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Штампање овог броја финансијски је омогућило
Министарство културе и информисања

Драги читаоци,
M
идући у сусрет новој години, поклањамо вам нови број нашег
часописа, Весника МД, у нади да ће сви који буду читали ово
издање пронаћи по нешто занимљиво што ће им привући пажњу.
Захваљујући великом броју догађаја, како уорганизацији Савеза
дистрофичара Србије, тако и наших организација из мреже,
преносимо најзначајније активности реализованеM  у претходном
периоду. 
Ипак, треба поменути још један велики и значајан догађај коме ће
бити посвећен велики део наредног издања, које припремамо за
фебурар 2020. године, а то је 2. Сајам Ј=ДНАКИ. 
Наиме, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања организовало је на Београдском сајму уM хали 3а, од M23. до
27. октобра 2019. године, у партнерству Сектора за заштиту особа
са инвалидитетом иM НООИС-а. 2. Сајам Ј=ДНАКИ, у оквиру кога је
и Савез дистрофичара Србије имао веома запажену улогу.
Савез дистрофичара Србије представио је том приликом
резултате пројекта „Подршка младима са дистрофијом и њиховим
породицама” који је реализован уз подршку Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања. Председник СДС-а,
Предраг Бакић је у уводном делу програма представио саму
организацију, а потом су представљени учесници и резултати
пројекта. Најсликовитије о резултатима пројекта говорили су сами
учесници – деца и млади са дистрофијом као и њихови родитељи,
тачније две маме. На крају програма, они су поклонили
помоћници министра, Биљани Барошевић, ручно осликану
мараму на свили са слоганом Ј=ДНАКИ, као и корпицу са порукама
коју су исписала сама деца. За министра, Зорана Ђорђевића, на
кампу је урађена слика коју је у име њега примила Б. Барошевић.
Посебне емоције код публике изазвале су рецитације песмица у
знак захвалности Министарству на подршци за овај пројекат који
живи већ осам година. На крају, учесницима се  обратила и
помоћница министра, Б. Барошевић, не скривајући емоције и
задовољство постигнутим резултатима.
Са жељом да нову 2020. годину сви дочекамо срећни, радосни и
здрави, као и да и током наредне године славимо бројне успехе,
како на професионалном, тако и на личном плану, редакција
Весника МД свим својим читаоцима честита новогодишње и
божићне празнике!
 
До наредног издања,
M

Иванка Јовановић
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ДРУГИ МОДУЛ
ХОТЕЛ „БРЕЗА“ ВРЊАЧКА БАЊА

Подршка младима са
дистрофијом и 

њиховим 
породицама
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Савез дистрофичара Ср-
бије посебну пажњу посвећује
деци и младим особама са дис-
трофијом и њиховом путу ка
самосталности и једнакости, уз
подршку Министарства за рад,
запошљавање, борачка и соци-
јална питања.

Програм „Подршка мла-
дима са дистрофијом и њихо-
вим породицама“ се бави јача-
њем капацитета деце и младих
особа са дистрофијом и њихо-
вих породица кроз едукацију
која омогућава овладавање
вештинама за превазилажење
многобројних проблема са ко-
јима се сусрећу, превенцију
изолованости, као и успешнију
социјализацију са другим осо-
бама са, али и без инвалидите-
та. 

Програм укључује и роди-
теље/чланове породица деце и
младих са инвалидитетом као и
заједничку едукацију за лакше
укључивање у друштво и доп-
ринос постизању једнакости
особа са мишићном дистро-
фијом са осталом популацијом.

Захваљујући Министар-
ству за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања, у
2019. години успели смо да оку-

пимо  и обезбедимо учешће за
укупно 70 учесника из свих
удружења Савеза дистрофича-
ра Србије, организујући два
кампа сходно препоруци лицен-
цираног едукатора – психолога,
а у односу на здравствено
стање, степен инвалидитета,
старосну структуру и удаљеност
пребивалишта чланства од
места одржавања едукација.

Други модул програма
„Подршка младима са дистро-
фијом и њиховим породицама“
је одржан у Врњачкој бањи, у
хотелу „Бреза“ од 27. до. 29.
августа 2019. године за 33
особе, од којих 14 деце. Камп су
посетили и представници ло-
калних организација, али смо и
први пут имали јединствену
прилику да са нама борави и
дружи се све време трајања
представница Министарства за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Јулијана
Станисављевић.

У живописном амбијенту
Врњачке бање и архитектонски
приступачном објекту, уз неза-
боравно дружење, одржане су
креативне,  психолошке, едука-
тивне, али и рекреативне ра-
дионице и активности прилаго-

ђене узрасту де-
це.

П р е д с е д н и к
Савеза дистрофичара Ср-
бије, Предраг Бакић, на
самом почетку програма имао је
излагање на тему “Положај де-
це и младих са дистрофијом у
локалној заједници“, док је
координатор програма, Драгана
Малушев, представила план,
ток и динамику радионица, као
и сам програм. Учесници су
били посебно одушевљени када
им се обратила Јулијана Стани-
сављевић, чије обраћање је
пропраћено громогласним ап-
лаузом. 

Едукаторка на програму,
Веселинка Јовић, дипломирани
психолог је потом одржала
радионицу “Улога породице у
одрастању детета“. У наредним
данима низале су се активности
и радионице на тему јачања
самопоуздања и самосталности,
суочавања са неуспехом и
решавања конфликата (психод-
рама - играње улога) - „По чему
сам посебан“ итд. 

