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Драги читаоци,
почетак
сваке
године
симболично
означава време за промене, па тако и
Весник МД од овог 85. броја почиње да
излази у новом, промењеном издању, са
новим члановима Издавачког савета и
Редакције, што ће верујемо представљати
освежење и подстицај за наредна издања.

Након одржаног састанка Издавачког савета, половином
фебруара, оснажени новим снагама, договорене су и извесне
промене у уређивачкој концепцији, као и нове рубрике, а овај
број који је управо пред вама персонификује нову етапу у развоју
нашег заједничког листа који у континуитету излази већ 25
година, чиме не могу да се похвале ни много озбиљније
редакције од наше.
У тежњи да промовишемо стваралаштво чланова Савеза
дистрофичара Србије, нарочито младих, у овом броју
представљамо активности СДС-а на Сајму „ЈЕДНАКИ“, у којима су
кључни улогу имали наши млади чланови из целе Србије. Нека
то истовремено буде подстицај и позив свим организацијама да
се прикључе тој кампањи и да редакцији Весника МД редовно
достављају прилоге којима ће промовисати младе и талентоване
особе са дистрофијом, без обзира да ли се баве писањем,
сликањем, спортом, учењем, својом професијом или слично.
Како су најновија научна истраживања увек у фокусу свих нас,
препоручујемо вашој пажњи и текст са управо завршеног другог
међународног конгреса о спиналној мишићној атрофији
одржаног у Француској, који је специјално за
Весник МД написао један од учесника на конгресу, наш пријатељ
и сарадник, др Милош Бркушанин.
До следећег броја, свим читаоцима Весника МД желим све
најбоље.
Срдачан поздрав,
Иванка Јовановић
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САЈАМ Ј=ДНАКИ 2019
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА ОРГАНИЗОВАЛО ЈЕ У ХАЛИ 3А, ОД 23. ДО 27. ОКТОБРА, У
ПАРТНЕРСТВУ СЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
И НООИС-А. 2. САЈАМ Ј=ДНАКИ.

ОТВАРАЊЕ САЈМА Ј = ДНАКИ
Изузетно запажено од стране посетилаца сајма било је отварање
манифестације, у среду 23. октобра у 14 часова. Министар Зоран
Ђорђевић oтворио је сајам Ј=ДНАКИ, а поред њега, на отварању је
говорила и в.д. помоћника министра Биљана Барошевић и извршна
директорка НООИС-а, И. Јовановић.
Током свечаног отварања сајма Ј=ДНАКИ члановима Савеза параплегичара
и квадриплегичара Србије - Александри Мањи, Душки Савић и Рафети
Детанац уручени су ваучери за уградњу и атестирање ручних команди за
безбедно управљање возилом; председнику Савеза параплегичара и
квадриплегичара Србије Михајилу Пајевићу, председнику Удружења за
церебралну и дечију парализу Нови Београд Синиши Букомиру и извршној
директорки НООИС-а Иванки Јовановић су уручени комплети прве
помоћи, док су ваучери за путовање за две особе уручени председници
Савеза инвалида рада Војводине Стани Свиларов.
Такође, био је уприличен и уметнички програм, а све то је пратио јако
велики број присутних у сали – предсетавника Министарства из свих
сектора, организација особа са инвалидитетом, грађана и медија.
Сајам Ј=ДНАКИ је свих дана трајања био јако добро посећен, уз велико
интересовање грађана, посетилаца сајма, који су пролазили кроз халу 3а и
повремено се заустављали да пропрате програм и узму активно учешће.
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ДОДЕЛА 1. НАГРАДЕ Ј = ДНАКИ
У оквиру 2. са ма Ј=ДНАКИ уручене су награде и захвалнице учесницима првог конкурса за
награду Ј=ДНАКИ, ко у су за еднички иницирали НООИС и Сектор за заштиту особа са
инвалидитетом, а ко и су едногласно изабрали победнике првог конкурса Ј=ДНАКИ:
У категори и Ј=ДНАКИ у иновативно/инклузивном програму изабран е Милан Срдић
са програмом "Још увек возим"
У категори и Ј=ДНАКИ у борби против дискриминаци е изабрана е активност "Срби а
на знаковном езику", Савеза глувих и наглувих Срби е, удружење из Крагу евца
У категори и Ј=ДНАКИ у приступачности изабрана е акци а Милице Кнежевић
"Образовање ни е потреба већ право сваког човека" (постављање лифта, тоалета и
рампи на Технолошком факултету у Зрењанину)
Свим кандидатима за награду уручене су захвалнице од стране в.д. помоћника министра,
Биљане Барошевић, док су победници добили по лап-топ рачунар. Цео догађа е завршен
за едничким фотографисањем.

