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Поштовани читаоци,

У лету које је на измаку, у сусрет вам долази
Весник МД у намери да вам представи све догађаје и
активности у претходним месецима. 

Иако се могло очекивати да ће ниво активности
бити мањи, ипак није било тако. О томе говоре и
текстови које можете пронаћи на нашим страницама,

мада је доста информација остало незабележено, али
ће оне, у неком облику, угледати светло дана у
наредном периоду. На пример, информација о
обележавању Дана самосталног живота, 5. маја,

проглашеног од стране Европске мреже за самостални
живот (ЕНИЛ), који се први пут у Европи обележио ове
одине, чиме су желели да скрену пажњу на потребу
доследне примене члана 19. Међународне конвенције
о правима особа са инвалидитетом, везаног за њихов
самостални живот и укљученост у локалну заједницу.

Ову европску манифестацију обележио је и ЦИЛ
Србије конференцијом за медије.

Са друге стране, Привремени орган Београда је
противно одредбама Закона о социјалној заштити, 22.

априла 2014. донео Одлуку о изменама и допунама
одлуке о правима и услугама социјалне заштите
(Службени лист Града, број 37/2014.), у којој су чланом 1.

обрисани чланови 16. 17. и 18. и подтачка 2.1.

(персонална асистенција, као услуга подршке за
самосталан живот особа са инвалидитетом). Град
Београд ни пре тога није финансирао сервис
персоналних асистената, иако је његов буџет
неупоредиво већи од буџета свих других градова који
овај сервис, у већој или мањој мери, подржавају већ
неколико година. Али, важно је нагласити да је у току
кампања за увођење у систем овог сервиса у главном
граду.

Овим допунама информација које ћете читати на
страницама листа, поздрављамо вас до следећг су-
срета, речима једног од лидера европског инва-
лидског покрета, Адолфа Рацке:

“Све док наше инвалидности доживљавамо као
трагедије, бићемо сажаљевани. Све док се стидимо
онога што смо, наши животи ће се доживљавати као
бескорисни. Све док будемо невидљиви, други ће нам
говорити шта да радимо.” 

Иванка Јовановић

[tampawe ovog broja 

finansijski je omogu}ilo 
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

ИЗАБРАН НОВИ ПРЕДСЕДНИк СДС-А

Доношење Закона 
о организацијама -

само један од
бројних приоритета

Предраг Бакић нови је председник Савеза дистрофичара
Србије. На ову функцију изабран је 25. априла ове године, а
за ту улогу легитимише га претходни ангажман у Савезу где
је за време његовог претходника, Радована Павловића, био

потпредседник, као и веома успешан ангажман у
инвалидском покрету у Ужицу, где обавља такође врло

значајне функције – председник је Удружења дистрофичара
Ужице и секетар Удружења за дечију и церебралну парализу

Ужица. Тим поводом објављујемо интервју са Предрагом
Бакићем и преносимо вам његове ставове и виђења будуће

политике Савеза коју ће водити како према оргнаизацијама и
члановима, тако и према доносиоцима одлука.

Надавно си изабран за
председника СДС, органи-
зације која успешно делује
од 1968. године, а у којој
си у претходном шестого-
дишњем периоду обављао
функцију потпредседника.
Поред почасти коју ова
функција доноси, како још
доживљаваш ову своју
нову улогу?

- Ја сам дуго у инвалид-
ском покрету и ова нова функ-
ција је изазов, али и огромна
одговорност и велика обавеза
у наредном периоду, да са
својим сарадницима из Савеза
заједно радимо на унапеђењу
положаја ОСИ у Србији. По-
требно је да Савез и удру-
жења очувају садашње пози-
ције у инвалидском покрету,

да Савез настави са својом
мисијом, да буде одржив али и
да се развија, модернизује,
оснажује..., како би био лидер
у инвалидском покрету и могао
да артикулише потребе ОСИ,
што неће бити лако с обзиром
на опште стање у друштву.   
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који су по твом мишљењу
највећи проблеми са који-
ма се наши чланови данас
суочавају и где видиш ре-
шења? Ако можеш да
наведеш неколико најве-
ћих изазова на којим треба
радити, а који ће унапре-
дити њихов положај?

- Највећи пробелми са
којима се су суочавају особе са
инвалидитетом су непримењи-
вање законске регулативе, јер
се постојећи закони недоследно
спроводе, као и дуга и компли-
кована административна про-
цедура за  остваривања права.
У предходном периоду донети
су заиста системски Закони са
подзаконским актима који
регулишу права и треба да
унапређују положај особа са
инвалидитетом. 

За сада се ови закони
селективно примењују, а у исто
време немају ни фи-нансијку
потпору у буџетима Републике
Србије и локалним самоу-
правама тако да наши чланови
имају одређена права на
папиру, али веома мали број
особа са инвалидитетом има
сада бенефите од њих. 

У наредном периоду по-
требно је дефинисати прио-
ритете испред целокупног ин-
валиског покрета, а то су, по
мом мишљењу: доследна при-
мена Закона, стратегија и акци-
оних планова  као и доношење
пре свега закона о органи-
зацијама ОСИ и побољшање
постојеће законске регулативе
у циљу увођења и примене
стандарда ЕУ.

Да ли је такође проблем
неједнака регионална раз-
вијеност која се одражава и
на положај нашег члан-
ства?

- Као што је познато
степен развијености локалних
самоуправа у Србији је раз-
врстан у четри категорије у
односу на републички просек и
то од степена развијености
изнад републичког просека до
девастираних подручија. На-
равно да је то један од про-
блема, али имамо и пара-
доксалних примера. Неке не-
развијене општине подржавају
рад организација ОСИ, па чак
има и примера да су у тим
локалним самоуправама успос-
тављене и финансирају се
одређене социјалне услуге, док
таквих или сличних социјалних
услуга нема у развијеним ло-
калним самоуправама - градо-
вима. Као пример наводим
Београд који својом Одлуком о
социјалној заштити није пла-
нирао  успостављање  и финан-
сирање услуге персоналне аси-
стенције. 

На жалост Беград није
усамељен пример. Имам саз-
нања да је за социјалну за-
штиту у неким неразвијеним
општинама знатно више издво-
јено у процентима у односу на
усвојен укупан буџет.

каква је, по твојој процени,
ситуација у нашим локал-
ним организацијама, тј. ка-
ко видиш њихове највеће
снаге, а како највеће сла-
бости и проблеме?

- Оно што видим као сна-
ге је да је већина организација
стекла одређене позиције у
својим локалним заједницама,
неке су успоставиле одређене
сарадничке односе са актерима
на локалу, имају своје просто-
ре за рад у којима спроводе
активности и програме и након
дугогодишњег рада добро поз -

Predrag Baki}
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нају проблеме и потребе свог
чланства. 

А што се тиче слобости
оне се највише огледају у чи-
њеници да удружења углавном
реализују устаљене активности
и за те активности унапред оче-
кују средства из буџета ло-
калних заједница, ресорног
министарства или локалних
предузетника која веома често
изостају. 

Биће великих пробелма
око одрживости тих устаљених
активности када се у потпу-
ности пређе на пројектно и
планско финансирање. Већина
чланица није реализовала ни
један пројекат дониран од неке
међународне фондације, па чак
ни од домаћих и локалних до-
натора, а особе које су укљу-
чене у рад и реализацију ак-
тивности  нису прошле кроз
програме едукације којим би
унапредиле своје вештине и ти-
ме ојачале капацитете својих
организација. Удружења ОСИ су
углавном затворена за сарад-

њу, постоји проблем успостав-
љања парнерских односа  са
локалним установама, институ-
цијама, другим НВО-има, а као
један од већих проблема при-
мећујем затвореност организа-

ција и неукључивање стручних
лица из разних области који би
знатно унапредили рад, а и
допринели би савременијем
функционисању локалних орга-
низација.  

