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Ministarstvo kulture i informisawa

Поштовани читаоци,

добродошли у 2018. годину у којој вам желимо

испуњење свих планова и жеља уз, пре свега, добро

здравље и пуно среће у свему што радите и до чега вам

је стало! 

Период иза нас о коме вас извештавамо у овом

броју био је обележен многобројним догађајима, а ми

смо приредили информације о већини њих. Посебно

скрећемо пажњу на активности Савеза дистрофичара

Србије поводом предузимања корака у вези ос-

тваривања права на апарате за НИВ који да раде 24

часа, а које користе особе старије од 18 година, потом

на Сајам стваралаштва, на учешће СДС-а у

организовању 46. ЕАМДА-е, али и на бројне прилоге из

рада наших организација-чланица. 

Поред ових активности, изузетно је значајно

истраживање о положају деце са инвалидитетом у

Србији, које је током 2017. године радио НООИС у

сарадњи са УНИЦЕФ-ом, о чему много више ин-

формација можете наћи у тексту на страни 11.

О свему томе и о бројним другим занимљивим

догађајима читајте у новом Веснику.

И као што је рекао велики Достојевски “нисте

живели све док не учините нешто за некога ко вам се

никада неће одужити”, ни у новој години не чекајмо да

се сви проблеми реше сами од себе, јер се то никада

неће догодити, него већ данас кренемо у сусрет новим

изазовима како бисмо на крају ове године могли да

кажемо да све ово што свакодневно радимо – није било

узалудно!

Иванка Јовановић
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ПОВОДОМ МЕђУНАрОДНОг ДАНА ОСОбА СА ИНВАлИДИтЕтОМ
И 10 гОДИНА ОД ОСНИВАњА НООИС-А

Свечаност у Палати
Србија

- Двоструким поводом - обележавање јубилеја Националне
организације особа са инвалидитетом Србије и 3. децембра, у

Палати Србија у београду у присуству око 1.000 особа са
инвалидитетом из целе Србије, као и представника

институција и бројних сарадника, одржана је свечана
академија, 4. децембра 2017. године. - Цео догађај је подржан

од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Сектора за заштиту особа са

инвалидитетом, који је заједно са НООИС-ом био оранизатор
догађаја. - Скуп је одржан под покровитељством председника
Србије, Александра Вучића. - Председник Србије Александар
Вучић најавио је том приликом још већу подршку особама са

инвалидитетом. - Србија је једна од ретких земаља које су
изједначиле награде за параолимпијце и олимпијце.
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- буџет за подршку

особама са инвалидитетом

биће све већи из године у

годину - изјавио је председник

Србије Александар Вучић, то-

ком сусрета са  представницима

Националне организације особа

са инвалидитетом, 4. децембра

2017. године у Палати Србија у

Београду, а поводом обележа-

вања Међународног дана особа

са инвалидитетом и јубилеја

НООИС-а.

Председник Србије је на-

гласио да су људи које ствара-

мо богатство наше земље, а

њихова марљивост представља

оно што једну земљу разликује

од других држава.

- Поносан сам што

живим у истој земљи у којој

живите и ви - поручио је

Вучић особама са инвалидите-

том. - Данас, када се види да

ствари полако иду набоље,

можете рачунати на нашу

снажнију подршку, јер хо-

ћемо да покажемо да не

правимо раз-

лику међу грађа-

нима.

Он је рекао да је

Србија једна од ретких зема-

ља које су изједначиле награде

за параолимпијце и олимпијце

и додао да су својим спортским

успесима параолимпијци најви-

ше допринели подизању угледа

Србије у најразвијенијим проте-

стантским земљама.

Министар рада, запошља-

вања и социјалне политике Зо-

ран Ђорђевић истакао је да су

унапређење положаја и зашти-

та права особа са инвалидите-

том приоритети тог ресора.

- Први правац наше

сарадње огледа су у учешћу

представника удружења

особа са инвалидитетом у

радним групама за израду

законских решења и других

аката, а други правац кроз

финансијску и стручну по-

моћ Министарства програ-

мима удружења особа са

инвалидитетом - нагласио је

Ђорђевић.

Према мишљењу пред-

седника Националне организа-

ције особа са инвалидитетом

Србије Милана Стошића, Србија

је својим прописима допринела

да особе са инвалидитетом

имају најбољу заштиту у регио-

ну.

- Десет година пос-

тојања Националне органи-

зације особа са инвалидите-

том Србије није много, али

је значајно јер наше удру-

живање у НООИС пре 10

година представља нову

етапу и симболизује снажну

одлучност инвалидског по-

крета да системски и у пар-

тенрству са државом ради-

мо на решавању бројних

питања и проблема из обла-

сти инвалидности - казао је

Стошић.

Obra}awe ministra, Zorana \or|evi}a
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Председник

Србије Александар

Вучић обишао је и из-

ложбу слика и рукотво-

рина чланова Удружења

особа са инвалидитетом и

одиграо шах са представници-

ма удружења.

Обележавању Међунаро-

дног дана особа са инвалидите-

том и десет година НООИС-а

присуствовали си министри у

Влади Србије Небојша Шарче-

вић, Вања Удовичић, Горан

Кнежевић, градоначелници

Београда и Новог Сада Синиша

Мали и Милош Вучевић, пред-

ставници других локалних

самоуправа из целе Србије. 

Партија са мајстором
шаха

Представници државе,

приликом тадашњег сусрета,

опробали су се и у игрању шаха

са Сретком Аврамом из Слепих

слепих и слабовидих, ФИДЕ

мајстором и селектором ша-

ховске репрезентације Србије.

Председник је успео да ремизи-

ра партију, док су Синиша Мали

и Зоран Ђорђевић изгубили.

Вучић је свом противнику

поклонио визиткарту, која је

први пут написана Брајевом

азбуком.

ДОкУМЕНтАрНИ ФИлМ 
„НИштА О НАМА бЕз НАС“

ПОВОДОМ ПрВИх 10 гОДИНА НООИС-А СНИМљЕН ЈЕ 
ПЕтНАЕСтОМИНУтНИ ФИлМ О НООИС-У ПОД НАзИВОМ „НИштА О НАМА бЕз НАС“. 
ФИлМ ЈЕ ПрЕВЕДЕН И НА зНАкОВНИ, кАО И НА ЕНглЕСкИ ЈЕзИк, А ПрЕДСтАВљА

СлИкУ ИНВАлИДСкОг ПОкрЕтА У ПОСлЕДњИх 10 гОДИНА. ДОСтПАН ЈЕ НА САЈтУ И
YOU TUBE кАНАлУ НАЦИОНАлНЕ ОргАНИзАЦИЈЕ ОСОбА СА ИНВАлИДИтЕтОМ СрбИЈЕ.
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гОВОрЕћИ зА МЕДИЈЕ, ИВАНкА ЈОВАНОВИћ, ИзВршНА
ДИрЕктОркА НООИС-А ЈЕ ИзМЕђУ ОСтАлОг рЕклА:

- У СрбИЈИ, У ПОСлЕДњИх 10 гОДИНА, ПУНО тОгА ЈЕ
ПОСтИгНУтО У ОВОЈ ОблАСтИ, А ПОСЕбНО МОжЕМО

