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Поштовани читаоци,

Пред вама је најновији број нашег и вашег
Весника МД са најзначајнијим догађајима из
претходног периода. На страницама овог летњег
издања пронаћи ћете информације поводом Недеље
борбе против дистрофије, обележене под мотом
„Борба за права“, активности везане за рад Савеза и
организација из наше мреже, путописне репортаже,
међународне активности и разне друге догађаје који
су облежели ово тромесечје. У претходна три месеца
Савез је реализовао своје традиционалне мани-
фестације – Републичко првенство у шаху за дистро-
фичаре,  камп за децу и младе на Сребрном језеру,
Недељу борбре против дистрофије, а наши пред-
ставници били су присутни на бројним догађајима у
разним Удружењима широм Србије, као и на неким
међународним скуповима. О свему томе на
страницама које следе.... 

Поред информативног садржаја, потрудили смо
се да вама, нашим драгим читаоцима,  понудимо и не-
што занимљивије текстове и тиме додатно обогатимо
садржај. У духу годишњег доба у коме излази 67. број
листа, припремили смо и занимљив интервју у слици
и речи са нашом колегиницом из Данског удружења
дистрофичара, Аном Ле Dу, која већ годинама уназад
страствено путује светом, обилазећи чак и
најегзотичније и најудаљеније пределе на Планети.
Иако је то за већину људи, како оних са тако и оних
без инвалидитета, недостижан сан, њена прича ипак
доказује да је све могуће и да никада не треба
одустајати од својих снова, без обзира да ли сте
богати или сиромашни, млади или стари, да ли имате
инвалидитет или не, да ли се суочавате са неким
другим препрекама у свакодневном животу или не... 

Ако вас њена прича макар мало оснажи и
подстакне да преиспитате себе и своје могућности, да
мало померите своје границе, онда ће то бити много
више од једног путописа кроз многобројне слике са
дивних путовања, јер најважније је оно путовање
које започне у вашим главима и крене најпре кроз вас
саме. А где ће вас то даље одвести, да ли до неке нове
дестинације, до неких нових људи, неког другог
посла, хобија, било чега другог што сами изаберете,
мање је важно...

Уживајте у лету и у Сунцу, а до наредног броја,
срдачан поздрав!

Иванка Јовановић

[tampawe ovog broja 

finansijski je omogu}ilo 

Ministarstvo kulture
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СРеБРНО ЈезеРО

„Од изолованог
детета до активног

члана друштва“
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Савез дистрофичара Ср-
бије је крајем јуна (од 24. до 27.
06.2013.) окупио децу, младе и
њихове родитеље на Сребрном
језеру, поводом реализације
психолошких радионица у окви-
ру пројекта “Од изолованог де-
тета до активног члана друш-

тва“, одобреног од стране
Министарства рада, запошљава-
ња и социјалне политике.

Основна идеја пројекта и
циљеви радионица су били по-
дизање самопоуздања код деце
и родитеља, ослобађање од
треме и страха од изражавања

мишљења, разви-
јање позитивног при-
ступа и начина размиш-
љања, али и савладавање
различитих потешкоћа са ко-
јима се суочавају родитељи
деце оболеле од дистрофије. 

Топао и сунчан, готово
летњи дан, био је потпуно у
складу са раположењем учесни-
ка још на почетку боравка на
Сребрном језеру. Приликом пр-
ве, поздравне радионице нашим
члановима са територије уже
Србије, добродошлицу су поже-
лели представници Савеза дис-
трофичара Србије и дипломира-
ни психолози, две даме -
Споменка Савић из Ниша и Ана
Милетић из Чачка, које су врло
вешто одагнале почетну стид-
љивост учесника, нарочито
оних који се до тада нису ук-
ључивали у такву врсту тренин-
га.

Након представљања
програма и концепта троднев-
них радионица, учесници су
имали прилику да се боље упоз-
нају, уживају у шармантном
амбијенту Сребрног језера и
домаћинској атмосфери одма-
ралишта “Конак“,  које је оне ма-
ло старије подсетило на детињ-
ство и растерећене тренутке уз
дружење.

Активности и радионице
које су уследиле наредна два
дана су спроведене на веома
маштовит и занимљив начин,
који је држао пуну пажњу учес-
ника, обухвативши интеракти-
ван рад, групну дискусију и
активно учешће у вежбама. 

Рад се одвијао у две гру-
пе, састављене и од деце и од
родитеља, а радионице под на-
зивом “Воли ме - не воли ме“ и
„Бити и изгледати самоуверено“
су имале за циљ прихватање
сличности и разлика, врлина и
мана које учесници поседују,
развијање позитивног става
према будућности и породици и
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стицање самопоуз-
дања које нас све,

понекад, напусти. Вежбе
су биле прилагођене свим

узрастима и подједнако ко-
рисне за особе са и без инвали-
дитета. Сви смо се подсетили
колико је важно да волимо и
ценимо себе, истакнемо своје
врлине и без страха од одби-
јања изговоримо и искажемо
позитивне емоције. 

Колико су се учесници
удубили у срж проблема неси-
гурности и колико су разговор и
анализа били ефектни, говори и
чињеница да је стара послови-
ца: „Ко се хвали - тај се квари“,
овом приликом добила нови
смисао и преименована у „Ко се
хвали-тај се поправи“.  Тај назив
је заменио званичан назив ра-
дионице “Бити и изгледати са-
моуверено“.

У поподневним и вечер-
њим часовима, наши млади чла-
нови су имали прилику да иска-
жу своје креативне потенцијале
и уметничке склоности. Неки су
мрље од бојица и живописне
сликарске палете заменили
замишљеним микрофоном и без
обзира на мали простор, недо-
статак адекватног озвучења и
техничких могућности, својим
гласовним могућностима и сцен-
ским наступом, приредили пра-
ви правцати шоу и угођај за све
присутне. Успомена на овај изу-
зетно садржајан боравак је за-
једничка слика, резултат груп-
ног стваралаштва, под називом
“Деца лептири“ која сада краси
просторије Савеза дистрофича-
ра Србије, али и снимци побед-
ничких мелодија у такмичењу у
караокама.

Зближавање и значајна
размена искустава родитеља,
нарочито оних који први пут
учествују на организованим
радионицама, допринела је зак-
ључку да су остварени циљеви и
смисао пројекта.

