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Поштовани читаоци,

Пред вама је први овогодишњи број који садржи
информације о најзначајнијим догађајима из прет-
ходног периода. На страницама пролећног Весника
пронаћи ћете информације из различитих области –
медицине, прописа, законодавних иницијатива, рада
наших локалних организација, као и других актуелних
дешавања.

Нашим читаоцима посебно скрећемо пажњу на
текст проф. др Слободанке Тодоровић, којој смо се
обратили са молбом да напише текст о могућностима и
ограничењима у лечењу матичним ћелијама, пре свега
неуромишићних болести. На то су нас навеле све
чешће појаве у медијима о томе да се ове, као и многе
друге болести које још увек спадају у тзв. неизлечиве,
„успешно лече матичним ћелијама“. Очајне породице,
трагом таквих информација, све чешће посредством
медија прикупљају новац како би обезбедили одлазак
у иностранство за своју децу или чланове породице, за
шта је често потребно читаво мало богатство. На
жалост, „такве терапије“ су за особе оболеле од не-
уромишићних обољења још увек најчешће само
резултат људске похлепе, а ти „рибари људских душа“
не презају од тога да манипулишу туђим надама и нео-
бавештеношћу људи како би се преко ноћи обогатили,
у чему им медији несвесно помажу. У поплави де-
зинформација и/или полуинформација, у свету у коме
је све на први поглед могуће, неретко је тешко
разлучити немогуће од стварног, истину од лажи,
право медицинско откриће од просте манипулације и
преваре.    

Надамо се да ће овај текст на јасан и разумљив
начин одговорити на многе недоумице у вези тренутне
ситуације у вези матичних ћелија и лечења неуро-
мишићних обољења, а тиме и можда заштитити многе
породице од опасности које их вребају од оних који
злоупотребљавају људску невољу и оних који им у
томе често и несвесно помажу.

До следећег издања и нових информација,
срдачан поздрав свим нашим читаоцима!

Иванка Јовановић

[tampawe ovog broja 

finansijski je omogu}ilo 

Ministarstvo kulture i Ministarstvo

rada, zapo{qavawa i socijalne politike. 
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Све чешће у јавности,
посредством различитих меди-
ја, можемо чути информације о
томе да појединци сакупљају
новац за лечење својих нај-
ближих, оболелих од прогре-
сивних неуро-мишићних боле-
сти или других обољења, по-
моћу матичних ћелија. Такво
лечење се, наводно, обавља у
иностранству и веома је скупо.
Шта о свему томе, за наше
читаоце каже професор др
сци. Слободнка Тодоровић,
еминентни стручњак у нашој
земљи  која се годинама бави
лечењем оболелих од прогре-
сивних неуромишићних боле-
сти, можете наћи у овом ау-
торском тексту. Такође питали
смо је и да ли, у случају да се
неко ипак подвргне оваквом
третману, лечење матичним
ћелијама може имати и неке
контраиндикације и какве? О
свему томе за Весник МД гово-
ри проф. др сци Слободанка
Тодоровић.

Шта су матичне
ћелије

Матичне ћелије су пос-
ледњих десетак година по-
стале опсесија која буди наде у
лечење готово свих обољења.
Нема ни једне области меди-
цине која се не судара о хриди
болести које до сада нису
могле да се лече класичним
методама, где су свакако у
првом плану наследна обоље-
ња у која спада и већина не-
уромишићних болести. И нара-
вно –  пошто ни једно досада-
шње лечење није дало ради-
калне резултате, све наде се
полажу у матичне ћелије.

А ту су одмах и преду-
зимљиви људи који у послу око
матичних ћелија препознају
одличну зараду: ничу по Евро-
пи, Америци, Кини, земљама
Средњег и Далеког Истока,
велелепне болнице у стаклу и
мермеру у којима се све боле-
сти лече матичним ћелијама.

Будуће пацијенте (они их зову
„клијентима“) прво обавесте
где и колико треба да уплате
само за први „добар дан“, а
после ће већ бити објашњено
да „једна сеанса није довољна,
а можда ни две...пет...десет“.
И оболели и њихове породице
су спремни кров над главом да
продају и поклоне поверење
таквим институцијама, а ако
им кров не вреди колико
„експерти“ у таквим болницама
наплаћују, пате и сматрају се
ускраћенима.

Користим прилику да
обавестим читаоце овога листа
о тренутном стању ствари
(крај 2012.) у лечењу матич-
ним ћелијама уопште, а
посебно неуромишићних обо-
љења. Прво неколико општих
информација.

Матичне ћелије су био-
лошке ћелије које се налазе
код свих вишећелијских орга-
низама, које могу да се деле
(кроз митозу) и диференцирају

САВРЕМЕНА
ДОСТИГНУЋА У

ЛЕЧЕЊУ МАТИЧНИМ
ЋЕЛИЈАМА
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у различите специјализоване
типове ћелија, а могу и да се
самообнављају и продукују но-
ве. Код сисара постоје два типа
матичних ће-лија: 

- ембрионалне, које се
изолују из бластоцита и током
развоја ембриона диференци-
рају се у све специјализоване
ћелије (тзв. плурипотентне
ћелије), а поседују и регене-
ративне способности (обнав-
љање оштећених ткива током
живота, продукција крвних еле-
мената итд) и

- матичне ћелије од-
раслих (адултне матичне
ћелије), које се налазе у разним
ткивима, где учествују у њихо-
вој регенерацији и „разним
оправкама“. Код одраслих људи
постоје три доступна извора
аутологних матичних ћелија: из
костне сржи, из масног ткива и
из крви. 

Матичне ћелије могу да
се преузму и из пупчане врпце
непосредно после рођења де-
тета. 

Екстракција матичних
ћелија из поменутих ткива се
обавља кроз комлексне тех-
нолошке процедуре.

Примена матичних
ћелија у лечењу до
краја 2012. год.

Терапија матичним ће-
лијама представља посебан тип
стратегије лечења при којој се
нове матичне ћелије (ембри-
оналне или адултне) уводе у
оштећено ткиво у намери да се

третира болест
или повреда. 

Научници верују
да терапија матичним ће-
лијама има потенцијал да
драматично промени лечење
болести човека и животиња,
пошто овакво лечење теорет-
ски има могућност да замени
оболеле или оштећене делове у
телу са минималним ризиком да
се новостворено ткиво одбаци,
или да се појаве нежељене по-
следице.

Бројне терапије матич-
ним ћелијама се већ дуже
време примењују, али је већина
њих у експерименталној фази и
за сада су екстремно скупе.
Изузетак је трансплантација
костне сржи која се користи у
лечењу разних врста леукемија
и у практичној је употреби већ
више од 30 година. У бу-
дућности научници верују да ће
бити могуће да се развију
технологије које ће проистећи
из даљег изучавања матичних
ћелија, а које ће бити при-
мењиве у лечењу много ширег
опсега болести него до сада.
Овде ћу навести оне бо-
лести/стања код којих се
потенцијални третман матич-
ним ћелијама највише при-
ближио датуму широке кли-
ничке примене:

КАРЦИНОМИ: Терапија
матичним ћелијама може да се
сматра потенцијално успешном.
Истраживања у лечењу лим-
фома (врста тумора) уз
употребу адултних матичних
ћелија су у току и већ су рађене
студије на људима. У те сврхе
се прво користи хемиотерапија
која има задатак да потпуно
уништи сопствене лимфоците
пацијента, а потом се уб-
ризгавају матичне ћелије са
идејом да замене имуни систем
пацијента оним од здравог
даваоца (донора).