Млади активиста удруже-
ња дистрофичара из Ниша,
уметник и члан Савеза дистро-
фичара Србије, Александар
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Ракић, пружио је
допринос као волон-

тер својим учешћем,
помажући деци са дис-

трофијом у стварању зајед-
ничке уметничке слике са

посебном симболиком која ће
бити представљена на београд-
ском сајму, у оквиру програма
промоције кампање „Једнаки“ у
октобру месецу. Такође, деца
су, сходно својим могућности-
ма, израдила посебне поруке
које представљају креативне
изразе захвалности за одржа-
вање овог кампа, а које ће бити
јавно представљене.

У оквиру боравка у
Врњачкој бањи, организована
је заједничка шетња учесника
програма са балонима на
којима су биле исписане дечије
жеље и који су спектакуларно,

на велику радост деце, зајед-
нички пуштени да одлете.
Учесници су, том приликом,
упознали и туристичке, култур-
не и историјске атракције
Врњачке бање. 

Такмичење које обухвата
едукативни квиз знања, „асо-
цијације“, пантомиму и спорт-
ску игру прилагођену особама
са дистрофијом “бацање плочи-
ца“ је одржано последње вече-
ри програма као врхунац дру-
жења коме су се сви учесници
обрадовали.

Родитељи су имали при-
лику да размене значајна иску-
ства и стекну нова сазнања
путем едукација, а њихово
задовољство најверодостојније
исказују евалуационе листе,
као и усмени и писмени комен-
тари.

Дружење започето у
бањи „Ждрело“ у јулу је окон-
чано 29. августа у Врњачкој
бањи,  али само до следеће
прилике, судећи по резултати-
ма и реакцијама свих учесника,
надамо се да ћемо наставити
тамо где смо стали. 

Драгана Малушев
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Пригодном свечаношћу
Удружење дистрофичара је 23.
јула 2019. у хотелу Бавка обе-
лежило 40 година постојања.
Након краћег филма о раду
удружења, окупљенима се
обратила Гордана Стојановић,
председница удружења. 

- Укључивање особа са
инвалидитетом у све сегменте
друштва и њихов равноправни
статус са осталим грађанима
били су основни циљеви ове
организације током ове  деце-
није – истакла је између оста-
лог у свом обрађању председ-
ница Гордана Стојановић. Она
је додала да је захваљујући
подршци локалне самоуправе и
ресорних министарстава реали-
зовано доста пројеката који су
допринели знатном побољша-
њу услова живота и рада дис-
трофичара и њихових породи-
ца.

Градоначелник Лесковца,
Горан Цветановић у свом обра-
ћању је истакао да је за људе
који су оболели од мишићне
дистрофије веома важно да
имају приступ правим информа-
цијама и саветима.

- Удружење од 1979. про-
фесионално пружа подршку
која је потребна овој изузетно

осетљивој и не ретко социјално
угроженој групи. Захваљујући
вама особе са инвалидитетом су
видљивије, активније и укључе-
није у друштвена дешавања.
Хвала вам на ентузијазму и
посвећености са којом се бори-
те за стварање услова и оства-
рење људских права наших суг-
рађана. 

Ово удружење заслужује
поштовање и подршку локалне
самоуправе и зато је циљ акту-
елне власти да кроз логистичку
и финансијску помоћ створи
услове за нормалан  живот и
рад његових чланова, истакао
је градоначелник Лесковца др
Горан Цветановић. 

Он је подвукао и да град
Лесковац настоји да омогући
лакши приступ особа са инва-
лидитетом свим институцијама
постављањем приступачних
рампи и платформи.

Свечаности поводом јуби-
леја присуствовали су бројни
гости из политичког и јавног
живота града, као и гости из
сродних удружења широм
Србије, као и Македоније.

На крају свечаности зас-
лужнима су уручене повење и
захвалнице, уз извођење при-
годног културно-забавног про-
грама.

Гордана Стојановић

ЛЕСКОВАЦ

Удружење дистрофичара
Јабланичког округа обележило

40 година постојања
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Gradona~elnik Leskovca
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Савез дистрофичара Ср-
бије реализовао је 16. и 17. сеп-
тембра 2019. године своју про-
грамску активност „Развој
психо-физичког потенцијала
особа са дистрофијом“ у бањи
Ждрело, код Петроваца на
Млави. Активност је одржана
под покровитељством Минис-
тарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, а
велику подршку нам је обезбе-
дио и менаџмент бање Ждрело,
на челу да Дарком Костићем.

Овом активности било је
обухваћено 50 представника,
чланова Савеза и њихових пра-
тилаца који  су се такмичили  у
спортској дисциплини – плочи-
це. Такмичење је спроведенео у
две групе за особе са инвалиди-
тетом и за пратиоце, осносно
особе без инвалидитета. Побе-
ду у групи за особе са инвали-
дитетом је однео Бранислав
Антић из Смедерева, на 2.
месту био је Власта Филиповић
такође из Смедерева, док је

треће место заузео Ненад
Миленковић из Краљева.

Учесници ове активности
су током свог боравка организо-
вано користили  рекреативне
садржаје Аква парка бање
Ждрело, као што су базени са
термалном и сланом водом,
лековито блато, сауна и слана
соба. 

Спортско-рекреативне
активности позитивно утичу на
квалитет живота, здравље,
менталну стабилност, мотива-

Развој 
психо-физичког

потенцијала особа са
дистрофијом
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цију и самопоуздање особа са
дистрофијом. 

