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Поштовани читаоци,,

Добродошли у 5599.. летње издање Весника МД,, са
свежим и разноврсним информацијама из различитих
области,, које ће верујем,, привући вашу пажњу–– почев
од дешавања између два броја,, обележавања Недеље
борбе против дистрофије,, информација из света
науке и медицине,, до бројних међународних
активности у којима су учествовали наши чланови из
Београда,, Ужица и Сомбора..

Након „„топлог““ пролећа,, у погледу оног што
планирамо очекује нас „„вруће““ лето,, а све те
предстојеће активности Савеза дистрофичара Србије
и његових организација--чланица,, биће забележене у
нашем наредном броју.. А,, захваљујући наставку
финансијске подршке Министарства културе,,
обезбеђена су средства за издавање Весника до краја
године,, што значи да ћемо и даље бити ту да вас
информишемо о свему ономе што вас занима!! 

У нади да ћемо сви скупа уживати у толим
летњим данима који долазе и да,, без обзира на то
како,, где и са ким ћете проводити ове најлепше
месеце у години,, не би требало да заборавимо древну
индијску мудрост која каже -- да је боље несавршено
живети своју судбину,, него савршено живети
имитацију нечијег живота.. 

Срдачно,,

Иванка Јовановић

[[ttaammppaawwee oovvoogg bbrroojjaa 

ffiinnaannssiijjsskkii jjee oommoogguu}}iilloo 

MMiinniissttaarrssttvvoo kkuullttuurree.. 
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44 IIZZ RRAADDAA SSAAVVEEZZAA:: CCeennttrraallnnaa 
mmaanniiffeessttaacciijjaa NNeeddeeqqee bboorrbbee pprroottiivv 
ddiissttrrooffiijjee oobbeellee`̀eennaa uu NN.. PPaazzaarruu 

66 MMEEDDIICCIINNAA:: OOttkkrriivveennaa ppootteenncciijjaallnnaa
tteerraappiijjaa zzaa FFOOPP   

88 MMEE\\UUNNAARROODDNNEE AAKKTTIIVVNNOOSSTTII::  
BBrraattiissllaavvaa -- ssaassttaannaakk UUOO EEAAMMDDAA--ee

1100 MMEE\\UUNNAARROODDNNEE AAKKTTIIVVNNOOSSTTII::   
PPrreeddssttaavvnniikk SSDDSS uu ssttuuddiijjsskkoojj ppoosseettii  
AAmmeerriiccii

1144 DDOOGGAA\\AAJJII:: IInnkklluuzziijjaa oossoobbaa ssaa
iinnvvaalliiddiitteettoomm uu zzaattvvoorriimmaa

1166 MMEEDDIICCIINNAA::  SSttaannddaarrddii nneeggee oossoobbaa ssaa
DDii{{eennoovvoomm mmii{{ii}}nnoomm ddiissttrrooffiijjoomm

1188 IIZZ RRAADDAA OORRGGAANNIIZZAACCIIJJAA:: 
PPaarraa}}iinn,, ^̂aa~~aakk,, KKrraaeevvoo,, NNii{{,, UU`̀iiccee,,
SSoommbboorr,, NNoovvii PPaazzaarr,, LLeesskkoovvaacc

2299 [[AAHH:: OOddllii~~aann ppllaassmmaann uu SSlloovvaa~~kkoojj

3300 [[AAHH:: [[aahhoovvsskkoo pprrvveennssttvvoo 
ddiissttrrooffii~~aarraa VVoojjvvooddiinnee -- 22001111..
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Удружење „Живети заје-
дно“ ове године је обележило
Недељу борбе против дистро-
фије низом активности у сара-
дњи са Специјалном болни-
цом, Савезом дистрофичара
Србије и чланицама СДС-а. То
је уједно била и централна ма-

нифестација током обележа-
вања овог датума. 

Обележавање ове међу-
народне манифестације запо-
чели смо у спортском духу,
учешћем наших чланова на
Шаховском меморијалу „Цар
22001111“ у организацији Удруже-

ња дистрофичара Ужице. За-
тим је 19. маја у Специјалној
бол-ници Новопазарска бања
одржана медицинска трибина
за чланове Удружења „Живети
заједно“ на тему „Кардио-
васкуларни и респирато-
рни проблеми,, њихова пре-

Централна манифестација обележавања Недеље
борбе против дистрофије у Новом Пазару

У духу рада,, спорта
и разоноде
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венција код оболелих од
мишићне дистрофије“.. О
овој теми исцрпно предавање
одржао је интерниста др Мехо
Кајевић указавши на мере пре-
венције од инфекције и респи-
раторних проблема код обо-
лелих од мишићне дистрофије,
као и неке практичне вежбе
правилног дисања и свако-
дневних вежби које би лица
оболела од мишићне дистро-
фије требало да спроводе.

По договору од 3. децем-
бра прошле године да наредни
сусрети са представницима ор-
ганизација и СДС-а буду за
време Недеље борбе против
дистрофије, у нашој Установи су
се окупили 20. и 21. маја
представници из Краљева,
Крагујевца, Чачка, Параћина,
Шапца, Смедерева као и пред-
ставници СДС-а који су учес-
твовали у самој реализацији ове

активности.
После поздравне речи и

добродошлице директора Спе-
цијалне болнице др Меха Ка-
јевића, одржан је округли сто
на тему „Трајни смештај и
хранитељске породице –
могућност избора“ који су
водиле социјални радник Суб-
хија Шабовић, дефектолог
Сабиха Торбић и представница
Центра за социјални рад из
Новог Пазара, координатор у
тиму за хранитељство Јасмина
Лукарчанин.

Закључак је донет да и
један и други вид збрињавања
имају своје предности и мане,
али ипак самим корисницима
треба оставити могућност из-
бора.

Након тога искористили
смо сунчано поподне за одр-
жавање спортског такмиче-
ња у бацању плочица, на

коме је Добрила
Нашпалић из Смеде-
рева убедљивим резул-
татом понела титулу најбо-
ље пласираног такмичара,
друго место освојио је Срђан
Миленковић из Параћина, а
трећепласирани био је Ненад
Чурлић из Краљева.

Вечерње часове иско-
ристили смо за одржавање још
једног округлог стола на тему
„Рад организација –
предлози и сугестије за
побољшање и унапређење
програмских активности“.

Тема је била неисцрпна
тако да су представници орга-
низација давали предлоге како
на унапређењу активности на
нивоу Савеза и организација,
тако и на изради стратегије и
постављању приоритета у раду
Савеза на чему је инсистирао
Зоран Крстић из Новог Пазара,
такође и на отварању центра за
дистрофичаре као што је ра-
није била Специјална болница
Новопазарска бања.

Други дан боравка у
нашем граду био је предвиђен
за обилазак града и манастира с
обзиром да су неки по први пут
у Новом Пазару.

Све активности у оквиру
Недеље борбе против дис-
трофије медијски су про-
праћене од стране локалне
телевизије.

Ивана Бићанин
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У изузетно цењеном часопису Nature
Medicine је у априлу 2011. године објављено
истраживање под називом “Јака инхибиција
хетеротопске осификације нуклеарним
РАР--гама агонистима”.. Ово је истраживање
које обећава и које открива потенцијално
изузетно ефикасну терапију за хетеротопску
осификацију (ХО), болно и често онеспосо-
бљавајуће стварање коштаног ткива. ХО се јавља

у два главна облика - један се јавља код деце и
конгениталан је, а други погађа рањене војнике и
оперисане пацијенте и узрокован је тешким
повредама и ранама.

Тачан механизам по коме се јавља ХО није
јасан у потпуности, али траума, операција или
дубоке опекотине узрокују локалну инфламацију,
након које следи стварање скелетних ћелија које
се развијају у ћелије хрскавице, које се затим

Откривена
потенцијална терапија

за хетеротропску
осификацију -- тешко

окоштавање
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претварају у праву кост. Тако се
код 10 - 13 % ортопедских
пацијената може развити ХО,
углавном без већих симптома,
након замене колена или других
инвазивних хирушких интер-
венција. Учесталост ХО је
далеко виша код рањених
војника - скоро 65% - због тога
што модерно оружје може
узроковати екстремно, велико и
дубоко оштећење ткива. Кош-
тане израслине могу при-
тиснути нерв и крвни суд, што
резултира хроничним болом,
ограничењем покрета, пробле-
мима са протетичким помага-
лима и другим компликацијама.

Конгенитална форма бо-
лести је далеко тежа. У питању
је неуромишићно обољење
под називом Fibrodysplasia
ossificans progressiva (FOP).
Ова болест се јавља у раном
детињству, изузетно је ретка
(јавља се код 1 у 2 милиона
особа, а у целом свету је
регистровано око 700 обо-
лелих), веома прогресивна,
узрокује један од најтежих
облика деформитета и инва-
лидности, а често је фатална
код младих. Никаква фíзичка
траума, укључујући убод иглом,
операцију или слично, код
особа које имају ФОП није
могућа због тога што изазива
експлозију окоштавања.