бИтИ зАДОВОљНИ УСклАђЕНОшћУ НАшИх ПрОПИСА
СА СтАНДАрДИМА кОЈИ ПОСтОЈЕ У МНОгО 

рАзВИЈЕНИЈИМ зЕМљАМА, кАО штО СУ зЕМљЕ ЕУ. 
тО зНАчИ ДА ОВО штО рАДИМО – НИЈЕ УзАлУДНО И ДА

СУ ЦИљЕВИ кОЈИМА тЕжИМО - ДОСтИжНИ. 
МЕђУтИМ,  СВЕ ДОк ДОбрОбИт СВИх тИх кОНВЕНЦИЈА,
зАкОНА И ПОДзАкОНСкИх АкАтА, НЕ ОСЕтЕ НА СВОЈОЈ

кОжИ СВЕ ОСОбЕ СА ИНВАлИДИтЕтОМ У НАшОЈ зЕМљИ
И њИхОВЕ ПОрОДИЦЕ – ПОСЕбНО ОНИ кОЈИ СУ ВИшЕ-

СтрУкО ДИСкрИМИНИСАНИ кАО штО СУ - ДЕЦА И жЕНЕ
СА ИНВАлИДИтЕтОМ, ОСОбЕ СА ИНВАлИДИт кОЈЕ жИВЕ
У СЕлИМА И НЕрАзВИЈЕНИМ ОштИНАМА, А НАрАВНО И

СВИ ОСтАлИ кОЈИ СЕ СВАкОДНЕВНО СУОчАВАЈУ СА 
МНОгОбрОЈНИМ ПрЕПрЕкАМА И СИрОМАштВОМ збОг
ДОДАтНИх трОшкОВА ИНВАлИДНОСтИ, НЕ МОжЕМО

рЕћИ ДА СМО зАДОВОљНИ.
ОВО ЈЕ ИзАзОВ зА СВЕ НАС!

Ministar Zoran \or|evi} sa u~esnicama skupa
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Важећи Правилник о ме-

дицинско-техничким помагали-

ма најновијим изменама у

Листи помагала под шифром

215 предвиђа вентилатор за

ненвазивну механичку вентила-

цију (НИВ) – за рад 24h, што је,

свакако, позитивна промена.

Међутим, у Листи помагала, у

колони Индикације стоји да ово

право може остварити „Осигу-

рано лице узраста до 18 година

живота са трахеостомом обо-

лело од тешких облика ми-

шићне дистрофије (Duchenne) -

спиналне мишићне атрофије,

амиотрофичне латералне скле-

розе (АЛС) - високе лезије цер-

викалне кичме и продужене

мождине.

Ова одредба је веома

неповољна за наше чланове,

јер је неопходно остварити

право на апарат који може да

ради 24 часа и после навршене

18. године живота.  

Неопходно је укинути и

постојање трахеостоме као

услова за доделу апарата, с

обзиром да пацијенти чешће

користе маске уз апарате за

неинванзивну механичку венти-

лацију. Навођење Duchenne ми-

шићне дистрофије као јединог

тешког облика мишићне дис-

трофије у шифри 215 и 211 та-

кође треба изменити и оставити

формулацију „тешких облика

мишићне дистрофије“, јер је

Дишенова дистрофија само

један од тешких облика

мишићне дистрофије. 

Из наведених разлога,

Савез је 30. октобра 2017.

упутио захтев за хитан састанак

и стручно мишљење Репуб-

личкој стручној комисији за

инвазивну и неинвазивну

механичку вентилацију у вези

промене шифре 215 у Листи

помагала Правилника о меди-

цинско техничким помагалима.

Састанак комисије, уз

присуство Предрага Бакића и

Драгане Малушев, одржан је

28. новембра 2017. у Институту

за болести плућа и туберкулозу

Клиничког центра Србије и том

приликом је захтев Савеза

дистрофичара Србије за измену

шифре 215 усвојен и подржан,

уз стручно образложење чла-

нова комисије.

У очекивању позитивног

исхода поводом измене Пра-

вилника о медицинско-техни-

чким помагалима, Савез дис-

трофичара Србије је записник

Републичке стручне комисије за

НИВ проследио Републичком

фонду за здравствено оси-

гурање, као и помоћници

министра здравља задуженој за

здравствено осигурање на даљу

процедуру.

Драгана Малушев

ПрОПИСИ Из ОблАСтИ зДрАВСтВА

У току измене Правилника о
медицинско техничким

помагалима 

- Састанак комисије, уз присуство Предрага Бакића и Драгане Малушев,
одржан је  28. новембра 2017. у Институту за болести плућа и

туберкулозу Клиничког центра Србије и том приликом је захтев Савеза
дистрофичара Србије за измену шифре 215 усвојен и подржан, уз

стручно образложење чланова комисије.
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Надарене особе са дис-

трофијом из целе Србије, на

Сајму стваралаштва имају при-

лику да изложе своје радове и

прикажу јавности резултате ст-

варалачких радионица које у

оквиру редовних програмских

активности спроводе целе го-

дине.

У жељи да

представи јавности

што више радова и чла-

нова, Савез дистрофичара

Србије је 19. септембра 2017.

године организовао трећи по

реду Сајам стваралаштва и

предузетништва чланица Саве-

за дистрофичара Србије, у Бео-

граду, у Народној банци Србије. 

У прелепом амбијенту га-

леријског простора Народне

банке Србије, свечано је от-

ворен Сајам стваралаштва об-

раћањем помоћнице Минис-

тарства за рад, запошљавање,

борачка и социјална питања,

Биљане Барошевић, као по-

кровитеља манифестације и

организатора – Савеза дис-

трофичара Србије, уз прису-

ство медија. 

Изложба је била продај-

ног карактера, као вид под-

стицања уметничких вештина и

стицања додатног прихода, а

посетиоци су уживали у

сликама различитих уметни-

чких праваца (импресионизам,

апстракција..), рукотворинама,

накиту од полудрагог камења,

стакла, пластике и других

материјала, предметима осли-

каних декупаж техником,

Сајам стваралаштва 
и предузетништва

чланица Савеза
дистрофичара Србије

Савез дистрофичара Србије је установио
традиционалну манифестацију „Сајам

стваралаштва и предузетништва чланица СДС-
а“ у сарадњи са Народном банком Србије, која

подразумева изложбу и учешће око 50 особа са
дистрофијом из целе Србије, уз лично

представљање аутора и њихових експоната.



IZ RADA SAVEZA

Zima 2017.10

одевним предметима и креацијама од раз-

личитих тканина, магнетима, шољама и мноштву

других, разноликих сувенира.

Стваралачки радови су импресионирали

како госте, тако и организаторе и надамо се да

ћемо наставити традицију организовања Сајма

стваралаштва и предузетништва чланица Савеза

дистрофичара Србије.

