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Ministarstvo kulture i informisawa

Поштовани читаоци,

Нови број Весника МД доноси много занимљивих
информација, истовремено и корисних, јер свака на
свој начин може послужити и као подстицај за лични
развој и истрајност у сваком покушају који чинимо, као
и за развој нових иницијатива унутар нашег покрета. 

У овом броју посебно издвајамо репортажу из
студијске посете Парламенту Велике Британије, где је
мешовита делегација из Србије поред ове нај-
значајније институције посетила и изборну комисију, а
срела се и са представнцима једне од највећих
локалних самоуправа у Британији и организацијама
особа са инвалидитетом у овој острвској земљи.  

У овом броју, поред стандардних рубрика и вести
из наших локалних организација, објављујемо и
итнервју са нашим угледним чланом, др Дамјаном
Татићем чија изузетна биографија може свакога да
задиви или мотивише да храбро и непоколeбљиво иде
ка свом циљу.

Наравно, сваки човек има своје циљеве и сваки
од њих је подједнако важан, али пре тога потребно је
да се добо загледа у себе и спозна своју суштину, јер је
то једини начин да зна којим путем жели да крене!

Много боље о томе говоре речи Владете Јеротића: 

У самоћи човеку се отвара пут у сопствену дубину,
и ако он успе да сиђе у њу без страха и зазирања,

вратиће се обогаћен на површину и тек тада,
када је открио своје ЈА, имаће отворен
и прави пут према ближњем, према ТИ. 

Којим год путевима одлучите да кренете,
Редакција листа вам жели пуно успеха у томе, а на том
путу никада не заборављајте себе.

Иванка Јовановић
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САВез ДИСТРо фИчАРА СРБИИЈе Је 2. Мо ДУл ПРо ЈеКТА „ИНТегРАцИЈА Деце И МлАДИх
о Со БА СА ДИСТРо фИЈо М“ По ДРЖАНо г о Д СТРАНе МИНИСТАРСТВА зА РАД,

зАПо ш љ АВАњ е, Бо РАчКА И Со цИЈАлНА ПИТАњ А, о ДРЖАо  У БАњ И “ЖДРело “ Ко Д
ПеТРо ВцА НА МлАВИ о Д 17. До  19. АВгУСТА 2016. го ДИНе. 

СВе АКТИВНо СТИ – РАДНо  о КУПАцИо Не И КРеАТИВНе, еДУКАТИВНо -ПСИхо ло ш Ке
РАДИо НИце, о БУКА УчеСНИКА ПСИхо ло ш КИМ Веш ТИНАМА И ТехНИКАМА

о Сло БАђ Ањ А о Д СТРеСА, УСПеш Но  СУ РеАлИзо ВАНе, У Вео МА По зИТИВНо Ј
АТМо СфеРИ И Уз ВелИКИ БРо Ј Мо ТИВИСАНИх И РАСПо ло ЖеНИх УчеСНИКА Из

РАзлИчИТИх Дело ВА СРБИЈе (о Ко  40 УчеСНИКА).

ДРУЖењ е зАПо чеТо  НА ТАРИ, о Ко НчАНо  Је У БАњ И „ЖДРело “, АлИ САМо  зА о ВУ
го ДИНУ - НАДАМо  Се ДА ћ еМо  И 2017. го ДИНе, УСПеТИ ДА Се о КУПИМо , ДА

НАСТАВИМо  ТАМо  гДе СМо  СТАлИ И ДА зАЈеДНо  УчИМо . 

БАњ А „ЖДРело “ ПеТРо ВАц НА МлАВИ

Интеграција деце и
младих особа са

дистрофијом
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Међународни дан Дише-
нове мишићне дистрофије се од
2014. године обележава сваког
7. септембра и тим поводом,
Савез дистрофичара Србије је у

склопу програмских активности,
ове године организовао мани-
фестацију у бањи Ждрело, код
Петровца на Млави, од 14. до 15.
септембра. 

Обележавање дана Дише-
нове мишићне дистрофије је и
ове године подржано од стране
Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална пита-

о бележавање дана
Дишенове мишићне

дистрофије

Дишен (Duchenne) мишићна дистрофија (ДМД) је генетски поремећај -
узрокован мутацијом или променом ДНК у гену названом дистрофин или

ДМД ген и најраспрострањенија појава дистрофије код мале деце.
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ња и организовано у сарадњи са
Клиником за неурологију и пси-
хијатрију за децу и омладину, а
учесници су били представници
удружења из мреже СДС, заин-
тересовани родитељи деце обо-
леле од дистрофије и организа-
тори, тј. руководство и пред-
ставници стручне службе Саве-
за (око 30 учесника).

Манифестација је обухва-
тила предавање: “Социјални ас-
пект квалитета живота особа са
инвалидитетом – посебан акце-
нат на особама оболелим од
Дишенове мишићне дистрофи-
је”, а предавач је била др
Мирјана М. Јовановић са
Клинике за неурологију и пси-
хијатрију за децу и омладину.

Предавање и презента-
ција су изазвали велико интере-
совање, те је и дискусија била
динамична, а представници уд-
ружења Савеза, као и присутни
родитељи, међусобно су разме-
њивали искуства и мишљења.

У склопу комплекса бање
„Ждрело“ организован је и спор-
тски дан за особе са дистро-
фијом, који је укључио рекреа-
тивно-рехабилитационе актив-
ности, коришћење бањских ба-
зена и лековите воде. С обзиром
да ове године није било могуће
организовати масовно такмиче-
ње - спортске игре Савеза дис-
трофичара Србије - популарно
названо “Олимпијада дистро-
фичара“, присутни учесници су
се у вечерњим часовима так-
мичили у дисциплини “бацање
плочица”, као симболичног под-
сећања и одржавања такмичар-
ског и спортског духа чланова
Савеза.

По завршетку активности,
учесници су истакли важност и
потребу за окупљањима овак-
вог типа и стицањем нових
знања и информација.   

Драгана Малушев

Dr Mirjana M. Jovanovi}
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I

члан си УН комитета
за права о СИ од јануара
2011. о во је твој други ман-
дат, што на известан начин
представља не само твој
лични професионали успех,
већ и велико признање за
инвалидски покрет у Срби-
ји. Како ти оцењујеш овај
свој ангажман, колико ти
он значи и са каквим све
изазовима се суочаваш оба-
вљајући овај посао, лично и
професионално?

- Први пут сам изабран у
Комитет за права особа са ин-
валидитетом УН на 3. конфе-
ренцији Страна уговорница
Конвенције о правима особа са
инвалидитетом у седишту УН у
Њујорку у септембру 2010. го-
дине. Мандат ми је почео 1.

јануара 2011. и трајао до 31.
децембра 2014. На 7. заседању
Страна уговорница Конвенције
одржаном у седишту УН у
Њујорку у јуну 2014. изабран
сам по други пут у Комитет.
Други мандат почео ми је 1.
јануара 2015. и трајаће до 31.
децембра 2018. Чланство у
Комитету врхунац је моје доса-
дашње каријере и велико при-
знање за више од две деценије
ангажовања у инвалидском по-
крету. Моју номинацију и избор
подржале су како државе које
су ратификовале Конвенцију,
тако и организације особа са
инвалидитетом. 

