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Поштовани читаоци,

Пред вама је број са најзначајнијим догађајима
из претходног периода. Претходно тромесечје је
обележено многобројним активностима, али оно што
је за наш Савез најзначајнији догађај јесте
обележавање јубилеја – 50 година од оснивања СДС-
а.

На свечани начин, крајем 2018. године, у
присуству чланова из организација дистрофичара
широм Србије, сарадника и пријатеља из других
организација, као и институција, евоцирали смо
сећања на почетке, кроз ретроспективу развоја
покрета оболелих од прогресивних неуромишићних
болести у Србији, што се подудара и са развојем
организованог инвалидског покрета у нашој земљи у
коме су и тада, као и данас, наши чланови и
активисти имали лидерску улогу. Догађај у хотелу
Холлидаy Инн у Београду представљао је прилику да
се подсетимо почетака, одамо почаст свима онима
који више нису са нама, али и да разговарамо о
будућности и томе којим правцем желимо даље.

Овај значајан јубилеј не само да је био добра
прилика да окупи све савременике СДС-а на једном
месту, већ и да нас мотивише и подсети на један
заједнички именитељ за све нас који смо, упркос
препрекама са којима се суочавамо, пронашли свој
пут и њиме успешно корачамо. Тај именитељ би
могао да се смести у мисао Кристи Брауна из филма
Моје лево стопало: 

“Ако никада нисам могао стварно да будем
попут других људи, онда ћу барем бити попут самога
себе и направићу најбоље од тога.” 

Иванка Јовановић
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50 година 
од оснивања 

Савеза дистрофичара
Србије

СвечАНА АКАДеМИЈА 
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Савез дистрофичара Ср-
бије (СДС) једна од најстаријих
организација особа са инвали-
дитетом која делује на репуб-
личком нивоу и у свом саставу
има 21 градску, окружну и
покрајинску организацију на
територији целе Републике,
21.12.2018. године обележила
је значајни јубилеј – 50 година
од оснивања организације, уз
финансијску подршку Минис-
тарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.

Свечана академија пово-
дом обележавања јубилеја одр-
жана је у 13 часова у хотелу
„Holiday Inn“ у Београду и том
приликом, присутни су могли да
погледају и изложбу фотогра-
фија које веродостојно прика-
зују бројне,  различите актив-
ности Савеза дистрофичара
Србије од 1968. године до
данас.

На почетку програма,
оперска певачица, Мирјана
Марјановић, отпевала је химну
Републике Србије, „Боже прав-
де“, а потом је присутнима при-
казан промотивни спот у оквиру
кампање „ЈЕДНАКИ“ Минис-
тарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
чији је циљ подизање свести
јавности о равноправности свих
грађана.

Представници Савеза ди-
строфичара Србије су изразили
захвалност и истакли огроман
допринос који министар за рад,
запошљавање, борачка и со-
цијална питања, Зоран Ђор-
ђевић, пружа у области унапре-
ђења положаја свих особа са
инвалидитетом, укључујући и
особе оболеле од прогресивних
неуромишићних болести и тим
поводом уручили посебно при-
знање и захвалницу, коју је у
његово име преузела помоћни-

ца за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
Биљана Барошевић.

За велику и несебичну
подршку коју као помоћник
министра за рад, запошљавање
борачка и социјална питања
пружа у раду Савеза дистро-
фичара Србије, али и свих орга-
низација особа са инвалидите-
том, захвалница је уручена и
госпођи Биљани Барошевић,
која се обратила присутнима
пригодним говором. 

Током свечане академије,
гостима се обратио председник
Савеза дистрофичара Србије,
Предраг Бакић, извршна дирек-
торка Националне организације
особа са инвалидитетом и чла-
ница и стручна сарадница у
Савезу дистрофичара Србије,
Иванка Јовановић, истакнута
чланица Савеза дистрофичара
Србије и један од оснивача
организације, Гордана Рајков,
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најмлађа чланица
Савеза и талентова-

на песникиња, Анђела
Ди-митријевић, као и

стручна сарадница за прав-
не послове у Савезу дистро-

фичара Србије, Драгана
Малушев.

Обраћајући се присутни-
ма на почетку свечане акаде-
мије, Предраг Бакић је истакако
следеће:

- Ради кратког под-
сећања, а пре свега због
људи који су заувек остави-
ли траг у историји наше
организације, желим да
нагласим да је све почело 6.
новембра  1966. године у
Фојници када је основано
Удружење дистрофичара
Југославије, а две године
касније, 22. децембра 1968.
год. у просторијама месне
заједнице “Булбулдер” на
Звездари, на иницијативу
једног броја оболелих од
мишићне дистрофије, њи-
хових родитеа, лекара и
пријатеља, одржана је ос-
нивачка Скупштина на којој
је формирано Удружење
дистрофичара Србије, како
се тада звало. За то време,
ово је представљало рево-
луционарни корак јер је

значило организовано зала-
гaње за стварање услова за
већа права и укључивање у
друштво особа оболелих од
неуромишићних болести.
Кључну улогу у томе имали
су: Гордана Рајков, Оливера
Јандрић и Аранђел Рајко
Радмилац из Србије, као и
Хасан Пашовић из Босне,
Стјепан Босак из Хрватске и
Борис Шуштарчич из Сло-
веније. На жалост, само је
Гордана Рајков данас са
нама, док су нас сви остали
физички напустили, али
чија дела и даље живе у
нама. 

На обележавању јубилеја
Савеза дистрофичара Србије
присуствовали су представници
свих организација из мреже
Савеза дистрофичара Србије,
као и других Савеза особа са
инвалидитетом, гости из раз-
личитих институција и независ-
них државних органа и пријате-
љи са којима Савез има веома
блиску и успешну сарадњу.

Deo promotivnog materijala Biqana Baro{evi}, pomo}nik ministra
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ФОРМИРАње ЈУГОСлОвеНСКОГ УДРУжењА БИлО Је КАО 
ИНИцИЈАлНА КАПИСлА ДА Се У ТАДАШњИМ РеПУБлИКАМА ФОРМИРАЈУ 

УДРУжењА, КОЈА СУ КАСНИЈе ПРеРАСлА У САвеЗе. О СвеМУ ТОМе ГОвОРИле СУ
И ИвАНКА ЈОвАНОвИћ, КАО И ГОРДАНА РАЈКОв. 