Драгана Малушев
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Национална организација

особа са инвалидитетом и УНИ-

ЦЕФ представили  су 30. новем-

бра 2017. у Палати Србија у

Београду свеобухватну анализу

о   положају деце са сметњама у

развоју и инвалидитетом и

остваривања њихових права у

Србији. На скупу којем су прису-

ствовали представници држав-

них и институција цивилног

друштва, доносиоци одлука,

удружења родитеља и представ-

ници међународних организа-

ција, наглашено је да су деца са

сметњама у развоју и инвалиди-

тетом и даље суочена са број-

ним потешкоћама и препрекама

у остваривању својих права,

упркос чињеници да је Репуб-

лика Србија ратификовала све

релевантне међународне кон-

венције, усвојила важне законе

и политике и постигла напредак

у развоју инклузивних услуга. 

Ситуациона анализа се

фокусира на положај деце са

сметњама у развоју и инвалиди-

тетом у шест области: дискрими-

нација, сиромаштво и социјална

НАкОН ЈЕДНОгОДИшњЕг ИСтрАжИВАњА

Деца са сметњама у
развоју и 

инвалидитетом 
суочена са 

препрекама у 
остваривању својих

права

- Ситуациона анализа се фокусира на положај деце са сметњама у развоју и
инвалидитетом у шест области: дискриминација, сиромаштво и социјална

сигурност, образовање, социјална заштита и живот у породичном окружењу,
здравствена заштита и заштита од насиља и злостављања. На основу 

налаза, формулисане су јасне смернице и препоруке за даље заступање
права, као и за израду нових стратешких и законских докумената из ове

области, посебно за унапређење политика у области образовања, здравства,
социјалне инклузије, смањења сиромаштва и заштите деце од насиља. 

- Текст је доступан у штампаном и у електронском облику, н
а сајту НООИС-а и УНИЦЕФ-а, а преведен је и на енглески језик.
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сигурност, образовање, соци-

јална заштита и живот у поро-

дичном окружењу, здравствена

заштита и заштита од насиља и

злостављања. На основу нала-

за, формулисане су јасне смер-

нице и препоруке за даље

заступање права, као и за изра-

ду нових стратешких и закон-

ских докумената из ове обла-

сти, посебно за унапређење

политика у области образова-

ња, здравства, социјалне инклу-

зије, смањења сиромаштва и

заштите деце од насиља.

- Овај састанак је изу-

зетна прилика да уочи обе-

лежавања Међународног

дана особа са инвалидите-

том, укажемо на потребе

деце која су угрожена услед

свог инвалидитета, и да

покренемо дијалог између

свих релевантних актера –

владиних и невладиних

тела, доносиоца одлука,

професионалаца у социјал-

ној заштити, здравству,

образовном систему, роди-

теља и деце – о томе на који

начин наставити и осигура-

ти једнаке могућности за

достојанствен и продуктив-

ни живот деци са сметњама

у развоју и инвалидитетом,

као и свој другој деци у

земљи - рекао је Michael Saint-

Lot, директор УНИЦЕФ-а у

Србији.

Иванка Јовановић, извр-

шна директорка Националне

организације, сматра да је

социјална сигурност породица

деце са сметњама у развоју и

инвалидитетом веома важна,

јер ове породице често имају

веће трошкове живота и мање

могућности зараде.

- Деца са инвалидите-

том су двоструко маргина-

лизована, како по основу

инвалидности, тако и по ос-

нову година, а њихове поро-

дице су често додатно изло-

жене ризику од сиромашт-

ва. Последице тога могу

бити вишеслојне како за

децу која тиме постају изло-

женија разним видовима

дискриминације, тако и за

породице, које додатно

могу бити оптерећене бре-

меном повећаних трошкова

инвалидности, што свако

одговорно друштво мора да

реши - рекла је госпођа

Јовановић.

Европска унија и УНИЦЕФ

заједнички раде на промоцији

поштовања људских права као

и на већој ефикасности и инклу-

зивности јавних служби за угро-

жене групе, укључујући децу са

сметњама у развоју и инвалиди-

тетом.

- Наш циљ је и да људи

схвате важност овог пита-

ња. Морамо охрабрити заје-

В. књегињић, помоћник министра здравља (лево), Michael Saint-Lot, директор

УНИЦЕФ-а у Србији (у средини, лево) и Никола бизел (у средини, десно), шеф

одељења за правосуђе, унутрашње послове и социјално укључивање Делегације

ЕУ у Србији
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днице да прихвате децу са

сметњама у развоју. Пот-

ребна је посвећеност свих

актера како би се оживела

визија света у којем деца

могу бити деца и могу

сигурно живети, играти се,

учити, развијати свој пун

потенцијал и максимално

искористити постојеће мо-

гућности. Европска унија ће

наставити да подржава

иницијативе за подршку и

заштиту које су засноване

на правима детета и њихо-

вом најбољем интересу за

будућност - изјавио је Никола

Бизел, шеф одељења за право-

суђе, унутрашње послове и

социјално укључивање Деле-

гације ЕУ у Србији.

Sa promocije u Kragujevcu - dr Gordana Damwanovi}, ~lanica

gradskog ve}a za socijalnu i zdravstvenu za{titu (desno) i

Marina Bogdanovi} iz UNICEF-a (levo)
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• 45 одсто родитеља

деце са сметњама у развоју

и инвалидитетом наводи да

су они или њихова деца

доживели неку врсту вређа-

ња, омаловажавања или

узнемиравања због сметњи

у развоју детета.

• у 24 одсто породица

један од родитеља је морао

да одустане од посла да би

бринуо о детету, а родите-

љи се често срећу са неразу-

мевањем послодавца за

додатне обавезе везане за

бригу о детету. У Србији не

постоје материјална дава-

ња намењена заштити деце

са сметњама у развоју и

инвалидитетом и њихових

породица од сиромаштва.

• Половина деце са

сметњама у развоју систем

образовања похађа у сегре-

гираном окружењу, а већи-

на родитеља каже да су та

искуства позитивнија у

односу на редовно образо-

вање.

• 22 одсто деце са

сметњама у развоју и инва-

лидитетом су у систему

алтернативног старања, док

се 72 одсто налази на рези-

денцијалном смештају.

• Услуге подршке за

живот детета у породичном

окружењу (помоћ у кући,

дневни боравак, лични пра-

тилац) углавном нису дос-

тупне деци са сметњама у

развоју и инвалидитетом и

њиховим породицама.

• здравствене услуге

су високог или веома висо-

ког квалитета – то сматра

60 одсто родитеља; 32

одсто сматра да су ниског, а

6 одсто да су веома ниског

квалитета.

• чак 16 одсто грађана

и грађанки и 18 одсто уче-

ница и ученика сматра да је

дискриминација према не-

ким групама прихватљива.

• Насиље је доживело

између 25% и 47% деце са

сметњама и инвалидитетом,

при чему су у четири пута

већем ризику да буду жртве

физичког насиља од стране

вршњака, као и три у пута

већем ризику да постану

жртве сексуалног насиља.