Бројне терапије матичним
ћелијама се већ дуже

време примењују, али је
већина њих у

експерименталној фази и
за сада су екстремно 

скупе. На овом списку, на
жалост, још увек нема ни

једне НЕУРОМИШИЋНЕ
БОЛЕСТИ.
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ОШТЕЋЕЊА
СРЦА: Док су почетне

студије на животињама
показале значајне тера-

пијске резултате, каснијим
клиничким студијама на љу-
дима постизани су само ск-
ромни ефекти у лечењу ин-
фаркта срца применом мати-
чних ћелија. Учесталост и
висока смртност од инфаркта
срца фаворизовале су опсежна
истраживања и изналажења
бројних метода, тако да се
терапија адултним матичним
ћелијама данас примењује у
више светских центара, али
према веома строгим инди-
кацијама и ретко. Верује се да
су механизми којим матичне
ћелије помажу: стварање нових
ћелија срчаног мишића, сти-
мулација раста нових крвних
судова за бољу васкуларизацију
оштећеног срчаног ткива, сек-
реција фактора раста, помоћ
кроз неке друге, за сада не-
препознате механизме. 

ДИАБЕТЕС МЕЛЛИТУС:
Истраживања су усмерена ка
покушају да се од матичних
ћелија формирају ћелије које
продукују инсулин и које би се
потом трансплантирале у
пацијента.

ПОВРЕДЕ КИЧМЕНЕ
МОЖДИНЕ: Досадашња истра-
живања на животињама и ве-
ома ретки покушаји на људима
пружила су охрабрујуће резул-
тате, али постоји још много
непознаница, од којих је нај-
значајнија како трансформи-
сати бластоцитну матичну ће-
лију у моторни неурон и како да
тај новостворени моторни не-
урон успостави везу са осталим
очуваним моторним неуронима.

ОШТЕЋЕЊА МОЗГА:
стања после „шлога“ и после
трауматских оштећења мозга,

као и нека деге-
неративна мождана
оштећења као што
су Паркинсонова и
Алцхајмерова боле-
ст су у II и III фази
клиничких испити-
вања третмана ма-
тичним ћелијама.

А М И О Т Р О Ф И Ч Н А
ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА  -
(АЛС): Матичне ћелије су
довеле до значајног моторног
опоравка код пацова –
анималних  модела за АЛС. За
сада још нема примена код
људи.

СЛЕПИЛО И ОШТЕЋЕ-
ЊЕ ВИДА: Уз велики број
истраживачких радова на ек-
сперименталним животињама,
почев од 2009. године објав-
љено је и неколико случајева
успешног примењивања ињек-
ција хуманих ембрионалних ма-
тичних ћелија у ретину оболе-
лога, што је доводило до зна-
чајног побољшања вида.

ЛЕЧЕЊЕ ГЛУВОЋЕ: До
сада је објављен само један рад
који презентује успех у лечењу
глувоће употребом ембрионал-
них матичних ћелија.

ЛЕЧЕЊЕ ЋЕЛАВОСТИ:
Пошто је утврђено да се и у фо-
ликулима длака налазе матичне
ћелије, у току су истраживања,
а појавили су се и први успешни
резултати лечења матичним ће-

лијама која су довела до вид-
љивог побољшања раста косе.

У току су и клиничка
испитивања лечења матичним
ћелијама у области ОРТО-
ПЕДИЈЕ (повреде тетива и ли-
гамената, остеоартритиса, осте-
охондрозе и субхондралних
коштаних цисти – све још увек у
I и II фази клиничких испи-
тивања), ЛЕЧЕЊА РАНА, ЛЕ-
ЧЕЊА НЕПЛОДНОСТИ, СТИМУ-
ЛАЦИЈЕ РАСТА НЕДОСТАЈУЋИХ
ЗУБА, НЕУРАЛНИХ УРОЂЕНИХ
ДЕФЕКАТА, УРОЂЕНИХ ДЕФЕ-
КАТА ПОНАШАЊА и МУЛТИПЛЕ
СКЛЕРОЗЕ.

Примена матичних
ћелија у лечењу
неуромишићних
болести?

На овом списку, на жа-
лост, још увек нема ни једне
НЕУРОМИШИЋНЕ БОЛЕСТИ. 

Вредно је помена да се
покушаји чине већ више од две
деценије техником ћелијске тр-
ансплантације (пресађивања)

Dr Slobodanka Todorovi}
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уз употребу мишићних преку-
сорних ћелија (сателитских
ћелија, миобласта) од нор-
малног донора и њиховим уб-
ризгавањем у мишић у коме
нема дистрофина (ради се о
оболелима од Дишенове ми-
шићне дистрофије). Првобитна
еуфорија се брзо изгубила због
оскудних резултата који су брзо
ишчезавали не доводећи прак-
тично до било каквог функ-
ционалног побољшања оболе-
лога. Истраживања су и даље у
току, иако су терапијски поку-
шаји данас више окренути ка
неким другим методама које су
отвориле пут ка озбиљнијим
надама. 

Охрабрујуће је и што су у
Европи и Америци формирани
тимови руковођени врхунским
научницима који се интензивно
баве апликацијом матичних
ћелија у лечењу неуромишић-
них болести (фокус је, за сада,
на Дишеновој мишићном дис-
трофији и Спиналним мишић-
ним атрофијама).

Још много озбиљних
студија је потребно пре шире
практичне примене матичних
ћелија у клничким условима,
посебно боље разумевање њи-
ховог понашања при тран-
сплантацији и механизама
њихове интеракције у микро-
средини оболелог/повређеног
ткива. Такође је неопходно још
много детаљније сагледати мо-
гуће ризике од оваквог лечења,
од којих је један од нај-
озбиљнијих да трансплан-
тиране матичне ћелије могу да
формирају туморе и постану
канцерогене уколико се деоба
ћелија неконтролисано наста-
ви.

И, на крају, један осврт
на ситуацију са лечењем ма-
тичним ћелијама у свету. Док су
центри у Америци и Западној
Европи још увек веома суз-
држани у хвалоспевима ре-

зултатима лечења матичним
ћелијама без обзира на коју се
медицинску дисциплину односе
(сем неких медицинских цен-
тара, искључиво материјално
мотивисаних, који су законски
санкционисани и затварани, а у
којима су лечени и наши
болесници од разних болести и
доживели велика разочарења,
иако су своје „лечење“ скупо
платили), тренутно цветају
разни центри у Кини, на Сред-
њем Истоку (Бејрут, Триполи,
Аман), у Јужној Кореји, на
Тајланду и у Украјини. 

Нама много доступнија и
(језички) разумљивија западна
медицинска литература указује
да су готово сви ови центри без
икакве контроле међународне
научне заједнице и да се прин-
ципи њиховог научног рада и
приступа потпуно разликују  од

оних прихваће-
них у Западној Ев-
ропи и Америци, „уко-
лико их уоште има“ (ци-
тирам закључке неколико
аутора из 2009, 2010. и 2012.
године). 

Провером неких об-
јављених научних резултата из
Кине и Јужне Кореје доказано
је да су „штимовани“ и непо-
уздани, те су дискредитовани
за сваку даљу дискусију и
употребу.

Резимирајући податке из
литературе везане за лечење
матичним ћелијама, а посебно у
области неуромишићних боле-
сти, могу да поручим обо-
лелима у нашој земљи да
разумемо њихово нестрпљење
да им се помогне, али да
чаробног штапића још увек
нема. Стога не треба да бацају
свој новац одлазећи у далеке
центре који им обећавају
„успешно лечење“, а да оно
није проверено ни кроз базична
истраживања ни кроз резултате
клиничке праксе. 

