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Ministarstvo kulture i informisawa

Поштовани читаоци,

У периоду иза нас, током пролећа и лета, одржано
је мноштво активности како у организацији нашег
Савеза, тако и у организацији локалних удружења, а
било је и значајних међуанродних скупова на којима су
наши представници имали значајну улогу. 

Све те информације можете пронаћи у овом броју
Весника, а посебно истичемо успешну организацију 45.

заседања европске мреже дистрофичара, ЕАМДА-е,

која је по трећи пут од када постоји одржана у
Београду. Био је то велики међународни скуп коме је
присуствовало преко 100 учесника и предавача из
иностранства, али и из наше земље. Поред званичног
дела, медицинског и социјалног програма, уприличен
је и обилазака Београда, али и његових кључних
знаменитости, као што су храм Светог Саве,

Калемегдан, Трг Републике. Уз помоћ водича гостима
из иностранства је укратко представљена историја
наше земље и главног града, као и најзначајнији
културни, историјски и религијски објекти. Цео догађај
је представљао веома важну прилику да се размене
информације из области медицине и генетских
истраживања, као и да се приближе могућности које
данас постоје а тичу се терапијских и других
достигнућа, значајних за превенцију и квалитет
живота оболелих од прогресивних неуромишићних
обољења.

Оно о чему у овом броју није било речи, а што ће
бити једна од тема у следећем издању, јесте рад на
изради Закона о организацијама особа са инва-
лидитетом. У вези са тим одржаће се и прва јавна
расправа у којој ће најважнију улогу имати управо
организације којима овај закон треба да омогући
правни оквир за њихово деловање и заступање
интереса својих чланова.

До следећег броја, срдачан поздрав!

Иванка Јовановић
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По трећи пут у Србији

45. заседање ЕАМДА-е
ове године одржано у

Београду

Mеђународни скуп о медицинским и социјалним достигнућима у области
неуромишићних обољења
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Највећи европски међу-
народни скуп о медицинским и
социјалним достигнућима у об-
ласти неуромишићних обољења
у организацији ЕАМДА-е и
Савеза дистрофичара Србије
као домаћина конференције
одржан је ове године у Бео-
граду, у хотелу Holliday Inn од
25. до 27. септембра 2015. 

Савез дистрофичара Ср-
бије је већ трећи пут за пет
деценија постојања имао при-
лику да угости више од 100
учесника из осам европских
земаља, укључујући и око 30
учесника из Србије. Србија је,
као некадашњи конститутивни
члан Југославије, била и један
од седам  оснивача ове органи-
зације. 

На скупу су се окупили
водећи медицински стручњаци
и лидери покрета дистрофича-
ра из Европе и Србије како би
разменили искуства и праксе,

односно унапредили знања у
области превенције и терапиј-
ских могућности које се пружају
особама оболелим од прогре-
сивних неуромишићних боле-

сти, односно у области социјал-
не заштите.

Скуп је организован уз
подршку Министарства за рад,
запошљавање, борачка и со-

Konferenciju otvorili: V. Pe{i} i Vesna Kwegiwi} (u sredini), 

kao i Boris [u{tar{i~ i Ivanka Jovanovi}

Milena Beo~anin i Gordana Rajkov u okviru socijalnog dela programa
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цијална питања и Министарства
здравља Републике Србије.

На свечаном отварању
конференције, учесницима су
се обратили помоћник мини-
стра за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
Владимир Пешић и помоћник
министра здравља, Весна
Књегињић, као и Борис Шуш-
таршич, председник ЕАМДА-е и
Иванка Јовановић, подпредсед-
ница ЕАМДА-е.

Током првог дана заседа-
ња, велики број лекара, како из
Србије, тако и из Хрватске,
Словеније, Италије, Пољске и
Аустрије говорили су о најно-
вијим дијагностичким могућно-
стима и методама, о рестора-
тивној неурологији и рехабили-
тацији у циљу заустављања
прогресије болести и евентуал-

ном унапређења здравственог
стања, као и о асистивним тех-
нологијама. 

Сва предавања су изазва-
ла велико интересовање публи-
ке, попут представљања мреже
стручњака различитих профила
из Србије познатијих под нази-
вом NMD SerbNet и разних
дијагностичкиг и других тера-
пија које се спроводе у нашој
земљи. Посебну пажњу је при-
вукло предавање др Драгане
Вујић са Института за мајку и
дете о могућностима, али и илу-
зијама у вези примене матич-
них ћелија у лечењу различи-
тих болести. 

Велико интересовање је
владало и за сва предавања из
области асистивних технологија
у оквиру којих је било речи о
неинвазивној механичкој вен-

тилацији, о чему је говорио др.
Миодраг Вукчевић, о тзв. па-
метним кућама (од којих једна
постоји и у Словенији), управ-
љању моторним возилом помо-
ћу електронике, као и употреби
робота у превазилажењу пре-
прека са којима се суочавају
особе са инвалидитетом. 

Посебан тон медицинском
делу конференције дао је проф.
др Милан Р. Димитријевић који
је својевремено живео и радио
у Америци (а иначе је српског
порекла).

У оквиру социјалног про-
грама који је био посвећен
независном животу особа са
неуромишићним обољењима, у
уводном делу учесницима се
обратила Милена Беочанин,
помоћник градског секретара за
социјалну заштиту која је гово-

Medicinski deo programa - dr Vedrana Mili} Ra{i} i dr Dragica Radojkovi} 
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рила о услугама социјалне
заштите које обезбеђује град
Београд. О искуствима само-
сталног живота и, у оквиру тога
о сервисима персоналне аси-
стенције, говорили су представ-
ници Србије, Хрватске, Бугар-
ске о других земаља. Сесијом је
фацилитирала Гордана Рајков,
а све је завршено презента-
цијом Јелене Милошевић на
тему „Независтан живот у лите-
ратури и на филмовима“.     