Ако би могао да направиш
паралелу између Савеза не-
кад и сад, како би описао
садашње стање?

Некада се Савез више
бавио сам собом,  а не својом
мисијом, а сада имамо Савез у
којeм су дефинисани и уређени
односи и где је успостављена
добра комуникација, сарадња,
информисаност и размена иску-
става. Створени су основни ус-
лови за рад, имамо мотивисане
особе са инвалидитетом које
кроз професионалну и одго-
ворну стручну службу воде
Савез. Данас у Савезу сви за-
једно креирамо и пратимо
спровођење политике у области
инвалидности и заговарамо
права ОСИ.

БОРИћЕМО СЕ ЗА
ДОСЛЕДНУ ПРИМЕНУ

ЗАкОНА О СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАшТИТИ кОЈИ ПРЕДВИђА

РАЗВИЈАњЕ РАЗНИх
ОБЛИкА СЕРВИСА

ПОДРшкЕ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ кОЈИ

ТРЕБА ДА БУДУ ДОСТУПНИ
СВИМА СхОДНО њИхОВИМ

ИНДИВИДУАЛНИМ
ПОТРЕБАМА, кАО И ЗА
ЈАчАњЕ кАПАЦИТЕТА
НАшИх чЛАНИЦА кАО
БУДУћИх ПРУжАЛАЦА

УСЛУГА. ПОСЕБНУ ПАжњУ
ПОСВЕТИћЕМО

ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАшТИТИ
ЛИЦА СА ДИСТОфИЈОМ,
кАО И ОБРАЗОВАњУ И

ЗАПОшљАВАњУ.
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Можеш ли да наведеш не-
колико приоритета на који-
ма ћеш са својим сарад-
ницима највише радити у
предстојећем четворогоди-
шњем периоду?

У наредном периоду нас-
тавићемо да радимо на одр-
живости, подизању капацитета
и унапређењу рада Савеза и
локалних организација као и на
ојачавању и очувању садашњег
типа организованости, јер има-
мо добре полазне основе. Бо-
рићемо се за доследну при-
мену Закона о социјалној заш-
тити који предвиђа развијање
разних облика сервиса подршке
особа са инвалидитетом који
треба да буду доступни свима
сходно њиховим индивиду-
алним потребама, као и за ја-
чање капацитета наших чла-
ница као будућих пружалаца
услуга. Посебну пажњу посве-
тићемо здравственој заштити
лица са дистофијом, као и обра-
зовању и запошљавању. На-
равно, наставићемо према
расположивим могућностима да

организујемо утемељене спор-
тско - рекреативне активности
прилагођене особама са инва-
лидитетом. Усмерићемо се и на
успостављање и разијање сара-
дње и партнерстава са разли-
читим социјалним актерима на
националном и регионалном
нивоу.

Савез има и значајну улогу
у међународном покрету,
активна је чланица ЕАМДА-
е, пре пар година је био и
домаћин 39. заседања гене-
ралне скупштне ЕМАДА-е,
представници Савеза учес-
твују на разним међуна-
родним и регионалним ску-
повима. У ком правцу ће се
даље одвијати ова сарад-
ња?

Савез ће наставити своју
мисију у међународном инва-
лидском покрету, а посебно
активну улогу ће имати у
ЕАМДА-и, чији је и један од
оснивача.  Наравно, потребно
је и даље успостављати, раз-

вијати и унпређивати сарадњу
и парнерске односе са различи-
тим актерима на свим нивоима
– на  националном, регионал-
ном и међународном нивоу. 

У том смислу је веома
корисно да наши представници,
колико год је то могуће, актив-
но учествују на међународним
скуповима и регионалним дога-
ђајима и то ће свакако бити је-
дан од наших значајних прио-
ритета. То је уједно и један од
механизама за размену искуста-
ва и примера добре праксе који
нам могу помоћи да унапреди-
мо и овдашње прилике.   

У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ПОТРЕБНО ЈЕ ДЕфИНИСАТИ ПРИОРИТЕТЕ ИСПРЕД
ЦЕЛОкУПНОГ ИНВАЛИСкОГ ПОкРЕТА, А ТО СУ, ПО МОМ МИшљЕњУ:
ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА ЗАкОНА, СТРАТЕГИЈА И АкЦИОНИх ПЛАНОВА, 

кАО И ДОНОшЕњЕ ПРЕ СВЕГА ЗАкОНА О ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОСИ 
И ПОБОљшА њЕ ПОСТОЈЕћЕ ЗАкОНСкЕ РЕГУЛАТИВЕ 

У ЦИљУ УВОђЕњА И ПРИМЕНЕ СТАНДАРДА ЕУ.

НЕкЕ НЕРАЗВИЈЕНЕ ОПшТИНЕ ПОДРжАВАЈУ РАД ОРГАНИЗАЦИЈА ОСИ, ПА
чАк ИМА И ПРИМЕРА ДА СУ У ТИМ ЛОкАЛНИМ САМОУПРАВАМА УСПОС-

ТАВљЕНЕ И фИНАНСИРАЈУ СЕ ОДРЕђЕНЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ, ДОк
ТАкВИх  ИЛИ СЛИчНИх  СОЦИЈАЛНИх УСЛУГА НЕМА У РАЗВИЈЕНИМ ЛО-

кАЛНИМ САМОУПРАВАМА - ГРАДОВИМА. кАО ПРИМЕР НАВОДИМ БЕОГРАД
кОЈИ СВОЈОМ ОДЛУкОМ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАшТИТИ НИЈЕ ПЛАНИРАО

УСПОСТАВљАњЕ  И фИНАН СИРАњЕ УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ. 
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Министар за рад, запош-
љавање борачка и социјална
питања, Александар Вулин,
примио је 11. јула у свом ка-
бинету четворочлану делега-
цију НООИС-а у саставу: Милан
Стошић, председник НООИС,
Светлана Влаховић, потпред-
седница НООИС, Михаило Па-
јевић, потпредседник и Иванка
Јовановић, извршна директорка
и стручна сарадница СДС-а.
Састанку са такође присуство-
вали и помоћник министра,
Владимир Пешић и стручна
сарадница Јелена Котевић.

Састанак је уследио
одмах након позива упућеног
од стране НООИС, иако то није
био први сусрет са министром
који је тек пре нешто више од
три месеца изабран на ту
функцију. Први сусрет је био
почетком јула у просторијама
НООИС-а, а поводом предста-
вљања безе података која ће
бити урађена до краја године.

Представници кровне ор-
ганизације су упознали мини-
стра са кључним проблемима у
инвалидском покрету, уз пред-
логе за решавање тих питања.

Наиме, наглашено је да је неоп-
ходно решити статус органи-
зација ОСИ као заступника ове
популације кроз доношење
Закона о инвалидским орга-
низацијама, као и статус осо-
ба са инвалидитетом у Србији,
пре свега кроз измене и допуне
Закона о социјалној заштити, уз
измену Правилника о телесним
оштећењима као основе за про-
цену инвалидности, односно
потреба, на основу чега се од-
ређују остала права по разним
прописима. Министар је упоз-
нат са проблемима у функцио-

Састанак код министра
Вулина
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нисању организација и прет-
њом да огроман број њих
престане са радом, што би
довело до потпуног урушавања
свих до сада постугнутих
резултата. Од њега је затра-
жено да подржи ову ини-
цијативу и да се формира
мешовита радна група која
ће почети да ради на изради
овог закона.

