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Поштовани читаоци,,

Пред вама је број са најзначајнијим догађајима
из претходног периода.. На страницама летњег
Весника пронаћи ћете информације поводом Недеље
борбе против дистрофије,, обележене под мотом
„Различито способни људи“, активности везане за рад
Савеза и организација из наше мреже,, путописне
репортаже,, мађународне активности и разне друге
догађаје који су облежели ово тромесечје.. 

Оно што је карактеристично за овај,, сада већ
претходни период који је обухваћен текстовима у
овом броју,, јесте да је Савез био веома активан у
разним областима и присутан на многим деша-
вањима,, иако је у смислу доношења неких битнијих
одлука које би се односиле и на наше чланство,, још
увек период вакума,, наравно због предизборне
кампање и очекивања да се формира нова Влада.. 

Но,, то није разлог за наш застој,, упркос
објективном успоравању које је ван наше контроле,,
па отуда и све ове информације које ћете прочитати о
многим дешавањима говоре да се рад наших
организација одвија и у временима кризе,, разних про-
мена,, неизвесности...... 

Дан пред долазак лета,, уочи самог штампања
листа,, свим читаоцима желим много узбудљивих
догађаја и топлих дана,, као и пријатан одмор,, ма где
и ма како га проводили,, у нади да ће свако од вас наћи
своје право „место под Сунцем“ и потрудити се да га
сачува и након завршетка лета......

И не заборавите -- БОЉЕ ЈЕ НЕСАВРШЕНО
ЖИВЕТИ СВОЈУ СУДБИНУ,, НЕГО САВРШЕНО ЖИВЕТИ
ИМИТАЦИЈУ НЕЧИЈЕГ ЖИВОТА!

Иванка Јовановић

[[ttaammppaawwee oovvoogg bbrroojjaa 

ffiinnaannssiijjsskkii jjee oommoogguu}}iilloo 

MMiinniissttaarrssttvvoo kkuullttuurree.. 
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44 IIZZ RRAADDAA SSAAVVEEZZAA:: NNiijjee ttrraaggii~~nnoo,, vvee}} 
nneepprraakkttii~~nnoo 

66 IIZZ RRAADDAA SSAAVVEEZZAA::   NNeeddeeqqaa bboorrbbee pprroottiivv 
ddiissttrrooffiijjee uu NNoovvoomm PPaazzaarruu

88 IIZZ RRAADDAA SSAAVVEEZZAA::  UUssvvoojjeenn nnoovvii SSttaattuutt 
SSDDSS

99 DDEE[[AAVVAAWWAA:: RReeggiioonnaallnnaa kkoonnffeerreenncciijjaa uu 
BBeeooggrraadduu

1122 MMEE\\UUNNAARROODDNNEE AAKKTTIIVVNNOOSSTTII::  SSeeddmmoo 
zzaasseeddaawwee KKoommiitteettaa UUNN uu @@eenneevvii

1144 IIZZ RRAADDAA SSAAVVEEZZAA::  RReeppuubbllii~~kkoo 
pprrvveennssttvvoo uu {{aahhuu

1166 KKUULLTTUURRAA:: BBoossiiffeesstt -- ffiillmmsskkii ffeessttiivvaall 
oossoobbaa ssaa iinnvvaalliiddiitteettoomm

1188 IIZZ RRAADDAA OORRGGAANNIIZZAACCIIJJAA:: SSmmeeddeerreevvoo,, 
NN.. PPaazzaarr,, PPaann~~eevvoo,, PPaarraa}}iinn,, UU`̀iiccee,, 
SSoommbboorr 

2266 [[AAHH:: PPrrvveennssttvvoo ddiissttrrooffii~~aarraa VVoojjvvooddiinnee

2288 PPuuttooppiiss:: DDuuggoo ppuuttoovvaawwee uu AAmmeerriikkuu,, 22.. ddeeoo
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Бити особа са инвали-
дитетом није трагично, али је
непрактично. Не можете нор-
мално да уђете у институције,
превоз, да се крећете - каже
Гордана Рајков, председница
Центра за самостални живот
особа са инвалидитетом и
доскорашња народна посла-
ница у Скупштини Србије, по-
водом «Недеље борбе про-
тив дистрофије».

«Недеља борбе против
дистрофије» под мотом «Раз-
личито способни људи»,
имала је за циљ подизање
свести јавности о проблемима
особа оболелих од неуроми-
шићних болести којих у Србији
има око 1.700.

Избор, а не
судбина

Гордана Рајков се раз-
болела са 12 година и од тада
користи инвалидска колица и
зависи од туђе помоћи.

- За мене важи изрека
Душана Радовића: «Кроз жи-
вот сам прошла као кроз
супермаркет - јер све што сам
добила, купила сам. Захва-

Није трагично, већ
непрактично

(Из листа ПРАВДА)

Проблеми са којим се
најчешће суочавају

наши чланови:

- низак животни стандард

- искљученост из
редовног образовног
система и са тржишта

рада

- немогућност
запошљавања на

отвореном тржишту

- сложена процедура за
добијање помагала

- скупи апарати

GGooddaannaa RRaajjkkoovv
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љујући родитељима, који су ми
пружили несебичну подршку,
завршила сам основну и средњу
школу и Природно математички
факултет. Међутим, они су
умрли када см имала 19 година.
Држала сам часове, уређивала
часопис, радила као регио-
нална саветница за питања ин-
валидности и у међународним
агенцијама. Није било лако, али
сам својом тврдоглавошћу и ра-
дозналошћу успела - каже
Рајков и младим људима обо-
лелим од дистрофије поручује
да се боре јер је живот избор, а
не судбина.

Све јој успева

Иванка Јовановић, струч-
на сарадница у Савезу дис-
трофичара Србије и пот-
председница Европске асоци-
јације дистрофичара (ЕАМДА),
оболела је са 11 година, али је
редовно завршила основну и
средњу школу, а онда и
Факултет политичких наука.

- Много је лакше кад са
тим живите од рођења. Нисам
имала трауме и проблеме при-
хватања саме себе, само про-
блеме техничке природе, на
пример како да похађам фа-
култет. Често се шалим па

кажем да када
ме неко гледа на
улици, прво помислим
да му се свиђам, а не да
ме посматра због колица.
Пуно радим и имам мање вре-
мена за себе, али успем да одем
на годишњи одмор, у биоскоп, с
пријатељима на кафу - каже
Јовановићева, истичући да за
разлику од времена кад је
студирала и није било одго-
варајућег превоза, служби по-
дршке, личних асистената и
инклузивног образовања, си-
туација је данас боља, али да
се многи прописи и даље не
примењују.

Поносна мајка

У средњој школи сам
била несрећна, тешко при-
хватала себе, имала фобију од
степеништа и jедна од мојих
највећих грешака је што нисам
уписала факултет – каже
Драгана Мишовић из Чачка,

председница Центра за само-
стални живот особа са инва-
лидитетом, данас поносна мајка
једног дечака.

“Недељу борбе про-
тив дистрофије” Савез дис-
трофичара Србије ове године
обележио од 14. до 20. маја,
под мотом РАЗЛИЧИТО СПО-
СОБНИ ЉУДИ. То је тра-
диционална манифестација
коју је европска организација
дистрофичара (ЕАМДА) уста-
новила 1973. год. и од тада се
ова манифестација обележава
у многим европским земљама,
укључујући и Србију.

У складу са овогоди-
шњим мотом РАЗЛИЧИТО СПО-
СОБНИ ЉУДИ, Савез је орга-
низовао прес конференцију у
Медија центру, 18. маја у 11
часова, на којој су о својим
личним и професионалним до-
стигнућима говорили познати
активисти инвалидског покрета
из Савеза, истовремено и једни
од највише афирмисаних чла-
нова наше организације:

1.)  Предраг Бакић из Ужица,
потпредседник Савеза
дистрофичара Србије, 
дугогодишњи активиста
инвалидског покрета и
председник Удружења   
дистрофичара Златиборског
округа

2.) Гордана Рајков из
Београда, доскорашња
народна посланица у
Парламенту РС и председница
Центра за самостални живот
особа са инвалидитетом 

3.) Иванка Јовановић из
Београда, уредница листа
ВЕСНИК МД, потпредсецница
ЕАМДА-е и извршна
директорка НООИС

4.) Драгана Мишовић из
Чачка, председница Центра за
самостални живот особа са
нвалидитетом из Чачка

II.. JJoovvaannoovvii}}

DDrraaggaannaa MMii{{oovvii}}
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Уз домаћине, чланове
удружења ОСИ из Новог Па-
зара, представникe Савеза дис-
трофичара и чланова удружења
из Крагујевца, Краљева, Шап-
ца, Чачка, Руме и Ниша, као и
градског удружења парапле-
гичара, одржана је пригодна
манифестација обележавања
“Недеље”. У дводневним ак-
тивностима посебна пажња
била је усмерена ка медијској
промоцији, едукативном пре-
давању и забавно рекреатив-

ним активностима.
Све присутне су поз-

дравили председник удружења
ОСИ - Нови Пазар, директорка
Специјалне болнице и пред-
седник СДС. Присуство регио-
налне и локалних телевизија,
представници удружења су
искористили да објасне циљеве
обележавања “Недеље борбе
против дистрофије”, као и да
укажу на своје способности које
желе да искористе уз захтев
друштву да им уклони препреке

које их у томе ометају, као и да
даље развија и финанисра
услуге подршке које ће им
омогућити да своје преостале и
различите способности иско-
ристе.