САвеЗ ДИСТРОФИчАРА СРБИЈе, 5 ДецеНИЈА КАСНИЈе, 
ПРеРАСТАО Је У КРеДИБИлНУ И ПРеПОЗНАТљИвУ 

ОРГАНИЗАцИЈУ, КОЈА ИАКО ПО БРОЈУ члАНОвА НИЈе велИКА, ЈеР ОКУПљА лИцА
ОБОлелА ОД НеУРОМИШИНИХ ДИСТРОФИЈА КОЈе СПАДАЈУ У ГРУПУ РеТКИХ

БОлеСТИ, ИПАК ИМА вАжНУ УлОГУ У ИНвАлИДСКОМ ПОКРеТУ СРБИЈе.   

Из обраћања Иванке Јовановић:

Приоритети и активности Савеза су се свих овх деценија мењали и бивали различити, али
ова организација је увек била једна од првих у свим процесима – и када је требало солидарисати
се са читавим друштвом у разним кризним ситуацијама, и када је требало  обезбеђивати хумани-
тарну и друге врсте помоћ и подршке расељеним и избеглим члановима из Босне, Крајине и дру-
гих угрожених подручја, и када је требало  дићи глас и борити се за већа права, али и када је
дошло време да се праве заокрети, да нашу борбу за равноправност ставимо у контекст људских
права, да се залажемо за увођење сервиса подршке, за пуну приступачност образовању, запош-
љавању, несметаном кретању, за већу видљивост, за пуну укљученост. Томе је нарочито доприне-
ло усвајање Конвенције УН о правима ОСИ, а изузетно важну улогу у томе имао је и члан органи-
зације, др Дамјан Татић, који је тада као члан Ад хоц Комитета радио на писању Конвенције (као
једини из овог Региона), а сада је и члан УН Комитета за права ОСИ. 

Тада је и Савез поново редефинисао своје циљеве, а инвалидност је коначно престала да
буде само део социјалне заштите, већ је постала питање основних људских права. 

Из обраћања Драгане Малушев

Савез дистрофичара Србије посебну пажњу посвећује деци и младим особама са дистро-
фијом кроз организацију различитих активности које утичу на побољшање квалитета њихових
живота и успешнију интеграцију. Један од најзначајних видова пружања подршке је организација
програма на који смо изузетно поносни, који сваке године има све боље резултате и деца и родите-
љи му се веома радују, а програм обухвата едукативне, психолошке и креативне радионице за децу
и младе чланове, али и чланове њихових породица из свих локалних организација Савеза дистро-
фичара Србије. Талентовану Анђелу Димитријевић чије песме из књиге „Кикицин поглед на свет“
сте имали прилику малопре да чујете смо упознали управо на првом програму за децу и младе 2012.
године и желимо да верујемо да су и наша дружења, барем делом, инспирисала Анђелу.

Најзначајнији партнер Савеза дистрофичара Србије је Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, који током целе годину
пружа значајну подршку за остваривање циљева предвиђених Статутом Савеза кроз финансирање
програма за спровођење програмских активности ради унапређења положаја особа са дистро-
фијом.

Трудићемо се да будемо још бољи у будућности и омогућимо већу подршку чланству кроз
континуирану заштиту и промовисање основних људских права, побољшање социјалног статуса
чланова, борбу против предрасуда и дискриминације, отклањањем различитих врста препрека, као
и залагањем за самостални живот.
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ОНО ПО чеМУ Је СДС УвеК БИО НАЈПРеПОЗНАТљИвИЈИ ЈеСУ љУДИ, 
ОДНОСНО њеГОвИ члАНОвИ. НАШИ члАНОвИ СУ УвеК БИлИ И ДАНАС
ЈеСУ МеђУ вОДећИМ лИДеРИМА У ПОКРеТУ, КАКО НА НАцИОНАлНОМ, 
ТАКО И НА лОКАлНОМ НИвОУ, ПА чАК И НА МеђУНАРОДНОМ ПлАНУ.

ПОСеБНО ИСТИчеМО, СА ПОНОСОМ, ДА СДС ИМА ЈеДНУ ОД
КљУчНИХ УлОГУ И У НООИС-У.

НА жАлОСТ, МНОГИ ОД њИХ НИСУ вИШе МеђУ НАМА, АлИ КОРИСТИМО
СвАКУ ПРИлИКУ ДА ИХ Се СеТИМО, ПОПУТ ДАРИНКе ЈОКАНОвИћ, 

ДУГОГОДИШњеГ СеКРеТАРА ОРГАНИЗАцИЈе, ОлИвеРе ЈАНДРИћ ИЗ ИЗ
БОГРАДА, РАЈКА КНежевИћА ИЗ КРАљевА, РАДИШе цвеЈИћА ИЗ

СМеДеРевА, Аце НИКОлИћА ИЗ КРАГУЈевцА, ТИЈАНе ПеТРОвИћ КИКе ИЗ
УжИцА, леПОЈКе чАРевИћ МИТАНОвСКИ ИЗ БеОГРАДА, А СвИ ОНИ И

МНОГИ ДРУГИ КОЈИ НИСУ ПОМеНУТИ УГРАДлИ СУ ДеО СеБе
У ТеМеље НАШеГ САвеЗА.
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Савез дистрофичара Ср-
бије је реализовао други модул
у оквиру програма за децу и
младе особе са дистрофијом,
под називом „Подизање капаци-
тета деце и младих особа са
дистрофијом и њихових породи-
ца“, који је одржан у Бањи
Ждрело од 7. до 9. новембра
2018. за 30 учесника из целе
Србије.

Програм је, као и за први
модул, одржан под покровитељ-
ством Министарства за рад,
запошљавање, борачка и со-
цијална питања, са циљем ефи-
касније интеграције у друш-
твени живот и пружање допри-
носа унапређењу квалитета
живота особа са дистрофијом и
њихових породица.