ISTRA@IVAWA

кључни налази 
истраживања

СИтУАЦИОНА АНАлИзА О
ПОлОжАЈУ ДЕЦЕ СА 

СМЕтњАМА У рАзВОЈУ И
ИНВАлИДИтЕтОМ ЈЕ

САСтАВНИ ДЕО ПрОЈЕктА
„зАштИтА ДЕЦЕ ОД НАСИ-

љА И ПрОМОЦИЈА
СОЦИЈАлНЕ ИНклУзИЈЕ
ДЕЦЕ СА СМЕтњАМА У
рАзВОЈУ У зЕМљАМА

зАПАДНОг бАлкАНА И
тУрСкОЈ“, кОЈИ ЈЕ

ФИНАНСИрАлА ЕВрОПСкА
УНИЈА, И кОЈИ СЕ СПрО-

ВОДИ У САрАДњИ СА
МИНИСтАрСтВОМ зА рАД,
зАПОшљАВАњЕ, бОрАч-
кА И СОЦИЈАлНА ПИтА-
њА, МИНИСтАрСтВОМ

зДрАВљА,
МИНИСтАрСтВОМ ПрО-
СВЕтЕ, НАУкЕ И тЕхНО-

лОшкОг рАзВОЈА И УНИ-
ЦЕФ-ОМ. 

ПрОЈЕкАт „ИзрАДА
СИтУАЦИОНЕ АНАлИзЕ О

ПОлОжАЈУ ДЕЦЕ СА СМЕт-
њАМА У рАзВОЈУ/ИНВА-
лИДИтЕтОМ У СрбИЈИ“

рЕАлИзОВАлА ЈЕ
НАЦИОНАлНА ОргАНИзА-
ЦИЈА ОСОбА СА ИНВАлИ-

ДИтЕтОМ СрбИЈЕ
(НООИС).
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Редовно годишње заседа-

ње 46. генералне скупштине

Европске организације дистро-

фичара, ЕАМДА-е, одржано је у

Загребу од 14. до 16. октобра

2017. године. На Скупштини су

учествовали делегати из следе-

ћих земаља: Србије, Словеније,

Хрватске, Бугарске. Турске и

Пољске.

На дводневном скупу,

први дан је био посвећен тема-

ма из области медицине, а глав-

на тема била је везана за нове

терапије доступне особама са

неуромишићним обољењима у

Европи, иновацијама у области

истраживања и савременим

приступима за терапију елек-

тро-стимулацијом. Из Србије, у

оквиру медицинског дела про-

грама, говорила је примаријус

др Гордана Ковачевић, педијат-

ријски неуролог са Института за

мајку и дете у Београду, на тему

– Значај правилне исхране за

оболеле од неуромишићних

болести.

Другог дана заседања ор-

ганизована је Скупштина и пра-

тећи састанци, а такође и со-

цијални програм у оквиру кога

су представљена искуства из

Бугарске, Хрватске и Пољске. 

На Скупштини су изабра-

ни и нови чланови извршног

одбора ЕАМДА-е за наредни

четворогодишњи мандат кога

чине: Борис Шуштаршич, пред-

седник (из Словеније), Иванка

Јовановић, потпредседник (из

Србије), Дона Јандова, пот-

председник (из Чешке),

Томислав Гол, генерални

секретар (из Хрватске),

Мајкл Ратај (из Пољске),

Лука Захарија (из Хрват-

ске) и Јана Попова (из

Бугарске).

Сви учесници добили

су и научну публикацију са

45. Скупштине, што ће

постати пракса и за убуду-

ће. 

Следеће 47. заседа-

ње генералне Скупштине

Европске организације ди-

строфичара биће одржано

у Прагу у септембру 2018.

године. 

ME\UNARODNE AKTIVNOSTI

зАгрЕб

Одржано 46. 
заседање генералне
скупштине ЕАМДА-е
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Захваљујући финансиј-

ској подршци Града Лесковца,

Удружење дистрофичара Јаб-

ланичког oкруга, почетком сеп-

тембра, покренуло је пројекат

“Помоћ у кући за особе са инва-

лидитетом”. Пројекат обухвата

организовање и пружање услу-

ге помоћ у кући за 20 особа са

инвалидитетом, различитих ка-

тегорија инвалидности – за

особе са мишићном дистро-

фијом, квадриплегијом, парап-

легијом, церебралном парали-

зом, мултиплом склерозом и

слепа и слабовида лица, у

трајању од 4 месеца. 

Услуга помоћи у кући  је

првенствено намењена особама

са телесним инвалидитетом,

које услед недовољне или

нерасположиве породичне под-

ршке немају могућности да

задовоље своје основне живот-

не потребе, а  има за циљ да

допринесе смањењу социјалне

угрожености и унапређењу ква-

литета живота особа са инвали-

дитетом са подручја града

Лесковца.

Услугу  пружају две до-

маћице, које дневно обилазе по

два корисника и обављају пос-

лове у складу са процењеним

потребама корисника услуге. 

IZ RADA ORGANIZACIJA

Leskovac

Pi{e: Gordana Stojanovi}

ПОкрЕНУтА УСлУгА 

Помоћ у кући за особе 
са инвалидитетом
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IZ RADA ORGANIZACIJA

Поред тешких финан-

сијских проблема Удружење

дистрофичара поморавског ок-

руга са седиштем у Параћину је

остварило већи број активно-

сти. Спроведен је читав низ раз-

личитих радионица, од којих су

многе биле креативне.

Преко јавних радова ус-

прешно је урађено и реновира-

ње надстрешнице испред улаз-

них врата наше организације, а

офарбана је и спољна фасада.

Удружење је на свим јав-

ним манифестацијама у Пара-

ћину и другим градовима пре-

зентовало своје умеће – на

‘’Сајму приватних предузетни-

ка’’ у Параћину, потом на ’’Арт

фесту’’, на избору за нај торту у

Јагодини, на Сајму стваралашт-

ва у Београду, а наши чланови

су учествовали и на пријему у

Палати Србија у Београду који је

организован поводом Међуна-

родног дана особа са инвалиди-

тетом, а под покровитељством

Председника републике. 

Чланови Удружења су

учествовали и на неколико тур-

нира у шаху у организацији дру-

гих Удружења. Морамо истаћи и

учешће на турниру у селу Го-

дачица које jе по први пут орга-

низовано и похвалити домаћи-

на, месну зајдницу, на успешно-

сти турнира.

Учешће на републичком

такмичењу у шаху је било неза-

обилазно и прошле године, на

коме су наши чланови имали

запажене резултате.

Међународни дан особа

са инвалидитетом, 3. децембар

организован је на локалном

нивоу у сарадњи са осталим

удружењима.   

Ове године наше

Удружење је спровело два јавна

рада на којима је било упослено

9 особа са инвалидитетом. Било

је и других споредних активно-

сти, тако да смо били активни

преко целе године упркос мно-

гим проблемима са којима смо

се суочавали током 2017. годи-

не.

Утицај здраве исхране на

психо-моторни развој код деце

ПАрАћИН
Pi{e: Jovica Milenkovi}

Активности током 2017. године

Утицај здраве исхране на целокупни психо-

моторни развој код деце је била тема којом се

Савет за просвету, науку и технолошки развој

представио Удружењу дистрофичара у Лесковцу

19. октобра 2017. године. 

Како је октобар месец здраве исхране

битно је развити свест код деце о здравој исхрани

и здравим животним навикама. 