Пригодно предавање на
тему: Особе са инвалидитетом,
јуче данас, сутра, на задовољ-
ство и уз учешће присутних
одржала је Мр Споменка Савић
из Ниша.

У вечерњим сатима
организован је квиз знања

У Новом Пазару, у Специјалној болници обележена
манифестација

“Недеља борбе 
против дистрофије”
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(“Милионер”) у оквиру кога су
особе са инвалидитетом про-
вериле своје знање и освојиле
слатке награде.

Уз увек љубазно особље
бање и чланове нашег удру-
жења, сви гости су се пријатно
осећали, искористили сунчано и

пријатно пре подне другог дана
да се упознају са бањом и
њеном околином, као и да
посете и разгледају Нови
Пазар.

Радован Павловић 

Централна манифестација одржана је 18. и 19. маја када су се у нашој установи
окупили представници СДС–а и организација из Краљева, Чачка, Крагујевца, Ниша,
Шапца, Руме и Друштва параплегичара из Новог Пазара. На овај начин већ годинама
уназад организације дају велику подршку члановима Удружења који се налазе на
трајном смештају у Специјалној болници.

Најзначајнија активност поводом обележавања „Недеље борбе против
дистрофије“ ове године била је трибина на тему „ОСИ – јуче, данас, сутра“ коју је водила
мр Споменка Савић, психолог из Ниша. Након њеног излагања учесници су добили
прилику да пренесу искуства из својих удружења и градова из којих долазе о условима
и квалитету живота особа са инвалидитетом.

Закључак са ове манифестације је да лица оболела од мишићне дистрофије, све
док медицина не изнађе адекватан начине лечења ове болести, морају што више да се
едукују и оспособљавају за рад како би се на што лакши и бржи начин интегрисали у
шире друштвене токове.  

Поред захвалности коју бисмо упутили свим организацијама које су присуствовале
обележавању ове традиционалне манифестације, овом приликом се посебно
захваљујемо новом директору Специјалне болнице,  др Соњи Радетинац  која нам је дала
пуну подршку и слободу у организовању Међународне недеље борбе против дистрофије.

Ивана Бићанин
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На трећој редовној сед-
ници Скупштине Савеза дистро-
фичара Србије, која је одржана
11. маја 2012. године у Краљеву
између осталог усвојен је и
нови Статут Савеза.

Нови Статут је задржао
сва добра решења која су се
налазила у досадашњем Ста-
туту, с тим што је дефинисао
мисију Савеза и отклонио двос-
мислена решења која су могла
довести до блокаде избора
органа Савеза. 

Такође, нови Статут дон-
оси и извесна побољшања у
смислу да ће убудуће чланице
Савеза моћи да буду и ново-
основане градске, односно оп-
штинске организације.

Изводи из усвојеног
Статута

Савез дистрофичара Србије
је добровољна,, друштвено--
хуманитарна,, нестраначка,,
невладина и недобитна
организација,, основана на
неодређено време као
савез удружења --
организација које окупљају
лица оболела од мишићних
и неуромишићних болести
((у даљем тексту:: особе са
дистрофијом)) са територије
Републике Србије..

Мисија Савеза
дистрофичара Србије је
унапређење здравствене
зашите и социјалног
статуса особа са

дистрофијом Републике
Србије кроз информисање,,
едуковање,, јавно
заговарање,, интеграцију,,
инклузију,, уз пуну примену
позитивне законске
регулативе и националне
Стратегије за унапређење
положаја особа са
инвалидитетом..

Чланице Савеза у
организационом смислу и
територијално могу бити::
регионалне,, окружне,,
међуопштинске,, градске и
општинске организације..

Новоосноване организације
могу постати чланице
Савеза након две године од
регистровања уколико
имају најмање 1100 чланова
из реда особа оболелих од
дистрофије и сродних
неуромишићних болести и
уколико успешно и
континуирано спроводе и
реализују активности на
унапређењу положаја
особа са мишићном
дистрофијом..

Одржана редовна Скупштина Савеза

Усвојен нови Статут
Савеза дистрофичара Србије
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Регионална конференција
о укључивању особа са инва-
лидитетом у главне токове раз-
воја у Југоисточној Европи под
називом „Партнерством покрета
особа са инвалидитетом и др-
жаве до пуног учешћа у
друштву“ одржана је у Бео-
граду, у хотелу Holliday Inn 26. и
27. априла 2012. године. Кон-
ференцију је организовала
Национална организација особа
са инвалидитетом Србије
(НООИС) и Министарство рада и
социјалне политике Републике
Србије-Сектор за заштиту особа
са инвалидитетом, уз подршку
Програма Уједињених нација за
развој УНДП.

На конференцији су, по-
ред земље домаћина, учес-
твовали по један представник
надлежног министарства и по
један представник кровне ор-
ганизације особа са инвали-
дитетом (са својим персоналним
асистентом/кињом) из следећих
земаља: Словеније, Хрватске, Б
и Х, Републике Српске, Црне
Горе, Македоније и Албаније.
Такође, на скупу су учествовали
и представници УНДП из Узбе-

кистана, Савета Европе и Ком-
итета за праћење примене Кон-
венције УН.

Ова конференција, као
један од регионалних кон-
султативних састанака, је била
прилика за размену идеја и
искустава из праксе из више
области које представљају пре-
дуслов за пуно и равноправно
учешће особа са инвалидитетом
у друштву, као што су: сервиси
подршке, приступачност и раз-
војни пројеки. Нагласак је пре
свега био на примерима добре
праксе, сарадњи јавних власти,
међународних организација и
цивилног друштва, нарочито
организација особа са инвали-
дитетом, у промовисању права
ових особа. 

Сервиси подршке и
приступачност

Конференцију су отво-
рили Зоран Мартиновић, др-
жавни секретар Министарства
рада и социјалне политике и
Виљем Инфанте, координатор
УН за Србију, након чега су

представници Министаства ра-
да и социјалне политике, Вла-
димир Пешић и представница
Управе за људска и мањинска
права Министарства за људска
и мањинска права, државну
управу и локалну самоуправу,
Борјана Перуничић, говорили о
партнерству државе и цивилног
сектора у процесу спровођења
пројеката за унапређење по-
ложаја особа са инвалиди-
тетом, као и у светлу примене
Конвенције УН. 

Такође, у уводном делу
конференције, на скупу је о
раду Комитета УН за права
особа са инвалидитетом гово-
рио и Хорхе Араја, секретар
Комитета из Женеве.

Првог дана конферен-
ције, 26. априла у оквиру панел
дискусије на тему - Сервиси
подршке и приступачност као
предуслови равноправног уч-
ешћа особа са инвалидитетом у
друштву, све земље-учеснице
конференције су током презен-
тација представљале правни
оквир у вези ове две тематске
области, о чему су претежно
говорили представници ресор-

Регионална конференција у Београду

Партнерством покрета особа са
инвалидитетом и државе до

пуног учешћа у друштву
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них министарстава, а од пред-
ставника инвалидског покрета
могли су се чути примери из
праксе.  

Оно што је било зајед-
ничко за многе земље јесте да
имају прилично изграђен прав-
ни систем у области унапре-
ђења положаја особа са ин-
валидиетом, али да он у пракси
не функционише. Нпр. од пред-
ставнице Министарства рада,
социјалне политике и равно-
правности Албаније, Илде Руше,
могло су чути да имају усвојене
бројне стратегије, између ос-
талих и за особе са инвали-
дитетом, Закон о менталном
здрављу, Закон о заштити од
дискриминације, забрану дис-
криминације у области запо-
шљавања, укључујући и квотни
систем и „пенале“ за неод-
говорне послодавце и слично,
али у пракси особе са инва-
лидитетом се и даље суочавају
са високим степеном искљу-
чености из друштвеног живота.    