У Србији су регис-
троване свега две особе са
ФОП--ом мада би по статистици
требало да их буде више. Разлог
овоме може да буде чињеница
да се лекари не труде да своје
пацијенте са ретким болестима
повезују, а проблем може да се
јави и приликом постављања
дијагнозе уколико лекари нису
упознати са првим знацима ове
болести. Свака физичка траума
која се евентуално нанесе услед
разних тестова може да изазове
још већу прогресију и остави

тешке последице. 
-- Тренутно нема ефи-

касне терапије за ову
болест - рекли су руководиоци
студије Др Masahiro Iwamoto и
Др Maurizio Pacifici, развојни
биолози са Одељења за орто-
педску хирургију у Дечијој
болници Филаделфије. “Хирур-
зи могу уклонити неприродну
коштану масу, али сама опе-
рација може узроковати још
веће стварање коштане масе.”
Ипак, студија на животињама
коју су спровели ови развојни
биолози показује да лек на коме
раде може спречити ХО

Др Frederick S. Kaplan,
професор ортопедске молеку-
ларне медицине на Медицин-

ском факултету Универзитета
Пенсилваније, који је написао
коментар о истраживању у
истом броју часописа Nature
Medicine, додао је да студија
“пружа велику наду,, увид и
смер за развој ефикасних
лекова за превенцију и ле-
чење катастрофалног ства-
рања костију додатног ске-
лета.”

У актуелној студији
Iwamoto и његове колеге су
користили ретиноични агонист,
класу једињења сродну вита-
мину А. Експерименти су рађени
на мишевима који су генетички

измењени како би
послужили као модел
за ХО. Конкретно, идеја је
циљање регулаторног пута у
току формирања хрскавице,
што је основни корак у развоју
ХО. Развој ХО код мишева је
спречен, а нежељени ефекти су
били минимални. За разлику од
тога, код контролних мишева су
се развиле коштане масе које
личе на ХО. Што још више
охрабрује, изгледа да је за-
штитни ефекат трајан и остаје
чак и након што се заврши те-
рапија леком.

Др Maurizio Pacific је
рекао:  “Ако би се овакви
резултати јавили и код људи,
имали бисмо моћну и ефикасну
терапију за оба облика ове
болести – ХО индукован повре-
дом и конгенитални облик.”

Аутори су упозорили да се
мора спровести више детаљних
преклиничких студија пре него
што се овакав начин лечења
тестира код људи са ХО. Ипак,
истакли су да се сличан
принцип већ користи у клинич-
ком испитивању за другу болест
и да је могуће добити приступ
овом агенсу од произвођача за
клиничко тестирање.

Ову студију је подржало
Америчко Министарство одбра-
не и Национални институт за
здравље.

Превела и обрадила
Јелена Милошевић
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У главном граду Сло-
вачке, у Братислави, од 19. до
22. маја одржан је 6. састанак
Управног одбора ЕАМДА-е коме
су присуствовали председник
Борис Шуштаршич из Сло-
веније, потпредседници Иванка
Јовановић из Србије и Јан
Јакобсен из Данске, генерални
секретар Томислав Голл из
Хрватске и представница сло-

вaчке организације (уместо
Марије Дурачинскаје, која због
болести није могла да при-
суствује скупу, иако је била
домаћин и органиазтор сас-
танка). Такође, због спрече-
ности, одсуствовали су и чла-
нови УО са Кипра и са Малте.

У оквиру разматрања из-
вештаја о раду и финансијског
извештаја за прошлу годину,

сви су се сложили са кон-
статацијом председника да је
ЕАМДА, од када је Секретаријат
формално пресељен у Сло-
венију, видно унапредила свој
рад, а то се огледа у следећем:
у већој транспарентности у
раду, нарочито финансијској,
бољој међусобној комуника-
цији, редовном ажурирању
сајта, одржавању Skype кон-
ференција, учешћу председ-
ника ЕАМДА-е на бројним
међународним скуповима у
организацији других релеван-
тних међународних инвалид-
ских организација, пресељењу
документације са Малте и сл.

Састанак Управног одбо-
ра који је имао два дела, тј.
трајао је два дана, био је и
прилика да чланови говоре и о
ситуацијама у њиховим зем-
љама по питању постојања ре-
гистара, центара за лечење
неуромишићних блести (попут
Клинике НЕМО у Милану),
социјалних услуга и других
права и сл. Из разговора је
било видљиво да сви имамо
исти проблем – законска регу-
латива и социјална права која
држава покушава да смањи.

Састанку је у једном
делу присутвовала пред-
ставница Савеза дистро-
фичара Мађарске која је
потврдила гостопримство
42. генералне Скупштине
ЕАМДА-е у Будимпешти
2012.

Она је у име свог оца,
председника мађарске асоци-
јације, све присутне обавестила
да су припреме за тај догађај у
току. Тренутно траже прилаго-
ђене хотеле и спонзоре за овај
за њих изузетно важан догађај. 

Такође, другог дана
боравка у Братислави, чла-
новима УО су се придружиле и
колеге из Чешке, с обзиром да
су у току припреме 41. Скуп-
штине која ће се ове године
одржати у Прагу од 8. до 11.

Одржан састанак
Управног одбора

ЕАМДА-е

Братислава
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септембра 2011. године.
Програм је детаљно анализиран
и договрен, а Иванка Јовановић
ће презентовати актуелну
ситуацију у Србији. 

Председник Борис Шуш-
таршич захвалио се чешким
колегама на изванредно одра-
ђеним припремама и радосно

најавио да се сви видимо у
Прагу 8. септембра.

Током борака у Брати-
слави љубазни домаћини су се
потрудили да нам на разне
начине укажу своје госто-
примство, тако да су органи-
зовали обилазак града, посету
дворца Девин и вечеру на истој

локацији, као и
обилазак просто-
рија ОМД (Организá-
циа мускулáрнyцх дyстро-
фиков). Велики и сјајно
уређен простор одушевио је све
чланове, а председник Борис
Шуштаршић још једном је
похвалио рад Словачке орга-
низације и напредак који су
постигли у протекле 4 године.
Такође имали смо и прилику да
погледамо демонстрацију боћа-
ња за дистофичаре, на којој су
и сви чланови управног одбора
окушали срећу и спортско
умеће, што није било једно-
ставно у конкренцији олимпиј-
ских првака којих је било у
редовима домаћина. 

Иванка Јовановић

PPrreeddssttaavvnniiccaa SSrrbbiijjee uu ppookkuu{{aajjuu bboo}}aawwaa

KKoolleeggee iizz ^̂ee{{kkee ((lleevvoo)),, pprreeddssttaavvnniiccaa ddoommaa}}iinnaa ii JJaann JJaakkoobbsseenn iizz DDaannsskkee,, 

jjeeddaann oodd ddvvaa ppoottpprreeddsseeddnniikkaa EEAAMMDDAA--ee

UU rraazzggoovvoorruu ssaa pprreeddssttaavvnniiccoomm 

MMaa||aarrsskkee
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Студијски боравак у Америци

Промовисање инклизије
и других програма

намењених особама са
инвалидитетом
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У месецу априлу група
стручњака из Србије (11) који се
баве социјалном инклузијом
особа са инвалидитетом, у којој
је била и моја маленкост,
боравила је 21 дан у студијској
посети Америци у њховој др-
жави Вермонт. Боравак у Аме-
рици био је у оквиру њиховог
програма Commynity Connec-
tions који је финансиран од
стране УСАИД-а, а реализује га
World Learning у Србији и Ва-
шингтону.

Наш домаћин у Америци
је била организација PX
International из градића Green
Mountains у држави Вермонт на
североистоку Америке. Ова ор-
ганизација је осмислила и
оганизовала фантастичан прог-
рам студијског боравка у Аме-
рици.  Ми смо имали прилику да
се упознамо са друштвеним
вредностима и свим аспектима
инклузије особа са инвалиди-

тетом, начинима како се она
спроводи у држави Вермонт ко-
ја је најинклузивија држава
Америке. Упознали смо се са за-
конима, одредбама које постоје
и обезбеђују приступ и инклу-
зију у образовању и запошља-
вању особа са инвалидитетом и
начинима остваривања њихо-
вих права. 

Посетили смо Министар-
ставо за децу и породицу и Ми-
нистарство просвете, државна
одељења и Центре, школе
(основне, средње, специјалне),
организације особа са инвали-
дитетом као и државне, НВО,
породични центар, приватне
непрофитне агенције пружаоце
услуга и сервиса и разговарали
са представницима истих. Та-
кође, срели смо се, раз - го-
варали и разменили искуства са
професионалцима из Вермонта
који обезбеђују инклузивне
активности и услуге. Били смо у

згради владе -
State House, као и у
њиховом Сенату, а као
гости присуствовали смо
и седници парламента држа-
ве Вермон где смо пред-
стављени од једног парламен-
тарца који је активста PX
International-а и били поз-
дрављени бурним апаузом свих
пристних. 

