


2

Vesnik MD

list za pitawa 
lica sa mi{i}nom 

distrofijom i srodnim 
neuromi{i}nim oboqewima

Izdava~ i osniva~:
Savez distrofi~ara Srbije

Za izdava~a:
Predrag Baki}

Izdava~ki savet:
Dragana Malu{ev,

Borka Raji{i}, 
Aleksandra \or|evi}, 

Dobrila Na{pali},
Sla|ana Radenkovi} 

Glavni i odgovorni urednik:
Ivanka Jovanovi}

Pomo}nik urednika:
Dr Zdravko [or|an

Redakcija:
Mira Vuka{inovi},
Jelena Milo{evi},

Gordana Stojanovi},
Dr Damjan Tati}

Saradnici:
Julijana ^atalinac
^edomir Cicovi}

Irena Pavlovi}
Marija Radovanovi}

Dizajn i tehni~ko ure|ewe:
Ivanka Jovanovi}

Dizajn korice:
Dragana Mi{ovi} 

Adresa redakcije:
Savez distrofi~ara Srbije
Ul. Dimitrija Tucovi}a 23

11 000  Beograd
Tel/faks: 011/2455-184

E-mail:

savezdistroficara@mts.rs

Sajt:

www.distrofija.rs

[tampa:
[tamparija"3D grafika"

Ul. Mali{e Atanackovi}a, Ужице
Tel/faks: 031/ 521-683

Tira`:
1.500 primeraka

CIP - Katalogizacija u 
publikaciji 

Narodna biblioteka Srbije, Beograd:
061.2(497.11):616.74-007.23

List izlazi tromese~no 

ISSN 2406-1816=Vesnik MD
COBISS.SR-ID 238243079

Besplatan primerak

[tampawe ovog broja 

finansijski je omogu}ilo 

Ministarstvo kulture i informisawa

Поштовани читаоци,

Јесењи број Весника МД је управо пред вама, са

насловима који ће, верујем, привући вашу пажњу. 

У тромесечју иза нас, у Србији је обележено

више манифестација, попут Недеље борбе против

дистрофије, Међународног дана оболелих од

Дишена, 10 година од ступања на снагу УН

Конвенције о правима особа са инвалидитетом, а

организовани су и разни скупови, како на домаћем,

тако и на међународном плану.

Једна од значајних активности које смо

испратили је и већ традиционални едукативни камп

за децу и младе са дистрофијом, као и за чланове

њихових породица. Овогодишњи камп организован је

у бањи Ждрело на тему: „Подизање капацитета деце

и младих особа са дистрофијом и њихових

породица“.

Успешно је одржано и 42. првенство Србије у

шаху за дистрофичаре, а том догађају присуствовао

је и министар за рад, запошљавање брачка и

социјална питања, Зоран Ђорђевић, као и помоћник

министра, Биљана Барошевић.

То је укратко преглед догађаја о којима можете

читати у овом броју нашег листа, а свакако ћете наћи

још мноштво других важних информација. 

До следећег броја,

Иванка Јовановић
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“Недеља борбе против

дистрофије” je традиционална

манифестација коју је европс-

ка организација дистрофичара

(ЕАМДА) установила 1973. год.

од када се сваке године обеле-

жава у нашој земљи.  

Савез дистрофичара Ср-

бије и ове године је обележио

“Недељу“ централним дога-

ђајем у Београду, у присуству

бројних представника из орга-

низација дистрофичара из

целе Србије.

Тим повомдом у хотелу

Holiday Inn 22. јуна одржан је

округли сто на коме је цент-

рална тема била – „Положај

деце и младих особа са дис-

трофијом у друштву“.

У уводном делу, након

обраћања председника СДС-а,

Предрага Бакића и стручне

сараднице, Иванке Јовановић,

представљени су резултати

истраживања „Положај деце са

инвалидитетом у Србији“.

Истраживање је спрове-

ла Национална организација

особа са инвалидитетом

Србије (НООИС) 2017. године,

у сарадњи са Министарством

за рад, запошљавање, борачка

НеДеља БОрБе ПрОТИВ ДИСТрОфИЈе

Положај деце и 
младих особа са 

дистрофијом 
у друштву
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и социјална питања, Минис-

тарством здравља, Минис-

тарством образовања, науке и

технолошког развоја и у парт-

нерству са УНИЦЕФ-ом и ЕДФ-

ом, а уз финансијску подршку

Европске уније. 

Ситуациона анализа је

била фокусирана на положај

деце са сметњама у развоју и

инвалидитетом у шест области:

дискриминација, сиромаштво и

социјална сигурност, образова-

ње, социјална заштита и живот

у породичном окружењу, здрав-

ствена заштита и заштита од

насиља и злостављања, а о

кључним резултатима истражи-

вања говорио је Марко Милано-

вић, главни ис-

траживач на

пројекту. 

Иванка Јо-

вановић, уједно

и извршна ди-

ректорка Наци-

оналне органи-

зације, сматра

да је сoцијална

сигурност поро-

дица деце са

сметњама и  ин-

валидитетом ве-

ома важна, јер

ове породице

често имају веће

трошкове живота

и мање мо-гућ-

ности зараде.