У Комитету сам као пот-
председник радне групе за при-
ступачност имао прилику да
напишем нацрт Општег комен-

тара о члану 9 Конвенције, при-
ступачност. Имао сам једин-
ствену прилику као известилац
за спровођење Конвенције у ЕУ
процењујем степен поштовања
људских права у ЕУ, што је
заиста неуобичајен преседан. У
Бриселу су са нестрпљењем,
можда чак и извесном зебњом,
ишчекивали како ће један
Србин оценити њихов напредак
у владавини права и поштова-
њу демократских стандарда.
Поред ЕУ, био сам и известилац
за Мађарску и Чешку, а у рад-
ној групи Комитета за индиви-
дуалне представке надлежан
сам за регистрацију нових
представки. 

Као последица ангажова-
ња и преданог рада у Комитету
уследили су позиви да будем

ДР ДАМЈАН ТАТИћ

чланство у  Комитету
– круна успешне

каријере 
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предавач у Турској, Бугарској,
Македонији, Француској, Фин-
ској, Швајцарској, Шпанији,
Немачкој, Белгији, Грузији. Био
сам предавач на скуповима
Савета Европе, ЕУ, ОЕБС-а, на
Правосудним академијама ЕУ у
Триру и Турске у Анкари, Уни-
верзитетима у Базелу и Карлос
III у Мадриду.

Иако Комитет заседа два
пута годишње, много посла
морамо да обављамо и од куће,
да припремамо листе питања,
извештаје, нацрте општих ко-
ментара које потом усвајамо у
Женеви. Због временских раз-
лика понекад обављам консул-
тације скајпом са колегиницама
и колегама из Аустралије,
Тајланда, Чилеа, Гватемале
касно увече по нашем времену.
Често сам у авиону, за корисни-
ка колица то је понекад прили-

чан изазов. Током заседања
сваки дан се ради најмање од 9
ујутру до 6 увече, а поред фор-
малних заседања ту су и бројни
неформални састанци рано ују-
тру и касно увече, брифинзи,
размена идеја, читање мејлова
са најсвежијим верзијама мате-
ријала послатим после поноћи.
Чланови различитих радних
група Комитета понекад се
неформално састају и викен-
дом.

Јесење заседање Ко-
митетеа прошле и пролећно
заседање ове године су за
нас била посебно значајна,
јер је српски инвалидски
покрет у септембру 2015.
године представио алтерна-
тивни извештај, док је у
априлу 2016. године држа-
ва Србија представила први

иницијални из-
вештај о сровођењу
Конвенције у нашој
земљи. Како ти проце-
њујеш наше учешће и какви
су били званични, али још
више незванични комента-
ри осталих чланова Коми-
тета на учешће наше две
делегације у Женеви?  

- Србија је током размат-
рања Иницијалног извештаја о
спровођењу Конвенције остави-
ла утисак земље која је озбиљ-
но посвећена спровођењу Кон-
венције. По Пословнику о раду
Комитета ја као држављанин
земље чији се извештај размат-
ра нисам смео да учествујем у
поступку, али сам преко видео
линка могао да пратим део ди-
јалога отворен за јавност. И
званична државна делегација и
делегација покрета особа са
инвалидитетом оставиле су до-
бар утисак. Чланови Комитета
су се у значајној мери ослањали
на извештај из сенке који су
припремили Национална орга-
низација особа са инвалидите-
том Србије и Центар за само-
стални живот особа са инвали-
дитетом Србије. Неформални
брифинзи српских организација
особа са инвалидитетом за чла-
нове Комитета били су добро
посећени, а експерти су током
дијалога упутили члановима
државне делегације нека пита-
ња проистекла из извештаја из
сенке и поднесака нашег
цивилног друштва.

замолила бих те за
твој осврт на препоруке
које је Комитет упутио
Србији, након представља-
ња оба извештаја? 

- Комитет је у уводном
делу закључних опсервација
Србији апострофирао области у
којима је напредак највећи и
упутио препоруке шта би држа-
ва требало још да учини на

Dr Damjan Tati}
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спровођењу Конвенције. Пита-
ње механизама за надзор и
санкција за оне који не поштују
усвојене стандарде приступач-
ности јавља се у скоро свакој
држави. И питање замене сис-
тема старатељства системом
пружања подршке у остварива-
њу пуне пословне способности
је нешто на чему Комитет увек
инсистира. Деинституцио нали-
зација и заштита права особа
смештених у резиденцијалне и
медицинске установе су теме
на којима Комитет редовно
инсистира, поготову уколико
установе попут Заштитника
грађана и НВО у некој земљи
(МДРИ Србија у нашој земљи) у
својим поднесцима упозоре на
забрињавајуће стање у рези-
денцијалним установама. Пош-
то се Србија налази на мигрант-
ској рути, а пре две године смо

имали и катастрофалне попла-
ве, било је логично да Комитет
препоручи развијање инклузив-
них и приступачних система
управљања ризиком од елемен-
тарних непогода. Значајно је
што су надлежни укључили
многе препоруке Комитета у
нацрт нове Стратегије за особе
са инвалидитетом до 2020.
Остаје да се те препоруке
заиста и спроведу у пракси.

Након дугогодишњег
искуства у међународним
организацијама, али и као
експерт за права особа са
инвалидитетом и аутор
књига: „заштита људских
права особа са инвалидите-
том”, „Коментар закона о
спречавању дискримина-
ције особа са инвалидите-
том” (издања Службеног

гласника РС) и „Приступ
особа са инвалидитетом
културним, спортским, ту-
ристичким и рекреативним
садржајима” (студија писа-
на на енглеском језику за
потребе Савета европе), и
бројних стручних радова,
уредник зборника радова о
забрани дискриминације
Правног факултета у Беог-
раду, добро познајеш дома-
ће и међународне прописе и
још важније, имаш одличан
увид и у праксу у многим
земљама, посебно када су у
питању права особа са ин-
валидитетом. Да ли би мо-
гао да направиш компара-
цију у односу на то где се
ми данас налазимо, у поре-
ђењу са земљама у Региону
и у поређењу са другим ев-
ропским земљама?
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- Србија је једна од зема-
ља која има веома квалитетан
правни оквир за заштиту права
особа са инвалидитетом. Наш
Закон о спречавању дискрими-
нације особа са инвалидитетом
један је од најквалитетнијих у
Европи и већина земаља у
региону су своје анти-дискрими-
нацијске прописе радиле по
узору на српски закон. На
жалост, у спровођењу прописа
јављају се велики проблеми и ту
заостајемо за неким другим зем-
љама. Неодговарајући механиз-
ми надзора су често препрека
примени прописа, на пример у
области приступачности. И пре-
ношење широких надлежности
на локални ниво без системских
решења којима би дужности
локалних самоуправа у области-
ма попут социјалне заштите и
образовања биле праћене обез-
беђивањем довољних ресурса за
реализацију тих обавеза доводи
до урушавања права.

По твом мишљењу, шта
је то што у нашој правној

пракси треба што пре мења-
ти, како би и Србија стала у
ред земаља у којима су пра-
ва особа са инвалидитетом
високо рангирана?

- Као што сам већ поме-
нуо, неопходно је јачање меха-
низама за надзор над спровође-
њем прописа. Нужно је коначно
почети са доследном применом
законом прописаних санкција у
сваком случају кршења закон-
ских права особа са инвалидите-
том. Већ помињане препоруке
Комитета УН за права особа са
инвалидитетом представљају
одличне смернице како унапре-
дити правну праксу у Србији и
неопходно је што пре спровести
те препоруке. 

А шта је то на шта си
посебно поносан или што би
нарочито похвалио када је у
питању наша земља, нарав-
но у контексту људских пра-
ва о СИ?