У ТОКУ САЈМА
Током тра ања Са ма, свакодневно су организоване разноврсне активности у оквиру
програма Сектора и НООИС-а, о то е укључивало следеће: изложбе експоната (уметничких
радова – слике, уметничке фотографи е, предмети од дрвета, керамике, стакла, радови на
свили, затим - пехари и медаље, као и - књиге, брошуре и часописе и друге информативнопромотивне матери але) и пратећи програм.
Сваког дана, од почетка до кра а са ма Ј=ДНАКИ, „Дечи е срце“ е имало сво штанд на коме е служена
кафа, сокови и вода.
Такође, две домаће ортопедске фирме „Ортопеди а – нови живот“ и „Ортопеди а МЦ“ имале су сво е
мале штандове на ко има су били изложени њихови промотивни матери али.
У пратећем програму ко и е свакодневно организовао НООИС у партнерству са Сектором за заштиту
особа са инвалидитетом, реализовани су бро ни и веома разносврсни програми.
Све време током тра ања 2. Са ма Ј=ДНАКИ, биле су присутне в.д. помоћника министра Биљана
Барошевић и извршна директорка НООИС-а, И. Јовановић, а такође су и активно учествовале у
програму.
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Захвалност е наша сваки пут све већа ,
и уз ту захвалност и дечи а срећа ,
поред свих проблема ,
што нам живот даде ,
подршка нам треба за животе младе .
Богдан Станковић ,
Ниш

Хвала вам што посто ите ,
што све чините да нас спо ите .
Да се играмо , дружимо и веселимо ,
да та не и слаткише делимо .
Са другом е увек лакше ,
много брже , лепше , боље .
Да нам ово дуго тра е
само треба добре воље .
Кристи ан Томић ,
Смедерево
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ
САВЕЗА ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ
Савез дистрофичара Срби е представио е , у овкиру 2. са ма Ј = ДНАКИ резултате про екта
„ Подршка младима са дистрофи ом и њиховим породицама ”. Председник СДС - а , Предраг
Бакић е у уводном делу програма представио саму организаци у , укључу ући миси у ,
основне циљеве , задатке и на знача ни е активности , уз презентаци у рада организаци е
у последњих 50 година , од оснивања до данас . Потом су представљени учесници и
резултати програма „ Подршка младима са дистрофи ом и њиховим породицама “, ко и е
реализован под покровитељством и уз подршку Министарства за рад , запошљавање ,
борачка и соци ална питања , у циљу постизања еднакости и оснаживања особа са
инвалидитетом .
На сликовити е о резултатима про екта говорили су сами учесници – деца и млади са
дистрофи ом , као и њихови родитељи , тачни е две маме . На кра у програма , они су
поклонили помоћници министра , Биљани Барошевић , ручно осликану мараму на свили
са слоганом Ј = ДНАКИ , као и корпицу са порукама ко у су исписала сама деца .
За министра , Зорана Ђорђевића , на кампу е урађена слика ко у е у име њега примила Б .
Барошевић . Посебне емоци е код публике изазвале су рецитаци е песмица Анђеле
Димитри евић из Београда , Богдана Станковића из Ниша и Кристи ана Томића из
Смедерева , у знак захвалности Министарству на подршци за ова про екат ко и живи већ
осам година . На кра у , учесницима се обратила и помоћница министра , Б . Барошевић , не
скрива ући емоци е и задовољство постигнутим резултатима .

ПЕСМА ЗАХВАЛНОСТИ

ХВАЛА ВАМ

Свако воли да путу е и да се дружи ,
Министарство е ту да нам све то пружи .
Да будемо битни , да будемо важни ,
ту су при атељи ко и нису лажни ,
да се упозна емо и забавимо ,
сва наша дружења никад не заборавимо .
Увек е лепо да нам се неко придружи ,
али би било лепше да су наши дани у
камповима ош дужи .
Увек се враћамо са много среће и
успомена , па су ова путовања увек
вредна помена .
Зато желим да Вам се захвалим у име
свих нас , ова песма е посебно за Вас .

Хвала вам што због вас на
разна места идемо , на
камповима ми , увек се
забавимо . Идемо у Бању
Ждрело и разна места друга ,
научимо нешто ново и
упознамо новог друга .
Сазнамо доста тога , шта нам
треба у животу , а када дође
кра , жао нам е да
напустимо ту дивоту !

