
стација која доприноси заје-
дништву особа са инвалиди-
тетом и пружа прилику да се
изврши већи утицај на доно-
сиоце политичких одлука у об-
ласти инвалидности. 

Најснажнији утисак који
су понели наши учесници била
је снага која произилази из
заједништва и здруженог, је-
динственог тражења права за
особе са инвалидитетом за вре-
ме Freedom drive марша и
реакције случајних пролазника
на улицама Стразбура при
сусрету са учесницима марша. 

Цела екипа која је пу-
товала из Србије и Босне и Хер-
цеговине била је више него до-
бра, атмосфера током путо-
вања, али и у Стразбуру била је
одлична и сви су искористили

прилику да једни
од других уче.  Овај
пут показао је још једном
да инвалидитет не познаје
границе, али и да заједно
можемо и треба да тражимо
прилике за сарадњу и реали-
зовање пројеката, али и учење
и размену искустава.

Након повратка у своје
локалне организације, учесници
на манифестацији разменили су
стечена знања и искуства са
другим члановима и сарад-
ницима у својим организа-
цијама, а такође су све утиске
промовисали у локалним меди-
јима.

На крају, желимо да ис-
такнемо да је учешће деле-
гације особа са инвалидитетом
из Србије на овој европској
манифестацији омогућило неко-
лико организација које су
донацијама помогле реали-
зацију ове идеје и то: ЈП „Србија
гас“ из Новог Сада, СП „Ласта“
из Београда, Фонд за отворено
друштво и Скупштина општине
Јагодина. И овом приликом
Центар за самосталан живот им
најтоплије захваљује на овој
помоћи.

Мимица Живадиновић
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Савез дистрофичара Срб-
ије је и ове године традици-
онално организовао посету До-
му за трајни смештај у Доље-
вцу. Одлазак у Нишавски округ
је вид подршке особама на
трајном смештају уз одржавање
oкруглог стола  на тему
„Институционално збрињавање
ОСИ“.  

У име Савеза дистрофи-
чара Србије, присуствовали су
Радован Павловић, председник
Скупштине Савеза, Драгана Јо-
ксимовић, стручни сарадник за
административно-правне пос-
лове, затим Драгана Мишовић
из Удружења дистрофичара
Чачак, као и представници
удружења у Лесковцу - Гордана

Стојановић и Драгана Златано-
вић.

На улазу у Дом, спазили
смо укусно уређену башту која,
на жалост, одудара од уну-
трашњости Дома, премда су
представници удружења закљу-
чили да је ситуација боља у
односу на претходне године. 

IZ RADA SAVEZA

Округли сто у Дому за трајни смештај лица у Дољевцу

Институционално
збрињавање особа са

инвалидитетом
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Округли сто су отворили
Ивана Чворовић дипл. психолог
и Драган Стојиљковић, ди-
пл.социолог, упутивши при-
сутне о начину живота особа са
инвалидитетом смештених у
Дом, тешкоћама са којима се
сусрећу приликом доласка, као
што су промена средине, раз-
двајање од породице и при-
јатеља, животом у групи и ну-
жним правилима установе које
морају поштовати. Међутим, и
поред бурне фазе прилагођа-
вања на нови живот, корисник
наилази на емпатију и разу-
мевање стручних служби Дома,
индивидуализован план услуга
и задовољавање других по-
треба радно-окупационом тера-
пијом. Д. Стојиљковић се затим
осврнуо на Закон о спречавању
дискриминације ОСИ, концепт
приступачности, узроке дискри-
минације и уопште проблеме са
којима се ОСИ сусрећу.

Директорка Дома, Лидија
Љутица-Мичић се надовезала
истичући факторе неминов-

ности институционалног збри-
њавања, а потом са психологом
Дома, Иваном Чворовић, запо-
чела разговор о текућим пи-
тањима, у коме су активно учес-
твовали корисници смештаја и
том приликом показали иници-
јативу и жељу за пронала-
жањем начина који би побољ-
шали њихов положај.