- Наш Закон о спречавању
дискриминације особа са инва-
лидитетом, о коме сам већ гово-

рио. Током последњих десетак
година, водећи стручњаци за
људска права у Србији препо-
знали су значај питања равно-
правности особа са инвалидите-
том и подржали напоре инва-
лидског покрета на стварању
што бољег правног оквира. Била
је велика част радити на том
послу раме уз раме са својим
некадашњим професорима. Кроз
континуирану сарадњу са Прав-
ним факултетима универзитета
у Београду, Нишу и Новом Саду
и Центром за унапређивање
правних студија, имао сам и при-
лику да видим како стасавају
нове генерације правника и
допринесем њиховом упознава-
њу са правима особа са инвали-
дитетом.

Sa ~lanovima dr`avne delegacije Srbije
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Студијска посета Пар-
ламенту Велике Британије је
организована због чињенице да
у тој земљи парламентарна гру-
па за унапређење положаја

особа са инвалидитетом добро
функционише већ деценијама
уназад. Оваква парламентарна
група, осим у Европском парла-
менту, постоји само у два пред-

ставничка тела – у В. Бри-
танији и Шкотској. Настарија
група основана је у В. Брита-
нији још 1969. године и од тада
непрекидно функционише. Са

Студијска посета
Великој Британији

- Студијска посета Парламенту Велике Британије је организована у перио-
ду од 3. до 7. јула 2016, а у оквиру пројекта “Јачање политичког учешћа
особа са инвалидитетом у Републици Србији“ који партнерски спроводе
цИл и Но о ИС. – о на је истовремено служила прикупљању нових знања,
али ће уједно бити и добар алат у даљем процесу јавног заговарања за
бољи положај особа са инвалидитетом. 
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друге стране, покрет особа са
инвалидитетом у Србији има
блиске односе са покретом у В.
Британији. Важно је нагласити
и да Велика Британија пролази
кроз процес буџетске штедње,
као и Србија, тако да је ниво
подршке особама са инвалиди-
тетом умањен усвајањем оп-
штег антидискриминационог за-
кона, усвојеног 2010. год. Како
би се смањили јавни трошкови
за подршку и услуге, све рањи-
ве групе груписане су у једну
скупину, занемарујући њихове
различитости и потребе. С
обзиром на то да су тенденције
у Србији сличне, пројектни тим
је искористио студијску посету
за дијалог о овој теми.
Учесници у разговорима са обе
стране су били доносиоци одлу-
ка, као и представници органи-
зација особа са инвалидитетом.
Такође, како је приступачност
изборног процеса  један од
основних компоненти пројекта,
тако је циљ посете укључивао и
упознавање са  изборним зако-
нодавством у В. Британији и на
који начин се овај процес чини
доступнији за особе са инвали-
дитетом.      

Студијска посета је орга-
низована у периоду од 3. до 7.
јула 2016. године, а организо-
вана је захваљујући помоћи
организација “Disability Rights
UK” и “Европска  мрежа за са-
мостални живот” (ЕНИЛ). Деле-
гацију Србије чинили су: народ-
на посланица Дубравка Фили-
повски, представница Репуб-
личке изборне комисије Маја
Пејчић, представница Повере-
нице за заштиту равноправно-
сти Тијана Милошевић, као и
представнице пројектног тима:
директорка пројекта и коорди-
нататорка за комуникацију са
Парламентом Гордана Рајков,
менаџерка пројекта Сања Нико-
лин, координаторка пројекта
Мимица Живадиновић, коорди-

наторка локалних активности
Иванка Јовановић и координа-
торка активности везаних за
приступачност изборног проце-
са Софија Мандић. У делегацији
су биле и персоналне асистент-
киње – Биљана Дучић и Анђел-
ка Јанићијевић. 

Састанак у организа-
цији Diability Rights UK
(ДРУК)

Ово је био уводни саста-
нак на коме се српска делега-
ција упознала са развојем пок-
рета особа са инвалидитетом у
В. Британији, тренутним изазо-
вима у раду и улози ДРУК на
ове процесе. Филип Конели био
је домаћин састака, а уједно је
саветник за јавне политике и
рад са парламентом у ДРУК. 

ДРУК има улогу “критич-
ког пријатеља” доносилаца од-
лука. Ово није нимало лако с
обзиром на то да једна од три
фунте коју користе удружења
долазе од владе. Тај новац
углавном покрива пружање
услуга. Конкретно, ДРУК тре-
нутно добија два гранта те
врсте. Један за саветовање
владе о здравственим питањи-

ма ОСИ, док се
други тиче бизниса,
иновативности и знања.
ДРУК има око хиљаду члано-
ва и неколико стотина органи-
зација-чланица. 

ДРУК се бави заштитом
интереса ОСИ код чланова
Парламента, истраживањима,
израдом извештаја, предлага-
њем препорука и контактом са
локалним активистима и парла-
ментарцима. Контактирање, од-
носно посредовање, између
грађана и парламентараца се
често зове “Е-mail то action”.
Овај механизам је врло често
успешан. Ако нека иницијатива
прикупи 100.000 потписа, Пар-
ламент је у обавези да о њој
расправља. Често се користи и
Twoobbying – начин да се за
одређена решења лобира преко
Твитера.

Ф. Конели сматра да све
позитивне промене долазе из
парламентарне и ванпарламен-
тарне активности. У принципу,
политичари нису проактивни,
већ само реактивни на прити-
сак. Мало њих има своје идеје.
Због тога је важно да имамо
јако цивилно друштво. Шансе
за промену долазе из ситуација
које ми сами креирамо.
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Везано за питање изласка
УК из Европске уније, велики
број ОСИ је гласао за останак у
Унији. Разлози су повезани са
очувањем права ОСИ, борбе
против сиромаштва, идејом
равноправности и заштите жи-
вотне средине, које се повезују
са Европском унијом. У овом
тренутку, након исхода рефе-
рендума, постоји значајан осе-
ћај несигурности. Толико тога
за шта су се бориле ОСИ ће
постати упитно. 

Једна од мисија ДРУК
јесте да мења начине на који се
уобичајено говори о инвалиди-
тету. Током периода штедње,
тај контекст је био изразито
негативан: ОСИ не раде или не
желе да раде, желе само повла-
стице (чак и они којима нису
потребне), покушавају да пре-
варе систем и неискрени су у
вези са својим стварним потре-
бама. Ми морамо да створимо
другачију слику, али како?
ДРУК се ту ослања на оно што
ОСИ могу, на позитивне аспек-
те. ДРУК је још 2008. године
схватио да је период финан-
сијске кризе заправо период

озбиљних промена које ће бити
врло штетне по људе и донети
умањивање достигнутих права.  

Филип Конели је чак раз-
вио и апликацију ‘Be Resilient’,
која омогућава ОСИ да са дру-
гима поделе информације о
томе како су прилагодили свој
живот околностима у којима се
налазе. Људи углавном постав-
љају видео садржаје, па је
апликација постала нешто
попут тзв. библиотеке инвали-
дитета.  

Састанак са локалним
организацијама о СИ

Одржан је и састанак са
неколико локалних организа-
ција, а имао је за циљ боље
упознавање са радом организа-
ција ОСИ у Лондону. Примера
ради, једна од организација
(Disability Action Islington) по-
крива територију на којој живи
око 211.000 људи и која има
два представника у Парламен -
ту, укључујући и лидера
Лабуристичке партије. 

Локалне организације

углавном имају два приступа –
један је приступ организација
које пружају услуге, а други је
приступ заговарања за равно-
праван приступ правима. 