Анђела Димитри евић , Београд
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ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА И СЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ, А У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ СВЕЧАНО ЈЕ ОБЕЛЕЖЕН У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ.
Присутнима су се обратили председница Народне Скупштине Републике Срби е Ма а Го ковић, министар за
рад, запошљавање, борачка и соци ална питања Зоран Ђорђевић, председник „Color Media Communications“
Роберт Чобан и репрезентативац Републике Срби е у кошарци у колицима Жељко Ћирковић, а свечаном
обележавању присуствовали су државни секретар Ненад Нерић, в.д. помоћника министра у Сектору за
заштиту особа са инвалидитетом Биљана Барошевић, директорка Канцелари е за људска и мањинска права
Владе Републике Срби е Сузана Пауновић и многобро ни чланови удружења и савеза особа са
инвалидитетом.
Председница Народне скупштине Републике Срби е Ма а Го ковић истакла е да као друштво морамо да
будемо свесни да свако од нас има одређене квалитете ко и могу да допринесу целокупном напретку наше
државе и зато е обавеза Владе Срби е да свим грађанима обезбеди еднаке шансе и равноправну укљученост
у друштво.
“Устав Републике Срби е пропису е да сви грађани има у еднака права и заштиту и као држава дужни смо да
то омогућимо истовремено радећи и на искорењивању сваког облика дискриминаци е. Изложба “Особе са
инвалидитетом ко е су мењале свет" е прави доказ да инвалидност не спречава успех", поручила е Го ковић.
Министар за рад, запошљавање, борачка и соци ална питања Зоран Ђорђевић истакао е да е ресорно
министарство много тога урадило када е у питању обезбеђивање бољих услова живота за особе са
инвалидитетом, али да увек посто и простора за додатно унапређење, те да ће то остати приоритет рада и у
наредном периоду.
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Министар је нагласио да је у 2019. години Министарство
финансирало постављање 77 рампи на објектима јавне намене
и објектима које користе удружења особа са инвалидитетом у
34 локалне самоуправе, како би се омогућила боља
приступачност институцијама од јавног значаја. Он је рекао да
је у сарадњи са ПИО фондом настављена уградња рампи и
платформи у филијалама ПИО фонда, чиме су дирекције у
Београду и Новом Саду, Приштини и 27 филијала постале
приступачне особама са инвалидитетом, и додао да су и у 35
филијала НСЗ-а постављене тактилне табле и индукционе
петље. Ђорђевић је рекао да је Министарство у партнерству са
Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва
Владе и Програмом УН за људска права, припремило Предлог
нове стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом
у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, те да
ће у периоду од 9. до 30. децембра 2019. године бити
представљен на јавној расправи у пет градова Србије.
„Уложићемо максималне напоре како би особама са
инвалидитетом омогућили веће запошљавање, боље услове за
живот и пуно и равноправно учешће у различитим областима
друштвеног живота без дискриминације. Министарство ће
такође наставити и са традиционалним одржавањем састанака
са представницима свих 34 савеза и 543 локалних
организација у систему савеза“, закључио је Ђорђевић.

ВЕСНИК МД

СТРАНА 9

Након обиласка изложбе „Особе са инвалидитетом ко е су мењале свет“ и давања из ава за
меди е, одржана е за едничка седница Одбора за рад, соци ална питања, друштвену укљученост
и смањење сиромаштва и Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова.
На седници оба Одбора, поред председница оба тела, присутнима су се обратиле, између осталих и в.д.
помоћника министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом, Биљана Барошевић и извршна
доректорка НООИС-а, Иванка Јовановић.