Такође, представљени су
и проблеми у вези функцио-
нисања Закона о социјалној
заштити, посебно у области
сервиса подршке за особе са
интелектуалним сметњама, као
и за особе за физичким и сен-
зорним инвалидитетом. Учесни-
ци састанка су покушали да
објасне значај функционисања
сервиса, уз објашњавање раз-
лика између сервиса и неопхо-
дности поштовања стандарда
како пружалаца услуга, тако и
поштовања критеријума за из-
бор корисника и врсте сервиса.
На тај начин би се побољшао
квалитет живота особа са ин-

валидитетом, уз рационално ко-
ришћење буџетских средстава.
Када су у питању пратећи
Правилници, речено је да треба
обезбедити већу могућност за
удружења ОСИ да се лицен-
цирају, тј. да буду мало флек-
сибилнији услови. Поред тога
се инсистирало на одговор-
ности локалних власти у по-
дршци услугама за ОСИ, па је
министар обећао подршку.

Такође, било је речи и о
неопходности измене прописа
који регулишу питање потпуног
одузимања пословне способ-
ности и додатне подршке поро-
дицама. 

У вези са овим питањем,
постигнут је договор да
Министарство хитно упути
писмо свим локалним само-
управама, укључујући и
Београд где је парадоскално,
ситуација готово најнеповољ-
нија (узимајући у обзир број
особа са инвалидитетом и
могућности буџета главног гра-
да), са препоруком да у

складу са Зако-
ном о социјалној
заштити и пратећим
Правилницима, обезбеде
макар минимална средства
за обезбеђивање  свих сер-
виса подршке, за почетак за
кориснике који имају нај-
већи степен инвалидности.

Током састанка, пред-
ставници НООИС-а су указали и
на потребу ревизије система
социјалних давања, која су
према свим показатељима за-
старела и често неправедна. 

За сва ова питања мини-
стар је дао пуну сагласност и
подршку, а као један од зак-
ључака је и тај да ће следећи
сусрет он иницирати, за мак-
симално два месеца, који ће
бити у канцеларији НООИС-а,
уз учешће представника свих
Савеза, како би нас на том
састанку информисао о томе
шта је у међувремену урађено. 
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Радионице намењене ро-
дитељима и деци, а у циљу
превенције изолације, реализо-
ване су у периоду  од 6. до 8.
августа 2014. у хотелу „Језеро“
на Борском језеру. Радио-
ницама је присуствовало 14
одраслих и 12 деце. Група је
била у великој мери хетерогена
по свим аспектима: физичким и
менталним способностима, уз-
расту и образовању.  

Циљ радионица је поди-
зање родитељских компетен-
ција и стицање нових вештина
код родитеља и деце уз поди-
зање нивоа самопоуздања и
повећано међусобно разуме-
вање. 

Радионице су се бавиле
темом страха и решавањем про-
блема. Учесници су подстицани
да препознају емоцију страха,
да направе разлику између
реалних и нереалних страхова
и да активно примењују тех-
нике за превазилажење ираци-
оналних страхова. Презенто-
вањем технике решавања про-
блема, акценат је посебно
стављен на активну улогу у ре-
шавању проблема и прона-
лажење и препознавање ресур-
са у окружењу, као и активно
повезивање са окружењем у
налажењу решења.

Учесници су имали при-
лике да кроз креативан рад

испоље своје таленте и на тај
начин још једном добију по-
тврду своје вредности. Сви
учесници су проценили да су на
радионицама добили нове ин-
формације. Већина учесника
процењује да је семинар одго-
ворио очекивањима и сви
изражавају жељу да понове
оваква искуства.

Ана Милетић Миловановић

БОРСкО ЈЕЗЕРО

Јачање улоге родитеља и деце у
превенцији изолације
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Прва два дана августа
2014. године одржане су ју-
биларне, десете по реду Олим-
пијске игре дистрофичара Ср-
бије. У далеко скромнијим ус-
ловима од планираних али са
чак и више жеље него прет-
ходних година, на Грзи се
нашло 12 екипа расположених
да не пропусти да макар и сим-
болично обележи овај јубилеј.

Са погледом у прошлост и
ретроспективу протеклих 10
година, организатори и дома-
ћини Олимпијских игара имали
су велике планове, чврсте на-
мере и јасне жеље. Немили и
непредвиђени догађаји су све
то пољуљали. Последице поп-
лава великих размера, које су
задесиле нашу земљу, без ми-
лости су угрозиле и Параћин са
околином, па је тако органи-
зација додатно отежана. Ипак,

решеност да јубилеј не прође
без помена, довела је до при-
лагођавања планова. За раз-
лику од претходних, срећнијих
година, ове године су екипе
биле принуђене да себи само-
стално плаћају пут, смештај и
храну током ова готово два
дана. Иако је то био једини
начин да се такмичари и гости
окупе, организатори и домаћи-
ни су остали изузетно изнена-
ђени чињеницом да се и у тим
условима могло избројати пре-
ко 70 особа. Огроман број за
овакве услове, али прави да
опише колико је ова манифес-
тација значајна и какве је
препреке спремна да поруши.

На самом отварању гово-
рили су председник Савеза
дистрофичара Србије, Предраг
Бакић, замених председника
Савеза, Радован Павловић,

велика подршка свих овиг
година, представник Општине
Параћин и члан општинског
већа, Војкан Ристић, док је ју-
биларне десете Олимпијске
игре дистрофичара отвореним
прогласио легенда атлетике,
носилац многих медаља и из-
међу осталог европски првак,
Драган Здравковић. 

Накој што је вода оште-
тила много опреме и реквизита
који су служили такмичењу на
Грзи, у импровизованим ус-
ловима, екипе су се ове године
надметале у само две дисци-
плине. Тако су у једном такми-
чарском дану учесници имали
прилику да се такмиче у баца-
њу плочица и обарању чуњева
висећом куглом. Домаћини,
екипа Параћина се задовољила
трећим местом у укупном плас-
ману, док је екипа Краљева

ГРЗА 2014. 

Десете Олимпијске
игре дистрофичара
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заузела треће место. Укупни
победник је екипа Бања Луке,
која је још једном заслужила да
удоми прелазни пехар Олим-
пијских игара.

Премало времена, велики
трошкови, буђ која влада одма-
ралиштем, доста путовања
зарад кратког дружења…. Све
је ово било мало да покаже да
стојимо усправно пред свим
недаћама јер дух Олимпијских
игара дистрофичара живи пуну
деценију И није нас издао.
Управо тако нисмо издали ни
ми њега. И у то име је обе-
лежена десетогодишњица ове
манифестације, са жељом да
свака наредна година буде
година бољих услова.

У сусрет другој деценији
постојања, олимпијске игре
дистрофичара су освојиле
многа срца, исписале многе
приче вечитих пријатељстава,
нових љубави и драгоцених
успомена. 

И зато, идемо даље…

Марија Радовановић
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sTRU^NI sKUpOVI

У Београду је од 12. до 15.

маја боравио Др Фредерик
Каплан, највећи светски екс-
перт за изузетно ретку болест
по називу Fibrodysplasia
Ossificans Progressiva (FOP), за-
једно са својом колегиницом Др
Ајлин Шор. Иако изузетно заузе-
ти, позив моје маленкости да
дођу у Србију, прегледају своје
пацијенте из региона и одрже
стручно предавање о ФОП-у
прихватили су са ентузијазмом
и великим задовољством. 