Због економске кризе, у
последњих 25 година ОСИ су
постајале све тише у својим
захтевима. Синди Мартс је гово-
рила о разлозима због којих је
престала да користи услуге
организоване на централном
нивоу. Док их је користила,
десило јој се да пружаоци услу-
ге нису хтели да крену са њом у
куповину јер је падала киша, а
то је наводно представљало
некакав ризик. Једном прили-
ком јој је чак онемогућена услу-
га куповине и она је тада оста-
ла читав викенд без хране.
Предност система директног
плаћања је што имате већу
флексибилност и можете сами
да уредите распоред подршке.
Међутим, то доноси нове обаве-
зе и захтева одређене вештине.
Већина ОСИ није имала прили-
ку да се бави менџерским
послом или запошљава људе,
што отежава сналажење у овом
систему.
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Енди Грин потвруђује да
људима није лако да организују
коришћење личног буџета. ОСИ
немају довољно искуства на
тржишту, нити имају одгова-
рајуће вештине. 

Када су у питању персо-
нални асистенти, постоје про-
блеми у дефинисању њихове
улоге. Тако су неки корисници и
асистенти своје спорове реша-
вали и пред судовима. Нацио-
нални минимум за плате персо-
налних асистената је 7,55
фунти по сату.

Састанак са члановима
Изборне комисије    

Овај састанак је био
посвећен разговорима о прак-
тичним решењима за повећано
учешће ОСИ у изборном проце-
су. Неке од конкретних тема
биле су приступачност бирач-
ких места и изборног процеса и
алатке које омогућавају присту-
пачност. Статистика показује
да ОСИ и даље у много нижем
броју од опште популације
излазе на изборе (излазност је

20-30%), али то је напредак у
односу на претходни период.
Изборна комисија има различи-
те активности у покушају да
ствари учини бољим – попут
објављивања водича за коорди-
наторе изборног процеса, а које
укључују и питања положаја
ОСИ у процесу гласања.

Од 42.000 бирачких
места, веома висок проценат
(не постоји прецизан податак)
је у потпуности приступачан.
Такође, пре сваких избора се
организује обука за особе које
спроводе изборе, приступач-
ност бирачких места се обавез-
но проверава сваких пет годи-
на, али се то практично дешава
пре сваких избора. Уколико
више не испуњава потребне
услове, бирачко место може
применити локацију – мада се
то врло ретко дешава. 

У буџету су одвојена
посебна средства за омогућава-
ње приступачног гласања, уко-
лико објекат на ком се одржа-
вају избори није приступачан. 

У В. Британијии свако
може гласати поштом, без обзи-
ра на разлоге. Процедура за
гласање поштом се значајније
променила 2006. године, након
неколико покушаја злоупотре-

СВА БИРАчКА МеСТА
Мо РАЈУ ИМАТИ НИСКе

СТо ло Ве зА По ПУњ АВАњ е
лИСТИћ А. СлеПе И СлАБо -

ВИДе о Со Бе ИМАЈУ НА
РАСПо лАгАњ У По СеБАН

ТАКТИлНИ До ДАТАК
ИзБо РНо М лИСТИћ У,

По ПУТ ш АБло НА. ТАКо ђ е,
СВАКо  БИРАчКо  МеСТо

ш ТАМПА ЈеДАН глАСАчКИ
лИСТИћ  У ВелИКо М фо Р-
МАТ. По Мо ћ  ПРАТИо цА

ПРИ глАСАњ У Је ТАКо ђ е
Мо гУћ А. УКо лИКо  Је глА-
САчИМА По ТРеБНА БИло
КАКВА До ДАТНА По Мо ћ ,

БИРАчИ Их Мо гУ Ко НТАК-
ТИРАТИ. ПРИМеРА РАДИ,

зА о Со Бе СА ДИСлеК-
СИЈо М ИзБо РНИ МАТе-

РИЈАлИ Мо гУ БИТИ ш ТАМ-
ПАНИ У РАзлИчИТИМ

Бо ЈАМА ИлИ ВелИКИМ
фо НТо М. 
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бе. Бирач уз захтев
за гласање шаље и

свој датум рођења и
својеручни потпис. Када

добије гласачки листић,
такође је потребно да напи-

ше датум рођења и потпис,
након чега софтвер проверава
аутентичност података на гла-
сачком листићу. Захтев за гла-
сање поштом мора бити послат
најмање 12 дана пре одржава-
ња избора. Гласачки листић
мора бити послат до 10 h на
изборни дан, а гласачи су осло-
бођени плаћања поштарине.
Уобичајено 15-16% људи гла-
сају на овај начин.

Не постоји јединствени
бирачки списак. Он се води на
сваком бирачком месту и гласа-
чи се морају регистровати за
гласање. На самом бирачком
месту нема посебних мера
предострожности – није по-
требно показати личну карту,
потписати се, а не користи се
ни контролни спреј.

Комисија сарађује са ор-
ганизацијама ОСИ као поузда-
ним партнерима и изворима ин-
формација. Информације које
они обезбеђују су најразличи-
тије. Примера ради, организа-
ција Man cap је помогла у из-
ради разумљивог водича кроз
референдум за особе са мен-
талним инвалидитетом. Такође,
обезбеђена је и телефонска ли-
нија на изборни дан за ОСИ.
Питања која се обично појав-
љују су она повезана са типови-
ма подршке која је обезбеђена
при гласању.

У В. Британији постоји и
могућност гласања за другог у
хитним случајевима. Ова могућ-
ност се може искористити до 17
h на изборни дан. Примера
ради, током референдума, ову
могућност је искористило око
8.000 људи. Гласање за другог
обично користе људи који због
здравственог стања не могу да
додђу до свог бирачког места и

за овако нешто им је потребна
потврда лекара. Након тога,
особа коју је гласач овластио
долази на његово бирачко
место и гласа уместо особе која
је у томе спречена. Овлашћење
за особу која ће гласати уместо
вас је могуће самостално саста-
вити, без помоћи адвоката или
суда. Једна особа може бити
замена за највише два гласача,
а изузетак је једино гласање у
име блиских људи у породици.

Особе са менталним
инвалидитетом могу да гласају
у В. Британији, без ограничења
и додатних услова. Затворе-
ници немају право гласа, док га
притвореници имају. Изборно
законодавство у В. Британији
датира из 1872. године, мада је
у међувремену модификовано.

mE]UNARoDNE AkTIVNoSTI

Karen Lamli iz Parlamentarne grupe V. Britanije 
za odnose sa Srbijom
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Састанак са представ-
ницом горњег дома
Парламента (хоусе оф
лордс), Баронесом
ш ејлом холинс

Баронеса Холинс је уго-
стила представнике делегације
Србије. Она је чланица горњег
дома Парламента, чији чланови
нису бирани на изборима. Они
су своје место у овом дому
наследили или су у њега имено-
вани (што је постала могућност
од пре 50 година). Именовање
је често поклон премијера у
тренутку одласка са функције.
Баронеса је такође и психијат-
рица, па је у оквиру пројекта
Светске здравствене организа-
ције једном приликом боравила
у Србији.

Улога горњег дома је да
преиспитује законодавна реше-
ња. Расправе могу да трају
сатима и данима, док је доњи
дом више концентрисан на то
да их брзо усвоји. Овај дом је
користан и за анализу ефеката
прописа, укључујући ту и ана-
лизу њиховог утицаја на особе
са инвалидитетом. Чланови
горњег дома могу постављати
питања и тражити састанке са
министрима. Чланови дома се
доста ослањају на удружења
грађана, односно на њихову
експертизу у одређеним обла-
стима. У том односу је најваж-
није поверење, јер ниједан
политичар не може знати све о
свим областима. Због овога је
ДРУК, као и неке друге органи-

зације ОСИ, веома важан за
чланове парламента. 