Током 45. заседања
ЕАМДА-е одржана су и два
састанка Управног одбора, као
и Генерална скупштина, а цео
програм је завршен организова-
ним обиласком града, уз струч-
ну помоћ два водича, као и
свечаном вечером  у центру Бе-
ограда.

Ово је било 45. заседање
ЕАМДА-е, једине међународне
организације која окупља наци-
оналне организације дистро-
фичара из Европе. Активно
учешће Савеза дистрофичара
Србије значајно је и у смислу
повезивања са европским орга-
низацијама, а посебно ради ра-
змене знања и искустава на
социјалном, медицинском и
научно-истраживачком плану.

Одржавање овогодишњег
заседања омогућили су, поред
доприноса саме ЕАМДА-е и
ресорног Министарства, Gen-
zyme и Eurordis.

Prof. dr Milan R. Dimitrijevi} 
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Савез дистрофичара Србије
је и ове године, под покровитељ-
ством Министарства за рад, запош-
љавање, борачка и социјална пита-
ња, наставио са омогућавањем
пружања подршке деци и младим
особама са дистрофијом, али и
њиховим родитељима, кроз реали-
зацију психолошко - едукативних и
креативних радионица. 

Пројекат „Подршка младим
особама са дистрофијом на путу ка
самосталности“ је реализован у два
модула, у јуну и августу месецу, с
обзиром на територијалну удаље-
ност, здравствено стање и структу-
ру учесника, али и исказану потре-
бу у односу на циљ пројекта. 

Један део одабраних корис-
ника је имао прилику да радионице
похађа у главном граду - Београду
и тако упозна и сагледа град у
нешто другачијем светлу, док је

КАМП ЗА ДЕЦУ И МлАДЕ

Подршка младим
особама са

дистрофијом на путу
ка самосталности
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друга група младих
учесника похађала семи-
нар у августу месецу, у бањи
„Ждрело“ у Петровцу на Млави.

Нашим члановима са тери-
торије уже Србије, добродошлицу
су пожелели представници Савеза
дистрофичара Србије и едукаторка,
магистар психологије - Споменка
Савић, са којом Савез већ низ годи-
на остварује успешну сарадњу на
пољу развијања самосталности и
самопоуздања код младих особа
оболелих од дистрофије и других
неуромишићних обољења.

Прву групу је варљиви јун
дочекао у свим својим бојама, те су
се на семинару у Београду наизме-
нично смењивали сунчани и кишни
периоди. Упркос томе, успели смо
да реализујемо планиране радио-
нице на отвореном и у затвореном
простору уз добро расположење и
надахнутост учесника.

На почетку, наши млади
чланови су имали задатак да изра-
де бродиће од папира, који су сим-
болизовали њихове жеље које
треба „ослободити и пустити“, баш
као брод од папира низ реку, што
смо сви заједно и учинили у склопу
активности „Упознај Београд на
води“. Деци и младима је на маш-
товит начин предочена важност
мотивације и жеље за превазила-
жењем проблема на путу оствари-
вања што веће самосталности.
Наредних дана, смењивале су се
радионице: „Моја породица, дру-
штво и ја“, „Упознај свет око себе“,
„Бити и изгледати самоуверено“
које су подстицале креативност уз
заједнички рад. 

Активности су биле врло
сличне и за вршњаке - учеснике у
бањи „Ждрело“, подједнако усме-
рене на стварање позитивне слике
о себи и другима, подизање само-
поуздања код деце и родитеља и
овладавање техникама за активно
и самостално учешће у свим сег-
ментима живота. 

Осмишљавање и креирање
спoменара, учествовање у својевр-
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сном „Квизу“ који представља про-
веру сазнања стечених током семи-
нара, овладавање когнитивном
техником решавања проблема,
израда заједничке слике акрилик
бојама, само су неке од активности
које су допринеле ослобађању од
треме и неповерења и развијању
социјализације.

Садржајан боравак је свим
учесницима омогућио да се боље
упознају и да на маштовит и
занимљив начин заједнички раз-
вијају позитиван став према себи,
породици, околини и друштву, уз
прихватање свих сличности и раз-
лика.

Обогаћени новим искустви-
ма, пут који смо започели у јуну на
Дунаву, завршили смо уз упечат-
љив призор пуштања хелијумских
балона за које су биле привезане
наше скривене жеље исписане на
папиру, изнад величанствених
Хомољских планина.

Заједничка тежња је да се
видимо и следеће године, са неким
новим жељама и сновима.

Драгана Јоксимовић  
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Светски дан Дишенове ми-
шићне дистрофије се од 2014. годи-
не обележава сваког 7. септембра и
тим поводом, Савез дистрофичара
Србије је у склопу програмских
активности ове године уприличио
скуп родитеља деце оболелих од
Дишенове мишићне дистрофије и
релевантних стручњака – под мотом
„Живети са Дишеном“ на Клиници за
неурологију и психијатрију за децу и
омладину у Београду.

Сусрет је, у сарадњи са
проф.др Ведраном Милић Рашић са
Клинике са неурологију и психијат-
рију за децу и омладину, осмишљен
као међусобна комуникација докто-
ра, генетичара, педијатара, психо-
лога, социјалних радника и родите-
ља деце оболеле од ДМД, који су
пристигли са целе територије
Републике Србије као и из локалних
организација, чланица Савеза. 