СТРАНА 10

Београд– обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом

МИ МОЖЕМО СВЕ
Заменик градоначелника Београда Горан Весић, секретарка за соци алну заштиту Наташа
Станисављевић и извршна директорка Националне организаци е особа са инвалидитетом
Срби е Иванка Јовановић, присуствовали су 3. децембра 2019. у Старом двору конференци и
поводом обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом.
– Сматра се да сваки десети Београђанин и сваки десети грађанин Срби е има неку врсту инвалидитета. Веома
е важно да се друштво одговорно односи према њима и срећан сам што се то последњих година и догађа. То
ни е довољно, али ако сваког дана, месеца или године урадимо неки додатни напор, доћи ћемо у ситуаци у да
сви чланови нашег друштва буду равноправни. Зрелост едног друштва огледа се у томе како се односи према
на млађима, на стари има, женама и особама са другачи им потребама. Наше друштво е на путу да постане
зрело. Неискрено би било казати да смо као друштво урадили све да се особе са инвалидитетом осећа у као
еднаки грађани. Нисмо учинили све, нешто се можда могло урадити са мало више добре воље, за неке е
потребно више новца, али ова дан треба да буде дан када сви треба да размислимо да ли смо ош нешто
могли урадити – нагласио е Весић.
На конференци и е представљена брошура „Бонтон у свакодневно комуникаци и са особама са
инвалидитетом”, преми ерно е емитован музички видео спот „Ми можемо све” ко и е реализован
у оквиру про екта „Београд еднаких могућности”, а уз подршку Секретари ата за соци алну заштиту.
– Бонтон и видео-спот има у за циљ подизање свести и промоци у различитости ко а е суштински важна како
за особе са инвалидитетом тако и за друштво у целини. Одштампаћемо га у додатном тиражу, како бисмо га
поделили ђацима у основним и средњим школама, а у сарадњи са Министарством просвете, науке и
технолошког разво а – казао е Весић.
Градска секретарка за соци алну заштиту Наташа Станисављевић подсетила е да е 3. децембар дан када се
пажња авности скреће на проблеме са ко има се суочава у особе са инвалидитетом, али не и едини дан када
се бавимо њиховим проблемима и када их за едно решавамо.
– Током целе године посвећени смо решавању проблема и унапређењу положа а особа са инвалидитетом и
иницирању нових услуга и права. Наша е обавеза, дужност и одговорност да креирамо друштво и град ко и е
приступачан свим грађанима – рекла е Н. Станисављевић, ко а е истакла да спот, ко и е овом приликом
приказан, на на лепши начин приказу е Београд у свим сво им различитостима, али и све што се ради како би
се срушиле бари ере и предрасуде.

ВЕСНИК МД

СТРАНА 11

Де ана Бачко е предала заменику градоначелника Горану Весићу слику ко а е
настала у току снимања видео спота "Ми можемо све" .

Иванка Јовановић, извршна директорка Националне организаци е особа са
инвалидитетом Срби е говорила е о Бонтону и споту, а такође се захвалила Граду
Београду што и на ова начин шаље поруку да подржава све процесе унапређења
живота особа са инвалидитетом у престоници.
СТРАНА 12

Свечаност у позоришту Душко Радовић
У оквиру про екта „Едукаци ом и културом до инклузи е" удружење Небоград е организовало
инклузивни концерт Музички времеплов у Малом позоришту Душко Радовић, поводом Трећег
децембра.
Догађа у су присуствовали Наташа Станисављевић, градска секретарка за соци алну заштиту, супруга
председника Срби е Тамара Вучић, извршна директорка Националне организаци е особа са
инвалидитетом Срби е Иванка Јовановић, као и бро ни представници организаци а особа са
инвалидитетом из Београда, сарадници и меди и.
Након што су присутни погледали музички спот „Ми можемо све” ко и е тумачио знаковним езиком
Ненад Махмутовић, присутнима се обратила Иванка Јовановић, као и млада чланица Савеза
дистрофичара Срби е Анђела Димитри евић, након чега е уследио концерт „Музички времеплов” у
извођењу чланова Удружења „Небоград” потпомогнутих оперским певачима Наташом Ристић и
Николом Микићем.