фОП је изузетно ретка
болест која се јавља код

једне у два милиона особа, а
карактерише је претварање
мишића, тетива и везивног
ткива у кост тј. стварање још
једног скелета. Сматра се јед-
ном од болести услед које се
стварају најтежи облици дефор-
митета и инвалидитета. Како је
Др Каплан рекао: “Нико од нас
се не буди ујутро питајући се да
ли ће му се тог дана срце пре-
творити у јетру, бубрег у срце
или плућа у панкреас, а особе са
ФОП-ом се буде свако јутро
питајући се који ће им се мишић
тог дана претворити у кост“. 

Већина особа са ФОП-ом
су корисници инвалидских ко-
лица, а велики проблем ствара и
потпуно укочена вилица због
окошталих мишића лица. ФОП
је сам по себи прогресиван, како
и сам назив каже, али се особе
који имају ову ретку болест пре
свега морају чувати сваке мета-
боличке (вирус) или физичке
трауме (вађење крви, ињекција,

биопсија, операција...) пошто
оне изазивају додатну прогре-
сију и окоштавање.

Др Каплан и Др Шор, који
долазе са Универзитета у Пен-

Стручњаци за фОП
у Београду
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силванији, изазвали су дивље-
ње, а помало и чуђење, својих
овдашњих колега што су толико
посвећени болести од које на
целој земаљској кугли бо-
лује свега око 700 људи. На
нашим просторима, лекари су
слабо заинтересовани за ретке
и необичне болести, тако да су
особе са ФОП-ом у Србији и
региону углавном препуштене
сами себи и својим породицама.

Због тешке материјалне ситуа-
ције, али пре свега због тешког
облика инвалидитета и специ-
фичног положаја тела, већини
је напорно, а многима и немогу-
ће, да путују, нарочито у далеке
крајеве попут Америке. Зато са
радошћу очекујемо сваки Др
Капланов долазак у неку оближ-
њу земљу да бисмо се видели са
њим. Овог пута су он и Др Шор
дошли у Београд, учинивши нам
тако велику част. 

У региону се могу на
прстима пребројати људи ко-
јима је дијагностикован ФОП, а
на преглед код Др Каплана и Др
Шор су дошле четири особе са
породицама и пријатељима из
Македоније, Босне и Србије.

Била је ово драгоцена прилика
да се окупимо, попричамо и про-
ведемо дивно поподне и вече у

неформалној атмосфери ресто-
рана Београд Арт Хотела, али и
да нас прегледају највећи
стручњаци за ФОП. Неки су на
овај мали, али нама веома
важан скуп, путовали и по скоро
десет сати да би упознали Др
Каплана и Др Шор, као и друге
особе са ФОП-ом.

За што квалитетнији жи-
вот особа које живе са ФОП-ом и
њихових породица међусобна
комуникација, размена искуста-
ва и уопште прилика да се срет-
ну је од кључног значаја. Осим
добијања савета како решити
неки проблем узрокован толико
незгодном и непредвидивом бо-
лешћу, тако се стварају и чврсте
везе и пријатељства за цео
живот.

Овом приликом нису
заборављени ни наши лека-
ри и научници, па је у препу-
ном амфитеатру Универзи-
тетске дечје болнице у са-
радњи са Институтом за мо-
лекуларну генетику и генет-
ско инжењерство организо-
вано стручно предавање о
фОП-у.

Интересовање за једин-
ствену прилику да чују излага-
ња Др Каплана и Др Шор пока-
зали су бројни лекари, научни-

ци, али и нови-
нари, а скупу су се
осим наших уважених
гостију из Филаделфије
обратили и Др Соња Пав-
ловић из Института и моја ма-
ленкост.

Др Каплан и Др Шор су
овом приликом најавили и неко-
лико клиничких студија при
чему се очекује да прва почне
до краја ове године.

Интересовање које су на-
ши научници и лекари овом при-
ликом показали за ФОП је
заиста охрабрујуће, али би било
пожељно да га убудуће струч-
њаци покажу и у пракси. ФОП
има конкретне симптоме, вид-
љиве голим оком, који доста
олакшавају дијагностику. Међу-
тим, баш зато што је болест
толико ретка, лекари их најчеш-
ће не препознају. Иако је сама
болест бенигна, врло лако може
да завара и подсети на карци-
ном што за собом обично повла-
чи погрешно и непотребно
лечење и бројне физичке трау-
ме које, како је већ напоменуто,

само изазивају још већу прогре-
сију. Управо из тог разлога је
важно да лекари симптоме пре-
познају на време и поставе
дијагнозу у најранијој могућој
фази, да прате рад Др Каплана и
његовог тима и да умрежавају
своје пацијенте са ФОП-ом. 

Изузетно задовољство је
било угостити овако велика
имена и велике људе у Бео-
граду, али и примити од њих
писма у којима својој пацијент-
кињи (мојој маленкости) упућују
најлепше могуће речи хвале на
гостопримству и организацији
њиховог боравка, као и на анга-
жовању да се реч о ФОП-у што
гласније чује на нашим просто-
рима. 

Јелена Милошевић

sTRU^NI sKUpOVI
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На основу захтева за на-
ставком испитивања лека поз-
натијег под називом Алталурен
(фармацеутски назив Транс-
ларна), Комитет за медицинске
произовде за људску употребу
(ЦХМП)  у оквиру Медицинске

европске агенције (ЕМА), 23.
маја 2014. године донео је
условну позитивну одлуку. То
значи да ће се испитивања
спроводити у клиничким окол-
ностима над оболелилма од
Дишенове мишићне дистрофи-

је, старијим од 5 година. Ев-
ропска комисија ће накнадно
преиспитати ову одлуку и након
тога донети коначну, а крајњи
рок је крај августа.

Лек се иначе у Америци
испитује већ дуже од десет

IsTRA@IVAWA

ИСТОРИЈСкА шА НСА 

Нада за оболеле од
Дишена
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година, а сада ће почети и у Ев-
ропи и тренутно је у фази 3
испитивања.

- Врло смо задовољни
овим исходом, изјавио је тим
поводом Robert J. Spiegel, шеф
тима у оквиру фармацеутске
компаније која производи овак
лек. Такође захвални смо паци-
јентима, њиховим породицама,
организацијама особа са инва-

лидитетом које су лобирале и
лекарима који раде на испит-
ивањима, додао је он у свом
саопштењу након објављива-
ња одлуке. 

Др Craig McDonald, про-
фесор са Универзитета у Кали-
форнији који је развио и
потврдио тест шестоминутног
хода након употребе овог лека,
изјавио је: 

- Ово је ис-
торијски дан за све
оболеле од Дишенове ми-
шићне дистрофије. Ово је
први третман за лечење ос-
новног узрока погрешних мута-
ција код ДМД који је добио
позитиван одговор од Комитета
за медицинске произовде за
људску употребу (ЦХМП). Фаза
2 клиничких испитивања је
обезбедила јаке доказе да
Трансларна успорава прогре-
сију, што је потврдио и тест ше-
стоминутног хода. 