У Вермонту инклзија се
живи, она је живот, правило,
циљ, правац, чиме је особама са
инвалидитетом омогућено да
буду равноправни грађани.
Створени су услови и обез-
беђени разни облици подршке,
услуга и сервиса тако да могу да
остану да живе у заједници што
је основни циљ инклузије.
Особама са инвалидитетом дос-
тупне су разне индивиду-
лизоване услуге и сервиси по-
дршке који путем евалуације
одређују и мониторишу др-
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жавне институције, а финанси-
рају се из федералних и др-
жавних буџета. Службе подр-
шке реализују непрофитне
државне или приватне агенције
које испуњавају прописане
стандарде и имају лиценциране
пружаоце.  Пружаоци услуга мо-
гу бити и лиценцирани поје-
динци. Постоји широк спектар
услуга и сервиса подршке као
што су: персонални и радни
асистенти, помоћ у кући, лична
и здравствена нега, подршка
самосталном животу у зајед-
ници, самосталном становању,
транспорт, предах... Особе са
инвалидитетом се квалификују
за службе подршке, а коју од
ових услуга и сервиса и у коли-
ком обиму ће остарити про-
цењују мултидисциплинарни
тимови из различититих инсти-
туција и установа што зависи од
приоритета и критеријума. Овде
живети са инвалидитетом под-
рзумева достојанство, пошто-
вање, самосталност и о томе се
старају сви сегменти друштва.
Процес инклузије је започет се-
дамесетих година прошлог ве-

ка, постојали су отпори па чак
ни сада у свим америчким др-
жавама инклузија није спро-
ведена на истом нивоу.

Вермонтски Центар за со-
цијали рад је државна иснсти-
туција и има Одељење за особе
са инвалидитетом које спроводи
мандате на савезном ниову,
државне политике и надзор ус-
луга које се обезбеђују у ово
држави. Одељење омогућава да
држава Вермонт функционише у
складу са Законом о Амери-
канцима са инвалидитетом
(АДА).  Вермутско Министарство
за децу и породицу спроводи
програме и услуге као што су
утврђивање степена инвалид-
ности, рана интервенција,
развој детета, заштита деце,
подршка детету, усвајање и
старатељска нега. Министар-
ство просвете пружа широк
спектар програма и услуга у ци-
љу подршке ђацима и студен-
тима, наставницима, породи-
цама, едукаторима... Према са-
везном Закону о образовању
особа са инвалидитетом (ИДЕА),
држава Вермонт је у обавези да

утврди и изврши евалуцију ђака
и студената са инвалидитетом и
да креира индивидуалне обра-
зовне програме како би се задо-
вољиле њихове специјалне об-
разовне потребе. По програму
посетили смо основну и средњу
школу Essex које су државне
школе и разговарали смо са
запосленима који се баве ин-
клузивним, као и специјалним
образовањем. Ове школе су те-
хнички прилагођене особама са
инвалидитетом. Едукатори за
специјално образовање и други
стручњаци обезбеђују низ
услуга за ученике са развојним
сметњама који су интегрисани у
редован систем. Постоје и шко-
ле у којима се обавља спе-
цијално образовање где се
врше услуге подршке развоју
говора и језика, радна терапија,
обука за животне вештине и
стручна и радна интеграција у
заједницу кроз индивидуали-
зовани рад. Агенција за профе-
сионалну рехабилитацију је
државна агенција Одељења за
особе са инвалидитетом и она
спроводи целокупан процес
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кроз које пролази особа са
инвалидитетом како би се при-
премила за добијање посла што
подрзумева саветовање, обуку,
грађење каријере, пронала-
жење и задржавање посла.  

4400%% становника Вер-
монта са инвалидитетом
има стално или хонорарно
запослење.. 

Посетили смо и органи-

зације особа са инвалидитетом
као што су: Организација за
права особа са инвалиди-
тетом,, Центар за самос-
тални живот Вермонт и Цен-
тар за особе са инвали-
дитетом и укључивање у
заједницу и разговарали са
њиховим представницима. Ове
организације се баве заштитом
права особа са инвалидитетом,
стручном и саветодавном подр-
шком, лобирањем, законодав-
ним оквирима којима се уна-
пређују њихова права, реша-
вањем питања непоштовања
људских и грађанских права
ОСИ, а исте прате и ос-
тваривање прва ОСИ. Двадесет
седам ООСИ су формирали Коа-
лицију за права особа са
инвалидитетом државе Вер-
монт што је веома продуктивно.
Ове организације су независне
у свом раду и финансирају се

путем пројеката
од федералних и
државних фон-
дова. Пројeкти
могу трајати и до
пет година.

П о с е б а н
квалитет овог
студијског путо-
вања је наш
боравак у амери-
чким породи-
цама које су би-
ле наши дома-

ћини. Тиме смо постали део по-
родице домаћина и укључивали
смо се у породична догађања,
друштвене активности и раз-
говоре. Они су нас водили на
породична окупљања, излете,
присуствовали смо разним про-
лећним догађањима и локалним
спортским и културним садр-
жајима...

Оно што никада нећу
заборавити је наш боравак у
Њујорку. Посетили смо
Емпајер стејт билдинг,, Кип
слободе,, Центар Рокфелер,,
Пету авенију,, Бродвеј,, Тајмс
сквер,, возили се трајектом
реком Чарстон као и ули-
цама Њујорка у великим
линколн аутомобилима..
Осетили смо ноћни живот
Њујорка који је исти као из
филмова..

Предраг Бакић
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У оквиру једногодишњег
пројекта „Проширена коалиција
за реформу система затварања“
чији је носилац Центар за људска
права из Ниша, значајан сегмент се
односио на истраживање о поло-
жају осуђеника са инвалидитетом
у српским затворима, односно у
затворима у Нишу, Сремској Ми-
тровици и Пожаревцу. Резултати
пројекта представљени су на
округлом столу у Медија центру 1.
јуна 2011. године у присуству
великог броја представника орга-
низација цивилног друштва, као и
делегације ЕУ у Србији, народних
посланика и заменика заштитника
грађана.

Неки од кључних резул-
тата истраживања којим су поред
особа са инвалидитетом били
обухваћени и представници дру-
гих маргинализованих група, као
што су националне мањине, жене,
представници ЛГБТ популације и
малолетници, јесу следећи:

* Србија није направила пуно
напретка у реформи затворског
система 

* затвори су пренасељени 

* лоши су животни услови 

* нису прилагођени особама са
инвалидитетом 

* не обезбеђује се адекватна
здравствена заштита 

* врши се дискриминација над
представницима маргинализо-
ваних група 

Видан Данковић из Удру-
жења за ревизију приступачности
на округлом столу је говорио о
могућностима за повећање присту-

пачности у затворским условима.
С обзиром да наши затвори нису
приступачни, он је посебно апо-
строфирао следеће области у
којима постоје проблеми. Пре
свега неопходно је створити
елементарне услове за већу
физичку приступачност, како се не
би и даље дешавало да неко ко
користи колица буде смештен на
спрату у згради без лифта. Ту је и
проблем обављања личне хигијене
и физиолошких потреба.

Комуникација унутар об-
јеката за осуђенике са инвали-
дитетом такође није у складу са

DOGA]AJI

Округли сто - Инклузија особа са инвалидитетом у установама за
извршење затворских санкција – између права и обавеза

И затвори су 
за људе!
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стандардима приступачности.
Наиме, особе са инвали-

дитетом које се налазе на издр-
жавању затворских казни најчешће
су смештене у стационаре, јер су
они најприступачнији део обје-
ката. Међутим, то са друге стране
доводи до њихове додатне изо-
лације. У оквиру стационара имају
сужене могућности вођења соци-
јалног живота, коришћења мензе,
библиотеке, радионице или других
садржаја који олакшавају боравак
у овим институцијама.

Приступ информацијама
за осуђенике са инвалидитетом је
подједнако велика препрека, јер
међу њима има и оних са оште-
ћењима вида, слуха, говора, као и
са интелектуалним сметњама. Тако
на пример, основни документ
попут кућног реда у затворима за
један део осуђеника није прис-
туачан. 

Неке од датих препорука
да се у погледу приступачности
смањи дискриминација према осо-
бама са инвалидитетом јесу:

* обезбеђивање алтернативних
начина за приступ информа-
цијама (нпр. кроз илустрације,
кратке филмове и слично), 

* обучавање затвореника без
инвалидитета о персоналној
асистенцији како би они пома-
гали осуђеницима са инвали-
дитетом, а тиме стекли и нове
вештине, добили могућност
коришћења других бенефиција
током издржавања казне итд.

* обезбеђивање физичког прис-
тупа садржајима (приступ ТВ
сали, библиотеци, радионици..) 