Постоје бројне препреке
да се особе са инвалидитетом
укључе у спортско-рекреативне
садржаје  у свом окружењу, те
је у том смислу потребно ства-
рати повољније услове да се
особе са дистрофијом организо-
вано баве спортско–рекреатив-
ним активностима у скаладу са
својим могућностима. То све
има за циљ побољшање квали-
тета живота, развој психо-
физичког потенцијала и одржа-
вања доброг здравственог
стања.

Град Београд обезбедио
је средства за пружање услуге
персоналне асистенције и у
2019/2020. години. У Секре-
таријату за социјалну заштиту
закључен је нови споразум са
Центром за самостални живот
особа са инвалидитетом Србије
из Београда.

Секретарка за социјалну
заштиту Наташа Станисав-
љевић потписала је први поје-

диначни уговор о јавној набав-
ци са тим удружењем, а после
реализације тог уговора Секре-
таријат ће са пружаоцем услуге
закључивати појединачне уго-
воре, у складу са преосталим
бројем сати дефинисаним
оквирним споразумом.

Центар за самостални
живот особа са инвалидитетом
Србије пружаће услугу персо-
налне асистенције у трајању од

око 141.000 сати, у периоду од
годину дана, са најмање 65
ангажованих сарадника за
најмање 65 корисника, у
трајању од најмање 20, а најви-
ше 40 сати недељно, пише у
саопштењу.

Pobednici sportsko-rekreativnog takmi~ewa 

СЕРВИСИ ПОДРШКЕ

Град Београд обезбедио средства за
персоналне асистенте
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По чему је Центар М.А.Р.Е.
- мали павиљон поред мора,
толико посебан за одмор, тешко
је одредити. Камп за младе у
организацији ЕАМДА-е одржава
се ту већ неколико година, не
мењајући место. Да ли је то
поглед преко таласа ка старом
граду Ровињу, свежина испод
крошњи дрвећа или тишина и
мир за спавање оно што је
важно? Свакако јесте, али ако
питамо било кога од младих
који су ту летовали рећи ће да
се ту осећају слободно. Зашто
слободно?  Све је приступачно,
пространо, без препрека, могу
отићи без бриге и до мора и до
кафића и до града, где год им је
воља. Када уз погодност да мо-
жете свуда да идете додате то
да имате и са ким, онда се на то
добро лако навићи. Склапана су
нова пријатељства и негована
стара.

РОВИЊ

Камп за младе
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Домаћину кампа, Савезу
друштава дистрофичара Хрват-
ске, ништа није промакло у
организацији. Рехабилитација,
пливање, креативне радионице,
музичке вечери, сваки је трену-
так био испуњен. Председница
младих СДДХ, Стела Фрањић,
одржала је предавање „Особе
са инвалидитетом у медијима“.
Ова је тема и актуелна и важна
за све. Већина је младих већ
имала нека искуства са ме-
дијима, али корисно им је било
да што више науче и размене
мишљења.

Вуку Ђорђевићу, учеснику
кампа из Савеза дистрофичара
Србије, тешко је било да издвоји
најлепше утиске. Имао је прили-
ке да се опроба у шаховским
партијама, да ужива играјући
карте као и да научи да боћа.
Вечерњи изласци до старог
града Ровиња, до Пуле и По-
реча, били су за памћење. 

Нама родитељима је бо-
равак у кампу донео и психичко
и физичко растерећење. Дру-
жење, одмор, рекреација и све
то док наша деца уживају. Не-
поновљива је та јутарња кафа
на тераси центра, скувана пре
доручка, у шерпи, да има за све.

Значајно позитивно иску-
ство које смо Вук и ја понели,
односи се на употребу апарата
за искашљавање. Наша драга
другарица Хелена се уз помоћ
своје маме толико извештила у
коришћењу овог апарата да га
је са лакоћом користила током
целог дана. Овај апарат, пред-
виђен за кућну употребу,
Хелена је без проблема кори-
стила не само у соби већ и на
плажи, па чак и у кафићу. Није
била ускраћена да се било где
креће, јер је апарат било врло
лако спаковати и понети са
собом.

Враћамо се полако, Вук
школским, а ја пословним оба-
везама, али не пропуштамо да

се редовно чујемо са нашим
драгим пријатељима.

Биљана Ђорђевић
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Верица Ракочевић је 22.
септембра, у београдском хо-
телу Хилтон, приказала своју
нову колекцију “Око љубави”. 

Колекцијом „Око љубави”
В. Ракочевић представила је но-
ва модна решења на јесењој ху-
манитарној ревији. Креаторка

је публици представила бохо
моделе од вуне, кашмира и
свиле, као комбинације на-
ционалних и светских модних
елемената хипи епохе. Имали
сте истовремено утисак да пос-
матрате одећу у коју је утиснута
прошлост и која је поглед ка

модној будућности. Важан удео
имали су и ручно плетени
детаљи, али стилизовани ко-
совски срмовез – оригинално
Веричино виђење наше
традиције.

