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Поштовани читаоци,

Како овај број излази пред крај старе и почетак
нове 2013. године, уобичајено је да се осврнемо уназад
и подвучемо црту у погледу онога што нам је година на
измаку донела. Наравно, у смислу заједничког
залагања да се унапреди положај особа са
инвалидитетом у Србији, о чему смо вас ми редовно
извештавали, анализирали прописе, најављивали
догадјаје, преносили изјаве званичника и наших
представника.  

Што се тиче најзначанијих промена у погледу
унапређења правног оквира и доношња нових и/или
измена постојећих прописа, 2012. није била нарочито
плодна, а о томе шта је урађено, а шта није, а
очекивали смо, говори текст Новости из
законодавства - осврт на 2012. годину.

Савез дистрофичара Србије и све наше
организације су, у сарадњи са Националном
организацијом особа са инвалидитетом Србије, у већој
или мањој одржали постојећи ниво правне заштите,
такође и ниво рада наших организација, што само по
себи не би представљало никакав успех у мало
другачијим околностима. Међутим, економска криза
по правилу увек највише погађа тзв. најрањивије
групе, па је тако било и овог пута. 

Иако је то константа у нашем дрштву већ дужи
низ година, ипак дајем себи за право да верујем да ће
нова 2013. година донети неке помаке и дуго очекиване
новине, као што су сервиси подршке, већи проценат
запослених особа са инвалидитетом, мање баријера
свих врста, једном речју бољи стандард и већи
квалитет живота за све нас.   

То је истовремено и наша Новогодишња чес-
титка свим читаоцима Весника МД, као и сарадницима
и пријатељима нашег листа и организације. 

А пошто је ово прилика да једни другима
пожелимо нешто лепо, ја ћу цитирати Брехта у нади да
ћемо се овом идеалу макар мало приближити у
годинама које долазе:

Не желим свет у коме ће неко мени или
некоме ја морати да помажем. Желим свет у
коме нико никоме неће морати да помаже!

Иванка Јовановић

[tampawe ovog broja 

finansijski je omogu}ilo 

Ministarstvo kulture. 
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У главном граду Мађар-
ске, у Будимпешти, од 4. до 7.
октобра 2012. одржано је 42.
генерално заседање ЕАМДА-е,
коме су, поред представника
из наше земље, присуствовали
делгати из следећих земаља:
Словеније, Хрватске, Мађар-
ске, Бугарске, Чешке, Слова-
чке, Данске, Француске. Као
делагат Србије у овој међу-
народној организацији дистро-
фичара, истовремено и њен
потпредседник, Иванка Јова-
новић учествовала је на овом
скупу, а поред ње састанку су
присуствовали и Срђан Чикара
из Удружења дистрофичара
Бограда, као и представници

Удуржења дистрочара Новог
Сада, Атила Ковач и Алексан-
дра Пановић.

Била је то прилика да се
размене искуства са колегама
из земље домаћина, као и са
осталим учесницима, како из
области дијагностиковања и
рехабилитационих третмана,
тако и из области социјалног
положаја особа оболелих од
прогресивних неуромишићних
обољења. 

Мађарска је први пут
била домаћин овог скупа, а на
отварању су, поред председ-
ника ЕАМДА-е Бориса Шуш-
таршича и председника Мађа-
рског Савеза дистрофичара,

Јозефа Тиса, учествовала и
помоћница државног секре-
тара из Министарства за соци-
јална, породична и омладинска
питања. Она је обраћајући се
присутнима рекла да држава
обезбеђује одређена социјал-
на давања за особе са инва-
лидитеотм, али да је подршка
у ширем смислу, као и по-
дршка организацијама недо-
вољна услед економских теш-
коћа у којима се налази Ма-
ђарска.  

Борис Шуштаршич је
назвао Будимпешту „Венеци-
јом источне Европе“ и осврнуо
се на све тешкоће са којима су
се суочили током организо-

ЕАМДА 2012

Успешно одржана
42. генерална

Скупштина

-Мађарска је први пут била домаћин овог скупа. - Према
статистичким подацима, у Мађарској је регистровано око

1.000 особа оболелих од ових болести, а између 300 и 350
болује од јендог од најтежих облика, Дишенове мишићне

дистрофије. - Инвалдиске организације у суседној Мађарској
немају финансијску подршку од стране државе. - Многе од

организација дистрофичара  су родитељска удружења, особе
са дистрофијом немају доминантну улогу у покрету, а то све

чини да су организације слабе и разједињене, са малим
потенцијалима за деловање. 
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вања 42. генералног заседања
ЕАМДА-е, али је додао да сма-
тра да је ово за инвалидски
покрет Мађарске, који је иначе
доста слаб и разједињен, ве-
лики подстицај и подршка, а на-
рочито за организације дистро-
фичара из ове земље.   

Током првог дана, у ок-
виру медицинског програма,
представилии су се водећи ле-

кари и истраживачи из земље
домаћина који се баве неуро-
мишићним обо-љењима. Они су

део сада већ
светске истра-

живачке мреже познатије под
називом TREAT NMD. Имају
формирана генетска савето-
валишта у оквиру којих раде
разне молекуларне анализе и
пренатална испитивања, а та-
кође се баве и системском из-
радом базе података са резул-
татима генетских истраживања.
Поред тога учествују и у про-
јекту CARE NMD са циљем ши-
рења сазнања о стандардима
неге за оболеле од Дишенове
мишићне дистрофије.

Међутим, ни у Мађарској
још увек не постоји комплетан
центар за рехабилтиацију и ле-
чење, као ни јединствени стан-
дарди неге, терапија и лечења,
а о свему томе детаљно је
говорила др Агнеш Херцег-
фалви. Према статистичким
подацима, регистровано је око
1.000 особа оболелих од ових

болести, а између 300 и 350
болује од јендог од најтежих
облика, Дишенове мишићне
дистрофије. 

Оно што је актуелно у
овом моменту јесте скоро отва-
рање Неуромускуларног центра
за негу и лечење (план је био
да се Центар отвори у новембру
2012.), а подршку за његово
отварање добили су од одбора
за здравље у Мађарском Пар-
ламенту. Да би он у потпунсоти
заживео неопходно је офор-
мити и фонд за истраживања и
лечење, изградити инфраструк-
туру у смислу доласка до паци-
јената, као и обезбеђивања
радних места за лекаре и друго
особље.   

Поред лекара из Мађар-
ске, у медицинском делу су
учествовала и два предавача из
Словеније, а посебно заним-
љиво је било представљање
рехабилитацијских програма

Predstavnica Udru`ewa roditeqa dece 
obolele od Di{ena

АдресА МАђ Арско г
регистрА је:

www.t r eat -nmd.hu 
АдресА евро пско г

регистрА је:
www.t r eat -nmd.eu 

Prezentacija aktivistkiwe iz Udru`ewa “Osmeh”
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који се тамо спроводе, о чему је
детаљно говорио др Антон
Зупан. Посебан акценат у ње-
говом излагању био је на ефек-
тима вежбања у води на плућа,
срце, бубреге и мишиће за
оболеле од неуро-мишићних
болести.  

У току поподнева одржа-
на је Скупштина на којој су
учествовали делегати из свих
земаља присутних на овом
заседању. Услед економске
кризе, ЕАМДА је радила уз
минимум трошкова, а неке од
планираних активности је само
нефинансијски подржала, као
што је био омладински камп у
Хрватској који су учесници сами
плаћали (на крају заседања
Скупштине, приказан је и краћи
видео-запис са овог догађаја
који је окупио младе из не-
колико земаља, међу којима, на

жалост, ове године није било
никога из Србије). Али ипак,
позитивно је то што је орга-
низација и у таквим околнос-
тима успешно привела годину
крају, а годишње заседање је
круна тог процеса. Поред из-

весних персоналних промена у
Управном одбору, разговарало
се и о плановима за идућу го-
дину. договрено је да ће
током 2013. године еаМда
добити стаус европске орга-
низације, да ће се наста-

вити са одржавањем омла-
динских кампова (за сада и
даље у хрватској, у месту
селце), да ће еаМда добити
свог представника и у
Управном одбору едФ-а као
најзначајније европске кр-
овне организације, као и да
ће генерална с купштина
2013. бити одржана у
хрватској, а 2014. У слове-
нији. 

слаб и разједињен
покрет у Мађарској?

Други дан заседања био
је у потпности у светлу пред-
стављања искустава представ-
ника организаицја и самих чла-
нова. На основу презентација,

Grupna slika u~esnka EAMDA-e tokom obilaska Budima

У Мађ арско ј  се за
лечењ е о бо лелих о д
диш ена ко ристи тзв.
стеро идна терапија.
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могло се закључити да инва-
лдиске организације немају
финансијску подршку од стране
државе, те да своју одрживост
обезбеђују веома тешко, при-
купљањем средстава од разних
донатора, најчешће од компа-
нија или организовањем разних

манифестација, тј. акција за
прикупљање средстава. Многе
од организација дистрофичара
су родитељска удружења, осо-
бе са дистрофијом немају
доминантну улогу у покрету, а
то све чини да су организације
слабе и разједињене, са малим

потенцијалима
за деловање.  

