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Ministarstvo kulture i informisawa

Поштовани читаоци,

Пред вама је број са најзначајнијим дога|ајима
из претходног периода. На страницама пролећног
Весника пронаћи ћете информације поводом Недеље
борбе против дистрофије, обележене под мотом
„Изазови живота са мишићном дистрофијом“,
најзначајније активности везане за рад Савеза и
организација из наше мреже у претходна три месеца
и разне друге дога|аје који су облежели ово
тромесечје. 

Вашу пажњу привући ће и текстови са
републичког првенства у шаху за дистрофичаре које
је одржано у Врњачкој бањи, као и актуелни дога|аји
у вези најављеног уво|ења сервиса персоналнх
асистената у сиситем социјалне заштите у Београду,
четири године након усвајања Закона о социјалној
заштити.

Али, оно што је посебно значајно, а везано је за
овогодишњу Недељу борбе против дистрофије, јесте
да је Савез дистрофичара Србије снимио доку-
ментарни филм под називом „Семпер сперо – Увек се
надам“ на основу истоименог слогана на првом логоу
наше организације од пре скоро пeт деценија.
Двадесетпетоминутни филм је први пут приказан на
централном дога|ају у Београду поводом ове
манифестације, а представља ретроспективу развоја
покрета оболелих од прогресивних неуромишићних
болести у Србији што се подудара и са развојем
организованог инвалидског покрета у нашој земљи у
коме су и тада, као и данас, наши чланови и активисти
имали лидерску улогу. Филм представља трајни
запис једног времена и сећања на људе који су заувек
обележили историју Савеза, од којих на жалост
већина више није са нама, али и слику садашње
позиције организације и улоге коју она данас има,
што истовремено представља и темеље будућег
Савеза дистрофичара Србије. Филм је доступан свима
који желе да га погледају на youtube каналу и на сајту
Савеза.

Нека назив документарног филма – Увек се
надам – уједно буде и идеја водиља свима нама као
духовна и емоционална благодат која нам помаже да
схватимо да су позитивни исходи наших очекивања
могући и да је она далеко моћнија од сваког
проблема и песимизма.

Срећно и уживајте у лету и Сунцу!

Иванка Јовановић
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Савез дистрофичара Ср-
бије сваке године у мају обе-
лежава “Недељу борбе против
дистрофије”, као традицио-
налну манифестацију коју је
европска организација дистро-
фичара (ЕАМДА) установила
1973. год. од када се ова ма-
нифестација на разне начине

обележава у многим европским
земљама, укључујући и Србију.
Овогодишња «Недеља» била је
одржана у 3. недељи маја, од
18. до 24. маја под мотом –
Изазови живота са мишић-
ном дистрофијом. 

Централни догађај –
округли сто тим поводом

организован је пар дана
касније, 4. јуна у Београду, у
хотелу Зира у присуству већег
броја представника организа-
ција дистрофичара из целе
Србије, представника стручне
јавности и ресорног Минис-
тарства. Скуп је свечано
отворио министар за рад,

ОБележеНА НеДељА БОрБе ПрОтИВ ДИСтрОФИЈе

Снимљен документарни
филм о 50 година

Савеза

Ministar A. Vulin n pomo}nik V. Pe{i} na otvarawu konferencije
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запошљавање, борачка и со-
цијална питања, Александар
Вулин који се пригодним ре-
чима обратио присутнима ре-
кавши да је пре свега одго-
ворност државе да брине о
грађанима чија су права најви-

ше угрожена, као и да се кроз
тај однос управо мери степен
развијености једног друштва.

Округли сто је имао два
сегмента. У првом делу, након
отварања, приказан је доку-
ментарни филм о настајању

покрета дистро-
фичара у Србији
почев од 1968. године
под називом - Семпер
сперо - Увек се надам, на ос-
нову истоименог слогана на
првом логоу наше организације
од пре скоро пет деценија.
Двадесетпетоминутни филм пр-
едставља ретроспективу раз-
воја покрета оболелих од про-
гресивних неуромишићних бо-
лести у Србији што се по-
дудара и са развојем организо-
ваног инвалидског покрета у
нашој земљи у коме су и тада,
као и данас, наши чланови и
активисти имали лидерску уло-
гу.

Након приказивања фил-
ма, са присутнима су разме-
њени утисци о филму, а такође
била је то прилика да се помену
и други знаментити представ-
ници наше организације који
нису приказани у филму, али
који су веома значајни за наш
рад, како наши чланови, тако и

СПецИЈАлНА гОшћА ОкрУглОг СтОлА БИлА Је 
кИНерет ХеЈ гИлОр ИЗ ИЗрАелА кОЈА Је НА ПретХОДНО
ОДржАНОм БОСИФеСтУ – ФИлмСкОм ФеСтИВАлУ кОЈИ

ПрИкАЗУЈе ФИлмОВе О жИВОтУ СОБА СА
ИНВАлИДИтетОм – ДОБИлА НАгрАДУ ЗА режИЈУ

ДОкУмеНтАрНОг ФИлмА „кОлИкО љУБАВИ“. 

ФИлм гОВОрИ О њеНОм ОцУ кОЈИ ИмА мИшИћНУ
ДИСтрОФИЈУ И ПрИкАЗУЈе његОВ ПОрОДИчНИ жИВОт У
ИЗрАелУ. СИгУрНОм реДИтељСкОм рУкОм ПУБлИкА Је

ВОђеНА крОЗ ПрИчУ О БрАчНОм ПАрУ, чИЈА Је
СВАкОДНеВИцА ОтежАНА ИНВАлИДИтетОм ЈеДНОг ОД

ПАртНерА. ФИлм БеЗ СеНтИмеНтАлНОСтИ ОПИСУЈе
тешкОће НОВОНАСтАле СИтУАцИЈе И ПрОтАгОНИСтИ Се

“ПреДАЈУ” реДИтељкИ БеЗ реЗерВе, чИНећИ ДА ОН
ПОСтАНе НАЈлеПшА љУБАВНА ПрИчА.
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сарадници и стручњаци, као
што су Аца Николић, Владимир
Ћук, бројни лекари са којима
смо сарађивали, др Слободанка
Тодоровић, др Милан Дими-
тријевић и многи дрги.

У другом делу округлог
стола је вођена дискусија о
томе који су данас изазови
живота особа са мишићном
дистрофијом, који су главни
проблеми и како да се прева-

зиђу. Разговарало се о пре-
дусловима за нашу социјалну
укљученост и учешће у друш-
твеном животу, што је један од
основних циљева за који се
залажемо, а уско су повезани са

Dr Du{anka Savi} Pavi}evi} Dr Vedrana Mili} Ra{i}
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физичким и здравственим ста-
њем, па је зато неопходно
посветити се свеобухватном
решавању ових питања као
предуслова пуног учешћа и
једнакости.

Поводом оснивања НМД-
СербНет на округли сто били су
позвани представници ове
недавно основане мреже за
неуромишићне болести Србије
који су је том приликом пред-
ставили, тј. говорили о ци-
љевима њеног оснивања и
књучним активностима. 

Др Снежана којић са
Института за молекуларну ге-
нетику и генетичко инже-
њерство, координатор мреже,
представила је мрежу НМД-
СербНет и говорила о томе које
су њене чланице, циљеви и
активности, као и Српску био-
банку и значај депоновања био-
лошких узорака.

Потом је проф. др Вида
ракочевић са Клинике за не-
урологију Клиничког центра
Србије и Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду
говорила о циљним групама
мреже, регистрима пацијената
и клиничкој дијагностици.

Проф. Ведрана милић
рашић са Клинике за неуро-
логију и психијатрију за децу и
омладину и Медицинског фа-

култета Универ-
зитета у Беог-
раду, присутнима
је представила
стање у области
клиничке дијаг-
ностике и  тера-
пијама које се ис-
питују, а које тре-
нутно уливају нај-
већу наду.

О генетич-
ким тестовима ко-
ји су доступни у
нашој земљи и
њиховом значају
говорила је проф.
др Душанка Са-

вић Павићевић са Биолошког
факултета Универзитета у
Београду. 