ОБЕлЕж АВАњ Е СВЕТСКОг ДАНА ДИш ЕНОВЕ МИш Ић НЕ
ДИСТРОфИЈЕ

„ж ивети са
Дишеном“

Дишенова мишићна дистрофија (ДМД) је генетски поремећај -
узрокован мутацијом или променом ДНК у гену названом

дистрофин или ДМД ген и честа
врста дистрофије код деце.
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Идеја је била избећи фор-
малност, а омогућити интерактив-
ност и разговор.

Дискусија је вођена о самој
дијагнози, употреби ресурса, тера-
пији кортико стероидима, едука-
цији о правилној исхрани и физи-
калној терапији, а проф. др
Ведрана Милић Рашић је истакла
помак у генетској дијагностици и
формирању регистра деце оболеле
од ДМД као дела глобалног реги-
стра. 

Родитељи су били у могућ-
ности да међусобно размене иску-
ства, али и лично поставе питања
присутним стручњацима, проф. др
Ведрани Милић Рашић, проф. др
Душанки Савић Павићевић, Др
Славици Остојић, Др сци Мирјани
Јовановић и другим докторима који
су се укључили у разговор.

По завршетку званичног
дела обележавања Дана Дишенове
мишићне дистрофије, који је оку-
пио око 40 учесника, родитељи
деце оболеле од ДМД и представ-

ници удружења су истакли важност
и потребу за чешћим окупљањима
оваквог типа.  

Драгана Јоксимовић 
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Конститутивни састанак
Заједничког консултативног
одбора (ЈCC-Joint Consultative
Committee) одржан је у Бео-
граду, 21. јула у Привредној
комори Србије. Првом састанку
присуствовали су девет члано-
ва овог тела из Србије, девет
чланова из Европске уније, као
и државни званичници, Тања
Мишчевић, шефица прегова-
рачког тима Србије са ЕУ и
Александар Вулин, министар за
рад, запошљавање борачка и
социјална питања. 

Шта је заправо ЈCC и која
је његва улога? У свом мишље-
њу о улози цивилног друштва у
односима ЕУ-Србија из јуна
2013. године, Европски економ-
ски и социјални комитет (ЕЕСК)
је препоручио оснивање Зајед-
ничког консултативног одбора
цивилнoг друштва ЕУ-Србија.

Препоруком је предвиђено да
се ово тело формира када фор-
мално започну преговори о
чланству Србије у ЕУ, а треба
да омогући да организације
цивилног друштва остваре
дубљи дијалог и дају ин-

формације по-
литичким структу-
рама о поглављима
преговора о приступању.
ЈCC чине представници ЕЕСК и
представнци социјалних парт-
нера и удружења грађана и
осталих организација цивилног
друштва у Србији, њих девето-
ро - по троје представника
послодаваца (Небојша Ата-
нацковић – Унија послодаваца
Србије, Дејана Кузмић – Унија
Послодаваца Србије и Здравко
Илић – Привредна комора
Србије), синдиката (Бранис-
лав Чанак – Синдикат Неза-
висност, Зоран Михајловић –
Савез самосталних синдиката
Србије и Душко Вуковић –
Савез самосталних синдиката
Србије) и удружења грађана
(Иванка Јовановић – за
област социјално-економски
развој, Соња Стојановћ-
гајић – за област – владавина
права и Звездан Калмар
Крнајски Јовић – за област
заштита животне средине).

Чланови заједничког кон-
султативног одбора ће радити
на:
- успостављању додатног
институционалног облика
дијалога органа ЕУ и Србије

- упућивању препорука реле-
вантним телима у Србији и ЕУ
(Влада, Савет за стабилизацију
и придруживање, Европски
парламнет, Европска комисија)

- подстицању дијалога и сарад-
ње између економских и
социјалних интересних група у
ЕУ и Републици Србији о свим
економским и социјалним
аспектима уласка земље у ЕУ

- подстицању јавних расправа
о последицама чланства у ЕУ

- јачању цивилног друштва у
Репулици Србији

УлОгА ЦИВИлНОг ДРУш ТВА У ПРАћ Ењ У 
ПРОЦЕСА ПРИДРУж ИВАњ А

Конститутивни
састанак ЈCC-а



Leto/Jesen 2015.14

AKTUELNO

Састанци Заједничког
консултативног одбора ће се
одржавати два пута годишње –
једном у седишту Eвропског
економског и социјалног коми-
тета у Бриселу, а једном у
Београду.

Obra}awe ministra A. Vulina i Tawe Mi{~evi} tokom otvarawa sastanka
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Европски економски и социјални
комитет (ЕЕСК) је саветодавно тело
Европске уније које даје стручне
савете Европској комисији,
Европском савету и Европском пар-
ламенту у процесу доношења поли-
тика на евопском нивоу. ЕЕСК је
интегрални део у процесу одлучи-
вања ЕУ и мора бити консултован
пре доношења одлука које се тичу
економске и социјалне политике, а
може и на своју иницијативу давати
мишљења о питањима која сматра
важним у овој области. ЕЕСК оку-
пља организовано цивилно друшт-
во и пред институцијама ЕУ пред-
ставља погледе ових интересних
група и брани њихове интересе у
расправама око политика. На тај
начин ЕЕСК практично представља
мост између Уније и њених грађана,
тј. поред саветодавне улоге, под-
стиче цивилно друштво на веће
учешће у политичком одлучивању у
ЕУ, подржава улогу цивилног
друштва које нису чланице ЕУ и

пом аже при успостављању саве-
тодавних структура. Чланови ЕЕСК-
а подељени су у три групе: посло-
давци, синдикати и удружења гра-
ђана и друге организације цивил-
ног друштва (НВО-и, пољопривред-
не организациј, мала предузећа,
занатлије, непрофитна удружења,
потрошачка и удружења за заштиту
животне средине, научна и академ-
ска удружења, удружења која
представљају  жене, особе са инва-
лидитетом и друге маргинализова-
не групе). Чланови ЕЕСК су делеги-
рани од стране Влада држава чла-
ница ЕУ, међутим од њих се очекује
да усвом раду буду потпуно поли-
тички независни. Мандат чланова
ЕЕСК траје 4 годинем са могућнош-
ћу поновног избора.
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У згради Palais Wilson у
Женеви, у европском седишту
УН-а, НООИС је представила
алтернативни извештај о при-
мени УН конвенције на 14. јесе-
њем заседању. 