Што се тиче сервиса по-
дршке и представљања стања у
свим земљама, стање у Србији
представиле су на почетку овог
блока Гордана Рајков, која је
говорила о сервису персо-
налних асистената и Светлана
Влаховић која је говорила о

сервисима подршке за особе са
интелектуалним сметњама.   

Љубо Лепир из Мини-
старства рада и социјалне
политике РС је рекао да је
социјална заштита у овом
ентитету везана за здравство,
што индиректно указује на
њено место у целокупном сис-
тему. Након 20 година, у РС је
усвојен нови Закон о социјалној
заштити који, како је рекао,
отвара могућност увођења сер-
виса подршке, али и даље ос-
таје отворено питање његове
одрживости. 

И Зоран Добраш из Бања
Луке и Суад Захировић из Тузле
су се сложили да у БиХ постоје
формалне претпоставке за
уживање права особа са инва-
лидитетом, али пракса је и у
области сервиса подршке и у
области приступачности неза-
довољавајућа. 

Стање у Ц. Гори пред-
ставиле су Бланка Радошевић
Маровић, помоћница министра
за људска права Црне Горе и
Александра Поповић из Удру-
жења параплегичара. На жа-
лост, раскорак између нор-
мативног и стварног и тамо је
веома изражен. Наиме, Ц. Гора
је донела Закон о присту-
пачности објеката за јавну

употребу који ће ступити на
снагу 2013. године, али већина
објеката у јавној употреби,
укључујучи и превоз и приступ
информацијама, и даље су не-
приступачни. На пример, Фонд
ПИО није приступачан, као ни
основни суд у Подгорици,
Скупштина општине Никшић,
многи домови здравља, школе
итд.

Ситуација у Хрватској је
знатно боља. Што се тиче сер-
виса подршке, односно персо-
налних асистената, од 78 особа
са инвалидитетом у 2006.
години, преко 220 у 2008.
години и 554 корисника овог
сервиса данас, до краја ове
године број особа које користе
ПА достићи ће свој максимум. 

Поред овог, у Хрватској
функционишу и дуги сервиси
подршке, као што су прево-
диоци на знаковни језик, дне-
вни и полудневни боравци,
асистенти у настави, а постоји и
саветовалиште за универзални
дизајн.

Македонија је специфи-
чна по томе што је тамо пре
неколико година, по узору на
Словенију, донет Закон о ин-
валидским организацијама. По-
зитивно је и то што имају и 8
стамбених јединица за стано-

VV.. IInnffaannttee,, ZZ.. MMaarrttiinnoovvii}} ii II.. JJoovvaannoovvii}} nnaa
oottvvaarraawwuu kkoonnffeerreenncciijjee

BB.. PPeerruunnii~~ii}},, HH.. AArraajjaa ii VV.. PPee{{ii}}
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вање уз подршку. Од ове године
уводе тзв. мобилни додатак за
особе са 100 % телесног
оштећења и оштећеног вида.  

Укључивање права
особа са
инвалидитетом у
развојне пројекте и
допринос организација
у промовисању
Конвенције

Током другог дана кон-
ференције, а у оквиру панела на
тему: Укључивање права особа
са инвалидитетом у развојне
пројекте и допринос органи-
зација особа са инвалидитетом
у промовисању Конвенције, по
један представник инвалидског
покрета из сваке земље пред-
стављао је искустава у вези
промовисања и примене Кон-
венције у својој земљи.

Поред тога, једна од тема
била је - укључивање права
особа са инвалидитетом у раз-
војне пројекте. Комила Ракхи-
мова из УНДП Узбекистана
представила је искуства са
промовисањем права особа са
инвалидитетом кроз регионал-
не пројекте у централном делу

Азије, док је Ирена Ковалчик-
Кедзиора, секретар експертске
групе Савета Европе за особе са
инвалидитетом говорила о до-
кументима и активностима Са-
вета Европе на промовисању
равноправног учешћа особа са
инвалидитетом у друштву.  

Према речима Комиле
Ракхимова, у Узбекистану је и
даље доминантан медицински
модел инвалидности, иако чине
напоре да се то промени. Тако
нпр. имају квотни систем
запошљавања, предузећа доби-
јају олакшице од државе, али је
и даље јако мали проценат
особа са инвалидитетом запо-
слен (око 5%). Поред пред-
стављања ситуације у Узбеки-
стнау, велики акценат њене
презентације је био на промо-
цији приступачности које је
УНДП радио у многим земљама..  

Ирена Ковалчик-Кедзи-
ора је врло детаљно пред-
ставила активности Савета
Европе. У оквиру ове организа-
ције функционише и експертска
група за особе са инвали-
дитетом, а као један од зна-
чајнијих докумената које су
донели, а о коме је током
обраћања говорила, јесте Ак-
циони план Савета Европе
за промовисање и пуно

учешће особа са инвали-
дитетом у друштву:: уна-
пређење квалитета живота
особа са инвалидитетом у
Европи 22000066--22001155.. Она је овај
документ представила као пан-
европску мапу пута за доно-
сиоце одлука из области
инвалидности. 

На крају дводневне кон-
ференције, усвојени су и за-
кључци. Сви присутни изразили
су посвећеност наставку раз-
вијања партнерства између јав-
них власти и организација
особа са инвалидитетом, уз
позив да власти обезбеде
примерена средства за финан-
сирање програмских и про-
јектних активности организа-
ција, ради одрживог финан-
сирања. Поред остaлих за-
кључака који су се односили на
заједничке напоре у циљу
смањивања сиромаштва и ис-
кључености особа са инва-
лидитетом, један од закључака
је и тај да се настави са праксом
започетом у Београду, односно
да се периодично организују
регионалне конференције у
земљама Југоисточне Европе и
Западног Балкана ради даљег
развијања партнерства .

И.Ј.

PPrreeddssttaavvnniiccee UUNNDDPP SSrrbbiijjee,, UUzzbbeekkiissttaannaa,,
SSaavveettaa EEvvrrooppee ii DD.. TTaattii}}
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Комитет Уједињених на-
ција за права особа са инва-
лидитетом одржао је од 16. до
20. априла 2012. године своје 7.
заседање у европском седишту
УН у Женеви (Швајцарска). За-
седању је присуствовао и ек-
сперт из Србије, члан Комитета,
др Дамјан Татић. Комитет је
разматрао иницијални извештај
Перуа, водио дијалог са деле-
гацијом те земље и припремио
закључне опсервације са пре-
порукама за Перу. Комитет је
такође припремио листе пи-
тања за Аргентину, Кину и Ма-
ђарску, наставио рад на на-
цртима општих коментара на
чланове 9 и 12 Конвенције и
разматрао индивидуалне пред-
ставке.

Комитет је на сесијама
затвореним за јавност усвојио
листе питања за Аргентину,
Кину и Мађарску и послао их
сталним мисијама ових земаља
при УН. Известилац за Ар-
гентину је Ана Пелаез Нарваез
из Шпаније, известиоци за
Кину, која је поднела обиман
извештај са анексима за тери-
торије Хонг Конга и Макаоа, су
проф. Хјунг Шик Ким из
Републике (Јужне) Кореје и
проф. Терезија Дегенер из Не-
мачке, а известилац за Ма-
ђарску је др Дамјан Татић. На
сесији затвореној за јавност
Комитет је разматрао индиви-
дуалне представке против стра-
на уговорница. 

Перу је прва латиноа-
меричка држава која је рати-
фиковала Конвенцију. Усвојен
је национални акциони план за
изједначавање могућности осо-
ба са инвалидитетом, форми-
рано мултисекторско тело у
чијем раду учествују пред-
ставници особа са инвали-
дитетом. Ради се на изменама и
допунама прописа, како би се
они ускладили са Конвенцијом.
У региону Тумбеа спроводи се
пилот пројекат вредан 15
милиона долара усмерен на
прикупљање статистичких по-
датака и стварање услова за
равноправно учешће особа са
инвалидитетом у друштву и
отклањање баријера. У буџету
је за потребе особа са инва-

Женева

Седмо заседање Комитета УН за
права особа са инвалидитетом
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лидитетом у 2012. издвојено
око 250 милиона америчких
долара, улажу се напори на
координацију рада централних
и локалних власти у преко
1.200 општина како би се
особама са инвалидитетом
пружила нега, рехабилитација,
могућности за образовање и
запошљавање. Око 32.000 деце
и младих са инвалидитетом у
Перуу похађа редовне а 18.000
специјалне школе.

