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Поштовани читаоци,
Нови број Весника МД који обухвата
активности из претходних неколико месеци је
управо пред вама, са насловима који ће, верујем,
привући вашу пажњу.
У тромесечју иза нас, у Србији је обележена
Недеља борбе против дистрофије, веома успешно
одржано 43. првенство Србије у шаху за
дистрофичаре, промовисана кампања ЈЕДНАКИ,
свечано пуштене у рад две хидрауличне палтформе
у Задужбини Илије М. Коларца у Београду, једној од
најзначајнијих институција културе у нашој земљи,
у Бриселу оджан 8. заједнички састанак Заједничког
консултативног одбора, уз учешће и представника
инвалидског покрета из Србије, спроведено
истраживање о положају жена са инвалидитетом на
руководећим позицијама.
Поред ових и других информација из наших
организација широм земље, које представљамо у
овом издању, нашим читаоцима посебно скрећемо
пажњу на текст у вези измене Правилника о
медицинско-техничким помагалима која се
обезбуђују из средстава обавезног здравственог
осигурања. Од кључних новина, након
вишемесечног лобирања Савеза дистрофичара
Србије, најважније је то да узраст осигураника за
коришћење вентилатора за механичку вентилацију
24 часа више није ограничен искључиво навршеном
18. годином живота, како је раније било прописано.
Од сада, сви који испуњавају медицинске
индикације за то, моћи ће да користе вентилаторе
за механичку вентилацију 24 часа без обзира на
године старости.
У нади да ћемо и у следећем броју, много више
него у овом у коме смо се опростили од многих
драгих људи, са вама моћи да поделимо добре
вести, срдачно вас поздрављамо и желимо дуго и
топло лето!
Срећно и до следећег броја,

Иванка Јовановић
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PROPISI

Измене Правилника
о медицинско-техничким
помагалима која се обезбуђују
из средстава обавезног
здравственог осигурања
- Захваљујући најновијим изменамам овог Правилника, узраст осигураника за
коришћење вентилатора за механичку вентилацију 24 часа више није
ограничен искључиво навршеном 18. годином живота,
како је раније било прописано.
– Укинута је коришшење трахеостоме као услова за доделу апарата.
– Оболели од Дишенове мишићне дистрофије више нису
индиковани као једина дијагноза на основу које се остварује право на НИВ.

На основу иницијативе
представника Савеза дистрофичара Србије у претходном
периоду да се измене одређене одредбе Правилника о
медицинско-техничким помагалима која се обезбудјују из
средстава обавезног здравственог осигурања, а које су
неповољне за особе са дистрофијом и сродним неуромишићним обољењима, коначно је
дошло до позитивног исхода и
усвајања захтева Савеза за
изменом шифре 211 и 215 у
Листи помагала Правилника о
медицинско-техничким помагалима.
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Наиме, наведене шифре
се односе на коришћење вентилатора за неинванзивну вентилацију (НИВ), шифра 211 и
вентилатора за неинванзивну
вентилацију (НИВ) 24 часа,
шифра 215, како је стајало у
претходном Правилнику, а
сада је усвојен тачнији назив у
односу на захтеве струке:
Вентилатор за механичку вентилацију у кућним условима
(шифра 211) и Вентилатор за
механичку вентилацију у кућним условима 24 часова
(шифра 215).
Захтеве Савеза дистрофичара је подржала републичка стручна комисија за НИВ, те

су тако подржане измене
Правилника које се односе на
промену индикација. Конкретно, промењене су индикације
које су се односиле на: узраст
осигураника за коришћење
вентилатора за механичку вентилацију 24 часа (нема
ограничења узрастом, могу и
деца и одрасли), укидање
постојања трахеостоме као
услова за доделу апарата, као
и навођење Дишен мишићне
дистрофије као јединог тешког
облика мишићне дистрофије у
шифри 211 и 215 (с обзиром да
је Дишен мишићна дистрофија
само једна од тешких облика
мишићне дистрофије).

PROPISI

Значајна измена у новом
Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се
обезбуђују из средстава обавезног здравственог осигурања,
а који се примењује од 24.
јануара 2019. је да је укинута
одредба везана за старост осигураника за остваривање права
на коришћење вентилатора за
механичку вентилацију 24 часа
(до 18 година) с обзиром да је
апарат који може да ради 24
часа веома потребан, чак нужан
вид подршке и лечења особама
старијим од 18 година, уз
постојање медицинске индикације и мишљења лекара.
Као што је наведено, укинуто је и постојање трахеостоме као услова за доделу апарата, с обзиром да пацијенти
чешће користе маске уз апарате за механичку вентилацију.
Савез
дистрофичара
Србије ће наставити да делује у
циљу унапређења положаја
особа са дистрофијом и спроводи своју основну мисију чији је
приоритет унапређење здравствене заштите и социјалног
статуса особа са дистрофијом у
Републици Србији.

Драгана Малушев
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IZ RADA SAVEZA

Одржана друга
редовна седница
Скупштине
Савеза
дистрофичара
Србије
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IZ RADA SAVEZA

Савез
дистрофичара
Србије одржао је другу редовну
седницу Скупштине 16. маја
2019. године у хотелу „Еурогај“
у Книћу код Крагујевца, у сврху
остваривања циљева и задатака утврђених Статутом Савеза.
Седницом је председавао
председник СДС-а Предраг
Бакић, који је 2018. године по
други пут изабран за председника Скупштине Савеза дистрофичара Србије на мандат од
четири године.
На седници су, између
осталог, усвојени извештаји о
раду Савеза дистрофичара
Србије за 2018. годину, о
финансијском пословању и
извештај Надзорног одбора
СДС-а за претходну годину,
програм рада са финансијским
планом за 2019. годину, а донесене су и друге одлуке од значаја за функционисање Савеза.