Алтернативни извештај
поднела је коалиција организа-
ција: Национална организација
особа са инвалидитетом коју
чини мрежа од 15 организација-
чланица на националном нивоу,
Центар за самостални живот
особа са инвалидитетом Србије
и Центар за оријентацију друш-
тва - регионални центар за над-
гледање права особа са инва-
лидитетом у Европи. Он је
настао као резултат вишего-
дишњих напора различитих
организација особа са инвали-

U razgovoru sa izvestiocem za Srbiju, 

Laslom Lova~kim

Sastanak sa predstavnicama IDA i

EDFA-a

КОМИТЕТ ЗА ПРАВА ОСОБА СА ИНВАлИДИТЕТОМ У ж ЕНЕВИ

НООИС представио
алернативни извештај

Neformalni sastanak sa Terezom Arnesen, 

savetnicom UN-a za qudska prava
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дитетом и других организација
цивилног друштва у праћењу
примене УНЦРПД у Србији.
Осим извештаја који су рађени
претходних година, у овај
извештај укључени су и додат-
но прикупљени подаци, као и
предлози и сугестије добијени у
току процеса давања коментара
на предлог овог извештаја.  

У извештају су анализи-
рани следећи чланови Конвен-
ције: 5. Једнакост и забрана
дискриминације, 6. Жене са
инвалидитетом, 7. Деца са
инвалидитетом, 9. Приступач-
ност, 11. Ризичне ситуације, 12.
Једнакост пред законом, 13.
Приступ правди, 19. Самос-
тални живот и укљученост у
заједницу, 20. Могућност крета-
ња, 24. Образовање, 25. Здрав-

ље, 27. Запошљавање, 28.
Одговарајући услови живота и
социјална заштита, 29. Учешће
у политичком и јавном животу,
31. Статистика и прикупљање
података и 33. Национална при-
мена и праћење.

У име НОOИС на заседа-
њу је говорила Иванка Јова-
новић, извршна директорка
НООИС која је представила
извештај, а потом одговарала
на бројна питања чланова
Комитета која су се односила на
различите области и општи
положај особа са инвалидите-
том свих категорија, посебно
деце, жена, особа које се нала-
зе на институционалном смеш-
тају, али и о процесу деинсти-
туционализације, сервисима по-
дршке, антидискриминацијским

прописима, по-
ложају особа са ин-
валидитетом у процесу
образовања и запошља-
вања, учешћу у политичком
животу, сарадњи са државом,
али и могућношћу утицаја инва-
лидског покрета у праћењу
процеса придруживања. Пре и
после састанка, И. Јовановић је
имала више сусрета и незва-
ничмих састанака са известио-
цем за Србију, Лалсом Лова-
чким, затим Терезом Арнесен,
саветницом УН-а за људска
права, као и са представницима
ИДА-а и ЕДФ-а, који су пружали
стручну и логистичку подршку. 

Гордана Рајков, председ-
ница ЦИЛ-а и чланица УО
НООИС-а, имала је Skype
укључење на конференцију
која је одржана након пред-
стављања извештаја и том при-
ликом је говорила о положају
жена са инвалидитетом у криз-
ним ситуацијама у Србији.

Убрзо након представља-
ња алтернативног извештаја,
Комитет је Влади Републике
Србије упутио листу питања на
која ће наша држава морати да
одговори до краја године, што
ће представљати основ за при-
прему дијалога измедју званич-
ника Србије и Комитета, уз
учешће представника цивилног
друштва, на пролећном заседа-
њу Комитета крајем марта
2016. године.

Цео процес праћења при-
мене Конвенције и извештава-
ња како од стране државе тако
и цилног друштва представља
додатни механизам за успостав-
љање не само бољег правног
оквира, већ и отклањања што
већег броја препрека у пракси и
недостатака у примени пропи-
са. Из тог разлога је то веома
значајно јер је пажња Комитета
највише усмерена на ситуацију
у пракси и положај особа са
инвалидитетом у свакодневном
животу у свим областима.



Leto/Jesen 2015.20

Десето традиционално
такмичење лица оболелих од
мишићне дистрофије, у органи-
зацији Удружења дистрофичара
Kраљево – Рашки округ, одржа-
но је 23.07.2015. године на
Жичком језеру. Учестовало је
шест двочланих екипа: Ужице,
Чачак I и II, Нови Пазар,
Смедерево и домаћин из
Краљева. Такође, у појединач-
ној конкуренцији такмичала су
се четири пратиоца. Сунчано и
врело преподне са благим вет-
ром није омогућило такмичари-
ма да постигну резултате као
претходних година. Ипак,
постојала је жеља и упорност
ових храбрих људи да у фер-
плеј борби освоје пехаре и
медаље у екипној и појединач-
ној конкуренцији.

На риболовачкој стази
Жичког језера, у сенци древног
манастира, укупно 16 такмича-
ра три сата доказивали су своја
рибаловачка умећа. Тачно у 11
часова судија је означио крај
спортског надметања. Присту-
пило се мерењу улова на секто-
ру А и Б. Било је узвика дивље-
ња, али и пошалица на рачун
скромнијег улова појединих
такмичара. 