Едукаторка на другом
модулу је била психолог Ана
Милетић Миловановић. Ус-
пешно је реализовала све пред-
виђене едукације, ставивши
акценат на јачање активног
приступа проблемима, постав-
љање циљева, мотивацију за
даљи рад и напредовање у
животу. 

.

ДРУГИ МОДУл ПРОГРАМА ЗА ДецУ И МлАДе ОСОБе СА ДИСТРОФИЈОМ

Подизање капацитета деце и младих
особа са дистрофијом и њихових

породица
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У хали 3а, у организацији
Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална
питања, а под геслом „Једнаки“,
од 21. до 28. октобра 2018. годи-
не, одржан је Сајам Ј=ДНАКИ
посвећен положају особа са
инвалидитетом и њиховој улози
у друштву. Сајам је организова-
ло Министарство за рад, запош-
љавање, борачка и социјална
питања, у сарадњи са савезима
и удружењима особа са инвали-
дитетом, желећи да и на тај
начин подсети да су сви грађа-
ни Србије једнаки – како особе
са инвалидитетом, деца, труд-
нице, породиље, запослени,
тако и незапослени, пензионе-

ри, борци, ратни ветерани, при-
падници социјално угрожених
или било којих других група. 

На Сајму су се представи-
ли и сви сектори из Минис-
тарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
као и установе са којима мини-
старство сарађује. 

Вршилац дужности помо-
ћника министра у Сектору за
заштиту особа са инвалидите-
том, Биљана Барошевић, уз при-
суство многобројних посетила-
ца, отворила је Сајам под слога-
ном „Једнаки”, поручивши да
овај сајам представља њен сан
за који се, заједно са свим саве-
зима и удружењима особа са

инвалидитетом, активно бори-
ла. 

– желим да захвалим
свим председницима 35
савеза и 565 удружења у
Србији, Националној орга-
низацији особа са инвали-
дитетом, а посебно извр-
шној директорки Иванки
Јовановић, као и мом тиму у
Сектору за заштиту особа са
инвалидитетом, који су ми
дали подршку да заједно
остваримо још један зајед-
нички сан. желим да знате
да смо сви овде са вама због
вас – истакла је Биљана
Барошевић. 

Сајам „Једнаки“

- Београдски сајам је од прошле године, након 81 године од
оснивања, у потпуности приступачан за особе са

инвалидитетом. - Захваљујући НООИС-овом пројекту који је
подржан од стране Сектора за заштиту особа са инвалидитетом,
комплетно је реновиран и тоалет у оквиру кога су посебно ура-

ђене две приступачне кабине за особе са инвалидитетом
(у мушком и у женском тоалету). - Такође, урађене су и

хидрауличне платформе које повезују хале, тако да су то трајни
бенефити овог сајма који је по први пут организован у оквиру

Сајма књига. – Сајам ЈеДНАКИ представљао је изузетну прилику
да се талентовани писци из редова особа са инвалидитетом
представе уметничкој јавности и промовишу своје књиге, 

али и да се организују различите трибине, радионице
и промоције примера добрих пракси.
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Она је навела да је Сајам
значајан не само за особе са
инвалидитетом, већ и за све
грађане Србије који више неће
имати предрасуде, већ ће се
уверити да особе са инвалиди-
тетом своје послове обављају
квалитетно и одговорно, да
имају таленте које многи од нас
немају, као и да могу да уче-
ствују у свим друштвеним актив-
ностима у Србији. 

Биљана Барошевић је
такође нагласила да јој је веома

драго што су и параолимпијци
својим присуством увеличали
овај свечани скуп. 

Извршна директорка На-
ционалне организације особа са
инвалидитетом, Иванка Јовано-
вић, рекла је да овај сајам пред-
ставља изузетну прилику да се
талентовани писци из редова
особа са инвалидитетом пред-
ставе уметничкој јавности и
промовишу своје књиге, али и
да се организују различите три-
бине, радионице и промоције

примера добрих
пракси. Она је истакла
да један од чланова
Конвенције о правима особа
са инвалидитетом, коју је рати-
фиковала и Србија, обавезује
државу да омогући да особе са
инвалидитетом имају могућност
да развију и искористе своје
креативне, уметничке и инте-
лектуалне потенцијале, под
истим условима као и остали
грађани, што је на овом Сајму
било и остварено. 

Сузана Мишић, в. д. по-
моћника министра у Сектору за
бригу о породици и социјалну
заштиту, рекла је да се на штан-
ду Министарства за рад, запош-
љавање, борачка и социјална
питања, где су се представиле
особе са инвалидитетом, одрас-
ли и стари, као и чланови њихо-
вих породица и сви људи добре
воље, приказала и цела Србија у
малом. 

– Важно је да кроз култу-
ру и уметност пренесемо поруку
колико је битно да поштујемо,
волимо и помажемо једни друге.

МИНИСТАР ЗА РАД, ЗАПОШљАвАње, БОРАчКА И
СОцИЈАлНА ПИТАњА, ЗОРАН ђОРђевИћ, КОЈИ Је

САЈАМ “ЈеДНАКИ” ПОСеТИО У ДРУШТвУ АМБАСАДОРА
КРАљевИНе НОРвеШКе, АРНеА САНеСА БЈОРНСТАДА И
АМБАСАДОРА КРАљевИНе ШвеДСКе, ЈАНА лУНДИНА,

ИСТАКАО Је ДА Је цИљ ОвОГ САЈМА ПОДИЗАње
СвеСТИ ГРАђАНА ДА СУ СвИ КОЈИ жИве У СРБИЈИ

ЈеДНАКИ И РАвНОПРАвНИ И ДОДАО ДА Је ОвО ПРвИ,
АлИ Не И ПОСлеДњИ САЈАМ У ОРГАНИЗАцИЈИ

МИНИСТАРСТвА.
САЈАМ СУ ПОСеТИлИ И МИНИСТАР еНеРГеТИКе И

РУДАРСТвА, АлеКСАНДАР АНТИћ, ЗАТИМ МИНИСТАР
ОДБРАНе, АлеКСАНДАР вУлИН, КАО И МИНИСТАР

ОМлАДИНе И СПОРТА, вАњА УДОвИчИћ.