Чињеница је да се у це-
лом свету озбиљно ради на
разним терапијским присту-
пима у лечењу неуромишићних
болести и да ћемо их о по-
зитивним резултатима обавес-
тити истога часа када се машта
и знање научника претвори у
реалност.

Неопходно је много
детаљније сагледати

могуће ризике од оваквог
лечења, од којих је   један

од најозбиљнијих да
трансплантиране матичне
ћелије могу да формирају

туморе и постану
канцерогене уколико се

деоба ћелија
неконтролисано настави.

У будућности научници
верују да ће бити могуће
да се развију технологије

које ће проистећи из
даљег изучавања

матичних ћелија, а које ће
бити примењиве у лечењу

много ширег опсега
болести него до сада.



ZAKONODAVSTVO

Prole}e 2013.8

Састанак у вези иниција-
тиве ради увођења мера
подршке и помоћи родитељима
који се непосредно брину о
детету коме је неопходна стална
нега одржан је недавно у
Палати Србија у организацији
канцеларије републичког заш-
титника грађана. Повод за одр-
жавање састанка била је
инцијатива групе родитеља
деце са инвалидитетом који по,
узору на хрватски модел Закона
о социјалној скрби, желе уво-
ђење статуса родитељ-него-
ватељ и одређених права која
би из тога произашла.  

Наиме, иницијатори су
изнели генералне захтеве које
ће заштитник грађана накнадно
формулисати као законску ини-
цијативу, а који се могу гру-
писати у три правца: увођење
статуса родитељ-неговатељ ко-
ји би стекли незапослени ро-
дитељи, увођења четвороча-
совног радног времена ради
могућности старања родитеља о
детету у кућним условима и
могућност продуженог болова-
ња и после пете године де-

тетовог живота, а све то у циљу
додатне подршке биолошкој
породици. 

У дискусији која је вођена,
а у којој је учествовала и Иванка
Јовановић, наглашена су и
многа спорна питања на која
треба дати јасан одговор, пре
него што се изађе са предлогом
инициајтиве и тражењем да се
измени најмање три прописа. 

Нека од њих су: кри-
теријуми за добијање овог ста-
туса по основу инвалидности,
узраст детета чији би родитељ
стекао статус неговатеља,
трајање овог права (доживотно,
до пунолетства или неко треће
решење), економске претпос-
тавке (број потенцијалних ко-

рисника, износ месечног при-
мања, укупан износ на годи-
шњем нивоу). Оно што је до-
датно веома важно јесте то што
ово првао треба да буде форму-
лисано на начин да трајно не
искључује инклузију деце чији
би родитељи стекли овај стаутс.  

Упоредном анализом сли-
чних права у 14 других ев-
ропских земаља, како оних
најразвијенијих тако и оних ма-
ње развијених, једино поменута
Хрватска изричито предвиђа
установу родитеља-неговатеља,
али ће и тамо доћи до ревизије
овог права услед многих проб-
лема у примени. Португал има
новчано давање слично том
институту, али у трајању од 6

ПРЕДСТАВљАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ГРУПЕ РОДИТЕљА
ЗА УВОђЕЊЕ НОВОГ ПРАВА

Родитељ - неговатељ

Током доношења новог Закона о социјалној заштити
омбудсман је 2011. године поднео сличан амандман, али
Скупштинска већина га тада није усвојила. Због тога је
група родотеља поднела нову иницијативу и скупила

велики број потписа са захтевом да предлог
поново уђе у процедуру.  
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месеци са могућношћу макси-
малног продужења до четири
године. 

Данска и Словачка пред-
виђају субвенције зараде запо-
сленог родитеља који одсус-
твује са посла да би се старао о

детету са оштећењем (слично
као у Закону о раду Републике
Србије).

Контактирајући колеге из Хрватске, добили смо
информције да будемо јако опрезни са увођењем овог

института, указавши на проблем са широко дефинисаним
критеријумима за стицање статуса родитеља-неговатеља
у Закону о социјалној скрби, што је довело до проблема у
примени у локалним центрима за социјални рад. Такође
су нагласили да је пропис дестимулисао родитеље да се

запошљавају, јер су се радије старали о деци у своме
дому него што су користили сервисе подршке у локалној

заједници и инклузивни образовни систем. Са друге
стране, пропис дестимулише и осамостаљивање детета,

што је такође супротно инклузији.

U~esnici rasprave
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За сада, текст иници-
јативе још није дефинисан, али
се то очекује у најскоријем
периоду, тако да ће тек након
тога и остале инва-лидске
организације имати јаснији увид
у то шта се предлаже, а и моћи
ће да дају своје сусгестије на
предлог који ће стићи из
канцеларије заштитника гра-
ђана.

И. Јовановић

Хрватски Закон о социјалној скрби

Хрватски Закон о социјалној скрби из 2007. признаје статус родитеља- неговатеља
родитељу који се стара за:

1. дете коме је потребна свакодневна медицинско- техничка интервенција, 
а родитељ је оспособљен да је пружи

2. непокретно дете у кревету које се не може кретати ни уз употребу помагала

3. вишеструко ометено дете које зависи од неге родитеља

Месечна накнада за родитеље-неговатеље износи 2.500 куна, односно око 320 евара
месечно, плус здравствено осигурање и друга права која ужива незапослена особа.

Родитељ може уживати ово право и после пунолетства свог детета, “докле год је детету
потребна родитељска нега”. 

Међутим, треба имати у виду и то да у Хрватској, на коју се ова иницијатива ослања, туђа
нега и помоћ зависи не само од степена инвалидности, већ и од социјалног статуса, тако

да је много мањи број корисника овог права с обзиром да је лимитирано социјалним
стаутсом. Такође, у Хрватској постоје и друга ограничења права, посебно за породице

које су стекле статус родитеља-неговатеља, као што је немогућност да њихова деца под
истим условима као остале особе са инвалидитетом (чији родитељи немају стаутс

родитеља-неговатеља) користе све услуге у локалној заједници – не могу да корсите
услуге полудневних или дневних боравака, редовно образовање и слично.

Republi~ki ombudsman, Sa{a Jankovi}, na sastanku 
u Palati Srbija
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Већина просветних рад-
ника у Србији сматра да су ре-
форме у образовању биле пре-
амбициозне и да Министарство
просвете није извршило потре-
бне припреме за њихово спро-
вођење, што се посебно односи
на инклузивно образовање, по-
казује истраживање Института
за педагошка истраживања. 

У испитивању су учество-
вала 1.824 просветна радника
из 150 основних школа у нашој
земљи, који су процењивали ус-
пешност три образовне ре-
форме - увођење инклузивног
образовања, стручно усаврша-
вање наставника и школско ра-
звојно планирање. 

Чак 70 одсто просветара
каже да их Министарство није
питало шта су највећи про-
блеми у образовању, а између
40 и 50 одсто њих тврди да
просветне власти нису имале
добар увид у стање у овој
области пре покретања проме-
на. Просветни радници сматрају
да су реформе највећим делом
покренуте из политичких раз-
лога и да је инклузија иници-
рана због притиска страних ин-
ституција, а најмање због по-
треба и жеља наставника. 

Промене су спровођене
углавном кроз доношење зако-
на и прописа и обука, а про-
светари се слажу да би рефор-
ма била успешнија да су у већој
мери постојали праћење и кон-
трола, као и одговорност нас-
тавника за сопствени рад. По-
ловина просветних радника ми-
сли да обуке за инклузију и шк-
олско развојно планирање нису
биле одговарајуће, док сваки
трећи анкетирани каже да
прописи нису били довољно
јасни. 