Након представ-
љања домаћина, као и
дискусија које су вођене из-
међу презентација, пажњу је
привукло предавање др Миро-
слава Вранкића са Машинског
факултета из Ријеке који је
представио програм Сервус.   

Сервус је софтверски
програм за аутоматску контролу
гласом, за кућну употребу, а
најкориснији је за особе са
инвалидитетом које живе саме,
мада се може користити и у
пословним просторијама. Прог-
рам постоји од 2009. године, а
за сада је доступан у Хрватској,
Словенији, Италији и Аустрији.
Једноставним инсталирањем у
кући, уз помоћ гласа могуће је
контролисати употребу врата и
прозора (отварање и затва-
рање), грејања, телефонирања
(позивање бројева, прекидање
везе...), укључивања и искљу-
чивања електричних уређаја –
клима, ДВД-а, ТВ-а (укључујући
и избор канала), рада на рачу-
нару...

Цена програма зависи од
броја функција као и од земље,
а креће се од просечно 3.000
евра у Хрватској до 5.000 евра у
Аустрији.

Завршница програма, др-
угог дана заседања, била је
посвећена организованом оби-
ласку Будимпеште, уз помоћ
водича, а све је завршено све-
чаном вечером на броду.

Specijalni gost EAMDA-e, Er`ebet Foldesi, potpredsednica EDF-a 
i dr Jozef Tis, predsednik Saveza distrofi~ara Ma|arske

U pozadini - deo delegacije iz Srbije (Sr|an ^ikara i Aleksandra
Panovi})
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Година на измаку била је
изборна па је сходно томе и
активност Народне скупштине
на усвајању закона била мање
интензивна. 

После расписивања избо-
ра из скупштинске процедуре
повучени су предлози зако-
на о основном образовању и
закона о средњем образо-
вању које је поднела Влада
Мирка Цветковића, што се
показало као срећан сплет
околности јер је реч о прилично
спорним предлозима. Наиме, у
деловима који уређују право
деце и младих са инвалиди-
тетом на образовање предлози
закона поново су фаворизовали
идеје специјалног школства и
кућног школовања за ову децу.
Није било конкретних одредби
о разумним прилагођавањима
која би деци и младима са
инвалидитетом омогућила шко-
ловање у редовним школама. У
том погледу, ова два законска
предлога супротна су и кровном
Закону о основама система об-
разовања и васпитања који ин-
систира на инклузивном обра-

зовању деце и младих са инва-
лидитетом. Због тога је добро
што су предлози Закона о ос-
новном образовању и Закона о
средњем образовању повучени
из скупштинске процедуре.

Иако су радне групе наст-
авиле интензиван рад на при-
преми правилника за спро-
вођење закона о социјалној
заштити, неки од најзначај-
нијих аката који дефинишу
стандарде услуга од посебног
интереса за особе са мишићним
дистрофијама - сервисе подр-
шке у локалним заједницама и
сервисе подршке за самостални
живот - још увек нису усво-
јени. Очекује се ипак да ће
неки од правилника бити усво-
јени током децембра или нај-
касније почетком 2013. године.

Републички завод за зд-
равствено осигурање и Минис-
тарство здравља су у мају 2012.
године усвојили нови Правил-
ник о медицинско - технич-
ким помагалима која се обез-
беђују из средстава обавезног
здравственог осигурања и из-
мене и допуне Правилника

о медицинској рехабилита-
цији у стационарним здрав-
ственим установама специ-
јализованим за рехабили-
тацију. 

На жалост, ови прописи
пооштрили су услове под ко-
јима особе са инвалидитетом
остварују законом гарантовано
право на здравствену заштиту
из здравственог осигурања. На
тај начин, они који су усвојили
поменуте правилнике прекр-
шили су Устав Србије који сва-
ком грађанину гарантује заш-
титу већ остварених права која
му се не могу накнадно произ-
вољно одузимати. Такође је
прекршен и став 3 члана 4
Конвенције о правима особа са
инвалидитетом који прописује
обавезу консултовања особа са
инвалидитетом и њихових ре-
презентативних организација
приликом сваког усвајања про-
писа који уређују положај и
права ових особа. Организације
особа са инвалидитетом, укљу-
чујући Савез дистрофичара и
општинске организације дис-
трофичара, протествовале су

Но во сти 
из зако Но давства 

о сврт на 2012.
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против нових решења. Између
осталог, предвиђено је да оси-
гураник убудуће добија елек-
тромоторна инвалидска колица
на 8 уместо на досадашњих 5
година. Сви незапослени осигу-
раници старији од 26 година
инвалидска колица на ручни
погон добијаће на по 8 година,
док ће само деца и млади на
школовању и запослене особе
добијати та колица на по 5
година. 

Организације дистрoфи-
чара имале су примедбе и на
решења везана за неинвазивне
вентилационе системе и респи-
раторе, који за неке особе са
неуромишићним стањима значе
разлику између живота и смрти!

У марту 2012. године
Министарство заштите животне
средине и уређења простора
усвојило је у сарадњи са
експертима Инжињерске комо-
ре Правилник о техничким
стандардима приступачно-
сти. На жалост овај Правилник
је поред неких добрих решења
садржао и много нејасноћа и
недовољно осмишљена технич-
ка решења. После формирања
новог Министарства урбанизма
и грађевинарства, Национална
организација особа са инвали-
дитетом Србије и друге органи-
зације особа са инвалидитетом

и НВО приступиле су у сарадњи
са новим министарством, а уз
подршку Тима за социјалну
укљученост потпредседнице
Владе Србије, изменама и допу-
нама Правилника. Усвајање
измена и допуна се очекује до
краја године.

Приликом ребаланса бу-
џета за 2012. годину и измена
пореских прописа, Национална
организација особа са инвали-
дитетом реаговала је и инсис-
тирала да се не повећава
ПДВ на лекове, медицинску
опрему и помагала за особе
са инвалидитетом, у чему је
успела. 

На жалост, после реба-
ланса буџета замрзнуто је
финансирање пројеката које је
Сектор за заштиту особа са
инвалидитетом одобрио током
пролећа јер су сва средства
потро-шена до септембра, а
тражена повећана сред-ства од
игара на срећу од 120 милиона
динара нису одобрена реба-
лансом буџета. 

Приликом усвајања буџе-
та за 2013. буџетски фонд за
унапређење положаја особа са
инвалидитетом, намењен пре
свега организацијама ових
особа, добиo је 345 милиона
динара. НООИС је реаговао на
амандман којим је један од

посланика тражио да се 50
милиона динара из овог фонда
преусмери на ратне ветеране.
Влада Србије није прихватила
спорни амандман.

Наредних месеци оче-
кују се измене и допуне
Закона о професионалној
рехабилитацији и запош-
љавању особа са инвали-
дитетом, Закона о изградњи
и планирању, усвајање но-
вог Закона о социјалном
предузетништву, прописа
из области јавног инфор-
мисања, просвете.

Др Дамјан Татић 

Vesnik 65 10 FINAL_Vesnik 50 00.qxd  18.12.2012  12:19  Page 9



DE[AVAWA

Zima 2012/2013.10

У Београду је 3. октобра
2012. године у организацији Ти-
ма за социјалну укљученост и
смањење сиромаштва потред-
седника Владе Републике Срби-
је и Националне организације
особа са инвалидитетом Србије
одржана јавна дебата са темом
„Приступачност - предуслов
социјалне укључености особа са
инвалидитетом и других осе-
тљивих група“. Скуп су подр-
жали и Министарство грађе-
винарства и урбанизма и Ми-
нистарство рада, запошља-
вања и социјалне политике
Републике Србије. Скупу, који је
одржан у центру „Сава“, при-
суствовало је више десетина
представника власти, органи-
зација особа са инвалидитетом,
локалних самоуправа, струков-
них асоцијација, других невла-

диних организација, високошк-
олских установа, пројектант-
ских кућа, бизнис сектора, ме-
дија.

У име Тима за социјалну
укљученост и смањење сиро-
маштва, јавну дебату отворио је
Жарко Шундерић. Он је нагла-
сио значај приступачности не
само за особе са инвалиди-
тетом, као једну од маргина-
лизованих група која чини чак
15 посто укупног становништва,
већ и за старе особе, родитеље
са малом децом. Господин
Шундерић истакао је да је Тим
развио сарадњу са ресорним
министарством грађевинарства
и урбанизма како би омогућио
да се у обзир узму примедбе и
предлози Националне органи-
зације особа са инвалидитетом
Србије за измене и допуне

Правилника о техничким стан-
дардима приступачности, који је
усвојен у марту 2012. Нагла-сио
је важност сарадње са орга-
низацијама особа са инва-
лидитетом, едукације стручња-
ка о приступачности и универ-
залном дизајну и инсистирао на
развијању јаких механизама за
надзор над поштовањем стан-
дарда приступачности.