Иако су учесници задо-
вољни, испуњени позитивном
енергијом, богатији за нове
вештине превазилажења про-
блема као и нове пријатеље,
јасно је да је то само увод и прва
деоница на путу од изолације до
социјализације. Каже се да „Све
што је лепо, кратко траје“ и чини
се да нам је свима четвороднев-
ни боравак „пролетео“, али и да
бисмо и ову изреку могли некако

изменити и следеће године
отићи на дуже дружење и учење
са старим и новим Лептирима.

Драгана Јоксимовић
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ВЛАДА РеПУБЛИке СРБИЈе

Одржан конститутивни
састанак Савета за
особе са
инвалидитетом

Нови Савет за особе са
инвалидитетом, као тело Владе
Републике Србије, основан је
одлуком коју је Влада усвојила
21. марта ове године, а консти-
тутивни састанак одржан је у
првој половини априла. Новои-
забрнана председница Савета је
државна секретарка Министар-
ства рада и социјалне политике,
Бранкица Јанковић, а ово тело
чине по један представник свих
министарстава и пет представ-
ника инвалидског покрета, међу
којима је и представник Савеза
дистрофичара Србије, Иванка
Јовановић. 

Задаци овог саветодавног
Владиног тела дефинисани су
одлуком о његовом формирању,
а на првом састанку Савета
највише пажње је било посвеће-
но припреми извештаја о резул-
татима постигнутим у области
спровођења Стратегије за уна-
пређење положаја особа са
инвалидитетом за период од
2007. до 2015. године. О томе је
говорио помоћник министра

Владимир Пешић који је том
приликом представио матрицу
за извештавање по областима, у
чије попуњавање ће бити
укљућени сви актери – ресорна
министарства, НООИС и друге
организације цивилног друшт-
ва. 

Процес израде извештаја
о примени још увек важеће

Стратегије истовремено ћи бити
и увод у процес почетка израде
нове Стратегије за наредни
период, након 2015. године.   

Учесници дискусије која је
вођена након првог дела сас-
танка, а посебно представници
инвалидског покрета нарочито
су нагласили очекивање да ће
се новоформирани Савет сас-
тајати редовно и да ће то бити
тело коме ће НООИС пред свако
заседање, поред основних зада-
така Савета, достављати и своје
предлога за које ће тражити
подршку, као што су законодав-
не иницијативе, доношење и
праћење примена многих недо-
стајућих подзаконскиха аката и
слично.

Brankica Jankovi}
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Представљен први
Посебан извештај

Повереника
посвећен положају

особа са
нвалидитетом
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Повереник за зашти-
ту равноправности пред-
ставио је 13. маја у На-
родној скупштини први
Посебни извештај посве-
ћен пoлoжajу oсoбa сa
инвaлидитeтoм. Извештај
пружа увид у распростра-
њеност дискриминације
особа са инвалидитетом,
указује на најучесталије и
најтеже облике дискрими-
нације којима је ова
маргинализована и осет-
љива друштвена група из-
ложена и садржи препо-
руке за унапређивање ста-
ња у овој области.

Повереница Неве-
на Петрушић указала је
на чињеницу да је број
притужби због дискрими-
нације особа са инвалиди-
тетом упућених Повере-
нику прошле године по-
растао десет пута, и да је
та друштвена група из-
ложена дискриминацији у
свим областима друш-
твеног живота: образо-
вању, раду и запошља-
вању, приступу правди,
услугама и информаци-
јама. Од свих притужби
које су током прошле
године пристгле, око 20
% се односило на дис-
криминацију над осо-
бама са инвалидите-
том.

Неки од примера дис-
криминације које је у
уводном обраћању пове-
реница навела су следећи:
немогућност коришћења
факсимила као начина по-
тписивања званичних до-
кумената у случају особе
оштећеног вида, доноше-
ње одлуке комисије за
процену инвалидности о
непродужењу дозволе осо-
би са параплегијом само

на бази дијагнозе (без
увида у њене могућности и
упркос чињеници да је та
особа и раније имала во-
зачку дозволу), избацива-
ње групе младих са
оштћеним слухом из једног
ресторана и многи други.

Председник Одбора
за људска и мањинска
права и равноправност
полова Скупштине Србије,
Мехо Омеровић указао
је на проблем запошља-
вања особа са инвали-
дитетом, истакавши да др-
жавни органи не поштују
Закон о професионалној
рехабилитацији и запош-
љавању особа са инва-
лидитетом. Он је такође
истакао и то да је и у прет-
ходном извештају повере-
нице било мноштво препо-
рука за државне органе,
али да је то у врло малој
мери било уважено. Зато је
неопходно да државни
органи ове препоруке сх-
вате као обавезујуће, као и
да спроводе постојеће
законе, јер је наш правни
оквир добар, али је њи-
хово спровођење у пракси
и даље једна од највећих
препрека. Своје излагање
је закључио тиме да ће
Одбор за људска и ма-
њинска права и равно-
правност полова на чи-
јем се челу он налази
усвојити овај извештај са
препорукама којe су ту
дате, што је у потпуности у
складу са контролном
функцијом Парламента.

Помоћник министра
рада, запошљавања и
социјалне политике и ру-
ководилац Сектора за
заштиту особа са инвали-
дитетом, Владимир Пе-
шић говорио је о више

антдискрими-
нацијских закона
који доприносе бо-
љем положају особа са
инвалидитетом. Он је
између осталог оценио да
Закон о запошљавању осо-
ба са инвалидитетом има
мањкавости, али да је ипак
успео да повећа број
запослених.

О појединим сегмен-
тима извештаја говорили
су представници органи-
зација које се баве
правима особа са инвали-
дитетом. Валентина Зави-
шић из Иницијативе за
инклузију Велики - Мали
говорила је о образовању
особа са инвалидитетом; о
приступачности је говорио
Бојан Станојловић из Уд-
ружења студената са хен-
дикепом; Гoрдaнa Рajкoв
из Центра за самостални
живот особа са инвали-
дитетом указала је на
проблем запошљавања
особа са инвалидитетом
али и поставила питање
релевантности података и
потребе да се с времена на
време врше истраживања
како би се дошло до ак-
туелних информација;
Драгана Ћирић Милова-
новић из МДРИ говорила
је о деинституционали-
зацији и лишавању пос-
ловне способности, а
Лeпojкa Чaрeвић Mитaнoв-
ски из организације ...Из
круга указала је на не-
повољан положај жена са
инвалидитетом.
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Жене са инвалидитетом
Оне су дискриминисане по два основа – и по основу инвалидности и по основу пола,

а области у којима су најчешће дискриминисане су следеће: породица, образовање,
социјална заштита, здравствена заштита (само 14 гинеколошких столова у Србији су
приступачни за жене са инвалидиетом), законодавни оквир (жене са инвалидитетом се,
осим у Стратегији за унапређење положаја особа са инвалидитетом, не помињу готово ни
у једном закону). Један од показатеља правног положаја жена са инвалидитетом је да у
случају силовања, тај деликт ће бити окарактерисан као „обљуба над немоћним лицем“.
Што се тиче врста насиља над женама, оне могу бити: вербално, економско насиље (у
смислу економске зависности од државе или од члана породице), изолација, физичко
насиље, сексуално насиље итд. 