Презентације су изазвале
велико интересовање па је
докторкама упућен и велики
број питања. 

Цео скуп
је завршен зајед-
ничким ручком у рес-
торану хотела Зира.

Покровитељ манифес-
тације која је различитим ак-
тивностима обележана у свим
организацијама било је Минис-
тарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.

Specijalna go{}a iz Izraela, Kineret Hej Gilor i 
D. Tati} u ulozi prevodioca
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ти си један од оснивача покре-
та дистрофичара у бвшој СФрЈ,
па бих те замолила да евоци-
реш сећања на тај период и
нашим читаоцима пренесеш
како је све почело (где, када,
ко је све био укључен у ствара-
ње тог покрета)?

- У време када смо почиња-
ли, неуро-мишићне болести – НМБ,
биле су потпуно непознате, осим за
врло узак круг стручњака који су се
њима бавили и породице које су
биле директно погођене. У то доба
бити особа са дистрофијом значило
је да немате никаква права по
основу инвалидитета, нити смо
имали законски признат статус који
данас имамo.

Током 1965/6. год. у загре-
бачком недељнику „Арена“ појави-
ла се вест да у Зеници постоји
лекар који лечи ове болести.
Привучени овом вешћу у Општој
болници у Зеници нашла се већа
група деце и људи оболелих од
НМБ из читаве Југославије, а како
су капацитети болнице били недо-

вољни, једна група нас премеште-
на је у Бању за реуматске болести
у градићу Фојница код Сарајева.
Размењујући искуства и проблемe
са којима смо се сретали, схватили
смо да се морамо удружити и орга-
низовати како би покушали да
мењамо такво стање. Лек за ове
болести наравно није постојао ни у
Зеници, као што не постоји ни
данас, али је наше окупљање дове-
ло до оснивања прве организације
дистрофичара на нашим простори-
ма - Удружења дистрофичара
Југославије - УДЈ, 6. новембра
1966. у Фојници.  Међу оснивачима
су били: Рајко Радмилац, Гордана
Рајков, Оливера Јандрић из Србије,
браћа Борис  и Андреј Шуштаршич
из Словеније, Стјепан Босак из
Хрватске, Хасан Пашовић, из Босне
и Херцеговине, Митке из Ма-кедо-
није и други.

Нико међу нама није имао
никаква искуства о раду удружења,
нисмо имали новца, простор, било
какву машину да откуцамо писма -
само жељу да нешто мењамо на

боље. Радили смо у пиџамама и
болничким собама. Уз помоћ људи
који су желели да помогну, проши-
рили смо вест о оснивању Удру-
жења, и убрзо су почели да се јав-
љају многи људи оболели од НМБ
из читаве Југославије. Већ почет-
ком 1968. год. основали смо
Секретаријат УДЈ у Београду, да би
имали лакши приступ политичари-
ма и онима који доносе одлуке ( уз
адресу порука „радно време за чла-
нове 8.30 – 14.30”, телефона није
било).  

У августу 1968. одштампан
је први број нашег листа „Миопа-
тија и ми“ који је излазио све до
1990. године, а у септембру исте
године основали смо Стручни савет
удружења, у коме су били еминент-
ни професори и лекари из Бео-
града, Сарајева, Загреба, Љуб-
љане. У Сплиту смо организовали
први симпозијум о НМД 18. октобра
1968. Ступили смо у контакт и са
другим удружењима у Европи и
били једна од организација из 7
земаља, које су основале Европски

рАЗгОВОр СА гОрДАНОм рАЈкОВ И мИмИцОм жИВАДИНОВИћ

Сведоци времена

Поводом Недеље борбе против дистрофије, као и израде филма
о настанку порета дистрофичара на овим просторима, 

направили смо осврт на период од пре скоро 5 деценија и
о томе разговарали са горданом рајков, једном од најзначајних

личности у историји наше организације, као и са мимицом
живадиновић, „женом из сенке“ која је међу нама готово од

самих почетака и чије искуство такође представља драгоцени
печат једног времена.  
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савеза удружења дистрофичара –
ЕАМДА. 

Током првих година рада
Удружења дистрофичара Југосла-
вије постало је јасно да је неопход-
но организовање и по република-
ма, јер се већина релевантних за-
конских прописа доносила на том
нивоу и тако смо крајем новембра
1968. год основали прву републич-
ку организацију–Удружење дистро-
фичара Србије а касније и органи-
зације у другим републикама и
покрајинама.

ти си одувек имала блиску
сарадњу са Савезом дистро-
фичара Србије, тачније била си
и запослена у Савезу и дуго
година веома активна. како
памтиш тај период, кога се
посебно сећаш од сарадника са
којима си радила и била на
“истом задатку”?

- Не бих то назвала сарад-
њом, јер један сам од оснивача
Савеза и активисткиња. Сећам се
између осталих, Рајка Радмилца,
Рајка Кнежевића, Ференца Лукача,
а у радном Председништву осни-
вачке скупштине УДС,  били смо ја,
Стојан Настић и Обрад Цицмил.
Удржење, а данас Савез дистрофи-
чар Србије користило је за рад про-
стор у коме је тада радио
Секретаријат УДЈ у Београду у
улици Димитрија Туцовића 23, где
и данас Савез Србије ради.

У Савезу Србије као ни
Југославије никада нисам била

запослена, у то време радило се
све волонтерски, а средства смо
имали само за административне
послове, возача, касније и технич-
ког секретара и социјалног радни-
ка. По огромној енергији, идејама,
несебичном залагању, другарству,
посебно се сећам Оливере, Рајка,
Стојана, Николе, Даринке Јока-
новић из Србије, Стјепана из Хр-
ватске, Симе из Босне, од којих
нажалост нико није више са нама и
много ми недостају. Са Борисом из
Словеније, Хасаном из Босне и
Анђелком из Хрватске и данас ме
веже велико пријатељство. Тај
период обележен је преговорима
са републичким министарствима,
радом на измени законодавства,
подстицању научно-истраживачког
рада, путовањима по читавој Југос-
лавији и Србији да би се ојачала
сарадња и иницирало оснивање
градских и регионалних удружења.
Наш рад био је пун ентузијазма,
радости са сваком новом победом,
великим пријатељствима и шалом,
што је чинило да се сви осећамо
као чланови једне велике породице
која је функционисала по принципу
“сви за све”. Чини ми се да данас
тога више нема.

У односу на дањашње веме,
како је тада изгледао инвалид-
ски покрет који је био тек у
зачетку, који су били ваши
тадашњи циљеви?

- У то доба постојало је мало
организација ОСИ, а осим органи-
зација војних инвалида и цивилних
жртава рата, били су ту савез сле-
пих, глувих, инвалида рада.
Циљеви сваке од организација
били су да се унапреди положај
људи које су окупљали, а за орга-
низацију дистрофичара било је пре
свега важно да се подигне свест о
постојању ових болести и пробле-
мима које са собом носе, да се
побољша здравствена заштита и
рехабилитација, да се иницира
научно-истраживачки рад и побољ-
ша познавање стручњака  о овим

болестима и умање
секундарне последице
болести, покрене превенти-
ва, да се обезбеде потребна
ортопедска помагала. 

Наравно, био је доминантан
медицински приступ инвалидности,
а међусобна сарадња била је спо-
радична. Тек негде од 1980. год.
када су УН прогласиле Међуна-
родну годину инвалида, почео је да
јача инвалидски покрет и веће
повезивање организација којих је
тада било много више.  Данас, мис-
лим да је боље повезивање и зајед-
ничко деловање ради циљева које
препознајемо као заједничке. 

Да ли су, када се осврнеш уна-
зад, сви ти циљеви данас
остварени, тј. да ли сте тада
имали визију данашњег
стања? Ако би правила поређе-
ња, које су кључне разлике
данас у односу на некада када
је у питању положај особа са
инвалидитетом у овом делу
европе?

