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MEDICINA

Терапија
Спиналне мишићне
атрофије
- Од тренутка одобрења лека Спинраза, најпре у Америци и
Канади, а потом и у Европи, многе државе су кренуле у
процедуре одобрења и обезбеђења лека за своје грађане.
- Од тог тренутка и удружење СМА Србија бори се да се лек
одобри и у Србији и да га добију сви оболели од СМА. Поред
тога што лек још увек није регистрован код нас, проблем је и
што једна доза кошта 90.000 евра. – О томе шта је тачно
спинална мишићна дистрофија и како на њу делује поменути
лек, разговрали смо са проф. др Ведраном Милић Рашић
неуропсихијатаром и са прим. др Весном Бранковић, дечијим
неурологом са Клинике за неурологију и психијатрију за децу
и омладину у Београду.

Спинална мишићна атрофија (СМА) је наследна, прогресивна болест која доводи до
губитака тела моторних неурона смештених у кичменој
мождини и делимично у једрима можданог стабла. То
значи да СМА није болест
мишића, већ мишићи трпе
промене због примарних измена на нервним структурама,
које контролишу мишиће. Без
адекватне контроле, мишић
постаје млитав, слаб и његова
основна функција контракција
(стезање) се смањује, а то
значи немогућност одржавања
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става тела (нпр. усправно
држање главе, седење, стајање) и извођење покрета (ходање, дисање). Као последица
поменутог губитка моторних
неурона нестају и адекватни
подстицајни фактори раста и
мишић губи у свом волумену
или сликовито речено топи се, а
испод коже се може осетити, а
и видети играње дела мишића.
Ово играње дела мишића се
назива фасцикулација и знак је
губитка контакта између нерава
и мишића. Поменута слабост
мишића није на свим деловима
тела једнака, израженија је на

ногама него на рукама и прво се
примети на мишићима карлично-бутног региона, односно
рамено-надлактног региона, па
потом и у мишићима нижих
делова руку и ногу. Ширење
слабости (зависно од типа СМА)
све више смањује разлику у
слабости између група мишића,
захватајући мишиће трупа, укључујући и мишиће за дисање,
мишиће врата и друге. Слабост
која није једнака за све групе
мишића и која се са временом
увећава,
погодује
развоју
коштано-зглобних деформитета
(кичме, грудног коша, стопала,
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виличног зглоба и сл.), као и
развоју контрактура, са немогућношћу „отварања“ појединих зглобова (раменог, лакатног, коленог, скочног и зглоба
кука).
Степен слабости и пратећих симптома одређује тип
СМА, којих има четири, иако се
прва три најчешће користе у
клиничкој класификацији .
СМА тип I је најтежи,
почиње пре 6. месеца живота и
млитава беба током прве
године живота не успева да
достигне ни један
моторни
миљоказ нормалног развоја
(држање главе, седење, стајање), а ускоро постаје и зависна од апарата за дисање.
СМА тип II почиње
после 6. а пре 18. месеца и
поједини моторни миљокази
развоја се достижу, али никада
самостални ход, проблем са дисањем је значајно лакши него
код типа I.
СМА тип III почиње
после 18 месеци, са могућим
почетком и касније све до
одрасле доби, те се код овог

типа самосталан ход може
изгубити током трајања болести, посебно ако болест
почиње
раније.
Најблажи
клинички облик има тип IV, који
може почети и у касној одраслој доби.
Начин наслеђивања СМА
је аутозомно рецесиван, што
значи да су обе копије СМН 1
гена са мутацијом, која је
морала бити наслеђена од оба
родитеља. Особе које носе само
једну измењену копију СМН 1
гена имају статус носиоца мутације која није у могућности да
развије болест. Овакав статус
имају оба родитеља, али могу
имати и здрава браћа и сестре.
Због свега тога је неопходно
генетско саветовање породице.
Најчешћи тип мутације јесте
недостатак (делеција) дела
СМН 1 гена и он је идентичан
код најтежег и најблажег типа
СМА, што указује на то да други
модификујући фактори утичу на
време појаве болести као и на
њену тежину. Број копија СМН
2 гена је један од модификујућих фактора и то тако да

већи број копија утиче на развој блажег типа СМА.
СМА по својој инциденцији и преваленцији јављања
спада у ретке болести. Опште
процене инциденције за све
типове СМА су 1 на 10.000
живорођене деце (10 на
100.000), а преваленције 1-2 на
100.000 особа. Потребно је
имати у виду да су многе
студије рађене пре ере генетике, као и једна наша студија у
Републици Србији, на групи од
264 пацијената у периоду од 19
год (до 1996.) и која је
потврдила преваленцију од 1.9
на 100.000 за СМА тип II и III и
инциденцију 2.2 на 100.000 за
СМА тип I. Процена учесталости
болести у одређеној регији,
укључујући и статус носиоца
мутације, веома је важан корак
у планирању примене актуелних терапијских опција.

Leto/Jesen 2017.

5

MEDICINA

:

БОРБА ЗА ЛЕК
Резултати код оних који су имали среће да га добију су досад
невероватни за СМА. Нека деца која су била на апаратима за дисање сада
више не користе апарате или их користе много мање. Нека деца која нису
могла самостално да седе сада већ полако ходају. Вест да је 25. децембра
2016. године у Америци одобрен први лек за СМА донела је свима огромну
радост, али је убрзо дошло и разочарање када смо видели цену лека, која је
таква да је питање и да ли би финансијски најмоћније породице у Србији
могле самостално да финансирају лечење.
Од тренутка одобрења лека, најпре у Америци и Канади, а потом и у
Европи, многе државе су кренуле у процедуре одобрења и обезбеђења лека
за своје грађане. Од тог тренутка и удружење СМА Србија бори се да се лек
одобри и у Србији и да га добију сви оболели од СМА. Нада постоји да ће лек
убрзо бити и у Србији јер је удружење успело да повеже произвођача лека
и Министарство здравља да директно преговарају.

Извор: недељник „Нови магазин“

Терапије за СМА – нове наде за
оболеле
Досадашња терапија СМА
је усмеравана на превенцију
или на лечење последица,
редовним вакцинацијама против респираторних инфекција,
подстицањем акта искашљавања, вежбама дисања, правовременим увођењем неинвазивне вентилације (НИВ), обично иницијално у ноћним сатима,
свакодневним поступцима примерене физикалне терапије и
коришћењем базена на превенцији развоја контрактура,
сколиоза итд.
Међутим сви поменути
третмани и многи други нису
успевали да зауставе погоршање болести. Крајем прошле
године, одјекнула је вест да је
први лек за СМА регистрован у
Америци. Лек је промовисала
компанија Биогене под називом Спинраза. Механизам овог
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лека је добро познато коришћење антисенс олигонуклеотида, који делујући преко СМН
2 гена омогућавају повећање
синтезе функционалног СМН
протеина. Од 1. јуна 2017. и у
Европи је званично регистрован
овај лек за СМА од стране ЕМА
(European Medical Agency), али
је његова имплементација у
многим земљама још увек у
току.
Према протоколу, предвиђено је да се у првој години
терапије лек даје у 6 доза интратекално, а то значи у кичмени канал. То подразумева
дијагностичку процедуру узимања ликвора (течности која се
налази у кичменом каналу) у
одређеном положају тела, у
оној количини која је једнака
количини припремљеног лека,
који се затим убризгава у

кичмени канал. Процедура је
безбедна ако се спроводи у
добро припремљеним условима
и специјализованим установама. Ипак, постоје извесна
ограничења за ову процедуру,
нпр. промене на кожи инфективне или запаљенске природе
на месту где се улази иглом,
изражени кичмени деформитети или нпр. дисајни статус
пацијената који ограничава
свако другачије позиционирање
тела. Након процедуре, могу се
јавити пролазни симптоми у
виду главобоље, мучнине или
бола у леђима.
Најфасцинантнији одговор на студијски лек (Спинраза) је нађен код деце са
генетски доказаном СМА, са
постојањем 2 или 3 копије СМН
2 и укључењем терапије са 6
или пре 6. недеље живота.
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Другим речима, то се
односило на децу без знакова
болести (пресимптоматски период) који би током праћења,
без лека, развили СМА тип I или
тип II. Ова студија под именом
НУРТУРЕ је показала да су деца
достизала миљоказе моторног
развоја која никада не би могла
са типом I или II, попут контоле
главе, седења или код појединих пацијената и достизање
стајања и хода.
Када је студија дизајнирана тако да су у њу улазила
деца са две СМН 2 копије и са
Од гОВОР МИНИСТАРСТВА
Зд РАВљ А