као прилог уз овај извештај, објављен је и додатак о приступачности пословних
зграда државних органа особама са инвалидитетом. Провером су обухваћене пословне
зграде Народне скупштине Републике Србије, Владе Републике Србије, зграде свих
министарстава, као и пословна зграда у којој су смештени Врховни касациони суд,
Апелациони суд у Београду, Привредни апелациони су и Управни суд. Параметри за
приступачност су били следећи: приступачност улаза у зграду, приступачност писарнице,
прилагођеност тоалета и приступачност лифта. Укупно је проверена приступачност 23
државна органа чија се седишта налазе на 12 различитих адреса. Три министарства су
потпуно неприступачна, а то су: Министарство одбране, Министарство регионалног
развоја и локалне самоураве и Министарства културе, док су остала делимично
приступачна, што подразумева постојање бар једног приступачног улаза (обично не
главног) као и неприступачних тоалета, али са довољном ширином врата за пролаз особе
у колицима. Потпуно су приступачне Палата Србије, као и Народна Скупштина. 

Такође, зграда у Немаиној 9 у којој су смештени Врховни касациони суд, Апелациони
суд, Привредни апелациони суд и Управни суд, потпуно је приступачна за особе са
инвалидитетом укључујући и тоалете.
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У Краљеву је 31. маја у
Клубу одборника у згради
Градске управе града Краљева
одржан први регионални сајам
цивилног друштва. Организатор
ове манифестације био је Ев-
ропски покрет у Србији у сара-
дњи са  Удружењем Продор и уз
подршку УСАИД-овог програма
за локални развој. 

Циљ одржавања Сајма
била је промоција рада, пове-
ћање видљивости и поспе-
шивање укључености организа-
ција цивилног друштва у демок-
ратске друштвене процесе на
путу ЕУ интеграција, а  учешће
су узеле организације цивилног
друштва регистроване на тери-
торији Рашког и Моравичког ок-

руга, а посебно оне које се баве
подизањем капацитета органи-
зација цивилног друштва, раз-
вијањем дијалога са локалним
самоуправама, пружањем ус-
луга у заједници за различите
друштвене групе, бригом о заш-
тити човекове околине, о људ-
ским правима, развоју демо-
кратије и сл. На отвореним шт-
андовима оне су имале прилику
да представе успешно реали-
зоване пројекте и активности.

Тако је и Удружење дис-
трофичара Краљево – Рашки
округ на свом штанду пред-
ставило дела чланова и
активиста Удружења која су на-
стала у радионицама током
пројеката и редовних програм-

ских активности
Удружења у проте-
клом периоду. Велику
пажњу посетилаца, посе-
бно оних најмлађих, при-
вукле су маске и уникатан руч-
но рађен накит.

Сајам је пратила и те-
матска дебата са представ-
ницима локалних самоуправа,
представницима Канцеларије за
европске интеграције, Канце-
ларије за сарадњу са цивил-
ниим сектором, представни-
цима цивилног сектора  и  пред-
ставницима медија на тему:
’’Улога цивилног сектора у
процесу локалног друш-
твено економског развоја и
придруживања Србије ев-
ропској унији“, а тим поводом
је одржана и панел дискусија.

Целокупан догађај је
богато медијски пропраћен и
представљен широј јавности.

Стеван Тодоровић 

Док стварамо,
све смо ближе
једни другима
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На Европском регионал-
ном консултативном састанку
високог нивоа о инвалидности и
развоју у организацији Европ-
ске комисије, који је одржан у
Бриселу 24. и 25. априла 2013.
године, присуствовала је и
српска делегација коју су чини-

ли Владимир Пешић, помоћник
министра рада, запошљавања и
социјалне политике и Иванка
Јовановић, стручна сарадница у
Савезу дистрофичара Србије и
извршна директорка НООИС.
Састанак је део консултативног
процеса који се организује у

сусрет састанку високог нивоа
Генералне Скупштине УН  који
ће се одржати 23. септембра
2013. године у седишту Ује-
дињених Нација у Њујорку са
темом „Положај особа са
инвалидитетом и могућно-
сти даљег развоја механи-
зама са циљем унапређења
њиховог положаја“.

Циљ организовања овог
састанка био је разматрање и
дефинисање нацрта са прег-
ледом европских регионалних
проблема и приоритетеа, у
циљу јачања напора да се
обезбеди доступност за укљу-
чивање особа са инвали-
дитетом у свим аспектима
развоја. Стога, на састанку се
није говорило о томе шта су
појединачне земље учиниле  у
погледу унапређења положаја
особе са инвалидитетом, већ
шта су наши заједнички прио-
ритети за будућност у смислу
политичког деловања у области
инвалидности. Консултативни
процес ће бити завршен до
краја јуна када ће се, у име зе-
маља Европског контитнента,

БРИСеЛ

консултативни састанак
о инвалидности и

развоју

Ispred Saveta Evrope
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УН-у послати предлог прио-
ритета.

Током дискусија које су
вођене могло се чути да је
инвалидност последица искљу-
чености особа са инвали-
дитетом, као и да инклузија
није техничко већ суштинско
питање. Већина говорника се
позивала на Конвенцију УН и на
одредбе које дефинишу сарад-
њу држава и инвалидских орга-
низација у заступању наших
интереса. А посебно је исти-
цано питање – како унапредити
ту сарадњу и како да она буде
суштинска, а не само формал-
на. Сарадња кроз пружање фи-

нансијске подршке је изузетно
важна, али није довољна.
Подршка треба да се огледа
кроз потпуну подршку у реа-
лизацији  програма у области
образовања, запошљавања и
разних других инклузивних про-
грама. Као један од закључака
са састанка је и позив свим
Владама да међусекторки подр-
жавају организације особa са
инвалидитетом и да у сва
питања обавезно укључе инва-
лидност као тему. 