Обраћајући се на том скупу, она

је између осталог рекла:

- Деца са инвалидитетом

су двоструко маргинализована,

како по основу инвалиднoсти,

тако и по основу година, а

њихове породице су често

додатно изложене ризику од

сиромаштва. Последице тога

могу бити вишеслојне како за

децу која тиме постају изложе-

нија разним видовима дискри-

минације, тако и за породице,

које додатно могу бити опте-

рећене бременом повећаних

трошкова инвалидности, што

свако одговорно друштво мора

да превенира. 

О г р о м н о

интересовање при-

сутних привукло је и

излагање проф. др Вед-

ране Милић Рашић са Кли-

нике за неурологију и психијат-

рију за децу и омладину у

Београду која је говорила на

тему - Представљање нових

терапија за децу са дистро-

фијом и почетак њихове

примене у Србији.

Она је представила најно-

вија медицинска сазнања у вези

примене терапије Спинраза, а у

светлу одлуке да ће овај тре-

нутно најскупљи лек на свету (о

чему смо детаљно писали у

прошлом броју) у Србији почети

да прима 17 деце оболеле од

мишићне дистрофије. Говорећи

о очекиваним ефектима, крите-

ријумима за избор деце која ће

примати терапију, али и могу-

ћим нежељеним ефектима, иза-

завла је велико интересовање

присутних. 

У вези ове, као и пре-

тходне теме, вођена је дужа

дискусија.

ЦИљ ОБелеЖаВања ОВе 
МаНИфеСТаЦИЈе ЈеСТе ПОДИЗање

СВеСТИ ЈаВНОСТИ О ПраВИМа И
МОгУћНОСТИМа, алИ И ПрОБлеМИ-
Ма Са КОЈИМа Се СУОчаВаЈУ ОСОБе
ОБОлеле ОД ПрОгреСИВНИх НеУрО-

МИшИћНИх БОлеСТИ КОЈИх У
НашОЈ ЗеМљИ ИМа ОКО 1.800
(регИСТрОВаНИх члаНОВа),

ПОВећање ВИДљИВОСТИ, КаО И
њИхОВа афИрМаЦИЈа У ДрУшТВУ.

Prof. dr Vedrana Ra{i} - Mili}
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Под покровитељством

Министарства за рад, запошља-

вање, борачка и социјална

питања (Сектора за заштиту

особа са инвалидитетом), Савез

дистрофичара Србије организо-

вао је  42. шаховско првенство

дистрофичара Србије. 

Најбољи шахисти и шахи-

сткиње поново су се окупили у

Београду у хотелу „Н„ од  28. до

31. маја 2018. год. где су и про-

шле године одмеравали снагу у

древној шаховској игри на 24

поља.

Леп и сунчан дан обрадо-

вао је и охрабрио чланове

Савеза, учеснике првенства, да

још једном успешно проведу

неколико дана далеко од својих

домова, да се виде са старим

знанцима и пријатељима и раз-

мене искуства.

Овогодишње првенство

окупило је 41 такмичара у свим

категоријама, који су се надме-

тали у следећим категоријама: 

Прва лига сениори – 16

учесника, 

Друга лига сениори – 13

учесника, 

Жене и омалдинци - 

10 такмичарки и 2  

омладинца

42. шахОВСКО ПрВеНСТВО 
ДИСТрОфИчара СрБИЈе

Играчи 
на потезу

Na ceremoniji otvarawa - ministar Zoran ]or|evi} i pomo}nica ministra,

Biqana Baro{evi}
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Ове године улогу делиоца

правде на првенству припало је

Роберту Травици из Сомбора,

младом перспективном нацио-

налном судији, коме не треба

помоћ у електронском парова-

њу. Успешно је судио, паровао

и играо шах, што је за сваку

похвалу.

Првог дана у вечерњим

сатима после техничке конфе-

ренције, одигран је један брзо-

потезни шах турнир популарно

назван Цугер - „Сећање на шам-

пионе“. Право учешћа имали су

сви заинтересовани: сениори,

жене, јуниори и пратиоци.

Играло се по швајцарском

систему 7 кола. Најуспешнији

био је Марко Стојановић из

Шапца са 6,5 поена, друго

место заузео је Сафет Латовић

из Ужица са 6 поена  и Живота

Радојковић – дииректор првен-

ства са 4,5 поена.   

Свечано отварање

Другог централног дана

такмичења, скуп је посетио ми-

нистар за рад, запошљавање и

социјална питања Зоран Ђор-

ђевић, који је обишао све при-

сутне и са сваким разменио по

неку реч. Он је дошао са својом

сарадницим, Биљаном Бароше-

вић, помоћником министра, а у

званичном делу свечаног отва-

рања обратио се присутнима и

отоврио првенство. 

Председник СДС-а Пред-

раг Бакић је пригодним говором

током отварања захвалио Ми-

нистру на посети речима да је

господин З. Ђорђевић први ми-

нистар који је дошао на првен-

ство дистрофичара Србије. 