* постављање тактилних стаза
за особе оштећеног вида

Како је рекла Лидија
Вучковић, координаторка пројекта,
на округлом столу је требала да
буде представљена и база података
о особама са инвалидитетом у
затворима у Србији, њихов број и
структура, са циљем планирања
будудћих мера и активности, aли
због проблема у комуникацији са
затворским управама, база није
урађена.

На крају трочасовног
округлог стола сви су се сложили у
једном – иако  у Србији псотоји
мноштво других проблема, ни
пред овим не треба затварати очи –
јер је борба за права осуђеника
борба за све нас!

Иванка Јовановић

DOGA]AJI

Округлом столу су
присуствовали народни

посланици: Јудита Поповић,
Мехо Омеровић и Риза

Халими који су најавили
формирање Скупштинског

одбора за превенцију тортуре
по затворима.
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MEDICINA

Гастроинтестинални
тракт и исхрана

Адекватни савети за ис-
храну треба да се дају од раних
година, са фокусом на стицање
здравих навика у исхрани од којих
цела породица може имати ко-
ристи, са посебним освртом на
контролу телесне тежине, аде-
кватан унос калцијума и витамина
Д, као и контролисани унос натри-
јума. Посебно треба водити рачуна
о контроли апетита у време када се
започне са увођењем кортикос-
тероида у терапију.

Код дечака који немају про-
блеме са исхраном телесну тежину
треба мерити једном до два пута
годишње. Ако постоји проблем
прекомерне или недовољне тежи-
не, то треба чинити и чешће.

Ситуације које могу довести до
промене у тежини такође треба да
иницирају чешће праћење тежине
(нпр. губитак способности хода,
велики хирушки завхати). 

Идеална тежина детета
одређена је телесном висином, а у
Дишеновој мишићној дистрофији и
губитком немасне телесне масе.
Праћење телесне тежине и висине
детета према перцентилима пока-
зује када дете улази у категорију
прекомерног добијања тежине.
Индекс телесне масе (БМИ; телес-
на тежина подељена квадратом
висине - кг/м2) много је погоднија
мера присуства масног ткива и
такође се може пратити према
перцентилима прилагођеним за
узраст и пол. На савете у исхрани
треба да утиче и клиничка оцена
која узима у обзир и емоционалне
и психосоцијалне факторе, као и

комплетно породично стање.
Да би се спречило преко-

мерно гојење, нутрициониста тре-
ба да буде укључен у кључним
тренуцима попут постављања дија-
гнозе, започињања кортикосте-
роидне терапије и настајања непо-
кретности. Нутрициониста треба да
буде укључен и када постоји тен-
денција ка недовољној ухрањено-
сти.

У случају прекомерне тежи-
не, примарни циљ је губитак
тежине од 0.5 кг месечно, а у
неким случајевима даје се пред-
ност дуготрајној нормализацији
тежине.

Проблеми са недовољним
уносом хране најчешће се деша-
вају када дечак почне да користи
колица (у узрасту од просечно 12
до 13 година), а њихов узрок је
вишеструк. Први корак је да се

Кратке препоруке ТРЕАТ НМД-а

Стандарди неге особа са
Дишеновом мишићном

дистрофијом

- Због практичне примене стандарда неге у дијагностици и третману
Дишенове мишићне дистрофије (ДМД) које је припремио ТРЕАТ-НМД

објављиваћемо кратак преглед препорука ових стандардних процедура.
Препоруке су базиране на већ постојећим и објављеним смерницама, а

потом ревидиране од стране група експерата за сваку од следећих области:
дијагностика ДМД, неурологија, гастроинтестинални тракт и исхрана,

респираторна нега, кардиолошка нега, ортопедија, психосоцијална подршка,
рехабилитација и орална нега. 

- Циљ ових кратких препорука за ДМД јесте брзо ширење постојећих знања
у овој области док се не појаве много детаљније препоруке које тренутно

припрема Центар за контролу болести из САД у сарадњи са ТРЕАТ НМД-ом.
Водич који управо читате представља само мишљење експерата; он није

базиран на систематском прегледу литературе, али је основни принцип при
прављењу смерница био медицина заснована на доказима. Могућност

примене наведених препорука значајно ће се разликовати међу појединим
државама и регионима. Међутим, тамо где тренутно није могуће пратити

водич, принципи водича представљају циљеве којима треба тежити.
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процени унос хране и да се, ако је
то потребно, постојећа дијета
обогати енергијом и протеинима. У
случају много теже малнутриције
(неухрањеност), следећи корак
подразумева исхрану преко сонде у
току ноћи.

Нутрициони статус, а посеб-
но недовољна ухрањеност, треба
да се узме у обзир пре великих
хируршких захвата. Гојазни боле-
сници могу имати респираторну
дисфункцију што пре хируршког
захвата захтева процену сатура-
ције кисеоника и у спавању.

Посебно је битно да код
дечака на терапији стероидима,
ако исхрана није адекватна у
количини калцијума и витамина Д,
ове нутријенте треба надокнадити
да би се постигао препоручени
унос калцијума (узраст 4-8 година:
800 мг/дан; 9-18 година: 1300
мг/дан) и витамина Д (400 ИУ).

У каснијим фазама болести
може бити потешкоћа са гутањем;
ако оне воде аспирацији и/или
недовољној исхрани, индиковано
је разматрање исхране путем
тубуса или перкутане ендоскопске
гатростоме (ПЕГ).

Респираторна нега

Респираторни надзор: се-
ријска мерења форсираног ви-
талног капацитета (ФВЦ, апсолутне
вредности и вредности предвиђене
за висину, распон руку или дужину
улне) представљају лак начин да
се документује прогресија слабости
респираторних мишића. Када се
једном развију знаци ноћне
хиповентилације или ФВЦ падне на
1.25 л или мање од 40% од
предвиђених вредности, онда
континуирана ноћна оксиметрија
омогућава препознавање развоја
респираторне инсуфицијенције у
току ноћи. Ово мерење се може
лако спровести код куће употребом
малих портабл апарата. Такође је
потребно трагати за симптомима

респираторне инсуфицијенције при
сваком клиничком прегледу.

Контрола ефикасности
искашљавања: серијска мерења
вршног протока при кашљу (ПЦФ)
омогућавају праћење ефикасности
искашљавања. Увођење метода за
појачавање искашљавања (асисти-
рано искашљавање, технике за
повећање дисајних волумена,
машине за асиситирано искаш-
љавање) треба размотрити када је
ПЦФ испод 270 л/мин код дечака
који су непокретни, а треба их
увести пре него што ПЦФ падне
испод 160 л/мин.

Профилакса (медицин-
ска заштита) плућних инфек-
ција: у тренутку када ФВЦ почне
да пада, дечаци су подложнији
инфекцијама и треба им понудити
могућност вакцинације од грипа,
пертусиса и пнеумокока.

Збрињавање респира-
торних инфекција: када је ис-
кашљавање неефикасно, одмах
треба дати антибиотике. На физио-
терапеутске методе попут посту-
ралне дренаже и асистираног ис-
кашљавања треба мислити када је
искашљавање неефикасно, а поне-
кад су, ипак, неопходне машине за
искашљавање и друге технике по-
већања дисајних волумена као што
је глософарингеално дисање.

Збрињавање ноћне хипо-
вентилације: при свакој посети
лекар треба да пита за симптоме
ноћне хиповентилације. Симпто-
матска ноћна хиповентилација јес-
те индикација за повремено уво-
ђење неинвазивне вентилације
(НИВ) у току ноћи. Треба раз-
матрати увођење НИВ ако ноћна
оксикапнографија/полисомно-
графија покажу ниске вредности
сатурације кисеоника (СаО2) или
повећане вредности парцијалног
притиска угљен-диоксида (пЦО2).

Примена НИВ и у току дана
долази у обзир ако болесник има
повећане вредности пЦО2 или
снижене вредности СаО2 у будном
стању. Бољи комфор за болесника
се постиже са интермитентном

вентилацијом са повишеним при-
тиском уз употребу продужетка за
уста. 

Структурисана едукација
оболелог и неговатеља, као и ре-
довно праћење стања болесника
треба да буду интегрални део
третмана; такође је потребно
праћење компликација НИВ попут
цурења ваздуха ван система за
НИВ, дистензије желуца, сувоће
слузница, деформације костију
лица. 

Анестезију треба прилаго-
дити како би се минимизовала
интраоперативна и постопера-
тивна респираторна и кардиовас-
куларна депресија; некад су
неопходни инвазивни мониторинг,
и смештај на одељење интензивне
неге. Деполаришуће мишићне
релаксанте треба избегавати због
ризика од хиперкалијемије.
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Недељу борбе против
дистрофије Удружење дистрофи-
чара Поморавског округа обеле-
жило је занимљивим актив-
ностима. Неки од чланова имали
су прилику да бораве у Ужицу и
Новом Пазару, обележавајући ову
седмицу у друштву пријатеља из
осталих Удружења дистрофичара,
са територије читаве Србије.
Удружење је и у Параћину ор-
ганизовало шаховски турнир, који
се одиграо између чла-
нова Дневног клуба за
остарела лица из Па-
раћина и чланова Удру-
жења. Такође је одржана
и трибина на тему „На-
сиље у породици“ коју је
посетио значајан број за-
интересованих грађана.
Четворо предавача, од
којих је троје психолога,
један педагог и један
инспектор на сузбијању
општег криминала, дало
је низ корисних ин-
формација присутнима,
како кроз предавање, тако
и одговарајући на њихова
питања.