Fillipo Buccella, председ-
ник Родитељског пројекта и
члан УО Италијанског Савеза
дострофичара овим поводом
каже: 

- Тридесет година након
откривања гена дистрофин,
коначно можемо да видимо
промене. Први пут у историји
испитивања Дишена, овај ре-
зултат предстаавља награду за
компаније које су веровале у
сарадњу пацијената и лекара.
Та истрајност створила је наду
за остварење сна за дечаке
оболеле од Дишенове дистро-
фије у Европи. Али, наш посао
овим није завршен и бићемо
спремни да сарађујемо са ле-
карима и компанијама и у
наредној фази.

IsTRA@IVAWA

УСЛОВНО ОДОБРЕњЕ ЈЕ ЗАСНОВАНО НА кОРИСТИ, ТЈ. ПОЗИТИВНОМ РИЗИкУ У
ОДНОСУ НА РАСПОЛОжИВЕ ПОДАТкЕ кОЈИ, ДОк ЈОш НИСУ СВЕОБУхВАТНИ, УкАЗУЈУ

НА ТО ДА ПРЕДНОСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВљА И НЕПОСРЕДНЕ ДОСТУПНОСТИ ЛЕкА
НАДМАшУЈУ СВОЈЕ РИЗИкЕ. ОДОБРЕњЕ СЕ ОДНОСИ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА ДОк
СВЕ ОБАВЕЗЕ НЕ БУДУ ИСПУњЕНЕ И МОжЕ ДА СЕ ДОБИЈЕ САМО ЗА ОНЕ ЛЕкОВЕ кОЈИ

ЗАДОВОљАВАЈУ НЕИСПУњЕНЕ МЕДИЦИНСкЕ ПОТРЕБЕ, шТО ЗНАчИ ДА ЈЕ ЛЕк
НАМЕњЕН ДА СЕ кОРИСТИ ЗА БОЛЕСТИ ИЛИ СТАњА ЗА кОЈЕ ТРЕАТМЕНИ НИСУ ЛАкО

ДОСТУПНИ, УСЛЕД чЕГА ЈЕ НЕОПхОДНО ДА ПАЦИЈЕНТИ ИМАЈУ ПРИСТУП њИМА.
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У седишту Уједињених
нација у Њујорку од 10. до 12.
јуна 2014. године одржана је 7.
конференција страна уговор-
нија Конвенције УН о правима
особа са инвалидитетом. Током
конференције стране уговорни-
це су говориле о напретку ос-
твареном и изазовима са којима
се суочавају у примени Кон-
венције о правима особа са ин-
валидитетом. Одржане су и три
панел дискусије о укључивању
питања особа са инвалидите-
том у агенду глобалног развоја
после 2015. године, национал-
ним механизмима за праћење и
мониторинг спровођења Кон-
венције и неформални панел о
положају младих особа са инва-
лидитетом. 

Стране уговорнице бира-
ле су и чланове Комитета УН за
права особа са инвалидитетом.
Било је 23 кандидата за 9 места
која се у Комитету упражњавају
31. децембра 2014. године. Др
Дамјан Татић из Србије био је
један од кандидата изабраних у
Комитет, већ у првом кругу гла-
сања. 

На првом пленарном па-
нелу говорило се укључивању
питања положаја и права особа
са инвалидитетом у глобалне
планове развоја после 2015.
године, а тема другог панела је
била национални механизми за
праћење и мониторинг спрово-
ђења Конвенције. 

У оквиру припрема за 7.
конференцију страна уговорни-
ца Конвенције и лобирања за
реизбор у Комитет УН за права
особа са инвалидитетом, др
Дамјан Татић је од 5. до 9. јуна
одржао билатералне састанке
са представницима бројних ста-
лих мисија при УН-у. Стална
мисија Републике Србије при
УН-у пружила је изузетну под-
ршку др Дамјану Татићу у лоби-
рању за реизбор у Комитет УН
за права особа са инвалидите-

ВЕЛИкИ ДИПЛОМАТСкИ УСПЕх СРБИЈЕ

Др Дамјан
Татић 

реизабран за
члана комитета

УН

Стране уговорнице бирале су чланове комитета
УН за права особа са инвалидитетом. Било је
23 кандидата за 9 места која се у комитету
упражњавају 31. децембра 2014. године. Др

Дамјан Татић је изабран већ у првом 
кругу гласања. 
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том, која је резултирала вели-
ким успехом и дипломатском
победом за нашу земљу.  По-
себан допринос дали су амбаса-
дор Србије при УН Милан Ми-
лановић, заменица сталног
представника Србије при УН
Катарина Лалић Смајовић и
чланице мисије Лидија Бубања,
Ива Јемуовић и Ана Илић.
Конференцији су присуствовали
и помоћник министра Владимир
Пешић и виша саветница у Ми-
нистарству за рад, запошљава-
ње, борачку и социјалну зашти-
ту Србије Јелена Котевић. 

Учешће др Татића на кон-
ференцији у Њујорку подржала
је канцеларија УНИЦЕФ-а у
Србији која је покрила целокуп-
не путне трошкове за њега и
његове персоналне асистенте. 

У Њујорку је др Татић
имао плодне састанке и са
вишом саветницом УНИЦЕФ-а
за децу и младе са инвалидите-
том Розанђелом Бендер Билер,
са члановима Комитета УН за
права особа са инвалидитетом,
секретаром Комитета г. Хорхе
Арајом и представницима број-
них организација особа са

инвалидитетом
и цивилног друшт-
ва. Др Татић је гово-
рио о начинима повезива-
ња организација особа са ин-
валидитетом са Комитетом УН
за права особа са инвалидите-
том на Глобалном форуму о
инвалидности који су 9. јуна.

Промоција кандидатуре у
Министарству спољних послова

У оквиру кампање за реизбор др Дамјана Татића, Министарство спољних послова организовало је
28. маја 2014. у Свечаној сали здања МСП-а у Београду представљање кандидатуре члановима
дипломатског кора у Србији. Промоцији су присуствовали представници више од 30 амбасада у

Србији, директор канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији Мишел Сен Лот, представници Министарства за
рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту и покрета особа са инвалидитетом. Промоцијом
је председавао амбасадор Дејан Шаховић. После уводних говора амбасадора Шаховића и помоћ-
ника министра за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту Владимира Пешића, присутни-
ма се обратио и сам кандидат, др Татић. Кандидатуру Дамјана Татића су у својим излагањима под-
ржали и амбасадор Краљевине Белгије у Србији, Лео Де Ас, извршна директорка Националне орга-

низације особа са инвалидитетом Србије НООИС, Иванка Јовановић и председница Центра за
самостални живот особа са инвалидитетом Србије, Гордана Рајков.
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Поплаве које су бесомуч-
но задесиле Србију, снажно су
погодиле Параћин. Просторије
овдашњег Удружења су биле на
јаком удару воде. Како је ово
град који је спадао у ред
најугроженијих, дом ове органи-
зације је сходно томе и оште-
ћен.

Висок ниво воде је за со-
бом оставио разбацан намештај,
од којег је готово немогуће ишта
користити, као и огромне насла-
ге муља који је угрозио све. Како
просторије нису зидане већ
монтажне, зидови који су упили
воду и прљавштину су морали
да се уклањају и ти делови
замене. Сав ламинат је такође
уништен, као и пуно инвентара
и готово сав намештај. Опрема
која се користи у сврхе такмиче-
ња на Грзи, током Олимпијских
игара дистрофичара, била је
одложена у подруму у двориш-
ту, који је био до врха пун воде.