Известилац Комитета за
Перу, Карлос Риос Еспиноса из
Мексика, одао је признање
властима Перуа на напорима
које улажу, али је указао на
одређена проблематична пита-
ња. То су недостатак статис-
тичких података о женама и
деци са инвалидитетом и осо-
бама са инвалидитетом из
домородачких популација, неу-
склађеност прописа са одред-
бама Конвенције, спорне од-
редбе Грађанског законика о
лишењу пословне способности,
одредбе Закона о менталном
здрављу, положај станара пси-
хијатриских установа, пракса да
се у медијима особе са инва-
лидитетом приказују као об-
јекти милостиње (Телетон еми-
сије за прикупљање новца за
болнице), изазови са оствари-
вањем пројектованих стопа от-
клањања архитектонских бари-
јера које се не спроводе у
пракси, недостатак сервиса
подршке у локалним зајед-
ницама, законске препреке осо-
бама са инвалидитетом које
желе да добију држављанство
Перуа, висока стопа неза-
послености особа са инвали-
дитетом, препреке за учешће
ових особа у политичком жи-
воту земље... 

Потом су чланови
Комитета имали прилике да
делегацији Перуа постављају
питања. Комитет је усвојио
закључне опсервације и пре-

поруке за Перу и упутио их
сталној мисији ове земље.
Похваљена је чињеница да се у
делегацији Перуа налазила
особа са инвалидитетом и
напори које ова земља улаже
да усклади домаће прописе са
одредбама Конвенције о пра-
вима особа са инвалидитетом.
Изражена је забринутост што
дефиниције особа са инвали-
дитетом нису усклађене са
одредбама Конвенције, као и
брига због недовољних статис-
тичких података. Препоручено
је да се у домаће законодавство
унесу одредбе о разумним
прилагођавањима, на чему је
инсистирао др Татић. Поздрав-
љен је акциони план за
октлањање баријера у сфери
приступачности али је Перу
позван да тај план доследно
спроводи у пракси. Изражена је
забринутост због положаја осо-
ба са инвалидитетом у уста-
новама, препоручено је да се
Грађански законик усклади са
одредбама члана 12 Кон-
венције. Затражене су хитне
измене прописа које омогу-
ћавају присилну стерилизацију
особа са инвалидитетом ли-
шених пословне способности и
постављају препреке за доби-
јање држављанства особама са
инвалидитетом. Комитет је
позвао Перу да уложи напоре
на развијању сервиса подршке
на локалном нивоу, како би
особе са инвалидитетом биле
укључене у заједницу. На
инсистирање др Татића у овом
параграфу изричито је апос-
трофиран и сервис персоналних
асистената. Перу је позван да
одвоји конкретна буџетска
средства за развијање инклу-
зивног образовања, као и да
даље подстиче запошљавање
особа са инвалидитетом и
предузме мере како би овим
особама омогућило ефектно
учешће у управљању јавним

пословима и поли-
тичком животу земље.
Указано је на потребу да
механизам за мониторинг
буде у складу са чланом 33
Конвенције.

Председавајућа радне
групе за израду општег
коментара о члану 12, Еда
Мајна из Кеније, повукла се
због других обавеза са те
функције па је председавање
поверено Габору Гомбошу из
Мађарске. Пошто је председа-
вајући радне групе за израду
општег коментара о члану 9
Конвенције, господин Мохамед
Ал Тараванех из Јордана, био
привремено одсутан због
здравствених проблема, пот-
председник те радне групе, др
Дамјан Татић, обавестио је
Комитет о досадашњем раду те
групе. Председавајући Комите-
та, проф. Меккалум, захвалио
се др Татићу на уложеном
труду, резултатима и извештају
о раду радне групе за члан 9
Конвенције.

Радна група Комитета за
приступачност ваздушног сао-
браћаја одржала је изузетно
плодан састанак са правним
експертима Међународне орга-
низације за цивилно ваздухо-
пловство ИАТА. Договорено је
да ИАТА формира посебну
радну групу која би се бавила
питањем приступачности ваз-
душног саобраћаја за особе са
инвалидитетом.

Др Дамјан Татић
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У бањи Ковиљачи од 2. до
5. маја 2012. године одржано је
36. Републичко шаховско
првенство за особе са дистро-
фијом. У организацији Савеза
дистрофичара Србије, а под по-
кровитељством Министарства
рада и социјалне политике (Сек-
тор за заштиту особа са инва-
лидитетом), у хотелу Елена &
Матеја окупили су се најбољи
шахисти из 13 окружних и две
покрајинске организације, чла-
нице Савеза дистрофичара Ср-
бије.

Такмичење се одвијало у
категоријама: сениори (I и II
лига), жене и омладинци. Су-
ђење на првенству било је у
рукама Љубивоја Перуновића,
међународног судије ФИДЕ из
Ниша. Директор такмичења на
свим нивоима био је Зоран
Крстић из Новог Пазара.

У првој лиги сениора нас-
тупило је 16 најбољих такми-
чара, док је другу лигу сачи-
њавало 20 такмичара у оквиру
које су наступала и два омла-
динца. У категорији жена нас-
тупило је десет такмичарки. Сва
такмичења су одржана по швај-
царском систему у пет кола, са
темпом игре од 1 час по играчу.

Такмичење је отворио по-
моћник министра, Владимир Пе-
шић. У кратком, пригодном го-
вору, господин Пешић је поз-
дравио све учеснике и пожелео
им успех на спортском пољу.

Након отварања уследиле
су занимљиве борбе за ша-
ховском таблом. Није било не-
ких посебних изненађења и
неочекиваних резултата. Углав-
ном су фаворити добијали своје
мечеве, док се у сусретима про-
тивника са изједначеним шан-
сама победа било кога од њих
могла подвести под очекивану.

Карактеристика читавог
првенства, поготово у првој ли-
ги, била је да одсуство неколико
квалитетних играча нису могли
да надоместе играчи из друге
лиге, поготово када је реч о

доњем делу табеле. 
Такође, мали број кола (5)

је практично нокаут систем, у
коме нема места за грешке и
лоше партије, па се ваљало
прилагодити и показати чвр-
стину и одлучност, ако се же-
лело у сам врх табеле.

Победници 36. Републич-
ког шаховског првенства за осо-
бе са дистрофијом су: 

I ЛИГА СЕНИОРИ:: 

11.. Марко Стојановић -- Бања
Ковиљача ((Шабац)),, 

22.. Драган Милићевић -- 
Сомбор ((Војводина)),, 

33.. Радован Антон -- Нови Сад
((Војводина))

II ЛИГА СЕНИОРИ:: 

11.. Дејан Милојковић -- 
Крушевац

22.. Илија Божић -- Суботица
((Војводина))

33.. Милош Тодоровић -- 
Житорађа ((Ниш))

Републичко првенство у шаху

Занимљиве борбе за
шаховском таблом
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ЖЕНЕ:: 

11.. Јасмина Маринковић -- 
Краљево

22.. Славица Тодоровић -- 
Смедерево

33.. Слађана Раденковић -- 
Панчево ((Војводина))

ОМЛАДИНЦИ:: 

11.. Илија Божић -- Суботица
((Војводина))

22.. Владимир Глигорић -
Београд

Марко Стојановић није
дозволио никакво изненађење,
па је и ове године освојио пр-
венство са лакоћом. Изванре-
дан успех су остварили такми-
чари Војводине који су после је-
дне године паузе поново на-
ступили на првенству и у свим
категоријама имали представ-
ника међу победницима. Може
се рећи да је најмлађи међу њи-
ма остварио и најбољи резул-
тат. Омладинац Илија Божић из
Суботице је поред првог места у
омладинској конкуренцији, ос-

војио и друго место
у II лиги сениора и ти-
ме за себе обезбедио, за
наредну годину, наступ у
елитној шаховској групи. То ће
свакако бити велики изазов за
младог такмичара, али и одлич-
на прилика да напредује иг-
рајући у групи са најбољим ша-
хистима.

Код жена се осетило од-
суство најбоље такмичарке из
Лесковца (Стане Радивојевић),
али највише на њену екипу. Ни

Мирјана Цакић, ни
Мирјана Николић
нису пружиле игре
из претходне годи-
не. Такво стање ис-
користила је и
бљеснула Славица
Тодоровић из Сме-
дерева која се по
први пут окитила
једним од одличја
на шаховским так-
мичењима. Јасми-
на Маринковић се
после пар година
поново вратила на
врх табеле и осво-
јила првенство. Ка-
рактеристика Сла-
ђане Раденковић
из Панчева је да се
сваке године нала-
зи у борби за ме-

даљу и да некако увек Бухолц
одлучује да ли ће је узети или
остати без ње. Ове године је
освојила бронзану медаљу и
опет је Бухолц о томе одлу-
чивао.