Помоћница министра гра-
ђевинарства и урбанизма, Алек-
сандра Дамјановић, изразила је
спремност Министарства да из-
мени и допуни Правилник о
техничким стандардима присту-
пачности у складу са пред-
лозима НООИС, иако је истакла
да је реч о релативно скоро
усвојеном акту. Нагласила је да
ће министарство убудуће сара-
ђивати са цивилним сектором,

Нацио НалНа дебата

„Приступачност –
предуслов социјалне
укључености особа
са инвалидитетом и
других осетљивих

група“
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пре свих репрезентативним ор-
ганизацијама особа са инвали-
дитетом. Радна група Минис-
тарства jе 15. октобра пред-
ставила нацрт новог допуњеног
Правилника, у који ће бити
унете и измене које је НООИС
предложио. Текст нацрта биће
постављен на сајт Минис-
тарства и сви заинтересовани
имаће прилику да дају комен-
таре и предлоге, како би допу-
њени Правилник са изменама
био усвојен до краја 2012.

Начелница из Министар-
ства рада, запошљавања и со-
цијалне политике, Јелена Ко-
тевић, подсетила је на обавезу
поштовања стандарда присту-
пачности за нове објекте про-
писану како изменама Закона о
изградњи и планирању из 2006.
године, тако и важећим Зако-
ном о изградњи и планирању из
2009. Нагласила је да закон
прописује новчане казне за оне
који не поштују стандарде
приступачности. Апострофира-
ла је и одредбе Конвенције о
правима особа са инвалидите-

том и Закона о спречавању дис-
криминације особа са инва-
лидитетом од важности за
обезбеђивање приступачности.
Подсетила је да Закон о
професионалној рехабилита-
цији и запошљавању особа са
инвалидитетом предвиђа адап-
тацију радног места и нагласила
да су сви поменути прописи
доношени у партнерству ресор-
ног министарства и органи-
зација особа са инвалидитетом. 

Дамјан Татић, члан
Комитета УН за права особа са
инвалидитетом и руководилац
радне групе за нормативну
делатност НООИС, изразио је
задовољство што је ресорно
министарство узело у обзир и
прихватило предлоге НООИС за
измену и допуну Правилника о
техничким стандардима присту-
пачности. Подсетио је на од-
редбе Конвенције о правима
особа са инвалидитетом реле-
вантне за приступачност. Посе-
бну пажњу посветио је анализи
садржаја члана 9 Конвенције.
Позивајући се на извештаје које
су стране уговорнице подноси-

ле Комитету УН,
истакао је да многе
државе у свету
материју приступачности
физичког окружења уређују
прописима из области
урбанизма и грађевинарства.
Честа су и решења која мате-
рију приступачности третирају
из перспективе забране дис-
криминације, а многе земље
питања приступачности уређују
већим бројем прописа исто-
времено, што је случај и у
Србији. Нагласио је да ни једна
земља није још сва питања
приступачности окружења, пре-
воза, услуга, информација и
комуникација уредила једним
јединственим законом. Подсе-
тио је и на праксу ЕУ.

Александар Богдановић
из Центра за развој инклузивног
друштва (ЦРИД) после
разматрања теоријског и
практичног концепта
приступачности, дизајна за све,
истакао је да постоје одређени
аспекти приступачности о
којима се на жалост не води
довољно рачуна. Детаљно се
бавио питањем приступачности
културних програма и садржаја,
као и приступачношћу изборних
процеса и изборних места,
илуструјући своје излагање
бројним примерима из Србије и
иностранства.

Стиг Лангвад, члан Ко-
митета УН за права особа са
инвалидитетом, члан извршног
од-бора Европског форума за
пра-ва особа са инвалидитетом
и председавајући кровне орга-
низације особа са инвалиди-
тетом Данске, обратио се прису-
тнима путем интернета. Ин-
систирао је да је приступач-ност
важна не само за особе са
инвалидитетом него и за старе,
родитеље са малом децом. На-
гласио је важност постојања
стандарда приступачности, чвр-
стих механизама за надзор,
залагао се за примену
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у н и в е р з а л н о г
дизајна, укљученост

орга-низација особа са
инвалидитетом у уређи-

вање приступачности и
континуирану едукацију струч-
њака о приступачности.

Директор Региона 2 Међу-
народне уније архитеката,
Криштоф Хвалибог, надле-
жан за Источну Европу и земље
бившег Совјетског Савеза,
говорио је о томе како да
питања приступачности унесе-
мо у политике на националном и
локалном нивоу. Нагласио је
важност постојања стандарда,
едукације стручњака. Истакао је
да политичарима и другим
доносиоцима одлука приступа-
чност треба представити као
инвестицију која ће доносити
приходе. Што је неки објекат,
простор приступачнији, то ће га
више људи посећивати - мла-
дих, старих, особа са отежаном
покретљивошћу. Уз пораст бро-
ја посетилаца рашће и приходи.
Арх. Хвалибог дао је много
примера примене универзалног
дизајна у пракси, из Шпаније
(Барселона), Француске (Ави-
њон, Париз, Лувр), Грчке (Ати-
на, Солун), Јапана (Токио).

Милан Вуковић, секретар
Градског секретаријата за урба-
низам и грађевинарство Бео-
града, подсетио је на реле-
вантне одредбе Закона о
изградњи и планирању. Заним-
љиво, позивао се на Правилник
о условима пројектовања и
планирања у вези са несме-
таним кретањем деце, старих,
инвалидних и хендикепираних
лица из 1998. године али није
помињао новоусвојени Правил-
ник о техничким стандардима
приступачности, којим је стари
правилник стављен ван снаге,
већ је инсистирао да се пра-
вилник из 1998. мора допунити и
ажурирати. Говорио је доста
уопштено о напорима које

градске власти улажу како би
Београд учинили приступачним
за све и о подели надлежности
између градских и општинских
управа у Београду.

Весна Богдановић из Цен-
тра за развој инклузивног
друштва (ЦРИД) укратко је
подсетила на законски оквир за
приступачност у Србији и ука-
зала на препреке са којима се
организације цивилног друштва
у пракси суочавају када по-
кушају да адаптирају постојеће
неприступачне објекте. Апос-
трофирала је сложеност пос-
тупка добијања дозволе за
адаптацију и неспремност над-
лежних да омогуће отклањање
архитектонских баријера у од-
ређеним случајевима. Упозо-
рила је и на случајеве када
новоизграђени објекти нису у
складу са стандардима присту-
пачности, иако је то јасна за-
конска обавеза инвеститора.
Указала је и на неке примере
успешног отклањања архитек-
тонских баријера из праксе, пре
свега на Новом Београду.

Миодраг Почуч из Центра
„Живети усправно“ Нови Сад
подсетио је на начела дизајна за
све. Говорио је о потреби
развијања локалних стратегија
за обезбеђивање приступа-
чности, као системског начина
да се спречи настајање нових и
постепено отклони постојање
старих баријера у окружењу.
Дао је пример локалне стра-
тегије у Новом Саду и пред-
ставио иницијативу за при-
ступачне градове у 11 општина у
Војводини.

Професорка Љиљана Ву-
кајлов са Факултета техничких
наука Универзитета у Новом Са-
ду говорила је о стручном обра-
зовању као предуслову за
стварање приступачног окру-
жења. Истакла је да обра-
зовање о важности приступач-
ности треба да почне и пре

универзитета, у основном и
средњем образовању, док би у
високом школству знања о
универзалном дизајну и при-
ступачности требало уврстити у
обавезне програме и планове за
будуће стручњаке различитих
профила-архитекте, грађевин-
ске, саобраћајне, машинске,
електротехничке инжињере, ур-
банисте, примењене дизајнере
и друге ... Неопходно је укљу-
чити и саме кориснике, особе са
инвалидитетом у процес едука-
ција, а едукације би требало да
буду и саставни део стручног
образовања одговарајућих про-
фесија и после окончаног
универзитетског образовања.
Проф. Вукајлов говорила је и о
позитивним искуствима са ФТН
у Новом Саду.

После уводних излагања
развила се плодна дискусија а
учесници су изразили очеки-
вања да ће измене и допуне
Правилника о техничким стан-
дардима приступачности бити
први корак ка осигуравању
приступачности.