Такође, услед преране и
изненадне смрти члана Надзорног одбора и пријатеља
Савеза, Предрага Ћирића из
Смедеревске Паланке, чланови
Скупштине су, сходно Статуту и
Правилнику, једногласно изабрали новог члана Надзорног
одбора, Владицу Миленковића
из удружења дистрофичара
поморавског округа – Параћин.
На седници се дискутовало о различитим питањима значајним за унапређење положаја
особа са дистрофијом и сродним неуромишићним обољењима, попут предстојећег усвајања Националне стратегије за
ретке болести и планова за
израду Регистра за ретке болести, о чему нас је детаљно
известила Биљана Ђорђевић,
секретар у удружењу дистрофичара из Ниша и представница Савеза дистрофичара Србије

у Националној
организацији за ретке болести.
Такође, дискутовало се и о актуелним студијама и терапијама за оболеле од
Дишенове и спиналне мишићне
атрофије, као и најновијој генетичкој терапији за оболеле од
спиналне мишићне атрофије,
под називом „Золгенсма“ за коју
се тренутно тестира терен у
Европи, где би се могао пласирати овај лек за, сада само за
СМА тип 1.

Драгана Малушев
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DE[AVAWA

Наставак
сарадње
Министарства и
Савеза особа са
инвалидитетом
и у 2019.
години

КАКО ЈЕ МИНИСтАр НАВЕО, ЗА
2019. гОДИНУ ОБЕЗБЕђЕНО ЈЕ
270 МИлИОНА ЗА ПрОгрАМСКИ
КОНКУрС, 30 МИлИОНА ВИшЕ НЕгО
ПрЕтхОДНЕ, А ЗА СтАлНО ОтВОрЕНИ
КОНКУрС 180 МИлИОНА, ОДНОСНО 20
МИлИОНА ВИшЕ НЕгО У 2018. гОДИНИ,
И ДОДАО ДА ћЕ СЕ ЗАлАгАтИ ДА СЕ
СВАКЕ гОДИНЕ ОБЕЗБЕДИ СВЕ ВИшЕ
СрЕДСтАВА.
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић,
заједно државним секретаром
Ненадом Нерићем, в.д. помоћнице министра у Сектору за
заштиту особа са инвалидитетом Биљаном Барошевић и
в.д. помоћника министра у
Сектору
за
финансијско
управљање, рачуноводство и
контролинг Сашом Трандафиловићем, одржао је један
састанак крајем, а други почетком овe године са представницима 35 Савеза удружења особа са инвалидитетом
како би заједно дефинисали
приоритете за 2019. годину.
- Верујем да ћемо
заједничким радом успети
да се изборимо за ваш још
бољи положај у друштву,
јер смо ове године већ
доста тога урадили. И у
наредном периоду трудићемо се да искоренимо
стереотипе који постоје
према особама са инвалидитетом - истакао је мистар
Ђорђевић.
Како је министар навео,
за 2019. годину обезбеђено је
270 милиона за Програмски
конкурс, 30 милиона више него
претходне, а за стално отворени конкурс 180 милиона,
односно 20 милиона више него
у 2018. години, и додао да ће се
залагати да се сваке године
обезбеди све више средстава.
Министар је нагласио да
ће приоритет рада Министарства и у наредној години
остати брига према особама са
инвалидитетом и обезбеђивање
њиховог несметаног кретања,
као и омогућавање њихове
потпуне укључености у све
друштвене сфере.
- Као велики успех
Сектора за заштиту особа са
инвалидитетом
издвојио
бих пројекат Ј=ДНАКИ, кроз
који смо желели да по-

DE[AVAWA

кажемо да у Србији сви
грађани морају имати иста
права. такође, уведен је и
нови предмет за студенте
Архитектонског факултета
о приступачности инфраструктурних пројеката особама са инвалидитетом,
први у свету који се бави
овом тематиком - рекао је
између осталог Зоран Ђорђевић
и додао да је урађена и
апликација која особама са
инвалидитетом омогућава
да преко свог мобилног
телефона сазнају шта им је
све у њиховом окружењу
доступно.
Министар је истакао да је
ово само још један у низу
састанака на којем представници савеза имају прилику
да представе своје проблеме.
- Ово је начин да
одредимо приоритете за
финансирање
пројеката,
јер најбитније је да средства које држава додели
утрошимо
на
најбољи
могући начин, дефинисањем заједничких приоритета – закључио је на крају
свог обраћања министар Ђорђевић.
У даљем току састанка,
помоћник министра у Сектору
за
заштиту
особа
са
инвалидитетом, Биљана Барошевић, разговарала је са
представницима организација о
конкретним резултатима сваког
Савеза оствареним у 2018.
години, као и о приоритетима
за 2019. годину.
То
је
разултирало
успешно окончаним конкурсом
којим су обезбеђена средства
за несметан рад Савеза, као и
организација из њихиве мреже
широм Србије.

Ministar za rad, zapo{qavawe, bora~ka i socijalna pitawa,
Zoran \or|evi}

Ministar Zoran \or|evi} i pomo}nk ministra Biqana Baro{evi}
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IZ RADA SAVEZA

OКрУглИ СтО У КрАљЕВУ

Савез
дистрофичара
Србије у склопу програмских
активности, у 2019. години
планира да одржи округле
столове, у циљу промоције
кампање „ЈЕДНАКИ“ Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, а
са тежњом подизања свести
јавности о равноправности свих грађана. Тим поводом,
први округли сто
одржан је у Краљеву, 25. априла 2019.
године, уз учешће
представника Савеза дистрофичара Србије, удружења дистрофичара рашког
округа из Краљева,
као и свих локалних
инвалидских организација и представника локалне
самоуправе.
Учесници скупа су, на самом
почетку, имали прилику да погледају
изложбу
фотографија са различитих активности Савеза дистрофичара
Србије,
као
и
презентацију и спот
са одржаног сајма
„Једнаки“ на београдском Сајму, у организацији
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Присутне је поздравио
председник Савеза дистрофичара Србије, Предраг Бакић, а
потом су се
учесницима
обратили помоћник градоначелника за социјална питања,
Марко Матовић и председник

Уније организација особа са
инвалидитетом Краљево, Ранко
Вуковић.
Иванка Јовановић, стручна сарадница у Савезу и
извршна директорка
Националне организације особа са
инвалидитетом (НООИС) је кроз
излагање на тему „Осврт на