Радован Павловић

IZ RADA SAVEZA

IIlliijjaa BBoo`̀ii}} VVllaaddiimmiirr GGlliiggoorrii}}
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Босифест - филмски фестивал
особа са инвалидитетом

„Не зови ме посебним”

- Под овогодишњим слоганом “Не зови ме посебним” фестивал је
настојао да укаже на стваралачки рад и могућности учесника програма,
али и да допринесе ширењу поруке да особе са инвалидитетом морају

имати иста права и обавезе као сви остали чланови друштва. На трећем
БОСИФЕСТ - у додељене награде за најбољи филм, режију и сценарио,
као и награда публике. Организатор је “Хенди Центра Колосеум”. Гран
при „Босифеста”, према одлуци жирија, додељен је филму “Неопходне
игре”(“Нецессарy Гамес”) редитељке Софи Хајд из Аустралије, док је
добитник кристалне плакете за најбољу режију филм “Иступи” (“Степ

Уп!”) редитеља Томаса Ворсмера из Канаде, а за најбољи сценарио
“Летећа Ен” (“Флyинг Анне”) редитељке Катрин ван Кампен из

Холандије. Награда публике припала је филму „Тихи”, који је режирао
Марко Цвејић.
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Филмови приказани на „Босифесту”, београдском интернационалном филмском
фестивалу особа са инвалидитетом, који се ове године одржава по трећи пут у Дому
омладине у Београду од 21. до 30. маја, изазвали су изузетну пажњу медија и најшире
јавности.  

Током три фестивалска дана велики број посетилаца имао је прилику да види близу
40 играних и документарних филмова из Велике Британије, Француске, Холандије,
Италије, САД, Канаде, Аустралије, Јапана, Кине, Африке, Израела, као и из Босне и
Херцеговине и Србије. 

У овогодишњој селекцији фестивала, у организацији Хенди центра „Колосеум”,
нашли су се неки од најбољих краткометражних и дугометражних филмова чији су
аутори особе са инвалидитетом и филмови који се баве положајем, правима и
достигнућима особа са инвалидитетом. 

Фестивал се ове године одвијао под слоганом „Не зови ме посебним”. Из године у
годину „Босифест” упознаје ширу јавност са дометима филмских аутора из Србије и
света, али и доприноси рушењу устаљених предрасуда, препрека и баријера на које
наилазе особе са инвалидитетом. 

Такође, ова филмска манифестација охрабрује домаће ауторе да праве иновативне
филмове који се баве судбином, проблемима, али и успесима особа са инвалидитетом.

Селектор Босифеста 2012 био је Олег Новковић, филмски редитељ. Одлуку о
наградама за најбољи филм, режију и сценарио донео жири у саставу: Светислав

Гонцић, глумац; Александар Гајшек, новинар и Даријан Михајловић, редитељ. 
Као и претходних година, додељена и награда публике. 

Фестивал су подржали: Министарство рада и социјалне политике Републике Србије,
Градска општина Стари Град, Градска општина Савски венац, Туристичка организација

Београда, Дом омладине Београда и Службени гласник.
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У оквиру низа активности
поводом ”Недеље борбе против
дистрофије” Међуопштинско уд-
ружење дистрофичара у Сме-
дереву је организовало меди-
цинску трибину, 18.маја 2012.
го-дине.

Велики научник и ува-
жени сарадник наших органи-
зација, проф. др Данка Тодо-
ровић је радо прихватила позив
и како сама каже дошла “код
својих пријатеља”, да их види,
поприча и одржи предавање
под радним насловом ”Особе
са дистрофијом у борби
против беле куге”, будући да
је у Србији све мање новоро-
ђене деце.

Њени добри знанци до-
чекали су је са радошћу, а
трибину је отворио представ-
ник локалне самоуправе - члан
градског већа за просвету и
културу Миша Ивковић, исти-
чући да су овакве трибине по-
жељне и да се нада да ће их
бити још чешће. Цео догађај је
медијски пропраћен од локалне
ТВ у великој сали Скупштине
града Смедерева.

Прилагодивши излагање
обичном човеку, како би је сви
разумели, др Данка је између
осталог истакла да је наука
узнапредовала у тој мери да се
код зачећа, већ у 8-ој недељи
трудноће може утврдити да ли

је плод здрав, а уколико није,
безбедно се прекида трудноћа,
тако да и особе оболеле од
мшићне дистрофије могу до-
бити здраво потомство. Ову
тврдњу је документовала и
видео приказима својих паци-
јената и истакла да је веома
важно рано откриће болести и
скрининг код свих сродника. 

Предавање је наишло на
велику подршку и саслушано је
са великом пажњом, а затим су
присутни добили прилику да се
питањима обрате предавачу,

што су и учинили, после чега је
уприличена мала закуска, током
које је настављено пријатно
ћаскање и дружење са др
Данком, која је изјавила да
верује да ће доживети дан када
ће коначно бити пронађен лек
против ове ретке и тешке
болести.

Добрила Нашпалић

Смедерево, медицинска трибина

Репродуктивно здравље особа
са дистрофијом

DDrr SSllooddoobbaannkkaa TTooddoorrvvii}} uu iizzjjaavvii zzaa mmeeddiijjee
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Традиционално и ове го-
дине у организацији Специјалне
болнице за лечење ми-шићних и
неуромишићних болести органи-
зован је излет за кориснике трајног
смештаја.

На жалост, због тренутне

економске ситуације у држави, за
разлику од прошле године излет је
трајао један дан краће и уместо
планиране дестинације у некој од
суседних држава изабрали смо
Нови Сад.

Излет је почео са зебњом да

ће нас временске прилике
спречити да у потпу-ности иско-
ристимо време предвиђено за оби-
лазак града и његовог знамења.

На срећу свих нас од врло
доброг и квалитетног смештаја и
времена које нас је ипак послужило
могли смо да кренемо у обилазак
овог града.

Поред свих лепота и чари
које смо видели како дању тако и
ноћу, најјачи утисак за све нас је
приступачност овог града и сигур-
ност за особе са инвалидитетом, а
нарочито за кориснике инвалид-
ских колица.

Надамо се да ће у бу-
дућности и остали градови сле-
дити пример Новог Сада у коме смо
ми - особе са инвалидитетом,
заборавили да имамо инвалидитет.

Свима нама овај излет је
пребрзо прошао, а на крају задо-
вољство се могло видети и код
организатора јер је све протекло у
најбољем реду.

Зоран Крстић

NNoovvii PPaazzaarr

Још један излет за дуго
сећање

In memoriam

Саша Игњатовић
1188..0088..11998844 – 2255..0033..22001122.. 

Са болом и тугом опраштамо се од ншег драгог и веселог Салета, који

је у 28. години живота изгубио битку са неумољивом дистрофијом.

Рођен је у селу Враниште код Пирота, а од 1997.год налазио се на

трајном смештају у Специјалној болници Новопазарска бања заједно са

својим млађим братом. Живот га није ни мазио ни пазио, али је он и

поред тога волео и живот и људе. Надао се лепшем сутра.

О покојницима се пише све најлепше, али о нашем Салету за свог

живота заиста нисте могли чути ружну реч.

Нека ти је вечна слава друже наш, нећемо те жалити, већ заувек

памтити!

Чланови Удружења О.С.И. „Живети заједно“, Нови Пазар

In memoriam
Топлица Исмет

((3300..1111..11995544 -- 1199..0055..22001122..))

19. маја напустио нас је, на жалост, још један

члан Удружења,Топлица Исмет, који је преминуо у

58. години живота. За њега се може рећи да је

био велики борац. И поред тога што се налазио на

трајном смештају у Специјалној болници, успео је

да оснује породицу и целог живота је вредно

радио не штедећи себе, како би обезбедио

најбоље могуће услове својој деци.Почивај у миру,

а у нама ћеш вечно живети јер си оставио велико

дело иза себе, а то су твоја два дивна сина.

Чланови Удружења О.С.И. „Живети заједно“, Н.

Пазар
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Поводом “Недеље бор-
бе против дистрофије”, своје
активности Панчевачко уд-
ружење је  обележило џин-
глом на телевизији ”Панче-

во”, дописом листу “Пан-
чевац” и организовањем из-
ложбе радова са наших ради-
оница.

Изложба је била от-
ворена 18. маја од
16.30 до 18.30 ча-
сова у простори-
јама Удружења па-
раплегичара у Па-
нчеву. Поред  уни-
катног накита од
перлица, посетио-
ци су имали при-
лике да виде и дру-
ге радове: саксије,
чаше у облику ваз-
ни, торбе за свако-

дневну употребу, рамове за
слике, икебане од сувога
цвећа, фигуре од гипса, ук-
расна јаја као декор за
празнике и разне фото-
графије које су обележиле
дивне тренутке. За сав тај
упешан рад заслужни су
наши чланови који редовно
посећују ликовно-уметничке
радионице. 

Сам декор наших ра-
дова, који је на први поглед,
пленио лепотом и оду-
шевљењем, не би био да се
није умешала наша учи-
тељица-радионичарка Лиди-
ја Мања.