Осим оваквих ак-
тивности, користећи овај
повод, Удружење дистро-
фичара у сарадњи са
Друшвом ЦДП Параћин,
са којим дели просторије
је организовало радну ак-

цију и сада се може похвалити
новим рухом зграде у којој се
налазе. Све у циљу пријатније
атмосфере за чланове.

Удружење користи сваку
прилику, па је тако искористило и
Недељу борбе против дистрофије,
да буде медијски активно. Учешће
у једној емисији на локалној
телевизији Канал М, као и прилози
у вестима са сваког догађаја, до-
приносе да Удружење дистро-

фичара буде препознатљиво, ау-
тентично и присутно у свако-
дневном разговору грађана.

Недеља борбе против дистрофије
Тим поводом одржани трибина о насиљу у породици, 

радна акција и шаховски турнир, уз запажену медијску
презентацију.

PPaarraa}}iinn
PPii{{ee:: MMaarriijjaa RRaaddoovvaannoovvii}}
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Веште руке имамо и ми

Удружење дистрофичара Поморавског округа завршило је пројекат „Веште руке имамо и ми“
финансиран од стране локалне самоуправе у Параћину. Пројекат се базира на изради фигура од
гипса, за које су набављени различити калупи. Осим што су имали могућности да праве фигуре,
током обуке чланови Удружења имали су прилику да науче и технике бојења фигура. „Весела
радионица“, како је чланови називају, добила је овакво незванично име и оно можда најбоље
описује расположење које влада током рада и ефекат који постиже читав пројекат.

Удружење дистрофичара Поморавског округа
успешно спроводи пројекат под називом „Постојим и
ја, дружимо се“, финансиран од стране Министарства
рада и социјалне политике. Пројекат има за циљ
смањење дискриминације у друштву, нарочито код
деце школског и предшколског узраста, подршку
инклузији школства, подстицање социјализације
чланова Удружења и сл. 

Током реализације пројетка, одржаване су
трибине, намењене деци основних школа, које су врло
успешно и са чак изненађујуће високим резултатима
великом броју деце приближили особе са
инвалидитетом. Такође, у складу са циљевима овог
пројекта, деца предшколског и школског узраста су

посећивали просторије Удружења, где су заједно са
члановима Удружења уз пријатно дружење, учес-
твовали у креативним радионицама, прилагођеним
баш њиховом узрасту, након чега су испраћани пр-
игодним поклонима. У склопу овог пројекта, чланови
Удружења имају прилику да прођу кроз обуку кројења
и шивења, радионицу за израду накита и фотографску
радионицу. 

За спровођење ових обука, Удружење између
осталог набавља машину за шивење, фото апарат,
штампач за израду фотографија и др. тако да ће
чланови бити у могућности да наставе да се баве свим
оним што су научили на обукама, и после завршетка
пројекта.

Постојим и ја,, дружимо се
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Отварање сезоне рибо-
ловних такмичења у орга-
низацији Удружења дистро-
фичара Моравичког округа
било је заказано за 9. јун 2011.
у 8 часова. Они најудаљенији
морали су да крену у рано
јутро, пре сванућа. А у то рано
јутро, громови проламају, а
пљусак кише неда ни опрему у
кола сместити. Ми, органи-
затори, у дилеми. Преовлада
мишљење да је између нас и
наших гостију, свих ових
година, успостављено пове-
рење. Они верују да ћемо ми
већ наћи неко решење, а ми
знамо и верујемо да ће они,

упркос свему, доћи. 
Веровали смо једни у

друге и Господ бог своје
суморно небо у сунце претвори.

Стигло 12 екипа из 9
округа Србије, са укупно 27
такмичара. Такмичење је
трајало три сата, у два сектора,
у екипној и појединачној
конкуренцији (уз захтеве да се
продужи и већ познато „никад
доста када риба гризе“).

Било је ту свега. Ло-
мили су се штапови. Причале се
приче. Препланула нам лица.
Уловљено је нешто више од 70
килограм рибе, али без капи-
талних примерака. Ништа ту

нису криви такмичари. Они су
качили и те крупне комаде, али
сваком је, по њиховој причи,
баш највећи спадао. И када
чујете да се неком рибару
откачила мала рибица, ви
јавите да пишемо и о том, тако
ретком случају.

Радован Павловић

IZ RADA ORGANIZACIJA

Екипни победници:

1. Краљево 
2. Параћин
3. Крагујевац 

Појединачна
конкуренција:

Секторски пласман (А)

1. Мишовић Драгана, 
Чачак – 5.870 гр.

2. Миленковић Владица,
Параћин – 4.450 гр.   

3. Радојковић Живота,
Краљево – 4.270 гр.      

Секторски пласман (Б)

1. Симић Ранђел, 
Крагујевац –4.140 гр.

2. Поповић Бојан, 
Ниш – 3.950 гр.

3. Чурлић Ненад, 
Краљево – 3.400 гр.

Чачак

Ловио рибар
рибу....
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Од 16. до 22.маја Савез
дистрофичара Србије, заједно са свих
20 организација из своје мреже,
обележио је овогодишњу Недељу
низом активности у циљу ин-
тензивирања кампање за стварање
бољих услова за живот особа са ми-
шићном дистофијом. Према ового-
дишњем прогласу Савеза дистро-
фичара Србије циљ обележавања ове
манифестације јесте подизање свести
јавности о проблемима са којима се
суочавају особе оболеле од про-
гресивних неуромишићних болести,
али и афирмација и подизање свести
грађана Србије о правима и
могућностима око 1.700 њихових
суграђана.

Потребно је да знамо да је
Народна скупштина Републике Србије
31. марта 2011.године усвојила дуго
очекивани Закон о социјалној заштити.
Фокус свих активности Удружења
дистрофичара Краљево – Рашки округ,
како у оквиру ове манифестације, тако
и целе године, je рад на промовисању
Закона и залагању за његову примену у
пракси. Како је социјална заштита
најновијим законским изменама –
децентрализована, многе услуге су
пребачене на локални ниво, што значи
да је неопходно да се Удружење
дистрофичара Краљево ангажује на
промовисању и развијању услуга
сервиса персоналних асистената у
својој средини.  

Недељу борбе против мишићне
дистрофије краљевачко удружење
обележило је низом манифестација са
циљем да анимира све друштвене

чиниоце да крену у заједничку борбу
против последица ове болести. Штам-
пан је пригодан пропагандни мате-
ријал, подељене брошуре и излепљени
плакати на највиднијим местима у
граду.

Чланови Удружења су уче-
ствовали на традиционалном мемо-
ријалном шаховском турниру за особе
оболеле од мишићне дистрофије са
територије Србије који је одржан у
Ужицу. Са члановима из других ор-
ганизација Србије посетили су обо-
леле на трајном смештају у Спе-
цијалној болници у Новом Пазару.
Током дводневног дружења органи-
зоване су спортске игре и округли сто
у оквиру кога су представници

организација
говорили о про-
блемима удруже-
ња и Специјалној
болници, као и о
начинима помо-
ћи члановима. 

До краја
године планиран
је и низ других
активности, так-

мичење спортских риболоваца, првен-
ство републике у шаху и учешће на
традиционалним олимпијским играма.
Четири пута месечно органузују се
сликарско - креативне радионице, а
чланови повремено долазе у клуб који
се  налази у просторијама Удружења

.

Проф. Владан Петровић
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За живот међу људима
- Недељу борбе против неуромишићне дистрофије краљевачко удружење обележило је

низом манифестација са циљем да анимира све друштвене чиниоце да крену у
заједничку борбу против последица ове болести. - Штампан је пригодан пропагандни
материјал, подељене брошуре и излепљени плакати на највиднијим местима у граду.

KKrraaqqeevvoo

Nenad ^urli}, 3. mesto u bacawu
plo~ica u dru{tvu sa Ivanom

Bi}anin

Недовoљна подршка
локалне самоуправе

Удружења дистрофичара  која
представљају велику подршку чла-
новима су у  све тежој ситуацији,
поготово у Краљеву. После 35 година
локална самоуправа је ускратила
средства за финансирање стално
запосленог лица, па се за ове послове
ангажује радник по уговору на сваких
месец дана. За првих шест месеци за
све активности краљевачко удружење
је из градског буџета добило само 100
хиљада динара.

Огорчени оваквим понаша-
њем локалне самоуправе, а у немо-
гућности да реше своје проблеме,
чланови Удружења најављују ускоро
мирне уличне протесте.