Др Дамјан Татић
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традиционални Хрватски
симпозијум особа са инвали-
дитетом, 17. по реду, одржан је
и ове године у Загребу, 22. и
23. октобра 2012, на коме су
поред представника инвалид-
ског покрета из земље дома-
ћина, учествовлаи и гости из
словеније, србије и маке-
доније. Из Србије, скупу је
присуствовала Иванка Јова-
новић као представница Нацио-
налне организације особа са
инвалидитетом Србије и Савеза
дистрофичара Србије. Отвара-
њу симпозијума присуствовао је
јако велики број званичнка,
међу којима и хрватски мини-
стар рада, градоначелник
Загреба, председник Скупштине
града, као и изасланица пред-
седника Иве Јосиповића, Весна
Шкулић, иначе и сама особа са
инвалидитетом. Они су махом, у
својим поздравним говорима,
посебно истакли да је циљ
социјалне политике у Хрватској
да положај особа са инва-
лидитетом никад више не зави-
си од „добре воље“ или сен-

зибилисаности појединаца, али
са друге стране данас у
Хрватском Сабору нема ни
једне особе са инвалидитетом,
а раније их је било две. 

Први дан симпозијума
био је у потпуности посвећен
размени искустава у вези са по-
ложајем и начинима финанси-
рања инвалидских организа-
ција у земљама Региона, од-
носно у у Словенији, Хрватској
и Мекедонији. Представник кр-
овне организације Словеније и

председник Савеза
дистрофичара Слове-
није, Борис Шуштаршич
говорио је о словеначком
моделу финансирања и начину
организовања. Чини се да је та
област најуређенија управо у
тој земљи, у којој је још 2002.
године усвојен Закон о
инвалидским организацијама, а
четири године раније форми-
ран је и фонд у који се сливају
средстава од игара на срећу,
познатији као ФИХО. Кровна
организација Словеније форми-
рана је још 2003. године, а
овакав правни оквир, укљу-
чујући и Закон о лутријским
средствима, обезбеђује стабил-
ност и сигурност у погледу одр-
живости организација. Према
подацима из прошле године, из
фонда ФИХО обезбеђено је
близу 13 милиона евра за ин-
валидске оргнаизације и око 7
милиона евра за остале социо-
хуманитарне организације. У
2012. години износ за инва-
лидске организације био је чак
и већи и износио је око 15,5 ми-
лиона евра, што је око четири
до пет пута више него што су
средства која се на годишњeм
нивоу обезбеде, такође из
лутријских средстава, у Србији
или у другим суседним др-
жавама.Конференција

17. Хрватски симпо зијум

о држиви развој
удружења особа са
инвалидитетом –

изазов за опстанак
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Што се Маке-
доније тиче, у тој

земљи је такође пре
две године (тј. 2010.)

донет Закон о инвалидским
организацијама, али је тамо

ситуација у вези са финан-
сирањем и уопште положајем
организација још век недовољ-
но одржива.

Приоритет доношење
Закона о инвалидским
организацијама

Најсличнија нашој је
ситуација у Хрватској, која иако
има вишедеценијску традицију
организовања особа са инва-
лидитетом (Савез глувих и наг-
лувих постоји преко 90 година),
још увек немају Закон о орга-
низацијама особа са инвали-
дитетом, али за разлику од Ср-
бије, они су у процесу његовог
доношења. Оно што је карак-
теристично јесте да се за време
мандата готово сваке Владе
мењао проценат који се према
Закону о играма на срећу од-
вајао за инвалидске органи-
зације, па је тако прошле
године са 27 % тај проценат
преко ноћи смањен на 12.5 %.
То је за резултат имало готово
поптпуно гашење или пуко пре-
живљавање огромног броја ор-
ганизација широм Хрватске, на-
кон чега су одлучно покренули
процес усвајања Закона о ин-
валидским организацијама, ка-
ко би се таква ситуација кона-
чно изменила.  Један од мно-
гобројних аргумената за доно-
шење таквог закона је и тај што
су у Хрватској инвалидске орга-
низације једини корисници
средстава од игара на срећу
који немају посебан закон (а
имају га остали корисници –
Црвени крст, култура, спорт).

Веома занимљиво би-
ло је представљање нацрта

будућег Хрватског Закона о
организацијама особа са
инвалидитом, који законску
основу налази у Уставу, На-
ционалној стратегији за уна-
пређење положаја особа са
инвалидитеотм 2007-2015. го-
дине, у Акционом плану Савета
Европе, у Загребачкој декла-
рацији, као и у Резолуцији Већа
Европе 2011/14. 

У основи, Закон дефини-
ше правни стаутс и разгра-
ничење инвалидских орга-
низација од остатка цивилног
друштва, а један од његових
кључних циљева је да осигура
финансирање основних актив-
ности локалних удружења,

савеза и националне организа-
ције, као и да разграничи про-
грамско од пројектног финан-
сирања. 

И. Јовановић предста-
вила је стање у Србији и правни
оквир којим се регулише сада-
шњи статус и финансирање
организација, као и настојање
нашег покрета да се сличан
закон донесе и у Србији.

У поподневном делу
програма радило се у две
паралелне радионице, а теме су
биле: Запошљавање и само-
запошљавање особа са инвали-
дитетом – примери добре прак-
се и перспективе и Особни по-
магачи – примери добре праксе
и перспективе.

У вечерњим часовима сви
заинтерсовани учесници конфе-
ренције могли су да погледају
снимак позоришне представе
Вагинини монолози, у којој је
највећи број глумица међу
женама са инвалидитетом.

Током другог, завршног
дана 17. Симпозијума пред-
стављени су извештаји са ради-
оница, а потом и превод другог
Манифеста о правима жена и
девојака са инвалидитетом који
је 2011. године усвојио ЕДФ.

ME\UNARODNE AKTIVNOSTI

У Хрватској тренутно раде на доношењу два нова закона –
Закона о организацијама особа са инвалидитетом и Закона о
особним помагачима (који би регулисао разне врсте служби
подршке, као што су персонални асистенти, радни асистенти,

асистенти у настави, тумачи за особе оштеченог слуха,
интервенори за глуво-слепе особе и помагачи за особе са

интелектуалним потешкоћама), као и на изменама и допунама
Закона о запошљавању и професионалној рехабилитацији. 

B. [u{tar{i~ (u sredini) tokom
izlagawa na konferenciji i dr Z.
Bobu{ (desno) predsednik krovne

organizacije Hrvatske
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Под слоганом овогоди-
шњег Међународног дана особа
са инвалидитетом “Уклањање
препрека и стварање инклу-
зивног и приступачног друштва
за све” у дому Народне Скуп-
штине одржана је свечана сед-

ница Одбора за рад, социјална
питања, друштвену укљученост
и смањење сиромаштва којој су
присуствовали народни посла-
ници и представници орга-
низација особа са инвали-
дитетом. 

На почетку, председница
Одбора Милица Дроњак под-
сетла је све на то да се овај дан
у читавом свету обележава од
1992. године, а да ресорни Од-
бор у народној Скупштини то
чини задњих шест година. 

MANIFESTACIJE

Трећ и децембар

Свечана седница у
Народној Скупштини

републике Србије

Milica Drowak, predsednica Odbora
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С обзиром да је тема све-
чане седнице била „Унапре-
ђење положаја особа са
инвалидитетом у светлу пр-
едстојећих законодавних
промена“ она је истакла нај-
важније антидискриминациј-
ске законе који су у овом
Парламенту донети током прет-
ходних десетак година, а који
су значајно допринели томе да
особе са инвалидитетом у
нашој земљи добију већу прав-
ну сигурност и да се њихов
положај пре свега посматра као
питање људских права. Међу-
тим, председница Одбора је
поред тога рекла и то да је
непотпуна примена истих тих
закона и даље један од кључ-
них ралога за дискриминацију.

Што се тиче закона на
којима ће Скупштина радити
током 2013. године, а који се
директно односе на ову попу-
лацију грађана, издвојила је
следеће: Закон о социјалном
предузетништву, Закон о срп-
ском знаковном језику, измене
Закона о професионалној реха-
билитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом, Закон
о основном и средњем образо-
вању.

Надовезујући се на њено
излагање, Иванка Јовановић
која је на скупу говорила и у
име Савеза дистрофичара
Србије и у име НООИС додала
је да ће инвалидски покрет
тражити подршку за доношење
још једног веома вежног закона
који постоји  у неким земљама
у окружењу, а то је Закон о
организацијама особа са инва-
лидитетом. Уз образлагање
разлога о неопходнодти посто-
јања таквог прописа, она је
између осталог рекла да би он
јасније дефинисао правни ста-
утс и разграничење инвалид-
ских организација од остатка
цивилног друштва, а један од
његових кључних циљева био
би и да осигура финансирање
основних активности локалних
удружења и савеза, као и да
разграничи програмско од про-
јектног финансирања. Такође
би регулисао обавезе и односе
између чланства, других орга-
низација и институција. 

Гордана Рајков је изра-
зила жаљење што у овом
скупштинском сазиву не седи
ни једна особа са инвалиди-
тетом, као и што на листама за
посланике током предизборне

кампање такође није било
представника инвалидске попу-
лације.