културу, уметност и стваралаштво, што је потпуно и у
складу са Конвенцијом УН о
правима особа са инвалидитетом.
Драгана Малушев, стручна сарадница у СДС-у је
упутила присутне у планове,
начин и ток реализације активности за учешће
Савеза на сајму ЈЕДНАКИ 2019. године.
У
пријатној
атмосфери Народне
библиотеке “Стефан
Првовенчани“ учесници
су,
након
интерактивних излагања, водили занимљиву дискусију на
тему „На путу ка
већој једнакости –
искуства из Краљева“. Том приликом су
чланови из различитих инвалидских
организација, као и
представници
локалне самоуправе,
предочили тренутно
стање у инвалидском покрету у Краљеву, напредак и
побољшања, али и
проблеме са којима
се и даље сусрећу.
Ово је била и
прилика да се размене информације о законској
регулативи и конкретним искуствима у области сервиса
подршке, што је учеснике
највише интересовало, као
предуслова за чешће особа са
инвалидитетом у свим сферама
живота. Истовремено, то је и
један од кључних предуслова за
истинску једнакост.

Промоција
кампање
„Једнаки“

10
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први сајам ЈЕДНАКИ“ представила прошлогодишње активности у оквиру ове манифестације. Она је говорила о
програму, издвајајаући најзначајније догађаје, о учесницима, али и о ефектима Сајма
и одјецима у јавности, са
акцентом на значају подизања
свести јавности о могућностима
особа са инвалидитетом кроз

IZ RADA SAVEZA

.
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шах,
сусрети дистрофичара
и успех младих

Шаховско првенство
Савеза дистрофичара Србије, уз сав свој такмичарски карактер све више
прима обележја „Сусрета
дистрофичара
Србије“.
Није ни чудо, због свих
рестрикција које су се
дешавале последњих деценија и све мањег броја прилика за масовнија окупљања чланства.
Једина манифестација која окупља представнике из целе Републике је шаховско првенство, те из године у годину
људи долазе да се сретну,
виде, попричају и одиграју
партију шаха. Љубоморно
чувају традицију и таман
кад помисле да не могу
више, појаве се млади,
управо као што се десило
на овом првенству: Александар
Милошевић, Милош Тодоровић,
Ана Стаменов, Илија Божић,
као и још млађи Вук Ђорђевић
из Ниша и Илија Симић из
Београда.
А колико је то значајно
говори и неприкосновено прво
место у својој групи Александра
Милошевић са освојених свих 7

12

Prole}e/Leto 2019.

поена. Милош Тодоровић осваја
бронзану медаљу у најачој
категорији сениора и потврђује
свој
таленат
исказан
у
омладинској конкуренцији, али
и на такмичењима са најбољим
сениорима. Илија Божић од
младог дечака са такмичења у
Вршцу, сада са приоритетом на
својим студијама, долази и

буквално до задњег минута се бори за медаљу.
Ана Стаменов се заинтересовала за надметања
на шаховској плочи и
каже да воли да одигра
партију шаха. Омладинац Вук Ђорђевић
осваја 3,5 поена у групи
сениора.
Свака
им
част!!!
Није ове године
било шаховских величина попут Стојановића,
Кецапа, Керавице, Крстића, Јовановића..., није играо ни Травица, али
је зато врло успешно
делио правду. Лига је
састављена од уједначених играча, предвођена асом Мићом Вијатовићем. У лиги где
скоро свако сваког може
да победи, одиграно је мноштво
занимљивих и добрих партија.
С обзиром на најављену
реорганизацију такмичења и
могућности да из лиге испадне
4 до 6 задње пласираних,
учинило је да је свако имао
мотив више за игру до самог
краја.

SPORT

Пола лиге се борило за
медаље, а пола да не испадне.
Ветерани Павловић, Додић и
Пантић, оправдали су своја
вишегодиња учешћа у првој
лиги. Наравно, Вијатовић није
морао ништа да правда, јер он
је доказано један од најуспешнијих такмичара и највећих шампиона свих времена у
Савезу дистрофичара.
У конкуренцији дама 14
такмичарки се борило за добар
пласман. С обзиром да сам се и
сам такмичио, нисам био у
прилици да испратим те партије
али по казивању учесница било
је ту борбе за прва места, али
међу дамама влада и јако
пријатељство. Увек има и доста
мирољубивих партија које
завршавају са поделом бодова.
На жалост најмлађи мало
играју шах па тренутно и нема
нових играча. Али верујем, ако
неко од наших
активиста
организује такмичење у нпр.
видео игрицама, да ће се тада
значајно повећати учешће
најмлађих.

На крају додела пехара и
медаља, и сликање за успомену. И како многи рекоше,
прође некако брзо и у опуштеној атмосфери, као никад
пре...
Првенство (43. по реду)
одржано је у Београду у хотелу
Н од 1. до 4. јуна 2019.
Директор првенства био је
Владо Додић из Смедерева, а
суђење је поверено Роберту
Травици из Сомбора.

Радован Павловић

Prole}e/Leto 2019.
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Пласман на 43. републичком првенству
у шаху за дистрофичаре

Сениори – 1. лига (мушкарци)
1. место – радован Павловић, 6 поена
2. место - Мића Вијатовић, 5,5 поена
3. место – Милош тодоровић, 5,5 поена

Сениори – 1. лига (жене)
1. место – гордана Марковић, 6,5 поена
2. место – Сњежана рисимовић, 5,5 поена
3. место – Јелена Петровић, 5 поена

Сениори – 2. лига
1. место – Александар Милошевић, 7 поена
2. место – љубомир Влчек, 5 поена
3. место – Ненад ћурлић, 4,5 поена

Омладинци
1. место – Вук ђорђевић, 3,5 поена
2. место – Илија Симић, 1 поен

Брзопотезни - Цугер “Сећање на шампионе”
1. место - Мића Вијатовић– 6,5 поена
2. место – Добрица Антоновић, 5 поена
3. место – радован Павловић, 5 поена