Организације им често
спремају материјале за седни-
це, а понекад чак и напишу
говор. Баронеса Холинс се
посебно бави питањима мен-
талног инвалидитета, а разлог
том посебном интересовању је
чињеница да има сина са аутиз-
мом. Њена ћерка је такође
особа са инвалидитетом. У
Парламенту је чланица групе за
ментално здравље и унапређе-
ње положаја особа са интелек-
туалним инвалидитетом и
аутизмом. 

mE]UNARoDNE AkTIVNoSTI

ПАРлАМеНТАРНА гРУПА зА УНАПРеђ ењ е По ло ЖАЈА о СИ о КУПљ А љ УДе Из
РАзлИчИТИх ПАРТИЈА. По  ЈеДАН члАН о БАВезНо  Мо РА БИТИ ПРеДСТАВНИК ВлАДе И 

о По зИцИЈе У о БА До МА. УКУПНо , гРУПА ИМА 12 члАНо ВА. Во ДИ Је ДР лИзА
КАМеРо Н, КлИНИчКА ПСИхо ло ш КИњ А. По Сло Ве СеКРеТАРИЈАТА гРУПе чеСТо  
о БАВљ АЈУ о РгАНИзАцИЈе цИВИлНо г ДРУш ТВА, Ко Је Мо гУ И ПРИСУСТВо ВАТИ 

САСТАНАцИМА И По СТАВљ АТИ ПИТАњ А. У ЈеДНо М САзИВУ гРУПА Је ИМАлА 
67 члАНо ВА И о Ко  600 По СМАТРАчА.
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Састанак са
Карен ламли,

Парламентарна
група за односе са

Србијом

Председница групе и пос-
ланица Карен Ламли је јаке
везе са Србијом успоставила
кроз Вестминстер Фондацију за
демократију. Посланица Ламли
је запазила да је много тога
сличног у раду британског и
српског парламента. У Великој
Британији, када звоно зазвони,
посланици имају осам минута
да уђу у салу за гласање пре
него што се врата затворе.
Политика у В. Британији подра-
зумева озбиљну дисцплину,
што је видела и у Србији. 

Госпођа Ламли сматра да
Велика Британија може да
научи доста тога о положају
ОСИ од Србије. Ствари нису
идеалне, примера ради, зграда
Парламента није у потпуности
приступачна, за разлику од
Велшког Парламента. Такође
сматра да, као  у неким другим
земљама, ОСИ нису уједињене.

Састанак са др лисом
Камерон, председни-
цом Парламентарне
групе за унапређење
положаја особа са
инвалидитетом

Посланица Камерон је
представила начин функциони-
сања парламентарне групе за
унапређење положаја особа са
инвалидитетом. Сем тренутних
чланова, у раду групе учествују
и њени некадашњи чланови и
посланици. Оно чиме се група
бави је, примера ради, одржа-
вање јавних слушања о пита-
њима важним за ОСИ, попут
смањивања јаза у запослености

између ОСИ и опште попула-
ције. У Влади постоји министар
који се бави питањем положаја
ОСИ, али он није особа са инва-
лидитетом. Парламентарна гру-
па се у великој мери ослања на
ДРУК. Покушавају и да иници-
рају промене и поправе услове
живота за ОСИ. Такође, група
води парламентарни програм за
стажирање ОСИ, чиме желе да
их мотивишу да се активније
укључе у политику и у будућно-
сти кандидују за посланичке
позиције.

Посланица Камерон има
жељу да дође у Србију и да
сличну размену организује и са
Шкотским Парламентом. 

Састанак са представ-
ницима локалне само-
управе и локалним
организацијама о СИ

Овај састанак је био
посвећен околностима у којима
су локалне самоуправе суочене
са мерама штедње и смањива-
ња буџета, док истовремено мо-

рају да одрже квалитет услуга
за грађане.

Три локалне самоуправе
(Westminster, Kensington и
Chelsea и Hammersmith и
Fulham) су се удружиле, са
циљем да ураде више са мање
новца којим располажу. У њима
живи око 600.000 људи и пред-
стављају другу најбројнију ур-
бану територију у В. Британији.
Та територија је разнолика и у
њој живе како неки од најбога-
тијих људи у земљи, до оних
који због лошег квалитета жи-
вота могу да очекују да ће
живети чак десет година краће
него што је то просечно очеки-
вано.

Закон о социјалној зашти-
ти усвојен пре седам година
обавезао је систем на пружање
интегрисаних услуга, попут
услуга социјалне заштите и
здравствених услуга. Око 35 %
новца из локалног буџета се
троши на социјалне услуге. ОСИ
су у овом процесу интеграције
услуга добри сарадници. Циљ је
да до 2020. године све социјал-
не услуге буду обједињене. 

Dr Lisa Kameron
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Овогодишњи  интерна-
ционални камп за младе који је
ЕАМДА организовала у Ровињу
окупио је младе оболеле од
неуромишићних болести из три
државе: Хрватске, Словеније и
Србије.

Домаћин кампа, Савез
друштава дистрофичара Хрват-
ске, упутио је  позив за ово див-
но дружење мом сину, Вуку
Ђорђевићу. Вук је од свог ста-
ријег друга из Удружења дис-
трофичара Ниша, Матије То-
мића, који је био учесник кампа
за младе пре неколико година,
слушао предивне приче. Жеља
да и он једном исто доживи му
се остварила и нас двоје смо се
обрели на аеродрому у
Београду.

Авантура је почела. Вуко-
ва уштеђевина за нову графич-
ку картицу без размишљања је
преточена у авионске карте за
Пулу. Први пут авионом и он и
ја. Када кренете на пут, а кре-
ћете се инвалидским колицима,
а успут имате и две торбе, два
ранца и само једну маму са
собом (иако свака част мојој
маленкости), спремни сте на
свакакве компликације. Никад
лепше, брже и једноставније
нисмо путовали. Када су се
облаци разишли и почели да се

помаљају обриси прелепе
Истре осећај је био неверова-
тан!

Када смо стигли на одре-
диште обоје смо се сложили -
рај на земљи и тај утисак се
није мењао до краја нашег
боравка.

Центар МАРЕ у коме смо
били смештени налази се у бли-
зини Ортопедске и рехабилита-
ционе болнице „Прим. др
Мартин Хорват“. Око Центра,
који је на обали мора, налази се
велики врт са стазама које воде
уз обалу, кроз борову шуму.
Сам Центар у потпуности је
прилагођен за кретање инва-
лидским колицима. Свуда је
могуће лако проћи, млади су

могли без напора шетати кроз
цео објекат и врт и даље до
плаже која се налази свега пар
минута даље, ту је била и стаза
дуга скоро два километра уз
обалу, кроз шуму.

Добродошлицу учесници-
ма кампа пожелели су председ-
ник ЕАМДА-е Борис Шуштаршич
и председница СДДХ, Марица
Мирић. Они су били задужени
за едукативни део богатог про-
грама кампа. Покушали су да
пренесу најмлађим активистима
дух оснивања и јачања инва-
лидског покрета на овим нашим
просторима, неопходност са-
радње и повезивања међу
њима, као и  међу члановима
њихових  породица. Причало се
о правима и начинима за оства-
ривање права особа са инвали-
дитетом, договарале су се
заједничке активности и разме-
њивала искуства. 