У Од гОВОРУ КОЈИ ЈЕ
МЕд ИЈИМА СТИгАО ИЗ
МИНИСТАРСТВА Зд РАВљ А
НЕМА КОНКРЕТНЕ
ИНфОРМАц ИЈЕ хОћ Е ЛИ СЕ
СПИНРАЗА У СРБИЈИ НАћ И
НА ЛИСТИ ЛЕКОВА ЗА
РЕТКЕ БОЛЕСТИ У 2018.
гОд ИНИ. “УПОЗНАТИ СМО
СА ПРОц ЕСОМ
Од ОБРАВАњ А ТЕРАПИЈЕ.
НАПОМИњ ЕМО д А
СПИНРАЗА ИМА СТАТУС
ОРПхАН ЛЕКА, Од НОСНО
ЛЕКА ЗА РЕТКЕ БОЛЕСТИ,
ТАКО д А БИ СВИ ПОСТУПц И
ПРЕд АгЕНц ИЈОМ И
МИНИСТАРСТВОМ
Зд РАВљ А БИЛИ УБРЗАНИ И
БЕСПЛАТНИ.
ПРЕд СТАВНИц И СМА
Уд РУж Ењ А КОЈИМА СУ
ПРЕд Оч ЕНЕ ПРОц Ед УРЕ
д ОСТУПНОСТИ ЛЕКА БИЛИ
СУ ИЗУЗЕТНО ЗАд ОВОљ НИ
д ОСАд Аш њ ОМ
САРАд њ ОМ”, САОПш ТЕНО
ЈЕ ИЗ МИНИСТАРСТВА.

почетком
симптома пре 6
месеци
живота
(што
је
указивало на могућу СМА I),
али са започињањем терапије
у 7 или пре 7. месеца живота,
резултати су били мање фасцинантни и показали су побољшање у моторним миљоказима
код 51 % испитаника (студија
ЕНДЕАР).
Код СМА нешто каснијег
почетка, после 6. месеца
живота, са постојањем 3 копије
СМН 2 гена (у 88% испитаника)
или веома ретко са већим или
мањим бројем копија (4 или 2),
лек је увођен у просеку око 3.
године живота и бенефити су
регистровани, али са јасним
закљуцком CHERISH студије да
раније започињање терапије у односу на почетак
симптома има утицаја на
финални ефекат лека.
На основу свих постојећих студија до сада, може се
закључити да су појавом
Спинразе, првог регистрованог
лека у терапији СМА, отворена
врата нове ере у лечењу СМА.
Безбедност и ефикасност лека
су показане кроз више студија,
а најбољи резултати су добијени увођењем лека у пре-

симптоматском
стадијуму болести.
Стога, важно је имати
национални регистар, како би се правовремено и
адекватно обезбедио приступ
оболелима и потенцијално
оболелима од СМА.
Појава
првог лека за СМА је значајан
показатељ да се на болест
може деловати и то је одличан
подстицај истраживачима и
фармацеутским компанијама за
проналажење нових лекова.

Извор: недељник „Нови
магазин“
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Правилником о
медицинској рехабилитацији у стационарним
здравственим установама
специјализованим за рехабилитацију који је ступио на снагу
15. септембра 2016. године, у
Листу индикација унете су
одредбе које су веома неповољне, чак и дискриминаторске за чланове Савеза
дистрофичара Србије, односно
за особе са мишићном дистрофијом, о чему смо извештавали у претходном броју.
Најважнији проблем и питање
које се поставља се односи на
ограничење права за особе са
дистрофијом на тзв. бањско
лечење јер нова „Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију“ наводи да „Након истека рока од
36 месеци од завршетка претходног коришћења продужене
рехабилитације особа са мишићном дистрофијом са шифрама болести G71.0 i G 71.1
има право на поновну рехабилитацију.
Тим поводом, представници Савеза су контактирали
докторке
са
Клинике
за
неурологију Клиничког центра
Србије и Клинике за неурологију и психијатрију за децу
и омладину КЦС, који истичу
неоправданост спорне одредбе
у односу на потребе, индикације, дужину, учесталост као
и обухват рехабилитације особа
са мишићном дистрофијом.
Такође, СДС је контактирао и
државног секретара у Министарству здравља, проф.др
Берислава Векића, помоћницу
министра здравља, Слађану
Ђукић, затим др Љиљану
Јовановић из Министарства
здравља, али и представнике
РФЗО.
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ПРАВИЛНИК О МЕд Иц ИНСКОЈ
РЕхАБИЛИТАц ИЈИ У СТАц ИОНАРНИМ
Зд РАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
СПЕц ИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕхАБИЛИТАц ИЈУ

Подржан
предлог Сд С-а
за измену
Правилника
Републичка стручна комисија за медицинску
рехабилитацију је на седници одржаној
25.04.2017, изразила мишљење да је неопходно
да се подржи захтев Савеза дистрофичара Србије,
да се коригује Правилник и оболелима са одређеним
индикацијама обезбеди могућност коришћења
медицинске рехабилитације у специјализованим
болницама за рехабилитацију након истека 12 месеци.

PROPISI

Половином марта одржан
је састанак са помоћницом
министра здравља, Слађаном
Ђукић и њеним сарадницима,
на којем је закључено да,
уколико доставимо стручна
мишљења доктора са Клинике
за
неурологију
Клиничког
центра Србије и Клинике за
неурологију и психијатрију за
децу и омладину КЦС, који
истичу неоправданост спорне
одредбе, предлог за измену
Правилника ће бити упућен
Републичкој стручној комисији
при Министарству здравља.
Истог дана, представници Савеза су имали састанак и у
фонду РФЗО, a Савез јe потом
доставио наведена мишљења
Министарству здравља.
Републичка стручна комисија за медицинску рехабилитацију је на седници одржаној 25.04.2017, изразила
мишљење да је неопходно да се
подржи захтев Савеза дистрофичара Србије, да се
коригује Правилник и болесницима са мишићном дистрофијом (G71.0 Distrofia musculorum Barthel индекс мањи од 80
и G71.1 Dystrophia myotonica
Barthel индекс мањи од 80), у
случају погоршања болести,
обезбеди могућност коришћења
медицинске рехабилитације у
специјализованим болницама
за рехабилитацију након истека
12 месеци.
Такође, установљено је
да су неуролошке индикације,
које су у листи индикација за
коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију, а која се налази у
оквиру Правилника о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за
рехабилитацију, а имају право
на третман „након истека рока
од 36 месеци од завршетка

претходног коришћења продужене рехабилитације“ и: G 60.2
Neurophatia cum ataxia hereditaria (Barthel индекс мањи од
80), G61.8 хронична инфламаторна демијелизациона полинеуропатија (Barthel индекс
мањи од 80), као и G61.9
Мултифокална моторна неуропатија (ММТ мањи од 4). РСК је
мишљења да је и овим пацијентима, у случају погоршања
болести, потребно обезбедити
могућност коришћења рехабилитације у специјализованим
болницама за рехабилитацију
након истека рока од 12
месеци.
Чланови
Републичке
стручне комисије су приложили
и стручно медицинско и правно
образложење, где, између
осталог стоји да су на основу
савремених научних сазнања,
оболелима од неуролошких
обољења медицинска рехабилитација и физикални третман
једина шанса за унапређење
квалитета живота и продужење
трајања живота, као и да је
продужење периода између два
рехабилитацијска третмана са
12 месеци на 36 месеци у
супротности са чланом 20
Устава РС. А пошто приликом

доношења Правилника нису
консултоване организације особа са инвалидитетом, то
представља и кршење одредби
члана 4, става 3 Конвенције о
правима особа са инвалидитетом.
Након свих наведених
предузетих корака од стране
представника Савеза дистрофичара Србије, спроведене
регуларне процедуре и позитивног исхода у виду става и
мишљења Републичке стручне
комисије који је прослеђен
Сектору за здравствено осигурање Министарства здравља и
Републиком фонду за здравствено осигурање, очекујемо
измену одредби важећег Правилника о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију и враћање рока од 12
месеци на право за поновну
рехабилитацију.

Драгана Малушев

Leto/Jesen 2017.