14
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Pobednici u svim kategorijama

Pobednici - omaldinci

Pobednici - 1. liga (seniori)

Pobednici - 2. liga (seniori)

@ene pobednice
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Недеља борбе против дистрофије ове године обележена је централним догађајем у Београду 24. маја, у
сарадњи са Новим магазином, а тема је била: Да нас
боље видите.
На округлом столу у просторијама Привредне коморе
Србије, о видљивости особа са
инвалидитетом у медијима и о
начинима превазилажења препрека које стоје на том путу
говорили су Надежда Гаће,
Директорка Агенде 2020 и уредница недељника „Нови магазин“, Драган Јањић, директор
агенције „Бета“, Јелка Јовановић из Новог магазина, Ивана
Пејовић, новинарка листа Данас, као и представници Савеза
дистрофичара Србије и организација дистрофичара из Ужица,
Лесковца, Шапца, Руме и Београда.
Теме о којима се говорило односиле су се на препреке у
већој видљивости особа са
инвалидитетом у медијима - из
нашег угла, као и како нас виде
медији и како поправити слику
у јавности о особама са инвалидитетом.
Након поздравних речи
председника СДС-а, Предрага
Бакића, осврт на манифестацију „Недеља борбе против дистрофије“ и најзначајније резултате у досадашњем раду Савеза
дистрофичара Србије дала је
Драгана Малушев, стручна
сарадница у СДС-у.
У оквиру прве теме - препреке у већој видљивости особа
са инвалидитетом у медијима из нашег угла, увод је дала
Иванка Јовановић, такође
стручна сарадница СДС-а и
извршна директорка НООИС-а,
скрећући пажњу на значај
медија и порука које шаљу,
посебно имајући у виду њихов
утицај на креирање „друштвеног става“, подизања свести,
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Недеља борбе
против
дистрофије
едуковања о разним темама,
међу којима веома значајно
место треба да заузму и особе
са инвалидитетом. Она је указала на то да медији не извештавају о овој огромној категорији
грађана на адекватан начин,
често је то сензационалистички, а кључна карактеристика је
– недовољна медијска видљивост. Као потврду тој тези представила је и неколико конкретних, лоших примера из штампе.
Новинари су упознати и
са тим да су органиазције особа
са инвалидитетом у ранијем

периоду организовале разне
едукације за представнике
медија, да нису ретки ни партнерски пројекти са различитим
медијима, као и да се користе
све прилике за гостовања на
телевизијским станицама, али
да и поред свих тих напора и
даље остајемо недовољно медијски атрактивни.
Сви новинари који су
говорили на округлом столу
сложили су се са нашим запажањима, а главни узрок за то
стање видели су у дубокој таблоидизацији медија, али и у

MANIFESTACIJE

Nade`da Ga}e sa predstavnicima Saveza

Deo u~esnika okruglog stola

њиховој борби за економски
опстанак.
На крају свих дискусија у
којима су учествовали и представници локалних организација, закључено је да је извештавање о особама са инвалидитетом, као и другим маргинализованим групама, софистицирани јавни интерес, али да се за
њега треба боити на разне
начине. Један од њих је и
коришћењем портала и друштвених мрежа, развијањем вештина комуникације код особа са
инвалидитетом, али и вештина
писања саопштења за јавност.
Цео догађај је закључен
заједничком поруком, а то је да
промоција различитости на медијима доприноси како особама
са инвалидитетом и другим
маргинализовнаим групама, тако и бољем квалитету самих
медија.

Dragan Jawi} i Predrag Baki}

Недеља борбе против дистрофије је традиционална манифестација коју је европска организација дистрофичара „ЕАМДА“ установила још 1973. године, од тада
се обележава у већини европских земаља, а у Србији,
Савез дистрофичара Србије је обележава сваке године у
трећој недељи маја.
„Недеља борбе против дистрофије“ је јединствена
прилика за спровођење кампање за подизање свести
јавности о правима и могућноситма особа оболелих од
прогресивних неуромишићних болести којих у нашој
земљи има преко 1.800 званично регистрованих.

Prole}e/Leto 2019.
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IZ RADA ORGANIZACIJA

Leskovac
Pi{e: Dragana Petrovi}

гИМНАЗИЈА У лЕСКОВЦУ

Музичко поетски матине посвећен
особама са инвалидитетом
„ Нађи времена за пријатељство, то је пут до среће!“
(Мајка Тереза)

Ученици Гимназије у
Лесковцу изразили су жељу да
дивним људима из Удружења
дистрофичара и Удружења параплегичара улепшају дан. Ову
занимљиву идеју подржала је
директорка школе, Драгана
Цветановић, која је на почетку
програма срдачно поздравила
драге госте и нагласила да ће
ово постати традиционално
предосмомартовско дружење.
Тим поводом ученици су
припремили мали музичкопоетски матине под називом
“Ширимо љубав“ на коме су
казивали најлепше љубавне
стихове наших најпознатијих
песника, уз звуке гитаре и
увесељавали дивну публику
избором најдивнијих љубавних
мелодија. Такође су ручно
израдили
и
припремили
симболичне поклоне за госте
којима су показали да су школа
без баријера, да су отворени за
сарадњу и да желе да шире
љубав,
пријатељство
и
позитивну енергију.
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Током дружења била је
предивна атмосфера, прошарана најискренијим и најтананијим емоцијама и осмесима.
Инспирисана пријатном атмосфером на крају програма у име
Удружења и у своје лично име,
присутнима се обратила председница организације Гордана
Стојановић и захвалила на овом
лепом гесту.