Тек сваки пети просветни
радник сматра да су промене
биле успешне. Истиче се пода-
так да скоро половина анке-
тираних каже да инклузија није
добро конципирана и спрове-
дена и од ње не очекују пози-
тивне ефекте. 

Истраживање је показало
и да су просветни радници
незадовољни односом државе
према образовању - 75 одсто
сматра да је образовање на
маргини државних приоритета,
86 одсто каже да издвајања за
просвету нису довољна, а 78
одсто анкетираних верује да
честе промене министара про-
узрокују дисконтинуитет у ре-

формама. Већина запослених у
овој области такође је незадо-
вољна платом, обимом адми-
нистративног посла, као и због
тога што систем не препознаје
и не награђује квалитетан рад.
Наставници, директори и стру-
чни сарадници из основних
школа проблеме виде и у лошој
организацији образовног систе-
ма, који је додатно оптерећен
покретањем више реформи. 

Ипак спремни за
промене

Аутори истраживања ука-
зали су и на, за њих изне-
нађујући, налаз, да 70 одсто
анкетираних своју школу сма-
тра довољно организованом и
ефикасном, те да установа у ко-
јој раде пружа подршку настав-
ницима. И поред тога што више
од половине просветара каже
да је реформа изневерила њи-
хова очекивања, 90 одсто је и
даље спремно да активно учес-
твује у образовни променама.

В. Андрић

ИСТРАЖИВАЊЕ ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

Наставници разочарани
реформом образовања
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У сусрет Закону о
социјалном

предузетништву
Основни циљ његовог доношења је запошљавање корисника који
спадају у теже запошљиве групе становништва и тиме решавање

проблема у заједницама у којима живе. Међу циљним групама које ће
бити корисници овог Закона су дуго назапослене особе са застарелим
знањима и вештинама, а потом и особе са инвалидитетом, самохрани

родитељи, припадници етничких заједница, расељени и друге угрожене
групе. Овакви прописи постоје и у земљама Европске уније, али свака
развија сопствени концепт у складу са локалним приликама. Међутим,

многи учесници јавне расправе изразили су бојазан да ће Закон
остварити свој циљ, без додатних пореских олакшица и других мера

које су предлагали.
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Поводом израде нацрта
Закона о социјалном преду-
зетништву о чему се у јавности
већ дуже времена интензивно
говорило, Министарство рада,
запошљавања и социјалне по-
литике као предлагач Закона
организовало је током децем-
бра 2012. године низ јавних
расправа о овој иницијативи, са
циљем упознавања свих за-
интересованих страна са ње-
говим садржајем, али и при-
купљања мишљења и комен-
тара, као и предлога за по-
тенцијалне допуне првобитног
текста. На једној од јавних
расправа учествовали су и
представници инвалидских ор-
ганизација, као и других ор-
ганизација цивилног друштва
које Закон препознаје као једну
од циљних група.

У уводном делу, Јелена
Котевић и Татјана Пријић из
Сектора за заштиту особа са
инвалидитетом најпре су пред-
ставиле текст нацрта Закона. 

Говорећи о разлозима за
његово доношење истакле су
пре свих велику економску
кризу, а као претпостављене
ефекте након његовог усвајања
препознати су превасходно
следећи: смањење стопе не-
запослености и корисника ус-
луга социјалне заштите, као и
број лица која не раде, а имају
пуни радни потенцијал. Трену-
тна стопа незапослености из-
носи 26 %, односно преко
750.000 људи је без посла.
Међу њима су и они који су
дуго незапослени услед чега
имају застарела знања и ве-
штине, па тиме спадају у теже
запошљиве категорије. Они су
једна од циљних група овог
Закона, али и особе са
инвалидитетом, самохрани
родитељи, припадници ет-
ничких заједница, расе-
љени и друге угрожене
групе.

Овакви прописи постоје и
у земљама Европске уније, али
свака развија сопствени кон-
цепт у складу са локалним при-
ликама, тако да се не може
говорити о хомогеном приступу,
тј. моделу социјалног преду-
зетништва.  

Оно што је важно јесте,
између осталог и то да со-
цијално предузеће може да
оснује било ко, односно и
физичка и правна лица, уз
испуњење других законом
предвиђених критеријума.
Основни циљ његовог до-
ношења је запошљавање
корисника који спадају у
теже запошљиве групе ста-
новништва и тиме реша-
вање проблема у заједни-
цама у којима живе. 

Дилеме у вези
предлога закона

У дискусији која је након
краће презентације вођена,
могли су се чути веома ди-
сонантни тонови, од оних који
подржавају доношење Закона,
до оних који су били против. 

Најчешћи разлози за
страх да ће Закон заиста
остварити свој циљ односе се
на незадовољсто предвиђеним
оснивањем државног Фонда за
подстицање запошљавања у
који ће одређени проценат
зараде социјална предузећа
бити у обавези да преусмере. 

Други разлог за страх је
тај што Закон не предвиђа по-
реске олакшице за ова пре-
дузећа, већ ће оне бити нак-
надно донете кроз, како су
рекле представнице Минис-
тарства, измене пореских
прописа.

Такође, по-
ставило се и питање
његове одрживости, а
неки од учесника јавне
расправе изнели су искуства из
Словеније, где такође постоји
овакав пропис и како су рекли
„једва једно“ социјално пре-
дузеће.

Ово је тек почетак про-
цеса у току кога ће бити још
прилика да се утиче на измене
и допуне првобитног текста
Закона, пре него што он буде
усвојен.
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У четвртак, 28. фебруара
2013. године у малој сали Дома
Народне скупштине одржана је
десета седница Одбора за
људска и мањинска права и
равноправност полова Народне
скупштине. Седница је одржана
у форми округлог стола, у
оквиру кога су размотрена
питања од значаја за унапре-
ђење положаја особа са
инвалидитетом, а на којој су
представљене и „Јединствене
европске смернице за пре-
лазак са институционалне
заштите на старање у ок-
виру заједнице“.

Седници су, поред чла-
нова Одбора, присуствовали
народни посланици, пред-
ставници министарства и др-
жавних органа, независних др-
жавних тела, јединица локалне
самоуправе, као и пред-

ставници болница и установа
социјалне заштите, међуна-
родних и невладиних органи-
зација и удружења.

Председник Одбора за
људска и мањинска права и
равноправност полова Мехо
Омеровић, отварајући седницу,
нагласио је да је битно да лица
која су смештена у психијат-
ријске установе и установе
социјалне заштите, буду вра-
ћена у примарну друштвену
средину. Друштвено укључи-
вање особа са сметњама у
развоју и инвлидитетима је
сложен процес и захтева интер-
секторски приступ и преузима-
ње читавог низа мера и ак-
тивности на свим нивоима
власти, навео је Омеровић.

Заштитник грађана Саша
Јанковић указао је да велики
број особа које су смештене у

психијатријске установе и ус-
танове социјалне заштите, по
медицинским критеријумима
могу да буду враћене кући, у
примарну средину и на ван-
институционално лечење, али
да остају у тим установама из
разлога што у заједници не
постоји довољно подршке, ус-
луга и социјалних сервиса за
њих и њихове породице, које
би им обезбедиле нормалан
живот. Заштитник грађана ис-
такао је да је деинституцио-
нализација сложен процес, који
носи бројне изазове и ризике и
да захтева заједничко ангажо-
вање државних органа, неза-
висних државних тела, локалне
самоуправе, организација ци-
вилног друштва, али и сваког
грађанина појединачно.