Драматичне слике које
смо сви имали прилку да гледа-
мо путем медија, биле су жива
реалност сваком ко је дошао до
просторија. Ипак, волонтери из
Ћуприје, желели су да ураде
најтежи део посла, избацивање
муља, прање, рибање и сређи-
вање. Општина Параћин је на
пар сати на адресу Удружења
упутила двојицу својих волонте-

Iz RAdA ORGANIzACIJA

Para}in

Pi{e: MarijaRadovanovi}

Поплавe у Параћину
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ра али се присуство комшија и
пријатеља овог Удружења по-
казало као кључно.

Данас, готово 3 месеца
касније, просторије Удружења
се полако оспособљавају за
обављање свакодневних пос-
лова у циљу тога да се врате у
беспрекорно стање. Свесни да
је најгоре прошло али да је
најбоље још увек негде ис-
пред, највреднији људи ове
организације нису штедели
себе и Удружење је одмах
након дезинфекције почело са
радом.

Велико хвала свима који
су бринули. Хвала јер негујете
праве вредности искрених
пријатељстава и у невољи,
исто као и у радости.

Поводом Међународне
недеље борбе против дистро-
фије, која се обележава треће
недеље маја, Удружења дис-
трофичара Западнобачког ок-
руга, организовало је у 30. маја

2014. године kреативно ликов-
ну радионицу – вајање, израда
накита и сликање на стаклу.

Чланови и персонални
асистенти су креирали и фина-
лизовали украсни накит од
жице и стакла, попут прстења,

наушница, привезака, огрлица
и наруквица, осликавали стак-
лене боце и показали своју
склоност за вајарство. Разно-
врсношћу израђених предмета
чланови су изразили свој тале-
нат и склоност ка ликовној
уметности.

Активност је водила ма-
гистар вајарства Ђурђица Мр-
каило Балгави, која је присут-
нима пружила подршку у изра-
ди предмета.

Члановима су се у изра-
ди украсних предмета придру-
жили и представници других
НВО, који су, као гости,  прису-
ствовали радионици. 

Iz RAdA ORGANIzACIJA
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Ликовна
радионица
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Smederevo

Pi{e: Radovan Jovanovi}

Спроводећи програмске активности, Ме-
ђуопштинско удружење дистрофичара Сме-
дерево је поводом 8. Марта - дана жена, органи-
зовало медицинску трибину, посвећену женској
популацији са инвалидитетом.

У свечаној атмосфери и препуној сали
клуба “Дистрофичар”, предавање је одржао ува-
жени специјалиста спортске медицине, прима-
ријус др Милисав Чанчаревић.

У уводном делу, он је истакао да је жена
кроз историју често била не само равноправна у
својим делима са мушкарцима, већ је често и
предњачила у многим областима, као што су
религија, политика, наука, уметност и друге
области. Поткрепљујући ове тврдње он је навео
имена као што су: Богомајка Марија Параскева -

Св.Петка, Клеопатра, кнегиња Милица, Елеонора
Рузвелт, Клара Цеткин, Маргарет Тачер, Јованка
Орлеанка, Милунка Савић, Марија Кири,Милева
Марић-Ајнштајн, Надежда Петровић и др.

Све те и многе друге жене су важне карике
у ланцу историје и развоју човечанства и својим
делима су разбиле предрасуде о подели послова
на “мушке и женске”.

Обележавање дана жена које датира од
1917. год. је резултат борбе жена за равноправ-
ност у многим земљама, тако да су жене, до тада
најчешће само мајке и домаћице, коначно могле
да “скину кецеље” и равноправно са мушкарцима
суделују у свим сферама живота и рада.

Треба истаћи, наставио је предавач, да
велики део светске популације има неку од врста
инвалидности, као и да на жалост постоје многе
предрасуде да таква лица нису способна за
посао или да не могу дати пун радни допринос.

Међутим, чињеница је да је сваки човек, са
или без инвалидитета, обдарен неком способ-
ношћу и да не постоји човек који није способан
за рад и неку креативност. 

Друштво деценијама уназад настоји да си-
стемским мерама уреди положај особа са инва-

лидитетом. 

Када је реч о жени са инвалидитетом, важе
иста правила, с тим што у савременим и модер-
ним условима она може да се оствари на многим
пољима, да роди и оствари се и као мајка, тј.
може бити равноправно прихваћена у својој сре-
дини са свим атрибутима жене, која осим спољш-
њом, зрачи и унутрашњом женственошћу и лепо-
том.

Савремени услови живота и информатив-
на технологија омогућују свима па и жени са
инвалидиттом не само лакши рад, већ и лакшу
интеграцију у друштвтвену заједницу.

На крају, закључио је предавач, физички
недостатак може се надоместити помагалом, па
је најважнији ум који има неслућене могућности
и брише све границе и препреке.

Уследио је дуг аплауз и спонтани разговор.

Дамама су у знак пажње подељени каранфили и
уз пригодан коктел настављено дружење до кас-
ног поподнева.

Подизање свести о прихватању
жена са инвалидитетом

Др Милисав чанчаревић
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18. јун за међуопштинско
удружење дистрофичара Сме-
дерево има посебан значај, јер
тада са великим пијететом и
захвалношћу евоцирамо успо-
мене на човека који је зас-
лужан за оснивање нашег Уд-
ружења, Радишу Цвејића. Тако
и ове године по 18. пут у
његову част и незаборав, у
пријатном амбијанту рестора-
на ”Цариградски друм”, органи-
зовали смо отворени и ме-
шовити меморијални шаховски
турнир ”Радишаа Цвејић”. 

На овом позантом спор-
тском такмичењу учествовали
су шахисти из више Удружења
- Чачка, Ужица, Краљева, Кра-
гујевца из Панчева. Испред
СДС-а присути су били пред-
седник Предраг Бакић и пот-
председник Радован Павловић. 

Са великом радошћу и
озарениих лица срели су се
стари знанци и пријатељи, а
убрзо су се уклопила и нова
лица уз ћаскање и дружење. 

На овом турниру судио је
дугогодишњи пријатељ и ша-
ховски судија Драгољуб Јокси-
мовић, уз помоћ председника
спортске секције нашег Удру-
жења Станимира Раденковића,
а шаховско знање и спортску
срећу са мушкарцима су рав-
ноправно укрстиле и припад-
нице женско пола. 

Играло се у пет кола, а
острашћени љубитељи шаха
спремно су чекали почетак
турнира који је уследио после
поздравних говора судије,
председника СДС-а и пред-
седника матичног Удружења
Радована Јовановића, који је и
отворио турнир. 

Док се не једној страни
водила занимљива шаховска
борба двадесетак шахиста, на
другој страни пратиоци и ос-
тали гости су се интензивно
дружили, ћаскали, комента-
рисали игру и фаворизовали
поједине шахисте.

По познатој спортској
максими ”важно је учес-
твовати”, играо се фер-плеј и
на крају уживајући у игри и
дружењу, сви су били добит-
ници, а прва три места су
зеузели: Данило Павловић,

Жика Радојковић и Георгије
Николић, а заслужене пехаре
су им уручили председник
СДС-а Предраг Бакић и пред-
седник Удружења дистрофи-
чара Смедерво, Радован Јова-
новић. 

Цео догађај су проп-
ратиле камере фото - апарата,
као и камера локалне те-
левизије   “ТВ Јерина”. После
занимљиве и веселе цере-
моније проглашења победника
и поделе пехара, појединачног
и групног сликања, уследио је
заједнички ручак и настављено
дружење до касно поподне. 