IZ RADA ORGANIZACIJA

IN MEMORIAM

Одлазе
шампиони
Почетком фебруара 2019. напустила нас је Стана радивојевић из лесковца,
најбоља и најтрофејнија шахисткиња Савеза дистрофичара Србије. Осим што је била
најбоља по оствареним резултатима, она је још боља била у начину на који је то радила.
Никада своје медаље није стављала изнад добрих људских односа, никада шаховску
партију изнад пријатељства. Себе није величала. Није ни имала потребе. Стана је била
ВЕлИКА… и као човек и као шахисткиња.
Стана је из своје породице носила топлину срца, искреност душе и доброту. Од
оснивања учествовала је у раду Удружења дистрофичара, развијала Центар за
самостални живот, излагала своје рукотворине, дочекивала и испраћала пријатеље...
Пуно је тога могла поднети, али учињену јој бирократску неправду није. Не што није
била јака, већ што у њеном срцу није имало места за неправду. Сву бол и бриге које је
осећала, заједно са дуготрајном дистрофијом, остављале су неизлечиве последице по
њу.
А онда, Стана је у болници. Стрепња и нада… тих првих фебруарских дана, уз
неизвесне лекарске прогнозе, немоћни да јој помогнемо, сви смо стрепели и
наслућивали куда то води. Ал ипак, вест о њеној смрти изазвала је у нама неверицу,
неизмерну тугу и осећај да смо изгубили неког свог.
На њеном последњем овоземаљском путу у лесковцу: много људи и тек понека
суза, али у свима искрена људска љубав према Стани, баш онаква, каквом нас је она
дочекивала и испраћала. Дошли смо да јој се поклонимо, први и последњи пут кажемо
колико смо је волели, колико нам је била драга и колико смо поносни што смо је
познавали.
Почивај у миру, тамо горе у рају... јер само је тамо место твом добром срцу, благом
осмеху и поштеној души.

Радован Павловић
Prole}e/Leto 2019.
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IZ RADA ORGANIZACIJA

Kraqevo
Pi{e: Prpf. Vladan Petrovi}

ИЗБОрНА СКУПштИНА

Изабрано ново руководство

На 10. редовној седници
Скупштине, одржаној 28.02.
2019. године, поред усвајања
извештаја о раду у предходној
години, одржани су непосредни
избори за новог председника ,
секретара и све органе управљања у Удружењу дистрофичара Краљево – Рашки округ
за следећи мандат од 4 године.
По Статуту Удружења
конституисана је делегатска
скупштина која броји 15
чланова, Управни одбор од 5
чланова, Надзорни одбор и
више комисија за спровођење
активности
из
различитих
области рада Удружења.
Досадашњи уважени председник и дугогодишњи активиста Удружења прим. др
Никола Крпић предао је
дужност водећег човека Милици Јелић.
- Одлазим после 32
године рада у Удружењу. Одласком не могу тек тако да
заборавим рад и дружење са
људима. Сматрам да ће Милица
Јелић ову функцију обављати
одговорно. Због својих обавеза
везаних за рад у Удружењу
пензионера града Краљева,
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Primopredaja du`nosti - dr Krpi}, dotada{wi predsednik i
Milica Todorovi}, nova predsednica Udru`ewa

више нисам у могућности да се
активно ангажујем у Удружењу
дистрофичара Краљево - Рашки
округ, али себе и надаље
сматрам чланом Удружења и

сарадником на кога се увек
можете ослонити, рекао је
рекао је одлазећи председник
прим. др Никола Крпић.

IZ RADA ORGANIZACIJA

Kraqevo
Pi{e: Prpf. Vladan Petrovi}

Такође, додао је и следеће:
- Далеке 1987. године,
радили смо и борили се за
опстанак и изборили, знам све
проблеме и начине како се
отклањају. Новој председници
Милици Јелић у сваком погледу
бићу одани сарадник, а боља
економска ситуација у земљи
допринеће да се невоље сведу
на занемарујући ниво. Удружење остављам у сигурним
рукама, а посебну захвалност
дугујем дугогодишњем сараднику, секретару Удружења Стевану Тодоровићу.
Нова председница Удружења дистрофичара Краљево –
Рашки округ, Милица Јелић,
истакла је да је у Удружењу од
2016. године ангажована на
пројекту социјалне интеграције
и захвалила се др Николи
Крпићу на досадашњем плодном раду током кога је указивао
на проблеме, решавао их у ходу
и давао смернице.
- Трудићу се у сваком
случају да одржим и побољшам
ниво сарадње са свима који су
привржени Удружењу, да отворим неке нове перспективе
Удружењу и да кроз своју професију утичем на побољшање
квалитета живота наших чланова, али и свих особа са
инвалидитетом. Утабаним стазама далеко лакше решаваћемо све текуће проблеме и
радићемо по зацртаном плану
рада - истакла је Милица Јелић.
Новоизабрана председница Удружења уручила је
прим. др Николи Крпићу
Повељу којом се проглашава
„почасним чланом Удружења
као признање за изузетне

заслуге за ангажовање у
целокупном деловању организације дистрофичара“.
Дугогдишњи члан Удружења од оснивања 1975.
године, Стеван Тодоровић изабран је за секретара у 6.
мандату по реду. По избору,
захвалио се на указаном поверењу и изразо да ће Удружење, уз пуну ангажованост новог руководства пружити руку
помоћи и разумевање свим
својим члановима.
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IN MEMORIAM
Прим. др Никола Крпић
(02.05.1941 – 17.04.2019.)

Познати
краљевачки
лекар, вишедеценијски активиста и општепризнати хуманиста прим. др Никола Крпић
изненада је преминуо средином априла у Краљеву. Сахрањен је 19.04.2019. године на
Старом краљевачком гробљу,
испраћен у вечна небеска
насеља од чланова своје породице, многобројних колега,
пријатеља и грађана Краљева.
Прим. др Никола Крпић
рођен је 2.5.1941.године у
Скопљу. Основну школу и
гимназију завршио је у Краљеву, а студије на Стоматолошком факултету у Београду 1978. године. По
завршеном специјалистичком
испиту све време је радио у
Заводу за заштиту здравља у
Краљеву, на пословима лекара
специјалисте из социјалне
медицине, шефа Одсека за
здравствено васпитање, начелника Службе за социјалну
медицину, а био је и вршилац
дужности директора Завода за
заштиту здравља и дугогодишњи помоћник директора
Завода.
Поред професионалних
обавеза био је активан члан
Југословенске секције лекара
за сарадњу са УНИЦЕФ-ом,
члан Републичке комисије за
здравствено васпитање, члан
Матице исељеника Србије и
председник
Секције
за
међународне односе.
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У политичкој сфери рада
био је одборник Скупштине
општине Краљево, а од 2008.
год. народни посланик из Партије уједињених пензионера
Србије у Скупштини Србије.
Добитник је Дипломе и
Плакете ‘’Др Драгиша Мишовић’’, Златне значке Културно-просветне заједнице Републике Србије, Сребрне плакете за рад на заштити
човекове околине Републичке
конференције ССРН-а Србије.
Као лекар и хуманиста,
др Никола Крпић, осамдесетих
година укључује се у рад
Удружења дистрофичара Краљево. Проблеми особа са инвалидитетом постају за њега
велики изазов, од тада па све
до смрти. Од 1987 – 1998.
године био је у континуитету
председник Удружења дистрофичара и члан Председништва
Удружења дистрофичара Ср-