9

IZ RADA SAVEZA

ПОВОд ОМ НЕд Ељ Е БОРБЕ ПРОТИВ д ИСТРОфИЈЕ

Одржан округли сто
о самосталном
животу

“Недеља борбе против дистрофије” je
традиционална манифестација коју је европска
организација дистрофичара (ЕАМДА) установила
1973. год. од када се сваке године обележава у
нашој земљи.
Савез дистрофичара Србије и ове године је
обележио “Недељу“ централним догађајем у Бео-
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граду, под мотом “Особе са дистрофијом као
равноправни грађани“.
У присуству бројних представника из
организација широм Србије, у хотелу Holiday Inn
13. јуна одржан је округли сто на коме је
централна тема била – сервис персоналне
асистенције као предуслов за самостални живот.

IZ RADA SAVEZA

О искуствма из праксе у тој области
говорили су лиценцирани пружаоци ове услуге из
Центара за самостални живот Србије, као и
њихових подружница у Новом Саду, Крагујевцу,
Лесковцу и Нишу.
Округлом столу су присуствовали и
представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, из Сектора
за социјалну заштиту и из Сектора за заштиту
особа са инвалидитетом. У уводном делу, након
обраћања председника СДС-а, Предрага Бакића и
стручне сараднице, Иванке Јовановић, присутнима се обратио државни секретар, Владимир
Илић.
О даљем развоју система подршке у вези
спровођења услуге персоналне асистеције
говорила је Биљана Зекавица, начелница
инспекцијског надзора у Сектору за социјалну
заштиту. Она је том приликом најавила и измене и
допуне одредби Правилника о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне
заштите, а такође је позвала организације да
достављају своје предлоге.

ц Иљ ОБЕЛЕж АВАњ А ОВЕ
МАНИфЕСТАц ИЈЕ ЈЕСТЕ ПОд ИЗАњ Е
СВЕСТИ ЈАВНОСТИ О ПРАВИМА И
МОгУћ НОСТИМА, АЛИ И ПРОБЛЕМИМА
СА КОЈИМА СЕ СУОч АВАЈУ ОСОБЕ
ОБОЛЕЛЕ Од ПРОгРЕСИВНИх
НЕУРОМИш Ић НИх БОЛЕСТИ КОЈИх У
НАш ОЈ ЗЕМљ И ИМА ОКО 1.800
(РЕгИСТРОВАНИх ч ЛАНОВА), ПОВЕћ Ањ Е
ВИд љ ИВОСТИ, КАО И њ ИхОВА
АфИРМАц ИЈА У д РУш ТВУ.

Поред представника Министарства, у
стручном делу округлог стола, говорила је и
Наташа Станисављвић, градска секретарка у
Секретаријату за социјалну заштиту града
Београда који од 2016. године обезбеђује 50
персоналних асистената.
Након презентација уследила је дискусија, а
округли сто је завршен усвајањем закључака.

Leto/Jesen 2017.
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БАњ А ж д РЕЛО И СРЕБРНО ЈЕЗЕРО

Едукација и
активација деце и
младих особа
са дистрофијом

Савез дистрофичара Србије већ пет година у континуитету успешно реализује едукације за децу и младе са дистрофијом и њихове родитеље кроз
одржавање едукативно-психолошких активности и креативних радионица.
Пројекат „Едукација и
активација деце и младих особа
са дистрофијом“ је и ове године
подржан од стране Министарства за рад. запошљавање, борачка и социјална питања, у
циљу пружања подршке деци и
младим особама са дистрофијом, али и њиховим родитељима, и обухвата 2 модула.
Први модул одржан је од
26. до 28. јуна 2017. године у
бањи „Ждрело“ код Петровца
на Млави, где су представници
Савеза дочекали 31 учесника,
којима је у оквиру комплекса
Ждрело свакодневно пружана
могућност упражњавања спортско рекреативних и рехабилитационих активности по избору,
прилагођених особама са инвалидитетом.
У августу месецу, 30 учесника другог модула окупило се
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на Сребрном језеру од 22. до
24. августа. С обзиром да је
покровитељ манифестације Министарство, свечаном отварању
присуствовао је помоћник министра Саша Трандафиловић.
Оба модула су обухватила
истоврсне активности, уз прилагођавање и модификовање у
односу на узраст и могућности
деце и младих особа са дистрофијом.
Током уводне радионице
„Моја породица,друштво и ја“
деца су разменила искуства и
упознала учеснике са оним што
им се дешавало током протекле

године, истичући првенствено
позитивна искуства. Посебан
акценат стављен је на успехе у
ваншколским активностима и
учешће у друштвеним и културним дешавањима.
Новитет у пројекту представља радионица “Кад порастем бићу..” која је прилагођена
узрасту учесника и подељена у
два дела. Тема ове активности
укључује проблеме самосталног
живота, школовања, одабира
будућег занимања и запошљавања.
У том смислу квиз „Кад
порастем бићу“ је био посвећен
испитивању знања учесника о
занимањима која деца желе и
могу да изаберу као будућу
професију, као и познавању
средњих школа које се налазе
у њиховом граду. Други део
квиза знања бавио се питањима везаним за познавање
дечијих права, јачање самопоуздања деце кроз такмичарске
игре базиране на спретности и
игре представљања пред групом и заступања интереса
групе.

IZ RADA SAVEZA
Креативност у великој
мери одликује наше чланове,
тако да је свако дете-учесник
првог модула урадило најмање
један тематски цртеж у техници
и бојама по свом избору, а
резултат рада су заједничке
“зидне новине”. Креирање
изгледа ових новина је активност која је такође истакла
потребу тимског рада, договарања и испољавања иницијативе.
Учесници који су боравили на Сребрном језеру су током
креативне радионице од доступних материјала самостално
израдили оригиналне маске и
тако на маштовит начин представили своја будућа занимања
- на маскенбалу.
Уз помоћ наше едукаторке, Споменке Савић, учесници
оба модула су упућени и у технике ослобађања од стреса, а
психодрамска радионица ”Играње улога” је (поред испољавања глумачких склоности
деце) представљала припрему
за будуће животне ситуације.
На организованој представи
деца су кроз пантомиму, цртежом или на неки други начин
који су изабрала приказивала
своје занимање.
„Страхови и како их превазићи“, “Мој пут ка осамостаљењу“,„Јачање самопоуздања”,
“Удахни дубоко”, “Мој тајни
пријатељ” – само су неке од
активности које су учесници
успешно и са задовољством
реализовали, оба модула пројекта су пролетела уз разговор,
глуму, креативно изражавање,
пливање и наравно - учење. Са
нестрпљењем очекујемо следећу годину и нове изазове.

Драгана Малушев

Leto/Jesen 2017.
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БЕОгРАд

41. републичко шаховско
првенство Савеза
дистрофичара Србије

У Београду, у хотелу „Н“
од 27. до 30. марта 2017. године
одржано је 41. републичко шаховско првенство Савеза дистрофичара Србије, под покровитељством Министарства (Сектор за заштиту особа са инвалидитетом).
Организациони
одбор
СДС–а на челу са председником, Предрагом Бакићем,
изабрао је хотел „Н“ у Београду, који је пружао све
неопходне услове за одржавање 41. шаховског првенства
дистрофичара Србије, почев од
пријатног особља хотела, сале
где се одржавао турнир, приступачних соба, лежајева и др.
Задовољни условима, поједини
чланови су изразили жељу да
се поново виде у хотел „Н“ на
42. првенству у 2018. години.
Време је било идеално
сва четири дана, али због згуснутог програма турнира, није
било довољно времена за уживање у најави доласка чувеног
београдског пролећа.
Позната лица, стари
знанци по 41. пут дошли су да
укрсте знање на 64 шаховска
поља и да победи најбољи.
Пријављено је било 44
такмичара у 4 категорије:
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•
•
•
•

сениори прва лига = 18
сениори друга лига = 16
жене = 8
омладинци = 2

Одигран је и брзопотезни
шаховски турнир“ Сећање на
шампионе“ где је учешће узело
22 шахиста и шахисткиња.
Правду је делио међународни судија ФИДЕ, Љубивоје
Р. Перуновић
Турнир је званично отворио председник Савеза дистрофичара Србије, Предраг Бакић.
Играло се по шаховском
правилнику Савеза дистрофичара Србије и то сениори прва
лига и сениори друга лига по
Швајцарском систему у 7 кола.
Темпо игре је 45 минута по

играчу. Такође и брзопотезни
турнир се играо по Швајцарцу,
5 минута по играчу.
Жене су играле по Бергеровом систему, 45 минута по
играчу. Јуниори су играли двокружно у четири кола, 45
минута по играчу.
Првог дана по доласку и
смештају одржан је брзопотезни шаховски турнир „Сећање на шампионе“ у знак
сећања на преминуле шампионе претходних првенстава.
На крају „Цугера“ најуспешнији су били: Роберт Травица (Сомбор) - Војводина
са 7 поена, Радош Керавица
(Нови Сад) – Војводина и
д обрица Антоновић, Бољи
живот Смедерево.
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Уз очекивано добре пласмне играча из Војводине, Антоновић Добрица се потрудио да
не буде све према очекивању.
Играо је добро, изненадио неке
боље рангиране играче и окитио се бронзаном медаљом.