Удружење дистрофичара
Краљево користи прилику да путем
медија промовише вредности за које
се залаже. Реализација свих
активности усмерена је ка једном
циљу– за живот међу људима.
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Удружење дистрофичара
Ниш је, под покровитељством Ми-
нистарства рада и социјалне поли-
тике, реализовало пројекат “Под
новим кровом”. 

Удружење, мада постоји
већ 35 година и окупља 120
чланова, није имало адекватне
просторије. У 20 КВМ свакодневно
су се спроводиле програмске
активности, секретар је обављао
административне послове и кроз
радно ангажовање чланова
пружане су услуге фотокопирања.
Код већине младих, активних
чланова који су корисници
инвалидских колица, из дана у дан
јачала је потреба за психо-
социјалном интеграцијом те их је
мали простор Удружења спутавао
у функционисању. 

Захваљујући Граду Нишу,
Управи за имовину и инспекцијске
послове, добили смо у закуп
простор од 50 КВМ на изузетној
локацији у центру града, поред
општине где су све значајније
институције, службе и услуге на
дохват руке члановима. Његова
адаптација и реновирање били су
неопходни. Овај проблем смо ре-
шили финансијском подршком
ресорног Министарства. Значајну
финансијску помоћ  пружиле су и
градске општине Ниша.

Овај простор сада пружа
веће могућности за дружење
чланова, за одржавање бројних
психолошких, креативних и
правних радионица што ће
умногоме допринети даљој психо-
социјалној интеграцији чланова.

Просторије су свечано
отворене на дан славе Удружења,
Св. Василија Острошког 12. маја
2011. године. Овом приликом је
уједно обележено и 35. година
постојања Удружења.

Уз присуство већег броја
чланова, чланова породица,
помажућих чланова, представника
СДС-а , гостију из Београда, Чачка,
Лесковца, Новог Пазара, пред-
ставника локалне самоуправе и
многих других, председник ГО
Медијане, Драгослав Ћирковић
отворио је просторије свечаним
чином пресецања врпце. Након
тога свештенство нишке Саборне
цркве обавило је традиционални
верски обред сечења славског
колача.

Присутне смо упознали са
радом наше организације, про-
блемима и потребама чланства,
али и о великим успесима које
постижемо у разним областима.
Захвалили смо се и уручили пове-
ље заслужним сарадницима без
чије подршке Удружење не би
било оно што је данас.

Гости са стране послужени
су у оближњој кафани “Стара
Србија” док је у просторијама уз
коктел настављено дружење до
касних поподневних сати. Чланови
су уживали у новим просторијама
које су сада у потпуности прила-
гођене, као и у предивном дво-
ришту које се налази у склопу ових
просторија и које представља пра-
ву малу оазу мира и опуштања.

Станка Дељанин

NNii{{

ПОД НОВИМ КРОВОМ
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Почетком марта колеге из
организације “Hedni Centаr Ko-
loseum” упутиле су интере-
сантан конкурс свим инвалид-
ским организацијама. Идеја је
била да се од многих успешних
жена са инвалидитетом издвоји
једна којој би се приредило
изненађење и улепшао Дан же-
на.  Тражила се “...жена са
инвалидитетом свесна сво-
јих способности, са искус-
твом у друштвеном и пос-
ловном животу. Жена са ин-
валидитетом која је вид-
љива, која је направила
одређени утицај у сопстве-
ном, породичном, послов-
ном или друштвеном живо-
ту.”

Ta жена, победница овог
конкурса, управо се вратила са
викенда проведеног са својом
породицом у Врњачкој Бањи
који је добила као награду.
Ради се о Јасмини Бараћ-Перо-
вић, дугогодишњој активној
чланици Удружења дистрофи-
чара Ниш. На дан 8. марта ову
вредну награду, викенд у Вр-
њачкој бањи, Јасмини је предао
помоћник министара Владимир

Пешић, у прелепом амбијенту
хотела “Језеро” у Београду. 

На свечану прославу,
којој су присуствовале многе
припаднице лепшег пола,
Јасмина је ушетала у пратњи
свог супруга Миљана Перовића
носећи у рукама маленог Стра-
хињу, свој највећи успех. 

Једина неостварена жеља
испунила се Јасмини 3.11.2010.
године када је на свет донела
прелепог дечака Страхињу.
Иако оболела од мишићне
дистрофије, уз високи ризик и
могуће опасности, Јасмина се
одлучила на највећу животну
борбу и постала мајка. Још
једном је доказала да уз вољу и
упорност, без обзира на инва-
лидитет, човек може постићи
све што жели.

Јасмина је дипломирани
правник и већ две године ради
у РЗЗО као саветник за оства-
ривање права из здравственог
осигурања за особе са инвал-
идитетом. Особе са инвали-
дитетом више не морају да
лутају по бирократским ходни-
цима како би добили помагало,
рефундирали лек или отишли

на неопходно лече-
ње у стационар, али
зато Јасмини звони теле-
фон практично целог дана.
Један је од оснивача и пред-
седница нишког Удружења сту-
дената са хендикепом, најмла-
ђа је тренерица у оквиру
пројекта “Жене то могу” у
Србији, оснивач је и удружења
“...Из круга” - за заштиту права
и подршку женама са инвали-
дитетом. Упркос тешкоћама ко-
је је прате због њеног нару-
шеног здравља, она у себи
налази снаге и воље да мења
свет око себе и чини га бољим.
Ентузијазам и неуништива по-
зитивна енергија  којима плени
једно су од њених најјачих
“оружја”.

Заједно са супругом Ми-
љаном Перовићем, који је
завршио ДИФ и ради као персо-
нални тренер и тренер одбој-
кашица, основала је и пливачки
клуб за децу и младе са инва-
лидитетом.

Мали Страхиња расте ок-
ружен љубављу и негом. Овој
младој породици велика помоћ
пружена је кроз сервисе по-
дршке. Јасмина од недавно
користи услуге персоналног
асистента, финансираног из
буџета града Ниша као и услуге
геронто домаћице које су
обезбеђене у сарадњи са Удру-
жењем самохраних мајки из
Ниша. 

Уз велику подршку нај-
ближих али и одговорног дру-
штва, Јасмина  је постигла
успехе на свим животним пла-
новима. Њен пример оснажује
многе, посебно младе жене са
инвалидитетом, да не посустану
у својим настојањима.

Биљана Ђорђевић

Нај жена 2011.
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Учешће на Сајму
спорта

Поводом 100 година
физичке културе у Ужицу 18. маја
2011.год. локална Канцеларија за
младе организовала је први Сајам
спорта на коме је поред бројних
спортских клубова, свој штанд
имало и Удружење дистрофичара
Златиборског округа.  

Путем видео презентације
Удружење је представило своје

спортске активности. На штанду су
били изложени пехари и медаље
као доказ да на републичким спор-
тским такмичењима за дистро-
фичаре – Олимпијским играма,
Шаховском фестивалу, Спортском
риболову, остварују запажене ре-
зултате, а често и неко од прва три
места. 

Представници Удружења
дистрофичара Златиборског окру-
га и Савеза дистрофичара Србије
искористили су прилику да на сај-
му разговарају са Снежаном Са-

марџић Марковић, министарком за
спорт и омладину, о будућој сарад-
њи и заједничким активностима
Савеза и министарства.

UU`̀iiccee
PPii{{ee:: TTiijjaannaa PPeettrroovvii}}
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IV меморијални
шаховски турнир
„Цар 2011“

У оквиру обележавања „Не-
деље“, Удружење дистрофичара
Златиборског округа по четврти
пут организовало је меморијални
шаховски турнир „ЦАР 2011“, у
част свом преминулом члану Вла-
димиру Мојсиловићу – Цару који је
био одличан шахиста. 

Ове године су на турниру
поред такмичара чланова Удру-

жења дистрофичара Ужице, Чачак,
Краљево и Удружења цереблалне
и дечје парализе, учествовали и
представници Удружења дистро-
фичара из Параћина и Новог Па-
зара.

Прва три пласирана места:
11.. Радован Павловић –
Удружење дистрофичара
Чачак
22.. Сафет Латовић -- Удружење
дистрофичара Ужице
33.. Томислав Станишић –
Удружење дистрофичара
Ужице

Најбољима су уручени пе-
хари, а свој пехар првопласирани
Радован Павловић, поклонио је
нашим пријатељима из Удружењу
из Новог Пазара са којима је
Владимир Мојсиловић – Цар
провео задње године свог живота. 

Посета
градоначелника

Градоначелник Ужица, Јо-
ван Марковић и Бранкица Јере-
мић, помоћница градоначелника
за социјалну политику посетили
су Удружење дистрофичара Зла-
тиборског округа поводом обеле-
жавања «Недеље борбе против
дистрофије». 