Присутнима се обратио и

Драгољуб Гане Јоксимовић који

је причао о златном добу шаха,

када су дистрофичари тадашње

Југославије у три наврата били

на крову Европе. 

Министар је након одржа-

ног пригодног говора повукао

први потез код омладинаца.

Захвалио се на пријему и обе-

ћао већу сарадњу са СДС-ом. 
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После њего-

вог одласка, када је

завршена церемонија

свечаног отварања тур-

нира, кренуло се у љути бој

на шаховској табли. Играло

се по швајцарском систему у

седам кола, темпо игре 45 мин

по играчу у свим категоријама,

осим за омладинце где се игра-

ло двокружно.

Овогодишње, 42. шаховс-

ко првенство дистрофичара

србије затворио је Председник

СДС-а Предраг Бакић. Директор

турнира пожелео је свима

здравља и успеха у раду и да се

поново видимо на 43. првен-

ству.

Живота Радојковић, директор
првенства

резултати и пласман

Најуспешнији шахисти награђени су пехарима, а остали медаљама, дипломама 

и новчаним наградама. Следе резултати по категоријама:

Прва сениорска лига

1. Марко Стојановић , шабац – 6,5 поена

2. роберт Травица, Сомбор  - 5,5 поена

3. Сафет латовић, Ужице – 5 поена

Друга лига сениори  

1. Милосав Карајовић, Крагујевац - 6 поена

2. Власта филиповић, УД Бољи живот, Смедерево – 5,5 поена

3. александар ћирић, чачак - 5 поена

Жене

1. Сњежана рисимовић, чачак - 6 поена

2. гордана Марковић, Београд - 5 поена

3. Јелена Петровић, шабац - 4,5 поена

Код омладинаца неумољив је био Вук Ђорђевић са 4 поена, док је друго место 

припало Ненаду Влајковићу.

Вук је, као што и само име каже, био неустрашив. Није се уплашио ни сениора па је успешно 

учествовао и у брзопотезном турниру.

Да напоменем још да из прве лиге - сениори три задњепласирана играча испадају у другу лигу

сениори, а то су: Илија Божић - Београд, Ненад Аритоновић  - Космет и 

Мареновић Раденко – Краљево. 

Из друге лиге у прву лигу - сениори директан пласман остварили су: 

Милосав Карајовић– Крагујевац и Власта Филиповић – УД Бољи живот, Смедерево.
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Juniori - pobednici

Pobednici 42. {ahovskog prvenstva Srbije za distrofi~are

Mu{karci - pobednici (druga liga seniori)

@ene - pobednice Mu{karci - pobednici

(prva liga seniori)



IZ RADA SAVEZA

Jesen 2018.10

Бања ЖДрелО

„Подизање капацитета
деце и младих особа са
дистрофијом и њихових

породица“
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Савез дистрофичара Ср-

бије већ годинама посебну

пажњу посвећује деци и мла-

дим особама са дистрофијом

кроз организацију различитих

активности које утичу на по-

бољшање квалитета њихових

живота и успешнију интегра-

цију.

Један од најзначајних

видова пружања подршке је

организација програма који

обухвата едукативне, психо-

лошке и креативне радионице,

с обзиром да су претходна иску-

ства  потврдила да едукација

деце од стране стручних лица,

лиценцираних едукатора и раз-

мена искуства између породица

из различитих градова и среди-

на, значајно доприносе прева-

зилажењу многобројних про-

блема.

У циљу обезбеђивања

квалитетне едукације што ве-

ћег броја учесника различитог

узраста из целе Србије, потреб-

но је организовати два модула

програма, а ове године, Савез

је реализовао први модул за

децу и младе особе са дистро-

фијом под називом „Подизање

капацитета деце и младих

особа са дистрофијом и њихо-

вих породица“ у бањи Ждрело

од 26. до 28. септембра за 30

учесника. 

Програм је одржан под

покровитељством Министар-

ства за рад, запошљавање,

борачка и социјална питања, а

уз вођство едукаторке, маги-

стра психологије, Споменке

Савић. Током три дана одржане

су разноврсне активности: пси-

холошко-едукативне, радно-

окупационе и креативне радио-

нице, представљање различи-

тих механизама за решавање

конфликата, играње улога -

психодрама, овладавање игром

тајни и грађења поверења..

Родитељи су, такође,

били активни учесници програ-

ма, посебно током вежбе “Улога

породице у одрастању детета“

што је веома важно за зајед-

ничку примену стечених знања

и вештина у будућности.

Уз осмех, игру, глуму,

пливање и живописну презен-

тацију, успели смо штошта да

научимо и унапред се радујемо

дружењу са новим пријатељима

на другом делу програма у

бањи „Ждрело“.

Драгана Малушев
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Бања ЖДрелО

„Подизање капацитета деце и 
младих особа са дистрофијом и

њихових породица“
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младих особа са дистрофијом и

њихових породица“
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Међународни дан Дише-

нове мишићне дистрофије се од

2014. године обележава сваког

7.септембра и тим поводом,

Савез дистрофичара Србије je у

склопу програмских активности

организоваo централни догађај

и округли сто, 24. септембра

2018.године, у Палати Србија у

Београду.