Тим поводом активисти Савета за просвету

су давали здравствене савете, вршили контролу

здравља и уручили корпице са воћем најмлађим

учесницима. Председник Савета, Илија Ђорђевић

донирао је Удружењу канцеларијски сто, на чему

се срдачно захвалила председница Удружења,

Гордана Стојановић. 
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У претходној

години седам репре-

зентативних организа-

ција особа са инвалиди-

тетом из Краљева окупи-

ло се око идеје да на-

праве мрежу организаци-

ја која би радила на

решавању заједничких

проблема. Иницијатива

је имала своју подлогу у

низу заједничких акција

које су организације

спроводиле током 2016.

и 2017. године у погледу

покушаја да се промени

модел финансирања ор-

ганизација особа са ин-

валидитетом у граду Краљеву,

тако да је таква сарадња и

повезивање материјализовано

настанком Уније организација

особа са инвалидитетом града

Краљева. 

Главну иницијативу за

оснивање Уније покренуло је

Удружење дистрофичара Кра-

љево, као једна од најстаријих

локалних орнигазација особа са

инвалидитетом која поседује и

људске и остале капацитете да

координира мрежом. Унију су у

мају месецу основали, поред

Удружења дистрофичара још и:

Удружење слепих и слабо-

видих, организација глувих и

наглувих, Удружење пара-

плегичара и квадриплегичара,

Удружење за помоћ особама са

аутизмом, Удружење мултипле

склерозе и Друштво за цере-

бралну и дечију парализу као

сталне чланице, да би им се у

септембру месецу придружило

и Друштво за борбу против

дијабетеса. 

У овом моменту Унију

чини 8 репрезентативних ор-

ганизација особа са инвали-

дитетом којом председава

социјална радница

Удружења дистрофи-

чара Краљево, Мили-

ца Јелић, док функ-

цију потпредседника

обавља Ранко Вуко-

вић из Удружења сле-

пих и слабовидих

Краљево. 

Унија, чини се,

има већу моћ заго-

варања, јер у овом

моменту заступа инте-

ресе више од 1.000

људи што оставља

више трага него када

то организације раде

само за своје члан-

ство.

Циљ рада Уније и јесте да

се користи експертизом читавог

инвалидског покрета како би се

добра системска решења де-

централизовала на јединице

локалне самоуправе. 

Унија организација особа

са инвалидитетом свој нагласак

у раду ставља на неколико

важних подручја рада:

1. Развој инклузивних

политика на локалном нивоу са

циљем оснаживања сарадње

између представника локалних

самоуправа и организација

особа са инвалидите-

том на локалу ради

заједничког креирања

политика једнаких мо-

гућности. 

2. Сензибилиса-

ње јавног мњења за

питања инвалидности у

руху социјалног модела

инвалидности кроз во-

ђење активних кампа-

ња и медијских промо-

ција у вези питања од

значаја за побољшање

квалитета живота осо-

ба са инвалидитетом у

граду Краљеву.

Kraqevo

Pi{e: Milica Jeli}

Oснована Унија
организација

особа са
инвалидитетом
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3. Оснаживање особа са

инвалидитетом и њихових по-

родица, њихову активацију и

већу социјалну укљученост у

свим аспектима друштвеног

живота.

У претходних неколико

месеци, делегати Уније одр-

жали су низ консултативних

састанака са представницима

локалне самоуправе ради ана-

лизе тренутне сарадње, ма-

пирања потреба особа са ин-

валидитетом које организације

заступају и планирања развоја

инклузивних локалних поли-

тика. Као резултат таквих ини-

цијатива, локална самоуправа

све чешће у свом раду пре-

познаје Унију као партнера и

укључује представнике огра-

низација много чешће него што

је то раније био случај, као што

је пример укључења пред-

ставника особа са инвали-

дитетом у локални Савет за

здравље града Краљева. 

Овакав начин сарадње

резултирао је и усвајањем нове

Одлуке о суфинансирању про-

грама рада удружења и уво-

ђењу мера позитивне дис-

криминације према организа-

цијама особа са инвалидитетом

у погледу критеријума вредно-

вања пројеката. 

Такође, на нашу ини-

цијативу у суфинансирање гра-

да је укључена нова област -

социјална заштита, што ће

практично организацијама омо-

гућити да пишу и спроводе

пројекте од којих зависи

стицање лиценце за пружање

услуга социјалне заштите, што

до сада није био случај. 

Укључењем представника

Уније у планирање социјалне

заштите и измене Одлуке о

социјалној заштити града у

септембру месецу, представ-

ници Уније директно су утицали

на увођење нових услуга из

система социјалне заштите

намењених особама са инвали-

дитетом, а нарочито на про-

мену начина на које се на-

бављају услуге, јер је до сада

услуге обезбеђивао само Цен-

тар за социјални рад. 

Након низа консул-

тација са представницима

јавних предузећа и уста-

нова, Унија је успела да

издејствује и прве играчке у

парковима за децу са

инвалидитетом, нова пар-

кинг места означена за

особе са инвалидитетом,

прву тактилну стазу за лица

са оштећењем вида, бес-

платне карте за биоскоп

члановима организација

Уније и бројне друге пов-

ластице. 

У овом моменту активно

се ради на укључивању Уније у

Савет за социјалну заштиту

града Краљева, као и у развој

нове Стратегије социјалне

политике и пратећег Локалног

акционог плана, а нарочито у

планирање развоја услуга

социјалне заштите.

У фокусу нашег рада у

претходних неколико месеци

била је и сарадња са медијима

на локалу. Тиме су у јавности

покренута бројна питања, а

кроз низ емисија и прилога

разговарано је о свакодневном

животу и проблемима особа са

инвалидитетом, о сервисима

подршке, о спорту, пројектима

које организације раде, о

актуелним политичким реше-

њима. Такође, посебан акценат

стављен је на оснаживање

особа са инвалидитетом и де-

стигматизацију представљајући

особе са инвалидитетом из угла

њихових способности, умећа и

талената. 

Дакле, заједно одмота-

вамо клупко које је годинама

уназад замршено изговорима о

недостатку финансијских сред-

става и стављања под тепих

особа са инвалидитетом као

другоразредних грађана. Оче-

кујемо наставак добре сарадње

са медијима и отварање низа

других питања која су до сада

добијала мању позорност.

Kraqevo

Pi{e: Milica Jeli}

Predsednica Unije, 

Milica Jeli} 
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У сарадњи са пар-

тнерским организацијама, удру-

жење дистрофичара Краљево –

Рашки округ од јуна до

децембра 2017. године спро-

водило је пројекат под називом

«Центар за оснаживање особа

са инвалидитетом», одобреном

на редовном годишњем кон-

курсу Министарства за рад, за-

пошљавање, борачка и со-

цијална питања. Пројектом је

обухваћено више од 150 особа

са инвалидитетом и више од 50

чланова породица као ди-

ректних корисника. 

Проблем на који смо

настојали да утичемо јесте па-

сивност код особа са ин-

валидитетом која свој узрок

има у медицинском поимању

инвалидитета. У том смислу,

препознато је да особе са

инвалидитетом не користе у

довољној мери своје ресурсе,

капацитете, знања и могућ-

ности, тако да је спроведено

мноштво активности са циљем

да се подигну њихови капа-

цитети и оснаже потенцијали.