Након исцрпне дискусије
о предностима и недостацима
трајног смештаја, разговарало
се и о могућим начинима за
превазилажење проблема кори-
сника Дома. 

Станари дома су иска-
зали јаку жељу за оснивањем
удружења ради организованије
борбе за своја права, а још
више за организовањем радно-
терапијских активности које би
допринеле очувању њихових
психофизичких способности и
побољшању квалитета живота
у дому, кроз стицање одре-
ђених прихода. 

Посета је завршена са
очекивањем и подстицањем ус-

постављања квалитетних пар-
тнерских односа између ста-
нара Дома и Управе Дома на
побољшању укупних услова жи-
вота и рада корисника.  

Драгана Јоксимовић

IZ RADA SAVEZA

SSttaannaarrii DDoommaa ii uu~~eessnniiccii ttrriibbiinnee
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Удружење дистрофичара Јабланичког ок-
руга из Лесковца је у оквиру програмских ак-
тивности, које је финансијски подржало Мини-
старство рада и социјалне политике, у октобру
месецу, између осталих активности реализовло
генетско саветовање.

Идеја је била да се чланови и њихове
породице што боље упознају са најновијим
генетским достигнућима. 

Предавач на саветовању био је др
Небојша Здравковић, неуролог Медицинског
центра из Лесковца, који је детаљно ин-
формисао о новинама из ове области и
одговарао на бројна питања присутних.

Посећеност од стране чланова је била
велика, а имајући у виду да је ова тема изазвала
велико интересовање код чланова, постигнут је
договор на обострано задовољство да се ова
сарадња настави и да ће обухватити и друге
теме из области медицине.

Лесковац

Генетско саветовање
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Удружење дистрофичара поморавског
округа је узело учешће на сајму привреде у
Параћину, уз захвалност Општем удружењу
предузетника Параћина на бесплатно усту-
пљеном штанду, у спортској хали „7. јули“ од 13.
до 15. октобра.

Четрнаести међународни Сајам привреде
одржан је у организацији Општег удружења
предузетника Параћин, Скупштине општине
Параћин и Регионалне привредне коморе
Крагујевац, а међу више од 100 излагача из
земље и иностранства, нашли су се и предмети
израђени на радионицама Удружења дистро-
фичара поморавског округа, Параћин.

На заједничком штанду, са колегама
из Друштва ЦДП и Општинске организације
глувих и наглувих из Параћина, Удружење
дистрофичара је изложило ручно прављене
уникатне предмете као што су: накит, магнети,
разне фигуре од гипса, плишана срца, као
и слике и сатове израђене помоћу пиро-
графије.

Све понуђено је оставило добре утиске на
посетиоце, чиме је Удружење дистофичара
добило још већи подстрек за бољу припрему
асортимана следеће године, што ће условити и
оно најважније, а то је ангажовање већег броја
врло мотивисаних чланова да и даље долазе на
радионице и узму активно учешће у њима.

PPaarraa}}iinn
PPii{{ee:: MMaarriijjaa RRaaddoovvaannoovvii}} 

Учешће на 14.
међународном Сајму
привреде у Параћину

PPrreeddsseeddnniikk oopp{{ttiinnee

RRuu~~nnoo rraa||eennii mmaaggnneettii
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У склопу пројекта „Нови изазови – нови хоризонти“, финансираног од стране
локалне самоуправе Параћин, 28 чланова Удружења дистрофичара Поморавског
округа је 4. септембра имало прилику да  проведе дан на Сребрном језеру. Екскурзија
до овог српског мора, како називају Сребрно језеро, одушевила је чланове. По доласку,
након мало одмора од пута, путнике је дочекао ручак у ресторану Дунавски цвет, након
чега је уследило мало слободног времена за пријатну шетњу. Они који нису желели да
уживају у погодностима аква парка, који је иначе прилагођен особама са
инвалидитетом, пронашли су себи занимацију и кутак за опуштање, пре него што је
дошла на ред круна дана – пловидба Дунавом на броду Силвер стар. 