- Визију смо свакако имали,
али и активности које су тежиле ка
остварењу те визије, јер визија без
акције је само сан, а само акција
без визије, може бити приличан
хаос. Велики део тадашњих циље-
ва остварен је у оној мери у којој је
то било могуће. Свакако једна од
кључних разлика је што је социјал-
ни приступ инвалидности у великој
мери заменио медицински, што се
говори о нашим људским правима
и њиховом остварењу, веће је
познавање феномена инвалидно-
сти, значајно је унапређен закон-
ски оквир посебно у последњих
десетак година, повећана је при-
ступачност животне средине, и тд.
мада се у свакодневном животу,
особе са инвалидитетом и даље
суочавају и боре са бројним пре-
прекама и проблемима. 

ти си и данас једна од лидерки
инвалидског покрета не само у
овом делу европе него и шире,
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била си народна посланца у 2
мандата као прва жена – ОСИ у
Парламенту, председница си
центра за самостални живот
ОСИ, имаш и богато међуна-
родно искуство. како као неко
са тако бриљантном биогра-
фијом видиш проблеме са
којима се данас инвалидски
покрет суочава? 

- И даље нема довољно
сарадње, много је организација са
различитим виђењима  и начинима
рада који често потиру једни друге,
постоји доста нетрпељивости међу
организацијама, а све је мање
жеље да се нешто ради за опште
добро. О волонтерском раду и да
не говорим. Много мање младих
људи жели да се укључи у рад
организација што је и општи про-
блем у свету, који се обично нази-
ва “замка бенефиција”. Што више
услова за нормалан живот и рад
ОСИ имају, све мање имају мотива
да се укључују у рад организација
ОСИ. Ово ће представљати велики
проблем за будућности, јер кад
старије генерације оду, неће имати
ко да “надгледа стање” и настави
напоре да се тренутно остварени
услови за живот и рад ОСИ одрже
и унапређују даље.

У ком правцу очекујеш да ће се
даље развијати покрет у нашој
земљи и шта мислиш да треба
да буде кључна порука садаш-
њим, али и будућим активисти-
ма? 

Ако не будемо имали нових
младих снага и активиста нисам
сигурна у ком правцу ће се даље
развијати покрет. Волела бих да
покрет јача и да постанемо истин-
ска снага која ће бити равноправан
саговорник властима у Србији, како
би могли заиста постићи да се
“ништа о нама, не дешава без нас”.
Кад смо ми почињали, било је то
доба младости, ентузијазма и сиро-
маштва. Данас више нисмо тако
сиромашни, али је све мање енту-
зијазма, мада изгледа да он иде
само са сиромаштвом и онда кад
никаква права не постоје.

Порука која ми пада на
памет је да би било добро да се
повремено сви сете да “стоје на
раменима” свих људи који су ради-
ли пре њих, да би се створили
услови и права која имају данас,
јер она нису одувек постојала, неко
се за њих морао изборити. Треба
да наставе да воде покрет, како би
они који тек дођу имали “рамена”
на којима ће стајати и борити се
даље.

За наше колегинице и коле-
ге “дистрофичаре” као и родитеље
деце оболеле од неуромишићних
болести остаје порука коју смо
имали од оснивања прве организа-
ције дистрофичара на просторима
бивше Југославије, “семпер сперо”
– увек се надам! Надајте се и
верујте да ће наука једнога дана,
открити тајну о лечењу и спречава-
њу ових болести, коју природа тако
љубоморно чува.

Radno predsedni{tvo Osniva~ke Skup{tine UDS 1968. godine - 
G. Rajkov, O. Cicmil i S. Nasti} 
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како си дошла у покрет
дистрофичара?

- По завршетку студија
социологије на Филозофском фа-
култету у Београду, давне 1984,
како није било посла у струци,
радила сам све што је могло да ми
обезбеди барем џепарац. Једног
дана у Политици сам видела оглас
да Савез дистрофичара Југославије
тражи особу која би радила као
технички секретар и јавила сам се
на оглас. Разговор се обавио на мој
рођендан 1987. и знала сам некако
да „ми је то и ту суђено”. Добила
сам посао и остала... Упознала сам
„дистрофичаре” од Триглава до
Ђевђелије, путовала по Југос-
лавији и Европи, преводила чланке
о мишићној дистрофији, имала
добре учитеље – Гордану, Хасана,
Бориса, Дару... заиста сам имала
спој посла и задовољства.

Да ли си нешто знала о
покрету тада, шта ти је био
мотив да останеш?

- Недавно сам, онако сама за
себе, размишљала како сам се
“примила” на инвалидски покрет и
дуго мислила како ми је први
сусрет са особама са инвалидите-
том био са мојом слепом наставни-
цом клавира. Онда сам се сетила да
сам са инвалидитетом живела од
најранијег детињства - моја сестра
од стрица Вукосава је од малена
била глувонема и сећам се како
смо, кад одемо у село на летњи
распуст, комуницирали напола
рукама, напола гласом/уснама и
како сам била срећна, што се разу-
мемо. Ето… иако о дистрофији
ништа нисам знала тад кад сам
почела да радим, осећала сам се
потпуно природно, у својој кожи.

твој пут од СДС до цСЗ?
- Мој пут од СДЈ (и инди-

ректно од СДС) до ЦСЖ је био пра-
волинијски. Иако сам у међувреме-
ну, након распада Југославије, ра-
дила у разним организацијама, мој
посао и тамо је био у вези са инва-
лидношћу. У једном моменту сам се
обрела у Ирској. У Даблину је тада,
1992/93. почињао покрет за само-
стални живот. Људи су напуштали
институције, родитељске домове и
тражили персоналне асистенте ка-
ко би живели самосталније, могли
да раде, даље се образују... било је
сјајно. Одржане су и мирне
демонстрације испред Парламента,
особе са инвалидитетом су провеле
два дана и ноћ испред зграде,
чекајући одлуку, закон који ће им
омогућити достојанственији живот.
Пријатељи су им доносили термо-
форе, вреће за спавање, ћебад,
термосе са топлим напицима... Није
било лако, али изборили су се. Ја
сам чак и радила као персонални
асистент и прошла тренинг у
Даблину. Било је то значајних два
и по месеца у мом животу.
Упознала сам много људи из њихо-
вог инвалидског покрета са којима
сам и данас у контакту. 

Оснивањем Центра за само-
стални живот ОСИ Србије знала
сам да је настала организација
слична СДЈ и након скоро десет
година рада у међународним орга-
низацијама (ОXФАМ; Handicap
International, ЦРС) одлучила сам да
се „локализујем” и почнем да
радим у Центру. Као и све нове
организације и на Центар се гледа-
ло подозриво... Знали смо да може-
мо барем да заинтересујемо народ,
али урадили смо и много више од
тога. 

Поглед уна-
зад на људе и покрет
данас из угла некога ко
је ту, са нама, али са стрa-
не...?

- Поглед уназад...волела бих
да су сви ту. Дара, Рајко, Стјепан,
Андреј, Симо, Стојан... и многи
други који више нису са нама физи-
чки. Као дугогодишњи учесник ин-
валидског покрета дозволићу себи
да будем пристрасна и да кажем да
такву енергију, конструктивне ст-
вари, ентузијазам нисам срела у
другим организацијама, каo у Са-
везу дистрофичара Југославије.
Нећу рећи ништа ново ако кажем
да не постоји подмладак, то ми не-
како највише пара очи, што се ен-
тузијазам претворио у ситносоп-
ственичку потребу, а у покрету не-
ка раде „неки други“. Да се разуме-
мо, та потреба није карактеристич-
на само за инвалидску популацију,
али права особа са инвалидитетом
неће нико тако добро заступати и
бранити као они сами. 

Мислим да је проблем и то
што веома мало знамо једни о дру-
гима, некад имам утисак да се
информације крију. Не могу много
да критикујем инвалидски покрет,
јер живимо у турбулентним време-
нима, променама власти и некако
таман кад помислимо да смо нешто
урадили, дође нова власт и онда
све испочетка, али то је мисија
организација, да раде као неки
перпетуум мобиле. Инвалидност
неће нестати. Скоро сам прочитала
један чланак мајке која име дете са
инвалидитетом и цитирам једну ре-
ченицу „Ми живимо заједно, буди-
мо се и лежемо заједно. Њена
инвалидност је као још једно дете у
породици. Она је наша. Родили смо
је, растемо с њом и бринемо о њој.”
Тако су и наше инвалидности наше,
морамо се односити према њима на
најбољи могући начин и тако учити
и друге.