Представник ЕДФ-а на
овом скупу био је Хавијер
Гомес, заменик директора који
је нарочито истакао проблем у
вези са реализацијом Милени-
јумских циљева, који ће бити
разматрани на састанку у Њу-
јорку, а то је недостатак ор-
ганизацијских капацитета за
имплементацију тих и многих
других циљева, укључујући и
проблем равномерније алока-
ције буџета. Сарадња између
држава и организација особа са
инвалидитетом, како на нацио-
налном тако и на међунаордном
нивоу је изузетно значајна, уз
посебан фокус на учешћу самих

особа са инвалидитетом и кров-
них организација у заступању
њихових људских права и
остваривању Миленијумских
циљева, што треба да буде и
део документа који ће произаћи
са овог састанка. 

Као један од приоритета
који треба да буде укључен у
Миленијумске циљеве јесте и
вођење статистичких података
уз израду индикатора о особама
са инвалидитетом. 

Консултативни састанак
је завшен презентовањем првог
драфта - документа који је
укључио све сугестије и ко-
ментаре учесника скупа, а који
је од тог момента ушао у јавну
расправу, а све земље ће моћи
да на њега дају своје коментаре
до краја јуна, а пре заседања у
Њујорку.

V. Pe{i}, pomo}nik ministra i I. Jovanovi} na
zasedawu u Briselu

‘
НА БРИСеЛСкИ

кОНСУЛТАТИВНИ САСТАНАк
БИЛИ СУ ПОзВАНИ

ПРеДСТАВНИцИ СВИх 27
ДРЖАВА-чЛАНИцА еУ И

ДРЖАВА ВАН еУ,
Укљ УчУЈУћ И И
ПРеДСТАВНИке

ИНВАЛИДСкОг ПОкРеТА.
Међ УТИМ, ПОзИВУ СУ Се

ОДАзВАЛИ САМО
ПРеДСТАВНИцИ ДРЖАВА-
чЛАНИцА, ДОк Је ЈеДИНИ
ИзУзеТАк БИЛА СРБИЈА

кАО зеМљ А кОЈА Је ВАН еУ
И кОЈА Је И ПО САСТАВУ

ДеЛегАцИЈе ЈеДИНА
ИМАЛА ПРеДСТАВНИкА

ДРЖАВе И ИНВАЛИДСкОг
ПОкРеТА.

ПРеДЛОг ДОкУМеНТА кОЈИ
Је УШАО У ЈАВНУ РАСПРАВУ

ПРеДСТАВљ А ПЛАН зА
ПеРИОД НАкОН 2015.

гОДИНе, А кОЈИ У СВОЈе
СРеДИШТе СТАВљ А

СМАњ ењ е НеЈеДНАкОСТИ
И ИНкЛУзИЈУ ОСОБА СА

ИНВАЛИДИТеТОМ. 
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Ништа није
немогуће

- за мали број људи се може рећи да су светски
путници у правом смислу те речи. за Ану Ле Ду из главног града Данске,

копенхагена може сигурно, јер је она до сада обишла већи део Планете, а то
чини са великом страшћу и ентузијазмом.

- Оно што ову причи чини додатно занимљивом јесте и чињеница да Ана има
мишићну дистрофију, са веома озбиљним последицама услед чега користи и
електромоторна инвалидска колица. О њеној страсти за путовањима и откри-
вању егзотичних предела на најбизарнијим местима за земаљској кугли писа-
ли су многи часописи широм европе, а за овај број Весника и за наше читаоце
она је поделила делиће својих утисака и фотографија са бројних дестинација,

као подстицај многима и као потврду да ништа у животу није немогуће!

- Ана Ле Ду пре неколико година била је и унашем
главном граду, одакле носи, како сама каже, лепе утиске и сећања. Следи
краћи разговор са овом занимљивом девојком авануристичког духа, као и

репортажа у
сликама, јер се речима тешко могу описати сва места коjа је обишла и оно што

је на њима доживела.

На питање када јe постала
тзв. светски путник, одговара:

- Ја сам одувек путова-
ла. Моја мајка је из Берлина
и моје прво путовање било
је тамо када сам била јако
мала, имала сам само 3 ме-
сеца. Међутим, права пре-
кретница се догодила 2004.
године, када сам одлучила
да посетим кинески зид у
кини и након тога обишла
сам цео свет. Прошле. 2012.
године обишла сам велики
део света – Америку, Фиџи,
Нови зеланд, Аустралију и
канаду.

Колико си тачно контине-
ната и земаља обиша до сада?

- Обишла сам 46 зема-
ља широм света, тј. била сам
на шест континената.

Колико је тешко и компли-
ковано обилазити свет у инва-
лидским колицима?

- Ја не мислим ни да је
немогуће ни да је тешко пу-
товти ако користиш инва-
лидска колица. Наравно,
постоје земље које су врло
неприсупачне за некoга ко
се креће помоћу колица, али
са друге стране увек су ту
људи који су спремни да

помогну и тако комепнзују
бројне препреке које се
налазе око нас. Много ми
теже пада дуготрајно седе-
ње у авионима, током лета,
или бојазан да се не оштете
моја колица током транс-
порта... Али, ако човек заис-
та жели да доживи сјајна
искуства, онда мора бити
спреман и на дозу ризика.

Како организујеш путова-
ња, сама или посредством аген-
ција, с обзиром да треба одабра-
ти приступачне хотеле, распита-
ти се да ли у земљи коју желиш
да посетиш постоји приступачан



Leto 2013 15

транспорт и сазна-
ти још мношто ситних
детаља пре поласка?

- Најчешће сама
све организујем, дуго и па-
жљиво све припремам и
планирам. Понекад контак-
тирам и агенције али онда
се испостави да је тешко
објаснити им све поједино-
сти и нарочито – шта то
тачно значи, а осим тога ни
запослени у агенцијама
често немају информаицје
које су ми потребне. А све
могуће неочекиване про-
блеме током путовања ре-
шавама „у ходу“.

Иако свака земља и сваки
град имају свој специфичан и
непоновљив дух, ипак бих воле-
ла да знам да ли постоји неко
место које је на тебе оставило
најјачи утисак? Другим речима,
које је било најузбудљивије
путовање до сада?

- Најузбудљивије пу-
товање је било путовање у
Бразил. Волим јужну Аме-
рику, а посебно ми се сви-
ђају људи, њихов ментали-
тет, музика, атмосфера.... 

Шта је најлепше што си до
сада обишла?

- Најлепше место на
коме сам до сада била је Но-
ви зеланд, односно природа
са божанственим планина-
ма и глечерима. 