Циљна група округлог

стола су били родитељи деце

оболеле од Дишенове мишићне

дистрофије, односно чланови,

као и представници удружења

из мреже Савеза дистрофичара

Србије.

На скупу који је обу-

хватио око 50 учесника, го-

ворили су наши истакнути

стручњаци: доц. др Миодраг

Вукчевић, начелник службе

пулмологије КБЦ „Земун“ на

тему „Мултидисциплинарни

приступ у збрињавању осо-

ба са мишићном дистро-

фијом“, затим проф.др Пре-

драг Минић са Института за

здравствену заштиту мајке и

детета “Др Вукан Чупић“ на

IZ RADA SAVZA

Међународни дан
Дишенове мишићне

дистрофије
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IZ RADA SAVZA

тему „Дуготрајна неинва-

нзивна вентилација у нас-

ледним мишићним болес-

тима“ и др Весна Букумировић

са Клинике за пулмологију,

Клинички центар Србије, на

тему „Примена неинван-

зивне механичке венти-

лације у Центру за неурому-

скуларне болести – КЦС“.

Након занимљивих и

врло корисних излагања

предавача, повела се, између

осталог, дискусија о „горућим“

питањима корисника апарата

за НИВ – проблема замене

апарата за које од почетка

године неће више бити

резервних делова за одржа-

вање, неопходности мењања

законске регулативе, односно,

укидања старосне границе (до

18 година) за особе које имају

потребу за НИВ апаратом који

ради 24 часа, потребом

омогућавања добијања апарата

за искашљавање оболелима од

тешких облика мишићне дис-

трофије и спиналне мишићне

атрофије итд.

Како је у току реали-

зација иницијативе Савеза

дистрофичара Србије за измену

Правилника о медицинско тех-

ничким помагалима који се

обезбеђују из обавезног здрав-

ственог осигурања, скупу је

присуствовала и Весна

Латиновић из Републичког

фонда за здравствено осигу-

рање која је упутила присутне у

тренутно стање и ток про-

цедуре за измену тог Правил-

ника и решавања проблема о

којима се водила дискусија и

изнела оптимистичне прогнозе

за усвајање захтева Савеза.  

Драгана Малушев
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У суботу, 25. августа 2018. године,

преминуо је  Борис шуштаршич.

рођен је у јуну 1945. године у

љубљани. 1966. године прекида студије и

постаје  први председник новооснованог

Савеза дистрофичара Југославије, а три

године касније именован је за председника

Савеза дистрофичара Словеније. Основао

је два предузећа за запошљавање особа са

инвалидитетом – Бирографика Бори у

љубљани и Дом Два топола у Изоли. 

Захваљујући његовој посвећености и

преданом раду током дуге и блиставе

каријере, значајно је допринео јачању

организација особа са инвалидитетом и

целокупног инвалидског покрета у

Словенији, али и у региону, што представ-

ља једно од његових највећих постигнућа.

Увек је смтатрао да само јаке и уједињене,

организације особа са инвалидитетом могу

представљати релевантног саговорника

државе у остваривању интереса особа са

инвалидитетом.

Учествовао је у формирању еаМДа-е

(европске организације дистрофичара)

чији је био члан, а потом и председник све

до своје смрти. Био је и члан Управног

дбора еДф-а (European Disability Forum) и

председник Националног већа инвалид-

ских организација Словеније, односно

кровне организације особа са инвалидите-

том у Словенији.

Борис шуштаршич је такође имао и

функцију државног саветника у неколико

мандата у оквиру Словеначког Парла-

мента. Добитник је награде Министарства

за  рад, породицу и социјална питања за

изузетан успех у свом раду у области

IN MEMORIAM

Борис шуштаршич

Одлазак 
великана
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социјалне заштите. Одликован је почасним орденом слободе републике Словеније за

његов лични допринос унапређењу права особа са инвалидитетом у Словенији.

Борис шуштаршич је аутор или коаутор многих чланака, стручних и радова на тему

инвалидности. Свој живот је посветио развоју сарадње између особа са инвалидитетом,

посебно особа оболелих од прогресивних неуромишићних обољења, непрекидно граде-

ћи мостове пријатељства и сарадње, како између нас међусобно, тако и ништа мање

између особа са инвалидитетом и стручњака, лекара, истраживача, представника доно-

сиоца одлука и свих оних који су могли да допринесу стварању позитивних друштвених

промена.

Свима нама који смо га познавали и имали ту привилегију да са њим сарађујемо и

будемо његови пријатељи, много ће недостајати, али ће његово дело и све што је пости-

гао заувек оставити неизбрисив траг у историји инвалидског покрета у овом региону, али

у целој европи. 

Драги Борисе, била нам је част…!!!

Нака вам је вечна слава!

Иванка Јовановић

IN MEMORIAM
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Праг

еаМДа 2018

- На тродневном скупу у Прагу окупили су се представници орга-
низација из земље домаћина, као и из Србије, хрватске,
Словеније, Бугарске, Словачке, Пољске, Турске, Италије. 