Промовишимо права, засту-
пајмо једнаке могућности, пош-
тујмо различитости.

Поглед са стране – 

мимица живадиновић
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- Ово ће први пут на
системски начин бити реше-
но до јуна. Захтев је био за
40 персоналних асистената,
а ми ћемо обезбедити новац
за 50 како бисмо им помогли
у обављању свакодневних
активности - објаснио је гра-
доначелник. Он је подсетио на
обележавање Европског дана
самосталног живота што је био
по вод да разговара са пред-
ставницима удружења о про-
блемима са којима се суочавају
у Бео-граду.

- Прошле године смо
успели да обезбедимо
новац за 44 лична пратиоца,
а сада ћемо тај број да
повећамо на 184. Сва деца
која су прошла потребне
комисије и која испуњавају
критеријуме, добила су ту
услугу, а тако нешто жели-
мо да урадимо и са овом
услугом – прецизирао је Мали.

Председница Центра за
самостални живот ОСИ, Гордана
Рајков, истакла је да је од вели-
ког значаја што ће Скупштина
града обезбедити средства за
ову врсту асистената.

Београд је један од мало-
бројних градова где ова услуга
није постојала. Она је важна
због тога што ове особе не
морају бити терет друштву, већ
инвестиција. Персонални аси-
стент је особа која ради оно што
особи са инвалидитетом у том
тренутку треба. Уобичајено је
да то буде радно време од осам

сати дневно, а корисник може
да дефинише која врста помоћи
му је потребна. На тај начин
особа са инвалидитетом постаје
самостални, а персонални аси-
стент добија посао, јер је више-
струко корсино како за нас саме,
тако и за државу – објаснила је
Гордана Рајков.

НАкОН ПрИЈемА кОД грАДОНАчелНИкА БеОгрАДА, 
СИНИше мАлОг

У септембру конкурс за педесет
персоналних асистената

- град ће променити одлуку о услугама социјалне заштите и
укључити услуге персоналног асистента за особе са инвалиди-
тетом, рекао је Синиша мали након састанка са представници-

ма 15 организација које се баве питањима особа са инвалидите-
том који је на европски дан самосталног живота, 5. маја одржан

у Старом двору.

Mirjana Milutinovi} (levo), odbornica u Skup{tini grada,  
Sini{a Mali, gradona~elnik i Nata{a Stanisavqavi} (desno), 

gradski sekretar za socijalnu za{titu 
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У Врњачкој Бањи је од 19.
до 22. марта 2015. одржано је
39. Првенство Србије у шаху за
дистрофичаре. Организатор та-
кмичења је Савез дистрофичара
Србије, а такмичење је одржано
под покровитељством Минис-
тарства рада, запошљавања и
социјалне политике, Сектора за
заштиту особа са инвалидите-
том.

Ево нас опет: на истом
месту, у истој бањи, у истом
хотелу, са истим поводом као и
прошле године.

Шта то значи?
То значи да нам особље

хотела “Бреза” пружа изванред-
не услове (свих ових година) за
организацију шаховског првен-
ства дистрофичара Срби-
је.Такође Врњачка бања пружа
разноврсну туристичку понуду и
сваки одлазак тамо, сваки пут
пружа мир, уживање и задовољ-
ство. Није узалуд речено да је
краљица свих бања у Србији. 

У овај крај Србије, стигли
су шахисти-дистрофичари из
свих крајева наше земље:

Космета, Лесковца,
Ниша, Ужица, Чачка,
Крушевца, Краљева, Сме-
дерева, Руме, Шапца, Беог-
рада, Панчева, Новог Сада,
Крагујевца, Новог Пазара и
Параћина, да по 39. пут одмере
снаге на табли са 64 поља. 

На турниру је учествовало
44 такмичара и такмичарки у
четири категорије:

прва група сениори - 
16 такмичара

друга група сениори - 
15 такмичара

жене шахисткиње -
8 такмичарки и

омладинци - 5 такмичара

Такође, новина од прошле
године, организован је брзопо-
тезни шаховски турнир (попу-
ларни цугер) под називом
“СЕЋАЊЕ НА ШАМПИОНЕ”, где
ја узело учешће 14 такмичара,
међу којима и једна дама,
Слађана Раденковић из Пан-
чева, која се храбро упустила у
надметање са искусним мајсто-
рима шаха, као што су Ви-јато-
вић, Латовић, и други.

Турнир је судио наш поз-
нати међународни судија ФИДЕ
и дугогодишњи сарадник Савеза
дистрофичара, Љубомир Перу-
новић.

Прва и друга група играли
су по швајцарском систему у 7
кола, темпо игре 45 минута по
играчу.

Код жена и омладинаца
играло се по Бергеровом систе-
му ‚‚свако са сваким”, такође
темпо игре 45 минута по играчу.

Програм је био згуснут,
али ипкак се није каснило на
партије, а уз то дружења, шале,
шетњи, размене искустава...,
било је на претек, што је за
сваку похвалу.

ВрњАчкА БАњА

39. првенство Србије у
шаху за дистрофичаре
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Да пређемо на шах по гру-
пама.

У првој групи водила се
љута борба за прва 3 места,
тако да се није знао победник до
последњег кола. Да ли ће:
Кецап, Латовић или Мића згра-
бити пехар, а главобољу су им
задавали: Павловић, Радојко-
вић, Руждија, Тодоровић и др.

Са нескривеним задо-
вољством Сафет латовић је
однео пехар у свој родни
град Сјеницу. Други је био
Фикрет кецап из Новог
Пазара, а трећи мића Вија-
товић из Смедерева, удру-
жење ‚‚Бољи живот”. 

Из прве групе испали су:
Зоран Петровић из Ниша и
Аврам Милосављевић из Кру-
шевца који су освојили најмањи
број поена. 

У другој групи, непри-
косновени мајстор шаха био
је милан Јовановић из Но-
вог Пазара. Друго место зау-
зео је жељко Алексић из
руме, а треће место ‚‚стари
вук” Александар ћирић из
чачка. 

Из друге групе двојица
првопласираних аутоматски од-
лазе у прву групу сениори.  

Код дама се такође није
знало до последњег која ко је
шампионка за 2015. годину.

Велико изненађење је
прво учешће и треће место
Сњежане Рисимовић из Чачка,
која је добром игром побољша-
ла квалитет шаха код жена.
Прво место припало је
искусној шахисткињи Јеле-
ни Петровић из лознице, а
друго место припало је Мирјани
Цакић из Лесковца.

код омладинаца прво
место убедљиво је освојио
Вук ђорђевић из Ниша.
Друго место одлучио је жреб
између Симића и Лучића, јер
имали су исти број поена, по 2,5.
Више среће у жребу имао је
Илија Симић из Београда који је
тако освојио друго место, а
трећи је био Стефан Лучић
такође из Београда.

турнир у брзопотезном
шаху „Сећање на 
шампионе“

Турнир у брзопотезном
шаху „Сећање на шампионе“
протекао је у динамичној и фер
борби где је Мића Вијатовић
победио са максималним бројем
поена - 7 бодова. Други је био
Сафет Латовић, а трећи Живота
Радојковић. 

Турнир је протекао у нај-
бољем реду и изванредној орга-
низацији Савеза, на челу са
председником Предрагом Баки-
ћем.

Идуће године органи-
зујемо јубиларно 40. првенство
у шаху. Молимо сва удружења
да добаве слике свих чланова
дистрофичара који су доприне-
ли да ова манифестација оживи
и одржи се до данашњих дана,
јер да није било њих, не бисмо
се данас ми дружили и играли
шах. Да се не забораве...

Хвала на поверењу и
разумевању и видимо се 2016-.
на јубиларном 40. Првенству
дистрофичара Србије у шаху.

Живота Радојковић
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Поводом 8. марта - дана
жена, Међуопштинско удруже-
ње дистрофичара Смедерево је
у клубу «Дистрофичар» органи-
зовало трибину на тему - заш-
тита жена са инвалидитетом од
породичног насиља.