Овом приликом пред-
ставници Удружења упознали су
градоначелника са тренутним ак-
тивностима и будућим плановима
Удружења. Током посете највише
се разговарало о услугама соци-
јалне заштите које реализује град
Ужице, али и о запошљавању
особа са инвалидитетом о коме ће
по речима градоначелника,
унаредном периоду град Ужице
посветити више пажње на
обострано задовољство.
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Поводом Васкршњих пра-
зника Удружење дистрофичара
из Ужица и Удружење цере-
бралне и дечје парализе Ужице
21. априла 2011.год. на град-
ском Тргу организовали су про-
дајни штанд празничних украса,
рукотворина насталих у Креа-
тивној радионици Удружења.

Изложене предмете од
гипса, магнете са васкршњим
мотивима, сталке за васкршња
јаја израђивали су чланови

Удружења уз велику подршку
волонтера локалне Канцеларије
за младе са којом су Удружења
успоставила јако лепу сарадњу.

Велики број суграђана
посетио је штанд дивећи се
украсима који су за кратко вре-
ме били распродати. Новац од
продаје утрошен је за набавку
материјала за Креативну радио-
ницу.

Удружење дистрофичара
Златиборског округа протеклих
месеци реализовало је пројекат
„Информацијом ка инклузији“ у
сарадњи са ужичким медијима,
телевизијама „Лав“ и „ТВ5“, радио
„Ужице“, радио „Сан“ и листом
„Вести“.

Пројекат је финансирало
Министарство за културу Репу-
блике Србије, Сектор за медије. 

Циљ пројекта био је да се
путем медија утиче на доносиоце
одлука и представнике локалне
заједнице како би у оквиру својих
надлежности покренули одређене
активности ради стварања инклу-
зивног окружења за особе са
инвалидитетом. Такође да се јав-
ност информише о животу, актив-
ностима особа са инвалидитетом,
смањи дискриминација, али и
скрене пажња на њихове проблеме
и потребе.

Пројектне активности реа-
лизовали смо се кроз снимање и
емитовање три телевизијске и ра-
дио емисије и три чланка у штам-

паним медијима са темама обра-
зовање, запошљавање и актив-
ности особа са инвалидитетом у
Ужицу.

У прве две емисије о
образовању и запошљаваљу, поред
особа са инвалидитетом учес-
твовали су сви релевантни актери,
представници Школске управе,
Интерресорне комисије, психолога,
педагога, Националне службе за
запошљавање, Градске управе, ло-
калног Савета за запошљавање,
предузећа за професионалну реха-
билитацију и запошљавање особа
са инвалидитетом.

„Желим, хоћу, могу” назив
је треће емисије која је пренела
причу о Марији Карадаравић из
Ужица и Коси Алемпијевић из
Ариља које нису дозволиле да их
инвалидитет спречи да живе изо-
ловано. Марија је запослена као
оператер на 988, Коса активна у
Удружењу, а обе живе саме и ни-
кад се не одустају, јер како кажу
то није њихов стил.

Емитовањем ових емисија и
објављивањем чланака поред
представљених лоших страна, же-
лели смо да ставимо акценат на по-
зитивну слику о могућностима и
достигнућима особа са инвали-
дитетом и тиме, надамо се, макар за
делић променимо став друштва
према овим особама.

Пројекат „Информацијом ка
инклузији“

Васкршњи штанд
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Градоначелник  Сомбора
Немања Делић  и  др Лазар Рачић,
члан Градског  већа  за  социјална
и  здравствена питања, у среду,
25. маја, са члановима удружења
особа са инвалидитетом проше-
тали су градом, како би се увери-

ли да ли су испред јавних уста-
нова постављене приступне рам-
пе. Током шетње зауставили су се
испред зграде Поште, Основног
суда и Основног јавног тужила-
штва, Војвођанске банке, Хyпо
Адриа Банке и сомборске Фили-

јале Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигу-
рање, где још нису постављене
рампе за особе са инвалидитетом.
У току је било оспособљавање
платформе лифта на Народној
апотеци Сомбор на главној улици.

- Циљ шетње је да се
уверимо да ли је од послед-
њег састанка са представ-
ницима установа нешто учи-
њено, односно да ли су
отклоњене архитектонске ба-
ријере. Представницима уста-
нова сугерисано је и да није
довољно отклонити само прву
баријеру у виду степеништа,
већ је потребно и шалтере
прилагодити потребама особа
са инвалидитетом – рекао је др
Лазар Рачић.

SSoommbboorr
PPii{{ee:: JJuulluujjaannaa ^̂aattaalliinnaacc

Са представницима Града 
и особама са инвалидитетом
непосредно су разговарали
само директори филијала
појединих банака (Хипо-
Алпе Адриа, Рајфазен и

Војвођанске банке) који су
нагласили да су отпочели

поступак прибављања
потребних дозвола за

постављање приступних
рампи. Око постављања

шалтера на висину
адекватну за особе у

инвалидским колицима,
нису се изјашњавали.

Шетња је отворила и друга
питања од значаја за особе
са инвалидитетом, али и за

њихове суграђане.

Активност удружења дистрофичара Западнобачког
округа поводом Недеље борбе против дистрофије

Шетња за живот без
архитектонских баријера

Чланови Удружења дистрофичара Западнобачког округа, Удружења за
церебралну и дечју парализу и Центра за самостални живот инвалида
Србије – подружница Сомбор, 25. маја су прошетали градом са
градоначелником Сомбора, Немањом Делићем и др Лазаром Рачићем,
чланом Градског већа за социјална и здравствена питања.
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Током шетње за живот без
архитектонских баријера, шетачи
су имали прилику и да присуствују
постављању монтажно-демонтаж-
не рампе испред Апотеке на
главној улици.

- Није довољно само пос-
тавити приступне рампе, јер
када уђемо у Пошту, било коју
банку, баријера су и шалтери.
Истина је да службеници имају
разумевања за наше потребе,
да излазе на улицу и узимају
од нас рачуне и после обав-
љеног посла их враћају. Али,
ми желимо да те потребе
обављамо сами и када већ
поставите рампу, пустите нас
да самостално на шалтеру
платимо рачун или обавимо
неки други посао. Уважите
нашу потребу и жељу да

будемо самостални, јер ми од
те борбе нећемо одустати
–изјавила је том прилоком Јулијана
Чаталинац, ПР Удуржења дистро-
фичара у Сомбору и члан Центра за
самостални живот инвалида Србије
– подружница Сомбор.  

Шетњу су пропратили нови-
нари Сомборских новина, Дунатаја,
листа на мађарском језику, Службе
за информисање Града Сомбора и
РТВ Среће, која је снимила ТВ
прилог целог тока шетње, пос-
тављања шалтера на висину аде-
кватну за особе у инвалидским
колицима, нису се изјашњавали.

Шетња је отворила и друга
питања од значаја за особе са
инвалидитетом, али и за њихове
суграђане.

Удружење дистрофи-
чара Западнобачког округа
је у недељу,, 33.. априла 22001111.. у
Геронтолошком центру у
Сомбору,, одржало седницу
Скупштине на којој су усво-
јени акти потребни за рад
Удружења.. 

Став присутних је да је
Удружење домаћински пос-

ловало,, у складу са одред-
бама Статута,, без обзира на
минимална и недовољна
средства остварена за рад у
претходној години..

Поред присуства деле-
гата Удружења и њихових
персоналних асистената,,
Скупштини су присуствова-
ли још и гости партнерских

организација -- удружења
дистрофичара из Новог Са-
да,, Панчева и Суботице..

Oдржана скупштина Удружења
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Захваљујући директору Специјалне бол-
нице др Меху Кајевићу и његовим сарадницима,
организован је тродневни излет за кориснике
трајног смештаја. Наша циљана дестинација је
била Охридско језеро.

На тај пут смо кренули 29. маја у поноћ.
На први поглед доста далеко, али уз ве-

селу атмосферу која је владала током путовања,
зора а и Охридско језеро су нам се указали вео-
ма брзо.

Поред прелепих места које смо обишли у
Струги и Охриду, за време боравка овај излет
остаће свима нама у дугом сећању, јер смо сви
били као један.

Општи утисак свих нас је да је ово био
један од најлепших и најуспешнијих излета које
смо имали до сада. Свега тога не би било да ово
није била истинска жеља руководства Спе-
цијалне болнице. Поред жеље, ово је био и
веома храба корак који би требало да буде
пример и другим Установама које имају корис-
нике на трајном смештају.

Како је на задовољство свих нас овај излет
протекао у најбољем реду, договорено је да се и
следеће године одабере нека дестинација ван
наше земље.

Зоран Крстић

Захваљујући финансијској подршци Мини-
старства рада и социјалне политике, Удружење
дистрофичара Јабланичког округа из Лесковца је и ове
године обележило традиционалну манифестацију
,,Недељу борбе против дистрофије”, која има за циљ
подизање свести јавности о правима, могућностима

као и проблемима са којима се сусерећу особе са
мишићном дистрофијом.