Добру игру и концентрацију
није успео да задржи у даљем
току турнира што га је коштало
слабијег пласмана и испадања
из друштва најбољих.
Следећег дана, почеле су
борбе за сваки поен. У првој
лиги сениора водила се жестока
борба, јер је због већег броја
пријављених играча и због рејтинга појединих играча (по
шаховском правилнику СДС-а)
формирана прва лига са 18
такмичара, а из такве лиге испадала су четири задњепласирана играча.
После три дана играња
напорних и тешких окршаја,
доказани мајстор ове игре и по
броју наступа, може се рећи
већ ветеран, Мића Вијатовић
(Бољи живот, Смедерево) осваја нову титулу. Неоспорни
квалитет Роберт Травица
(Сомбор, Војводина) крунише
другим местом, а Сафет Латовић (Сјеница, Ужице) трећим местом још једном доказује да му је место међу
најбољима.
Из прве лиге су испали:
Драган Ђорђевић, Ниш, Добрица Антоновић, Бољи живот
- Смедерево, Раденко Мареновић, Краљево и Дејан Милојковић из Крушевца.
У друој лиги сениора,
неприкосновен и неумољиви
био је стари вук за шаховском
таблом Милан Јовановић из

Н. Пазара.Са 6,5
поена, заслужено је
понео пехар најбољег,
убедљиво је био први и
стекао право такмичења у
првој лиги сениори, где му је по
квалитету и место.
Такође, повратак у друштво најбољих стекао је и Ненад
Аритоновић (Космет) освајањем другог места и сребрне
медаље коју је заслужено понео
пут Космета.
Трећи је био Зоран Николић и са бронзаном медаљом око врата поносно се
вратио у Лесковац.
Код жена, водила се љута
борба, ко ће откинути бар пола
поена, убедљивој и искусној
шахисткињи гордани Марковић (Београд). Бившој шампионки Славици Тодоровић
(УД Смедерево), пошло је за
руком да ремизира са Горданом
и тако једина узме пола поена
овогодишњој победници и
спречи је да освоји максималан
број поена. Сребрну медаљу је
освојила прошлогодишња шампионка Сњежана Рисимовић
(Чачак), а бронза је припала
искусној Јелени Петровић
(Шабац).
У омладинској конкуренцији само два такмичара.
Шампионску титулу у међусобним дуелима обезбедио је
Вук Ђорђевић из Ниша, а
другим местом морао је да се
задовољи Ненад Влајковић
из Ужица.

Живота Радојковић,
директор турнира
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Са Сребрног језера и
из бање ж дрело
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Kодекс равноправности
- Смернице за креирање антидискриминаторне политике
послодаваца у Србији представљен је 6. јуна на скупу у Палати
Србија у Београду, а циљ овог документа је борба против
дискриминација на тржишту рада. - Израда Кодекса
равноправности је део твининг пројекта ЕУ “Подршка
унапређењу људских права и нулта толеранција за
дискриминацију”.

Овај својеврсни приручник намењен послодавцима и
отворенијем радном окружењу,
сачинио је Повереник за заштиту равноправности уз подршку Европске уније.
Скупу су присуствовали
високи државни званичници,
као и представници компанија
које негују принципе равноправности.
Повереница за заштиту
равноправности Бранкица Јанковић истакла је да грађани
најчешће пријављују дискриминацију приликом запошљавања и на радном месту.
- Кодекс ће бити алат
послодавцима у остварењу
принципа равноправности и
једнаких шанси за све,
казала је Јанковић.
Она је додала да је задовољан радник и продуктиван,
па је то пут и до већег профита
и успеха за саме послодавце.
- Поштовање сваког
запосленог је темељ успешног пословања који није базиран на предрасудама
или стеротипима према било којој друштвеној групи
или о било којем запо-
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сленом по националној припадности, полу или било
којем другом личном својству, рекла је она.
Она је истакла да сваки
послодавац због тога треба да
нађе начин да мотивише своје
раднике.
Министар привреде Горан
Кнежевић рекао је на отварању
конференције да му је драго
што на представљању Кодекса
види доста људи из пословног
света који имају свест, како
каже, да нам неће бити боље
ако имамо економски успех, а
не бринемо о људима.
- Као Влада Републике
Србије свесни смо да постоје проблеми, никада нисмо затварали очи пред проблемима јер је евидентно
да постоји дискриминација
у области рада, истакао је
Кнежевић.
Министар је још истакао
да Влада и држава покушавају
да реше проблеме у овој
области.
- Подржавамо афирмативне мере запошљавања свих друштвених група
које теже долазе до посла,

казао је Кнежевић и као пример
навео подршку запошљавању
Рома, особа са инвалидитетом и
жена.
Као циљ је навео подизање пословне и предузетничке
културе, чиме ће се запосленима дати шанса да искажу
све своје могућности.
Министар привреде као
један од начина за постизање
тог циља види и представљени
Кодекс.
Вршилац дужности шефа
делегације Европске уније у
Србији, Оскар Бенедикт, истакао је да се са дискриминацијом суочава не само
Србија, већ читав регион и
Европа.
Он је навео да је Влада
Србије протеклих година учинила много у борби против
дискриминације, усвојивши међународне прописе и унапредивши сопствени законски
оквир.
- Ипак, има још доста
посла, указао је Бенедикт и
као један од начина да се
проблем сузбије, навео обуку
запослених и послодавца.
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ПОВЕРЕНИц А ЗА ЗАш ТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ БРАНКИц А
ЈАНКОВИћ РЕКЛА ЈЕ д А РАЗНОЛИКОСТ ПЕРСПЕКИТИВА
ПРЕд СТАВљ АЈУ ПУТ д О УСПЕхА У БИЗНИСУ.
НАПОМЕНУЛА ЈЕ д А РАВНОПРАВНОСТ СВИх гРАЂАНА НИЈЕ
ПРИНц ИП КОЈИ ТРЕБА д ОСТИћ И ЈЕР ЈЕ МОд ЕРАН ИЛИ
НАМЕТНУТ ВЕћ ЈЕ ВАж АН, КАж Е, ЗБОг КВАЛИТЕТА ж ИВОТА
И д ОСТОЈАНСТВА СВИх гРАЂАНА.

Председник Привредне
коморе Србије Марко Чадеж
истакао је да је Кодекс значајан
водич послодавцима који ће им
помоћи да окружење буде
продуктивно.
Како је навео, Привредна
комора покушава да својим
деловањем помогне појединим
групама које теже долазе до
посла, а пример је подршка
предузетништва жена.
- Уколико уђете у најуспешније компаније данас
видећете свет у различитостима, који живи слободно и ствара нову вредност, једно окружење у
којем се послује на начин
да се свако поштује без
обзира на порекло, сексуалну оријентацију, имовинско стање, боју коже,
истакао је Чадеж.
Додао је да израдом
Кодекса послодавци у Србији
добијају важан алат који ће им
помоћи да се придржавају

стандарада и прописа, али и
стварају подстицајно и безбедно окружење за друштвено
одговорно пословање.
- ПКС је највећа организација бизниса у Србији и окупља сва привредна друштва, а овај
Кодекс постаће свакодневни алат за рад у свим
нашим привредним парламентима, свим форумима,
групацијама. Можемо да
гарантујемо да ћемо се
заједно са вама борити
протви
дискриминације,
поручио је Чадеж.
Генерални директор Хемофарма Роналд Селингер
навео је да његова компанија
поштује све принципе равноправности и као пример навео
да у тој фармацеутској кући око
60 запослених чине жена, а има
их и у највишим корпоративним
телима. Он је позвао све
компаније да се придржавају
принципа једнакости и да не

дискриминишу приликом запошљавања.
- Запошљавајте без
обзира на то ко је које
националности, којој групи
припада, казао је Селингер и
додао да ће то помоћи и самим
компанијама, јер ће им понудити различита решења која
су пословно примењива.
Кодекс равноправности
садржи и анализу појма дискриминације, њених облика и
начина на који се она дешава
на радном месту или приликом
запошљавања. Приручник садржи и упутсво и методологију
које би послодавци требало да
се придржавају у примени
антидискриминаторних мера и
политика.