Otvarawe sajma JEDNAKI
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Морамо да покажемо да смо
заједно и када је тешко и када
није, морамо да уклонимо пре-
преке према људима према
којима живот није био мило-
стив. Треба да градимо бољу
будућност како би наши потом-
ци били поносни на нас, као што
смо и ми поносни на наше пре-
тке – поручила је Сузана
Мишић.

Пратећи програм

НООИС је током свих осам
дана у партнерству са Сектором
за заштиту особа са инвалиди-
тетом организовао изложбе
уметничких радова – слика,
уметничких фотографија, пред-
мета од дрвета, керамике, стак-
ла, радова на свили, затим
изложбе пехара и медаља, као и
књига, брошура и часописа и
других информативно-промо-
тивних материјала.  

Сваког дана, од почетка
до краја сајма ЈЕДНАКИ, особе
са Дауновим синдромом прода-
вале су часопис „Лице улице“. 

Поред изложби, у току
трајања сајамске манифеста-
ције организован је и целоднев-
ни пратећи програм: промоција
пројекта Иинтегритет, радиони-
ца Савеза удружења Србије за
помоћ особама са аутизмом о
ефикасности роботске техноло-
гије, креиране за подршку деци
са аутизмом у процесу учења,
промоција књиге „Кикицин
поглед на свет“ Анђеле
Димитрије (чланцие СДС-а),
промоције писаца из Савеза за
церебралну и дечију парлаизу
Србије, Савеза параплегичара
Србије, Центра за самостлани
живот особа са инвалидитетом
Србије, Савеза особа са Дау-
новим синдромом, Савеза сле-
пих Србије и Савеза бубрежних
инвалида Србије. 

Веома запажене су биле и
радионице Инвалидског стре-
љачког савеза Србије на чијем

штанду су биле изложене све
врсте оружја и муниције којима
се такмиче и освајају медаље
(које су такође биле изложене).
О свему томе, као и о тактичко -
техничким подацима за свако
оружје су говорили демонстра-
тори Инвалидског стрељачког
савеза Србије .

Изузетну пажњу је при-
вукла и радионице Савеза
параплегичара Србије о ручним
командама за возаче са инвал-
дитетом. Михајло Пајевић,
председник Савеза парапле-
гичара Србије и подпредседник
НООИС-а са сардницима пред-
ставио је ручне команде, а
након презентације уручено је
10 ваучера за бесплатну уград-
њу и атестирање ручних коман-
ди за особе са нвалидитетом.
Иначе, пројектом „Једнаки у
саобраћају“ обезбеђено је 30
ручних команди које ће за чла-
нове Савеза бити потпуно бес-
платно уграђени и атестирани.
Председник СПИКС-а, Михаило
Пајевић захвалио је Минис-

Следећи Савези, односно организације особа са инвалидитетом
из њихове мреже са територије целе Републике, 

учествовали су на сајму „Једнаки“: 

1. САВЕЗ УДРУЖЕЊА СРБИЈЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА АУТИЗМОМ
2. ДРУШТВО МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ СРБИЈЕ
3. САВЕЗ СЛЕПИХ СРБИЈЕ
4. САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
5. САВЕЗ МНРО СРБИЈЕ И ВОЈВОДИНЕ
6. САВЕЗ ПАРАПЛЕГИЧАРА И КВАДРИПЛЕГИЧАРА СРБИЈЕ
7. САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ СРБИЈЕ
8. ЛИГА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
9. САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА ДАУН СИНДРОМОМ СРБИЈЕ
10. ЦЕНТАР ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ
11.САВЕЗ ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ
12. САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ СРБИЈЕ
13. САВЕЗ КОШАРКАША У КОЛИЦИМА
14. ИНВАЛИДСКИ СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
15. СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
16. САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА СРБИЈЕ
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тарству и помоћници Биљани
Барошевић што су препознали
значај овог пројекта и финанси-
рали уградњу ручних команди,
чиме су допринели да особе са
инвалидитетом постану заиста
једнаке у саобраћају. Овај дога-
ђај био је изузетно пропраћен,
како од стране учесника сајма,
тако и медијски.

Савез слепих Србије је
организовао округли сто на
тему - Доступност приступачне
литературе за особе оштећеног
вида и Значај Маракешког спо-
разума. О теми су говорили
представници организација сле-
пих из Црне Горе, Републике
Српске и из Савеза слепих
Србије. 

,,Информационе баријере
код глувих лица и значај приме-
не знаковног језика’’ је тема
радионице коју је водио пот-
председник Савеза глувих и

наглувих Србије, Михаило Гор-
дић уз помоћ тумача за знаков-
ни језик.

У оквиру трибине под
називом „Особе са и инвалиди-
тетом и медији“ говорила је
Јелена Коло из РЕМ-а.

Весна Несторовић, пред-
седница организације БЕЛИ
ШТАП, представила је на инте-
рактиван начин и уз учешће
посетилаца сајма кретање сле-
пих и слабовидих уз помоћ пса
водича.

Током свих дана НООИС
је приказивао спотове из камап-
ње ИНТЕГРИТЕТ, спот у оквиру
кампање УН-а поводом 70 годи-
на од доношења Универзалне
декларације о људским прави-
ма, као и следећи материјали: 

- Сажетак Конвенције о прави-
ма особа са инвалидитетом коју
је представљао Михаило

Гордић; 

- НООИС-ов филм о обележава-
њу прошлогодишњег 3. децем-
бра и јубилеја – 10 година од
оснивања организације

- АНИМИРАНИ СЕРИЈАЛ - ЗА
БОЉИ МРАВИЊАК на теме: 1.
Препреке за особе са инвали-
дитетом и 2. Права особа са
инвалидитетом

- МУЗИЧКА НУМЕТА- Light it up
blue 

Удуржење НЕБОГРАД извело је
мини-концерт, коме је поред
Биљане Барошевић и представ-
ника НООИС-а, присуствовао и
министар Зоран Ђорђевић, са
амбасадорима Краљевине
Норвешке и Шведске.