ВЕСНИК МД

СТРАНА 13

Француска

Други међународни конгрес о спинално
мишићно атрофи и

Почетком фебруара, у месту Еври (Француска) одржан е Други међународни научни и клинички
конгрес посвећен спинално мишићно атрофи и. Ова скуп представља идеалну прилику да лекари
и научници из Европе, а у мањем бро у и Америке и Канаде, представе сво а искуства и резултате,
али и дискуту у о на актуелни им темама из ове области. Конгресу су присуствовали и научници из
Срби е – проф. др Зорица Стевић, проф. др Ведрана Милић -Рашић, проф. др Димитри е Николић, др
Весна Бранковић, др Гордана Влаховић, др Сто ан Перић и др Милош Бркушанин.
Велика пажња била је усмерена на постојеће терапијске приступе код СМА, као и на проблеме у вези са
њиховом ефикасном доставом до свих погођених ткива и оптималном времену за терапијско деловање.
Главни пробој у СМА терапији десио се крајем 2016. године одобравањем прве терапије леком Спинраза
(Нусинерсен). Ова изузетно скупа терапија делује на ген SMN2 тако што повећава ниво протеина SMN који
се са овог гена може добити. Будући да се ради о генетички дизајнираној терапији која не може из
крвотока да пређе у централни нервни систем, где је њено деловање неопходно, терапија се убризгава
директно у кичмени канал честим и поновљеним убодима. Ова терапија је од 2018. године доступна и у
Србији и покривена је средствима Републичког фонда за здравствено осигурање за око 25 СМА
пацијената. Главни проблеми у вези са овим терапијским приступом односе се на достављање терапије из
централног нервног система у периферне органе. У мају 2019. године другачији терапијски приступ постао
је доступан у Америци по вртоглавој цени од 2,1 милиона евра. У питању је генска терапија где се, путем
вирусне честице као носача, интравенозном ињекцијом у организам СМА болесника убацује
функционалан ген SMN1 (Золгенсма) који би, наводно, требало да остане присутан у организму током
целог живота. На овај начин би се, потенцијално, само једном дозом решио проблем недостатка протеина
SMN. Основни изазов у вези са овом терапијом јесу потенцијални токсични ефекти за срце и јетру,
природно повишен ниво антитела против вирусног носача код појединих особа који би умањио ефекат
терапије, као и питање њеног доживотног дејства. Још један од терапијских приступа чији је механизам
деловања усмерен на ген SMN2, а који је тренутно у убрзаном поступку одобравања, јесте лек Рисдиплам.
Реч је о тарепеутику који се узима оралним путем, што његову апликацију чини најмање инвазивном,
лаком за доставу како до моторних неурона у централном нервном систему, тако и до периферних органа,
и оптималном код оних болесника који имају сколиозу кичменог стуба.
СТРАНА 14

У тренутку када сва три терапијска приступа постану доступна, из резултата свих досадашњих клиничких
студија биће потребно направити алгоритме и критеријуме за избор најоптималнијег приступа код
сваког појединачног болесника. Додатно, постоји могућност потребе за комбинацијом терапијских
приступа ради постизања максималног учинка.
Будући да сви досадашњи резултати указују на постојање врло уског временског оквира за постизање
максималног учинка терапије, једна од секција конгреса била је посвећена раном откривању болесника
са СМА у пресимптоматској фази. Ово је могуће постићи такозваним неонаталним скринингом којим се
свака новорођена беба тестира брзом, јефтином и поузданом методом на присуство тачно одређене
болести. Анализа се врши из осушене крваве мрље која се узима свакој новорођеној беби и у нашој
земљи спроводи се само за две болести (фенилкетонурија и хипотиреоза). Велики број земаља САД и
поједине земље Европе
(Италија, Немачка, Белгија) већ су увеле неонатални скрининг за СМА, па је на конгресу било могуће чути
њихова позитивна искуства. У Србији тренутно не постоји слична иницијатива, али би овакав приступ
омогућио ранију примену терапије и рационалније улагање ограничених буџетских средстава.
Такође, важан део конгреса био је посвећен избору и улози биомаркера код СМА који би омогућили
праћење ефекта терапије током времена. Ови биомаркери могли би бити анализирани из крвне плазме
или, пак, из узорка цереброспиналне течности која се, на пример, узима од сваког болесника непосредно
пред давање сваке дозе лека Спинраза. На тај начин се током давања терапије, између различитих
временских тачака, може пратити промена нивоа одабраног биомаркера, и, у идеалном случају, извести
закључак о добробитима или негативним ефектима примењене терапије.
Бројна усмена предавања и постер презентације представљене на конгресу у Еврију, као и континуиране
дискусије, упућују на један важан закључак. Иако су поједини аспекти патогенезе код СМА и даље
недовољно истражени, палета доступних терапијских приступа непрестано се шири. Са њом расте и број
изазова који се стављају пред лекаре, научнике и фармацеутске компаније, а које је неопходно превазићи
како бисмо од терапија које умногоме мењају животе болесника били корак ближе потпуном излечењу.
Милош Бркушанин, научни сарадник