У дискусији су учество-
вали и остали представници
инвалидских организација, пр-
едставници Министарства рада,
запошљавања и социјалне по-
литике, као и народни посла-
ници Иван Бауер, Миланка
Јефтовић, Славица Савељић,
Љиљана Лучић, Мирослав Мар-
кичевић и други.

Љ. Лучић је рекла да смо
сви заједно последњих година
урадили „велики посао“, а да је
кључни заокрет наступио напу-
штањем тзв. медицинског мо-
дела инвалидности који је то
питање превасходно посматрао
као здравствени проблем, а
уместо њега прихватањем кон-
цепта људких права, позна-
тијег као социјални модел ин-
валидности. Сложила се са
већином говорника да је
законски оквир задовољава-
јући, али да је „мањак“ под-
законских аката којима се
обезбеђује примена тих про-
писа. Узимајући у обзир тек
усвојени буџет за 2013. годину,
прокоментарисала је да у њему
нема новца за нове програме и
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услуге и да то можда није мо-
гуће очекивати у условима кри-
зе, али да то онда треба јасно
рећи.

На крају свечане седнице
заједнички је изражено очеки-
вање да ће се традиција обеле-
жавања Међународног дана
особа са инвалидитетом у Скуп-
штини наставити, али још више

да ће сарадња између највишег
законодавног тела у Србији и
инвалидских организација до-
вести до помака у побољшању
положаја једне од најугрожених
групација у нашем друштву –
особа са инвалидитетом.  

R. Kujovi}, Savez gluvih i nagluvih Srbije i J. Kotevi} (u sredini) 
i T. Priji} iz Ministarstva rada, zapo{qavawa i socijalne politike 

Narodni poslanici tokom sve~ane sednice
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У Сарајеву је од 13. до
15. септембра 2012. одржана
21. годишња конференција Уд-
ружења европских изборних
званичника (ACEEEO), на којој
је као једна од чланица де-
легације из Србије која је узела
учешћа на овој конференцији
учествовала Гордана Рајков, а
на позив ОСЦЕ Мисије у Србији.
Конференцији је присуствовало
140 учесника из 33 државе.
Домаћин конференције је била
Централна изборна комисија
БиХ, а ове године тема конфе-
ренције је била „Учешће рањи-
вих група (мањина и особа са
инвалидитетом) у изборном пр-
оцесу“. Поред представника
државних изборних комисија из
Европе и шире, на конферен-
цији су говорили и Бил Хyбл,
председавајући Одбора дирек-
тора Међународне фондације
за изборне системе (ИФЕС),

проф. Шаћир Филандра, декан
Факултета политичких наука у
Сарајеву, а уводничари су били
истакнути ауторитети у области
изборних процеса као што су
Оливер Каск, судија Венеци-
јанске комисије, др. Беата
Мартин-Розумилоwиц, шефица
Оделења за изборе, ОСЦЕ /
ОДИХР, Виргиниа Аткинсон,
стручњак за програме инклузи-
је и Родолфо Катани, генерални
секретар Европског форума
особа са инвалидитетом (ЕДФ),
у својству представника Међу-
народне алијансе особа са ин-
валидитетом (ИДА) и уједно и
једина особа са инвалидитетом
међу главним говорницима. 

На конференцији је била
постављена и изложба и пред-
стављање излагача изборне
опреме, током које су пред-
стављене најновије технологије
за унапређење изборног про-

цеса, укључујући електронско
гласање и бројање, опрему за
гласање за особе са инвали-
дитетом и слично. 

Одржане су две сесије у
пленуму посвећене питањима
учешћа особа са инвалидитетом
у изборним процесима, а једна
од паралелних радионица била
је такође посвећена овој теми.
У склопу пленарних сесија при-
казана су и два видео филма са
примерима добре праксе за
стварање услова за лакше уче-
шће у изборним процесима,  а
презентације из различитих
земаља (САД, Аустралије, Вели-
ке Британије, Ирске, Литваније,
Азербејџана, Мексика, Хрват-
ске, БиХ итд.) односиле су се на
различите проблеме и препреке
које отежавају учешће особа са
инвалидитетом у изборним про-
цесима, како се оне могу пре-
вазићи, као и на приказе неких

Сарајево - 21. го диш њ а ко нференција евро пСке
аСо цијације 

избо рних тела – ACEEEO

Учешће рањивих
група (мањина и

особа са
инвалидитетом) у
изборном процесу
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пројеката који се спроводе у
појединим земљама. 

Препреке и како их
превазићи

Као и обично пажњу је
привукла и тема која често
изазива контроверзе о начину и
учешћу особа са интелекту-
алним тешкоћама у овом про-
цесу. Дискусија се генерално
може поделити на области:
принципи (подизање свести о
људским правима ОСИ, разу-
мевање и прихватање различи-
тости, вредност гласа сваког
бирача и др.); законски оквир
(како национално законодав-
ство приступа овом питању и
колико отвара или ускраћуе
могућности за ОС); институције
(ко су све актери који треба да
имају одговорност и улогу у
овом процесу) и реформа из-
борног процеса. Неке од мера
које су предложене биле су:

• Обезбеђење приступа
гласачким местима, гласачкој
опреми и процесу гласања

• Приступачне информа-
ције везане за изборе (као нпр.
основни програми политичких
партија које учествују на
изборима) и приступачни из-
борни материјали (на Брајевом
писму, лако разумљивом језику

и слично, сходно потребама
особа са различитих врстама
оштећења)

• Увођење електронских
форми гласања и бројања гла-
сова

• Обезбеђење подршке за
учешће у изборном процесу уз
гарантовање тајности гласања
и асистенције по избору

• Успостављање сарадње
између изборних тела и органи-
зација ОСИ и обавезне консул-
тације изборних тела са орга-
низацијама ОСИ о потребама
посебних група ОСИ и најбо-
љим начинима за њихово задо-
вољење,

• Едукација људи анга-
жованих у изборним телима

• Ангажовање особа са
иналидитетом као посматрача
на изборима и/или међу во-
лонтерима који помажу изборни
процес

• Израда почетних нацио-
налних студија о тренутном
стању у земљи у односу на ОСИ
и изборни процес, стратегије
мера које ће се предузети, као
и динамике даљег праћења
прогреса и резултата у на-
редним изборним циклусима

У радионици која је била
посвећена особама са инва-
лидитетом, разматран је текст
предлога Декларације коју је
требало донети на крају скупа,
пре свега у делу који се одно-
сио на ОСИ и усвојени предлози
за његово унапређење, међу
којима су били јасније преци-
зирана обавеза консултација са
организацијама ОСИ, прецизи-
рана обавеза предузимања кон-
кретних мера и обезбеђења ср-
едстава за њихову реализацију
и сл.

Такође су изнети и пред-
лози да се иницира међусобна
сарадња међу државама по
питању истраживања о трену-
тној ситуацији на овом пољу,
као и да ACEEEO формира стал-
ну секцију за питања ОСИ и да
се на Годишњој конференцији
ACEEEO 2013. год. презентује
извештај шта је у којој земљи
покренуто и урађено по овом
питању.

Гордана Рајков
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Пре свега ценим одлуку и
изражавам захвалност руко-
водству ACEEEO и Централној
изборној комисији БиХ што су
питања учешћа ОСИ у изборним
процесима као тему ставили на
своју годишњу конференцију.
Мислим да је то изузетно важно
имајући у виду да 15% светске
популације припада групи осо-
ба са инвалидитетом и да би,
имајући у виду да су учесници
Конференције били представ-
ници значајних међународних
институција и националних те-
ла која се баве изборним про-
цесима, ова Конференција мог-
ла да допринесе да се у поје-
диним земљама овом питању
посвети више пажње.

Оно што међутим упада у
очи је да на Конференцији није
било више представника особа
са инвалидитетом, као људи о
чијим се правима и животима
ради. Међу 140 учесника било
је само 2 представника ОСИ
(господин Катани и ја) и веома
кратко у једном делу господин
Фикрет Зуко из БиХ који је у 3
минута говорио о пројекту који
се спроводи у БиХ. Штета је
што бар из БиХ није било више
представника, поготово ако се
зна да у Федерацији постоји
политичка партија - Демократ-
ска странка особа са инвали-
дитетом која је и сама учес-
твовала на изборима, да је
један члан садашњег сазива
Парламента особа са инвали-
дитетом и да у БиХ УНДП спро-
води пројекат везан за ОСИ и
изборни процес у коме су пар-

тнери три организације ОСИ из
БиХ.