- Као делагат Србије у овој међународној 
организацији дистрофичара, истовремено и њен потпредседник,
Иванка Јовановић, учествовала је на овом заседању, а са њом и

др гордана Ковачевић са Института за мајку и детете.
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Организација дистрофи-

ачара из Прага (Чешка) била је

организатор 47. засеања ЕАМ-

ДА-е (Европске мреже органи-

зација дистрофичара) које је

одржано у периоду од 20. до 23.

септембра 2018. године. На

тродневном скупу у Прагу оку-

пили су се представници орга-

низација из земље домаћина,

као и из Србије, Хрватске,

Словеније, Бугарске, Словачке,

Пољске, Турске, Италије. Као

делагат Србије у овој међуна-

родној организацији дистро-

фичара, истовремено и њен

потпредседник, Иванка Јовано-

вић, учествовала је на овом

заседању, а са њом и др Гор-

дана Ковачевић са Института за

мајку и детете, која је имала

предавање у оквиру медицин-

ског порграма на тему: Да ли

се улога симптоматске тера-

пије променила у доба

нових терапијских могућно-

сти за оболеле од неуроми-

шићних болести.

ЗаЈеДНИчКИ ИМеНИТељ За ВећИНУ ПреДаВања КОЈа СУ Се 
ОДНОСИла На НОВе И ЈОш УВеК еКСПерИМеНТалНе леКОВе, ОДНОСНО

ТераПИЈе ЈеСТе Да СУ СВе ОНе ВеОМа СКУПе, Да Се УглаВНОМ 
УЗИМаЈУ ДОЖИВОТНО И Да НеМа ПреЦИЗНИх ПОДаТаКа КаКО 
О реЗУлТаТИМа ПрИМеНе И њИхОВИМ ефеКТИМа, ТаКО НИ О 

МОгУћИМ НеЖељеНИМ ДеЈСТВИМа. 

алИ, Са ДрУге СТраНе, ОгрОМНУ НаДУ УлИВа СВеПрИСУТНИ ПОМаК 
У  ОБлаСТИ ИСТраЖИВања КОЈИ ће СИгУрНО У БУДУћНОСТИ ДОВеСТИ

ДО ЗНачаЈНИЈИх реЗУлТаТа, а ТИМе И ДО ОТКлањања СВИх 
НегаТИВНИх ПраТећИх ПОЈаВа, ОД КОЈИх Је ЦеНа СВаКаКО 

ЈеДНа ОД њИх. 

ОНО шТО НаЈВИше ОБећаВа Је ТЗВ. геНСКа ТераПИЈа, а О ОВИМ ТеМа-
Ма И ИСКУСТВИМа ИЗ ЗеМаља – УчеСНИЦаМа КОНфереНЦИЈе У ПрИ-

МеНИ раЗлИчИТИх ТераПИЈа БИлО Је речИ И У ОКВИрУ ПОСеБНО
ОргаНИЗОВаНОг ОКрУглОг СТОла. 

Dr Gordana Kova~evi} i Ivanka Jovanovi}  
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Скуп је, као и

ранијих година, имао

два тематска дела –

медицински и социјални, а

у оквиру њега одржана је и

Скупштина и два састанка

Управног одбора. 

Почетак заседања био је

обележен комеморацијом доса-

дашњем председнику ЕАМДА-е,

Борису Шуштаршичу, који је

преминуо 25. августа 2018.

године. Од њега се, у име свих

присутних, опростио Томислав

Гол, генерални секретар орга-

низације.

Након тога, на свечаном

отварању гостима из иностран-

ства али и земље домаћина

обратили су се, поред новоиза-

браног председника ЕАМДА-е,

Тадеја Корошеца и председник

Савеза дистрофичара Чешке,

Зденек Јанда.

Први дан скупа, тј. меди-

цински део, био је посвећен

представљању стања у обла-

стима дијагностиковања и но-

вих терапија у лечењу неуроми-

шићних болести, посебно СМА,

Дишенове мишићне дистрофије

и АЛС-а, затим о значају рахби-

литације и отклањау бола услед

дуготрајног некретања, одно-

сно седења, али и превенцији

респираторних проблема.

О свему томе говорили су

лекари и истраживачи из раз-

личитих земаља – из Чешке,

Словачке, Словеније, Хрватске,

као и из Италије и Франсцуске,

укључујући и Србију.

Посебну пажњу привукла

је презентација др Ксеније

Горни која је до недавно ради-

ла на клиници НЕМО у Милану,

а сада у компанији Roche у

Берну, на истраживачком про-

јекту за нови лек који је наме-

њен оболелила од СМА и од

Дишена. Посебан фокус био је

на истраживању у вези новог

лека који обећава, а који ће у

форми сирупа бити намењен

ME\UNARODNE AKTIVNOSTI

Sve~ano otvarawe

Zasedawe Skup{tine, uz u~e{}e delegata iz raznih zemaqa
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оболелима од СМА свих узраста

и свих типова. Потенцијално, то

је његова предност у односу на

Спинразу, чији начин узимања

није тако једноставан, а што се

тиче цене она о томе није гово-

рила, јер ће цена тек бити

дефинисана. Такође, и у Србији

је формирана истраживачка

група на Клиници за неуроло-

гију и психијатрију за децу и

омладину, а прва група од осам

одабрнаих пацијената узраста

од 1. до 25. године живота је

већ почела са применом терa-

пије и ускоро се могу очекивати

почетни резултати. 