бије. У међувремену, до 2012.
године, тада већ као пензионер, и даље је био активан
у Удружењу дистрофичара
Краљево у органима управљања и хуманистичком раду.
И поред многих друштвених и породичних обавеза
прим. др Никола Крпић поново
је 2012. године изабран за
председника УДК и на том
месту остао до фебруара ове
године када је због нарушеног
здравља, многих активности у
ПУПС- у и жеље да се више
посвети породици, на скупштини Удружења предао дужност председника дипл. соц.
радници Милици Јелић.
Том приликом свечано
му је уручена Повеља почасног
члана Удружења за свеукупни
допринос у дугогодишњем раду.
Прим. др Никола Крпић
остаће вечни путоказ и звезда
водиља у ходољубљу са онима
који су га с љубављу и разумевањем прихватили као
човека стручњака и хуманисту
који је живео са њима, а не
поред њих.
Нека му је вечна слава !

Владан Петровић
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IN MEMORIAM
Живота Радојковић
(4.2.1963 – 11.4.2019)

Опраштамо се од Жикe,
нашег друга, дугогодишњег активисте Удружења дистрофичара Рашког округа и директора шаховских такмичења
Савеза дистрофичара Србије.
Био је један од најуспешнијих
спортиста Савеза. Сви који су
учествовали, памте Жикина
незаборавна учешћа у многобројним манифестацијама и
караока вечерима у Грзи. Његовим прераним одласком,
остали су многи планирани
излети и спортски сусрети који
неће бити исти без њега.
Упркос веома тешком
здравственом стању, желео је
да помогне. Само неколико
дана пре него што је преминуо,
нашли смо се у Врњачкој бањи
како би обезбедили смештај за
шаховски турнир. Седели смо
он и ја у холу хотела, размењивали искуства и покушавали
да “пронађемо лек“ који нису

пронашли лекари Клиничко-болничког
центра
Србије. Одлазећи из бање, поздравили смо се уз
очекивање да ћемо се
ускоро поново срести,
ако не пре, а оно на
шаховском првенству.
А онда, пар дана
после… Звук телефона у
раним јутарњим часовима… Вест и неверица...
Жико, како смо га звали,
више није са нама...
Сви који су га
познавали, знали су да је
он, како му име каже,
највише волео живот.
Живео је живот пуним срцем.
Он није журио, али живот јесте
и прерано га је довео до краја.
А при крају желео је само
једно: да се одмори од бола и
несанице.
Одмарај и спавај друже
наш, а твоји вољени и
пријатељи памтиће те и чуваће
од заборава…

Радован Павловић

Нова услуга
у Београду
Београдски центар за
социјални рад је први
центар у Србији који
од данас има успостављен call-центар и
интернет сајт који је
прилагођен особама са
инвалидитетом.
Позивом на број
011/2650-542 можете
добити све потребне
инфомације о систему
социјалне заштите и
да добијете помоћ за
остваривање права.
Пројекат је реализован у оквиру подршке
НИС-а граду Београду,
у сарадњи са Секретаријатом за социјалну
заштиту.
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Para}in
Pi{e: Jovica Milenkovi}

Само мало добре воље
Уз мало добре воље много се може
постићи. Чланови Удружења дистрофичара са
пуно
ентузијазма
започели
нови
вид
активности.
Удружење дистрофичара је од удружења
‘’Етно форма’’ из Јагодине добило на услугу
разбој за ткање. Од прикупљених старих
одевних предмета направљене су траке ширине
2 центиметра и са њима се исткале ове прелепе
поњавице.
Пословни систем ‘’Михајловић’’ из
Параћина препознавши добру вољу и квалитет
радова наших чланова , најавио је пословну
сарадњу и за почетак наручио 20 поњавица 100
х 60 центиметра, тако да је зимски период
веома добро искоришћен за њихову израду.
У плану је набавка новог разбоја
средствима која се буду добила од стране
локалне управе, тако да ово може да прерасте у
сталну активност која може донети и додатне
приходе, који су итекако потребни. Такође у
плану је и проширење асортимана производа –
украса, употребних предмета и слично.

IN MEMORIAM

Одлазе шампиони
У марту 2019. напустио нас је Сафет
Латовић из Сјенице. Напустио нас је још један
шампион, човек који је већ за живота
обезбедио назив шаховске легенде Савеза
дистрофичара Србије. У овом 21. веку, Сафет
је, од свих учесника, освојио највећи број
медаља на такмичењима у организацији
Савеза. Укупно 10.
Освојио их је својим ретко виђеним
талентом, својом упорношћу и својом вером у
себе. Својим мајсторским шаховским потезима, претварао је изгубљене позиције у
добијене партије. Побеђивао је школоване,
теоретски потковане, велике шахисте и
остваривао изванредне пласмане.
Али како нас је изненађивао за
шаховском таблом, изненадио је све и својим
одласком. Отишао је Сафет, али прича о
њему,
шаховској
легенди
Савеза
дистрофичара Србије, остаће да траје.
Трајаће да надахњује неке друге људе са
инвалидитетом, нарочито оне из мањих
средина, да је све могуће ако си талентован и
верујеш у себе.
Последњи поздрав Сафету...
Сјеница није знала каквог је шаховског
мајстора имала!