Ове консултације са орга-
низацијама ОСИ важне су не са-
мо зато што је то и једна од
обавеза држава потписница по
чл. 4 УН Конвенција о правима
ОСИ, већ што се читава тема не
може ваљано размотрити без
учешћа самих ОСИ у овом про-
цесу. У прилог томе говори и
догађај из Парламента БиХ у
коме сам била учесница –
наиме централни догађај при-
јема учесника у Парламенту и
поздравни говор председника
Др. Живковића догађали су се у
холу на нивоу којем ја нисам
могла да приђем због 6 великих
степеника. Мада су љубазни до-
маћини понудили да ме људи из
обезбеђења „снесу низ те
степенице“, ја сам то наравно
одбила, како из безбедносних
разлога тако и због принципа.
Тако су сви учесници били на
једном нивоу, а ја као једина
особа са инвалидитетом која
користи инвалидска колица са-
ма на другом, док је текао поз-
дравни говор у коме се подвла-
чило колико је важно обезбе-
дити приступачност за особе са
инвалидитетом. И сам председ-
ник, господин Живковић, уви-
део је апсурдност ситуације, и
након говора пришао и извинуо
ми се, рекавши да је скратио
свој говор кад је мене видео на
врху степеништа. 

Поента ове приче није то
што није било приступа (то се
наравно догађа и у мојој зем-
љи), већ то што сам сигурна да

то ни господин Живковић ни
други учесници не би приме-
тили да ја нисам била присутна.
Томе и служи мото инвалидског
покрета „Ништа о нама без нас“
јер се и уз најбоље намере могу
превидети важне ствари ако не-
ма људи са инвалидитетом.

Захваљујући љубазности
господина William Sweeney-ја
који је председавао пленарној
седници у суботу 15. септембра,
ја сам ова своја запажања из-
нела и на Конференцији - у дис-
кусији у пленуму.

Предлажем да и мисија
ОЕБС  у Србији помогне у успос-
тављању сарадње Републичке
изборне комисије Србије и ор-
ганизација ОСИ, као и покре-
тању иницијативе или пројекта
за утврђивање постојеће ситу-
ације у Србији и креирању мера
за унапређење услова за учеш-
ће особа са инвалидитетом у
изборним процесима.

Изузетно ми је драго да
сам имала прилику да учес-
твујем на овој важној Конфе-
ренцији и добијем веома корис-
не и значајне информације и
захваљујем Мисији ОЕБС-а у
Србији која ми је то омогућила,
као и домаћинима  у Сарајеву,
који су се заиста трудили да ми
пруже подршку за учешће у
датим околностима.

Лична запажања 
и предлози
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IN MEMORIAM

Од л а з и  ј Ош  ј е д а н  Од  н а с ...

Пре д ра г  - Пе ђ а  д е љ а н и н , м л а д и ћ  кОј и  ј е  с а  с в Ој Ом  ПОрОд и ц Ом  Пре д с т а в љ а О
с и м б Ол   От ПОра  д и с т рОф и ј и .

Ос т а л и  с м О б е з  Пе ђ е , м л а д и ћ а  к Ој и  ј е  ч и н и О с в е  д а  ж и в От  с а
д и с т рОф и ј Ом  б у д е  и  л а к ш и  и  л е Пш и . у  с ва кОм  т ре н у т к у  и  н а  с ва кОм  м е с т у, с а
с в Ој Ом  м а ј кОм  с т а н кОм , н е с е б и ч н О ј е  Пре н Ос и О с в Ој а  д ра г Оц е н а  и с к у с т ва  у
б Орб и  ПрОт и в  д и с т рОф и ј е .

з рач и О ј е  и  Пре д њ ач и О у  љ у б а в и  Пре м а  ж и в От у. б Ори О с е  д а  њ е г Ов и
При ј а т е љ и  и  с а б Орц и  м Ог у  Ос т ва ри т и  Пра в О н а  е л е к т рОм От Орн а  кОл и ц а , д а
м Ог у  д Об и т и  н а  в ре м е  а Па ра т е  з а  н и в , д а  м Ог у  Орт ОПе д с к и м  ПОм а га л и м а
т е ж а к  ж и в От  у ч и н и т и  л а к ш и м , а л и  и  д а  м Ог у  д а  и з а ђ у  н а  ре к у  и  у Пе ц а ј у  
ПО н е к у  ри б у.

От и ш а О ј е  т и х О, б а ш  Он а кО к а кО ј е  и  ж и в е О, а л и  ј е  с в и м а  н а м а , кОј и  с м О
га  ПОз н а ва л и , у с а д и О Об а в е зу  д а  Пру ж а м О От ПОр д и с т рОф и ј и  и  Об а в е зу   д а
ПОм а ж е м О ј е д н и  д ру г и м а .

IN MEMORIAM

Тежак је овај тренутак,
болан за твоје најмилије, али и
за све нас који припадамо
Удружењу дистрофичара Ниш -
твоје саборце, јер је и теби као и
свима нама мишићна дистро-
фија била животни сапутник.

Многе си битке био, многе
успешно добио, ову последњу
на жалост изгубио. Несебичном
снагом и борбом утро си и олак-
шао пут многима који данас иду
њиме или ће у будућности ићи.
Заједно са својом породицом
први у Србији покрећеш бројна
питања, проналазиш лекаре ко-
ји нам могу помоћи, уклањаш
физичке и психолошке преп-
реке.

Апарат за НИВ који значи
живот, први сте испробали, али
се нисте на томе зауставили.
Усмерили сте сву своју снагу и

способност да овај апарат
добије свако коме је он неоп-
ходан. Године борбе су биле
потребне за то, али данас у
сваком делу Србије постоји неко
ко теби и твојој мајци, Станки
Дељанин дугује живот. Научили
сте многе породице у Србији да
се радују, уживају, веселе
животу, да живе и цене сваки
тренутак. 

Били сте подршка и осло-
нац онима који нису имали
толико снаге и одлучности. Сви
ми који живимо са дистрофијом
у тренуцима када нам нестане
снаге и воље угледали смо се на
твој пример. Нажалост прерано
је дошао тај тренутак да ти се на
овом месту захваљујемо на
свему што си учино.

Окупљао си нас све и
уливао наду, нарочито младима

да могу заједно да учине више и
остваре своја права али и да
помажу једни другима и да буду
пријатељи.

Тих, ненаметљив, увек
насмејан додирнуо си животе
свих нас.  Заувек ћемо памтити
твој лепи осмех и ведар дух,
насмејане очи и твоје дру-
гарсто.Само име те је најбоље
одсликавало ПРЕ-ДРАГ.

Растанак са тобом нас ос-
тавља у великој жалости.У
очима свих нас су сузе, бол и
неизрецива туга због твог
прераног одласка.

Нека те драги Бог чува на
небу, а ми ћемо те чувати у
нашем сећању.

Удружење дистрофичара
Ниш

Драги Пеђа,
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Sa dodele maski u Smederevu

Хуманитарна акција Савеза диСтро фичара Србије

„за живот са
дистрофијом“

- Питање набавке и доделе апарата за нив је, већ дуже време, за Савез
дистрофичара Србије једно од приоритетних, јер је очуваност органа за
дисање, тј. респираторног система, питање од животног значаја за децу

и одрасле са неуромишићним обољењима. - у случају неинванзивне
механичке вентилације, неопходно је коришћење маске. међутим,

маску члан не може добити, већ је мора купити. цена маске се креће од
25.000 до 30.000 динара, што за већину особа представља приличан

издатак. - чланови из београда, Смедерева, ниша, руме и ужица
добили су преко потребна помагала која олакшавају дисање. 
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Неизвесност редовног пр-
илива средстава и све тежа
економска ситуација у земљи,
угрозили су испуњавање ос-
новних животних потреба особа
са дистрофијом и њихових
породица као и реализовање
активности од социјалног, ме-
дицинског и психолошког зна-
чаја. Стога је Савез дис-
трофичара Србије, током лета
2012. године покренуо хумани-
тарну акцију под називом „За
живот са дистрофијом“. Циљ
ове акције био је покушај
остваривања, барем делом, ра-
зноврсних потреба наших чла-
нова које укључују и орга-
низацију спортских и рекреа-
тивних манифестација.

Ипак, чини се да највише
потешкоћа и даље имају наши
чланови са прогресивном сла-
бошћу мишића за дисање. По-
ремећај функције дисања изи-
скује неопходност коришћења
апарата за неинванзивну меха-
ничку вентилацију (НИВ). Пи-
тање набавке и доделе апарата
за НИВ је, већ дуже време, за
Савез дистрофичара Србије
једно од приоритетних, јер је
очуваност органа за дисање, тј.
респираторног система, питање

од животног значаја за децу и
одрасле са неуромишићним
обољењима. Осигураним лици-
ма, по испуњењу одређене
процедуре, обезбеђена је
примена апарата за НИВ у
кућним условима. Као што је
познато, у случају неинва-
нзивне механичке вентилације,
неопходно је коришћење маске.
Међутим, маску члан не може
добити, већ је мора купити.
Цена маске се креће од 25.000
до 30.000 динара, што за
већину особа представља
приличан издатак, у односу на
оскудна месечна примања.