JEDNAKI

МОДНА ЛЕПОТА РАЗЛИЧИТОСТИ

“Око љубави” -
хуманитарна ревија
Верице Ракочевић

У част пуних 50 година Вудстока и београдске премијере култног
мјузикла “Коса” одржана је модна ревија Верице Ракочевић за

јесен/зиму 2019/20. По први пут у Србији и региону, у улози модела
на сцени су се појавиле особе са инвалидитетом, а специјална

гошћа која је затворила овај модни догађај била је чувена
италијанска манекенка и глумица Гарми Сал.
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JEDNAKI

Специјална гошћа на
ревији Верице Ракоћевић Куз-
манчевић у Београду била је
чувена италијанска глумица и
певачица Гарми Сал.

Модни догађај имао је
мултимедијални садржај и био
је прилика да се оживи сећање
на пола века од Вудстока и
београдске премијере култног
мјузикла „Коса”.

Први пут у нашој
земљи и региону улогу
модела на сцени добиле су
и особе са инвалидитетом –
Иванка Јовановић и Наташа
Ковачевић. 

Креације за ову сезону
инспирисане су лепотом разли-
читости, толеранције и ува-

жавања. На тај начин Верица
Ракочевић обухватила је свој
целокупан дизајнерски рад и
животни пут. Јединственим
одевним комбинацијама спо-
јила је елементе националног с
космополитским модним тен-
денцијама хипи епохе.

Колекција је израђена од
вуне, кашмира и свиле.

Одећа је удобна, ле-
жерна, с топлим, али изра-
жајним бојама. Ручно плетени
детаљи, раскошан стилизован
косовски срма вез казују о
лепоти српске традиције која у
интерпретацији Верице Рако-
чевић налази своје место у врху
светске високе моде 35 година.

Ревију је пратио велики
број познатих личности: Да-
ница Драшковић, Оливера Ко-
вачевић, Снежана Дакић, Елена
Караман Карић, Леонтина Вуко-
мановић, Тијана Дапчевић,
Рушка Јакић, проф др. Неда
Тодоровић, режисер Здравко
Шотра, Растко Јанковић, Лена
Богдановић, Марија и Марко
Ђуровски, Сања Маринковић,
Сузана Манчић, Дрина Пешић
са супругом и други.

Nakon modne revije, sa kreatorkom Vericom
Rako~evi} 

I. Jovanovi} u dru{tvu ~uvene italijanske manekenke i 
glumice Garmi Sal  
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“Око љубави”

Specijalne go{}e modne revije
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JEDNAKI

“Око љубави”

Sa Biqanom Baro{evi} i Brankicom
Jankovi}
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Министар за рад, запош-
љавање, борачка и социјална
питања, Зоран Ђорђевић и
помоћница министра, Биљана
Барошевић, заједно са градона-
челником Лесковца, др Гораном
Цветановићем, посетили су 26.
августа 2019. Удружење дис-
трофичара у Лесковцу и том
приликом разговарали са руко-
водство и члановима удруже-
ња. 

Председница Удружења
Гордана Стојановић је у разго-
вору са министром је истакла да
је за боље функционисање
удружења неопходан нови про-
стор. Министар за рад, запош-
љавање, борачка и социјална
питања Зоран Ђорђевић је
истакао да ће Министарство у
сарадњи са градом, дистро-
фичарима Лесковца то и омогу-
ћити у што краћем периоду. На-
јавио је и да ће Министарство
опремити нови простор за
Удружење дисторфичара Јабла-
ничког округа, док је градона-
челник Лесковца, Горан Цвета-
новић, поручио да ће град обез-
бедити нове просторије за чла-
нове овог Удружења.

- Лесковац је пример
какав однос треба имати према
социјалној заштити на локал-
ном нивоу, а ми ћемо као Ми-
нистарство настојати да помог-
немо како Удружењу, тако и
граду и да их максимално под-
ржимо у настојању да се уна-
преди положај особа са инвали-

дитетом. Имамо од-
личну сарадњу са
градом и финан-
сијска средства која
Министарство упу-
ћује Лесковцу су
сваке године све
већа - казао је изме-
ђу осталог министар
Ђорђевић.

Leskovac
Pi{e: Gordana Stojanovi}

Министар Ђорђевић у Лесковцу
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Удружење дистрофичара
поморавског округа је 15. јула
2019. године у прелепом ам-
бијенту ресторана ‘’035’’ обеле-
жило 15. годишњицу свога ра-
да. 

У пријатном дружењу са
члановима, пријатељима, спон-
зорима, члановима других
удружења и делегацијом удру-
жења из нама драге Бања Луке
на видео биму презентовано је
15 година рада, евоциране
успомене на лепе, а понекад и
тешке тренутке. Почело се од
једног половног рачунара.
Корак по корак упорно и захва-
љујући великој вољи енту-
зијаста удружење је данас
једна велика организација са
свим потребним средствима и
техником за рад за потребе раз-
них радионица, едукација на
рачунарима и друго, за шта се
укаже потреба.

Para}in
Pi{e: Jovica Milenkovi}

Петнаест година 
заједно
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Једна од традиционалнх
активности по којој је Удру-
жење дистрофичара Смедерево
препознатљиво је меморијални
шаховски турнир „Радиша Цве-
јић“, који смо  и ове године одр-
жали по 23. пут, 18. јуна у
ресторану «Цариградски друм»
надомак Смедерева.

Осим наших шахиста,
својим учешћем част су нам
указала и удружења дистро-
фичара из Ужица, Панче-
ва,Чачка, Краљева, Крагујевца
и Параћина, испред којих су
били председник Савеза дис-
трофичара Србије Предраг
Бакић и потпредседник СДС,
Радован Павловић. Било је и
гостију, међу којима и члан
градског већа Смедерева,
Драган Станић, задужен за
удружења особа са инвалидите-
том и за друге невладине орга-
низације.