У свечаној атмосфери у
којоj су преовладавале наше
даме - чланице Удружења, по-
себно дотеране за ову прилику,
предавање је одржала  социо-
лог Весна Јермешић.

Она је истакла да је наси-
ље над женама резлутат исто-
ријске неједнакости између же-
не и мушкарца, а да насиље
може бити психичко, физичко,
сексуално, економско и др. и да
се протеже још из патријархал-
ног система.

Жртва мушког насиља
може бити свака жена без обзи-
ра на године, образовање,
националност или материјалну
ситуацију, а исто тако насилни-
ци могу бити мушкарци било
које професије, нивоа образо-
вања, материјалне ситуације,
националности и често се не
могу препознати. Међутим, жр-
тва насиља може бити и мушка-
рац, али у далеко мање слу-
чајева од жене.

Насиље је глобална по-
јава, а циљ насилника је потпу-
на контрола над женом, контро-
ла трошења нов-ца, дружења,

излазака ,
облачења
итд, а све
под изгово-
ром зашти-
тничког по-
н а ш а њ а ,
чиме жени
о д у з и м а
сваку сло-
боду. 

Жене
са инвали-
дитетом су-
очавају се
са двоструком дискрминацијом
- као особе са инвалидитетом и
као жене, а до четри пута су
више изложене насиљу него
друге жене. Оне се много ређе
одлучују да затраже помоћ,
тако да су често тихе и невид-
љиве жртве насиља.

како изађи из 
зачараног круга 
насиља и изолације

- Разговарати са неким и
изаћи из ћутања, поверити се
некоме. Вратити веру, само-
поштовање, вредновати и воле-
ти себе. Наћи мрежу подршке,
сакупити доказе и насилника
пријавити полицији, објаснила
је Весна Јермешић.

Насиље у породици де-
таљно регулише Породичнин
закон, који прописује који акти
представљају насиље, као и
мере заштите од наси-
ља.Такође и наш кривични
закон у члану 194 прописује
ригорозне санкције за акте
насиља, а жртва насиља није у
обавези, као раније да приват-
ном тужбом гони насилника,
већ сада то по службеној дуж-
ности раде полиција и тужи-
лаштва,по пријави оштећеног.

По завршетку предавања,
дамама су уручени каранфили и
настављено неформално и
пријатно дружење. 

Радован Јовановић

IZ RADA ORGANIZACIJA

Smederevo
Pi{e: Radovan Jovanovi}

трИБИНА

Заштита жена са 
инвалидитетомод 

породичног насиља
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Smederevo
Pi{e: Dobrila Na{ali}

међуопштинско
удружење дистрофи-
чара Смедерево је
организовало  наград-
ни конкурс за  „Нај-
бољу  песму“. Конкурс
је привукао велико
интересовање чланова
Удружења,  на који је
пристигло 15 радова
из оба округа –
Подунавског и Брани-
чевског. Трочлана кон-
курсна комисија сас-
тављена од  стручних
лица, професора срп-
ског језика и књижев-
ности, после дужеграз-
матрања одабрала је
три најбоља рада.                                                            

Првопласирана
песма под насловом
„Чудесна река Дунав“
је остварење  Љиљане
Милутиновић из Пожа-
ревца и награђена је са
три гњиге. Другопласирана пес-
ма је „Корачница“, аутора
Драгана Микића из Петровца
на Млави, награђена са две
књиге, а трећепласирана песма
је „Чудесна планета“ Радована
Јовановића из Смедеревске
Паланке, награђена са једном
књигом.

Победници овог кокурса,
Љиљани Милутиновић из  По-
жаревца, свечано је уручена

награда у њеном стану јер због
болести није била у могућнсоти
да дође у Удружење. Додели
признања је присуствовао и
Дејан Крстић члан градског
већа Пожаревца, који је изра-
зио двоструко задовољство -
прво зато што је Удружење
организовало овако креативну
и корисну активност   и друго
што су награде примерене и
подстицајне, као и да је овај

конкурс пример другим Удру-
жењима.                     

конкурс за најбољу
песму 
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Сунце запада за топле  аде        
Поцрвенела река као девојче 
од стида                 
Благи сумрак који се спушта, 
као да краде 
Оследњи комад дана који се кида 

Таласи се преливају у хиљаде
боја            
Гледам то шаренило и мисли ми
лете
Пожелех твој загрљај и да будем
вечно твоја 
Да склопим  руке  око твога  врата,
Као да се молим испред неке
иконе свете.      

Река се таласа  и преплиће  снове 
Односи у заборав  сва  сећања  моја 
Сунце  ниже  пада и одсјај замире,
А мени се чини да у мојој души и у
Моме  срцу  све  као  да  умире.

Река је чудесно сива у одсјају
моћи 
Шуми лагано и односи сва  
сећања  моја 
Са кеја младалачких сања   
и жеља и  
Моје  незаборавне и прелепе
ноћи.                                                

чУДеСНА   рекА  ДУНАВ  

љиљана милутиновић   

IN MEMORIAM

Петар гроздановић
16. 06. 1982 – 06. 04. 2015.

Удружење дистрофичара Поморавског округа се опростило од свог
вољеног члана Петра гроздановића. Био је један од најактивнијих 
чланова, такође и члан надзорног одбора, вољен, цењен, многима 

омиљен. Они који су имали привилегију да упознају ову ведру душу, 
уз мало среће су могли чути  колико је Петар био талентован. Уживао је
у друштву, био велики шаљивџија, живео је уз музику о предивно певао.

Петара ћемо се увек сећати са топлим осмехом на лицу и песмама у
срцу. његовим гласом певаним…. 

Нека почива у миру.
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Para}in
Pi{e: Marija Radovanovi}

Удружење дистрофичара
Поморавког округа је претрпело
велику штету током прошлого-
дишњих поплава. Након дели-
мичног опоравка, покушаји да
се све врати у нормалу су ипак
уродили плодом, па је захваљу-
јући томе настављено са реали-
зацијом неких традиционалних
активности. 

У сусрет 2015. Удружење
је оправдало очекивања најмла-
ђих и обрадовало их нового-
дишњим пакетићима. Пуно ос-
меха малишана је испунило про-
сторије док су знатижељне ру-
чице претурале по пакетићима,
тек добијеним и занимљивим.

Поплава такође није успе-
ла да спречи ни реализацију
јавних радова, па се тако сада
они приводе крају. Седморо
особа са инвалидитетом је стек-

ло нова искуства, помогло у
раду организације, допринело
рађању нових идеја и учинило
да сви буду спремни за наредни
конкурс.

Активности Удружења
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Особама са инвалиди-
тетом у Смедереву, болница и
дом здравља и раније су нас-
тојали да олакшају прегледе и
да их поштеде гужви и чекања,
а картице приоритета које ће
почетком наредног месеца за-
живети и у пракси, додатно ће
им помоћи приликом посета
здравственим установама.

Мотивисани примером
Ужица, где су особе са инвали-
дитетом са здравственим уста-
новама склопиле посебан уго-
вор о сарадњи, Удружење дис-
трофичара града Смедерева
„Бољи живот“ дошло је на идеју
да сличну праксу спроведе у
Смедереву. Тако ће од 1. маја и
особама са инвалидитетом у
нашем граду, а уз помоћ карти-
ца приоритета, здравствена за-
штита бити доступнија. Трену-
тно се у сваком од 16 Удружења
ради на процени ко се од чла-
нова може надати картици јер
су критеријуми за добијање
исте били строги, а све у наме-
ри да првенствено буду обу-
хваћени корисници којима је
овакав вид помоћи и  најпо-
требнији. Картице су намењене
члановима са најмање 70% те-
лесног оштећења и 90% ош-
тећења вида када је реч о осо-
бама оштећеног вида. Уколико
се испостави да то није неки
већи број потенцијалних корис-
ника, размотрићемо и накнадне
измене критеријума како бисмо
обухватили још људи.

Све што је потребно је да
се особе са инвалидитетом при-
јаве на шалтер, покажу картицу
и тиме стичу приоритет у одно-
су на остале јер неће чекати на
преглед и неће бити потребно
заказивање. Основни циљ је да
они добију услугу без икаквих
одлагања.