Због свега наведеног,
Савез се, током спровођења
хуманитарне акције, определио
да највећи део средстава од
потенцијалних донатора, буде
усмерен на куповину маски за
НИВ. Смисао акције под
слоганом “За живот са дис-
трофијом“ који је требало да
симболизује разумевање, зајед-
ништво и добру вољу је пре-
познат од стране појединих
донатора, те је акција „уродила
плодом“ у скромном, али неза-
немарљивом делу.

Како бисмо укључили што
већи број корисника, од при-

купљених средста-
ва купљене су маске
за НИВ (носне, маске за
цело лице, наставци за
дисање), уз партиципацију чла-
нова или матичних удружења.
На тај начин су чланови из
Београда, Смедерева, Ниша,
Руме и Ужица добили преко
потребна помагала која олак-
шавају дисање. 

У нади да ће и друге
организације, предузећа, као и
појединци, имати слуха и пре-
познати потребе особа са дис-
трофијом, сходно својим могућ-
ностима, Савез дистрофичара
Србије ће наставити да
осмишљава и спроводи акције,
у стремљењима да обезбеди
помоћ и подршку својим
члановима.

Драгана Јоксимовић
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Поводом 3. децембра,
Међународног дана особа са
инвалидитетом, Удружење ди-
строфичара Ниш је у својим
просторијама организовало из-
ложбу фотографија под на-
зивом „Приђите нам бли-
же“. Циљ изложбе је упо-
знавање шире јавности са ак-
тивностима Удружења, а пос-
редством фотографија које се

односе на различите видове
помоћи и подршке лицима
оболелим од неуромишићне
дисторије. Реч је о различитим
радионицама, манифестација-
ма, дружењима, активностима
које се односе на запошља-
вање, образовање,  укљањање
архитектонских баријера, раз-
личите сервисе подршке... Све
наведене активности имају за

циљ социјалну интеграцију ли-
ца са инвалидитетом и сма-
њење осећаја социјалне изо-
лованости. Сем тога велики
број активности намењен је
едукацији шире јавности о
положају и правима наших чл-
анова, а ради превазилажења
стереотипа и предрасуда које
су уврежене у друштву. Удру-
жење дистрофичара Ниш про-

Ni{

Изложба фотографија
поводом 

3. децембра

Qubavi i dru`ewa nikad dosta - izlet na Kameni~ki vis

Sunce, priroda i dragi prijateqi na jednom mestu - nije bilo
potrebno pozivati ~lanove dvaput, tra`ilo se mesto vi{e.

Obli`we ni{ko izleti{te nije bilo daleko ni na{im ~lanovima
iz Bowinca, Bele Palanke, Pirota. Vredelo je do}i!
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мовише и концепт који је
фокусиран на преостале спо-
собности особа оболелих од
неуромишићних дистрофија.

Наведеном изложбом је
уједно  изражена  захвалност
Министарству рада и социјалне
политике, Сектору за заштиту
са особама са инвалидитетом и
Граду Нишу, Управи за дечију
социјалну и примарну здрав-
ствену заштиту, будући да се
највећи број презентованих
активности и реализује захва-
љујући њиховој финансијској
подршци.

Изложбу су посетили пр-
едставници локалне самоу-
праве, медији али  и велики
број чланова, помажућих чла-
нова, активиста и грађана чиме
је у потпуности оставарен њен
циљ.

Марина Савовић 

Ni{

Predstavnici poverenika za za{titu ravnopravnosti utvr|uju
~iwnice na licu mesta

Novoizgra|eni Somborksi bulevar u Ni{u nije imao
nijedan oboren ivi~wak. Poverenik je utvrdio - jeste diskriminacija!

Radovi na ispravkama su u toku.

Akcija na ulicama Ni{a

Tokom 2011. i 2012. godine aktivisti Udru`ewa
zajedno sa Odborom za qudska prava i drugim organi-
zacijama osoba sa invaliditetom iz Ni{a marqivo

su radili na animirawu lokalne samouprave za
uklawawe barijera u gradu. 

Sekretar Udru`ewa u davawu izjave za medije
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Чланови Удружења дис-
трофичара из Ниша памте и
причају о свима који их се сете,
дарују и помажу. Већ шест го-
дина причају о нишком Удру-
жењу самохраних мајки, о свом
доброчинитељу. На челу овг
удружења је госпођа Миро-
слава Јовановић, жена пуна
снаге и воље да помаже осо-
бама са инвалидитетом. Про-
јектима и програмом овог удру-

жења обухваћен је велики број
наших чланова. Често, нашим
члановима и члановима њихо-
вих породица дарују обућу,
слаткише, сокове... То је само
један од облика њихове људ-
ске и добротворне активности.
Повремено, неки наши чланови
су корисници услуга њихових
геронто-домаћица. Ово је изу-
зетно важан облик помоћи, јер
корисницима омогућује досто-

јанственије и садржајније жив-
љење, подстиче развој њихо-
вог самопоуздања. Чланове
ових удружења повезује веле-
лепни мост пријатељства.

Било би добро, да овако
добре иницијативе буду ост-
варене и кроз дугорочне пла-
нове одговорних људи у локал-
ној самоуправи.

Пеко Ристић

Ni{

У првом колу Купа Ср-
бије,  26. септембра, Раднички
Ниш је по лепом времену
дочекао Црвену звезду на
реновираном стадиону Чаир.
Много чланова Удружења
дистрофичара Ниш било је
жељно доброг фудбала и
надметања између некада-
шњег полуфиналисте Купа
УЕФА и најтрофејнијег српског
клуба, бившег светског и ев-
ропског првака. У ватреној
атмосфери, заједно са десетак
хиљада људи, уживали смо у
правом фудбалском спектаклу
какав Ниш дуго није видео и
какав свакако заслужује.

На крају,
морам да иста-
кнем једну за-
мерку на рачун
града и људи
одговорних за
реновирање ст-
адиона. Наиме,
иако је направ-
љена рампа, по-
стављена је на
трибини за гос-
тујуће навијаче и
њено посто-јање
је бесмислено из безбе-
дносних разлога, па све утак-
мице посматрамо са атлетске
стазе.

Александар Војиновић

Ватрени навијачи

Ко чини доброчинство, да ћути;
нека прича ко прима
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Удружење дис-
трофичара Златибор-
ског округа Ужице
током 2012. год. ре-
ализовало је пројекат
„Развој капацитета
организација осо-
ба са инвалиди-
тетом за пружање
социјалних услуга
у Златиборском ок-
ругу“. Пројекат је
финансирало Минис-
тарство рада и со-
цијалне политике –
Сектор за заштиту
особа са инвалиди-
тетом у оквиру свог пр-
ограма за побољшање положаја
особа са инвалидитетом.

Сврха пројекта била је
подизање капацитета органи-
зација особа са инвалидитетом
укључивањем стручних сарад-
ника, професионалаца у рад
ових организација ради успо-
стављања и пружања соци-
јалних услуга сходно Закону о
социјалној заштити.

Пројекат је имплемен-
тиран путем више програма.

Организована је акреди-
тована обука за стицање знања
и вештина о процени потреба
особа са инвалидитетом о
планирању и покретању соци-
јалних услуга и других сервиса
подршке у локалној заједници.
Обуку је прошло петнаест
стручних сарадника (соци-
јални радници, психолози,

педагози, специјални педа-
гози, дефектолози) из
Златиборског и Моравичког
округа. Акредитован програм
спровео је стручни тим „Фа-
милије“.

Формирана је Регио-
нална мрежа стручних
сарадника коју чине особе из
сфере социјалне заштите,
образовања, запошљавања,
грађанских права, удружења
грађана и др. Чланови мреже
пратиће социјалну инклузију,
пружати све облике подршке
организацијама у изради инди-
видуалних планова подршке
особама са инвалидитетом, пла-
нирању и покретању соци-
јалних услуга у форми саве-
тодавног и менторског рада, као
и у остваривању законских
права особа са инвалидитетом и

подршку органи-
зацијама у спро-
вођењу разних
програма и про-
јеката.

У оквиру
пројекта органи-
зована је и обука
за представнике
организација осо-
ба са инвалиди-
тетом са циљем
стицања знања и
вештина за писа-
ње предлога про-
јекта за фондове
Европске Уније.

Покренут је
блог “УКЉУЧИ СЕ” о со-
цијалној инклузији особа са
инвалидитетом где ће имати
прилику да се укључе сви они
који желе да пишу и инфор-
мишу се о темама из разних
области. 

U`ice
Pi{e: Tijana Petrovi}

Укључивањем стручних сарадника
у рад удружења

U~esnici obuke

Vesnik 65 10 FINAL_Vesnik 50 00.qxd  18.12.2012  13:01  Page 27



IZ RADA ORGANIZACIJA

Zima 2012/2013.28

Удружење дистрофичара
Златиборског округа у сарадњи са
Центром за оријентацију друштва
из Београда и Београдским цен-
тром за људска права реализовало
је двогодишњи пројекат „Про-
моција отвореног тржишта рада за
особе са инвалидитетом у Репу-
блици Србији“.