Smederevo

Pi{e: Radovan Jovanovi}

Меморијални шаховски турнир
“Радиша  Цвејић“
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Smederevo

Pi{e: Vado Dodi} 

Поводом обележавања
Недеље борбе против дис-
трофије, Удружење дистро-
фичара Смедерева ,,Бољи
живот“ је 14. маја 2014.
године организовало меди-
цинске прегледе  за особе
са инвалидитетом са под-
ручја града Смедерева.

Преглед је обухватао
мерење кисеоника у крви,
мерење крвног притиска и
мерење пулса, као и савете
за превенцију појава разли-
читих обољења, а за то су
биле задужене др Јулија
Кантар и медицинска сестра
Слађа Јовановић.

Упркос киши која није
престајала да пада, одзив је
био одличан. Чак 32 особе
су прегледане у периоду од
13 до 15 часова.

Захваљујемо се меди-
цинском особљу и директо-
ру Дома здравља на зајед-
ничкој акцији и надамo се
да ће их још бити. Све је ово
пропратила локална телеви-
зија Смедерево.

Организовани медицински
прегледи

Удружење дистрофичара из Смедерева 
,,Бољи живот“ је поднело захтев директорки

банке Интеса за израду рампе за лакши
приступ особама са инвалидитетом. 

Директорка банке је имала разумевања и
прихватила наш захтев и рампа је 

одмах урађена.

Израда рампе
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Novi Pazar

Pi{u: S. Torbi} i S. [abovi} 

Корисници трајног сме-
штаја у Специјалној болници
у Новом Пазару упутили су се
2. јуна пут Сарајева на тро-
дневни излет, у пратњи де-
фектолога и социјалног рад-
ника, као и вредних болнича-
ра Амира и Енвера.   

Уз помоћ водича, путо-
вање по кишном времену је
протекло у пријатном распо-
ложењу, а захваљујући њему
путници су слушали занимљи-
вости у вези историје и тра-
диције разних градова кроз
које су пролазили, о Сјеници,
Новој Вароши, Прибоју, Ро-
гатици и коначно Сарајеву. 

По доласку у хотел, где
су дочекани од стране љубаз-
ног особља, а делимично и
захваујући укусним специ-
јалитетима – баклавама,
урмашицама и кадаифу, умор
је брзо ишчезао, тако да су
пре вечере обишли предивно
Врело Босне. 

Другог дана боравка у
Сарајеву, заједно са водичем,
дан су започели панорамским
разгледањем града. Он их је
својом причом и сликама из
аутобуса вратио у време нас-
танка овог града, у период
Иса-бега, творца Сарајева, а
потом и у време Аустро-

угарске и Фрање Ферди-
нанда. Говорио је о преплита-
њу култура Бошњака, Срба,
Хрвата, Јевреја, о чему и
данас сведоче њихови исто-
ријски споменици, њихове
богомоље, које су одолевале
времену и ратовима.

У остатку дана обилази-
ли су Баш чаршију и код Са-
биља направили заједничку
фотографију, за сећање.

Боравак у Сарајеву за-
вршен је трећег дана купови-
ном сувенира.

Дивних утисака, као и
захваљујући пријатном путо-
вању назад, уз заустављање
на Златару, завршен је овај
тродневни излет, који је орга-
низован уз подршку дирек-
торке Болнице, др Соње
Радетинац.

Путовање кроз време 
у Сарајево
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Удружење ОСИ „Живети
заједно“ је 16. маја организо-
вало шаховски турнир између
радника Специјалне болнице и
чланова удружења, поводом
обележавања међународне Не-
деље борбе против дистро-
фије.

Овај турнир подсетио је
на времена када су овакви сус-
рети били уобичајени и под-
стакао идеју да се у будуће
чешће организују сличне ак-
тивности.

Неколико дана касније,
кориснике трајног смештаја
посетили су наши пријатељи,
чланови удружења дистрофи-
чара из Чачка и Краљева за-

једно са новоизабраним пред-
седником Савеза, Предаргом
Бакићем.

Тако су снаге на шахов-
ским пољима поново одмерили
радници специјалне болнице и
чланови удружења чија је еки-
па била појачана врсним шахи-
стима, Радованом Павловић из
Чачка и Животом Радојковић
из Краљева. 

Како ни једна ни друга
екипа није дозволила пропусте
у игри, тако је и резултат на
крају био нерешен, а остало је
де се неком другом приликом
разреши дилема која је екипа
боља. Свим учесницима су на
крају симболично подељени

роковници као знак учешћа на
овом турниру.

Што због шаха, дружења
или размене мишљења овакви
сурети увек остављају пози-
тивне утиске на обострано за-
довоњство.

У оквиру посете, пово-
дом Недеље борбе против дис-
трофије, Радован Павловић и
Предраг Бакић донирали су по
један рачунар Удружењу ОСИ
„Живети заједно“ за просто-
рију намењену за дневни бора-
вак, где наши чланови проводе
своје слободно време, а из које
је украдено пет компјутера.

Novi Pazar

Pi{e: Ivana Biánin 

„Недеља борбе 
против дистрофије“



Iz RAdA ORGANIzACIJA

Leto 2014. 27

IN MEMORIAM

НАТАЛИЈА СТОЈкОВИћ  
1946 – 2014. ГОД.

НАТАЛИЈА СТОЈкОВИћ ИЗ шАПЦА ИЗНЕНАДНО 
ЈЕ ПРЕМИНУЛА 6. МАЈА 2014.  

СУОчЕНА СА МНОГИМ ПРОБЛЕМИМА кОЈИ ПРАТЕ ОБОЛЕЛЕ ОД МИшИћНЕ
ДИСТРОфИЈЕ, БИЛА ЈЕ ПРИНУђЕНА  ДА СВОЈ жИВОТНИ ВЕк НАЈВЕћИМ

ДЕЛОМ ПРОВЕДЕ СМЕшТЕНА У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ НОВОПАЗАРСкЕ
БАњА,   ДАЛЕкО ОД СВОЈИх НАЈБЛИжИх.

БИЛА ЈЕ ДУГОГОДИшњИ чЛАН УДРУжЕњА ДИСТРОфИчАРА шА БАЦ, А ОД
САМОГ ОСНИВАњА И РЕДОВНИ чЛАН УДРУжЕњА ОСИ „жИВЕТИ ЗАЈЕДНО“.

ПОСЛЕДњИ ОПРОшТАЈ 
чЛАНОВИ УДРУжЕњА ОСИ „жИВЕТИ ЗАЈЕДНО“

Претпоследњег мајског
дана престало је да куца племе-
нито срце Јована Пејовића, јед-

ног од оснивача и дугогодиш-
њег председника Удружења ди-
строфичара региона Краљево.

Испраћен је 31.05.2014. године
од чланова породице и пријате-
ља у вечно небеско насеље.

IN MEMORIAM

Јован Пејовић
(12.10.1948 – 30.05.2014.)
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Јован Пејовић рођен
је 12.10.1948. године у
Никшићу. У родном граду
завршио је Природномате-
матичку гимназију, а затим
и Вишу школу за социјалне
раднике. 

Запослио се у Центру
за социјални рад у Чачку, а
од 1975. године у Центру за
социјални рад у Горњем
Милановцу где је био у рад-
ном односу, све до одласка
у пензију 2012. године.

У Удружењу дистро-
фичара региона Краљево је
од оснивања, 1975. године
најпре као члан Регионал-

ног одбора, кроз волонтер-
ско ангажовање. Од 1982.

до 1983.године био је пред-
седник Удружења у првом
мандату. Поново је изабран
на исту финкцију 1998.

године, од када му је текао
други, а од 2007.године и
трећи мандат председника.