Око поднева колона ауто-
мобила упутила се у ресторан
,,Сунце“, традиционално место
за проглашење победника,
поподневни одмор, ручак и дру-
жење. После освежавајућег
пића уследило је свечано про-
глашење резултата.

Појединачни резултати

Сектор А
1) Дејан Макрагић, Краљево:
620 грама улова, златна меда-
ља
2) Зоран Савић, Ужице: 430

грама улова,
сребрна меда-
ља
3) Зоран Кр-
стић, Нови Па-
зар: 260 грама
улова, бронза-
на медаља

Сектор Б
1) Ненад Чурлић, Краљево: 930
грама улова, златна медаља
2) Драгана Максимовић, Чачак
I: 830 грама улова, сребрна
медаља
3) Ана Ђокић, Ужице: 360 грама
улова, бронзана медаља

За мајстора стазе прогла-
шен је Ненад Чурлић из
Краљева, а награђен је пеха-
ром.

Екипни пласман

1) Краљевo
2) Ужице 
3) Чачак I 
4) Нови Пазар 
5) Смедерево 
6) Чачак II 

Прво место међу пратио-
цима и пехар освојио је
Милорад Драгањац, такође из
Краљева, са 1.220 грама улова.     

Свечану доделу пехара и
медаља обавио је секретар
Удружења дистрофичара
Kраљево – Рашки округ, Стеван
Тодоровић. 

Такмичари овог удруже-
ња освојили су прво место у
појединачној  и екипној конку-
ренцији , као и међу пратиоци-
ма, па у том сегменту нису били
дарежљиви домаћини. Али  за-
то показали су се као гостољу-
биви јер су за све учеснике
обезбедили богат ручак и пиће
што је допринело вишесатном
дружењу и забави. 

IZ RADA ORGANIZACIJA

Kraqevo

Pi{e: Vladan Petrovi}

Такмичење у спортском
риболову “ж ича 2015“
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IZ RADA ORGANIZACIJA

Sombor

Pi{e: Branislava Opa~i} 

Удружење дистрофичара
Западнобачког округа је током
протеклих месеци реализовало
низ различитих програма под
покровитељством Министарства
за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања и један парт-
нерски пројекат са Центром за
самостални живот особа са
инвалидитетом из Сомбора под
покровитељством Града Сомбо-
ра. Посвећена је пажња здрав-
ственом, психолошком, креатив-
ном, спортском аспекту живота
наших чланова, а и оних који то
нису. Посебно су биле интере-
сантне радионице Самопомоћ
при повредама, Емоционална
интелигенција, поетско вече
поводом Недеље борбе против
дистрофије, а у оквиру партнер-
ског пројекта - Мотивкултиватор
2015, трибина поводом 5. маја -

Дана самосталног живота и

радионица - Асертивна комуни-
кација као и низ креативних
радионица. Остварена је сарад-
ња са Заштитником грађана
Републике Србије, као и са
Градском библиотеком „Карло
Бијелицки“ Сомбор (у којој је
омогућена и комуникација пу-
тем видео линка) и Центром за
индивидуални развој и унапре-
ђење друштва „Психозон“. 

Удружење дистрофичара
Западнобачког округа је у
сарадњи са Центром за само-
стални живот особа са инвали-
дитетом Сомбор учествовало на
Улици старих заната, манифе-
стацији изложбено-продајног
карактера на којој стари занати
промовишу своје умеће и про-
изводе уз програме културно-

уметничких друштава у органи-
зацији Туристичке организације
Града Сомбора. Наши чланови

спортског духа су учествовали
на Спортским играма дистро-
фичара Војводине на деветом
купу у Кикинди и на
Покрајинском такмичењу у
пецању у овиру активности
Спортског савеза дистрофичара
Војводине, а под покровитељ-
ством Удружења дистрофичара
Јужнобачког округа из Новог
Сада, у сарадњи са Удружењем
спортских риболоваца Младост
– Јегричка. У оквиру удружења
договорене су још неке акције
еколошког и хуманитарног ка-
рактера као и учествовање на
манифестацији - Међународни
сајам пчеларства. 

Били смо вредни, тако
ћемо и да наставимо! До новог
извештавања, велики поздрав
свима! 

Реализоване бројне
активности
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Настављајући контину-
итет, и ове године по 19. пут
оганизовали смо отворени и
мешовити шаховски турнир
«Меморијал Радиша Цвејић» у
знак сећања  на пионира и
оснивача нашег Удружења,
коме је овај догађај у неку руку
и «заштитни знак» распоз-
навања, јер окупља најбоље
шахисте из више Удружења у
Републици.

У ресторану „Цариград-
ски друм“ у Радинцу надомак
Смедерева  18. јуна са почет-
ком око 12 часова дочекали
смо бројне шахисте из наших
удружења: из Ужица,Чачка,
Краљева, Крагујевца и Пан-

чева, а наравно и уз учешће
наших шахиста као домаћина
турнира. 

Судија овог турнира,
иначе дугогодишњи пријатељ
нашег Удружења,  Драгољуб
Јоксимовић, шаховски мајстор,
искусно је и зналачки водио
турнир и својим духовитим
опаскама и говором опустио
атмосферу и допринео правом
спортском угођају у веселом и
спортском надметању. 

Добродошлицу, пријатан
боравак и спортску фер-плеј
игру, отварајући турнир
пожелео је Радован Јовановић,
председник Удружења-дома-
ћина.

Играло се у пет кола по
швајцарском систему и у крај-
ње напетом и неизвесном
такмичењу прва три места су
освојили: Бранислав Антић,
представник домаћина, Геор-
гије Николић представник
Панчева и Ранђел Симић,
представник Кргујевца. 