Председик удружења до-
маћина, Радован Јовановић,
поздравио је све присутне, а
посебно господу Станића,
Бакића и Павловића, као и
настаријег и редовног учесника
овог турнира, Георгија Нико-
лића, такође и шаховског
судију, иначе пријатеља удру-
жења из Смедерева, Драгуљуба
Јоксимовића. Драган Станић је
изразио задовољство масов-
ношћу и добром организацијом
спортског догађаја, истакавши

да је хумано сећати се заслуж-
них појединаца, а затим прогла-
сио шаховски турнир отворе-
ним. Пре почетка самог турнира
шаховски судија Д. Јоксимовић
и Г. Николић, савременици по-
којног Радише Цвејића, евоци-
рали су  успомене на њега,
истаквши да је био заљубљеник
шаховске игре и члан шаховске
репрезентације дистрофичара
наше зе-мље која је три пута
заредом би-
ла шампион
Европе у
шаху.    

Након
тога се пре-
шло на так-
мичење, а
играло се по
кружном си-
стему у пет
кола, на по

петнаест минута са укупно 13
такмичара. На крају турнира
судија је прогласио коначну
ранг листу учесника. Прво
место је по ко зна који пут
освојио најстарији учесник,
Георгије Николић - представник
Удружења дистрофичара из
Панчева, друго место је заузео
представник из Чачка, Радован
Павловић, а треће представник
удружења домаћина, Бранислав
Антић.

Пехаре за прва три места
поделио је лично председник
СДС-а, Предраг Бакић. Такође
је поделио и медаље свим учес-
ницима за успомену на овај
спортски догађај, после чега је
уследило сликање и пригодан
коктел и дружење.

IZ RADA ORGANIZACIJA

Smederevo
Pi{e: Radovan Jovanovi}

Меморијални шаховски турнир
„Радиша Цвејић“
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У знак незаборава и сећа-
ња на нашег преминулог члана
Станимира Раденковића, иначе
врсног риболовца и ове године,
трећи пут заредом, 27. септем-
бра 2019. реализовали смо так-
мичарски турнир спортског ри-
болова на делиблатском језеру
«Краљевац» у близини Ковина.

Пуну подршку у организа-
цији активности пружило нам је
веома љубазно особље редар-
ске службе језера на челу са
Александром Сармешом, који је
био и судија овог такмичарског
риболова.  

Уз наше риболовце, а на
наш позив, догађај су својим
учешћем увеличали и риболов-
ци Краљевачког, Параћинског,
Крагујевачког и Чачанског
удружења дистрофичара на

челу са Радованом Павловић,
подпредседником СДС-а, као и
пратиоци и други гости.

Судија Сармеш је органи-
зовао извлачење бројева и
укупно 14 риболоваца распоре-
ђених на око 100 метара обале,
на писак судијине пиштаљке
тачно у 10.30 часова, отпочело
је такмичење. Док су риболов-
ци будно пратили своје пловке,
реагујући на сваки трзај, дотле
су се остали, пратиоци и гости,
дружили и шетали дивећи се
прелопом окружењу, пријатном
мирису воде и свакојаког биља. 

Риболов је потрајао до
13.30 часова, када је на знак
судије завршен, па се приступи-
ло мерењу улова и рангирање
учесника. Најуспешнији је био
Предраг Чурлић из Краљева,

друго место припало је њего-
вом брату Ненаду Чурлићу,
такође из Краљева, док је
треће масто припало Зорану
Тасићу из Смедерева.

Након овог, службеног
дела, дружење је настављено
пригодним коктелом на отворе-
ној тераси ресторана «Шаран»,
где су тројици првоплисираних
уручени пехари, а осталим
риболовцима спомен медаље.
Том приликом, председник
удружења-домаћина, Радован
Јовановић, захвалио је свим
присутнима на учешћу, иста-
кавши значај сарадње и друже-
ња и чување успомене на пре-
минуле чланове. 

Такође захвалио је и
редарској служби специјалног
резервата природе «Краљевац»
на гостопримуству и помоћи.  

Судија Сармеш, уједно и
редар резервата, истакао је
спремност на даљу сарадњу,
упознавши присутне са одлика-
ма резервата, као незаобилаз-
ног драгуља природе, стециш-
тем многих, разнородних и рет-
ких биљних и животињских
врсти.

Завршетак дружења и
растанак протекао је са нескри-
веним пријатељским емоци-
јама.

IZ RADA ORGANIZACIJA

Smederevo
Pi{e: Radovan Jovanovi}

Меморијални турнир спортског
риболова «Станимир Раденковић»
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Удружење „Бољи Живот“
одржало је 5. септембра 2019.
седми традиционални шахов-
ски турнир „Смедеревска јесен“
и обилазак пољопривредних
производа града Смедерева
поводом „Смедеревске јесени“. 

На шаховском турниру
учествовало је седам удру-
жења из Србије: Ужице, Чачак,
Крагујевац, Параћин, Рума,
Нови Пазар и са Косова и Ме-
тохије, као и особе са инва-
лидитетом Смедерева. Прису-
тно је било 66 особа, од тога 30
такмичара и два јуниора. 