U SLICI I RE^I
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U Brazilu

U Indiji

Na Kineskom zidu
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Шетали смо Србијом свих
ових 37 година, колико се одр-
жава Републичко такмичење у
шаху за особе са дистрофијом.
Бање имају свој шарм и уре-
ђеност, планине чист ваздух и
дивне шуме, градови културне и
друге садржаје. Свуда је било и
биће лепо, али чини ми се да је
Врњачка Бања, бар мало, за ни-
јансу лепша, равнија за ходање,
а надасве, некако свима нај-
ближа. Смештена у централном
делу Србије, никоме далеко, са
вишедеценијском туристичком
традицијом, намеће се као место
где би могли да се стациони-
рамо на дуже време.  Можда за
мене, моје вршњаке и старије,
то ваљда иде са годинама -
тежња да се стационирамо. Али
када боље размислим, они који
су млади, који тек почињу да се
такмиче, они ће желети да виде
Матaрушку и бању Ковиљачу, и
Кањижу и Сокобању. Желеће да
осете мирисни ваздух Таре,
Златибора, Фрушке Горе или
немирне токове Саве, Дунава,
Нишаве и Мораве.

Ако решимо да једну до
две године мирујемо у Врњачкој
Бањи (економска криза, недос-
татак великих и приступачних
хотелских капацитета новије
градње) молим оне млађе да нас
подсете да желе да виде и даље
и више. Због њих не треба да
стојимо у месту, већ да се
организујемо и наставимо да се
крећемо, не само по Србији, већ
по Европи и свету. А доказ да
можемо, ако ништа друго, а оно
је Грчко море где сам био само
претходне године и где сам те
једне године срео пар наших
чланова, а и чуо да многи други
са дистрофијом тамо летују.

Овогодишње шахов-
ско такмичење одржано је у
Врњачкој Бањи од 6. до 9.
јуна 2013. уз учешће 57 так-
мичара и такмичарки, из 18
округа Србије, а под покро-
витељством Министарства рада,
запошљавања и социјалне
политике – Сектора за особе са
инвалидитетом. Такмичење се
одржало по Швајцарском сис-
тему у пет кола за I и II лигу се-

ниора и сениорки, док су млади
одиграли турнир по Бергеровом
систему – свакo са сваким,
такође у пет кола.

Правду је делио међуна-
родни судија ФИДЕ Љубивоје Р.
Перуновић из Ниша, а да све
протекне у најбољем реду, поб-
ринуо се директор првенства
Предраг Бакић из Ужица.

Церемонији отварања
присуствовали су Драгана
краљ испред Министарства
рада, запошљавања и социјалне
политике и Душан Стева-
новић помоћник председника
општине Врњачка Бања. Гости
су се пригодним говорима об-
ратили учесницима пожелевши
им успех у спортском надме-
тању. Прве потезе су повукли
јуниори чиме је званично и
отворено 37. Републичко ша-
ховско првенство за особе са
дистрофијом. 

РеПУБЛИчкО ПРВеНСТВО СРБИЈе У ШАхУ
зА ДИСТРОФИчАРе

Било је прелепо
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ПЛАСМАН УчеСНИкА

У категорији „Сениори
I лига“ прво место освојио је:
Марко Стојановић из Бање
Ковиљаче, представник Удру-
жења дистрофичара Шапца и
постао шампион Србије за
2013.годину. 

Друго место заузео је
Драган Милићевић из Сомбора -
Савеза дистрофичара Војводи-
не, а треће Сафет Латовић из
Сјенице, представник Удружења
дистрофичара Ужице.

У категорији „Жене“
прво место освојила је Славица
Тодоровић из Лозовика -
Удружења дистрофичара Сме-
дерево, другопласирана је била
Јасмина Маринковић из Лађе-
ваца - Удружења дистрофичара
Краљево, а треће место ос-
војила је Јелана Петровић из
Лознице - Удружења дистро-
фичара Шабац.

У категорији „Омла-
динци“ прво место је заузео
Илија Божић из Суботице, пред-
ставник Савеза дистрофичара
Војводине, друго место је заузео
Владимир Глигорић, а треће
Стефан Лучић, обојица из Удру-
жења дистрофичара Београд.

Прва два места у кате-
горији „Сениори II лига“
освојили су Милош Тодоровић и
Драган Ђорђевић, представ-
ници Удружења дистрофичара
Ниша, чиме су стекли право да
на следећем шаховском пр-
венству играју у првој лиги
сениора, док је трећепласирани
био Драган Крстић из Врања.

Најбољима су припали
пехари, медаље и награде, као
слава и част победника. 

Неки други су стекли нова
познанства, нове пријатеље и

нова искуства, а они који су по
први пут учествовали упознали
су се са још једним обликом
борбе против дистрофије. Опет
неки трећи, међу којима сам био
и ја, бавили су се системом
такмичења и повећањем броја
кола за I лигу сениора. Тачно је
да је 5 кола мало, али исто је
тако тачно да ће и 7 кола донети
исти поредак (погледати
пласмане такмичења када смо
играли седам кола, или девет на
“ТОП 10”). Мајстори увек
побеђују, зато што знају и умеју,
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без обзира на број
одиграних кола.

Можда, идуће го-
дине и повећамо број кола

за I лигу сениора, ако због
ничег другог, а оно због жеље
тих учесника да одиграју још
неку партију шаха. И онда, још
само да млади пожеле да
одиграју неко коло више, па ће
шах остати и наредних 30
година спорт број 1 међу
особама са дистрофијом. А
зашто да не?

Додели награда и затва-
рању такмичења присуствовао
је управник хотела, поздра-
вивши учеснике кратким гово-
ром. Љубазно и професионално
особље допринело је да се сви
осећамо пријатно и равно-
правно са осталим гостима
хотела и Врњачке Бање.

Било је прелепо, а ако не
верујете, очекујемо вас дого-
дине да се уверите. 

Радован Павловић

IZ RADA SAVEZA
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Leskovac
Pi{e: Dragana Petrovi}

Удружење дистрофичара
Јабланичког округа из Лесковца
је у оквиру програмских актив-
ности које је финансијски под-
ржало Министарство рада и со-
цијалне политике, обележило
Недељу борбе против дис-
трофије. 

У оквиру „Недеље“
Удружење је организовало
разне активности - мини турнир
у шаху где су прво - пласирани
стекли право учешћа на
Републичком такмичењу у шаху
који се одржава у Врњачкој
бањи, одржан је округли сто -
“Положај особа оболелих од
неуромишићних болести - јуче,
данас, сутра” где је као преда-
вач говорио др Ненад Здрав-
ковић, неуролог. 