Радован Павловић
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Smederevo
Pi{e: Radovan Jovanovi}

ПРЕДАВАЊЕ

Mиотонична дистрофија

Предавање о миотоничној
дистрофији одржано је 17. маја
2019. године са почеткому 11.00
часова у великој сали скупштине
града Смедерево, а предавач је
била проф. Душанка Савић Павићевић, молекуларни биологбиогенетичар, са групе за генетику на Биолошком факултету у
Беораду.
Предавање је побудило
изузетну пажњу, не само наших
чланова и грађана, већ и градоначелнице Јасне Аврамовић и
лекара са поликлнике у Смедереву који су активно учествовали на овом предавању.
Проф. Душанка Савић Павићевић је нарочиту пажњу
усмерила на два типа миотоинје
- тип 1 и тип 2. Mиотоинје спадају у ретке болести, доминантно
су
наследнe,
споро
прогресивнa оболењa, испољавају се слабошћу мишића,

миотонијом, катарактом, поремећајем срчаног ритма, цревног и
дисајног тракта, те захватањем
периферног и централног нервног система.
Болест је открио проф. др
Стејнерт 1909 год. због чега се у
почетку звала Стејнертовом болешћу.
Лек за наведене типове
миотоничне
дистрофије
не
постоји, али се раде експерименти, за сада искључиво на
животињама. Међутим предавач
је исткла да ипак постоји начин
за умањење броја оболелих од
миотонија и то кроз тестирање
оболелих,
који
планирају
породицу и рађање, тако да могу
добити здраво дете.
На крају, градоначелница
Смедерева, иначе и сама лекар
по образовању, захвалила је
предавачу и нашем удружењу,
истакавши да треба чешће

организовати оваква и слична
предавања, ради едукације,
боље информисаности и и превенције.
Присутни лекари су постављали стручна питања из
својих области, а посебно у вези
тестирања
код
планирања
породице оболелих.
Наши чланови, али и
родитељи наших чланова су
такође поставили велики број
питања, али је проф. Павићевић
настојала да на сва одговори и
упути их и на конкретне
институције ради детаљнијих
анализа.
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ПУШТАЊЕ У РАД хИДРАУЛИЧНЕ ПАЛТФОРМЕ ЗА ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЗАДУЖБИНИ ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА У БЕОГРАДУ

Коларац –
приступачан за све

Национална
организација особа са инвалидитетом
Србије
(НООИС)
је
21.
фебруара у 19.30 часова
заједно са Министарством за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Сектором
за заштиту особа са инвалидитетом, свечано пустила у
рад две хидрауличне платформе за особе са инвалидитетом у Задужбини Илије М.
Коларца, чиме је једна од
најважнијих и најпосећенијих
институција културе по први
пут у својој историји дугој
више од 80 година постала
доступна за све.
хидраулична палтформа
која се налази на бочном улазу
у Коларац омогућиће приступ
корисницима инвалидских колица ка доњем нивоу где се
налази део учионица за стране
језике, приступачан тоалет и
ресторан, као и горњем нову,
односно свечаној сали у којој
се одржавају концерти и други
културни програми по којима
је Коларац и најпознатији у
јавности.
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хидрауличне платформе
су резултат успешно реализовнаог пројекта НООИС-а
„Коларац за све – побољшање
приступачности
Задужбине
Илије М. Коларца – а“, а
захваљујући финансијској подршци Министарства рампе ће
особе са инвалидитетом моћи
да користе уз помоћ даљинског
управљача, самостално или уз
асистенцију другог лица. Тих и
миран рад пружа конфор при
коришћењу, а поседује следеће
моторизоване функције: подизање и спуштање платформе,
подизање и спуштање заштитне
ограде и главно кретање
платформе (горе/доле). Рампе
су комплетно домаћи производ
и атестиране на Машинском
факултету у Београду.
Свечаном пуштању у рад
присуствовала је помоћник
министра у Сектору за заштиту
особа са инвалидитетом, Биљана Барошевић са сарад-

ницима, Јасна Димитријевић,
директорка Коларца и Иванка
Јовановић, извршна директорка
НООИС-а са сарадницима.
Након давања изјава
медијима, гости су заједно са
директорком Коларца присуствовати концерту ансамбла
младих МУЗИКОН.
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ИСтрАжИВАњЕ

жене са
инвалидитетом

Центар за самостални
живот особа са инвалидитетом
Србије у сарадњи са УН Wомен
одржао је 21. фебруара 2019. у
Београду радионицу “Изградња капацитета жена са инвалидитетом за веће учешће на руководећим позицијама
у
организацијама
особа са инвалидитетом и
женским организацијама”.
На радионици је представљено
истраживање
о
положају жена са инвалидитетом на руководећим позицијама, које је показало да
веома мали број жена са инвалидитетом заузима ове позиције, проблеми који у вези са
тим постоје, као и дефинисани
неки од начина на који би се тај
положај могао поправити.
На радионици је учествовало 14 жена са инвалидитетом на руководећим позицијама, као и председник
СПИКС-а и подпредседник
НООИС-а, Михаило Пајевић.
Радионици су такође присуствовале Бранкица Јанковић,
Повереница за заштиту равноправности и Сузана Пау-
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новић, Директорка канцеларије
за људска и мањинска права,
као и представница Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
Татјана Степанић и друге представнице из женских организација. Из УН Wомен на радионици је учествовала и Наталија Остојић са сарадницом.
Радионицу су фацилитирале стручне сараднице
Центра, Александра Весић и
Зорица Рашковић.
Ова прилика искоришћена је и да М. Пајевић
испред СПИКСа, а поводом
25 година рада ове организације, уручи захвалицу гордани рајков за подршку и помоћ у раду
инвалидског покрета, која
је уједно и координаторка
пројекта о женама са инвалидитетом на руководећим
позицијама.