Фасцинантни пејзажи, пријатна атмосфера и предиван осећај бити на тако
великом броду, са пуно драгих људи, учинило је да најмање једном од чланова, како
је и сам изјавио, буде „испуњена једна од само три животне жеље“, што је дало печат
успеха овој активности.

Екскурзија до 
Сребрног језера

PPaarraa}}iinn
PPii{{ee:: MMaarriijjaa RRaaddoovvaannoovvii}} 

IN MEMORIAM

Са великим жаљењем обавештавамо да је 1144.. 1100.. 22001111.. године,, након дуге и тешке
болести,, преминуо Зоран Стојановић из Давидовца,, код Параћина.. Опраштамо се од

нашег великог пријатеља,, члана Удружења дистрофичара Поморавског округа..

((1144.. 0077.. 11995511 -- 1144.. 1100.. 22001111..))

Зоран Стојановић је био дугогодишњи члан Удружења дистрофичара Шумадијско --
Поморавског округа и један од оснивача Удружења дистрофичара Поморавског

округа.. Иза њега ожалошћена остаје дивна породица и велики број искрених
пријатеља.. Заувек ће бити упамћен по много чему, али највише по свом ведром духу,,
оптимизму,, широком осмеху,, јакој вољи и великој љубави према животу и људима..

Нека му је вечна слава..
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Чланови Удружења дис-
трофичара из Ниша провели су
пар лепих дана септембра на
Сребрном језеру. 

Велико друштво из Ниша
имало је прилику да ужива у
чистој и топлој води језера, али
и оближњег аква-парка. 

Наспрам градске вреве,
дуге шетње поред обале језера,
биле су права драгоценост. Бо-
гата природа, цветни паркови и
чист ваздух надмашили су сва
очекивања. Причале су се при-
че, евоцирале успомене, пра-
вили планови за нова путо-

вања. Ко би
први устао кувао
би кафу за све,  а
ко би последњи
ишао да легне,
прао би чаше и
шољице.

Са овог ле-
пог одмора као
најупечатљивија
успомена остаће
свакако крстаре-
ње Дунавом.

“Silver Star”
- “сребрна” крс-
тарица у три ни-
воа кренула је од
насипа који од-
ваја Сребрно је-
зеро од Дунава и
пловила све до
старог града Го-
лупца и назад.

Док је “Звезда” клизила по
моћном Дунаву, историја поме-
шана са старим предањима
будила је машту. Гледајући
зидине древног Голубца свако
је на свој начин замишљао
битке славних витезова и
страшних освајача. Где престају
историјске чињенице, а почињу
легенде? Плаво пространство
велике реке одмарало је и очи
и душу.

Пут до куће  такође је био
занимљив. У близини Пожарев-
ца обишли смо остатке старог
римског утврђења “Viminacijum”
а затим провели поподне на
Љубичевским коњичким трка-
ма.

Једном речју путовање
које треба поновити!

NNii{{
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Одмор на
Сребрном

језеру
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Ресторан „ Занзибар“
22. октобра поново је био ме-
сто окупљања наших  35 чла-
нова, заједно са пратиоцима
или лепшим половинама. По-
ред дружења, одржана је и
промоција нашег часописа
„Траг“. Сваки живот оставља
безброј трагова и у овом из-
дању налазе се двадесет и три
приче које ће покољењима ко-
ја долазе сведочити о време-
нима која полако али сигурно
пролазе. Неке чланове виђамо
први пут, о некима сазнајемо
нешто што пре нисмо знали,
можда чак и међу њима про-
нађемо сродну душу. 

Морамо признати да није
било лако допрети до најдуб-
љих осећања и емоција поје-
динаца, али стрпљивошћу и са
уживањем радећи на овом
пројекту, „отварали су душе“ и

оним члановима за које смо
мислили да је то не могуће.
Уверили смо се да лепа реч -
свака врата отвара.