Социјални програм

У социјалном делу про-

грама, могла су се чути иску-

ства о правцима социјалне

политике у Бугарској, Чешкој,

Словачкој и Пољској, али најве-

ће интересовање присутних

изазвале су презентације пред-

ставника ЕУРОРДИСА, највеће

Европске кровне организације

која се бави реким болестима и

фармацеутске компаније Био-

ген, која тренутно такође тести-

ра нове лекове.  

Након званичног дела

програма одржана је и генерал-

на Скупштина ЕАМДА-е, на којој

су делегати разговарали о буду-

ћим правцима развоја органи-

зације, сарадњи са фармацеут-

ским компанијама, али и још

чвршћем повезивању са европ-

ским организацијама сличног

типа.

Следеће заседање ЕАМ-

ДА-е биће одржано или у

Хрватској, или у Фрнацуској,

али ће о томе одлучити Уравни

одбор до краја ове године.

И. Јовановић

ME\UNARODNE AKTIVNOSTI

Dr G. Kova~evi} Predstavnik EURORDISA

Dr Ksenija Gorni Jedan od predava~a iz Italije
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Поводом десет година од

ступања на снагу Конвенције о

правима особа са инвали-

дитетом Министарство спољ-

них послова Републике Србије

у сарадњи са Националном

организацијом особа са инва-

лидитетом Србије (НООИС-ом)

организовало је 14. јуна 2018.

скуп за припаднике дипло-

матског кора у Београду. Скуп

је одржан у свечаној сали

Министарства спољних посло-

ва Републике Србије у Бео-

граду. Ово је била савршена

прилика да представници над-

лежних органа Србије и

НООИС-а говоре о искуствима

Србије у примени Конвенције и

да представници различитих

амбасада размене искуства и

информације из својих земаља

о спровођењу овог документа

Уједињених нација. 

Скуп је отворио пот-

председник Комитета УН за

права особа са инвалидитетом,

Обележавање 10
година од ступања на

снагу Конвенције о
правима особа са
инвалидитетом
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др Дамјан Татић, који је пред-

ставио рад овог тела Ује-

дињених нација. Посебно је

апострофирао важност присту-

пачности и сервиса подршке за

особе са инвалидитетом, поло-

жај жена са инвалидитетом и

питање пословне способности.

Представницима амбасада Аус-

тралије, Бразила, Гане, Индо-

незије, Јужне Кореје, Лит-

ваније, Мексика, Нигерије и

Швајцарске честитао је избор

експерата из ових земаља у

Комитет УН за права особа са

инвалидитетом.   

Учесницима су се потом

обратили и Милан Стошић,

председник Националне орга-

низације особа са инвали-

дитетом Србије, Ивица Дачић,

први потпредседник владе и

министар спољних послова,

Зоран Ђорђевић, министар за

рад, запошљавање, борачка и

социјална питања, Сузана

Пауновић, директорка Канце-

ларије за људска и мањинска

права и Карла Херши, рези-

дентни координатор УН за

Србију. 

Министар Дачић је гово-

рио о важности Конвенције и

значајној улози др Дамјана

Татића у изради Конвенције,

њеној примени и његовом

доприносу раду Комитета УН

за права особа са инвали-

дитетом. 

Министар Ђорђевић је

представио мере које  Минис-

тарство за рад, запошљавање,

борачка и социјална питања

предузима ради унапређења

положаја особа са инвали-

дитетом. 

Сузана Пауновић је

говорила о искуствима Србије у

примени Конвенције, а Карла

Херши о значају Конвенције за

систем заштите људских права

Уједињених нација. 

Милан Стошић је током

свог обраћања истакао важ-

ност Конвенције за особе са

инвалидитетом у нашој земљи

и активностима НООИС-а на

праћењу примене и промови-

сању Конвенције.

Скупу је присуствовало

више од 80 припадника дип-

ломатског кора, представника

Министарства спољних пос-

лова, Министарства за рад,

запошљавање, борачка и

социјална питања, Канцела-

рије за људска и мањинска

права и НООИС, укључујући

амбасадоре Аустралије, Мјан-

мара, Либана, Мексика, Маро-

ка, Исламске Републике Иран и

регионалног представника

УНИЦЕФ - a.

Др Дамјан Татић
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Удружење дистрофичара

поморавског округа органи-

зовало је за своје чланове

једнодневни излет. Захваљу-

јући лепом времену последњег

дана лета, упутили смо се на

прелепо излетиште Лисине код

Деспотовца. Уз умирујући хук

водопада ’’’Велики бук’’ члан-

ови су се осећали доста

пријатно. 