Индивидуални приступ

спроведен је уз подршку со-

цијалне раднице Милице Јелић

која је као водитељ Центра за

оснаживање особа са инва-

лидитетом координирала про-

ценом и планирањем индиви-

дуалних услуга према заинтере-

сованим члановима удружења. 

Фокус индивидуалног

рада огледао се у превенцији

кризних ситуација као што су:

сагоревање породице, саве-

товање и подршка у случа-

јевима насиља у породици,

поремећена комуникација и

породични односи, активација

ОСИ и сагледавања могућности

за растерећење породице и

слично. 

Поред индивидуалних и

групних радионица органи-

зован је и турнир у спортском

риболову за особе са инва-

лидитетом укључене у про-

јекат, посета манастиру Жича

код Краљева, одлазак у био-

скоп и организована посета

културно-уметничком програму

поводом обележавања „8 ве-

кова од крунисања Стефана

Првовенчаног у манастиру

Жича“. 

Нарочито је значајно што

се оваквим видовима пројекта

саме особе са инвалидитетом,

чланови удружења, охрабрују и

оснажују да се активирају у

погледу решавања значајних

IZ RADA ORGANIZACIJA

Kraqevo

Pi{e: Milica Jeli}

УСПЕшНО рЕАлИзОВАН ПрОЈЕкАт

Центар за оснаживање
особа са инвалидитетом

града краљева
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Pi{e: Milica Jeli}

питања у локалној заједници,

почев од приступачности, пар-

кинг места, информисања о

правима и услугама, до размене

информација и актуелности

дешавања у заједници у којој

живе. Овим пројектом оживело

је и само удружење које се у

претходном периоду суочавало

са изостанком континуитета у

финансирању и пасивношћу

својих чланова. 

Континуираном кореспо-

нденцијом и састанцима у

заједници водитеља Центра за

оснаживање и корисника про-

јекта са представницима ин-

ституција, градске управе,

медија, доприносимо да се

потребе особа са инва-

лидитетом лакше мапирају, а

да наша удружења  локална са-

моуправа препознаје као пар-

тнера, а не само као корисника

буџетских средстава.

СПрОВЕДЕНЕ СУ СлЕДЕћЕ грУПНЕ рАДИОНИЦЕ: 

НАСИљЕ У ПОрОДИЦИ: ПрЕВЕНЦИЈА И рАзрЕшЕњЕ
крИзНИх СИтУАЦИЈА; 

рАДИОНИЦА: рАД НА рАчУНАрУ; СОЦИЈАлНЕ ВЕштИНЕ
зА бОљИ ПОлОжАЈ ОСИ У лОкАлНОЈ зАЈЕДНИЦИ;
МЕхАНИзМИ рЕАгОВАњА У СтрЕСНИМ жИВОтНИМ

СИтУАЦИЈАМА;  ФУНкЦИОНАлНИ ПОрОДИчНИ ОДНОСИ
И АСЕртИВНА кОМУНИкАЦИЈА; бОљИ кВАлИтЕт

жИВОтА крОз ПрАВА И УСлУгЕ У СИСтЕМУ СОЦИЈАлНЕ
зАштИтЕ; шАНСА зА ПОСАО: ПИСАњЕ рАДНЕ
бИОгрАФИЈЕ И ПрИПрЕМА зА ИНтЕрВЈУ кОД

ПОСлОДАВЦА;  ПОСлОВНА кОрЕСПОНДЕНЦИЈА зА
СВАкОг: ИзрАДА МОлбИ, жАлбИ И Др. ДОПИСА;

ВЕштИНЕ ЈАВНОг НАСтУПА; кОНСтрУктИВНА УПОтрЕбА
ИНтЕрНЕтА; СПОрт зА ОСОбЕ СА ИНВАлИДИтЕтОМ И

ПрЕДНОСтИ рЕДОВНЕ ФИзИчкЕ АктИВНОСтИ;
ПОлИтИчкА ПАртИЦИПАЦИЈА ОСОбА СА

ИНВАлИДИтЕтОМ; УСлУгЕ ПЕрСОНАлНЕ АСИСтЕНЦИЈЕ И
ПОМОћ У кУћИ кАО СЕрВИСИ ПОДршкЕ – зНАчАЈ,

СлИчНОСтИ И рАзлИкЕ; САМОСтАлНИ жИВОт ОСОбА СА
ИНВАлИДИтЕтОМ – ПЕрСПЕктИВА У бУДУћНОСтИ;
рАДНО-ОкУПАЦИОНА рАДИОНИЦА И ПрЕДАВАњЕ:

ОчУВАњЕ рАДНИх СПОСОбНОСтИ; ОчУВАњЕ
МЕНтАлНОг зДрАВљА ОСОбА СА ИНВАлИДИтЕтОМ;

САЈАМ ВЕштИНА ОСОбА СА ИНВАлИДИтЕтОМ;

лЕСкОВАЦ

чесма приступачна за
особе са инвалидитетом

На платоу главне улице у Лесковцу,  крајем године су

постављене чесме, које су приступачне особама са инвалидитетом,

пре свега корисницима инвалидских колица. Ово је само још један

корак напред који је направио лесковачки Водовод и градска управа

у стварању града приступачног за све.
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Smederevo

Pi{e: Radovan Jovanovi} 

ликовна радионица

У Центру

за културу у

П о ж а р е в ц у ,

љуба зношћу

д и р е к р о р а

центра госпо-

дина Ивића,

о б е з б е ђ е н а

нам је присту-

пачна просто-

рија у којој смо

17. октобра

2017. године

одржали веома

успешну креативно-едукативну ликовну радио-

ницу са циљем да укључимо што више чланова

свих узраста и омогућимо да кроз опуштено дру-

жење искажу своје таленте за неке технике

цртежа, скицирања, сликања пастелним и тем-

пера бојама и др.

Присутни чланови су били едуковани за

рад по свом избору, па су неки користили гра-

фите за цртање мртве природе, неки су кори-

стили воштане и темпера боје за сликање пејза-

жа, а неки су копирали задату слику од едука-

тора. 

Радионицу је водио едукатор Михаило

Јовановић, сликар из Пожаревца и сваком члану

је помагао,указивао на грешке и упућивао их на

могућности решења у конкретним ситуацијама.

Уз шалу и весело дружење, сви чланови

су се трудили да дају свој максимум, разме-

њујући знање и искуство, па су резултати били

изнад очекивања, гледано са аспекта квантите-

та, али пре свега квалитета, што је одушевило и

самог едукатора и љубазно особље Цен-тра за

културу, које је нас-тојало да нам удовољи на

сваки начин, постављањем рампи, кувањем

кафе и сл.

У Центра за културу у Пожаревцу за наше чла-

нове и чланове њихових породица 20. октобра 2017.

године одржали смо трибину о значају физикалних

вежби у успоравању прогресије болести. Предавачи

су били Милена Вучковић, виши медицински терапеут

и проф. физичке културе, Предраг Гошић.