Такмичење је протекло у
фер борби и најбољи су по-
бедили. Прво место је освојио
Мића Вијатовић, УДГС „Бољи
Живот“, друго место Бранислав
Стојановић, Савез слепих Сме-
дерево и треће место Владо
Додић, УДГС „Бољи Живот“.
Прва три места су добила пе-
харе и дипломе, а сви так-
мичари су добили мајице. Код
јуниора први је био Кристијан
Томић, УДГС „Бољи Живот“ и
добио златну медаљу и ди-
плому, а друго место Младен
Томић, УДГС „Бољи Живот“,
сребрна медаља и диплома.

Захваљујемо се Минис-
тарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања -
Сектору за заштиту особа са
инвалидитетом, Савезу дис-
трофичара Србије, Граду Сме-
дереву и свим донаторима који

су помогли да овај турнир
одржимо у правом спорском и
такмичарском духу.

Smederevo
Pi{e: Vlado Dodi}

Шаховски турнир у оквиру
Смедеревске јесени

Julijana Stanisavqevi} iz Ministarstva u prisustvu
predstavnika Uduru`ewa  “Boqi `ivot” i SDS-a
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Годишњим планом активности Удружења
дистрофичара Краљево – Рашки округ за све
заинтересоване чланове предвиђена је
једнодневна посета историјском, верском и
културном споменику светског значаја –
манастиру Студеници. Излет је организован са
циљем заједничког провођења слободног вре-
мена чланова Удружења с понудом разноврсних
садржаја и социјалног укључивања у кул-
туролошко наслеђе и природни амбијент једног
од најлепших крајева Србије.

У повољним временским условима, у
јутарњим часовима 24. септембарског 2019.
године, 22 члана Удружења и њихових пра-
тилаца и четири члана Удружења дис-
трофичара из Чачка, упутили су се аутобусом уз
Ибар Долином јоргована, а даље, од Ушћа, ка
комплексу манастира Студеница крај бистре и
хладне истоимене реке, у окружењу планина
Радачело и Чемерно. А онда у сјају сеп-
тембарског Сунца, пред овим ретким и нео-
бичним путницима намерницима указали су се

бедеми и величанствени одсјај манастирске
куполе и мермерне фасаде Богородичне цркве
студеничке.

Задужбина Стефана Немање богоугодно
их је примила у своја недра. Црква Успења
Пресвете Богородице (Богородична црква),
грађена у византијско – романичком стилу од
1183-1196. године, пленила је пажњу својом
архитектонском лепотом, спољашњом и уну-
трашњом декорацијом и најлепшим фрескама
13. века. Посебну пажњу посетилаца привукла
је грандиозна фреска Распеће Христово. У њој
су похрањене свете мошти ктитора Стефана
Немање (Симеона Мироточивог), његове суп-
руге Ане (монахиње Анастасије) и њиховог сина
Стефана Првовенчаног, првог крунисаног срп-
Излет у Студеницуског краља из свете лозе
Немањића. 

Уз Богородичну цркву Немањин унук,
краљ Радослав, 1235. године доградио је
припрату нешто скромније архитектонске и
уметниче лепоте. Такође, посећена је и
Краљева црква  (Црква Светих Јоакима и Ане)
коју је краљ Милутин саградио 1314. године и
омања Црква Светог Николе, као и конаци и
улазна кула у комплекс манастира Студеница. 

После посете Студеници, коју је УНЕСКО
1986. године прогласио за светско културно
наслеђе, одушевљени али и уморни чланови
Удружења и гости из Чачка преселили су се у
оближњи ресторан у коме је секретар и вођа
пута Стеван Тодоровић организовао пригодан
ручак. 

Kraqevo
Pi{e: Vladan Petrovi}

Излет у
Студеницу



IZ RADA ORGANIZACIJA

Zima 2019/2020.24

Удружење дистрофичара
Сремског округа је наставило
са својом  дугогодишњом ак-
тивношћу која је започета  још
давне 2001. године и по 16. пут
за ових 19 година организова-
ло рехабилитациони опоравак
на мору. 

У периоду од 20. до 30.
јула  ове године одржан је
рехабилитациони  опоравак
чланова у Игалу са смештајем у
Институту „Др Симо Милоше-
вић“. Овога пута на опоравку
је укупно боравило 16 особа од
тога 8 чланова и 6 пратилаца,
док су два лица боравила о
сопственом трошку.

Како нас је током борав-
ка пратило сунчано и топло
време могли смо се препустити
чарима  чистог мора и уживати
у зрацима топлог сунца. По-
неки од нас су искористили
прилику да посете Херцег
Нови, док је права атракција
била обилазак виле »Галеб«,
познатије као Титова вилс која
је саграђена 1976. године и то
за само шест месеци. 

Уз добро расположење,
пријатно дружење и праву
атмосферу и овај опоравак ће
нам остати у дугом и лепом
сећању.

Превоз је као и раније од
Београда до Тивта био органи-
зован авионом, а један мањи
део чланова је путовао приват-
ним аутомобилом. 

Ruma
Pi{e: Krsto Markovi}

СРЕМЦИ НА  
ОПОРАВКУ У ИГАЛУ  
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У претходном периоду,
представници Удружења дистро-
фичара Златиборског округа у
сарадњи са другим организаци-
јама особа са инвалидитетом из
Ужица покренули су неколико
иницијатива које за циљ имају
унапређење квалитета живота
особа са ионвалидитом у нашем
граду.