Примена картица увешће
мало реда у већ постојећу
сарадњу коју Организације осо-
ба са инвалидитетом имају и са
Општом болницом „Свети Лука“
и домом здравља Смедерево,
јер се тиме пружа комплетан
увид у број осигураника који

могу да рачунају на услуге по
овом основу.

Потписивање уговора и
реализацију овог пројекта су
пропратили локални медији, на
чему им се захваљујемо.

IZ RADA ORGANIZACIJA

Smederevo
Pi{e: Vlado Dodi}

картице приоритета 
од 1. маја

- За особе са инвалидитетом на прегледе лекара
без чекања. - Све што је потребно је да се особе са

инвалидитетом пријаве на шалтер, покажу картицу и
тиме стичу приоритет у односу на остале јер неће чека-

ти на преглед и неће бити потребно заказивање.
Основни циљ је да они добију услугу без икаквих одла-

гања. - мотивисани примером Ужица, где су особе са
инвалидитетом са здравственим установама склопиле
посебан уговор о сарадњи, Удружење дистрофичара
града Смедерева „Бољи живот“ дошло је на идеју да

сличну праксу спроведе у Смедереву.
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U`ice 
Pi{e: ^edomir Cicovi}

Васкршњи штанд2015.

Од четвртка 9. до суботе 11. марта 2015. у
партнерству са Удружењем инвалида церебрал-
не и дечије парализе Ужице, Удружење дистро-
фичара златиборског округа, шести пут за редом
организовало је традиционални „Ускршњи про-
дајни штанд“.

Суграђани и посетиоци градског трга у
Ужицу на штанду су могли пронаћи декоративне
и употребне предмете, од којих су неки били
инспирисани баш Васкрсом, који су настали у
оквиру окупационо-радних терапија и клуба
Удружења.

То је била прилика да се наши суграђани
на прави начин упознају са креативношћу и по-
тенцијалима особа са инвалидитетом и да уносе-
ћи нешто од тих рукотворина у своје домове
унесу и енергију која ствара уникатна па и
својеврсна уметничка дела.
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У среду 18. марта 2015, у просторијама
Градског културног центра Ужице, одржана је
друга по реду манифестација “Кикини дани” у
част наше, прерано преминуле колегинице
Тијане Петровић - Кике, на дан тридесете
годишњице њеног рођења.

И ове, као и прошле године, када је била
прва манифестација, у оквиру “Кикиних дана”
расписан је литерални конкурс на две теме “Ако
сам другачији/а, онда сам и посебан/на” и “Под
сунцем једнаки, а различити”. Конкурс је
расписан са циљем подизања свесати код
младих (средњошколске популације) о положа-
ју, проблемима и потенцијалима особа са ин-
валидитетом, подстицања креативности и про-
мишљања проблема инвалидности у уметничкој
(поетској/прозној) форми).

На овогодишњи конкурс пристигло је
знатно више радова него претходне године,
иако су ове године право учешћа на конкурсу
имале само средње школе са територије града
Ужица. У доста јакој конкуренцији, стручни жи-
ри састављен од професора српског језика и но-
винара донео је следећу одлуку о наградама:
треће место својим радом на тему “Под сунцем
једнаки, а различити” освојила је ученица
Ужичке гимназије Јована Церовац, друго место
освојила је ученица Медицинске школе Ужице
Милена Чантрак, оригиналним поетским делом,
одговором на тему “Ако сам другачија онда сам
и посебна” и напослетку, за најбољи рад на
овогодишњем конкурсу проглашен је прозни
рад ученика Економске школе Ужице Жикице
Лукића.

U`ice 
Pi{e: ^edomir Cicovi}

Одржани други кикини
дани
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такође, награда “Цвет
једнакости” установљена про-
шле године за посебан доп-
ринос стварању изједначених
могућности за особе са инва-
лидитетом, ове године је, за
допринос у 2014, додељена
Радици Благојевић Радовано-
вић, председници Интерре-
сорне комисије и психологу Ош
“Алекса Дејовић” Севојно, за
допринос стварању изје-
дначених могућности за особе
са инвали-дитетом на пољу
инклузивног образовања у на-
шој локалној заједници.

Завршној вечери мани-
фестције, поред представника
Града Ужица, који је подржао
манифестацију, присуствовали
су Кикина породица, пред-
ставници организација особа
са инвалидитетом града Ужи-
ца, бројни пријатељи, сарад-
ници, поштоваоци Кикине ми-
сије, суграђани...

Поред додела награда
награђенима на литерарном
конкурсу, чије су радове при-
сутни могли да чују, додељена
је и статуета - Цвет једнакости
(рад наше суграђанке, вајарке
Ане Лазић) и уприличен је
пригодан музичко сценски
програм. 

Кикини пријатељи чи-
тали су песме, рецитовали,
свирали и певали, укратко -
ширили позитивну енергију!
Подизању и ширењу те
енергије, као и много пута до
сада, допринели су наши
пријатељи, полазници музичке
школе “Арс Нова” из Ужица.

Још једно лепо вече,
у сусрет пролећу, сви заједно,
без етикета “Ми”, “Они” и
“Остали”, показали смо и дока-
зали да изједначене могућ-
ности значе прилику коју сви
заслужујемо. Да побољшање
положаја особа са инвалиди-
тетом не значи милостињу, а
да је Кикина мисија стварања
изједначених могућности за
нас обавеза и критеријум који
је сама Кика поставила, а
испод кога ми данас не же-
лимо, нећемо и немамо права
да идемо.

На нама је да ту мисију
следимо као Тијанини саборци
и пријатељи, због оних који
долазе, због оних који су ту,
али и због оних који не могу
отићи ни онда када више нису
ту!

U`ice 
Pi{e: ^edomir Cicovi}

IN MEMORIAM

У суботу 14. фебруара 2015. у својој 26. години напустила нас је наша драга 
Јелена минић, чланица Удружења дистрофичара Златиборског округа Ужице. 

Она је била од оних младих људи који су на живот гледали као на дар и на шансу,
без обзира на све. тако је и живела - сваког тренутка, оптимистична и ведра. 

ми ћемо је памтити као део екипе која је могла све, као пријатеља који је увек 
био ЗА, као нашу Јецу!!!
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Деца са инвалидитетом
често не похађају редовне
школе због непостојања одго-
варајућих служби подршке и
неприступачности у архитек-
тонском смислу. С тога као
одрасле особе апсолутно нису
конкурентне на отвореном
тржишту рада због ниже струч-
не спреме, а самим тим су на
ивици сиромаштва и ослоњена
на социјална давања по основу
инвалидности. Недоступност
образовања такође за после-
дицу има и друштвену искљу-
ченост особа са инвалидите-
том, као и развој бројних
психо-социјалних баријера.

Због истакнутих пробле-
ма, Удружење дистрофичара
Ниш већ дуго времена загова-
ра увођење Сервиса личних
пратилаца школске деце са
инвалидитетом, као сталне и
одрживе услуге социјалне
заштите, која би била финан-
сирана од стране локалне
самоуправе. 

Удружење дистрофичара
Ниш  је током 2013. године
реализовало пројекат „И ја
сам школарац“ који је фи-
нансиран од стране Минис-
тарства рада, запошљавања и
социјалне политике, сектора за
особе са инвалидитетом, којим

је била обезбеђена услуга лич-
них пратиоца за петоро школс-
ке деце са телесним инвалиди-
тетом. Резултати овог пројекта
презентовани су Школској уп-
рави, Управи за дечију, со-
цијалну и примарну здравстве-
ну заштиту као и Савету за рад
са особама са инвалидитетом
града Ниша који су својим
Препорукама подржали увође-
ње једног оваквог сервиса од
стране локалне самоуправе.