Ово је други број у коме
је заступљена друга половина
наших чланова и тиме смо зао-
кружили завршетак нашег про-
јекта. Вредни поштовања, хра-
бри и јединствени, а ипак и по-
себни, као и чланови у првом
броју, обележили и улепшали
су лист „Траг“. 

Уредник другог броја је
Слађана Раденковић, која је са
поносом наставила замисао
уредника првога броја, Горана
Лупинке, чију смо животну
причу прочитали на дружењу.
Пишемо и причамо о њему са
осмехом на лицу. 

Часопис ће бити поде-
љен, наравно свим члановима,
свим организацијама Удруже-

ња дистрофичара као и Оп-
штинама јужнобанатског окру-
га. Циљ годишњака је што
боље представљање чланова
нашег Удружења који, због не-
могућности да се сами крећу,
не могу да присуствују поје-
диним програмским активно-
стима Удружења, не познајемо
се, али сви подједнако делимо
сличну или исту животну при-
чу.

Уз звуке музике и речи
већ добро познате “химне
Удужења - Kо те има тај те
нема“, вече је протекло у
изузетној веселој атмосфери. У
простору, између нас, осећа се
позитивно пријатељство, a већ
се размишља када ће бити
наредни дани да се поново
видимо.

PPaann~~eevvoo
PPii{{ee:: SSllaa||aannaa RRaaddeennkkoovvii}}

Дружење чланова удружења и
промоција часописа  „Траг“
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Удружење дистрофичара
Западнобачког округа органи-
зовало је 24. септембра 2011.
сада већ традиционални излет
за своје чланове и њихове пра-
тиоце на Палићком језеру.

Пут је организован мини-
бусом и комбијем, а сваки члан
је укрцан у месту свог боравка,
што је олакшало путовање
члановима који користе колица.
То је уједно било и мало
путовање по Западнобачком
округу и прилика за дружење
од самог поласка на пут.
Веселог расположења и шале је
било напретек по лепом сеп-
тембарском дану. За поједине

чланове ово је било прво
путовање и излазак из четири
зида у овој години и први
сусрет са становницима ЗОО
врта.

Став Удружења је да сви
чланови који то желе, могу
учествовати на сличним мани-
фестацијама, јер се на овај
начин жели постићи што већа
укљученост чланова у друш-
твене токове и њихова потпуна
и пуноправна социјализација.

SSoommbboorr
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Излет чланова на
Палићком језеру
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У оквиру пројекта „Ко-
раци на путу развоја“ у Ариљу је
одржан семинар са темом “Тим-
ски рад и умрежавање” наме-
њен активистима удружења
особа са инвалидитетом из
Ужица, Чајетине, Пријепоља,
Ариља, Косјерића, Ивањице и
Чачка. Учесници семинара били
су и запослени у Дневним бо-
равцима за децу и омладину са
инвалидитетом из Ужица и Ча-
јетине.

Током два дана учесници
су са тренером дискутовали о
дефиницији тимског рада, раз-
лици између тима и групе и пре-
дностима рада у тиму. Поде-
љени у три групе анализирали

су стање и потребе особа са
инвалидитетом у својим локал-
ним заједницама и на тај начин
упознали се са правилима тим-
ске комуникације и нагласили
значај поделе улога и пронала-
жење правог места у тиму за
сваког члана.

По речима тренера Зо-
рана Филиповића учесници
били су веома мотивисани и
заинтересовани за рад. И поред
различитог образовног нивоа,
сви су били максимално ан-
гажовани и креативни, дајући
велики допринос стварању под-
стицајне атмосфоре. 

Пројекат „Кораци на путу
развоја“ реализују Удружење

дистрофичара Златиборског ок-
руга у партнерству са Удру-
жењем дистрофичара Морави-
чког округа са циљем осна-
живања и јачања капацитета
организација особа са инвали-
дитетом, уз финансијску подр-
шку Министарства рада и со-
цијалне политике РС –  Сектора
за заштиту особа са инвали-
дитетом.