Милена Вучковић је одржала предавање на

тему «Симптоми дистрофије, прогресија и облици», са

посебним освртом на деформације појединих делова

тела због дугог седења, као што су савијена колена,

стопала и ахилова тетива. Истакла је велики значај

вежби у овом домену.

Прешло се, затим, на практичне демонстрације

вежби, које је изводио проф. Гошић, по упутствима

терапеута и то у многим сегментима, као што су: вежбе

савијеног колена, ахилове тетиве, вежбе вратних и

очних мишића, вежбе дисања и др.

Чланови Удружења и чланови њихових породи-

ца су били веома мотивисани за дискусију и постав-

љали разна питања у вези извођења појединих вежби.

Едукатори су им давали конкретна, стручна и практич-

на упутства и објашњења.

трИбИНА

значај физикалних вежби
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Smederevo

Pi{e: Radovan Jovanovi} 

Поводом прошлогодиш-

ње изненадне смрти нашег

истакнутог члана Станимир

Раденковића из Пожаревца,

иначе љубитеља спортског ри-

болова, одлучили смо да у знак

сећања и захвалности за његов

допринос у раду Удружења, ор-

ганизујемо годишњи мемори-

јални турнир у риболову на

Дунаву у Браничевском округу. 

У присуству чланова

породице Станимира Раден-

ковића, супруге Наде и ћерке

Иване, на обали Дунава у Др-

вну, надомак Старог Костолца и

Пожаревца, 8. октобра 2017.

године одржали смо отворени

турнир у спортском риболову,

на коме су уз наше чланове са

браничевског и подунавског

округа учешће узеле и екипе

краљевачког и чачанског удру-

жења. 

Пре почетка турнира,

Председник удружења домаћи-

на, Радован Јовановић евоци-

рао је успомене и одао захвал-

ност покојном Стаимиру, иначе

заменику председника удруже-

ња, истакавши да је његова

смрт велики губитак не само за

матично удружење, већ и за

дистрофичаре уопште, јер се

радило о човеку спремном да

увек помогне, стигне свуда где

је потребно.

Такође и потпредесдник

СДС-а, Радован Павловић,

изразио је дубоко жаљење због

губитка човека који је био ши-

роко познат као добар друг,

активан члан и истакнути

борац за права оболелих од

дистрофије. Живота Радојко-

вић, председник спортске сек-

ције СДС-а, је истакао да му је

Станимир, као активни спорти-

ста у риболову, био близак

пријатељ и друг. 

По лепом али и помало

ветровитом дану, на прелопој,

зеленој обали Дунава, так-

мичење у риболову је било фер

и бескомпромисно па је на

крају извршено мерење улова

и утврђен редослед победника.

Прво место са уловом од

1.970 грама освојила је Славица

Тодоровић, члан удружења до-

маћина. Друго место са уловом

од 1.810 грама освојио је Ненад

Миленковић, а треће са 1.300

грама Ненад Чурлић, обојица

чланови краљевачког удруже-

ња.

Четврто, пето и шесто

место освојили су чланови

удружења домаћина и то:

Ђорђе Сретеновић са уловом

од 800 грама, Градимир

Ивановић са 600 гр и Немања

Јовановић са 150 грама.

По завршеном мерењу

улова, проглашени су победни-

ци. Реч је затим узео

Председник удружења домаћи-

на, захвалио свима на учешћу и

честитао победницима, а

супрузи покојног Станмира, На-

ди Реденковић, уручио мемо-

ријалну повељу и замолио је да

она уручи пехаре и медеље

победницима трунира. Тако су

прва тројица најуспешнијих

добили пехаре, а следећа трој-

ица (од 4. до 6. места) су доби-

ли пригодне медаље, након

чега је уследио заједнички

ручак. 

Први меморијални турнир у

спортском риболову

“Станимир раденковић”
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Удружење дистрофичара

Златиборског округа у Ужицу,

уз подршку Министарства кул-

туре и информисања, реализо-

вало је у периоду од 1. јула до

31. децембра 2017. године

наставак пројекта „Информа-

тивно-афирмативна мрежа Зл-

атиборског округа“.

Први део пројекта у пет

од десет општина

Златиборског округа, терито-

ријално највећег округа у

Србији, реализован је у току

2016. године и подразумевао је

прављење ТВ и радио емисија,

интернет и новинских чланака

на тему активности, проблема,

позитивних примера из живота

особа са инвалидитетом и

организација. Сваког месецу у

фокусу је била једна од пет

општина којима смо ове године

посветили пажњу – Чајетина,

Сјеница, Нова Варош, При-

јепоље и Косјерић. Поред

особа са инвалидитетом, као

саговорници у овим емисијама

појавили су се и представници

локалних самоуправа, центара

за социјални рад и других

ресорних институција и устано-

ва.

Поред 5 ТВ емисија које

су емистоване на регионалној

„Телевизији 5“, реализовано је

и емитовано 10 радио емисија

на најстаријем радију у запад-

ној Србији – „Радио Ужицу“, а

пет новинских чланака објав-

љено је у регионалном недељ-

нику „Вести“. Такође, по пет

интернет чланака објављено је

на сајтовима ужичке продук-

ције „Зоом“ која је и продук-

цијски помогла реализацију

овог садржаја, али и на регио-

налном интернет порталу

„Ужичка република пресс.“

Заједно са прошлом го-

дином то чини укупно 60 једи-

ница медијског садржаја на

тему особа са инвалидитетом,

што је за једну локалну зајед-

ницу само по себи импозантно,

поготово када се има у виду

чињеница колико је та тема

комерцијалним медијима -

(не)занимљива.

U`ice

Pi{e: ^edomir Cicovi} 

рЕАлИзОВАН ПрОЈЕкАт

„Информативно-афирмативна
мрежа златиборског округа 2“

Удружење дистрофичара

Златиборског округа у парт-

нерству са Удружењем инвали-

да церебралне и дечије пара-

лизе из Ужица, Предшколском

установом и основном школом

„Алекса Дејовић“ из Севојна, а

уз подршку Министарства рада

и со-цијалне политике и града

Ужица, припремило је дечију

представу „С оне стране дуге“.

Представа је рађена по

тексту и у режији Радована

Павловића, учитеља у основ-

ној школи „Алекса Дејовић“ из

Севојна, а у представи су глу-

Позоришна

представа

„С оне

стране
дуге“
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U`ice

Pi{e: ^edomir Cicovi} 

Крајем августа Удружење дистрофичара јуж-

нобанатског округа за тридесет  чланова заједно са

њиховим пратиоцима организовало је излет до

Сребрног језера. Иако су то били последњи авгу-

стовски дани, време нам је ишло на руку. Дан је

био изузетно топао и чланови су успели и да се

окупају, сунчају, а неки и провозају педолином.

Крајем октобра прошле године, ораганизова-

но је дружење у ресторану Занзибар, у Панчеву,

где се окупило двадесетак чланова. Присутне је

поздравио председник организације Георгије

Николић и упознао са активностима Удружења за

наредну 2018. годину. Уз музику, вечера је протек-

ла у веома веселој атмосфери и наравно, сви смо

констатовали да би овакви сусрети могли бити

чешћи.