По окончању турнира и
додели заслужених пехара,
уследио је ручак, а затим
пријатно и незаборавно дру-
жење до касно поподне.

Smederevo 

Pi{e: Radovan Jovanovi} 

Отворени шаховски турнир 
„19. меморијал Радиша Цвејић“
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У склопу низа прог-
рамских активности којима је
обележена «Недеља борбе
против дистрофије», са по-
руком «дајте нам подршку-
променићемо свет», 21. маја
године у Центру за културу у
Смедереву постављена је
тродневна «Изложба ствара-
лаштва дистрофичара».

Сам назив изложбе
асоцира на чињеницу да су сви
изложени радови продукти на-
ших чланова настали кроз мно-
ге креативне радионице као
што су «Вредне руке», »По-

кажи шта знаш», »Од старога-
ново», »Естетска дорада кера-
мике», »Сликарска радиони-
ца»и др.

У изложбеном простору
приказани су одевни и украсни
предмети (шалови, чарапе,
рукавице, прслуци), естетски
дорађена керамика (корпице,
вазне, крчази и др.), разна
галантерија: ранчеви, перле,
торбе, каледари, новчаници
др.

Отварању изложбе, осим
чланова Удружења, присутни
су били и угледни грађани из
пословног и јавног живота, а
учешће је узео и начелник
Подунавског округа, Радослав
Цокић, који је после уводног
говора и најаве председника
Удружења, узео реч и изразио
задовољство поставком излож-
бе, као и чињеницом да међу
члановима Удружења има и
интелектуалаца различитих
профила.        

Пружајући пуну подршку
раду Удружења обећао је да ће
у оквиру својих ингеренција
настојати да помогне Удру-
жењу, кроз контакте са руково-
диоцима локалних самоуп-
рава. Он је, затим, прогласио
изложбу званично отвореном,
након чега је настављено
дружење у опуштеној и пријат-
ној атмосфери.

Smederevo 

Pi{e: Radovan Jovanovi} 

Изложба
стваралаштва 
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U`ice

Pi{e: ^edomir Cicovi}

Удружење дистрофичара
Златиборског округа, уз по-
дршку Министарства рада и
социјалне политике - Сектора
за заштиту особа са инва-
лидитетом, организује  низ
трибина са темом “Пред-
стављање услуга социјалне
заштите” (пероснална асис-
тенција, помоћ у кући, дневни
боравак, превоз ОСИ и пре-
дах....). Услуге социјалне
заштите представиће пружа-
оци услуга из Златиборског
округа који су их успоставили и
које се финансирају из буџета
локалних самоуправа.

До сада су одржане три-
бине у Ужицу, Пожеги, Ариљу,
Ивањици, Косјерићу, Бајиној
Башти, Прибоју и Пријепољу.

Трибине су намењене
Удружењима особа са инвали-

дитетом, установама социјалне
заштите, НВО, корисницима
као и другим релевантним
актерима у  локалној  зајед-
ници са циљем размене ис-
куства, мишљења  и како би се
размотриле могућности уна-
пређења услуга.

Како се реализују  услуге
у пракси, шта је до сада
постигнуто, које су потребе  и
који су проблеми приликом
њиховог спровођења - теме су
ових трибина.

У спортској хали “Велики
парк” у Ужицу, 21. маја одржан
је 3. по реду сајам спор-
та.  Основна идеја овог сајма
јесте да се кроз промовисање
клубова, њихових дисциплина,

резултата, вештина, као и кроз
непосредну интеракцију про-
фесионалних спортиста и ом-
ладине, као посетилаца са-ма,

јави жеља за тренирањем не-
ког од презентованих спортова.

Међу више од 50 излага-
ча били су присутни и пред-
ставници нашег Удружења који

су том приликом изложили
пехаре, плакете и медаље које
су представници Удружења
освојили на различитим спорт-
ским надметањима протеклих
година. Било да је у питању
спорски риболов, шах, олим-
пијаде дистрофичара, пикадо и
друге дисциплине којима чла-
нови нашег Удружења могу да
се баве, имало се шта показати
и приказати.

Ово је био трећи пут да
су представници Удружења
дистрофичара Златиборског

округа, заједно са представни-
цима Удружења инвалида
церебралне и дечије парализе
представљали своју организа-
цију на сајму користећи прили-
ку да се особе са инвалидите-
том прикажу и у свету у коме их
окружење углавном не види - у
свету спорта. 

Представљање услуга социјалне
заштите

На 3. сајму спорта
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Удружење дистрофичара
златиборског округа - Ужице ће
уз подршку Министарства за рад,
запошљавање, борачка и со-
цијална питања и града Ужица и
донатора, реализовати пројекат
СПАС (сервис персоналне асис-
тенције). Пројекат подразумева
успостављање и реализацију
сервиса персоналне асистенције.
Овим пројектом биће обухваћена
три корисника, што значи да ће
бити ангажована и три пер-

сонална асистента. Пројекат се,
заједно са припремним актив-
ностима реализује од 01. јуна
2015. па до краја фебруара 2016.
године. 

Излишно је говорити
колико оваква врста подршке,
односно социјалне услуге значи
корисницима, од којих нису сви
чланови Удружења, али су сви
радно и друштвено ангажовани.
То показује да се приликом
одабира корисника, односно

процене потреба водило рачуна
пре свега о - потребама
корисника, а све у складу са
Правилником о ближим усло-
вима и стандардима за пружање
услуга социјалне заштите. 