Пригодним активностима, као што је подела
промо материјала и качкета грађанима, организовању
шаховског турнира, медицинске трибине и дружења
чланова удружења скренута је пажња јавности на
проблеме са којима се суочавају њихови суграђани.

Све активности су медијски пропраћене од
стране локалних телевизија а секретар Удружења,
Драгана Златановић је гостовала у јутарњем програму
ТВ Лесковац и дневној емисији Клисура, где је
промовисала значај обележавања Недеље, као и
права и могућности особа са инвалидитетом. У оквиру
Недеље, приватна фирма ИБС из Лесковца је
Удружењу донирала интернет на бесплатно
коришћење. 

Драгана Златановић

Нови Пазар

Излет на Охридско језеро

LLEESSKKOOVVAACC

Победи мишићну дистрофију
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У Словачкој, у Прашицама,
у пансиону „Слниецко“, од 4. до 8.
маја одржан је 5. међународни
„Dystro Chess Kup“ за лица оболела
од мишићне дистрофије под покро-
витељством ЕАМДЕ. На турниру је
учествовало 16 такмичара из 6
земаља и то: по два такмичара из
Пољске, Чешке и Србије, по три
такмичара из Словачке и Слове-
није, четири такмичара из Ма-
ђарске.

Први пут су на турниру учес-
твовали и наши представници,
такмичари из Војводине - Роберт
Травица и Драган Милићевић
који су представили Србију на нај-
бољи могући начин. Тим који је
представљао нашу земљу је био у
саставу: Атила Ковач, вођа пута,
Драган Милићевић, такмичар и
Роберт Травица, такмичар, док је
возач и пратилац био Мирослав
Савић.   

Турнир се играо у 9 кола, по
тзв. швајцарском систему паро-
вања, са темпом игре - 1 сат по
играчу.

- На самом доласку у пан-
сион нас је импресионирала неиз-
мерна гостољубивост домаћина
који су нам пожелели добродош-

лицу у прелепи пансион „Слни-
ечко“, рекреативни центaр у Сло-
вачкој. Нетакнута природа, лепо
време, љубазни домаћини, добра
храна, добри услови за игру,
пријатељски расположени играчи
из других земаља, обећавали су
добар провод и успех на самом
почетку турнира. 

Првих неколико партија наш
тим је низао победе, полако али
сигурно избијали смо на водећа ме-
ста и маштали о могућем фено-
меналном успеху, како личном тако
и успеху за нашу земљу. Нажалост,
убрзо је дошло је до пораза, нисмо
дуго очајавали, брзо смо се опо-
равили и наставили борбу. До по-
следњег кола је било неизвесно

која ће екипа заузети прво место.
Борили смо се са екипом из
Мађарске, прекаљеним борцима и
уз велики напор успели смо да
изједначимо бодове! -

На жалост, бољи додатни
критеријум – бухолц - није био на-
клоњен нашим такмичарима тако
да су Мађари освојили 1. место. У
генералном пласману Србија је
била друга, а Пољска трећа. 

У појединачној конкуренцији
је већ после трећег кола било јасно
да ћемо имати  водећу улогу у бор-
би око пласмана за сам врх. После
сјајних партија, члан нашег тима,
Драган Милићевић је освојио прво
место, док је четврто место освојио
изванредни Роберт Травица, побе-
дивши једног од фаворита –
Пољака. Ова победа има и посебни
значај јер је Роберт олакшао пут до
победничког пехара свом тимском
колеги. 

Желимо да истакнемо да је
највећи успех ове младе екипе из
Војводине - мноштво нових симпа-
тизера и нови позиви за сличне
турнире који ће уследити у
будућности.

Драган Милићевић
Александра Пановић

Међународни шаховски турнир дистрофичара - Словачка 2011.

Одличан пласман
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Шаховско првенство
дистрофичара Војводине за
22001111.. годину по традицији
одржано је и ове године у
Бечеју,, у хотелу »Бела ла-
ђа« у времену од 1166 -- 1199.. маја
22001111.. Овогодишње првен-
ство организовано је као
једна од манифестација
„Недеље борбе против
дистрофије -- 22001111“..

Организатор Првенс-
тва био је Савез дистро-
фичара Војводине,, а дома-
ћин Удружење дистрофи-
чара из Новог Сада..

Првенство је окупило
3366 учесника:: такмичара,, њи-
хових пратилаца и гостију.. 

На Првенству су учес-
твовала 2244 такмичара из
свих шест основних орга-
низација Савеза..

Првенство је органи-
зовано са два турнира ко-
јима су обухваћене све
категорије такмичара.. Ме-
шовити турнир са највећим
бројем учесника – 2200,, обу-
хватио је сениоре--муш-
карце са 1188 учесника и ју-
ниоре са 22 учесника.. Такми-

чарке,, којих је овога пута
било 44,, играле су на посеб-
ном турниру..

Мешовити турнир за
мушкарце,, сениоре и јуни-
оре одржан је у две групе::
Првој,, јачој групи од 88 так-
мичара и другој,, слабијој
групи од 1122 такмичара -- 1100
сениора и 22 јуниора..

Судија Првенства био
је Красоје Нотарош,, Фиде
судија из Новог Сада,, а
директор Првенства,,  Геор-
гије Николић из Панчева.. 

Шаховско првенство
дистрофичара

Војводине - 2011.
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Првенство је 1166.. маја
22001111.. године са почетком у
1177 часова,, у присуству
председника Општине Бе-
чеј,, господина Кнези Петера
и председника Удружења из
Новог Сада Атиле Ковача,,
отворила Александра Пано-
вић,, председник Скупштине
Савеза дистрофичара Вој-
водине.. Пригодним говором
она је поздравила све учес-
нике и госте и зажелела им
успех у такмичењу.. При-
сутне је поздравио у име
града домаћина и господин
Кнези Петер.. Учесницима
Првенства обратили су се и
директор Првенства,, Геор-
гије Николић и судија пр-
вентва,, Красоје Нотарош.. 

Отварање је забеле-
жила и локална ТВ и лис-
тови из Бечеја и Новог Сада..

Првенство је одржано
према раније утврђеном
програму:: 1166.. маја прво коло
за обе групе сениора и 1177.. и
1188.. маја по три кола за све
такмичаре.. 

Првенство је протекло
као и у претходним годи-
нама у најбољем реду,, у фер
и спортској борби и при-
јатељској атмосфери и зах-
ваљујући компјутерском па-
ровању завршено за плани-
рано време,, уз добро и
ауторитативно суђење Кра-
соја Нотароша,, у чему му је
помагао и Драган Милиће-
вић..

Завршна свечаност од-
ржана је 1188.. маја са по-
четком у 1199 часова.. Овој
свечаности присуствовао је
као представник општине
Бечеј,, господин Шандор

Пал,, који се зах-
валио организато-
ру Првенства и свим
учесницима,, изражава-
јући задовољство што ће се
и наредни сусрет са њима
одржати у Бечеју..  

Резултате и победнике
у појединим категоријама
прогласио је судија Красоје
Нотарош,, а пехаре,, медаље
и новчане награде поје-
динцима у име организа-
тора уручила је Александра
Пановић..

Церемонију прогла-
шавања победника и затва-
рања Првенства пратили су
и представници средстава
јавног информисања:: теле-
визије Војводине,, локалне
телевизије и листова из Бе-
чеја и Новог Сада..

Првенство је заврше-
но дружењем гостију и
учесника.. 

На основу одредби
новог Правилника првен-
ства,, из Прве групе сениора
испали су:: Љубомор Влчек
из Руме и Жељко Алексић из
Руме,, а право да се такмиче
у тој групи наредне године
стекли су::  Бранко Цвијић из
Новог Сада и Душан Борић
из Сомбора,, као најбоље
пласирани сениори друге
групе..

Видан напредак по
оствареним резултатима
показао је јуниор Илија
Божић из Суботице осва-
јањем трећег места у другој
групи сениора.. 

Као и претходних го-
дина,, врло добре услове за
одржавање овог Првенства
пружио је хотел »Бела ла-
ђа«и његово особље својом
љубазношћу,, добром исхра-
ном и угодним смештајем..

Георгије Николић

Победници и добитници награда у појединим
категоријама су::

-- у категорији сениори--жене::

I место – Снежана Грујић из Кикинде
II место – Слађана Раденковић из Панчева
III место – Марија Богдановић из Новог Сада
IV место --  Милеса Милинковић из Новог Сада

--   у категорији јуниори::

I место -- Илија Божић из Суботице
((Марко Величковић је одустао од такмичења))

-- у категорији сениори--мушкарци::

Прва група::

I место –   Драган Милићевић из Сомбора
II место – Радош Керавица из Новог Сада
III место – Жељко Мартиновић из Сомбора

Дипломе за најбоље пласиране сениоре Друге групе добили су::

I место -- Бранко Цвијић из Новог Сада
II место -- Душан Борић из Сомбора
III место -- Шандор Лајош из Суботице
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