Пројекат је током 2011. и
2012. године пратио процес укљу-
чења особа са инвалидитетом у
области рада и запошљавања.
Фокус надгледања ситуације у
области запошљавања особа са
инвалидитетом базирао је се на
имплементацији Закона о профе-
сионалној рехабилитацији и за-
пошљавању особа са инвали-
дитетом. 

У 2011.год. спроведено је
истраживање о запошљавању ове
категорије становништва у јавним
предузећима града Ужица, где се
из добијених података јасно
видело да ове фирме нису
запошљавале особе са инвали-
дитетом са евиденције Националне
службе за запошљавање. Своју
законску обавезу регулисале су
проценом радне способности већ
запослених људи у свом предузећу.
У поређењу са овогодишњим ис-
траживањем ситуација се није
знатно променила,  ЈКП „Дубоко“ је
једино јавно предузеће које је за
протеклих годину дана  запослило
особу са инвалидитетом.

Према подацима Нацио-
налне службе у односу на прош-

логодишње истраживање у граду
Ужицу запослено је 79 особа са
инвалидитетом на одређено и
неодређено време, а велики
број од њих ангажован је
преко јавних радова. У 2012.год.
настављен је и ефикасан рад
Комисије за процену радне
способности, као и прошле године.

Како је прошле године
анализирана ситуација у јавним
предузећима, ове године истра-
живање о запошљавању особа са
инвалидитетом спроведено је у
малим и средњим предузећима
града Ужица. 

За разлику од 2011.
ситуација није била тако повољна
за добијање тражених инфор-
мација, јер је од петнаест анке-
тираних фирми, само једна послала
одговоре. 

У оквиру истраживања од
Пореске управе филијале Ужице
тражени су подаци да ли пос-
лодавци извршавају обавезу
запошљавања особа са инвали-
дитетом, односно да ли је било
послодаваца који су кажњавани
због непримењивања Закона о
професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалиди-
тетом. 

Такве податке може добити
само Суд или појединац који се
налази у судском спору. Уколико се
ради о организацијама као што су
наше, такав поступак би био
сложен и потрајао извесно време.
По речима надлежног службеника

било је предузетника који су
кажњавани и да Пореска управа
води рачуна о контроли запош-
љавања особа са инвалидитетом. 

На многим скуповима,
јавним дебатама и трибинама до-
шло јсе до закључка да је поред
ниског степена образовања особа
са инвалидитетом, један од глав-
них разлога великог броја неза-
послених особа са инвалидитетом
тај што се послодавци пре одлучују
да плаћају пенале него да запосле
особу са инвалидитетом. А у основи
тога су предасуде према запошља-
вању особа са инвалидитетом.

Јачање капацитета органи-
зација особа са инвалидитетом ка
развијању социјалног предузет-
ништва и сарадње са приватним
сектором, покретање корисних
програма преквалификација и обу-
ка особа са инвалидитетом, су само
нека од препорука овог истра-
живања које позитивно могу ути-
цати на смањење незапослености
особа са инвалидитетом.

U`ice
Pi{e: Tijana Petrovi}

Промоција отвореног тржишта рада
за особе са инвалидитетом 
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Удружење дистрофичара
Златиборског округа и Удру-
жење инвалида церебралне и
дечије парализе Ужице у са-
радњи са организацијом КАО
„Парнас“ из Новог Сада у На-
родној библиотеци Ужице ор-
ганизовали су Караван фил-
мова фестивала „Ухвати са
мном овај дан“. Овај
Фестивал одржава се у Новом
Саду већ десет година и обу-
хвата пројекције играних и до-
кументарних филмова на тему
инвалидности и филмова чији
су аутори (глумци, сценаристи,
режисери) особе са инвали-
дитетом.

У оквиру Филмског
каравана Фестивала у сарадњи
са бројним организацијама ре-
ализује се ревија награђених
филмова, чиме најбољи фил-
мови са фестивала постају дос-
тупни грађанима широм Србије.

Ужичанке и Ужичани има-
ли су прилику да 25.октобра
2012.год. погледају седам по
оцени жирија најбољих фил-
мова, а у чак два филма ак-
терке и ауторке филмова су
наше суграђанке.

По речима публике фил-
мови су оставили позитивне
утиске, иако су многи долазећи
на пројекције мислили да је то
још један низ филмова са
сажаљивим причама о особама

са инвалидите-
том. Приче ових
филмова мењају
мишљења људи и
утичу да околина
разуме да особе
са инвалидите-
том могу да живе
као и сви други.

Циљ Фес-
тивала јесте ин-
формисање јав-
ности о активно-
стима, правима и
д о с т и г н у ћ и м а
особа са инва-
лидитетом, чиме
се утиче на про-
мене у ставовима
људи у вези са
особама са инва-
лидитетом и ст-
варање услова за
већу видљивост
и укључивање
особа са инвали-
дитетом у све
сфере друштве-
ног живота.

Фестивал је такође и
подршка филмским редите-
љима, сценаристима и глум-
цима који су особе са инва-
лидитетом да препознају соп-
ствене потенцијале и промо-
вишу своје радове и дости-
гнућа.

U`ice
Pi{e: Tijana Petrovi}

Филмови који мењају
перспективу
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Para}in
Pi{e: Marija Radovanovi}

Удружење дистрофичара Поморав-
ског округа је организовало трибину на
тему социјалног предузетништва. Ова
актуелна тема је нешто чему је потребно
посветити пажњу, па је тако присутнима о
њој говорило неколико стручњака.

Сви заинтересовани имали су при-
лику да сазнају шта је социјално преду-
зетништво, које су његове могућности и
перспективе... Говорило се о иници-
јативама у цивилном сектору, прифиту као

средству за остваривање друштвене ко-
ристи и речнику социјалног преду-
зетништва.

Удружење дистрофичара поморав-
ског округа има тенденцију да настави са
упућивањем заинтересованих чланова и
сарадника у све актуелне теме и токове.

Трибина о социјалном
предузетништву

Удружење дистрофичара
поморавског округа је привело
крају спровођење јавних ра-
дова, који су трајали 6 месеци.
На пројекту су биле запошслене
четири особе, од којих две особе
са инвалидитетом и два
асистента.

Поред активности пред-
виђених самим пројектом, који
је финансирала Национална
служба за запошљавање, запо-
слени су узимали активно учеш-
ће и у свакој активности из рада

Удружења, која се није тицала
јавних радова. Тако, треба пох-
валити сваки њихов ангажман
на радионицама, продајним
изложбама и ванпројектним
активностима уопште. Такође,
вреди поменути да је сама са-
радња између посолодавца и
запослених била изврсна, па је
тако сам рад на пројекту био још
продуктивнији. 

Овим пројектом је ос-
тварен вишеструки значај, како
за саме кориснике, чланове

Удружења, тако и за запослене,
нарочито особе са инвалиди-
тетом које су вредно привре-
ђивале током трајања јавних
радова. Управо је то разлог да
Удружење дистрофичара помо-
равског округа са нестрпљењем
очекује следећи конкурс.

Завршени
јавни радови
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У склопу редовних актив-
ности, Удружење је за своје
чланове организовало једно-
дневни излет. Главна дестина-
ција била је прелепа Врњачка
Бања.

Петнаестак чланова ове
организације се упутило у
Врњачку Бању, где их је до-
чекао ведар јесењи дан. По
пристизању, чланови су почаш-
ћени пићем и кафом добро-

дошлице, током чега су се
спонтано поделили у неколико
групица и упутили у различитим
правцима, у зависности од
интересовања. Неки су најпре
обишли диван Јапански врт,
неки се посветили лаганој
шетњи парком или стицању
новог искуства у 5Д биоскопу,
док су неки прво посетили
уличне продавце. Након неког
времена, ипак су се сви окупили
на ручку, где је уследила и
размена утисака, а након ручка
је, на основу разговора, свако
изабрао нешто интересантно да
још мало истражи и ужива, пре
него се упути назад, кући.

На концу дана, чланови су
се задовољни вратили својим
кућама, пошто су дан провели у
једном од оних места у нашој
лепој земљи, којима се увек
изнова враћамо са истим задо-
вољством.

Удружење дистрофичара
Поморавског округа је за крај
летње сезоне организовало
вече хумора и сатирe. На летњој
сцени, у дворишту удружења,

окупили су се чланови спремни
да буду засмејани. За такво
очекивање је постојао и ваљани
разлог јер су афоризме, сатиру
и изврстан хумор пред-ставили

познати афористичари и
сатиричари Владица Милен-
ковић, Слободан Ивановић и
Миодраг Глигоријевић Миган.
Уз будно око медија и гласан
смех публике, ова тројица
духовитих су, без трунке сумње,
заслужено однели све аплаузе,
нарочито оне најспонтаније. 

Излет у Врњачку
Бању

Вече хумора и сатире
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