Уз пријатно друштво
посетилаца изложбе, закљу-
чили смо да имамо чиме да
се поносимо и да желимо
што више оваквих сусрета на
којима можемо добити нове
идеје како да унапредимо рад
наших радионица.

Слађана Раденковић

IZ RADA ORGANIZACIJA

Панчево

Изложба радова Удружења дистрофичара јужнобанатског округа
поводом “Недеље борбе против дистрофије”

Док стварамо, све смо ближи 
једни другима
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Удружење дист-
рофичара поморавског
округа спроводи јавне
радове у трајању од 6
месеци, финансиране од
стране Националне слу-
жбе за запошљавање. У
склопу јавних радова
запослене су две особе
са инвалидитетом, један
психолог и један физио-
терапеут. Током 6 месе-
ци трајања јавних радова
предвиђене су разне актив-
ности, а све у циљу побољ-
шања услова свакодневног
живота корисника. Осим на

саме потребе корисника, пу-
на пажња је усмерена и на
чланове њихових породица,
што ће обезбедити трајну
примену савета имплемен-

тираних од стране стру-
чних лица, које је Удру-
жење ангажовало.

Како би одабрало од-
говарајуће особе за рад на
јавним радовима, Удру-
жење дистрофичара помо-
равског округа је пре свега
имало прилику да 27. ап-
рила учествује на сајму
запошљавања особа са
инвалидитетом и заједно са

још 11 послодаваца пружи
прилику за рад свима.

Јавни радови

Недељу борбе про-
тив дистрофије Удруже-
ње дистрофичара Помо-
равског округа је обеле-
жило дружењем са чла-
новима, као и трибином
намењеном особама са и
без инвалидитета. 

На трибини су го-
ворили психолог Душан
Првуловић и физиоте-
рапеут Данијел Милен-
ковић. Присутни су били у
прилици да чују доста прак-
тичних савета и добију нео-
пходне информације на теме
које су увек актуелне, а тичу се

свакодневног живота свих нас.
У сусрет наредним да-

нима и увек новим актив-
ностима, Удружење очекује уре-

ђење дворишта. Пројекат
који ће финансирати
Холцим д. о. о, а који ово
Удружење спроводи у
сарадњи са Друштвом
ЦДП Параћин, обезбедиће
свим члановима и при-
јатељима организације
пријатније проведено вре-
ме и још топлију добро-
дошлицу.

Недеља борбе против дистрофије
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У склопу редовних ак-
тивности, Удружење дистро-
фичара поморавског округа
одржава креативне радионице.
Заинтересовани чланови на
тим радионицама израђују ве-
лики број различитих пред-
мета, сувенира и на тај начин
ово удружење је све препо-
знатљивије у својој околини
јер често користи прилике да
своје радове изложи различи-
тим поводима.

Ускрс је тако био један
од повода за одржавање про-
дајне изложбе у центру Па-

раћина, док је сав приход био
намењен третманима десето-
годишњег Марка Стојкова, чла-
на ове организације, који бо-
лује од Дишенове дистрофије.
Да је ова активност имала до-
бар одјек, што помоћу медија,
што кроз причу грађана, пот-
врдио је позив ОШ „Момчило
Поповић Озрен“ из Параћина,
па је тако одржана још једна
изложба, овог пута у холу шко-
ле. Ђаци су имали прилику да
купују разне украсне и прак-
тичне предмете, упознајући се
са тим шта све особе са

инвалидитетом заправо умеју и
могу и истовремено осећајући
сласт хуманости, тиме што
симболичном сумом новца
ипак помажу једном свом
вршњаку.

Као и све што удружење
ради и изложбе су медијски
пропраћене, па је тако Удру-
жење дистрофичара често на-
зивано најактивнијом органи-
зацијом која окупља особе са
инвалидитетом, макар на
територији града Параћина,
где је и седиште удружења.

Изложбе

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Сомбор

Обука персоналних асистената
У оквиру пројекта јавног рада ‘’Сервис подршке самосталном животу особа са инвалидитетом у

Сомбору’‘, ЦИЛ Сомбор био је организатор обуке персоналних асистената у Сомбору, 15. јуна 2012. год.
Едукатори су били Мимица Живадиновић и Милутин Јеленић из ЦИЛ-а. Обуци су, поред персоналних
асистената, присуствовали и корисници персоналне асистенције.

Обуку персоналних асистената подржао је град Сомбор и Покрајински секретаријат за рад,
запошљавање и равноправност полова, који финансирају јавне радове Сервиса персоналне асистенције.

По завршетку обуке, персоналним асистентима су уручени сертификати о положеној обуци.

Јулијана Чаталинац
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Удружење дистрофи-
чара Златиборског округа 29.
марта 2012. год. органи-
зовало је трибину „Презен-
тација одлуке о социјалној
заштити града Ужица“ . У
читалишту Народне библио-
теке Љиљана Јовановић из
Градске управе за друштвену
делатност представила је
права и услуге које се
финансирају из градског
буџета. Овим поводом штампан
је и Водич кроз Одлуку о
социјалној заштити града
Ужица.

Нови Закон о социјалној
заштити који је ступио на снагу
у априлу прошле године
условио је и доношење нове
градске одлуке о социјалној
заштити, која је усвојена у
децембру месецу. Љиљана
Јовановић, презентовала је
градску одлуку  која регулише
све услуге социјалне заштите и
све видове материјалне по-
дршке, које финансира град.

Услуге које су тренутно
активне и које се реализују су:
услуга помоћи и неге у кући
за старије и одрасле особе и
особе са инвалидитетом,
услуга помоћи неге у кући
за младе са сметњама у
развоју, дневни боравак за

децу са сметњама у развоју,
прихватилишта за  одрасла
и старија лица, као и жртве
породичног насиља, саве-
товалишта у породици.
Такође град финансира и
социјално становање у заш-
тићеним условима, станова-
ње уз подршку за младе који се
осамостаљују и услугу прила-
гођеног превоза до дневног
боравка за децу са сметњом у
развоју.

Услуга Дневног боравка
поверена је Дому Петар Радо-
вановић, а услугу прилагођеног
превоза пружа Удружење
инвалида церебралне и дечје
парализе Ужице, а све остале
услуге реализује Центар за
социјални рад.

Одлука регулише и неко-
лико различитих облика мате-
ријалне помоћи. То су једно-

кратне и ванредне новчане
по-моћи, опремање
корисника за смештај у
установе социјалне заштите,
ослобађање плаћања
стамбено комуналних
накнада за особе са
инвалидитетом, бесплатан
оброк у народној кухињи.

Буџетом града, ове го-
дине, за социјалну заштиту
предвиђено је 60 милиона и

400 хиљада динара. Тренутно је
око 50 корисника услуге помоћ
и нега у кући, а што се осталих
услуга тиче, број корисника је
све већи.

Такође, одлуком су пред-
виђене и услуге подршке које
ће се финансирати у наредном
периоду када се за то стекну
неопходни организациони и
финансијски капацитети. Једна
од тих услуга је сервис пер-
соналних асистената који се за
сада финансира путем про-
јеката као и већина услуга пре
него што су добиле буџетску
позицију.

Трибина је била једна од
програмских активности Удру-
жења коју је финансирало Ми-
нистарство рада и социјалне
политике РС – Сектор за заш-
титу особа са инвалидитетом.

Ужице
Пише: Тијана Петровић

Презентација одлуке о
социјалној заштити града

Ужица
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Ужице
Пише: Тијана Петровић

Удружење дис-
трофичара Златибор-
ског округа протеклих
месеци припремало је и
издало информативне
Водиче за особе са
инвалидитетом. 

Због великог про-
цента особа са инвали-
дитетом и њихових по-
родица које нису ин-
формисане о својим правима,
Удружење је препознало по-
требу да публикује инфор-
мативне брошуре са следећим
темама:

• Водич кроз субвенције
за особе са инвалидитетом

• Водич кроз права и
услуге социјалне заштите

• Водич кроз одлуку о
социјалној заштити града
Ужица

• Водич за нове
пружаоце услуга социјалне
заштите

Са циљем веће ин-
формисаности о својим пра-

вима и повећањем друш-
твене укључености, Водичи
су подељени особама са
инвалидитетом, али и реле-
вантним институцијама и
организацијама у Ужицу и
Златиборском округу. 

Израду Водича у
оквиру програмских актив-
ности Удружења финан-
сирало је Министарство рада

и социјалне политике РС –
Сектор за заштиту особа са
инвалидитетом.