Министарка здравља, Сл-
авица Ђукић Дејановић истакла

DE[AVAWA

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА 
љУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Deinstitucionalizacija
i problemi u praksi
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је да деинституционализација
подразумева да људи који
напусте психијатријске болнице
или установе социјалне за-
штите буду адекватно соци-
јално и стручно збринути. То,
првенствено значи да сви до-
мови здравља, као установе
примарне здравствене заштите,

буду оспособљени психијатриј-
ским тимовима, који ће пратити
стање особа са менталним
сметњама и пружати неопходну
помоћ и подршку, навела је
министарка здравља.

Представница Европске
експертске групе Инес Булић
представила је „Јединствене

европске смер-
нице за прелазак са
институционалне заш-
тите на бригу и подршку у
заједници“. Ове Смернице
дају практичне савете о томе
како обезбедити одржив пре-
лазак са институционалног ста-
рања на старање у оквиру
породице и заједнице, за особе
које тренутно бораве у специја-
лизованим установама, као и за
оне који живе у заједници, али
често без одговарајуће под-
ршке. Представница Европске
експертске групе указала је и
на које категорије станов-
ништва се Смернице односе,
као и коме су намењене.

Током расправе, гово-
рило се о важности започи-
њања процеса деинституцио-
нализације и о тешкоћама са
којима се суочавају породице
деце која су смештена у
институције. 

Било је речи и о потреби
веће подршке шире заједнице у
виду увођења социјалних сер-
виса који ће омогућити при-
стојан живот особа са мен-
талним сметњама у примарној
средини. Током расправе, наг-
лашена је потреба успос-
тваљања боље интер-ресорне
сарадње између државних ин-
ституција, здравствених уста-
нова, установа социјалне заш-
тите и образовних институција.

DE[AVAWA
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Поводом расправе о из-
вештају Србије пред Саветом за
људска права УН-а, у оквиру
процеса Универзалног перио-
дичног прегледа стања људских

права у нашој земљи, Одбор за
људска и мањинска права и
родну равноправност Народне
Скупштине одржао је округли
сто 13. фебруара, коме је

присуствовала и И. Јовановић
из Савеза дистрофичара Ср-
бије. 

Универзални периоди-
чни извештај представља

DE[AVAWA

СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА љУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И
РОДНУ РАВНОСПРАВНОСТ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Представљен извештај
у оквиру процеса

Универзалног
периодичног прегледа
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DE[AVAWA

јединствени процес путем
кога се врши преглед стања
људских права у свих 192
земље чланице УН, једном у
сваке четири године. На тај
начин се свакој земљи чланици
омогућава да се изјасни о томе
које је активности предузела
како би побољшала ситацију у
области заштите људских пра-
ва, као и у погледу испуњавања
преузетих обавеза. Са друге
стране, то је нови механизам
који је успоставио УН са циљем
надзора поштовања људских
права у земљама чланицама.

Заседање радне групе за
Универзални периодични прег-
лед одржано је у Женеви у
периоду од 21. јануара до 11.
фебруара 2013. године. Као
члан делегације Србије, на
заседању је учествовао и
помоћник министра рада,
запошљавања и социјалне
политике, Владимир Пе-
шић, с обзиром да је из-
вештај обухватао и права и
положај особа са инва-

лидитетом.
Председник Одбора, Ме-

хо Омеровић је на почетку
округлог стола истакао да је на
заседању у Женеви конста-
тован напредак у односу на
последњи извештајни период
(представљен 2008. одине), као
и да у области људских права

Србија има доста добар и
свеобухватан правни оквир,
али да постоји раскорак у
његовом спровођењу у пр-
акси.

О препорукама које је УН
дао Србији говорила је Гордана
Стаменић, државни секретар у
Министарству правде и држав-
не управе, која је предводила
српску делегацију у Женеви.
Србија је добила 30 препорука
у више области, а једна од
препорука се директно односи
и на наставак примене мера за
унапређење положаја особа са
инвалидитетом. 

Заседању Одбора
присуствовлаи су народни
посланици, представници

државних институција,
независних тела

(помоћник омбудсмана за
особе са инвлаидитетом и
националне мањине при
канцеларији заштитника
грађана, Горан Башић и
Повереница за заштиту
равноправности, Невена

Петрушић), међународних
организација цивилног

друштва. 
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IN MEMORIAM

Тијана Петровић
ПР Удружења дистрофичара Златиборског округа

(1985-2013.)

Суочена са неразумевањем друштва у ком је одрастала, одважила се да
снагом своје воље мењa свет, да га учини местом где се свака различи-
тост слави као вредност.

Својом вером, вољом и енергијом оснажила је на стотине особа са инвалидитетом. Инвалидски
покрет је учинила јачим и снажнијим, а идеал о равноправном учешћу особа са инвалидитетом
у свим сегментима друштвеног живота реалнијим. 

Са страшћу и стрпљењем карактеристичним за особе широког духа, успешно се борила против
физичких и психолохолошких баријера.Одговорношћу, савесношћу, радном дисциплином,
активностима и непрестаним учењем  ненаметљиво је утицала на своје сараднике, пријатеље
и познaнике мотивишући их да заузму један другачији однос према раду и, сопственим приме-
ром, сваки професионални циљ чинила могућим.

Својим следбеницима прокрчила је пут ка друштву једнаких могућности.

Удружење дистрофичара Златиборског округа Ужице

“Она спава са очима изнад сваког зла”

Напустила нас је наша Тијана. Крхка девојка, са кри-
стално бистрим погледом и небески чистом душом.
Њен глас није био снажан, али речи које је изговара-
ла биле су јаке, упечатљиве и продорне.

Проносила је идеју самосталног живота, социјалне
правде и једнаких права за све. Учествовала је на
многим домаћим и међународним скуповима, ширила
своја знања и уграђивала их у рад Удружења дистро-
фичара Златиборског округа.

Сав свој живот посветила је борби за права особа са дистрофијом. Неуморно је информисала
целу Србију о новостима, законима и конкурсима који могу допринети бољем положају особа
са инвалидитетом. Заустављена на том путу, напустила је своје најближе и своје сараднике, на
којима је велика обавеза да пренесу и шире Тијанин оптимизам и речи: „Идемо даље“.

Без ње ће то бити знатно теже. Глас ужичког удружења биће пуно тиши, можда ће и ове нови-
не, без њених текстова, имати неку страну празнију, али ће наша срца и сећања увек бити
испуњена Тијаниим ликом и поносом што смо имали част да je познајемо и сарађујемо са њом.

Радован Павловић
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Kraqevo

Још једна година је иза
нас, година која је баш као и
свака претходна, некима донела
више некима мање успеха и
задовољства. Али оно што је
заједничко за све је да у нову
улазимо са надом да ће нам
бити боља него претходна и да
ћемо имати по чему да је памти-
мо!

А да би наши најмлађи
чланови имали по чему да
памте одлазећу годину, Удру-
жење се потрудило да уз помоћ
хуманих људи обезбеди пакети-
ће поводом Нове године и Бо-
жићних празника. Упркос теш-
ком времену за пословање и
рад, на наша врата закуцали су
људи великог срца са жељом да

нашим малишанима дарују ск-
ромне, али од срца и са пуно
љубави, пакетиће слаткиша и
играчака.