Да се млади имају на кога
угледати потрудили су се и др
Зорислав  Бобуш, председник
Заједнице савеза особа са инва-
лидитетом Хрватске  и  Дамир
Јурин, председник Хрватског
савеза у боћању особа са инва-
лидитетом, који је био задужен
за музичке вечери. 

Прве музичке вечери Вук
је дискретно, из прикрајка,

Камп за младе  
у организацији еАМДА-е

„Тамо су добри људи, место је мирно, свеж ваздух, сунчано,
весело. Волео бих да дођем поново или да моји пријатељи

дођу код мене“ - Вуков је утисак на завршетку омладинском
кампа.
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пратио како се његови, једва
нешто старији новостечени дру-
гови, врло радо прикључују
веселом Дамиру, пратећи га у
песми. Није прошло дуго, свега
пар дана, када се и он одважио
да приђе микрофону. Цело
друштво га је пратило певајући
“Нишка бања, топла вода...”
док је за интерпретацију “Како
је лепо бити глуп”, од Рибље
Чорбе, доживео овације. 

Мени је одмах било лако
спријатељити се са родитељима
и члановима породица, имала
сам осећај да се знамо година-
ма. Ујутру се кафа кувала у
лонцу, сипала кутлачом и пила
на огромној тераси. Слободно
време смо проводили заједно,
ми старији највише
рано ујутру, а ови
млађи у касним са-
тима. Сазнала сам
многе корисне ст-
вари из области
рехабилитације ,
лечења и неге које
могу употребити
код куће. Упоз-
навши ове снажне
породице које оди-
шу позитивном ене-
ргијом, оптимизмом
и заједништвом,

“напунила сам батерије” за
један дужи период.

Рехабилитациони про-
грам који је био на располагању
свим учесницима водио је
физиотерапеут Слободан Ма-
ринковић, a показивао је вежбе
дисања и рехабилитационо
пливање. 

Плажа која се налазила у
оквиру рехабилитационог цент-
ра била је у потпуности опрем-
љена за купање и одмор.
Свакога дана неколико физио-
терапеута је асистирало особа-
ма са инвалидитетом при улас-
ку и изласку из воде и то кори-
стећи тапацирани кревет који
су по бетонској рампи уз помоћ
електричног механизма спушта-

ли до воде и назад. Вук је ужи-
вао да посматра шкољке, риби-
це, рачиће и морске звезде. 

Ако не поменемо дуге
шетње кроз стари град Ровињ
начинићемо велики пропуст.
Уске улице, поплочане калдр-
мом још у неком давном столе-
ћу са малим трговима и кућама
дугиних боја, живописне,  пре-
пуне раздраганог света. Свуда
око себе можете чути како
људи говоре француски, ита-
лијански, немачки... Препуна
лука рибарских и туристичких
бродића. Волите ли бранцин
или пуњене лигње, на правом
сте месту. 

“Тамо су добри људи,
место је мирно, свеж ваздух,

сунчано, весело. Волео
бих да дођем поново
или да моји пријатељи
дођу код мене.” - Вуков
је утисак за крај.

Хвала ЕАМДА-и,
Савезу Дистрофичара
Хрватске и Савезу дис-
трофичара Србије на
овом незаборавном ле-
товању.

Биљана Ђорђевић
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Састанак Заједнице орга-
низација ОСИ Ужица, нефор-
малне групе која окупља 10
организација особа са инвали-
дитетом одржан је 30. августа
2016. године у малој сали ужич-
ке Градске куће. Састанак је
сазван на иницијативу Градске
управе ради упознавања, сагле-
давања потреба и проблема
ових организација и њихових
чланова, с обзиром на избор
новог сазива градског већа и
новог већника за социјалну по-
литику, Видоја Дрндаревића.

Састанку су поред пред-
ставника Удружења дистро-
фичара присуствовали и пред-
ставници осталих организација
особа са инвалидитетом, члан
Градског већа задужен за об-
ласт бриге о породици, здрав-

ства и социјалне политике,
Видоје Дрндаревића, шеф одсе-
ка за изворне послове у друшт-
веним делатностима, Љиљана
Јовановић и Небојша Сарван,
кординатор градске кацеларије
за сарадњу са цивилним друшт-
вом.

На почетку је градски
већник задужен за област бриге
о породици, здравства и соци-
јалне политике, Видоје Дрн-
даревића истакао да му је наме-
ра да се на почетку свог ман-
дата упозна са радом, активно-
стима, приоритетима, али и про-
блемима организација особа са
инвалидитетом и њихових чла-
нова, како би брже, ефикасније,
а у координацији са члановима
Заједнице, радио на њиховом
решавању и унапређењу поло-

жаја особа са инвалидитетом,
односно чланова ових Удру-
жења.

Након обраћања господи-
на Дрндаревића представници
организација особа са инвали-
дитетом су преставили свој рад,
проблеме и дали предлоге за
будућу сарадњу указујући на
своје приоритете за наредни
период.  

Небојша Сарван, као тре-
ћи представник градске управе,
истакао је неопходност да сред-
ства на посебној буџетској
линији буду намењена финанси-
рању рада ових удружења, али
и да средства намењена финан-
сирању социјалних услуга оста-
ну на истом нивоу.  

На самом крају, градски
већник за социјална питања
позвао је присутне да се нови
састанак Заједнице одржи у
новембру како би усагласили
ставове који су важни за доно-
шење новог буџета града Ужица
за 2017. годину.

Представници организа-
ција особа са инвалидитетом
изразили су задовољство ини-
цијативом градског већника за
сазивање овог састанка, с обзи-
ром да координирано деловање
организаија ОСИ, поготово на
иницијативу доносилаца одлу-
ка, нису тако честа појава и
пракса у локалним самоуправа-
ма у Србији.

Ако се по јутру
дан познаје...
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На округлом столу који је
28. септембра  организовало
Удружења дистрофичара Зла-
тиборског округа, а уз подршку
Министарства за рад, запош-
љавање, борачка и социјална
питања, тема је била „За-
пошљавање особа са инвали-
дитетом у Ужицу данас и пер-
спектива за будуће запош-
љавање“. Присутни су раз-
менили мишљења о  актив-
ностима које се реализију у
оквиру организација особа са
инвалидитетом, Националне
службе за запошљавање као и
од стране других значајних
актера у граду који могу да
поспеше запошљавање особа
са инвалидитетом. 

Преставница Нацио-
налне службе за запошља-
вање, Биљана Терзић упознала
је присутне о структури не-
запослених особа са инвали-
дитетом по броју, полу, струч-
ној спреми и другим критери-
јумима. Такође, осврнула се и
на активне мере за запош-
љавање и представила број-
чано стање ангажованих особа
са инвалидитетом у оквиру јав-
них радова, као и на под-
стицајне мере за запоош-
љавање ОСИ, тј. поршку пос-
лодавцима који ангажују особе
са инвалидитетом. Присутни су
се сложили да без обзира што
су поједине мере које пружа

Национална служба
краткорочне, оне
ипак позитивно ути-
чу на особе са ин-
валидитетом. 

Преставници
организација особа
са инвалидитетом
су се осврнули на
постојећи Закон о
запошљавању и
професионалној ре-
хабилитацији и о
његовим преднос-
тима и манама.
Упознали су при-
сутне о броју незапослених
особа са инвалидидитетом у
оквиру Удружења, као и које су
мере примењивали у запо-
шљавању ОСИ. Присутни су
упознати са активностима
Удружења церебралне и дечије
парализе  које су започете у
оквиру оснивања социјалног
предузећа.  