НАЈВЕћ И БРОЈ ТУж БИ КОЈЕ ПОВЕРЕНИц А ЗА ЗАш ТИТУ
РАВНОПРАВНОСТИ д ОБИЈА Од НОСИ СЕ НА
д ИСКРИМИНАц ИЈУ НА РАд НОМ МЕСТУ, А МЕЂУ
НАЈч Еш ћ Е д ИСКРИМИНИСАНИМА СУ ж ЕНЕ, ОСОБЕ СА
ИНВАЛИд ИТЕТОМ И РОМИ.
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ЕАМд А – ЕВРОПСКА ОРгАНИЗАц ИЈА д ИСТРОфИч АРА

Међународни kамп за
младе
ЕАМДА је и ове године
организовала камп за младе у
Центру
М.А.Р.Е,
надомак
Ровиња у Хрватској. Сав умор
од путовања нестао је када смо
изашли на терасу Центра.
Поглед на море и стари град у
даљини био је више него
опуштајући. Нисам веровао да
сам поново овде - у рају на
земљи.
Сусрео сам се старим
друговима и упознао нове
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пријатеље. Председница младих СДДХ, Стела Фрањић,
представила нам је план предавања и заједничких излазака.
Физиотерапеут Слободан Маринковић водио је рехабилитацију - вежбе и пливање на
прелепој, приступачној, плажи.
За тих седам дана тешко
је издвојити оно што је било
најлепше. Музичке вечери,
креативне радионице, посета
акваријуму у Ровињу, музички

фестивал у старом граду..., све
је било за памћење.
Председник
ЕАМДА-е,
Борис Шуштаршич, председница СДДХ, Марица Марић и
стручна сарадница СДС-а,
Иванка Јовановић, причали су
нам о сарадњи наших савеза.
Разговарали смо и о новинама и
напрецима у медицини и лечењу.
Увече, касно, ми млађи,
шетали смо се до плаже. Ноћу

MLADI

је тамо пусто, наишли смо само
на чувара који седи на
лежаљци и слуша музику. То је
посао који бих ја волео да
радим.
Дан пред повратак кренули смо, цело друштво, на
мало крстарење кроз Лимски
канал. Тамо се налазе велика
узгајалишта шкољки и рибебранцина и ораде. Целим
каналом су постављена пластична бурад која држе канапе на
које се начичкају и расту. На
сваком буренцету је стајао по
један галеб. Призор је предиван. Повратак је био права
авантура. Пао је мрак и раздувао се ветар. Узбуркано море
је носило наш бродић као
играчку, ја сам уживао а неки
су се, богами, по мало и
плашили.
Растанак је био, по мени,
тужан. Ово лето ћу памтити по
заиста дивном проводу са мојим
друговима и другарицама. Сада
смо повезани преко фејзбука а
и чујемо се често.
Био је то камп за памћење.

Вук Ђорђевић
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ПРОМОц ИЈА Књ ИгЕ „ИЗБОРИТИ СЕ ЗА ИЗБОР“

ж ивотна прича гордане
Рајков
- гордана Рајков је сведокиња и актерка развоја покрета
особа са инвалидитетом, удруживања и организовања особа
са мишићном дистрофијом и развоја покрета за самостални
живот не само у Србији него и у Европи. Најчешће једина
жена у доминантно мушком окружењу она је истовремено
крчила пут феминистичкој перспективи и родној димензији
и прва је жена са инвалидитетом која је истакла важност
уграђивања перспективе жена са инвалидитетом у политике
усмерене на особе са инвалидитетом и жене.
(Из рецензије Свјетлане Тимотић)

Промоција књиге „Изборити се за избор: Животна прича Гордане Рајков“, коју је приредила Милица Мима РужичићНовковић, одржана је 12. јуна,
с почетком у 12 часова на Универзитету у Новом Саду, односно дан касније, 13. јуна на Филозофском факултету у Београду. Промоцији је присуствовао велики број активиста
инвалидског покрета, њених
колега, сарадника и пријатеља.
Промоцију је отворила проф. др емерита Свенка
Савић, истакавши како је на
Универзитету неопходно покренути савремене студије инвалидности, јер су за тај корак
стечени сви услови.
Рецензенткиња др Невена Петрушић и бивша повереница за заштиту равноправности проценила је животну причу Гордане Рајков као књигу о
људским правима и једнаким
могућностима. Књига је уједно
и сведочанство о дубини стереотипа и предрасуда о особама с инвалидитетом, али и при-
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НОВЕМБРА 2016. гОд ИНЕ гОРд АНА РАЈКОВ ЈЕ
ОБЕЛЕж ИЛА ПОЛА ВЕКА СВОг АКТИВНОг РАд А У
ПОКРЕТУ ОСОБА СА ИНВАЛИд ИТЕТОМ, РАд Ећ И НА
РАЗЛИч ИТИМ ОБЛАСТИМА, УКљ Уч УЈУћ И Уч Еш ћ Е У
ОСНИВАњ У ОБА САВЕЗА ОСОБА ОБОЛЕЛИх Од
д ИСТРОфИЈЕ, УПОЗНАЛА ЈЕ АКТИВИСТЕ/КИњ Е У
СРБИЈИ С ПОЈМОМ фИЛОЗОфИЈЕ САМОСТАЛНОг
ж ИВОТА И ИНИц ИРАЛА ОСНИВАњ Е ц ЕНТРА ЗА
САМОСТАЛНИ ж ИВОТ ОСОБА СА ИНВАЛИд ИТЕТОМ
СРБИЈЕ. ТАКОЂЕ, ЈЕд НА ЈЕ Од ПРВИх ОСОБА СА
ИНВАЛИд ИТЕТОМ КОЈА СЕ НА НАЈВИш ЕМ НИВОУ
УКљ Уч ИЛА У ПОЛИТИч КО д ЕЛОВАњ Е И БИЛА ПРВА
НАРОд НА ПОСЛАНИц А У СКУПш ТИНИ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ У ПЕРИОд У 2007–2012. гОд ИНЕ.
У фЕБРУАРУ 2016. гОд ИНЕ НАВРш ИЛО СЕ д ВАд ЕСЕТ
гОд ИНА Од ОСНИВАњ А ц ЕНТРА ЗА САМОСТАЛНИ
ж ИВОТ ОСОБА СА ИНВАЛИд ИТЕТОМ СРБИЈЕ, КОЈИ ЈЕ
ИНИц ИРАН НАКОН гОРд АНИНОг ПОВРАТКА ИЗ
д АБЛИНА (ИРСКА), гд Е ЈЕ Уч ЕСТВОВАЛА У фОРМИРАњ У
ТАМОш њ Ег ц ЕНТРА ЗА САМОСТАЛНИ ж ИВОТ И РАЗВИЈАњ У УСЛУгА ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНц ИЈЕ,
ПОд Рш КЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЛИч НОМ ИСКУСТВУ И
УСЛОВИМА ЗА САМОСТАЛАН ж ИВОТ (УКљ Уч УЈУћ И И
СТАНОВАњ Е) ОСОБА СА ИНВАЛИд ИТЕТОМ.
мер њиховог савладавања.
Гордана Рајков једна је од стожерки покрета за права особа
са инвалидитетом. Њена прича
је својеврсна историја развоја
покрета за права особа са

инвалидитетом и његове повезаности са женским покретом.
Књига је непроцењив допринос развоју студија инвалидности у Србији.