Сазнај своја права

Поводом Васкршњих
празника Удружење дис-
трофичара из Ужица и
Удружење инвалида цере-
бралне и дечје парализе
организовали су продајни
штанд празничних украса,,
рукотворина насталих у
креативној радионици Уд-
ружења..

На градском тргу у
Ужицу 1122.. априла 22001122..год..
изложени су предмети од

гипса и дрвета са мотивима
Васкршњих празника,, маг-
нети,, накит,, сталци за
васкршња јаја које су
израђивали чланови Удру-
жења уз велику подршку
волонтера..

Креативна радионица
једна је од активности где
чланови Удружења уз по-
моћ стручног лица -- волон-
тера израђују украсне пре-
дмете декоративног карак-

тера који се продају као
„фер производ“.. 

Овај програм има
сврху да се кроз радно
ангажовање подстиче раз-
вијање креативних спо-
собности и фине моторике
код учесника као и еко-
номско оснажење самог
Удружења..

Васкршњи штанд
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У знак сећања на оснивача
Удружења дистрофичара Смеде-
рево и дугогодишњег секретара,
као и некадашњег председника Са-
веза дистрофичара Србије у 2

мандата, Радише Цвејића, 18.
јуна 2012.  организован је 15.
мешовити шаховски турнир у
мотелу  „Раскршће“ у Смеде-
реву. Поред  домаћина, било
је  шахиста и гостију  из Бео-
града,  Чачка,  Параћина, Па-
нчева и Краљева, као и чла-
нова његове породице.

Дугогодишњи  прија-
тељ организације и искусни ша-
ховски  судија,  Драгољуб  Макси-
мовић из Београда, судио је и на
овом турниру и на крају прогласио
победнике:

1. место Слободан Томић из Удру-
жења инвалида рада Смедерева    

2. место Слободан Вучковић из
Удружења цивилних жртава рата
из Смедерева и

3. место Георгије  Николић  из
Удружења дистрофичара из
Панчева   

Добрила  Нашпалић 

Ужице
Пише: Тијана Петровић

У оквиру обележавања
„Недеље борбе против дис-
трофије“ Удружење дистро-
фичара Златиборског округа
16. маја 2012. год. орга-
низовало је V меморијални ша-
ховски турнир „ЦАР 2012“. 

На турниру је
учествовало 10 так-
мичара чланова Уд-
ружења дистрофи-
чара Ужице, Чачка,
Краљева, Параћина

и Удружења цереблалне и
дечје парализе-Ужице. 

Прво место освојио је
Драган Костић из Удружења
инвалида церебралне и дечје
парализе Ужице, друго Радован
Павловић, Удружење дистро-

фичара Чачак, а треће место
припало је Томиславу Ста-
нишићу из Удружења дис-
трофичара Ужице.

Шаховски турнир
„ЦАР 2012“

Смедерево

Oрганизован 15. меморијални
шаховски турнир „Радиша Цвејић“ 
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Ако сте у мају у хотелу
“Бела лађа”, па још и у Бечеју,
онда је сигурно да сте и на ша-
ховском првенству дистрофи-
чара Војводине за текућу го-
дину. Избор ове дестинације за
коју смо се трајно определили
не представља само традицију,
којој смо као и многи веро-
ватно склони, па ни избор мес-
та као природну средокраћу
између војвођанских удруже-
ња. За ову средину везали су
нас пре свега љубазни градски
домаћини, хотел са угодним
смештајем, прворазредном ис-
храном и особљем које нам у
свему угађа и прелепа добро
одржавана природна средина
готово на самој обали Тисе.

Јутро у којем вас буде
бројни косови, славуји и друге
певачице, па срне и јелени и
друга дивљач на коју наи-
лазите ако мало више зађете у
зеленило које окружује хотел,
само су део ове природне сре-
дине о којој се стара наш град
домаћин, али и његови жи-
тељи.

Тако нам је и ового-
дишње доста напорно пр-
венство (седам кола за непуна
три дана, са три категорије так-
мичара), па и нешто кишови-

тије време, протекло зачас,
иако са доста учесника (25 из
свих 6 удружења, укупно са
пратиоцима 36 лица). Добра
тимска организација и нашe ис-
куснe дугогодишњe судијe, Кра-
соје Нотарош и Драган Ми-
лићевић помогли су нам да све
буде добро и на време: от-
варање Првенства, одигра-
вање, све до проглашавања
резултата и поделе пехара, ме-
даља, диплома и награда нај-
успешнијима.

Завршили смо као и увек,
дружењем уз музику и песму.
Ако је нека традиција да више
пута чујемо прелепу “Ко те има
тај те нема”, као неку нашу
изабрану химну, било је као и
увек надметања Сремаца,
Банаћана и Бачвана ко ће више
песама да наручи и привуче
музику код свог стола, али уз
другарску пажњу према свима.
Као и увек Крле се изборио и за
своју “Цајку”, Новосађани те-
рају своје “У Новом Саду”,
Сомборци “У тем Сомбору”,
Суботичани опет “Већ одавно
спремам свог мркова” и “Еј
Буњевци са севера Бачке”, а
Банаћани траже своју песму “Ја
волим земљу банатску”. На ред
су стигле и песме из свих

крајева наше бивше Југосла-
вије, па су се и Југоностал-
гичари изборили за своју “Ју-
гославију”.

А сутрадан, растанак.
Фотографисање за успомену,
руковање и пољупци, па и
понека суза која измакне и
традиционално - видећемо се
наредне године, само су доказ
да нас поред древне шаховскe
игре привлачи и окупља тако
потребно дружење.

И на крају мало ста-
истике и бројки:

Време одржавања: 21-
24. мај 2012.

Победници по категори-
јама:

Сениори--жене ((44 учеснице))

11.. Слађана Раденковић,,
Панчево

22.. Радојка Василић,, Рума
33.. Марија Богдановић,, 

Нови Сад

Јуниори ((11 учесник))
11.. Илија Божић,, 

Суботица

Шаховско првенство дистрофичара Војводине

У “Белој лађи”,, у Бечеју,,
на Тиси
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Сениори--мушкарци
((прва група-- 88 учесника))

11.. Радош Керавица,, 
Нови Сад

22.. Драган Милићевић,,   
Сомбор

33.. Георгије Николић,, 
Панчево

Сениори--мушкарци
((друга група--1133 учесника))

11.. Данило Павловић,, 
Панчево ((прелази у прву
групу сениора)) 

22.. Илија Божић,, Суботица
((прелази у прву групу
сениора)) 

33.. Шандор Лајош,, 
Суботица

Прилог припремио
Директор првенства

(капетан лађе)
Георгије Николић
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Храна

Храна је катастрофа. Јес-
те да није скупа, али ред кало-
рија - ред лука - ред разних
дресинга (прелива), па испо-
четка. И литар кока коле да то
сварите. Није ни чудо што су
најдебља нација на свету. Кад
смо на аеродрому угледали
колица ширине седишта 60 цм
нисмо могли да верујемо! На-
равно, имате и здраву храну,
али треба наћи ресторан. Ре-
сторана брзе хране буквално
имате на сваком ћошку и у сва-
ком шопинг центру. 

Како нисмо видели
Чикаго...

Драган, мој супруг, имао
је жељу да, када већ не може у
нашој земљи, макар у Америци
путујемо возом. Од Анн Арбора
до Чикага (који је највећи
српски град ван Србије) има
директна линија, таман да
видимо још један град. Срећа те
смо били паметни па смо
отишли до железничке станице
да директно најавимо путовање

да би укључили вагон за особе
са инвалидитетом, јер нису оба-
везни да на свакој линији у сва-
ком тренутку имају вагон. Ле-
ле!!! Воз нормално иде 6 сати,
али никад не стигне брже од 9
сати!!! Куку!!! Па то као да су
брзе пруге Србије! Наравно,
проблем је што се због кризе
масовно роба превози возовима
и они имају предност, па пут-
нички чекају. На жалост, мо-
рали смо да одустанемо од ове
авантуре, јер 9 сати је 9 сати.