Традиционално, пријатељ
Удружења, човек великог срца
који нас никада не заборавља,
господин Драгиша Армуш, пред-
седник Добротворне организа-
ције ‘’Љуби ближњега свога’’ из
Врњачке Бање, поклонио је
пакетиће оболелој деци – чла-
новима Удружења, деци оболе-
лих чланова Удружења са тери-
торије Рашког округа, деци на
лечењу и трајном смештају у
Специјалној болници у Новом
Пазару, деци особља те устано-
ве, као и помажућим члановима
Удружења.

Експозитура Рајфајзен
банке у Краљеву, на челу са гос-
подином Драгославом Душкић и
Сањом Жировац, даривала је
пакетиће за оболелу децу са
територије града Краљева и том
приликом су посетили Удру-
жење, уручили поклоне и поже-
лели срећне Новогодишње и
Божићне празнике. 

Такође, своју племени-
тост и хумано људско срце пока-
зали су и наши дугогодишњи
пријатељи ДОО Ауторемонт из
Краљева, ДОО Белт из Ратине,
ДОО Пантелић из Краљева, ДОО
Радијатор инжењеринг из Кра-
љева, ДОО Баухаус из Краљева,
ЈКП Путеви, Чистоћа, Топлана и
Водовод - Краљево. Они су у
границама својих могућности
дали допринос у обезбеђивању
поклона за децу – чланове
Удружења.

Чланови Удружења и њи-
хов секретар Стеван Тодоро-
вић, најтоплије се захваљују
свим дародавцима на помоћи и
разумевању и желе свако добро
на личном и пословном плану у
Новој 2013.години.

Стеван Тодоровић

“ДОБРИ љУДИ – ДОБРА ДЕЛА”

Predstavnici Udru`ewa i Rajfazen banke
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Leskovac

Претходна година Удру-
жења дистрофичара Јаб-ланич-
ког округа чије је седиште у
Лесковцу је, упркос финан-
сијским тешкоћама, била успеш-
на. Поред реализованих про-
грамских активности које је
финансијски подржало Минис-
тарство рада и социјалне поли-
тике, спровели смо и пројектне
активности.

Удружење је у партнерст-
ву са локалном самоуправом
Лесковца имплементирало про-
јекат „Мини рехабилитацио-
ни центар за особе са телес-
ним инвалидитетом“. 

Пројекат је подржан од
стране Европске уније и Владе
Швајцарске преко програма ев-

ропског партнерства са
Општинама - ЕУ Прогрес у тра-
јању од 6 месеци.

Циљ пројекта је допринос
побољшању квалитета живота
особа са телесним инвалидите-
том кроз пружање физиотера-
пеутских услуга.

У рехабилитационом цен-
тру се пружају услуге по програ-
му - кинези терапије и то вежбе
за одржавање циркулације, ве-
жбе дисања, вежбе за јачање
мускулатуре, вежбе за очување
и враћање покретљивости, веж-
бе истезања, вежбе баланса и
координације, корективна гим-
настика и масажа. У центру су за
рад са корисницима ангажована
два физиотерапеута.

Поред пружања услуга у
РХ Центру организовали смо и
пружање услуга на терену за
кориснике који немају могућно-
сти да изађу из сопственог дома.

Такође у оквиру пројекта
имамо обуку за стицање вешти-
на самопомоћи и подршку дру-
гима у извођењу вежби слабијег
интезитета. 

Имајући у виду значај, каo
и заинтересованост корисника
очекујемо да, након завршетка
пројекта, локална самоуправа
настави финансирање ове услу-
ге. 

Драгана Петровић

Корак у
лакши живот
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У организацији актива
младих ПУПС-а из Ниша, 6.
децембра 2012. године одр-
жана је трибина под називом
„Положај особа са инвали-
дитетом у граду Нишу“. Жеља
организатора је била да се
оваква трибина организује
поводом 3. децембра - Међу-
народног дана особа са
инвалидитетом и 10. децембра -
Међународног дана људских
права. Циљ трибине је упо-
знавање шире јавности са по-
ложајем особа са инвали-
дитетом у Нишу. На трибини су
као говорници учествовали
представници организација ос-

обa са инвалидитеом, међу
којима је била и Јасмина Бараћ-
Перовић, чланица Удружења
дистрофичара Ниш и пред-
седница Нишког удружења
студената са хендикепом и
Марина Савовић, секретар Уд-
ружења дистрофичара из
Нишa.  

Учесници су говорили о
тренутним проблемима особa са
инвалидитеом у oвом граду,
проблемима деце и студената,
правном положају особa са
инвалидитеом, социјaлној ин-
клузији. Посебан акценат у
излагањима стављен је на ба-
ријере којима су окружене

особе са инвалидитеом. Као
проблем су истакнуте не само
физичке баријере, већ и сте-
реотипи, дискриминација, пред-
расуде..., укључујући и про-
цедуре и праксе које су
нефлексибилне. 

Такође су упућене пох-
вале Нишу због установ-
љавања сервиса персоналних
асистената, као и похвале због
најављеног повећања броја
персоналних асистената са 13
на 23 лица. 

Трибини су присуство-
вали и представници медија,
локалне самоуправе, као и
грађани који су својим пита-
њима и закључцима активно
учествовали  у излагањима го-
ворника чиме је пружен доп-
ринос разумевању положаја и
потреба особа са инвалиди-
тетом у Нишу. 

Марина Савовић

Трибина

Положај особа са
инвалидитетом у граду
Нишу
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У Нишу је  22. фебруара
у организацији Уније занатлија
и предузетника региона Јужне
Србије одржана Друга међу-
народна  тортијада. Манифес-
тација је имала хуманитарни
карактер јер су све торте
поклоњене установама и удру-
жењима која се баве заштитом
деце и особа са инвалиди-
тетом.  

Удружење дистрофичара
Ниш примило је на поклон тор-
ту такмичарке Шане Ђинђић из
Прокупља. У жељи да овом
тортом обрадујемо неког од
чланова, одлучили смо да
посетимо браћу Коцић и уру-
чимо им прелепу торту. Иван и
Бојан Коцић дочекали су
предствника Удружења у при-

јатном расположењу. 
Ова посета искоришћена

је и за потпуније сагледавање
ситуације у којој живе браћа
Коцић. Реч је о младићима који
се крећу колицима, болују од
неуромишићне дисторије и жи-
ве потпуно сами, обзиром да су
им у протеклих неколико го-
дина преминула оба родитеља.
Након смрти оца, прошле
године, животна прича ових
момака додатно је отежана.
Иако имају два персонална
асистента које финансира град
Ниш, тренутне потребе изис-
кују ангажовање још најмање
једног лица. Обзиром да је
један асистен ангажован око
њих током ноћи, а један од
ујутру до поподнева, прину-

ђени су да неколико сати ос-
тају потпуно сами. Сем тога
асистенти током викенда имају
слободан дан те су они тада
потпуно зависни од добре
воље комишије и пријатеља.

Тешка животна ситу-
ација није их обесхрабрила.
Реч је о младићима који су и
поред свих животних недаћа
задржали позитиван став пре-
ма будућности, као и добар
смисао за хумор. 

Марина Савовић

ДРУГА МЕђУНАРОДНА  ТОРТИЈАДА

Слатка пажња
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Удружење дистрофичара
Поморавског округа је већ по
традицији организовало поделу
новогодишњих пакетића деци
наших чланова. Деда Мраз је са
великим уживањем поздрав-
љао малишане и делио им ра-
дост спаковану у духу празни-
ка, у кесама пуним поклона који
су дарови донатора. Уз звуке
познатих дечијих песама и раз-
драгану игру ових малених љу-
ди, радост је испунила свако
пристуно лице.