UU`̀iiccee
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Пројекат “Кораци на путу развоја”

Тимским радом ка заједничком
циљу
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Едукациони форум Цен-
тар уз подршку Министарства
рада и социјалне политике ор-
ганизовао је у Нишу новинарску
радионицу под називом ,,Мо--
жемо и ми“. Ову занимљиву но-
винарску школу похађају особе
са инвалидитетом из Удружења
дистрофичара, церебралне и
дечије парализе, слепих и сла-
бовидих. Полазници на нови-
нарској радионици слушају пре-
давања из основа новинарства
и практично раде на писању ве-
сти, извештаја, чланака и дру-
гих новинарских врста. Интре-
совања полазника су разли-
чита, док једни исказују скло-
ност ка монтажи и снимању,
други су заинтересовани за
писано новинарство.

Миљана Радосављевић
каже: ,,,,Много ми је драго
што ми се пружила прилика
да научим нешто о нови-
нарству и већ осећам да
могу самостално да напи-
шем вест или извештај“..

Предавачи на новинар-
ској радионици су мр Зоран
Миладиновић, Људмила Ристић
и други познати новинари,
монтажери, сниматељи и фото-
репортери.

Радионица се завршила
крајем новембра до када су
полазници имали прилике да
обиђу више Нишких информа-
тивних кућа.

Ирена Павловић

MMee||uunnaarrooddnnii ddaannaa oossoobbaa ssaa iinnvvaalliiddiitteettoomm,, 
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Ниш - Новинарска радионица за особе
са инвалидитетом

Можемо и ми
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Удружење дистрофичара
Ниш обележило је и ове године
Међународни дан особа са
инвалидитетом одржавањем
и н к л у з и в н о - е д у к а т и в н о г
забавног квиза - “Знањем до
равноправности”.

У пространој сали хотела
“Лира Парк”, надомак Нишаве,
поред великог броја редовних
чланова Удружења сместили су
се и чланови породица, по-
мажући чланови и гости. Над
мноштвом питања замислили су
се чланови екипа “Делије” и
“Тануки”, али и велики број
навијача. Сваки тачан одговор
награђен је аплаузом, а нетачан
је отварао дискусију између
такмичара, али и публике.
Велику пажњу привукла су
питања из области бон-тона на
која су давани исцрпни одго-
вори. Уз смех, игру и лепо
расположење доста тога се нау-
чило. 

Жири је уз тешку муку
одредио победнике и поделио
чоколадне награде. Дружење је
настављено уз пригодан ручак
и пријатну музику.

Биљана Ђорђевић

Знањем до равноправности
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У сарадњи са партнер-
ским организацијама - Међуоп-
штинском организацијом слепих
и слабовидих и Удружењем па-
раплегичара Срема обележен је
међународни дан инвалида - 3.
децембар. Наиме тим поводом у
просторијама Међуопштинске
организације слепих и слабо-
видих у Руми су,  поред наших
чланова, учествовали и чланови
ове две већ поменуте орга-
низације, док су испред оп-
штине Рума присуствовали на-
челник одељења за друштвене
делатности, Светислав Дамљан-

чук и одељења за комуналне
послове, Лука Загорац, као и
преставници Румског Центра за
социјални рад. 

Између осталог у дис-
кусији која је вођена домини-
рале су теме везане за укла-
њање архитектонских баријера,
као и питање персоналних асис-
тената, а узимајући у обзир но-
ви закон о социјалној заштити.
Све то је пропраћено од стране
локалних медија “ТВ Сремска”,
“Радио Срема” и “Румских
новена” те је то уједно била и
прилика да представници сва

три удружења дају краћу изјаву
за поменуте медије.

Крсто Марковић

IZ RADA ORGANIZACIJA

Међународни дан особа са инвалидитетом у Срему

33.. децембар
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