С обзиром да је управо у
току потпуна реконструкција
Железничке станице у Ужицу,
важног чворишта на прузи
Београд - Бар, а која није пред-
узимана од 1977, од кад је ова
зграда и изграђена, представни-
ци Заједнице организација особа
са инвалидитетом града Ужица

упутили су Инфра-
структури железница
Србије, допис са
иницијативом да се
реконструкција изве-
де тако да овај об-
јекат буде приступа-
чан свим катего-
ријама особа са
инвалидитетом. 

Са истим ци-
љем успостављени

су контакти и са Народним позо-
риштем Ужице, чија реконструк-
ција предстоји у наредном
периоду, да ова значајна култур-
на установа оспособи више
места у партеру за кориснике
инвалидских колица. Ово је
поготово битно зато што је улаз
у зграду Позоришта међу првима
прилагођен корисницима инва-
лидских колица, још давне 2002.
Такође, у склопу очекиване
реконструкције, иницираће се
могућност да и мала сцена позо-
ришта постане доступна и при-
ступачна свим суграђанима.
Тиме би Ужичко позориште
постало једно од ретких које је у
потпуности приступачно особама
са инвалидитетом.

Поред овога, јед-
на од појава која је при-
мећена у последњих
неколико година у Ужи-
цу, граду са веома изра-
женим проблемом пар-
кирања, јесте непо-
стојање и/или злоупо-
треба налепница за пар-

кирање особа са инвалидитетом.
До сада смо нашим истражива-
њем уочили неколико врста зло-
употреба. Од непостојања адек-
ватних налепница прописаних
правилником (многи суграђани
сами  израђују импровизоване
налепнице различитог изгледа),
до непродужавања валидних
налепница и на крају до парки-
рања на места предвиђена за
особе са инвалидитетом без
икакве налепнице. 

Како би се ове злоупотре-
бе спречиле у будућности, у
сарадњи са саветом за саобраћај
и надлежним градским службама
покренули смо иницијативу да се
испод ознака за паркирање
поставе инфо табле са изгледом
адекватне налепнице и важним
елементима на њој. На тај начин
ће службеници паркинг сервиса
и полиције моћи да казне не
само суграђане који без налеп-
нице узурпирају ова места, већ и
оне који то чине, а да нису испу-
нили све прописане процедуре
предвиђене за све грађане који
желе и могу да остваре ово
право.

U`ice
Pi{e: ^edomir Cicovi}

Активно лето
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Удружење дистрофича-
ра Златиборског округа орга-
низовало је за 21 ученика
основних и средњих школа -
кориснике услуге “Лични пра-
тилац детета са сметњама у
развоју и инвалидитетом”
поделу поклон пакета са школ-
ским прибором, а поводом
почетка нове школске године.

По трећи пут фирма
“Pulse office” из Нове Пазове
обезбедила је донацију за уче-
нике, кориснике услуге и чла-
нове Удружења. Подршку овој

манифестацији поред донато-
ра обезбедили су Градска
управа и Градски културни
центар.

Представници донатора,
којима се и овом приликом
захваљујемо, изразили су за-
довољство што имају прилику
да поново подрже манифеста-
цију као што је ова и опреде-
љење да партнерски однос ове
врсте потраје у будућности. 

Ова фирма деци из Уд-
ружења обезбедила је поклоне
и за прошлу Нову годину.

Услугу “Лични пратилац
детета“ за ученике основних и
средњих школа у Граду Ужицу
до сада је реализовало наше
Удружења. У наредном перио-
ду, од ове школеске године,
ову услугу пружаће новоосно-
вани Градски центар за услуге
социјалне заштите.

U`ice
Pi{e: ^edomir Cicovi}

Школски прибор за
кориснике услуге и

чланове
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Удружење дистрофичара
Златиборског округа Ужице ове
године по први пут узело је
учешће на манифестацији
„Жестивал 2019“.

Међународни фестивал
природе и традиције “Жести-
вал” је привредно туристичка
манифестација која је први пут
одржана 2006. године. Деце-

нију касније град Ужице у
сарадњи са Регионалном при-
вредном комором, Пословним
клубом западне Србије, Регио-
налном развојном агенцијом
Златибор, Пољопривредно-
саветодавном и стручном служ-
бом Ужице и Туристичком орга-
низацијом Ужице обновља
мани-фестацију са циљем да
она буде у функцији очувања
традиције, промоције и пласма-
на аутентичних производа
нашег краја. Фестивал се одр-
жава крајем августа месеца на
Тргу партизана у Ужицу. 

Поред неколико десетина
излагача из целе Србије који су
представили традиционалне
кулинарске производе својих
регија, нашло се и наше
Удружење, тачније наш Креа-
тивни клуб у оквиру кога
настају декоративни и употреб-
ни предмети које праве наши и
чланови нашег партнерског
Удружења, Удружења цереб-
ралне и дечије парализе.

И овом приликом, на ма-
нифестацији као што је ова,
пред великим бројем посетила-
ца и представника медија,
имали смо прилику да покаже-
мо креативне па и занатске
потенцијале особа са инвалиди-
тетом и да на тај начим особе
са инвалидитетом представимо
као проактивне чланове наше
заједнице.

U`ice
Pi{e: ^edomir Cicovi}

Удружење на „Жестивалу“
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Национална организација
особа са инвалидитетом Србије
(НООИС) реализовала је прој-
екат „Реаговање у ванредним
ситуацијама према особама са
инвалидитетом“ уз финансијску
подршку Мисије ОЕБС-а у Ср-
бији и Владе Шведске у оквиру
пројекта “Консолидовање про-
цеса демократизације у сектору
безбедности у Републици Срби-
ји”.