PROMOCIJE

Др
Биљана
Сикимић рекла је да ова књига
може да се чита на више начи- КОНТЕКСТ У КОМЕ НАСТАЈЕ
Књ ИгА ЈУНА 2015. ЈЕ д ОКУна.
МЕНТАРНИ фИЛМ СЕМПЕР
– Покушала сам да је чиСПЕРО
(УВЕК СЕ НАд АМ) НА
там као рецензент, али се
ОСНОВУ фОТО И ВИд ЕО
књига отимала. Ова књига не
д ОКУМЕНТАц ИЈЕ САВЕЗА
виси у простору, она је
д ИСТРОфИч АРА СРБИЈЕ,
део озбиљне колекције живот- КОЈИ гОВОРИ О НАСТАЈАњ У
них прича.
ПРВЕ ОРгАНИЗАц ИЈЕ ОСОБА
– Осим неспорног доку- СА НЕУРОМИш Ић НИМ БОЛЕментарног значаја, важно је СТИМА У СфР ЈУгОСЛАВИЈИ
указати на значај ове монограИ КАКО СЕ д Аљ Е ТАЈ д ЕО
ПОКРЕТА РАЗВИЈАО И О
фије за потребе студија инва(ЛИд ЕРСКОЈ) УЛОЗИ
лидности у Србији. Наиме,
гОРд
АНЕ РАЈКОВ У ОВИМ
научне студије инвалидности,
ПРОц ЕСИМА.
иако формално зачете крајем
20. века, своју експанзију
доживљавају тек у 21. веку,
– Тек у последње време
као интердисциплинарне академске студије у оквиру хума- положај жене са инвалидитенистичких наука и то углавном том постаје видљивији. Волела
на универзитетима у САД. (Из бих да студије инвалидности
буду феминистичке студије, јер
ревензије Биљане Сикимић)
Активисткиња за права инвалидност има род.
Сувад Захировић напражена са инвалидитетом, Свјетлана Тимотић, указала је на вио је осврт на дводеценијско
важност документовања дело- пријатељство са Горданом
ва историје о активизму жена Рајков, такође указавши на
са
инвалидитетом,
јер важност остављана трага о
се женама са инвалидитетом свему што је урађено унутар
ретко даје прилика да говоре о покрета за права особа с инвасвојим искуствима инвалидите- лидитетом.
– Дјеловање Гордане
та, родитељства, сексуалности,
Рајков је својеврсно свједочаннасиља коме су изложене.

ство универзалности феномена
инвалидности јер је успркос
друштвеним промјенама “сеизмичких” размјера на простору
Балкана, инвалидност опстала
као актуелно питање на дневном реду доносилаца политичких одлука, а у чему је Горданин допринос засигурно био
више него значајан.
Приређивачица Милица
Мима Ружичић Новковић објаснила је да наслов књиге „Изборити се за избор“ указује на то да, ако немамо могућност да правимо изборе о
стварима које нас се тичу, не
можемо о себи говорити као о
самосталним особама.
–
Искуство
Гордане
Рајков специфично је по томе
што је она, радећи и учећи,
улазила у нова поља деловања, „пробијала“ уобичајне и
постављене границе и прилично рано упознала важност
међународног деловања на
унапређењу грађанских права,
конкретно особа са инвалидитетом и права жена, што је и
моје искуство.
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Smedervo
Pi{e: Radovan Jovanovi}

Квалификациони
шаховски
турнир
Као и сваке године до
сада, наше удружење је одржало квалификациони шаховски турнир за одлазак на републичко шаховско првенство
дистрофичара.
За турнир се пријавило
10 такмичара, међу њима и
једна такмичарка (Јелена
Котлајић), са очитом жељом да
изборе пласман, међу прва
четри и квалификују се за даље такмичење.
Играло се у клубу Удружења, по Бергеровом систему
у седам кола. Сви су се трудили да дају свој максимум, међутим некима срећа није била
ила наклоњена или су лоше
одиграли потезе, па је један
такмичар већ после другог
кола одустао од даље борбе.
Све у свему, атмосфера
је била пријатна, али фаворити
су оправдали очекивања тако
да је на крају за длаку победио
Бранко Антић, а следили су га
браћа Звонко и Горан Демић,
Јелена Котлајић и Иван Ранковић. Остали су били изједначени, а на самом зачељу нашао се Р. Јовановић.
По завршеном такмичењу и проглашењу ранг листе,
уследио је скроман ручак и
весело дружење.
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Oтворени шаховски
турнир «Mеморијал
Радиша ц вејић»
Сваког 18. jуна, већ 21
дину годину заредом, у знак
захвалности и трајног сећања
на једног од оснивача нашег
удружења, Радишу Цвејића,
који је и сам био велики љубитељ шаха, организујемо шаховски турнир отвореног типа са
учешћем већег броја удружења дистрофичара.
Тако и ове 2017. године,
у сали ресторана «Царигардски
друм» у близини Смедерева,
уприличили смо незаборавно
спортско дружење са учешћем
шахиста нашег, београдског,
ужичког, чачанског, панчевачког, краљевачког и параћинског удружења.
Након окупљања, шаховски судија Станковић је направио спискове и парове, па се
присутнима обратио председник удружења-домаћина, Радован Јовановић, захвалио присутнима на одзиву, а такмичарима пожелео успех у такмиче-

њу, пријатан боравак и отворио турнир.
Уз мушкарце, биле су и
жене такмичари, што је дало
посебну драж догађају, али је
борба била бескомпромисна, у
оквиру строгог спортског ферплеја.
Играло се по југословенско-швајцарском систему у пет
кола са укупно 16 такмичара,
али фаворити су оправдали
очекивања, па су прва три
места заузели: Радован Павловић,представник Чачана, Бранислав Антић, представник
домаћина и Георгије Николић,
представник Панчеваца. Нажалост, такмичарке су заузеле
доњи део табеле.
Након проглашења ранг
листе и уручењу пехара победницима, уследило је вишесруко
сликање за успомену, а затим
је дружење настављено уз
пригодан ручак.
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Leskovac
Pi{e: Dragan Patrovi}

Обука чланица Удружења за вез
на компјутерској машини
У организацији Удружења
дистрофичара Јабланичког округа, а уз финансијску подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
почела је реализација пројекта
“Знањем до посла”. Пројектом је
предвиђено спровођење обуке
15 чланица за вез на компјутерској машини.
Тромесечна обука полазника спроводи се у просторијама
Удружења, уз ангажовање едукаторке Бранке Ристић. Полазнице ће током обуке стећи
потребна знања и вештине за
рад на компјутерској машини и
израду разних употребних и
одевних предмета.
Након завршетка обука, у
Лесковачком културном центру
биће организована изложба
радова насталих на радионицама
током обуке. Оснажене особе за
вез добиће већу шансу за радним ангажовањем и додатном
зарадом.
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IN MEMORIAM

РУж Иц А ОРОЗОВИћ
Ружицина стваралачка мисија почела је у првим школским данима. Кришом је узимала
књиге из библиотеке на име своје старије сестре, како би могла да чита, јер још увек није била
учлањена. Први радови су јој објављени у локалном часопису „глас Подриња“, где је неколико
година учествовала у наградним конкурсима. Писала је песме које су годинама стајале на папиру, док се једног дана није изнедрила велика прилика да их и објави. Учлањењем у КК „Бранко
ћ опић“ и Савез књижевника у отаџбини и расејању јој отварају врата за нову инспирацију.
Писала је до последњег дана.
У свом стваралачком надахнућу Ружица велича живот у сваком свом стиху. Прожета
љубављу и разумевањем за сваког човека она шаље јасну поруку да је сваки трен на освом свету
драгоцен. Пружена рука, топао загрљај, осмех и жеља да се помогне су непроцењиви у њеним
стиховима.
Песникиња у својој души проживљава туђе животе, истом мером и радост и бол на њу
остављају трагове. Песник има посебан поглед на живот, на догађаје. Својим ведрим духом и
истакнутом моћи запажања она придаје значај свакој пчели, цвету, ветру, стварима које нас
окружују. ч есто је носталгија вукла назад, у детињство, на село. Са усхићењем се присећала и
сликала житне пределе Мачве, родна поља, вашаре, погаче и опанке. Своје поштовање и љубав
према сељаку, том честитом и радном човеку умела је да искаже песмама из збирке „Моје село“.
љ убав за њу нема крај, она је вечна и несаломива. Она је кроз живот водила, претварајући
се из једног облика у други, од љубави према деци, вољеној особи, преко пријатеља, познаника, цвећа, дрвећа, птица...У животној бури која је пратила од првог дана светлела је једна искра
која јој је била најбољи друг, а то је поезија. За сваки стих који је с љубављу написала, заувек
јој хвала.