Велико интересовање и
пажњу привукао је културно
забавни програм за чланове и
представнике локалне заједни-
це, који је организован у сарад-
њи са Центром за самостални
живот ОСИ Лесковца, у оквиру
кога је медијски промовисана
Недеља борбе, а гости су били
представник Градске управе,
Дејан Цакић, представник Дру-
штвених делатности, Братислав
Нешић, као и представници
осталих инвалидских организа-
ција из Лесковца. 

Захваљујући прикладном
програму уз песму и стихове
Књижевног клуба Глубочица,
Клуба пријатеља и Културног
Центра, чланови Удружења су
провели пријатно дружење до
касних вечерњих сати. 

Живот са дистрофијом
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И ове године Бечеј, Тиса,
„Бела лађа“ и шахисти Војво-
дине на свом традиционалном
годишњем првенству. Истина
овог пута у јуну.

И све је слично као и ла-
не: лепо и мирно војвођанско
место, прелепа  природа око
хотела, Тиса која нас увек при-
влачи, гостољубиви домаћини
и ми, заљубљеници у шах и
жељни дружења после цело-
годишње паузе.

Да баш није све исто по-
казали су нам ове године мла-
ди и како неко рече у стиху: „У
одсуству старога првака
средише нас фино и на бр-
зака.“

У практично најјачој пр-
вој групи сениора  прво и тре-
ће место заузели су Роберт
Травица и Данило Павловић. И
сем Драгише Милићевића који
се уметнуо између њих, ми
старији сениори сви иза њих. И
опет у стиху: „Ми стари иако
нас то помало вређа, гле-
дасмо млађима само нека
леђа.“ 

Ако томе додамо Марка
Величковића, који је у другој
групи сениора убедљиво осво-
јио прво место са седам победа
из седам партија и Илију
Божића, нашег првака у ју-
ниорима, не преостаје нам

ништа друго него да помало
„кисело“ поновимо ону стару:
„На млађима свет остаје“. 

Нисмо пропустили ни да
се после свега дружимо. По-
могао нам је и овога пута трио
музичара уз хармонику, гитару

Vojvodina
Pi{e: Georgije Nikoli}

Војвођанска шаховска
поема 

(писана за сваког ко се снађе да
чита прилог капетана лађе)

Igrali smo {ah
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и бегеш. Било је песама за
сваки прохтев и сваку душу, па
нас је само поноћ отерала на
одмор.

А сутрадан, као и увек:
растанак, пољубац, понека суза
и искрено: „до следеће године“.
Испратили смо и нашу екипу на
Првенство Србије уз тради-

ционално: „Не дајте се онима
преко Дунава“.

Vojvodina 
Pi{e: Georgije Nikoli}

Време одржавања: 
Од 3. до 6. јуна 2013.

Организатор: 
Савез дистрофичара Војводине

Домаћин: 
Удружење дистрофичара Нови
Сад

Судије: 
Красоје Нотарош и Драгиша
Милићевић

Број учесника: 
35 (23 такмичара, судија,
пратиоци и возачи)

Резултати по категоријама:

Сениори-жене (3 учеснице)

1. Радојка Василић, Рума 
2. Марија Богдановић, Нови Сад 
3. Милица Видовић, Кикинда 

Јуниори (1 учесник)  

1. Илија Божић, Суботица

Сениори-мушкарци 
(прва група - 8 учесника)

1. Роберт Травица, Сомбор
2. Драган Милићевић, Сомбор   
3. Данило Павловић, Панчево

Сениори-мушкарци 
(друга група -12 учесника)

1. Марко Величковић, Нови
Сад (прелази у прву групу
сениора) 

2. Ђорђе Такач, Суботица 
(прелази у прву групу сениора)

3. Жељко Алексић, Рума

Igrali smo i karte... I dru`ili se....

Статистика и бројке



IZ RADA ORGANIZACIJA

Leto 2013.24

Удружење дистрофичара
златиборског округа већ дуги низ
година спроводи програме Инфо
центра за особе са инвалидитетом,
а ПР као део тима удружења
представља веома важано место у
циљу информисања, едуковања и
обавештавања јавности о актив-
ностима Удружења као и о пра-
вима особа са инвалидитетом.

Услед смрти Тијане Пет-
ровић која је већ пет година овај
посао обављала крајње професи-
онално и предано указала се по-
треба за ангажовањем особе која
ће у Удружењу обављати тај део
посла.

Након селекције кандидата
комисија Удружења изабрала је

чедомира цицовића, по струци
професора филозофије да обавља
послове ПР-а Удружења и реали-
затора програма Инфо центра.

Будући да је и сам особа са
инвалидитетом и да је у претход-
ном петнаестогодишњем периоду
на различите начине учествовао и
пратио рад Удружења, познаје

проблематику и тешкоће са којима
се суочавају особе са инвали-
дитетом. 

С тим у вези, ми као Удру-
жење учинићемо све све што је у
нашој моћи да у своме раду
наставимо тамо где је Тијана стала
и да нашу сарадњу са другим
организацијама и институцијама
подигнемо на још виши ниво у
интересу чланова удружења и
особа са инвалидитетом уопште.

Предраг Бакић
Председник Удружења

дистрофичара златиборског
округа

U`ice
Pi{e: ^edomir Cicovi}

Aнгажован нови ПР

Удружење 
дистрофичара на 
сајму спорта

У оквиру другог по реду Сајма спорта
организованог 28. маја 2013. у спортској хали
„Велики парк“ у Ужицу, Удружење дистрофичара
златиборског округа имало је и свој штанд.

На штанду су били изложени пехари и медаље које су чланови Удружења
освојили на различитим спортским манифестацијама (шах, риболов, олимпијада,
пикадо...) током дугогодишњег такмичења чланова Удружења.

Приликом обиласка штанда са активностима и плановима Удружења упознати су
и представници Министарства омладине и спорта, као и челници локалних и градских
власти Ужица.
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U`ice
Pi{e: ^edomir Cicovi} 

У оквиру обележавања
„Недеље борбе против дистро-
фије“ Удружење дистрофичара
Златиборског округа органи-
зовало је VI меморијални ша-
ховски турнир  „ЦАР 2013“.

На турниру је учество-
вало  8 такмичара из 6 екипа,
чланова Удружења дистрофи-
чара и Удружења церебралне и
дечије парализе Ужице, Чачка,
Краљева, Новог Пазара. 

Турнир се одржава већ
шесту годину за редом, па се
сада може рећи да се ради о ле-
пој традицији. Цела манифес-
тација организује се у знак се-
ћања на нашег преминулог
члана, врсног шахисту, а пре

свега великог човека и при-
јатеља – Владимира Мојсило-
вића Цара.