Како смо видели
Детроит

Детроит је до почетка
велике светске кризе био један
од најразвијенијих градова
Америкe, пре свега је била
развијена ауто индустрија. Како
се криза повећавала, тако су се
фирме смањивале па и зат-
варале и много људи је остало
без посла. Неки су отишли, а
неки су остали да живе у пра-
вим гетима, без струје, воде...,
јер у Америци имаш само оно
што можеш да платиш. На-
равно, криминал је до те мере

порастао да се у многе делове
не сме улазити. Мислим, можеш
да уђеш, али да ли ћеш да
изаћеш.... Наравно, постоје и
делови града где живе бога-
таши, са камерама, обез-
беђењем итд. Оно што је нама
било јако интересантно јесте да
те куће уопште нису биле
велике, али су биле у правим
ботаничким баштама. Да нам се
нешто не би десило, кумови су
нас упозорили да случајно не
идемо сами у Детроит, да не би
залутали у погрешан крај... И
шта се деси? Кренемо да
обиђемо Фордово село које је
направио Форд, оснивач ауто
индустрије Форд (логично) и у
глупу навигацију укуцамо да
хоћемо да идемо аутопутем и -
шта се деси?! Поправљали
аутопут, а обилазница иде
право кроз најцрња предграђа
Детроита. Срећа па смо то
открили тек када су нам пар
дана касније кумови покази-
вали Детроит, а нас двоје: е,
ово знамо, овде смо пролазили,
ау па и овде смо пролазили.
Глб... И шта да Вам кажем, од
Анн Арбора до Фордовог села
смо путовали око 200 км, а од

Дуго путовање у
Америку

II део

После три године одлагања, а док смо још млади (ха, ха, ха), решисмо
да се отиснемо преко баре - правац Америка! Да видимо ту обећану

земљу и да проверимо да ли је заиста тако прилагођена инвалидским
колицима као што се прича. А и да видимо моје кумове, где живе, како

им је, шта раде. И све то је требало сместити у две недеље!!!!
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Фордовог села до Анн Арбора
50км!

Фордово село

Ово је прави пример
колико су дубоки комплекси
Америке због своје кратке
историје. Човек је још почетком
прошлог века из целе Америке
почео да довлачи куће, про-
давнице, радионице, штале не
би ли направио етно музеј на
отвореном. Толико је све
дотерано и налицкано да нема
шансе да му поверујем да је
заиста тако изгледало село.
Оно што је било супер јесте да
су имали прве Фордове ауто-
мобиле, али ни један (о чуда)
није био прилагођен инва-
лидским колицима, за разлику
од ћире који је имао платформу
па смо се макар тим возом
провозали. 

Мислим, и ми ћиру за
трку имамо, али не и плат-
форму!?

Мичигенска језера

Као што сам већ рекла,
она су највећа копнена водена
површина на свету и свакако

највеће разочарење на нашем
путу. Кумови су нам рекли где
они обично иду и ми лепо
укуцамо у навигацију, али авај!
Језеро нема поштански број!
Нема везе, укуцамо ми било
коју улицу само да се докопамо
града па ћемо наћи путоказе до
језера. И још једно леле!!!
Нигде путоказа. Дођемо до
краја неке улице, рампа са
кућицом, пешчана дина у
позадини, ја се напаркирам и
одем до кућице да питам где је
језеро? И, да сте видели шок на
лицу девојке када сам је то
питала и мој шок кад сам
окренула главу и иза дине
угледала не језеро него море!
Sorry, we are tourist! Она се
насмешила, а ја сам помислила
- а ви сте крелци када немате
ни један путоказ. И плажа је
толико обична и никаква да је
нисмо ни сликали. Фуј.

Знакови поред пута

Просто је невероватно
колико су компликовано обе-
лежени путеви. Све се своди на
стране света. Нпр. аутопут А
South, А North па ти мисли где
си. Нигде не пише ка ком граду
идеш, колико км, ништа. Многе

раскрснице нису нити под
правим углом нити са кружним
током, него некаква сулуда
комбинација. А тротоаре скоро
и да немају јер се подразумева
да се свуда иде колима, а ако
баш мораш, онда идеш ауто-
бусом. 

Све у свему, лакше је
прокрстарити целу Европу.

Посета ортопедској
фирми

Наравно, ми не би били
професионалци какви јесмо да
се нисмо упознали са про-
давницама ортопедских пома-
гала и са начином како се до
њих долази.

Што се продавнице тиче,
веома мало се разликује од
продавнице наше фирме Орт-
опедије - Нови живот. Избор
производа и модела је велики и
код њих и код нас, запослено је
медицински образовано особ-
ље, али се код њих, ако се има
рецепт, заказује долазак, а код
нас не. Социјално и здрав-
ствено осигурање им је толико
компликовано да ни они нису
сигурни како то функционише.
Међутим, оно у чему се драс-
тично разликујемо јесте систем

WWiihh ddvvoojjee uu ]]iirrii FFoorrddoovvoo sseelloo ii FFoorrddoovv aauuttoo
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добијања помагала. Лекар има
право да предложи које Вам
ортопедско помагало треба. Са
тим предлогом се иде у посебне
установе. Особље које je про-
шло разне тренинге, а на
основу дијагнозе, предложи да
ли Вам треба нпр. силиконски
или пнеуматски јастук, колица -
механичка или електромоторна
итд. Тек кад они кажу шта Вама
као појединцу одговара, онда
идете у своје социјално да Вам
помагало одобри или не и онда
БИРАТЕ где ћете помагало да
узмете. Нема мита, нема ко-
рупције, нема мораш овде,
нема мораш онде. Ви бирате!
Мислим, бирате и код нас,  али
на папиру. Стварност је да Вам
увек неко каже где морате да
идете!!!

Друштвени догађаји

Имали смо срећу да при-
суствујемо прославама завр-
шетка основне школе моје ку-
мице и средње школе мога кум-
чета. У основној школи про-
слава је била најобичнија, чак
досадна, али је божанствено
било што су пре тога у ло-
калном позоришту имали ба-
летску представу. Мале даме,
нашминкане, лепршају у ба-

летским хаљиницама. Супер.
Али је зато прослава у средњој
школи била као из америчких
филмова. Огромна хала, хи-
љаде људи, права церемонија
са бацањем капа на крају. Баш
сам уживала јер као обични
туристи не би имали прилику да
то видимо.

Повратак

Сваки повратак је болан,
али нам је овај повратак баш
тешко пао. Мени због растанка
са кумом, а да ми уопште ни
дан данас није јасно зашто.
Отишла је пре више од 15
година, долазила је неколико
пута, видећемо се идуће
године, али нека туга ме није
напуштала и у авиону нисам
ока склопила. Што она воли да
каже, нас две смо као сестре,
знамо се од првог разреда
основне школе. Уф. А Драган је
посебна прича. Пролазимо
разне контроле и пита нас
човек из обезбеђења да ли
може да га прегледа илити
препипа. Ми наравно кажемо -
можете. Да ли може да га
тестира на експлозив и дрогу,
опет кажемо - може. Драган се
нанервирао, али шта да му
радим. Кад смо фамилији при-

чали - жали се он, “препипа ме
неки тип уздуж и попреко, не
знам како смеју тако”. Е, а кад
сам му ја рекла да је човек
питао да ли је ок да га прегледа
и да сам ја наравно рекла да
сме да га окрене наопачке ако
треба, умало нисам настрадала.
Шта сам могла, да сам рекла
било би као у оном вицу. Ако
немате пара за лекарски пре-
глед, идите у Америку, доби-
ћете бесплатан преглед, рент-
генски снимак, жене  преглед
груди, а ако поменете „Aл
каиду“ и бесплатну колоно-
скопију. 

За крај

Било је ово дивно пу-
товање, пуно авантура и емо-
ција. И што је најважније, без
стреса да ли ћемо наћи тоалет,
да ли је прилагођено колицима
итд. Надам се да ћу се ускоро
јавити са новим авантурама.

Мирјана Вукашиновић

KKrrssttaarreewwee NNiijjaaggaarroomm SSpprreemmnnii zzaa aavvaannttuurruu NNiijjaaggaarroomm
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Телеком Србија
одобрава попуст од
5500%% за коришћење Ос-
новног пакета ИПТВ--а
((телевизија преко ин-
тернета)) за особе са
инвалидитетом.. Попуст
важи за нове као и за
постојеће кориснике
ИПТВ--а уколико нису
под уговорном обаве-
зом..

Потребна докуме-
нтација за оствари-
вање овог права::

-- Решење о висини
и степену телесног
оштећења који издаје
Републички фонд за
пензијско и
инвалидско осигурање
или

-- Решење о
остваривању права на
негу и помоћ другог
лица који издаје
Центар за социјални
рад или Републички
фонд за пензијско и
инвалидско осигурање..

Напомена:: 

Особе које већ ос-
тварују право на по-
пуст у претплати и сао-
браћају по основу ин-
валидитета на теле-
фонском прикључку
((мобилном или фик-
сном)),, право на за-
кључење ИПТВ уговора
под условима ове кам-
пање остварују без до-
казивања инвалидите-
та -- само уз важећи
лични документ ((лична
карта или пасош))..

Захтев се подноси
у пословницана Теле-
кома Србије.. 

Кампања траје до
3311..1122..22001122.. год.. 

За више инфор-
мација позовите корис-
нички центар Телекома
Србија 99881133..

BENEFICIJE

Кампања Телекома
Србија за особе са
нвалидитетом
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