Мисао песника Рајка
Кнежевића, такође оснива-
ча и дугогодишњег секрета-
ра Удружења дистрофича-
ра Краљево – Рашки округ ,

о људима којима је ‘’самоћа
пола живота, а хтели би цео
живот’’, била је путоказ и
звезда водиља у Јовановом

заједничком ходољубљу са
онима који су га с љубављу
и разумевањем прихватили
као човека стручњака и ху-
манисту, који је живео са
њима, а не поред њих .

Нека му је вечна
слава !

Владан Петровић

Удружење дистрофичара
Јабланичког округа Лесквац из-
међу осталих активности реали-
зовало је и предавање о закон-
ским новинама у вези набавке

ортопетских помагала и измени
Правилника о рехабилитацији.

Циљ овог предавања је да
се чланови информишу о изме-
нама са одредбама новог Прав-

илника о набавци ортопедских
помагала, као и о изменама Пра-
вилника о могућностима лече-
ња у РХ центрима. 

Предавач је био др Аца
Франгов, лекар здравствене
комисије који је детаљно објаш-
њавао члановима шта је све
потребно од документације за
лечење у РХ центрима, као и
поступак набавке ортопедског
помагала. Један од највећих
проблема са којима се сусрећу
особе са мишићном дистро-
фијом јесте набавка квалитет-
ног акумулатора за електромо-
торна колица и немогућност
набавке истих због неизвршене
провере функционалности по-
магала од 2009. године. Чланови
су такође, имали прилике да
постављају и друга питања из
ове области.

Посећеност од стране
чланова је била велика, као и
интересовање када је лечење у
РХ центрима у питању.

Leskovac

Pi{e: Dragana Petrovi}

како до ортопедских
помагала и Рх центара
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После више од годину
дана реализован је пројект
„Живот без баријера“ који је
подразумевао изградњу при-
лазних рампи за особе са инва-
лидитетом на згради Поли-
цијске станице и згради Поште
у Руми. Пројекат је одобрен од
Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална
питања, а наш партнер у
пројекту била је општина Рума.
Укупна вредност пројекта је око
милион динара у чему је учеш-
ће општине Рума око 30 проце-
ната, уз логистичку и другу по-
дршку.

Уз учешће знатног броја
чланова, представника Поште и
Полицијске станице, као и
гостију из Савеза дистрофичара
Србије и Удружења парапле-
гичара 21. јуна смо се окупили
испред зграде Полицијске ста-
нице како би званично симбо-
личним пресецањем „врпце“
пустили у употребу прилазне
рампе на поменутим објектима,
уз присуство великог броја
локалних медија.  

На крају ипак треба рећи
да смо, иако уз много компли-
кација и уложеног труда, веома
задовољни чињеницом да су
после десетак и више година
нашег настојања урађене рампе
на поменутим објектима које ће
знатно олакшати живот свим
особама које имају потешкоће
при кретању. 

Ruma

Pi{e: Krsto Markovi}

Завршене рампе за
особе са инвалидитетом
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Почетком јуна почела je
реализација пројекта “Инфо
сноп”. Пројекат реализује Удру-
жење Ужицa уз подршку Мини-
старства културе и инфорисања
и трајаће до 31. новембра 2014.

Пројекат подразумева ст-
варање информативних садр-
жаја - радијских и телеви-
зијских емисија и то шест теле-
визијских и дванаест радијских
на теме које су од значаја за
особе са инвалидитетом. 

Оно што је посебна спе-
цифичност овог пројекта јесте
да ће, иако су за продукцију
програмских садржаја задуже-
ни ТВ Лав и радио Ужице, улогу
новинара преузети саме особе
са инвалидитетом, чланови
Удружења. Након едукација о
основама ТВ и радио нови-
нарства, наши чланови као
новинари већ ових дана у улози
новинара припремају прве еми-
сије које ће се сукцесивно еми-

товати на поменутим медијима
све до краја новембра.

Не треба сумњати да ће
њихов ентузијазам, уз профе-
сионално менторство новинара
сарадника на пројекту, креира-
ти програмске садржаје заним-
љиве не само особама са инва-
лидитетом већ и широј публици
у нашем граду и региону.

Дебата о социјалним
услугама

U`ice
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У просторијама Регио-
налне развојне агенције у
Ужицу, 12. маја 2014. године
одржана је дебата о социјалним
услугама. Дебати су присуство-
вали представници свих органи-
зација особа са инвалидитетом
из Ужица, као и представници
градске управе. 

Акценат је био на социјал-
ним услугама које се односе на
особе са инвалидитетом, али се
говорило и о социјалним услуга-
ма у целини.

Размотрена је тренутна
ситуација на пољу социјалних
услуга што се тиче утисака
корисника, али и пружалаца
услуга, а нарочито се говорило о
начинима и могућносима увође-
ња нових услуга као и одрживог

финансирања оних услуга које
већ функционишу у Ужицу.

Учесници дебате су се
сложили да је неопходно изна-
ћи трајне начине за финансира-
ње постојећих услуга и спрове-

сти испитивање (мапирање) по-
треба ради евентуалног увође-
ња нових услуга у будућности.

Почео пројекат “Инфо сноп”
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Формалном предајом ини-
цијативе за оснивање градског
Савета за социјалну заштиту града
Ужица представницима градске
управе, завршиће се активности на
пројекту „Заједно до циља“.

Циљ пројекта је и било фор-
мирање Градског савета за социјал-
ну заштиту путем јавног заступања.

Поред активности јавног заступа-
ња, у оквиру пројекта спроведен је
и низ едукативних активности, како
за представнике ужичких НВО, уста-
нова и институција, тако и за локал-
ну заједницу.

Три семинара на теме јавног
заговарања, мониторинга и лобира-
ња реализовани су за представнике
НВО, установа и институција.

Шест едукатиних радионица
на тему инвалидности реализовано
је у шест ужичких средњих школа у
комбинованим одељењима.

Такође, пројекат је подразу-
мевао и низ промотивних ак-тивно-
сти које су реализоване у циљу
креирања свести код доносилаца
одлука о важности формирања јед-
ног тела као што је градски савет за
социјалну заштиту, пре свега за
побољшање положаја тзв. рањивих
група у заједници. 

Завршетак пројекта
„Заједно до циља“

У организацији Удружења
дистрофичара златиборског
округа Ужице, већ по традицији,

23. јуна организован је 7. мемо-
ријални шаховски турнир
“Владимир Мојсиловић Цар”.
Турнир је организован у просто-
ријама Удружења, а учешће је
узело 12 такмичара.

Поред представника до-
маћина такмичили су се пред-
ставници удружења дистро-
фичара из Шапца, Крагујевца,

Параћина, Чачка и Краљева.

Турнир је игран по кружном
систему “свако са сваким” у пет
кругова. После неизвесне борбе
победник је одлучен у послед-
њем кругу.

Пригодне пехаре у знак
сећања на борбу и дружење
освојила су тројица првопласи-
раних и то: Руждија Табаковић
из Крагујевца као победник,

Сафет Латовић као другопласи-
рани из Сјенице и трећепласи-
рани Радован Павловић из
Чачка.

У чини се никад јачој кон-
куренцији било је неизвесно до
последњег потеза, а виђене су и
својеврсне бравуре достојне
мајстора за таблом од 64 поља.

И управо та неизвесна борба и
дружење које је потом уследило
најбољи је позив да се овим
поводом у још већем броју и у
јачој конкуренцији, окупимо и
догодине.

7. меморијални
шаховски турнир

“Цар 2014“
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