Надамо се да ће овакав
вид услуге наћи своје место и у
систему социјалне заштите града
Ужица на одржив начин, што
значи и на дужи рок, а то
подразумева опредељивање сре-
дстава из градског буџета у
складу са Одлуком о социјалној
заштити града Ужица.

U`ice

Pi{e: ^edomir Cicovi}

Пројекат СПАС
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U`ice

Pi{e: ^edomir Cicovi}

Уз подршку Минис-
тарства културе и инфор-
мисања, Удружење дистро-
фичара Златиборског округа -
Ужице од јуна до краја
новембра 2015. реализује про-
јекат “Знаш ме - знам те”. Циљ
пројекта је подизање свести
окружења о потенцијалима и
активностима особа са инва-
лидитетом, као и мотивисање
особа са инвалидитетом у по-
гледу ангажовања и активизма
на различитим пољима дело-
вања.

Пројекат подразумева
стварање медијских садржаја
(ТВ и радио емисије, новински

и интернет чланци и видео
спотови) чији ће актери бити
особе са инвалидитетом који
ће својим примером показати
како је упркос инвалидитету
(или парадоксално, можда баш

захваљујући њему) могуће
остварити своје потенцијале и
циљеве у пуној мери, преко
свих очекивања и веровања
окружења и на тај, најбољи
начин, разбити предрасуде о
осбама са инвалидитетом као
мање способним за већину
делатности.

До сада су у оквиру овог
пројекта снимљене три ТВ
емисије, три радио емисије,
два радио спота, објављена су
три новинска и три чланка на
интернет порталу у сарадњи са
локалним електронским и
штампаним медијима.

У Пожеги су од 8. до 12. јула
2015. године одржане 52. Међуоп-
штинске спортске игре.  Смотра
младих окупила је преко 2000

спортиста из Србије, Црне Горе и
Босне и Херцеговине у 15 спорт-
ских дисциплина.

Ове године по први пут
учешће у такмичарском делу узели
су и спортисти са инвалидитетом.

Tакмичили су се представници
седам градова у шаху, стрељаштву
и спортском риболову.

Златне медаље освијили су:

Ана Ђокић, представница Удру-
жења дистрофичара Златиборског
округа, Славиша Шушањ из При-
боја у шаху и риболовци Коса

Алемпијевић из Ариља и Шефик
Кријештерац из Прибоја.

Сребрним медаљама окити-
ли су се: стрелац Слађана
Стаменковић из Вишеграда, шахи-
ста Шефик Кријештерац из При-
боја и риболовци Миленија Мило-

сављевић из Ариља и Драган
Радовановић из Пожеге.

Бронзане медаље освојили
су Слободан Ракић из Рудог у стре-
љаштву, шахиста Јован Јоковић из
Пожеге и риболовци Зоран Савић
из Пожеге и Огњен Бркић из
Ариља.

Заставу МОСИ игара од
Пожеге преузели су спортисти
Рогатице који ће наредне године
бити домаћини, а на тим играмама
се очекује и масовније учешће
спортиста са инвалидитетом.

Пројекат “Знаш ме - знам те”

Злато на 52. МОСИ играма
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Leskovac

Pi{e: Dragana Petrovi}

Помоћ у кући за 
особе са инвалидитетом

Удружење дистро-
фичара Јабланичког округа
из лесковца је у оквиру јав-
них радова почело реализа-
цију пројекта под називом
„Помоћ у кући за ОСИ“ у
трајању од три месеца, који
је подржан од НСЗ л ес-
ковац.

Услугу помоћи у кући
добијаће 10 особа са неуро-
мишићним болестима сва-
ког радног дана у трајању
од 3 сата, коју ће пружати
пет геренто домаћица.  

Основни циљ јавног
рада је обезбеђивање услу-
ге помоћи у кући за особе са
инвалидитетом и стварање
једнаких могућности.

Верујемо да ће реали-
зација овог јавног рада
подстицајно деловати на
локалну самоуправу да
изнађе могућности за трај-
но решење за финансирање
ове услуге за особе са
телесним инвалидитетом, а
у складу са Законом о
социјалној заштити и Одлу-

ком о успостављању услуге
социјалне заштите на под-
ручју града лесковца.

Јавно предузеће ,,Пијаца”
из Лесковца је, на иницијативу
Удружења дистрофичара Лес-
ковац, на зеленој пијаци у улици
Јужноморавских бригада, усту-
пило бесплатно коришћење
тезге члановима Удружења дис-
трофичара за продају својих
рукотворина. Осим афирмације
и укључивања особа са инвали-
дитетом у друштвена дешава-
ња, ова акција има много већи
значај јер је ЈП ,,Пијаца” препо-
знало потребу и пружило под-
ршку особама са инвалидите-
том.

Идеја за обезбеђивање
тезге проистекла је након
завршене обуке групе особа са
инвалидитетом за израду креа-
тивних и ликовних рукотворина
која је спроведена у оквиру
пројекта ,,Јачим удахом за бољу
будућност” који је финансиjски
подржала Европска Унија и
Влада Швајцарске, преко про-
грама Европски ПРОГРЕС.

леп гест ЈП ,,ПИЈАЦА”
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Један од првих лепших
дана октобра чланови Удру-
жења дистрофичара Ниш про-
вели су учествујући у забавно
рекреативној радионици “Кви-
зом до знања о својим правима”
коју је подржало Министарство
за рад, социјална и борачка
питања. Наши млади чланови
су, кроз игру и забаву, стекли
основна  сазнања о правима
особа са инвалидитетом.