Особе са инвалидитетом
су у посебном ризику у ванред-
ним ситуацијама. Да би се по-
већала њихова безбедност у
елементарним и другим непого-
дама и катастрофама, потребно
је подизати свест грађанства,
као и самих особа са инвалиди-
тетом, о начинима реаговања у
ванредним ситуацијама и по-
себно спашавања. 

Како особе са инвалиди-
тетом представљају разнолику
популацију, они имају различи-
те капацитете и потребе. У

складу са тим,
и реаговање у
ванредним си-
туацијама мо-
ра бити прила-
гођено разли-
читим врстама
и степену ин-
валидности ,
здравственог
стања и узра-
ста. 

Узимајући у обзир све ове
чињенице, НООИС је у оквиру
овог пројекта реализовао сле-
деће активности: 

1. Урадио едукативну
анимацију о реаговању у ван-
рендим ситуацијама према осо-
бама са инвалидитетом (наме-
њену најширој јавности)

2. Урадио и прилагодио
Породични приручник о реаго-
вању у ванредним ситуацијама
на Брајевом писму (намењен
слепим особама)  

3. Урадио аудио-верзију
овог Приручника (намењену
глувим особама)

4. Урадио лифлет на исту
тему

Реаговање у ванредним 
ситуацијама према особама са

инвалидитетом
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1) Постојим онакав какав
сам и особа сам исто као и
ти. Заслужујем да ме
поштују и да вреднују моју
различитост. Имам исто
достојанство и иста људска
права као ти и као свако
други.

2) Свиђа ми се што си
пажљив и добар, што ме
волиш и што се играш са
мном. И ти би волео да те
воле и да са тобом посту-
пају на исти начин. Носи
мој најбољи интерес у срцу
и уживај у животу са мном.

3) Свиђа ми се што се бри-
неш о мени, штитиш ме и
учиш ме како да се штитим.
И ја ћу се такође бринути о
теби на свој начин.

Кампања за добро
поступање са 

дечацима, 
девојчицама и 

адолесцентима са
инвалидитетом у

свету

Специјални известилац Генералног секретара Уједињених
нација за приступачност и инвалидност професорка

Марија Соледад Цистернас Рејес развила је кампању за
добро поступање са дечацима, девојчицама и адолесцен-
тима са инвалидитетом у свету. Током кампање развијено
је „10 начела за моју заштиту, благостање и мој развој као

девојчице, дечака или адолесцента са инвалидитетом“,
који су представљени на регионалним скуповима и преве-

дени на бројне језике. Ево превода 10 начела доброг
поступања са дечацима, девојчицама и адолесцентима са

инвалидитетом на српски.
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4) Желим да ме прихватиш
онаквим какав сам, да ми
помогнеш да развијем моје
способности и таленте, да
ми пружиш добро образова-
ње. Срећан сам када видиш
моје снаге и када ми пома-
жеш да се повезујем са 
другима.

5) Свиђа ми се када ме слу-
шаш, објашњаваш ми шта
се догађа и када узимаш
моје мишљење у обзир. На
тај начин се осећам сигурно
и то ми помаже да учим и да
се развијам. 

6) Свиђа ми се што верујеш
у мене и помажеш ми да
одрастем и развијем се.  То
јача моје самопоуздање,
моје способности и моју
аутономију. 

7) Свиђа ми се што ме разу-
меш, подржаваш ме и
охрабрујеш када сам узне-
мирен, љут или фрустри-
ран. Често си ми најпотреб-
нији у тим тренуцима.

8) Свиђа ми се када ме
укључујеш у окружење.
Желим да живим у при-
јатељском, мирном и инклу-
зивном окружењу у коме
ћеш поштовати и подржа-
вати начин на који ја најбо-
ље комуницирам.

9)  Желим да ме поштујеш и
да ме штитиш од свих обли-
ка насиља. Као и свако
други и ја заслужујем да
моје тело и моја свест буду
потпуно заштићени.

10) Важно ми је што ми
верујеш. Као и теби и мени
је потребно да ми верују.
Посвети ми се.

Приредио:
Дамјан Татић  



Да ли си стајао на киши без заклона?
Да ли си гледао у очи иза погледа?
Додирни ме без додира, понекад не умем, не умем са речима.
Додирни ме без додира, понекад не умем, не умем са речима.
 
Ми стојимо на киши без заклона 
и гледамо у очи иза погледа.
Додирни ме без додира ако не умеш, не умеш са речима.
Додирни ме без додира ако не умеш, не умеш са речима.
 
Један је свет Београд, 
исти за све Београд.
Уместо волим те реци Београд,
јер ми можемо све.
 
Зато певај у боји која црта срце, 
док играмо под сунцем то је наше сунце.
Додирни ме без додира, понекад не умем, не умем са речима.
Додирни ме без додира ако не умеш, не умеш са речима.
 
Један је свет Београд, 
исти за све Београд.
Уместо волим те реци Београд,
јер ми можемо све.
 
 

"Ми можемо све"

 
Песма је саставни део НООИС-овог  пројекта "Београд једнаких могућности",
суфинансиран средствима Секретаријата за социјалну заштиту града Београда.
Један од главних актера видео спота за песму "Ми можемо све" је Анђела
Димитријевић.
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