Захваљујући наведеним
активностима, подршци и разу-
мевању како представника
надлежних државних установа,
тако и осталих организација

Ni{
Pi{e: Marina Savovi}

Сервис личних 
пратилаца школске

деце са инвалидитетом

- Посредством овог сервиса тренутно се пружа услуга личних пратила-
ца за петоро школске деце од којих су двоје чланови Удружења дис-

трофичара Ниш. - Наведени сервис доприноси осамостаљивању деце у
вршњачком колективу, смањењу зависности од породице, рeдовном

похађању наставе и бољем успеху у школи.
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особа са инвалидитетом, од
јануара месеца 2015. године у
Нишу је отпочео са радом Сервис
личних пратилаца школске деце
са инвалидитетом као услуга
која се финансира од стране
Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту.
Наведену услугу реализује Цен-
тар за самостални живот лица са
инвалидитетом-подружница
Ниш. Посредством овог сервиса
тренутно се пружа услуга личних
пратилаца за петоро школске
деце од којих су двоје чланови

Удружења дистрофичара Ниш.
Наведени сервис доприноси оса-
мостаљивању деце у вршњачком
колективу, смањењу зависности
од породице, рeдовном похађа-
њу наставе и бољем успеху у
школи.

Ni{
Pi{e: Marina Savovi}

Dimitrije An|elkovi} sa li~nim pratiocem

УДрУжење 
ДИСтрОФИчАрА
НИш  Је тОкОм
2013. гОДИНе 
реАлИЗОВАлО

ПрОЈекАт „И ЈА САм
шкОлАрАц“ кОЈИ Је 

ФИНАНСИрАН ОД
СтрАНе мИНИС-
тАрСтВА рАДА,

ЗАПОшљАВАњА И
СОцИЈАлНе ПОлИ-
тИке, СектОрА ЗА

ОСОБе СА ИНВАлИ-
ДИтетОм, кОЈИм Је
БИлА ОБеЗБеђеНА

УСлУгА лИчНИХ
ПрАтИОцА ЗА ПетО-
рО шкОлСке Деце

СА телеСНИм 
ИНВАлИДИтетОм.

OД ЈАНУАрА меСецА 2015.
гОДИНе У НИшУ Је ОтПО-

чеО СА рАДОм СерВИС
лИчНИХ ПрАтИлАцА

шкОлСке Деце СА ИНВА-
лИДИтетОм кАО УСлУгА
кОЈА Се ФИНАНСИрА ОД

СтрАНе УПрАВе ЗА
ДечИЈУ, СОцИЈАлНУ И

ПрИмАрНУ ЗДрАВСтВеНУ
ЗАштИтУ. 
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Leskovac
Pi{u: Gordana Stojanovi} i Dragana Petrovi}

Удружење дистрофича-
ра Јабланичког округа у парт-
нерству са градском управом
Лесковац, а уз финансијску
подршку Европске Уније и
Владе Швајцарске преко про-
грама Европски ПРОГРЕС, реа-
лизује пројекат под називом
“Јачим удахом за бољу будућ-
ност” у трајању од 6 месеци.

Циљ овог пројекта је да
допринесе социјалној укључе-
ности и интеграцији особа са
инвалидитетом кроз едукацију
из области здравствене култу-
ре и културног стваралаштва.

Пројекат се састоји из
две компоненте - едукације зд-

равствених радника, особа ко-
је користе НИВ апарате и по-
тенцијалних корисника,  као и
чланова њихових породица о
благовременом препознавању
слабљења дисајне функције
код особа са неуромишићним
обољењима, потреби за  при-
мену НИВ-а  у кућним услови-
ма и процедури за набавку
НИВ-а. У оквиру ове активно-
сти планирана су два семинара
- један у Лесковцу за Јабла-
нички округ, а други у Врању
за Пчињски округ.

Друга компонента про-
јекта је едукација особа са не-
уромишићним обољењима из

области креативног и сликар-
ског стваралаштва кроз обуке
за осликавање на свили, штри-
кање, шивење, израду торби и
уметничких слика техником
уље на платну.

На самом крају пројекта
планиране су две продајне
изложбе - једна у Културном
Центру Лесковца, а друга у
Центру за економику домаћин-
ства, где ће шира јавност
имати прилике да види и купи
све оно што је настало на
креативним и ликовним радио-
ницама. 

Почела реализација пројекта
“Јачим удахом за бољу будућност”
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У оквиру реализације
активности за 2015. годину Уд-
ружење дистрофичара Морави-
чког округа је одржало више
креативних, психолошких и
едукативних радионица.

Поред већ познатих и за-
нимљивих креативних радиони-
ца под именом „Свет перли“ и
„креативност на делу у бо-
јама“, посебну посећеност чла-
нови удружења су исказали
према радионицама психолош-
ке подршке „Психологијом
против болести“ које је реа-
лизовала дипломирани психо-
лог Ана Милетић. Вишегоди-
шњи рад на психолошкој под-
ршци почео је да даје видљиве
резултате. За разлику од почет-
них година и првих радионица
психолошке подршке, када је
већина чланова избегавала и
да присуствује, а камоли да
активно учествује у њима, ове
радионице су постале врло

пожељне и радо посећене.
Многи чланови су превазишли
своје предрасуде и сада ојачани
и са поверењем посећују радио-
нице. Од самоизолованих особа
постали су социјализовани, вр-
ло активни и ангажовани како у
раду удружења, тако и у другим
областима живота.

Ништа мање нису попу-
ларне и посећене радионице
које је држала Марија Војводић,
координаторка за социјалну по-
литику града Чачка. Примена
права из области социјалне
заштите је тема која врло инте-
ресује наше чланове. Посебан
акценат Марија је ставила на
социјалну заштиту, права и ак-
тивности које спроводи локална
самоуправа. 

Оно што је занимљиво да
члановима више нису на првом
месту питања материјалне –
новчане помоћи, већ питања из
области подстицања запошља-

вања ОСИ, као и права, односно
развој услуга социјалне под-
ршке из надлежности града
Чачка.

Захваљујћи свим овим ак-
тивностима Удружење дистро-
фичара Моравичког округа не-
ма више проблема у вези ани-
мирања чланова, већ се за све
манифестације, како у удруже-
њу, тако и на нивоу републике
тражи „карта више“ за учешће
већег броја наших чланова.

^a~ak
Pi{e: Radovan Pavlovi}

Подршка члановима 
кроз радионице
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IN MEMORIAM

Золтан молдваи
(1950 – 2015.)

Золтан молдваи део свог успешног живота и рада посветио је решавању проблема
и унапређењу положаја особа са инвалидитетом. 

Био је истакнути активиста Удружења дистрофичара
Средњег и Северно Банатског округа и један од оснивача и први председник

Савеза организација ампутираца Србије. 

Золи и његови спортски другови су постављали темеље параолимпизму у Србији, 
освајањем златне медаље на Олимпијским играма у њујорку 1984. године. 

као врхунски спортиста био је против затварања спорта у оквире појединачних Савеза
инвалидских организација, већ се залагао за масовни рекреативни спорт

и организовање републичког спортског такмичења за све особе са инвалидитетом. 

Золијеве идеје о одрживом самофинансирању удружења развојем разних облика
сарадње са привредним сектором остаће путоказ и задатак за његове пријатеље. 

Отишао је наш пријатељ Золи. 

Отишао је човек који је увек желео више и боље. 
тихо и изненадно. 

Нек му је вечна слава и нек почива у миру!

Последњи поздрав Золију,

Снежана Николић (крагујевац) и радован Павловић (чачак)
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Свет је увелико загазио
у 21. век, а једна од највећих
препрека ка стварању инклу-
зивног друштва су и даље мен-
талне баријере. Емисије и
часописи које се баве искључи-
во проблематиком инвалидно-
сти јесу значајни и неопходни,
али, да би утицале на свест
што шире јавности, особе са
инвалидитетом својим делова-
њем настоје да привуку инте-
ресовање масовних медија,
што представља велики иза-
зов, нарочито када се узме у
обзира начин на који су особе
са инвалидитетом представља-
не у њима вековима.  