С љубављу њена ћерка, Наташа Орозовић

ТИЈАНА БЕКч Ић
Изненада и тихо, баш као што је и живела, 31.05.2017. године напустила нас је наша Тијана
Бекчић.
Тијана је рођена у селу Рековац, општина Рашка, а 1961. године се са породицом доселила у
село Лесковац код Степојевца. Од 1980. године је радила у Удружењу дистрофичара Београда све
до своје пензије 1997. године, али је до последњег момента била активна и није могла да прође
недеља а да не сврати до свог Удружења. Тијана је једном приликом рекла: „Инвалидска колица
су сама по себи бреме, но ипак ме нису спречила да будем јака и остварим све своје планове“.
Сви који су познавали Тијану, могли су много да науче од те благе, али веома снажне жене.
д рага наша Тијана, почивај у вечном миру.

Пријатељи и колеге из Удружења дистрофичара Београда

26

Leto/Jesen 2017.

IZ RADA ORGANIZACIJA

U`ice
Pi{e:^edomir Cicovi}

ч етврти “Кикини дани”
У суботу, 18. марта 2017.
године одржано је завршно вече
сада већ традиционалне, четврте
по реду манифестације “Kикини
дани”. Ова манифестација посвећена је прерано преминулој активисткињи Удружења дистрофичара
Златиборског
округа
Тијани
Петровић - Кики.
Манифестација има за циљ
да очува оне вредности за које се
Кика кроз цео свој ангажман у
“инвалидском покрету” залагала, а
то су стварање изједначених могућности за особе са инвалидитетом у друштву и њихово потпуно
укључивање у заједницу на равноправним основама. Реализацију ове
манифестације и ове године помогли су пре свих Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике и Град Ужице у чије име се присутнима, на почетку завршне вечери обратио члан Градског већа
задужен за социјалну политику
Видоје Дрндаревић.
И ова манифестација, као и
претходне одржана је у Градском
културном центру у Ужицу, који је

један од ретких јавних простора у
граду у којима се манифестације
овог типа могу одржавати, а да је
приступачан особама са инвалидитетом. То представља још један
изазов и проблем који у наредном
периоду треба решити управо на
темељу ових наведених вредности.
И ово завршно вече манифестације обухватило је сумирање и
проглашење победника два расписана конкурса, новинарског и литерарног и уручивање посебног признања “Цвет једнакости” за допринос унапређењу положаја особа са
инвалидитетом у граду у претходној години, али и у претходном
периоду.

Новинарски конкурс
Ове године други пут реализован, јединствен на територији
Србије, новинарски конкурс имао је
за циљ да подстакне новинаре из
целе Србије да шаљу своје радове
из четири категорије: штампани
медији, интернет, радио и телевизија, а на тему особа са инвалидитетом. На конурс је
пристигло 18 радова из целе Србије,
а жири су чиниле
прошлогодишње
добитнице награда: Миланка Лана
Николић из Радио
Београда
“202”,
прошлогодишња
добитница награде

за прилог објављен на интернету,
Мирјана Дамјановић Вучковић из
“Радија Нови Сад” која је прошле
године добила награду за најбољу
радио репортажу и председница
жирија Ана Манојловић, уредница
у информативној редакцији “РТСа”, која је прошле награде добила
награду за најбољу ТВ репортажу
и освојила статуету “Цвет једнакости” намењену укупном победнику
конкурса.
Ове године оне су одлучиле
да услед недовољног квалитета, а
како би се ниво и критеријуми конкурса одржали за убудуће, искористе право жирија и не доделе
награду и то у две од ове четири
категорије - ТВ и интернет новинарство.
У преостале две категорије
добитници су били Невена Вртулек,
новинарка “Радија Нови Сад” за
радио прилог о содари “Филипус”
из Новог Сада која запошљава
особе са инвалидитетом и новинар
“Сремских новина” Стево Лапчевић
за новинарску репортажу “Љубав
уместо лекова којих нема” о правилном третману и доживљају деце
са сметњама у развоју и препознавању њихових преосталих способности. Награђеним новинарима
поред плакета и уникатне статуете
“Цвет једнакости” припале су и
новчане награде.
Литерарни конкурс
Што се литерарног конкурса, који је део ове манифестације
од самог почетка, тиче - трочлани
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жири у саставу Драгица Цвијовић, новинарка регионалног недељника “Вести” из Ужица,
Борис Којадиновић, познати
ужички песник и председница
жирија, професорка Ужичке гимназије Биљана Грујуичић одлучивао
је о 10 пристиглих радова из свих 6
ужичких средњих школа, на две
задате теме. Теме конкурса су
биле: “Наша снага је у ншој
различитости” и “д а ли су посебне потребе или су посебни
људи”. Ученици су се трудили да
прикажу свој таленат и удовоље
својој инспирацији, а најуспешнији
у томе, према одлуци жирија били
су: Вук Грујичић из Ужичке гимназије који је освојио 3. награду (уместо њега награду је примио његов
млађи брат), такође гимназијалац
Никола Миловановић коме је припала 2. награда и победник литерарног конкурса, четвртог по реду
је Вукашин Сретеновић из Техничке школе Ужице.
Награђеним ученицима су
поред плакета и новчаних награда
припале и симболичне награде у
виду “gadget-a” за рачунаре, дар
једног од наших сталних спонзора,
“Контрол поинта” из Ужица. Овом
приликом обелодањена је и намера
организатора манифестације, Удружења дистрофичара да од наредне године овај литерарни конкурс буде проширен на све средње
школе у Златиборском округу.
Такође традиционално признање које се темељи на Кикиним
принципима жиовта и рада, “Цвет
једнакости” намењен институцијама и појединцима који су у претходној години, али и у претходном
дужем периоду дапринели унапређењу положаја особа са инвалидитетом и ове године додељено је у
складу са одлуком организатора.
Подсетимо да су претходни лауреати били наш прослављени трубач
Дејан Петровић, педагошкиња,
председница интерресорне комисије и дугогодишња сарадница
Удружења Радица Благојевић
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Радовановић и прошле године, наш
велики фудбалски ас и понос ужичког спорта, некадашњи капитен
Манчестер Јунајтеда и Црвене
Звезде, Немања Видић.
Ове године то признање
заслужено је припало Жарку Јанковићу, нашем пријатељу и сараднику који већ скоро две деценије
ради у јавном предузећу које се
некада звало “Дирекција за изградњу”, а данас се зове “Ужице развој”. Но, како год да се то предузеће звало, Жарко је готово све то
време био наш и то најпре Кикин
саборац у борби против неприступачности и то готово свакодневно и
у пракси, а вероватно да за ту
врсту борбе од Ужица нема деликатније средине у Србији, из различитих разлога.
Поред, условно речено,
официјелног дела, ово вече се у
претходним годинама памтило и по
енергији и емоцији која се после
њега још дуго задржи у сећањима

посетилаца и гостију. Да ово вече
не изневери ни по том питању, ни
госте ни сећање на Кику, највише
су, поред самих чланова Удружења
дистрофичара и Удружења инвалида церебралне и дечије парализе
из Ужица, допринели бивши и
садашњи ученици Медицинске
школе из Ужица извођењем колажног драмско-литерарног програма.
А да ова манифестација и
ове године остане јединствена по
исто тако јединственом печату, као
и увек претежно младих, извођача
и учесника посебно су заслужни
ученици Музичке школе “Арс Нова”
из Ужица, као дугогодишњи партнери Удружења и ове манифестације, али и полазници балетског
студија “Марија Мага Магазиновић
из Ужица” изузетно харизматични
млади Саво Мијајловић, једини
балетан у овом делу Србије овенчан наградом на управо завршеном
фестивалу у Бечу, који је извео
соло кореографију инспирисану
Мајклом Џексоном и Тијана
Дрндаревић, такође вишеструко
награђивана млада ужичка белерина која нас је разгалила соло
кореографијом из балета “Бајадера”.
Па ипак најјачи утисак на
овогодишњој завршној вечери
манифестације представља непоновљиви наступ Василија Поповића, ученика школе за децу са
сметњама у развоју “Миодраг В.
Матић” који је са таквом енергијом
сам по себи означио крај овогодишње манифестације, скоро без
потребе да се она званично одјављује.
Јер ова истинска емоција,
неупрљана жељом за представљањем и самопромоцијом, подакнута
само жељом за игром, уживањем и
заједништвом представља сећање
које нас може држати годину дана
и бити најбоља позивница да се у
истом расположењу видимо и догодине!
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Подршка кроз активности и
социјалне услуге
Министарство
за
рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за заштиту
особа са инвалидитетом, наставља
и ове године да пружа подршку
раду Ресурс центра за особе са
инвалидитетом који подразумева
континуирану размену информација од значаја за особе са инвалидитетом, пре свега путем сајта,
али и преко мејла и Фејзбук странице Ресурс центра. Ту је и креативна радионица и радионица
декупажа које се одржавају укупно
четири пута седмично, а на којима
чланови, уз помоћ стручних лица
савладавају различите технике дизајна и прављења употребних
предмета у оним техникама које су
сада у тренду и које могу бити
запажене, а декупаж то свакако
јесте. Овим се повећавају моторичке и друге способности, подстиче се дружење, мобилишу се
креативност и иновативност и подстиче се осећај корисности код
чланова Удружења.
Једна од активности која је
свакако највише оснажила чланове јесте психо-социјална радионица на којима се чланови уз помоћ
стучног лица лакше суочавају са
својим свакодневним проблемима
и налазе најадекватније начине,
па и кроз међусобну интеракцију
на овим окупљањима, да те проблеме реше. Ова активност реализује се два пута мсечно.
Оно што је препознато као
актуелно јесте информисање локалних општина у Златиборском