Заменик градоначелника
Немања Нешић је изнео своје
мишљење о Закону и истакао
да даје велике у могућности
запошљавању ОСИ. Такође је
истакао да су активне мере На-
ционалне службе за запош-
љавање, као што су јавни
радови добре, али оно што је
лоше је то што су краткорочне.
Заменик градоначелника је
такође истакао и мањкавости
које се дешавају приликом

изласка на процену радне
способности. Укратко је упо-
знао присутне са активношћу
која се односила на посете 100
фирми у граду и околини и са
њиховим потребама и могућ-
ностима за запошљавање не-
запослених и из редова теже
запошљивих. Заменик је по-
себан акценат ставио на ос-
нивање социјалног предузећа. 

Градски већник заду-
женен за социјалну политику,
Видоје Дрндаревић изнео је
став да је руковоство града
Ужица спремно да  учини све у
оквиру својих могућности како
би се што већи број особа са
инвалидитетом запослио, а
потом је укратко представио и
рад локалног савета за
запошљавање.

U`ice
Pi{e: ^edomir Cicovi} 

о КРУглИ СТо  

запошљавање особа са
инвалидитетом у Ужицу 
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U`ice
Pi{e: ^edomir Cicovi} 

Већ трећу годину за редом
Удружење дистрофичара Злати-
борског округа средствима Минис-
тарства културе и информисања
реализује пројекат чији су про-
извод медијски садржаји, а циљ
заступање тема које нису „комер-
цијалне“, а тичу се положаја, пра-
ва, проблема, потенцијала и при-
мера добре праксе, а у вези са
особама са инвалидитетом у нај-
ширем смислу те речи.

Овога пута, пројектом који
је стартовао у августу и траје до
краја године, предвиђена је реа-
лизација укупно 25 медијских
садржаја и то: 10 радио емисија, 5
телевизијских емисија, 5 чланака
на интернет порталу и 5 колумни.
Радио и ТВ емисије су колажног
типа и покривају све врсте наве-
дених активности, али овога пута,
за разлику од ранијих година,
када је акценат стављан на град
Ужице, фокус је проширен на цео
Златиборски округ. Ово је погото-
во важно због тенденције гашења
малих локалних медија у мање
развијеним општинама. Ова чиње-
ница је утолико важнија, ако се
зна да је Златиборски округ тери-
торијално највећи у Србији.

И зато је реализација овак-
вих пројеката кључна да би особе
са инвалидитетом и даље остале у
фокусу, да би се мењала свест и
окружења, али и самих особа са

инвалидитетом и да би се тиме
унапређивао њихов положај на
посредан, али одржив и дугорочан
начин. Чињеница да наше
Удружење већ трећу годину за
редом добија средства на овом
великом конкурсу говори сама за
себе о квалитету нашег рада на
том пољу.

Пројекат „Информативно-
афирмативна мрежа златиборског

округа“
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После једногодишње па-
узе Удружење дистрофичара
Сремског округа је наставило
своју дугогодишњу пловидбу
започету још давне 2001. годи-
не и по 14. пут за ових 16
година организовало рехаби-
литациони опоравак на мору. 

У периоду од 1. до 11.
августа  ове године је одржан
рехабилитациони опоравак
чланова и то у Прчњу са
смештајем у хотелу „Врмац“.
Овога пута на опоравку је
укупно је боравило 20 особа од
тога 11 чланова и 9 пратилаца.

Све време боравка нас је
пратило лепо време, тако да
смо могли да се препустимо ча-
рима предивног, чистог мора и
да уживамо у зрацима топлог
сунца, а понеки од нас су иско-
ристили прилику да посете и
стари град Котор. Уз добро
расположење, пријатно друже-
ње и праву атмосферу у

»екипи«, овај опоравак ће нам
остати у дугом и лепом
сећању.

Превоз је као и раније од
Београда до Тивта био орга-
низован авионом,  а један
мањи део чланова је путовао
приватним аутомобилом. 

СРеМцИ  НАСТАВљ АЈУ  
Пло ВИДБУ

Ruma
Pi{e: Krsto Markovi}
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Удружење дистрофичара
јужнобанатског оркуга са седиш-
тем у Панчеву, реализовало је
излет на Сребрном језеру 13.
августа 2016. године.  Неколико
година уназад волели смо да
освајамо висине, сада је врело
лето пресудило да нам вода буде
опет извор друзења. Као про-
грамску активност, наши чланови
већ дуго година уназад, заједно
са својим пратиоцима или својим
најближим укућанима, покуша-
вају да промене мишљење широј
јавности о особама са инвалиди-
тетом.

На излету је било 35 људи,
заједно са пратиоцима. Морамо
да похвалимо и возача аутобуса
АТП-а на дивној вожњи и на
олакшаном приступу особама са
инвалидитетом захваљујући но-
вим аутобусима.

Топло време, само је учи-
нило да тај дан буде што лепши.
Причи, смеху и шали никад краја,
а уз то велика борба и енту-
зијазам да се покаже да смо сви
једнаки, да сви имамо исте
потребе и жељу  за купањем.

Једногласно смо  закључи-
ли да нам оваква дружења дођу
као лек за душу, и да им се нада-
мо да ће их бити што више.

Pan~evo
Pi{e: Sla|ana Radenkovi}

о рганизован излет на
Сребрном језеру
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Удружење дистрофичара
Лесковац у партнерству са ло-
калном самоуправом града Ле-
сковца и уз финансијску под-
ршку Европске уније и Владе
Швајцарске, а преко програма
Европски ПРОГРЕС, реализује
пројекат који има за циљ да се
особе са инвалидитетом социо-
економски оснаже кроз форми-
рање и покретање мини фарми
кока носиља.

Пројекат, који ће трајати
седам месеци, предвиђа на-
бавку опреме и живине пот-
ребне за покретање мини-
фарми кока носиља, а особе са
инвалидитетом које су прошле
одређене критеријуме заједно
са члановима породице имаће
прилику да похађају обуке
како би могли да на адекватан
начин узгајају коке, одржавају
фарме и стекну пословне веш-

тине кроз обуку
израде бизнис
плана. 

Идеја је да
овим програмом
подстакнемо ко-
риснике да пок-
рену сопствени
бизнис и да се
самозапошља-
вају.

Leskovac
Pi{e: Dragana Petrovi}

Почела имплементација пројекта
,,Унапређење самозапошљавања
међу особама са инвалидитетом”

Пројекат има за циљ да се особе са инвалидитетом социо-економски оснаже
кроз формирање и покретање мини фарми кока носиља.
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Пријатно јулско јутро, сунце
већ за конопац кренуло у освајање
небеског свода изнад средњове-
ковне Жиче. Просипа своје зраке
по сребрнастим куполама и утапа
их у жаркоцрвену боју зидова древ-
ног манастира најављујући врели-
ну ужареног дана.

Недалеко од поносне свети-
ње опружило се Жичко језеро.
Буди се из ноћног сна и умива
сунчевим зрацима у јутарњој све-
жини. Светло и чисто дочекује

своје традиционалне госте.
Овог 21. јула, по једанаести

пут, дошли су му заљубљеници у
спортски риболов, чланови Удру-
жења дистрофичара из Ужица,
Чачка, Новог Пазара, Смедерева и,
домаћина овог такмичења, Кра-
љева. На „Жичу 2016“ пристигло је
укупно 6 двочланих екипа лица
оболелих од мишићне дистрофије,
а придружило им се и петоро пра-
тилаца да осете драж риболовач-
ког поздрава „Бистро“.