Sa prezentacije ru~nih komandi - Biqana Baro{evi}, pomo}nik ministra, 
kao jedna od u~esnica doga|aja, kao i finansijer projekta 
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ДеЈАНА БАчКО УжИвО Је СлИКАлА лОГО
САЈМА ЈеДНАКИ, БОЈАМА НА СлИКАРСКОМ

ПАлТНУ. 

СлИКА Је ПОКлОН СеКТОРУ ЗА ЗАШТИТУ ОСОБА
СА ИНвАлИДИТеТОМ.
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Ministar Zoran \or|evi} i pomo}nik ministra, Biqana Baro{evi} sa sajmu
Jednaki, a gostima sa Kube

Udru`ewe NEBOGRAD, sa predstavnicima Ministarstva, NOOIS-a i ambasadorima 
Norve{ke i [vedske
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Удружење дистрофичара
Ниш обележило је Међународ-
ни дан особа са инвалидитетом
изложбом слика својих чланова
и пригодним програмом. Радови
Пека Ристића, Стевана Митића
и Александра Ракића који су
били  изложени у сали Офи-
цирског  дома у Нишу, излагани
су недавно и на Сајму књига у

Београду, као и у изложбеном
простору Народне банке Србије
у организацији Савеза дистро-
фичара Србије.

Посетиоци су имали  при-
лике и да чују, уз пратњу гита-
ре, неколико лепих песама које
су написали наши млади члано-
ви Александар Војиновић, Фи-
лип Филиповић и Милош Тодо-

ровић. Били су изложени и
радови чланова са креативних
радионица које се одржавају у
просторијама удружења.

Удружење је изложбу
организовало уз подршку Града
Ниша и Секретеријата за дечију
и социјалну заштиту.

Ni{
Pi{e: Biqana \or|evi}

Обележавање
Међународног дана

особа са инвалидитетом
у Нишу
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Циљ саме изложбе је да
промовише потенцијале особа
са инвалидитетом, као и да
истакне важност подршке Града
Ниша која се пружа овим мла-
дим људима, уметницима, кроз
услугу персоналне асистенције
као и кроз пуних четири деце-
није подршке раду Удружења
дистрофичара Ниш.

Свечаном отварању при-
суствовао је градоначелник
Дарко Булатовић, секретар
Секретеријата за дечију и
социјалну заштиту Мирјана
Поповић, секретар Секрета-
ријата за образовање Марина
Костић као и велики број
гостију. Изложба је била врло
посећена и пропраћена од свих
медијских кућа у Нишу.

Према речима посетила-
ца, на изложбу их је привукла
позивница коју је осмислио наш
Стеван Митић. 

Кратку причу са позивни-
це написао је Александар
Војиновић, инспирисан сликом
управо Стевана Митића.

Биљана Ђорђевић
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И ове године наше
Удружење успело је да одвоји
знатна средства за излет и за
јесење дружење чланова. Тра-
диционално, половином августа
обишли смо туристичко место
Сребрно језеро. Око 30 чланова
заједно са пратиоцима у веома
лепом и топлом августовском
дану уживало је у погледу и у
купању у језеру сребрне боје.
Приметили смо да се ово место
све више изграђује и да је при-
ступ особама са инвалидитетом
доступан у већини ресторана.

IZ RADA ORGANIZACIJA

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

Слике 
говоре 

више од речи
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IZ RADA ORGANIZACIJA

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

Лишће је добило јесење боје. Нестрпљиво, исчекивали смо 3. новембар и ресторан “Занзибар”
у Панчеву. Од прошлпг сусрета као да је време пролетело. Уз звуке добро познатих песама
присећали смо се драгих особа које нису више са нама. А они који су били спречени због прехладе
да дођу, техника је напредовала те је Вибер учинио као да су са нама. Дефинитивно, овакви сусрети
не скидају осмех са лица. 

Дружење
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Предновогодишње дружење чланова
Удружења одржано је 24. децембра 2018.
године, у вечерњим сатима у предивном
амбијенту ресторана „ВУЛИН“ у Руми. Дружење
организујемо заједно са Удружењем
параплегичара Срема, тако да је скуп био
масовнији и свечанији. И ако смо позвали
преставнике свих локалних самоуправа са

територије  коју покривамо одазвали су се као и
раније у сличним приликама само представници
општине Рума и Ириг. На скупу су били, као
уважени гости, начелник одељења друштвених
делатности општине Рума, Светислав Дам-
љанчук, заменик председника општине Ириг
Миодраг, Мики Бебић, као и Михаило Пајовић,
председник СПИКС-а Србије. 

Ruma
Pi{e: Krsto Markovi}

Предновогодишње
дружење чланова  
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Одзив чланова  нашег Удружења као и
раније у сличним приликама био је више него
добар, тако да је заједно са члановима
Удружења параплегичара скупу присустовало
стотинак особа. 

После кратког обраћања домаћина,
Стевана Луковњак и Крсте Марковића, те
поменутих званичника општина, забава је могла
да почне и музика је била спремна. Уз пријатну

вечеру, освежење и музику како је време
одмицало атмосфера је била све врелија и
врелија, тако да су многи заиграли, а богме
неки од нас и запевали.

Ruma
Pi{e: Krsto Markovi}
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Од 1992. Међународни
дан особа са инвалидитетом се
редовно обележава  широм
света 3. децембра. 

Овогодишњи мото гла-
сио је  “Оснаживање особа са
инвалидитетом и осигуравање
инклузије и равноправности”.
Овом темом се тежиште став-

ља на оснаживање особа са
инвалидитетом за инклузиван,
праведнији и одрживи развој,
предвиђен у Агенди за одр-
живи развој 2030.

МеђУНАРОДНИ ДАН
ОСОБА СА

ИНвАлИДИТеТОМ
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Међународни дан особа са
инвалидитетом у Србији је
обележен низом активности које
су организовали савези и удру-
жења особа са инвалидитетом.

Министарство за рад, за-
пошљавање, борачка и соци-
јална питања иницирало је
издавање пригодних поштанских
марки поводом Међународног
дана особа са инвалидитетом,
које су пуштене у промет 3. де-
цембра, у оквиру кампање која
се реализује под гес-
лом „Ј=ДНАКИ“

НООИС је проследила на
емитовање,  свим телевизијским
станицама у Србији, фи-
лм КОМУНИКАЦИЈА=ИНТЕГРАЦИ
ЈА. 