Неки чланови су шетали,

а неки су уживали у прелепој

нетакнутој природи. Пут нас је

даље водио ка манастиру

Манасија, задужбини деспота

Стефана Лазаревића. У тишини

манастира, мирно и спокојно

разгледали смо прелепе

зидине, као и сам манастир. 

Финале излета било је

посета природњачком музеју у

Свалајнцу и ’’Дино парку’’.

Присутни су могли, захва-

љујући водичу, чути корисне

ифнормације о настанку жи-

вота на земљи и еволуцији

човека. 

Срећни и задовољни

вратили смо се кући у раним

вечерњим сатима препуни

прелепих утисака. 

Para}in

Pi{e: Jovica Milenkovi} 

Излет 
чланова

последњег
дана лета
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На обронцима Фрушке

Горе, у самом њеном подножју,

Удружење  дистрофичара Срем-

ског округа је наставило своју

дугогодишњу праксу организова-

ња  излета чланова у природи.

Овог пута излет и дружење чла-

нова организовано је 31. августа

у предивном амбијенту  „Винске

куће Ковачевић“ окружене ле-

пом природом и зеленилом, а

која припада надалеко познатој

„Винарији Ковачевић“ из Ирига.

Одзив чланова и  пратилаца као

и раније у сличним приликама

био је више него добар, док су

нам драги гости били представ-

ници Удружења из Чачка и Удру-

жења „Бољи Живот“ из Сме-

дерева. 

С обзиром да је и време

било лепо, то је додатно утицало

на добро расположење  присут-

них и уз пријатан ручак и осве-

жење дружење је потрајало до

касних поподневних сати, а суде-

ћи према изнетим импресијама

присутних са нестрпљењем се

очекују нека нова дружења...                 

Ruma

Pi{e: Krsto Markovi}

Излет на
фрушкој

гори
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У јутарњим часовима,

25. августа 2018. године, на

обали Дунава у близини Ста-

рог Костолца, окупили смо

наше чланове - риболовце и

госте из других удружења,

сараднике и пријатеље, на

други меморијални спортски

риболов у знаку сећања на

нашег члана Станимира Ра-

денковића, чији су нам супруга

Надица и син Дарко, пружили

пуну подршку, уступивши свој

плац поред Дунава и викенди-

цу за ову прилику.

После окупљања и осве-

жења, председник удружења,

Радован Јовановић, поздравио

је присутне и подсетио на

велики допринос Станимира

Костолца, који је својим радом

и хуманошћу умногоме заду-

жио удружење, које не забо-

равља заслужне чланове и

које на овај начин са великим

пијететом чува успомену на

допринос и заслуге.

Риболов је трајао од 10

до 13 часова, али је нажалост

овом приликом риба слабије

«радила». Ипак, риболовци су

били стрпљиви, а неки и  про-

дуктивни, а после мерења је

утврђено да су прва три места

заузели: Славица Тодоровић,

члан нашег удружења са 3,5

kg рибе, друго место Ненад

Чурлић, члан Краљевачког

удружења са 3 kg рибе и треће

место Бранислав Антић, члан

нашег удружења са 500 g

рибе.

Пехаре за прва три

места је уручио, син

Станимира Костолца, Дарко а

утешне  награде - медаље,

због  исказане  упорности  и

спортске посвећено-

сти  добили  су

Јован Вренгић  из

Пожаревца,   Живота Радој-

ковић из Краљева  и Зоран

Владуљевић из Петровца на

Млави.  Такође обезбеђен је

пехар и за помажуће лице, а

како је поменути Дарко пру-

жао сву помоћ и логистику,

пехар му је уручила Славица

Тодоровић у име организато-

ра-нашег удружења.

Након поделе награда,

настављено је дружење уз

заједнички ручак i уз догова-

рање за следећи меморијал.

Smederevo

Pi{e: Radovan Jovanovi}

Меморијални спортски риболов
„Станимир раденковић“ 
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Међуопштинско удруже-

ње дистрофичара Смедерево је

19. јуна 2018. године, у ресто-

рану «Цариградски друм», у

близини Смедерева, одржало

22 меморијални турнир у знак

сећања на «Радишу Цвејића»,

једног од оснивача удружења,

иначе љубитеља шаха, дугого-

дишњег председнка удружења,

такође и бившег председника

Удружења дстрофичара Србије.

Овај турнир је постао

традиционална, редовна актив-

ност нашег удружења, а добио

је делом и републички карактер

јер осим наших љубитеља ове

древне игре, окупља и поклони-

ке шаха неколико дргугих удру-

жења, па су учешће узели и

шахисти Краљавчког, Ужичког,

Чачанског, Крагујевачког и

Панчевачког удружења дистро-

фичара, а било је и гостију,

међу којима и ћерке Р. Цвејића

- Сузана и Љиљана. На турниру

је присуствовао и Драган Ста-

нић, члан градског већа Сме-

дерево задужен за хуманитарно

социјалне послове и други

гости - пријатељи удружења.