Такмичење је протекло у
пријатељској и фер атмосфери
(како би то наши спортски
новинари рекли), добили смо и
победника, другопласираног и
трећепласираног, али је још
једном победио дух пријатељ-
ства и заједничко дружење. 

Након проглашења по-
бедника дружење се наставило
на заједничком ручку у сенци
златиборских борова, а прија-
тну атмосферу није успео да
поквари ни плаховит пролећни
пљусак.

Како нам то није био ра-
злог већ само повод за оку-
пљање, на крају ћемо само
поменути најбоље шахисте са
овогодишњег турнира: 

Прво место освојио је
Сафет Латовић из Удружења
дистрофичара златиборског ок-
руга, друго Радован Павло-
вић - Удружење дистрофичара
моравичког округа, а треће
место припало је зорану
крстићу из Удружења ОСИ
“Живети заједно” из Новог
Пазара.

Одржан VI меморијални
шаховски турнир “цАР

2013”
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У склопу програмских
активности Удружења, а у сарад-
њи са Националном службом за
запошљавање 23. маја у про-
сторијама Регионалног развојног
центра Ужице, одржан је Округли
сто на тему „Запошљавање особа
са инвалидитетом – јуче, данас,
сутра“. 

Округлом столу присуство-
вали су представници јавних пре-
дузећа, града Ужица, установа,
полтичких странака, удружења и
грађани.

Национална служба пре-
зентовала је податке о структури
и броју незапослених ОСИ на
евиденцији филијале. Предочене
су законске и подзаконске мере на
подстицању запошљавања особа
са инвалидитетом, као и кон-
кретни програми НСЗ за смањење

незапослености међу овом попу-
лацијом. 

Након двочасовне диску-
сије и изношења искустава и
предлога, донети су следећи
закључци:

Да се при следећем
планирању буџета за 2014. годину
утиче на представнике локалне
самоуправе да издвоје обимнија
средства за реализацију активно-
сти локалног тима за запошља-
вање, а у оквиру тога посебно за

подстицање запошљања особа са
инвалидитетом, преко програма
радних и стручних пракси, при-
правничког стажа, различитих вр-
ста субвенција и сл.

Иницирано је одржавање
сајма запошљавања за особе са
инвалидитетом у организацији
НСЗ.

Предложено је да се уз
посредовање НСЗ организују от-
ворени сусрети особа са инвали-
дитетом и послодаваца.

Договорено је да се овакви
и слични скупови одржавају пе-
риодично како би се активно на
свим нивоима радило на подсти-
цању запошљавања особа са ин-
валидит етом и њиховом активном
укључивању у социјални живот.

U`ice
Pi{e: ^edomir Cicovi}

Поводом Васкршњих праз-
ника Удружење дистрофичара из
Ужица и Удружење инвалида це-
ребралне и дечје парализе Ужице
организовали су продајни штанд
празничних украса, рукотворина
насталих у креативној радионици
Удружења.

На градском тргу у Ужицу
2. маја изложени су предмети од
гипса, дрвета са мотивима Вас-
кршњих празника, магнети, накит,
сталци за васкршња јаја које су
израђивали чланови Удружења уз

велику подршку волонтера.
Креативна радионица једна

је од активности где чланови Уд-

ружења уз помоћ стручног лица,
волонтера израђују украсне пред-
мете декоративног карактера који
се продају као „фер производ“.
Овај програм има сврху да се кроз
радно ангажовање постиче разви-
јање креативних способности и
учесника, као и економско осна-
живање самог Удружења.

Средства прикупљена од
продаје ових рукотворина користе
се за осмишљавање додатних
креатиних садржаја за чланове
Удружења.

„запошљавање особа са инвалидитетом 
– јуче, данас, сутра“

Васкршњи штанд
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Удружење дистрофичара
Западнобачког округа са седиш-
тем у Сомбору је 7. априла 2013.
у Геронтолошком центру у
Сомбору, одржало седницу
Скупштине на којој су усвојени
акти потребни за рад Удру-
жења. 

Став присутних је да је
Удружење домаћински послова-
ло, у складу са одредбама Ста-
тута, без обзира на минимална и
недовољна средства остварена
за рад из буџета општина
Западнобачког округа и лут-
ријских средстава која се
дистрибуирају преко Минис-

тарства рада, запошљавања и
социјалне политике у претход-
ној години.

У циљу превазилажења
слабости насталих у организа-
цијама из нашег округа услед
недостатка средстава и недо-
вољне сарадње, постигнут је
договор да се покуша изнаћи
решење о заједничком наступу
на локалу аплицирањем кроз
партнерске пројекате, али и
другим облицима сарадње изме-
ђу разних инвалидских органи-
зација.

Одлуком присутних деле-
гата у Скупштину је, уместо пре-

минулог члана Мирослава Пет-
ковића, изабрана Бранислава
Опачић.

Јулијана Чаталинац

Сомбор

Одржана Скупштина
Удружења
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Удружење дистрофичара
поморавског округа обележило
је Недељу борбе против
дистрофије нешто скромније
него ранијe, али са исто или чак
више труда тако да је одржано
неколико активности током
треће седмице маја.

Удружење је у центру
Параћина организовало про-
дајну изложбу радова нас-
талих на нашим радионицама.
Грађани, већ прилично навикли
на присуство ових веселих
продаваца, радо су прилазили
штанду. Ова прилика је иско-
ришћена да се медијски најави
план за остатак седмице и каже
нешто о “Недељи”.

Такође је одржан и ша-
ховски турнир а осим тога,
највећи и највеселији догађај у
овој седмици је била приредба
која је фасцинирала све при-
сутне. Наиме, ђаци ОШ „Мом-
чило Поповић“ су у пратњи
својих учитеља и наставника
приредили најдражу забаву.
Играли су, певали, плесали и
глумилии за све чланове и

пријатеље Удружења дистро-
фичара поморавског округа.
Након њиховог програма, чла-
нови пријатељске организације
слепих и слабовидих из Пара-
ћина, као и чланови Удружења
домаћина су се представили му-
зиком, песмом и поезијом.

Ова дивна приредба била
је уприличена у дворишту Удру-
жења дистрофичара у Пара-
ћину, на летњој сцени која је
плод прошлогодишњег пројекта
финансираног од стране компа-
није „Холцим“. Ипак, ово је био

и последњи пут да се на овој
сцени ишта одржало под ризи-
ком од појаве кише или утицаја
прејаког Сунца, јер су управо у
току радови на покривању
читавог тог простора. Изградњу
надстрешнице и додатно уре-
ђење простора и ове године је,
на конкурсу „Партнерство за
будућност“, прихватила да
финансира компанија „Холцим“.