У Народној Скупштини
Републике Србије, 30. новембра
2018. године у организацији
Одбора за рад, социјална
питања, друштвену укљученост
и смањење сиромаштва одржана
је 32. седница на тему “Пословна
способност као предуслов за
једнакост и укљученост особа са
инвалидитетом”, а поводом
Међународног дана особа са
инвалидитетом. 

Седници су поред на-
родних посланика присуство-
вали представници више Савеза,
Поверенциа за заштиту рав-
ноправности Бранкица Јан-
ковић, као и представници
Министарства за рад, запош-
љавање, борачка и социјална
питања и Сектора за заштиту
особа са инвалидитетом.

Дан људских
права

Свечаношћу у београдском Музеју савремене уметности 10.
децембар 2018. обележен је Дан људских права, 70 година од
усвајања Опште декларације УН о људским правима и завршетак
Недеље људских права (3-10. децембар 2018.). Догађај су
заједно организовали Унитед Натионс - Сербиа, Делегација ЕУ у
Србији - ЕУ инфо центар, ОСЦЕ Мисија у Србији и Цоунцил оф
Еуропе Канцеларија у Београду. 

Госте су поздравили домаћини пријема стални координатор
УН у Србији Стелијана Надера, шеф Делегације ЕУ Сем Фабрици,
шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Андреа Орицио и шеф Канцеларије
Савета Европе Тобијас Флесенкемпер, који су оценили да је
обележавање те годишњице “дало прилику да се сагледају
достигнућа и поставе битне задатке и за наредне године”. 

Колико се
поштују људска
права у Србији?

У оквиру обележавањеа Недеље
људских од 3. до 10. децембра, Тв Н1 је
посвеито целу емисију. О поштовању
људских права у Дану уживо говорили су
Иванка Јовановић, директорка Националне
организације особа са инвалидитетом и
Кристијан Ранђеловић, трансродни и
интерсекс активиста из организације XY
Spectrum.
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Пројекат
„Интегритет“ реали-

зован је током 2018.
кроз производњу 6 спото-

ва и једног документарног
филма. Тема видео-садржаја

су људска права особа са
инвалидитетом и комуникација
као предуслов за интеграцију.
Сврха пројекта је била да се
подстакне позитивно делова-
ње шире друштвене заједнице
према особама са инвалидите-
том и да се смање предрасуде
и стереотипи о особама са
инвалидитетом.

Јавне личности - Рада
Ђурић, Биља Крстић, Тамара
Грујић, Дејан Томашевић, Јана
Дачевић, Марко Марковић  и
особе са различитим врстама
инвалидности -  кошаркаши у
колицима, Биљана Крстић,
писац из Савеза слепих,
Дејана Бачко, сликарка и спор-
тиста, Милица и Ненад, плесни
пар из Савеза глувих, Наташа
Бојанић - продавац часописа
Лице улице, Јована Лазић,
певачица из Савеза за дауном
синдром, актери су ових ме-
дијских садржаја, док је тема
филма – комуникација са осо-
бама са различитим врстама
инвалидности.

Сав видео-садржај је
бесплатан за преузимање и
приказивање у интегалној вер-
зији, а налази се на јутјуб
каналу НООИС-а.

ПРОМОцИЈА 
ПРОЈеКТА

Пројекат је промовисан
21.октобра 2018. у оквиру сај-
ма „Једнаки“. О кампањи су
говорили сами носиоци пројек-
та и актери, а највише о свему
рекли су сами спотови и филм.

Видео садржај се еми-
тује на РТС-у и више локалних
ТВ станица.

„Нови магазин“ је
објавио текст о пројекту 31.
октобра.2018. Издвајамо део
из текста:

Храброст, упорност и
доследност којом јунаци и
јунакиње ових кратких прича
иду кроз живот, тешко икога
могу оставити равнодушним.

ЈОВАНИНА „ЈОВАНА“:
Јована Лазић ће, несумњиво,
својим раскошним гласом и
извођењем познате македон-
ске песме “Јовано, Јованке”
постати икона једног за многе
новооткривеног света. И мож-
да ће први пут у животу ти
људи који је буду слушали раз-
мислити шта порука заиста
значи са краја спота – овог и
свих осталих – “Свака особа са

инвалидитетом има право на
поштовање свог интегритета,
равноправно са другима”. Нај-
важнија је шанса да се све
остале могућности испоље. А
често су огромне. Јер  ИНТЕГ-
РИТЕТ = РАВНОПРАВНОСТ!

НАТАШИНО ЛИЦЕ: Кад
угледате насмејано лице На-
таше Бојанић, немојте проћи у
журби, насмешите се, поразго-
варајте са овом ведром мла-
дом женом и купите бар један
примерак часописа „Лице ули-
це“. Она га на београдским
улицама продаје шест година.
Прави и наруквице које про-
даје или поклања. Купите и
неку од њих. Осећаћете се
боље јер ћете помоћи прода-
вачици да увећа свој скромни
кућни буџет, да живи само-

Пројекат „Интегритет“

Национална организација особа са инвалиди-
тетом (НООИС) реализовала је пројекат

„Интегритет“, који је финансијски подржан
од стране Министарства културе и информи-
сања Републике Србије, са циљем подизања
свести о правима особа са инвалидитетом и
повећања њихове видљивости у јавности, а

поводом 10 година од усвајања УН
Конвенције о правима особа са инвалидите-

том, коју је потписала и наша земља.  
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стално, а редакцији овог једин-
ственог часописа да настави да
нас извештава о томе шта је све
могуће урадити и када имате
оно што се лаички назива инва-
лидитетом. Јер, ИНТЕГРИТЕТ =
ПРАВО НА РАД!

ДЕЈАНИН СВЕТ СЛИКА И
СПОРТА: О Дејани Бачко су
многи писали, многи су са
запрепашћењем пратили шта
ова лепа насмејана девојка све
може, шта све зна и шта све
ради иако је рођена – без руку.
Она је сликарка, мањак руку
надомешта – ногама. Слика
стално, и то ради изузетно. Баш
као што је сјајна и теквонди-
сткиња. Јер, ИНТЕГРИТЕТ =
ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ!