После  срдачног пријема

такмичара и гостију, присутни-

ма се обратио председник удру-

жења - домаћина, Радован

Smederevo

Pi{e: Radovan Jovanovi}

22. меморијални
шаховски 

турнир 
«радиша Цвејић» 
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Јовановић, изразиo је захвалност и задовољство

због доброг одзива, као и због учешћа челника

СДС-а, председника Предрага Бакића и потпред-

седника Радована Павловића, истакавши тради-

ционалну отвореност и спремност на сваку

сарадњу удружења-домаћина, па је затим замо-

лио Д. Станића да се обрати присутнима и отво-

ри турнир.

Драган Станић је истакао да му је задо-

вољство, а и дужност да се упозна са потребама

и активностима удружења и похвалио добру

организацију, пожелео добру борбу и успех

шахистима и на тај начин отворио турнр.

Присутнима се, затим, обратио судија тур-

нира - шаховски мајстор и дугогодишњи

пријатељ удружења, Драгољуб Јоксимовић, као

саваременик Р. Цвејића. Он је евоцирао успоме-

не на њега, рекавши да је био узоран шахиста и

члан шаховске репрезентације дистрофичара,

која је три године узастопно била шампион

европске асоцијације дистрофичара у шаху.

Реч је узела и ћерка покојног Цвејића,

Сузана, истичући да је бескрајно захвална и

дубоко дирнута истрајношћу удружења-домаћи-

на у сећању на њеног оца.

Турнир се играо у пет кола са 15 такмича-

ра, међу којима и три жене, а одиграно је у

неизвесној спортској атмосфери и фер борби, па

су прва три места заузели 87-годишњи Георгије

Николић из Панчева, други је био Радован

Павловић из Чачанског удружења, а треће место

је припало Браниславу Антићу члану удружења-

домаћина.

По проглашењу победника и целокупне

ранг листе, пехаре за прва три места уручила је

Сузана Цвејић. Уследило је заједничко поједнач-

но сликање за успомену и документациони мате-

ријал.

Турнир је затворио председник удружења

Р. Јовановић, честитао победницима и такмича-

рима и захвалио свима што су учешћем дали на

значују и увеличили цео догађај. Затим је усле-

дио заједнички ручак и опуштено дружење.  

Smederevo

Pi{e: Radovan Jovanovi}

Pobednici memorijala
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Удружење дистрофичара

града Смедерева „Бољи живот“

је у оквиру манифестације

„Смедеревска Јесен“ организо-

вало шаховски турнир. Турнир

је организован 6. септембра

2018. године у ресторану

„Мотел на раскршћу“ са гости-

ма из Србије, као и партнер-

ским организацијама из

Смедерева. Учествовали су

Удружења дистрофичара из

Руме, Ужица, Параћина, Кра-

гујевца, Краљева, Шапца,

Чачка као и Спортски клуб

„ЦАДИСТ“ Чачак и Инвалиди

рада Петровац на Млави.

Поред такмичара присуствова-

ли су бројни гости, представ-

ник локалне самоуправе,

Драган Станић, иначе члан

градског Већа задужен за

социјалну политику, Предраг

Бакић председник СДС  и дона-

тори. 

Захваљујући Министар-

ству за рад, запошљавање,

Smederevo

Pi{e: Mi}a Vijatovi} 

ПОВОДОМ МаНИфеСТаЦИЈе СМеДереВСКа ЈеСеН

Надметање у шаховској
вештини
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борачка и социјална питања,

локалној самоуправи и бројним

донаторима, успели смо да реа-

лизујемо турнир. Том приликом

доделили смо захвалнице дона-

торима, Локалној  Самоуправи

као и Удружењима за пружање

несебичне  помоћи у раду

Удружења. 

На турниру је учествова-

ло 64 такмичара од тога у так-

мичарском надметању 34

сениора и 3 јуниора.   

Победицима су додељени

пехари и дипломе.

Турнир је протекао у фер

и спортском духу, а по завршет-

ку ручка и освежења гости су се

упутили на „Смедеревску јесен“

где су посетили штандове са

пољопривредним приоизводи-

ма и опремом. 

Smederevo

Pi{e: Mi}a Vijatovi}

резултати турнира 

СеНИОрИ:

ПрВО МеСТО - ВлаДО ДОДИћ,  
УДрУЖење ДИСТрОфИчара СМеДереВа 

„БОљИ ЖИВОТ“

ДрУгО МеСТО - МИћа ВИЈаТОВИћ, 
УДрУЖење ДИСТрОфИчара СМеДереВа 

„БОљИ ЖИВОТ“

Треће МеСТО - раДОВаН ПаВлОВИћ, 
УДрУЖење ДИСТрОфИчара чачаК

ЈУНИОрИ:

ПрВО МеСТО - БраНКО НИКОлИћ, 
УДрУЖење ДИСТрОфИчара КрагУЈеВаЦ

ДрУгО МеСТО - МлаДеН ТОМИћ, 
УДрУЖење ДИСТрОфИчара СМеДереВа 

„БОљИ ЖИВОТ“

Треће МеСТО - КрИСТИЈаН ТОМИћ, 
УДрУЖење ДИСТрОфИчара СМеДереВа 

„БОљИ ЖИВОТ“.
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