округу (представника организација ОСИ, установа,
институција,
доносиоца
одлука) о стању на пољу
увођења нових и унапређења постојећих социјалних услуга за особе са инвалидитетом. У ту сврху
биће организоване четири
округла стола у четири
општине на којима ће се
наћи, окупљени око ове
теме, сви релевантни актери на овом пољу из свих
десет општина Златиборског округа.
Што се социјалних услуга у
пракси тиче, Удружење тренутно у
Ужицу пружа услугу персоналне
асистенције за три корисника и у
оквиру услуге ангажована су три

персонална асистента, а што се
финансирања тиче, ова услуга се
финансира из буџета Града Ужица
у износу од 1.300.000 динара.

“Информативно-афирмативна мрежа”
Министарство културе и информисања и ове године препознало је значај рада Удружења дистрофичара Златиборског
округа на пољу медијске промоције активности и у том смислу и
ове године подржало наставак пројекта “Информативно-афирмативна мрежа Златиборског округа”.
Исти тим који је реализовао пројекат претходне године на
територији пет (од укупно десет) општина Златиборског, територијално највећег, управног округа: Ужице, Ариље, Прибој,
Бајина Башта и Пожега, и ове године пратиће дешавања од значаја за особе са инвалидитетом, са посебним акцентом на активности у преосталих пет општина: Сјеница, ч ајетина, Пријепоље,
Нова Варош и Косјерић.
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Јубиларни 10. шаховски турнир
“Владимир Мојсиловић - ц ар”
У организацији Удружења
дистрофичара Златиборског округа Ужице и ове године 29. маја
одржан је 10. по реду традиционални шаховски турнир “Владимир Мојсиловић - Цар”.
Турнир се већ 10 година
организује како би све чланове
Удружења и пријатеље подсетио на прерано преминулог
члана овог Удружења Владимира Мојсиловића - Цара. Цар
је био наш велики друг коме је
шах и дружење уз шах представљало највеће задовољство.
Сваке године у последњој недељи маја окупе се шахисти из
ужичког, али и из других удружења дистрофичара Србије да
му на овај начин одају почаст.

Ове године снаге су преко
шаховске табле одмерили четрнаест такмичара из шест удружења дистрофичара у Србији:
Чачака, Смедерева, Параћина,
Краљева и Ужица.
С обзиром да се из године
у годину, такмичећи се на овом
и сличним турнирима, све боље
упознају, све мање и мање
нијансе одлучују победника.
Ове године први међу једнакима били су: Живота Радојковић, представник Савеза дистрофичара Србије и директор
републичког првенства дистрофичара који је освојио треће
место, златна средина и друго
место припало је Браниславу
Антићу из Међуопштинског уд-

ружења дистрофичара Смедерево, а победник овогодишњег
љубиларног турнира, чију реализацију је подржао и град
Ужице, јесте Радован Павловић
из Удружења дистрофичара
Моравичког округа из Чачка.
Овај турнир показао је да
окупљања као ово, у прелепом
амбијенту планине Таре и хотела Оморика, јесу нешто што нас
држи из године у годину и са
чим несумљиво треба наставити.

РУМА

Излет чланова на фрушкој гори
Удружење дистрофичара
Сремског округа је наставило
своју дугогодишњу праксу организовања излета за чланове у
природи. Тако је овог пута
излет и дружење организовано
1. јула у срцу Фрушке Горе, у
предивном амбијенту хотела
»Норцев«, окруженог природом
и зеленилом. Одзив чланова са
својим пратиоцима као и раније
у сличним приликама био је
веома добар, док су нам гости
били Чачани, Смедеревци и
Шапчани.
После жеге која је данима трајала, тог дана је било
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прилично облачно и прохладно,
али све то није утицало на
добро расположење присутних те је уз
пријатан ручак
и
освежење
дружење потрајало до касних поподневних сати.

Крсто
Марковић
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Такмичење у спортском
риболову „ж ича 2017“
Међутим, такмичарски елан, нешто после 10 часова,
прекинуо
је
неочекивани
летњи пљусак.
Судија је дао
знак да је такмичење завршено са постигнутим уловом у време
прекида.
И ове 2017. год, 20.јула, на
Жичком језеру крај средњовековног манастира Жича, у организацији Удружења дистрофичара Краљево – Рашки округ
одржано је XIII традиционално
такмичење лица оболелих од
мишићне дистрофије из неколико градова Србије. Учествовало
је 8 двочланих екипа: Ужице,
Чачак, Нови Пазар, Праћин,
Краљево I, Краљево II, Краљево
III и микс екипа Краљево-Чачак,
укупно 18 такмичара у екипној и
појединачној конкуренцији. Уз
њих такмичило се појединачно и
5 њихових пратилаца. Новина на
„Жичи 2017“ било је учешће
екипа Краљево II из Удружења
параплегичара Рашког округа и
Краљево III коју су чинили чланови Основне организације глувих и наглувих из Краљева.
У присуству домаћина
Стевана Тодоровића, секретара
Удружења и Милице Јелић,
социјалног радника удружења,
такмичење је почело у 7.30 часова са намером да по пропозицијама траје до 11 часова.

После мерења улова учесници такмичења са организаторима упутили су се на традиционално проглашење победника у
ресторану „Сунце“. Судијска
екипа, док су се учесници освежавали пићем, сумирала је
екипне и појединачне резултате. Они су убрзо у спортској
атмосфери објављени уз свечану доделу пехара у екипној конкуренцији и мајстору стазе и
медаља у појединачној конкуренцији у секторима А и Б.

Екипни пласман
1. Краљево I (Дејан
Макрагић, Ненад Чурлић ), 4
секторска пласмана, 1.450 г
улова – златни пехар
2. Краљево III (Алесандар
Јевремовић, Мирко Ненадић ), 7
секторских пласмана, 385 г
улова – сребрни пехар
3. Краљево II (Милан
Миловановић, Радисављевић
Жарко), 7,5 секторских пласмана, 735 г улова – бронзани пехар

Појединачни пласман
Сектор А
1. Дејан Макрагић, Краљево I, 1.200 г улова, златна
медаља
2. Александар Јевремовић, Краљево III, 345 г улова,
сребрна медаља
3. Весна Пајовић, Краљево-Чачак, 120 г улова, бронзана медаља
Сектор Б
1. Милан Миловановић,
Краљево II, 715 г улова, златна
медаља
2. Предраг Бакић, Ужице,
360 г улова, сребрна медаља
3. Ненад Чурлић, Краљево
I, 225 г улова, брозана медаља
Екипно признање мајстор
стазе освојио је Макрагић Дејан
из екипе Краљево I, а награђен
је пехаром.
Уз поздравне говоре и
честитке, добитницима пехара и
медаља предали су Милица
Јелић и Стеван Тодоровић
Након тога уследило је фотографисање победника за успомену
са „Жиче 2017“. Пријатно поподне у ресторану „Сунце“ у предрграђу Краљева, настављено је
богатим ручком , хладним пићем
и топлим пријатељским дружењем свих такмичара и гостију.
До новог сусрета на „Жичи
2018“.

Владан Петровић
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