КОШ: Јован Јовановић из
кошаркашког клуба Сингидунум
само се у једном разликује од
већине кошаркаша – до лопте,
као и његови саиграчи, стиже у
колицима. Невиђено брзо и
вешто клизе по терену. Ови
момци, млади и мало мање
млади, не заостају за својим
познатијим колегама из кошар-
кашке репрезентације Србије –
освајају медаље са лакоћом.
Али, још важније је што с лако-
ћом играју. “Дођите, гледајте
нас”, каже Јован. Јер, ИНТЕГРИ-
ТЕТ = СПОРТ

ИГРА: Ако икада угледате
Милицу и Ненада одушевиће
вас игра и полет овог симпатич-
ног и згодног плесног пара.
Буквално ћете бити згранути,
не само виртуозношћу којом
изводе захтевне кореографије,
већ начином на који овај млади
пар људи савладава тешке
кораке и непогрешиво прати
музику коју – не чује. Да, баш
тако, њих недостатак слуха није
спречио да раде оно што најви-
ше воле и нижу успехе. Јер,
ИНТЕГРИТЕТ= ☺ ☺ ☺
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Конференција посвећена
анализи спровођења препорука
Комитета УН за права особа са
инвалидитетом одржана је 2.
новембра 2018. године у Палати
Србија уз учешће представника
свих републичких организација
особа са инвалидитетом, као и
више минситарстава. Конферен-
ција је организована у оквиру
пројекта „Од глобалних препорука
до остваривања права особа са
инвалидитетом у срединама у
којима оне живе“ који је реализо-
вала Национална организација
особа са инвалидитетом у сардањи
са Савезом дистрофичата Србије,
који је финансијски подржала
Канцеларија за људска и мањинска
права, у оквиру програма „Спро-
вођење антидискриминационих по-
литика у Републици Србији за 2018.
годину“.

Скуп је отворила је дирек-
торка Канцеларије за људска и ма-
њинска права Сузана Пауновић:

- За нас је веома значајно
што захваљујући овој анализи, коју
је урадила Национална организа-
ција особа са инвалидитетом у
сарадњи са Савезом дистрофичара
Србије, данас можемо да сагледамо
двогодишњу примену препорука из
угла државних органа и организа-
ција цивилног друштва и одредимо
правце будућег деловања у циљу
унапређења положаја особа са
инвалидитетом. Можемо да кажемо
да је у односу на период од пре
девет година, када је Конвенција
потврђена, учињен видан напредак
у унапређењу положаја особа са

инвалидитетом,  али смо свесни да
се и даље суочавамо са бројним
изазовима када се ради о унапре-
ђењу остваривања свих њихових
права - оценила је Пауновић.

Такође је нагласила да
Србија редовно извештава Комитет
за права особа са инвалидитетом
УН и да се све препоруке које је
Србија добила од Комитета налазе
у јединственом Акционом плану за
праћење УН препорука за људска
права.

Пауновић се посебно захва-
лила Дамјану Татићу, истакнутом
члану УН Комитета за права особа
са инвалидитетом који је радио на
изради ове анализе, истичући
његов  велики допронос не само у
раду овог међународног тела већ и
на унапређењу угледа наше зем-
ље.

Дамјан Татић је учесницима
конференције представио Анализу
спровођења препорука Комитета

УН за права особа са инвалидите-
том у Србији и позитивно оценио
искуство Србије пред овим Коми-
тетом. Он је апострофирао питање
приступачности као кичму Конвен-
ције, наводећи да је потребно да
држава настави да ради на обезбе-
ђивању приступа у свим областима
друштвеног живота особама са
инвалидитетом .

О спровођењу препорука
Комитета УН за права особа са
инвалидитетом у Србији говорили
су представници Министарстава за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Министарства
просвете, науке и технолошког раз-
воја, Повере-ника за заштиту рав-
ноправности, Заштитника грађана
и чланице Националне организа-
ције за права особа са инвалидите-
том.

Комплетна анализа са зак-
ључцима и препорукама доступна
је на сајту НООИС-а.

Анализа спровођења препорука
Комитета УН за права особа са

инвалидитетом у Србији
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Догађај “Коришћење ве-
штачке интелигенције за по-
бољшање приступачности -
могућности и ризици настају-
ћих технологија за особе са ин-
валидитетом” окупио је пред-

ставнике Европског инвалид-
ског форума (ЕДФ-а) и пред-
ставнике Микрософта, Амазо-
на, Гугла, FB-a, Ессл фондације
и MiHandicap-а са једним ци-
љем: осигуравање нових тех-

нолошких трендова који
побољшавају животе особа са
инвалидитетом. Овај састанак
је био део пратећег програма у
оквиру одржавања Управног
одбора ове највеће европске
кровне организације у Европи
коме је као делегат из Србије
присуствовала Иванка Јовано-
вић. 

Компаније које се баве
новим технологијама и пред-
ставници ЕДФ-а расправљали
су између осталог о томе како
не оставити особе са инвалиди-
тетом иза технолошких достиг-
нућа. Циљ догађаја био је да
размотри како нове техноло-
гије обухватају људску разно-
ликост и како се могу пројекто-
вати технолошка решења за
све, укључујући и особе са
инвалидитетом.

Приступачност је питање
људских права, а Конвенција
УН о правима особа са инвали-
дитетом је први споразум о
људским правима који препоз-
наје приступ информацијама и
комуникацијским технологија-
ма као право које особе са
инвалидитетом треба да ужи-
вају и које обавезују државе
уговорнице да промовишу при-

УПРАвНИ ОДБОР
еДФ-А У БечУ

Коришћење вештачке
интелигенције за

побољшање 
приступачности

- У склопу Управног одбора ЕДФ-а у главном граду
Аустрије, поред официјелног дела, 16. и 17. новембра

2018. године одржана су и два пратећа скупа 
– о вештачкој интелигенцији и особама са 

инвалидитеотм, као и о статистици у области 
инвалидности. - Обе конференције су емитоване

уживо на друштвеним мрежама. 
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ступ Универзалног
дизајна у развој нових

технологија. 
У протеклим година-

ма, дошло је до побољшања
у овој области, мада је ситуа-
ција у пракси и даље далеко од
идеалне. Због активног ангажо-
вања покрета особа са инвали-
дитетом и успешног заговарања
према креаторима политика у
областима као што су приступ
интернету, аудиовизуелним ме-
дијима или телекомуникаци-
јама, постоји напредак у прав-
ном оквиру у земљама ЕУ,
укључујући и недавно усагла-
шени Европски закон о присту-
пачности, који има врло јаку
ICT компоненту. Овај напредак
мора да постане реалност за
особе са инвалидитетом широм
Европе и да буде укључен у
будуће технологије. 