Такође, Удружење дис-
трофичара Поморавског округа
је својим члановима и пријате-
љима приредило дочек пра-
вославне Нове године. У прос-
торијама Удружења, уз при-
годну закуску и веселу атмос-
феру, пуно је пољубаца и раз-

них честитки лебдело у поноћ.
Након што се остало до касно у
ноћ, драга лица су полако
одлазила својим кућама, сви са
жељом да читава пристигла
година остане у таквом духу,

духу радости.

Марија Радовановић

Para}in 

Новогодишње
активности
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IN MEMORIAM

Биљана Рајић
10.11.1969 - 20.12.2012

Чланица Удружења дистрофичара Поморавског округа, Биљана Рајић, преминула је у
својој 42. години. Биљана је била велики борац, добар човек и одан пријатељ. 

Била је такође и члан Управног одбора овог Удружења. Последњи поздрав 
нашој Биљани од свих њених пријатеља који је неће заборавити.

IN MEMORIAM

Иван Петровић
28.08.1984 - 18.01.2012

Иван Петровић из Плане код Параћина, био је члан Удружења дистрофичара
Поморавског округа. Ипак, пре свега је био вољени син и брат, добар пријатељ

и диван младић великог срца. Један млади живот је угашен, 
али Иван никада неће бити препуштен забораву, а све лепе успомене

на њега ће остати заувек међу нама.
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Smederevo 

Поводом 8. марта, Дана
жена Удружење дистрофичара
Смедерева организовало је три-
бину у сали Градске управе, ко-
јој је присуствовао велики број
чланова и сарадника. Предава-
ње је одржао проф. неуролого-
гије, Првослав Марковић, исто-
времено и стручни сарадник на
Институту за онкологију и ра-
диологију Србије и у Удружењу
жена оболелих од малигних бо-
лести. 

Тема предавања је била
«Снагом разума против физич-
ког инвалидитета«. Професор
Марковић је главни акценат ста-
вио на утицај свести као главног
покретача и једног од битних
фактора у превазилажењу свих
стања.

Како је и сам рекао - свако
добро или лоше расположење,
срећа или туга долазе од нас
самих, а не од других. Човека
пре свега чине свест и разум, а
људски мозак има неслућено
велике потенцијале.

Након дужег предавања,
уследила је дискусија са пита-
њима на која је професор
Марковић стрпљиво одговарао.
На крају, захвалио се на позиву
и похвалио је организацију
овакве трибине, уз обећање да
ће се увек одазвати сличном
позиву.

Добрила Нашпалић

Предавање
поводом 8.
марта

Prof. dr Prvoslav Markovi}
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Једна у низу  програм-
ских активности Удружења ди-
строфичара Смедерево је реа-
лизована  у клубу   «РИО «, на
тему  «Вежбе  дисања  и физи-
калне вежбе у кућним усло-
вима.

Предавање, као и прак-
тичну едукацију за присутне
чланове одржао је  професор
Младен  Савић  са  физиоте-
рапеутом, Владанком Милано-
вић. Они су након предавања и

практично демонстрирали ве-
жбе везане за  одржавање сва-
кодневне кондиције и за пре-
венцију појава контрактура
код оболелих од неуромишић-
них  дистрофија. Посебну паж-
њу изазвале су вежбе дисања
које иначе представљају веома
значајну превентиву за све
респираторне проблеме.

Поред редовних чланова
едукацији су присуствовали и
многи родитељи и чланови

породица, који ће након прак-
тичне обуке примењивати сво-
је умеће у кућним условима. А
то и јесте био циљ организо-
вања овог догађаја. 

Добрила  Нашпалић 

Smederevo 

МЕДИЦИНСКА ТРИБИНА 

Вежбе дисања и
физикалне вежбе у
кућним условима 
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У организацији Удруже-
ња дистрофичара Моравичког
округа са седиштем у Чачку
10.03.2013. у просторијама Уд-
ружења у оквиру пројекта “Пси-
хосоцијална подршка чланови-
ма Удружења и њиховим поро-
дицама“ одржана је радионица
на тему “љубав према себи“.

Уз финансијску подршку
Министарства рада, запошља-
вања и социјалне политике око
20 чланова Удружења пажљиво
је слушало излагање вишего-
дишњег сарадника и психолога,
Ане Милетић. С обзиром да је
тема била веома занимљива,

сви учесници су активно слу-
шали и учествовали у радио-
ници, постављали питања и
делили своја размишљања, та-
ко да је једночасовно предава-
ње брзо прошло.

Учесници и предавач ра-
дионице су се  на крају сложили
да би требало овакав вид са-
радње и даље наставити, али
можда више у правцу индиви-
дуалног рада чланова са психо-
логом.

По завршетку радионице,
председница Удружења Мир-
јана Станојевић је присутне
припаднице лепшег пола обра-

довала пригодним поклонима
поводом 8. марта, Дана жена.
Наравно, како то већ традиција
нашег Удружења налаже, све
се то крунисало и пригодном
закус-ком.

Потписник ових редова
на крају констатује да је штета
што Дан жена није бар два пута
годишње.

Александар Ћирић        

^a~ak

Психолошка 
радионица 
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У протекле две године.
уз подршку Америчке агенције
за међународни развој (УС-
АИД), Институт за одрживе
заједнице (ИСЦ) је спроводио
програм “Иницијатива јавног
заговарања грађанског друш-
тва Србије“. После више одр-
жаних семинара у оквиру Мо-
билне школе јавног заговарања
финални догађај целокупног
тренинг програма је била За-
вршна академија јавног заго-
варања која је организована од
25. до 27.фебруара 2013. годи-
не  на Златибору у хотелу Ол-
имп.

Поред представника Уд-
ружења дистрофичара Мора-
вичког округа из Чачка,  пред-
седнице Мирјане Станојевић и
секретара Александра Ћирића и
представника Удружења Злати-
борског округа из Ужица, се-
кретара Ане Ђокић,  завршна
академија је окупила пред-
ставнике још 28 организација
грађанског друштва из целе
Србије. 

Учешће су имали  и пред-
ставници Удружења за про-
моцију женских права, Удру-
жења за заштиту и очување
еколошке средине, Удружења
за младе, Удружења за дечију и
церебралну парализу, Удру-
жења ометених у психофи-
зичком развоју, односно пред-
ставници већине  маргинали-
зованих група.

^a~ak

“ИНИЦИЈАТИВА ЈАВНОГ ЗАГОВАРАЊА
ГРАђАНСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ“

Завршна
академија
јавног
заговарања на
Златибору
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У прелепом амбијенту
хотела Олимп, који је и
изузетно прилагођен особама
са инвалидитетом, у дво-
дневној радној атмосфери у
две одвојене групе учесници су
имали задовољство да раде са
четири консултанта из ИСЦ-
овог  тренерског тима: Вукоса-
вом Црњански, Радмилом Ми-
ковић, Младеном Јовановићем
и Александром Анђелковић.
Прва два дана била су наме-
њена тренингу на тему -
Умрежавање и коалиционо
партнерство, где су два члана
тренерског тима радили са по
једном групом учесника За-
вршне академије. Тренери су
учеснике обе групе упознали са
тим шта су и чему служе мре-
же, основним елементима ум-
режавања, креирањем мрежа,
препрекама за добро функцио-
нисање мреже и са иденти-
фиковањем и решавањем проб-
лема који утичу на функцио-
нисање мреже.

Трећег и последњег дана
Завршне академије учесницима
су кроз панел дискусију пред-
стављена искуства  и остварен
утицај мрежног деловања у
Србији. У име Дивац фондације
представила се Јелена Ракић,
Фонд Б92 - Илир Гаши, Зелена
иницијатива - Владимир Радо-
јичић, Црно на бело - Бојана
Ружић и Отворени парламент -
Вукосава Црњански.