Панчевачко Удружење је такође ораганизо-

вало 27. децембра скуп чланова пред новогодиш-

ње празнике, који су активни учесници радионица

у оквиру различитих пограмских активности. Са

Лидијом Мањом, која води радионице, одлучивали

смо шта ће се у наредној години радити и у доборм

расположењу изабрали најлепше радове. Победио

је Светислав Миховиловић у тесној борби против

Раде Златановић и Јулишке Давид.

Слађана Раденковић

мили чланови два наведена удружења, деца из

основне школе, предшколске установе, а велики

допринос дала је и учитељица Ксенија Шупић.

Поред занимљивог текста у рими, веома

интересантних костима и приче, ова представа у

својој основи носи поруку да треба бити свој и

јединствен, а да је различитост управо наша најве-

ћа људска вредност и предност.

Представа је премијерно изведена за децу и

одрасле, 22. децембра 2017. у Народној биоблио-

теци Ужице пред препуним гледалиштем, а плани-

рано је да у овој години буде договорено и више

извођења, у складу са интересовањем које постоји.

Вести из Панчева 
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кАбАрЕ “СВИ СМО МИ ИСтИ”

Особе са
инвалидитетом

у главним улогама

Поводом Међународног дана особа са

инвалидитетом, 2. децембра 2017. године у позо-

ришту “Душко Радовић” изведен је кабаре са

филмском музиком, у оквиру пројекта “Сви смо

ми исти”. Главне улоге играле су особе са инва-

лидитетом, уз подршку ансамбла “Коло” и про-

фесионалних музичара који су нумере изводили

уживо.

Представа, коју је режирао Ђорђе Мака-

ревић, потпуно је прилагођена особама са инва-

лидитетом. Сценографија је била приступачна

главним актерима у сваком смислу. За особе

оштећеног слуха било је обезбеђено превођење

на српски знаковни језик, а и програм представе

штампан је на Брајевом писму.

Пројекат су финансијски подржали Мини-

стартво за рад, запошљавање борачка и

социјална питања и Градски секретаријат за

социјалну заштиту.

У реализацију кабареа био ће укључен

велики број партнера, од којих је свако на свој

начин дао допринос у реализацији овог једин-

ственог пројекта.Велику подршку пружила је и

Национална организација особа са инвалидите-

том Србије.
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У резиденцији Норвешког

амбасадора у Београду, 14.

новембра 2017. године органи-

зован је догађај поводом јуби-

леја НООИС-а, 10 година од

оснивања организације. 

Организаторка скупа била

је супруга норвешког амбасадо-

ра у Србији, Hager Bjornstad, а

догађају у резиденцији прису-

ствовало је око 50 жена, супруга

амбасадора из разних земаља

широм света, као и један број

других званица, сарадника ам-

басадора и његове супруге. 

Она је на почетку поздра-

вила све госте, а посебно говор-

нике и изразила наду да ће се

ова сарадња наставити и добити

и друге облике.

О инвалидском покрету у

Србији и деловању НООИС-а у

последњих 10 година говорила

је Иванка Јовановић, извршна

директорка НООИС-а и стручна

сарадница СДС-а. 

ДОгАђАЈ У рЕзИДЕНЦИЈИ

НОрВЕшкОг АМбАСАДОрА У СрбИЈИ

Из нашег угла
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Након ње, др Дамјан

Татић, сарадник НООИС-а и

СДС-а, али и члан УН Комитета

за права особа са инвалидите-

том, представио је Конвенцију

УН о правима особа са инвали-

дитетом и објаснио шта је све

Србија до сада учинила у погле-

ду примене ове Конвенције. 

О активностима УНИЦЕФ-

а у Србији, а посебно о конкрет-

ној подршци деци са инвалиди-

тетом, говорила је Весна Де-

јановић. На крају, о моделима

друштвено одговорног посло-

вања говориле су Јелена Те-

павчевић и Слађана Мариновић

из робне куће Икеа.

Све презентације су про-

праћене са великом пажњом, а

судећи по питањима и диску-

сији која се након тога водила,

могло се закључити да је публи-

ка била веома заинтересована

за ову тему.

Програм је завршен сјај-

ним наступом деце са семтњама

у развоју, чланова Удружења

Небоград, која су извела неко-

лико нумера, од којих последњу

на норвешком језику.

Dr Damjan Tati}
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Кроз реализацију култур-

но-медијског садржаја, у прве

две сезоне, обрађене су теме

које подижу свест о заштити

животне средине, проблемима

екологије у нашем душтву, пре-

венцији конзумације алкохола,

ризичног понашања младих и

мигрантској кризи. Анимирани

видео садржај се пре свега

обраћа млађој популацији. 

Министарство просвете,

науке и технолошког развоја

препоручило је серијал за упо-

требу основним школама у

оквиру предмета - Свет око нас

и (Грађанско васпитање). ГСП

је почео да емитује видео кли-

пове на дисплејима у еколош-

ким аутобусима. Поред редов-

ног емитовања на РТС-у, све

више регионалних и локалних

телевизија емитује серијал. 

Анимирани серијал - за бољи мравињак

ускоро почиње са емитовањем

трећа сезона анимираног
серијала 

„за бољи мравињак“
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У трћој сезони Мравци

нам доносе четири нове теме из

области људских права особа

са инвалидитетом и екологије.

Иванка Јовановић, извр-

шна директорка Националне

организације особа са инвали-

дитетом као стручни сарадник

на пројекту сматра:

- Велики је број едука-

тивних садржаја, односно

области које завређују да се

о њима подиже свест, а које

се односе на права особа са

инвалидитетом. Многе од

њих представљене су у

форми анимираних видео

клипова у оквиру серијала

“за бољи мравињак”.

НООИС је одлучио да у овој

сезони обрадимо теме –

„људска права особа са

инвалидитетом“ и „Препре-

ке за особе са инвалидите-

том“, са жељом да пре свега

младима скренемо пажњу

на ситуације са којима се

особе са инвалидитетом

суочавају у свакодневном

животу, а које крше њихова

основна људска права.

Шумарски факултет из

Београда је партнер на пројекту

за области екологија и заштита

животне средине.

- Анимирани серијал

за бољи мравињак је при-

мер изузетног образовног

материјала који кратком

формом, богатим садр-

жајем и јасним порукама

позитивно утиче на свест

деце, па и њихових родите-

ља, о значају очувања жи-

вотне средине. Поред пре-

тходно обрађених тема о

пошумљавању и заштиће-

ним природним добрима,

шумарски факултет у тре-

ћој сезони овог сјајног

серијала помаже ауторима

да обраде теме везане за

бујице, поплаве, и инвазив-

не врсте биљака и животи-

ња – каже др Владан Иветић,

стручни сарадник испред

„Шумарског факултета“.

Анимирани клипови садр-

же ћирилични и енглески титл.

Постављени су и на социјалне

мреже и представљају јавно

добро. 

С е р и ј а л

„За бољи мрави-

њак“ је реализован је

уз подршку Министарства

за културу и информисање у

оквиру конкурса за јавно

информисање.

Тина Драгићевић

EDUKATIVNO