Para}in
Pi{e: Marija Radovanovi}

Недеља борбе против дистрофије
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Удружење дистрофичара
поморавског округа је органи-
зација која је поносна на добру
сарадњу са другим органи-
зацијама али и установама на
локалном нивоу. Тако је 16.

априла текуће године, у сарањи
са ОШ „Момчило Поповић
Озрен“ у овој школи одржана
продајна изложба предмета
насталих на радионицама.

Како су радионице део
редовних активности удружења,

унапред обавештени ђаци су
имали доста тога за одабрати.

Свакако, ни професори нису
остишли празних руку, па је тако
ова изложба донела корист и
удружењу, али и школарцима
јер се добро расположење гра-
јом ширило школским ходни-
цима.

Ништа мање атрактивну
изложбу је удружење, у центру
града приредило свим грађа-
нима Параћина, у име Ускрса.

Као и прошле године, сваки
малени пролазник добио је
црвено јаје и лепе жеље за
празнике. Посетиоци штанда
нису штедели комплименте на
рачун твораца изложених пред-
мета, што увек даје велики
подстрек члановима да наставе
у истом ритму и са истим еланом.

Свака активност, баш као
и свака изложба били су ме-
дијски пропраћени, што удру-
жење дистрифичара из Пара-
ћина ставља у ред препозна-
тљивих у јавности.

Para}in
Pi{e: Marija Radovanovi}

Продајне
изложбе
радова
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^a~ak
Pi{e: Radovan Pavlovi}

Спортски клуб „ЦАДИСТ“ из Чачка и Удружење
дистрофичара Моравичког округа организовали су 16.
јула 2013. године на Жичком језеру код Краљева
међурегионално такмичење у спортском риболову за
особе са дистрофијом. 

Учествовало је 7 удружења са укупно 10 екипа
и 20 такмичара/ки.

У екипном делу најбољи су били представници
екипе Краљево и са 5 секторских пласмана и укупним
уловом од 3.980 грама. Друго место заузела је екипа
Ужице, такође са 5 секторских пласман, али са уловом
од 3.750 грама. Треће место освојила је екипа
Крагујевца са 7 секторских пласмана и уловом од
2.740 грама.

Звање мајстора стазе припало је Макрагић
Дејану из Краљева са уловом од 2.740 грама.

Рекреативни спорт – Риболов за
особе са дистрофијом

Савез организација ампути-
раца Србије је у Бечеју 26. јуна
организовао  спортске игре– „КУП
БЕЧЕЈА 2013“. Такмичење се одви-

јало у четири дисциплине
прилагођене особама са ин-
валидитетом. За сваку пох-
валу је да се Савез ампути-
раца Србије определио за
отворено такмичење и на
игре поред својих чланица
позвао и удружења и савезе
других врста инвалидности. 

Имајући у виду прила-
гођеност дисциплина свим
облицима инвалидитета и

њихов рекреативно-забавни карак-
тер, председник САС-а, Золтан
Молдваи предложио је да се по-
крене иницијатива и упути предлог

Националној организацији особа са
инвалидитетом да се под њеним
окриљем организују спортско-рек-
реативне игре уз учешће свих
Савеза. Предлог је наишао на
одобравање и подршку присутних
учесника, а он је преузео на себе
да у наредном периоду са пред-
ставницима НООИС-а размотри
могућности реализовања ове
идеје.

Пехари и медаље су поде-
љени најбољима, а комбинована
екипа Савеза дистрофичара Србије
(Снежана Николић – Крагујевац,
Владо Спремо – Кикинда и Радован
Павловић – Чачак) освојила је два
пехара и једну медаљу.

„кУП БечеЈА 2013“
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Спортске игре Савеза ди-
строфичара Војводине одржане
су у Кикинди 29. јуна  уз учешће
6 екипа и никад бољу органи-
зацију. Игре су протекле у
правој спортској и пријатељској
атмосфери. Пошто је домаћин
претходних година прележао
дечије болести, што се тиче
организације, овогодишње так-
мичење протекло је без при-
говора и намрштених лица.

Свеукпни екипни по-
бедник је екипа Новог Сада,
друго место је заузела еки-
па Руме, а трећепласирана
је екипа Сомбора. Што се
тиче екипне конкуренције по
дисциплинама и појединачне
конкуренције медаље су осва-
јали такмичари из свих екипа.

Ове године Савез дистро-
фичара Србије је по први пут
учествовао са репрезентатив-
ним саставом и имао пред-
ставнике у свим дисциплинама,

без обзира што у екипној кон-
куренцији нисмо имали право
учешћа. Надамо се да ће орга-
низатори схватити да им учеш-
ће других екипа (нарочито дис-
трофичара) може само подићи
квалитет такмичења.

Све похвале на рачун
младих и волонтера који су еви-
дентирали и судили такмичења,
уз сугестију да наредне године,
ради транспарентности и могу-
ћности праћења остварених ре-
зултата од стране учесника,
постигнуте резултате такми-
чара објављују одмах, на лицу
места. 

А да се „усијана“ атмо-
сфера са борилишта расхлади и
да свима учешће на играма
протекне пријатно (читај слат-
ко), побринули су се организа-
тори са огромним порцијама
сладоледа. 

ZDRAVQE I ISHRANA

Спортске игре Савеза
дистрофичара
Војводине - „кУП
кИкИНДА 2013“

Меморијални
шаховски турнир

„Радиша цвејић“

Седамнаести по реду ме-
моријални шаховски турнир
„Радиша Цвејић“ одржан је 18.
јуна у ресторану Златни клас у
Смедереву, као једна у низу
програмских активности из об-
ласти спорта.   

Поред чланова и љубите-
ља шаха из Смедерева, учешће
су узели и чланови из партнер-
ских организација – из Уд-
ружења дистрофичара Чачка,
Крагујевца и Панчева, уз укупно
учешће 9 такмичара. 

Посебну захвалност има-
мо за судију Драгољуба Макси-
мовић из Беогрда који дужи низ
година присуствује и суди на
турниру у знак сећања на при-
јатеља и сарадника Радишу
Цвејића.                  

Прво место на турниру
освојио је Дарко Павловић из
Панчева, друго место освојио је
Георгије Николић из Панчева, а
треће место освојио је Бра-
нислав Антић из Смедерева. 

Након проглашења побе-
дника, настављено је дружење
шахиста и гостију уз заједнич-
ки ручак.  

Добрила Нашпалић

СМеДеРеВО
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