После љубазног дочека так-
мичара од стране секретара Сте-
вана Тодоровића и социјалне рад-
нице Милице Јелић из Удружења
Краљева, пријатељских поздрава
старих пријатеља у 8 часова,
судија Млађо дао је знак за поче-
так такмичења. Ови упорни и храб-
ри људи све до 11 часова водили су
беспоштедну борбу, али са свим
одликама фер-плеја. Желели су по
врелини која је освајала, упркос
томе што риба није „гризла“ да
дођу до што бољег улова и освоје
пехаре и медаље у екипној и
појединачној конкуренцији. 

По завршетку такмичења и
мерења улова, који због времен-
ских (не)прилика није био на
завидној висини, сви учесници овог
такмичења преселили су се у
ресторан „Сунце“ где се традицио-
нално проглашавају победници уз
поподневни одмор, ручак и друже-
ње.

И док су се такмичари осве-
жавали пићем, организатори
„Жиче 2016“ уз помоћ доајена овог
такмичења, Радована Павловића из
Чачка, обрадили су укупне резулта-
те.

Kraqevo
Pi{e: Vladan Petrovi}

Такмичење у спортском риболову
„Жича 2016“
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Појединачни резултати

Сектор А
1. Радован Павловић, Чачак I, 830
грама улова – златна медаља; 

2. Зоран Савић, Ужице, 430 грама
улова – сребрна медаља; 

3. Ненад Чурлић, Краљево, 200
грама улова – бронзана медаља; 

Сектор Б
1. Ана Ђокић, Ужице, 530 грама
улова – златна медаља; 

2. Дејан Макрагић, Краљево, 330
грама улова – сребрна медаља;

3. Јовицa Недељковић, Смедерево,
180 г улова – бронзана медаља;

екипни пласман

1. Ужице, 3 секторска пласмана,
укупни улов 1050 грама – златни
пехар;

2. Чачак I, 5 секторских пласмана,
укупни улов 880 грама – сребрни
пехар;

3. Краљево, 5 секторских пласма-
на, укупни улов 530 грама – брон-
зани пехар;

Победник међу
пратиоцима био је Ми-
лорад Драгањац са 340
грама улова, добитник
пехара.

Признање мајстор
стазе и златни пехар ос-
војио је Радован Павло-
вић из екипе Чачак I са
830 грама улова. 

Свечану доделу
пехара и медаља, уз
фотографисање за успо-

мену, обавили су секретар Стеван
Тодоровић и стручна сарадница
Милица Јелић из Удружења дис-
трофичара Краљево – Рашки округ.

После проглашења победни-
ка и додела медаља и пехара, у
пријатном амбијенту ресторана
„Сунце“ поподне је протекло уз
богат ручак, такмичарске поштапа-
лице на тему нешто слабијих
резултата и пријатељске разгово-
ре. На растанку је изражена једин-
ствена жеља да се дух такмичења и
лепота дружења понови у здрављу
и весељу и на „Жичи 2017“.

Pobednici takmi~ewa

Manastir @i~a
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Почетком септембра,
9.09.2016. године, Удружење
,,Бољи Живот“ одржало је четврти
традиционални шаховски турнир
поводом „Смедеревске јесени“.
Турнир је одржан у ресторану
„Раскршће“, а присутвовало је 38
особа са гостима из више градова
Србије, као и из Смедерева. 

У сениорској категорији
било је 20 такмичара, а у јуниор-
ској категорији двоје такмичара.
Шаховски турнир је отворио пред-
седник Удружења Владо Додић.
Турнир је протекао у фер и спотр-
ском духу, а прво место је освојио
Бранко Стојановић, члан Савеза
слепих Смедерево, друго место
Мића Вијатовић, члан Удружења
„Бољи Живот“ и треће Радован
Павловић из УД Чачак, а код ју-
ниора Кристијан Томић, такође из
Удружења ,,Бољи Живот“.

Захваљујемо се донаторима
и спонзорима који су нам омогући-
ли да одржимо турнир. 

Гости су искористили при-
лику да посете манифестацију
„Смедеревска јесен“, као и исто-
ријске објекте у граду.

Smederevo
Pi{e: Vlado Dodi}

УДРУЖењ е ,,Бо љ И ЖИВо Т“ 

Традиционални шаховски турнир
Смедеревска јесен 2016
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Организациони одбор
Олимпијаде позвао је Савез
дистрофичара Србије да узме
учешће у такмичарском програ-
му, у дисциплинама којe су при-
лагођенe мишићној дистро-
фији.

Екипу Савезa дистро-
фичара Србије представљали
су чланови који су могли да се
равноправно такмиче са особа-
ма трећег доба без инвалидите-
та.

Олимпијаду је отворио
министар омладине и спорта
Републике Србије Вања Удо-
вичић, који је поздравио све
учеснике олимпијаде којих је
било око 1.200, а међу њима и
репрезентације Америке, Чеш-
ке, Кипра, Црне горе и др.

Из Србије је било преко
200 екипа које су се такмичиле
у седам дисциплина. И то: шта-
фета брзо ходање 4 X 50 м.
шах, стрељаштво, пикадо, фуд-
бал, кошарка и риболов.

Репрезентација дистро-
фичара Србије узела је учешће
у четири дисциплине и то у
риболову, шаху, пикаду и стре-
љаштву. Екипу су сачињавали:
капитен Живота Радојковић,
Зоран Савић, Владо Додић,
Славица Тодоровић и Власта
Филиповић.   

С обзиром да је конкурен-
ција била изузетно јака и да су
неки професионални бивши иг-
рачи учествовали на олим-
пијади, дистрофичари Србије су
постигли више него завидан
пласман у ове четири дисцип-
лине. 

Дистрофичари на о лимпијади
спорта, здравља и културе

трећег доба 

Покрет “Треће доба Србије“ у сарадњи са Савезом пензионера Србије,
Министарством за омладину и спорт, Спортским савезом Србије и
општином Врњачка бања организовало је  9. олимпијаду спорта,

здравља и културе Треће доба од 30 септембра до 4. октобра
2016.год.
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У шаху смо освојили 28.
место од 76 екипа, а у пикаду
смо били 69. од укупно 165
екипа. У стрељаштву смо „упу-
цали“ 40. место од 145 пријав-
љених екипа, док се у риболову
није рачунао екипни пласман
већ појединачни. Зоран Савић
освојио је 11. место са уловље-
них 200 г рибе. Славица То-
доровић освоила је 8. место, од
укупно 50 такмичара. 

У генералном пласману
репрезентација Савеза заузела
је 153. место од 208 екипа.
Треба нагласити да нисмо уче-
ствовали у две дисциплине које
нам се нису бодовале. Кошарка
и фудбал. Тим пре и успех је
већи.

Поред спорта било је још
активности, као што су: ликов-
на колонија, сусрети књижев-
ника трећег доба, вече талена-
та, излет на планину Гоч, али и
тзв. „базар здравља“ што је
подразумевало мерење крвног
притиска, шећера у крви, очног
дна, итд.

Председник извршног од-
бора Покрета ТДС Василије Бе-
лобрковић уручио је Савезу
дистрофичара Срдије „Хвало-
дар“ на учешћу нашег Савеза
на 9. Олимпијади спорта,

здравља и културе трећег доба.
Такође је свим такмичарима
Савеза уручио „Споменак“ у
знак сећања на учешће у актив-
ностима олимпијаде.

Срдачно смо прихваћени
на Олимпијади и на крају је
изражена жеља за даљу сарад-
њу Савеза дистрофичара Ср-
бије и Покрета трећег доба
Србије.

Живота Радојковић
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