Физички инвалидитет је
писцима одувек био инспира-
ција, али су лако упадали у
замке које им је друштво наме-
тало о особама са инвалидите-
том као грађанима нижег реда.
Тако ликови са инвалидитетом

у књигама често имају улогу
осветољубивог негативца, ого-
рченог и љутог на цео свет.
Један од најупечатљивијих так-
вих протагониста је немило-
срдни Ричард III кога је
Шекспир  представио као чове-
ка са грбом, за којим чак и пси
лају, плашећи се његовог
изгледа. Истоимено Шекспиро-
во дело је више пута екранизо-
вано, као и романи „Звонар
Богородичине цркве“, у коме је
Квазимодо полуљудско биће и
монструм, затим „Фантом из
опере“, који чак и мирише на
смрт, „Острво са благом“ у
коме Дуги Џон Силвер, гусар
без ноге, нема нимало скрупу-
ла у потрази за благом или
„Моби Дик“ у коме је Капетан
Ахаб изгубио ногу у борби са
китом, а затим и памет у опсе-
сивној тежњи за осветом. 

Друга крајност у коју
срљају писци је креирање по-
вучених и неспособних ликова
са инвалидитетом, попут младе
Лауре из драме „Стаклена ме-
нажерија“ Тенеси Вилијамса и
маленог Тима у Дикенсовој
приповеци „Божићна песма“.
Оба дела подстичу став да се
особе са инвалидитетом као
другачије не уклапају у друшт-
во и да се та различитост мора
уклонити да би оне постале
исте као већина.  

Инвалидитет као део ка-
рактера је ликовима приписи-
ван и у стриповима, а филмски
редитељи су касније популарне
злочинце сликовито развијали
на платну. Међу најпознатије
такве осветнике убрајају се
Ефијалт, који је из освете
издао Спартанце у стрипу-
филму „300“, затим главни Бет-
менов непријатељ Џокер, са

карактеризација ликова са
инвалидитетом у масовним

медијима

- Овај чланак је део мастер тезе по називу “Улога медија у подизању
свести о правима особа са инвалидитетом” коју је ауторка, иначе чланица

наше организације из Београда, одбранила на Факултету политичких
наука у децембру 2014. године. Низак ниво људске свести једна је од

највећих препрека ка стварању друштва једнаких могућности, а у 
подизању свести, као и у животу, изузетно значајну улогу имају 

различите врста медија, од штампе, књига, филмова и телевизије,
преко Интернета и компјутера, до приступачног превоза и мобилних 

телефона. Иако никада у центру збивања, инвалидност је у масовним
медијима присутна одувек, а кроз анализу књижевних и филмских дела
јасно се види да ли и колико се однос медија, као рефлексије друштва,

према овој популацији мењао током векова. - У овом и у наредном броју
преносимо најзанимњивије делове из овог рада.
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изобличеним лицем или Пин-
гвин, кога су родитељи најпре
скривали од јавности, а потом
га оставили да се утопи у реци,
пошто се родио са перајима
уместо руку. На жалост, стид
породице због тога што неко од
чланова има инвалидитет и
његово скривање нису несваки-
дашњи за реалан живот, на-
рочито у мањим срединама.

Сличан принцип је при-
мењиван и у бајкама, о чему
сведоче злогласни Капетан
Кука и повучена Клара из бајке
„Хајди“, коју главна јунакиња
без инвалидитета мотивише
чак и да прохода, чиме се поно-
во сугерише да једино на овај
начин може да пронађе место у
заједници. 

Иако као централну тему
има страствену везу између
припадника радничке класе и
жене из високог друштва, при-
мер у коме доминира медицин-
ски модел инвалидности је,
такође, неколико пута екрани-
зован роман „Љубавник Леди
Четерли” Д.Х. Лоренса. Већ на
првим странама, Клифорд Че-
терли, тешко рањен у рату,
описан је као јадан и осакаћени
богаљ, повучен у себе због сра-
моте што користи инвалидска
колица, коме се на лицу при-

мећивала „извесна празнина
типична за богаља”. “Спас” му
стиже у лику неговатељице, у
чијем је присуству он “настрано
човек-дете”, а његови пословни
успеси су “њена победа”. 

За разлику од књижевних
дела у којима се положај особа
да инвалидитетом и угао из
кога их посматра друштво види
из дискриминаторског језика,
постоје и примери у којима
писци сликају поступке и жеље
протагониста са инвалидитетом
и средине у којој живе и тако
стварају илузију прихватања, а
у ствари презентују слику
друштва које на особе са инва-
лидитетом гледа искључиво
као на “непожељне”, тражећи
“најхуманији” начин како да их
уклони. Један од савремених
примера је Халед Хосеини који
у књизи “А планине одјекнуше”,
уз много емоција, на различите
начине, до краја елиминише
све ликове са инвалидитетом,
осим девојчице Роши, којој
инвалидитет уклања опера-
цијом. 

Од до сада наведених,
аутобиографска књига „Моје
лево стопало“ Кристи Брауна
веома се разликује по приступу
овој теми. На занимљив и духо-
вит начин Браун говори о свом

животу, као и о предрасудама
које је према њему отворено
показивала његова породица и
заједница. Кључан моменат се
догађа када открива да једини
део тела који може да конроли-
ше јесте лево стопало и почи-
ње да комуницира пишући и
сликајући на овај начин. Књига
и истоимени филм реално и без
сентименталног улепшавања
илуструју Кристијево детињ-
ство, подстицања његове мајке
да га укључи у заједницу, фазе
повучености у тинејџерским
годинама, сексуалност и друшт-
вени живот, као и откриће
његових уметничких талената,
на крају јасно стављајући до
знања да се изазови свакоднев-
ног живота овде за њега ника-
ко не завршавају. 

Другачије време, земља,
али и животне и политичке
околности инспирисале су Рона
Ковика, једног од лидера аме-
ричког покрета против рата у
Вијетнаму, да напише, такође
касније екранизовану, аутобио-
графију „Рођен четвртог јула“.
Због чињенице да се из Вијет-
нама вратило много ветерана
са инвалидитетом, током се-
дамдесетих година 20. века по-
крет особа са инвалидитетом је
почео да јача, а његови активи-
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сти да се организованије боре
за остваривање својих људских
права и слобода. О том перио-
ду, ратним искуствима, језивим
болничким условима у којима
се борио за живот, емоционал-
ним тешкоћама да се адаптира
на живот другачији од оног на
који је навикао, говори овај
писац и ветеран који се оданде
вратио као корисник инвалид-
ских колица. На почетку агре-
сивни алкохоличар, он ипак
успева да, кроз контакте и
односе са људима, поново про-
нађе себе. 

За разлику од претходна
два, роман Скаллагригг је фик-
ција, али кроз живописне лико-
ве реално говори о осећањима,
надама, страховима и искустви-

ма већине особа са инвалиди-
тетом, као и о разликама изме-
ђу начина на које су их породи-
ца и друштво третирали у раз-
личитим периодима 20. века.
Док су Артуру већ у детињству
одузета сва права и могућно-
сти, када га на докторово инси-
стирање смештају у институ-
цију, где проводи већи део
живота, Естер живи у окружењу
које подстиче њену самостал-
ност и образовање, одакле се
јасно види значај породичног
окружења и сервиса подршке,
асистивних технологија, при-
ступачног превоза и станова-
ња, али и елемент финансијске
сигурности у њеној свакоднев-
ници.

Српска литература се по
језику и ставовима према овој
популацији не разликује знат-
но од светске. За Мир-Јам
један такав лик је “рањени
орао”, у “Сеобама” Милоша
Црњанског црквењак Секула
околину подсећа на убијену
животињу са главом “одераног
овна, без коже, са испалим
костима”, док у “Травничкој
хроници” Андрић једног од
ликова назива “Луди Швабо”,
описујући га као “малоумног
човека”, “будалу”, бескућника
који живи од милостиње, слу-
жећи другима за подсмех.
Додељује Андрић ликовима са
инвалидитетом и особине за
сваку похвалу, описујући Ни-
колу Роту као оштроумног
полиглоту, главну личност пос-
ле генералног конзула, али
ипак много више истиче нега-
тивну страну овог “грбавог”,
“наказног”, “дрског”, “мргод-
ног”, “неповерљивог”, “гордог и
набуситог” човека. За хазнада-
ра Бакија каже да је “телесна и
душевна наказа, чудовишна
машина за рачунање, човек
кога су сви мрзели и који
ништа друго није ни тражио”, а
да га везир држи као амајлију
која привлачи на себе мржњу и
зло.

Јелена Милошевић

Jelena Milo{evi}