резултати
истраживања
У истраживању је коришћен узорак од 160 организација и 58 жена са
инвалидитетом који су детаљније анализирани. Без
обзира на интерес, спремност и
отвореност испитиваних организација,
њихова
стварна
спремност да учествују у испитивању о положају жена са
инвалидитетом на највишим
руководећим позицијама била
је на много нижем нивоу од
очекиваног.
Жене са инвалидитетом у
организацијама особа са инвалидитетом као и женским
организацијама су и даље слабо
препознате, како у основним
документима организације (статутима или мисијама и / или
стратешким циљевима организација), тако и у пракси.
Заступљеност жена са
инвалидитетом у управним и
извршним органима организација особа са инвалидитетом
је ниска и неуравнотежена у
односу на мушкарце (просечно
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учешће жена је 34,5%). Заступљеност жена са инвалидитетом на руководећим
позицијама је мања од 3%.
Тражећи оправдање за
тако
озбиљан
дисбаланс,
многи испитаници су изјавили
да жене са инвалидитетом
„нису заинтересоване за такве
позиције“. Из узорка од 58
жена са инвалидитетом које су
на руководећим позиција, преко 70% су председнице и
потпредседнице, а мањи проценат су извршне директорке и
финансијске менаџерке. Опште
гледано, број стручног особља
у организацијама је још увек
прилично ограничен, а позиције руковођења и управљања често се мешају у пракси
са много волонтерског рада.
Старосна структура жена
са инвалидитетом на руководећим позицијама у организацијама је прилично
неуравнотежена. Жене млађе
од 30 година су укључене у
занемаривом проценту, док

више од 60% жена припада
групи од 40 и више година.
Налази јасно показују да су
потребне активне мере за
подстицање нових, млађих жена за укључивање у организације цивилног друштва,
укључујући изградњу њихове
мотивације, додатних вештина
и знања, као и постојање
услуга подршке.
Што се тиче праксе за
развој капацитета у коју су
укључене жене са инвалидитетом, истраживање показује да недостаје стратешки
правац за јачање њиховог
личног самопоуздања и стицање знања и вештина руковођења и управљања.
Комбинација
снажног
активизма, посвећености (као
високо цењених фактора у
организацијама особа са инвалидитетом) и прихватања и
признавања од стране других
чланова организација, сматра
се начинима за достизање
лидерских позиција.

Изазови и препреке са
којима се жене са инвалидитетом суочавају на свом
личном путу напредовања,
првенствено се односе на тип
организационе културе, систем
интерне, заједничке подршке,
стандарде тимског рада и
радну атмосферу.
Истраживање посебно
наглашава
да
изградњу
самопоштовања, самопоуздање и веровање у личне
способности и вредности жена
са инвалидитетом, треба третирати као међусобно повезана
питања. Жене са инвалидитетом верују да је овај
приступ једини пут који
помаже женама да остваре
циљ
и достигну лидерске
позиције.
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8. састанак Заједничког
консултативног одбора
цивилног друштва ЕУ-Србија
Осми састанак Заједничког консултативног одбора
цивилног друштва ЕУ-Србија
одржан је 27. фебруара у
Бриселу, у Европском социјалном и економском комитету, а теме овог састанка су
биле: Дигитализација као инструмент друштвеног и привредног развоја и Преглед ситуације у погледу цивилног
друштва и владавине права у
Србији.
Заједнички консултативни одбор ЕУ-Србија (ЈЦЦ или
ЗСО) је платформа цивилног
друштва успостављена између
социјалних партнера и других
организација цивилног друштва
Србије. Заједнички консултативни одбор цивилног друштва
састоји се од чланова са послодаваца, синдиката и удружења грађана како са Српске,
тако и са Европске стране и
састаје се два пута годишње, у
ЕУ и Србији. ЈЦЦ омогућава
организацијама цивилног друштва са обе стране да прате пут
Србије ка ЕУ и да усвоје
препоруке за пажњу владе Србије и институција ЕУ.
Једна од чланица овог
тела је и Иванка Јовановић
(НООИС), која у овом телу
учествује oд његовог конституисања, од 2015. године.
Захваљујући учешћу представника инвалидског покрета,
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у све декларације које се након састанака
достављају Владама РС и ЕУ,
уноси се и члан
који реуглише
пложај
особа
инвалидитетом
у датој области,
која је тема заседања.

Dragana Savi} i Ivanka Jovanovi}

ЧлАНОВИ ЗСО-А ИЗ СрБИЈЕ СУ:
1. БОшКО САВКОВИћ,
КОПрЕДСЈЕДАВАЈУћИ ЗАЈЕДНИЧКОг
КОНСУлтАтИВНОг ОДБОрА ЦИВИлНОг
ДрУштВА ЕУ-СрБИЈА (ЈЦЦ)
2. ПрОф. ЗОрАН СтОЈИљКОВИћ
3. НИКОлА БОжИћ
4. СОњА СтОЈАНОВИĆ гАЈИћ
5. ИВАНКА ЈОВАНОВИћ
6. ДУшКО ВУКОВИћ
7. БОЈАНА БИЈАлОВИћ БОСАНАЦ
8. ДЕЈАНА КУЗМИћ
9. ДрАгАНА САВИћ

Препоручујемо
Duchenne and you
www.duchenneandyou.eu

Препоручујемо Вам da posetite веб сајт www.duchenneandyou.eu.
Сајт обилује низом корисних савета.
Како се Дишенова мишићна дистрофија дијагностикује?

Упркос изазовима живљења са Дишеновом мишићном
дистрофијом, могуће је имати продуктиван, креативан и
испуњен живот. У ствари, све више младих одраслих са
Дишеном похађа универзитете, гради каријере и ствара своје
породице.
Постоји много начина да се живот са Дишеном учини лакшим
за целу породицу.

Посети веб сајт www,http://duchenneandyou.eu

ЖИВОТ СЕ НЕ ЗАУСТАВЉА СА ДИЈАГНОЗОМ ДИШЕНА

Савез дистрофичара Србије је на локацији Београдски сајам
"Ј=ДНАКИ"- са Анђелa Димитријевић и Тамарa Грујић
21.октобар 2018.година
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