FB, Мик рософт и Гугл су
представили своје иницијативе
за диверсификацију своје радне
снаге и обезбеђења веће стопе
запошљавања особа са инвали-
дитетом. Приказане су и функ-
ције вештачке интелигенције,
од текстуалног описа фотогра-
фија, аутоматског означавања,
до инклузивних презентација.
Закључено је да вештачку инте-
лигенцију треба да развијају
различити тимови који укљу-
чују и особе са инвалидитетом,
на начин који директно користи
особама са инвалидитетом. Са
друге стране, политика треба
да обезбеди да нове техноло-
гије буду доступне свима.

На скупу је речено да ће
ЕДФ објавити извештај о могућ-
ностима и претњама нових тех-
нологија почетком 2019. годи-
не, а запажања током ове дис-
кусије биће његов саставни
део. Извјештај има за циљ да
помогне ЕДФ-у и члановима
свих организација-чланица да
се ефикасније ангажују у заго-
варачком раду на новим техно-

логијама, а поред тога пружиће
савете организацијама, доно-
сиоцима одлука и индустрији о
томе како ојачати њихову
сарадњу. 

Тематска 
конференција: 
Статистика и 

инвалидност у еУ

Главни циљ ове конференције је био ојачати капаците-
те чланица ЕДФ-а да користе и утичу на статистику у области
инвалидности на нивоу ЕУ, као и на националним нивоима
како би боље промовисали Конвенцију УН о правима особа са
инвалидитетом и створили дијалог између организација и екс-
перата из Еуростата, академика и међународног нивоа.

На скупу је закључено да Европски инвалидски форум
снажно верује у важност систематског прикупљања података у
односу на различите врсте инвалидности, јер то може допри-
нети бољем разумевању тога да ли су постојеће политике и
програми ефикасни за све групације и да ли успевају да одго-
воре на специфичне потребе особа са одређеном врстом инва-
лидитета.

Конференција  се састојала од два панела.
Први панел је размотрио тренутну ситуацију у вези

вођења статистике и прикупљања података у ЕУ у вези са
особа са инвалидитетом. 

Панелисти су се усредсредили на следеће теме: како се
статистика и прикупљање података у области инвалидности
временом развијала; какав утицај имају квалитативни по-
даци на стварање одговорне политике према потребама особа
са инвалидитетом; како смањити недостатак тренутних стати-
стика у циљу бољег разумевања потреба особа са инвалиди-
тетом.

Други панел је разматрао нове и иновативне начине за
боље прикупљање података о особама са инвалидитетом. 
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На конференцији коју је ор-
ганизовала компанија ColorMedia
Communications, на челу са Робер-
том Чобаном, учествовало је 50
успешних жена, као и 50 студент-
киња које желе да се по завршетку
студија опробају у бизнису, ме-
дијима и култури. Догађају су при-
суствовале и председница Народне

скупштине Републике Србије, Маја
Гојковић, повереница за заштиту
равноправности, Бранкица Јанко-
вић, као и Покрајинска секретарка
за културу, јавно информисање и
односе са верским заједницама,
Драгана Милошевић.

На позив организатора да
као једна од 50 успешних жена
Србије присуствује конференцији
одазвала се и Иванка Јовановић,
извршна директорка НООИС-а.
Иванка Јовановић је присуствовала
конференцији и поделила своје ис-

куство са успеш-
ним студенткињама. 

Конференцију је
отворила Маја Гојковић,
председница Скупштине Србије:

- Студенткињама, које су
овде присутне, а од којих су неке и
будуће предузетнице, поручујем да
морају да буду веома упорне и да
морају стално да раде на себи и да
се не обазиру на то како их други
виде и да одреде јасан циљ.

- Сматрам да снага и лични
успех, али и успех друштва уопште,
долази од несебичне поделе знања
и зато мислим да су овакве акције
управо један сјајан пут за охрабри-
вање младих жена - рекла је
Бранкица Јанковић, повереница за
равноправност.

Покрајински секретар за
културу, јавно информисање и
односе са верским заједницама,
Драгана Милошевић рекла је: 

- Ово је место и прилика, да
у присуству великог броја жена
истакнем чињеницу да уз јако
самопоуздање, храброст и истрај-
ност, скоро свака жена у данаш-
њем времену може и треба да успе. 

- И зато је моја порука да је
потребно веровати у себе, своје
снове и идеале и тако ће и успех
сам по себи доћи - завршила је
своје обраћање је Драгана Ми-
лошевић.

Након радног ручка који је
био организован у хотелу Шератон,
учеснице су посетиле изложбу
“Перцепције: жена по мери друшт-
ва” која је у Галерији Матице
српске организована у сарадњи са
British Councilom-ом.

DE[AVAWA

КОНФЕРЕНЦИЈА 

“женско 
предузетништво у 
бизнису, медијима 

и култури“

- Да жене могу све, али да снажно треба да се боре
за свој успех, усагласиле су се говорнице на конфе-

ренцији „Жене у бизнису, медијима и култури”
посвећеној подстицању женског предузетништва која

је одржана у хотелу „Шератон” у Новом Саду 20.
новембра 2018. - Међу 50 најуспешнијих жена Србије
нашле су се и: Весна Дедић, Јелена Бачић Алимпић,

Душка Јованић, Снежана Дакић, Миња Милетић,
Оливера Балашевић, Надежда Гаће, као и бројне
друге успешне жене из бизниса, културе и медија.