И на крају, у свечаном
делу, Богдан Гавански, шеф
мисије ИСЦ-а у Србији је , уз
присуство организаторског ти-
ма Јелене Бекчић и Алек-
сандре Веселиновић, званично
доделио сертификате и плаке-
те учесницима Академије.

Већина учесника Акаде-
мије се сложила са чињеницом
да вредност оваквих семинара
није само у стицању нових
сазнања, усвајању нових
вештина, већ и у размени

искустава у неформалним раз-
говорима кроз међусобно упо-
знавање.

Александар Ћирић

Одржан Сајам социјал-
ног предузетништва

Сајам социјалног предузетништва одржан је у Привредној
комори Београда, у среду 20. фебруара, на којем се 40 социјалних
предузећа и организација представило широј јавности.

У разноликости производа и услуга које ова предузећа и
организације нуде, заједничку одлику представља јасно изражена
социјална мисија. Сајам је обиловао иновативним идејама, креа-
тивношћу и богатством решења на изазове и проблеме са којима
се друштвена заједница данас суочава.

- Форум младих са инвалидитетом већ низ година ради на
развоју социјалног предузетништва у Србији. То чинимо путем
организовања различитих активности које доприносе, пре свега,
повећаној мотивисаности појединаца и организација за обавља-
ње привредних делатности, али и на јачању њихових знања, веш-
тина и капацитета. Са друге стране, путем промотивних активно-
сти, утичемо на повећану видљивост датог концепта и подизање
свести јавности о његовом значају – истакла је Јована Кривокућа-
Миловановић, директорка Форума младих са инвалидитетом.

Град Београд, као локална самоуправа, од 2008. године
посвећује велику пажњу социјалном предузетништву, подсетио је
члан Градског већа Ацо Петровић.

- Интерес града је да конкретно помогне свим угроженим
категоријама грађана, који су малтене изопштени из нашег друшт-
ва. Социјално предузетништво и нови градски центар треба да
помогну да ти људи дођу до посла, посебно када је реч о особама
старијим од 50 година и припадницима мањинских заједница. Град
ће им конкретно помагати могућношћу да се доквалификују или
преквалификују, као и да акцијама заинтересује, пре свих, мале
занатске радње да ангажују ову популацију – указао је Петровић.
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U`ice

У оквиру програмских ак-
тивности, Удружењe дистрофи-
чара Златиборског округа из
Ужица одржало је 20. марта
2013. године округли сто на тему
- Инклузивно образовање јуче,
данас и сутра. 

Огругли сто је водила
Радица Благојевић-Радовано-
вић, психолошкиња и дугого-
дишња сарадница Удружења,
иначе председница интересор-
не комисије за град Ужице. Она
је представила актуелно стање
везано за инклузивно образова-
ње на локалу као и мрежу под-
ршке инклузивном образовању. 

Округлом столу су прису-
ствовали представници основ-
них и средњих школа, представ-
ници удружења особа са инва-
лидитетом у Ужицу, представ-
ник Центра за стручно усаврша-
вање просветних радника као и
чланови интересорне комисије.

Многи присутни из школа
и других релевантних институ-
ција у граду по први пут су чули
за постојање ове мреже и видо-
ве подршке коју мрежа пружа,
као и са почетним корацима у
ширењу локалне, а касније и

регионалне мреже, у оквиру
пројекта ,,Умрежавањем до ква-
литетнијег образовања за све“.

У реализацији овог про-
јекта учествује и Удружење дис-
трофичара Златиборског окру-
га.

После презентације кроз
дискусију је дошло до размене
искуства, неких нових идеја
(како да направимо фонд за
помоћ деци и родитељима са

тешкоћама у развоју итд.) и пре-
порука за даљи рад и информи-
сање, као и тражење решења за
многобројне проблеме које муче
наше суграђане.

Ана Ђокић

Инклузивно образовање
– јуче, данас, сутра
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ЦИМЕТ

Кора цимета је богата
антисептичним есенцијалним
уљем које садржи цинамал
алдехид супстанцу која веома
ефикасно сузбија гљивице и
бактерије. Управо зато цимет
продужава рок трајања ком-
потима и џемовима. Чај од
цимета посебно је користан за
људе који имају повишен шећер
у крви. За тај чај је боље да
набавите комаде циметове ко-
ре, а не млевени цимет (јер се
онда ослобађа и слуз). Комадић
коре цимета (око 2цм) прелијте
са 300 мл хладне воде, заг-
ревајте до кључања, кувајте
још два минута, па сколоните са
рингле. Поклопите и оставите
да стоји пола сата. Процедите и
попијте после јела.

РУЗМАРИН

Овај зачин, веома интен-
зивног мириса је један од
најбољих биљних антиоксида-
ната. Чак и у количинама у ко-
јима се додаје јелу показује
антиоксидантно дејство. Чај од
1 кафене кашичице рузмарина
на шољу кључале воде (стоји
20 минута) посебно се препо-
ручује онима који пате од
артритиса. Рузмарин побољша-
ва циркулацију и концентра-
цију.

ђУМБИР

Овај љути зачин је веома
ефикасан лек код прехлада и
синузитиса. Врућ чај од ђумби-
ра снижава температуру и тера
на знојење. Ово је веома ефи-
касан лек за све оне који пате
од мучнине током путовања.
Људи са осетљивим зглобовима
такође треба да га користе.

љУТА ПАПРИЧИЦА

Овај зачин треба да кон-
зумира свако ко жели да смрша.
Папричица убрзава метаболи-
зам и енергију из хране преус-
мерава на загревање тела. По-
топљене у ракију или алкохол
папричице су добар лек за бол-
не мишиће и зглобове. Захва-
љујући капсицину олакшавају
тегобе реуматичарима.

КИМ, АНИС, КОМОРАЧ

Његово семе не служи
само за посипање кифлица.
Ким, али и његови рођаци анис
и коморач олокшавају варење,
отклањају грчеве и смањују
надимање стомака. Ови зачини
препоручују се и дојиљма које
немају довољно млека. Ово је
двоструко корисно јер ако мајка
која доји пије чај од кима,
аниса и коморача беба неће
имати грчеве.

БОСИљАК

Зачин без когa је незами-
слива италијанска кухиња је од-
личан лек за инфекцију дисај-
них органа. Можете га корис-
тити за инхалацију или га ко-
ристити као чај. Две супене
кашике босиљка прелијте са
400 мл кључале воде, про-
мешајте, поклопите и оставите
пола сата. Процедите и попијте
у мањим гутљајима.

ОРИГАНО

Оригано није само за пи-
цу. Ова биљка као и сродне
врсте: мајчина душица, тимијан
и враниловка ефикасно откла-
њају инфекције мокраћних ка-
нала. Јак чај од оригана или
његове дивље рођаке врани-
ловке сузбиће ешерихија коли у
мокраћним каналима. Три супе-
не кашике оригана прелијте са
пола литре кључале воде, про-
мешајте, поклопите и оставите
да стоји пола сата. Процедите и
попијте у току дана.

ZDRAVQE I ISHRANA

Зачини здравља
Свакодневно их користимо у кухињи, када год пожелимо да јелу дамо
специфичан и неодољив укус Ипак, зачини нису само пријатељи нашег
непца, већ и здравља. Ево рецепата за једноставне, а ефикасне кућне

лекове који се праве од садржаја које проналазимо на кухињским
полицама.
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