На иницијативу чланова,
дружење је допуњено још јед-
ном прелепом активношћу.
Слушајући искуства и дожив-
љаје свог друга Димитрија,
његови вршњаци су пожелели
да доживе нешто слично.
Димитрије  се препун утисака

недавно вратио са боравка у
бањи “Ждрело”  где је био учес-
ник пројекта Савеза дистро-
фичара Србије “Подршка мла-
дим особама са дистрофијом на
путу ка самосталности”, такође
подржаног од стране ресорног
Министарства.

Жељу им је испунила на-
ша драга Споменка Савић, одр-
жавши психолошку радионицу
под називом “Балони жеља”. То
је био први доказ да се на испу-
њење жеља може и утицати. 

Шарени балони са лако-
ћом су однели ка небу пргршт
исписанох папирића пуних
најскривенијих  жеља о којима
се на радионици радо причало.
Многи ће, стекао се утисак,

након овог дана више размиш-
љати о томе шта желе и могу ли
некако сами потпомоћи свом
духу из лампе.

Ni{

Pi{e: Biqana ]or}evi}

Балони жеља
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Удружење дистрофичара
јужнобанатског оркуга са седи-
штем у Панчеву реализовало је
излет на Сребрном језеру  9.
августа 2015. године. Неко-
лико година уназад волели смо
да освајамо висине, а сада је
врело лето пресудило да нам
вода буде извор дружења. Као
програмску активност, наши
чланови већ дуго година уна-
зад, заједно са својим пратио-
цима или својим најближим
укућанима, покушавају да про-
мене мишљење широј јавности
о особама са инвалидитетом.

На излету је било 35
људи, заједно са пратиоцима.
Морамо да похвалимо аутобус
и возача АТП-а на дивној

вожњи, али и даље у нашем
граду не постоји аутобус да
хидрауличном рампом, помоћу
које  би се олакшао улазак у
аутобус, не само за дистро-
фичаре, него и за старија лица,
као и за бебе у колицима.

Веома топло време само
је учинило да тај дан буде још
лепши. Причи, смеху и шали
никад краја, а уз то велика
борба и ентузијазам да се
покаже да смо сви једнаки, да
сви имамо исте потребе, укљу-
чујући и овакве активности.

Једногласно смо  закљу-
чили да нам оваква дружења
дођу као лек за душу и да се
надамо да ће их бити што
више.

Pan~evo

Pi{e: Sla|ana Radenkovi}

Излет на Сребрно језеро
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Удружење дистрофичара
из Параћина и поред прошлого-
дишње полаве која га је задеси-
ла успешно је наставило са
радом ове године, реалозацијом
низом активности.

Редовна годишња Скуп-
штина одржана је 14. јула 2015.

године и уједно симболично
обележана слава Удружења
‘’Свети Козма и Дамјан“.

‘’Литерарно перо’’ - нова
активност за ову годину унела је
новине у рад удружења. Поред
редовних радионица предвиђе-
них планом рада, у протеклом
периоду одржане су и три вече-
ри поезије и прозе ‘’Литерарно
перо’’ где су поред чланова уд-
ружења који се баве поезијом
учешће узели и чланови књи-
жевног клуба ‘’Мирко Бањевић’’
из Параћина, чланови Друштва
за дечју и церебралну парализу
и чланови Удружења слепих и

слабовидих из Параћина. Дру-
жење за памћење, лепа реч,

осмех и на крају необавезно
ћаскање уз музику, што су и
сами гости похвалили као једну
лепу активност. Књижевник и
академик Мирослав Димитри-
јевић је поводом тога уручио
Удружењу одређени број књига.

Олимпијске игре дистро-
фичара Србије ‘’Грза 2015’’ или
спортске игре дистрофичара
Србије и поред недостатка сред-
става ипак су одржане. Учешће
је узело 43 учесника (такмичари
и пратиоци) из шест градова ук-
ључујући и госте из Бања Луке,

док су остале екипе отказале
гостовање због недостатка
средстава. Прва је била екипа
Параћин 1, друга Параћин 4 и
трећа екипа Бања Луке.

Најбољи такмичар је био Срђан
Миленковић из екипе Параћин
1. Жеља и воља да се ове игре

наставе показује чињеница да и
поред свих проблема на које су
организатори и такмичари наи-
лазили, манфестација је ипак
одржана, а на крају сви су задо-
вољни отишли, препуни добрих
утисака. 

У оквиру прослава дана
општине Параћин, Удружење је
имало свој продајни штанд на
манифестацији ‘’Арт фест’’ где
је изложено све оно што је на
радионицама настало. 

На крају још само да
истакнемо да су у току јавни
радови на којима је запослено
седам 7 особа са инвалидитетом
у трајању од три месеца.

Pra}in

Pi{e: Marija Radovanovi} 

Олимпијске игре
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Удружење ,,Бољи живот“ из Смедерева
одржало је 4. септембра 2015. године трећи тра-
диционални шаховски турнир поводом „Смеде-
ревске јесени“. Турнир је одржан у ресторану
„Раскршће“, а присутвовало је 38 особа са гости-
ма из Крагујеваца, Чачка, Ужица, ш апца,

Краљева и из Смедерева. У сениорској катего-
рији било је 20 такмичара, а у јуниорској катего-
рији било је двоје такмичара. ш аховски турнир
је отворио председник Удружења Владо Додић.

Турнир је протекао у фер и спотрском духу, а
прво место је освојио Мића Вијатовић - Бољи
ж ивот, друго ж ивота Радојковић - Краљево,

треће Руждија Табаковић - Крагујевац, а код
јуниора Кристијан Томић - Бољи ж ивот,
Смедерево. гости су искористили прилику и да
посете манифестацију „Смедеревска јесен“, као
и историјске објекте у граду.

Владо Додић

ш АхОВСКИ ТУРНИР

Смедеревска јесен
2015

Pobednici turnira

Svi u~esnici turnira
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