Спинална мишићна атрофија (СМА) представља најчешћи
генетички узрок смртности у дечијем узрасту.
Иако је код свих болесника узрок болести недостатак
протеина SMN услед одсуства функционалног гена SMN1,
клиничко испољавање болести врло је различито. СМА је
карактеристична по широком спектру клиничких слика,
почев од тешко погођених новорођенчади, са израженом
мишићном слабошћу и атрофијом, до постојања врло
благих симптома у старијем животном добу. Овакве
разлике у клиничкој слици највећим делом су последица
постојања додатног гена SMN2, са ког је омогућен настанак
само око 10% функционалног протеина SMN. Имајући то у
виду, као и чињеницу да је ген SMN2 присутан различитом
броју копија, уопште узев важи правило да је већи број
копија гена SMN2 повезан са блажом клиничком сликом.
Међутим, постојање болесника са истим бројем копија гена
SMN2, а различитим временом појаве првих симптома и
другачијим моторним способностима указује на то да број
копија SMN2 не може бити једини параметар за прогнозу
тежине и тока болести.

ВЕСНИК МД
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ИЗ РАДА САВЕЗА

Одржан први квартални
састанак Савеза дистрофичара Срби е и локалних организаци а
У складу са закључцима са састанка ко и е у Палати Срби а одржан 25. децембра 2019. године са
министром за рад, запошљавање, борачка и соци ална питања, Зораном Ђорђевићем и помоћницом
министра, Биљаном Барошевић и представницима 34 Савеза особа са инвалидитетом, Савез
дистрофичара Срби е е одржао први квартални састанак са представницима организаци а из сво е
мреже у циљу унапређења сарадње и размене информаци а.

Састанак е одржан 19. фебруара 2020. у хотелу „Равни га “ у Книћу код Крагу евца, уз присуство представнице
Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци ална питања, Јули ане Станисављевић, представника Савеза
и председника и секретара свих активних организаци а СДС-а, а тема састанка е била „Одрживост и изазови у
раду локалних организаци а - искуства, проблеми и примери добре праксе“.
На самом почетку, учесницима се обратила Драгана Малушев, стручна сарадница у Савезу дистрофичара Срби е
и фацилитатор састанка и изразила захвалност Министарству за рад, запошљавање, борачка и соци ална питања
– Сектору за заштиту особа са инвалидитетом што су препознали потребу и покренули иници ативу за
реализаци у ове иновативне активности.
Председник П. Бакић е, на пре, изразио изузетно задовољство сарадњом и подршком ко у Савезу пружа
Министарство на челу са министром Зораном Ђорђевићем и помоћницом министра, Биљаном Барошевић. Он е
потом представио присутнима анализу са врстама активности ко е су препознате као сврсисходне, укључу ући и
иновативне, а ко е би локалне организаци е требало да реализу у. Такође е истакао да ће Савез пружити
подршку свако организаци и – чланици ко о е то потребно, сходно могућностима, што е и до сада био случаj.
Присутнима се обратила и Јули ана Станисављевић, представница Министарства за рад, запошљавање, борачка
и соци ална питања, ко а е истакла спремност Министарства да пружи подршку и допринесе активни ем
укључивању локалне самоуправе у решавању проблема локалних организаци а, као и да о е задовољство што
присуству е састанку у име Министарства.

СТРАНА 18

Представници следећих организаци а Савеза су, потом, имали
излагања на тему: „Одрживост и изазови у раду локалних
организаци а - искуства, проблеми и примери добре праксе “ :
Удружење дистрофичара Београда
Удружење дистрофичара града Смедерева “Бољи живот“
Удружење дистрофичара Космета
Удружење дистрофичара Шумади ског округа
Удружење дистрофичара Краљево - Рашки округ
Удружење дистрофичара Расинског округа
Удружење дистрофичара Јабланичког округа
Удружење дистрофичара Ниш
Удружење ОСИ “ЖИВЕТИ ЗАЈЕДНО“ - Нови Пазар
Удружење дистрофичара Поморавског округа
Међуопштинско удружење дистрофичара Смедерево
Удружење дистрофичара Златиборског округа - Ужице
Удружење дистрофичара Моравичког округа - Чачак
Удружење дистрофичара Мачванског округа
Савез дистрофичара Во водине
Представници удружења су, током састанка, говорили о
изазовима и проблемима са ко има се суочава у у раду, а иако
посто е бро не разлике у локалним самоуправама и самим
организаци ама, оно што е за едничко за на већи бро њих е
следеће:

- код бро них удружења посто е примери добре праксе, а то пре
свега
подразумева
одличну сарадњу са локалним
самоуправама и подршку градских власти кроз авне конкурсе
за
суфинансирање
програма
удружења
особа
са
инвалидитетом
- представници по единих удружења као проблем истичу
знатно кашњење приликом исплате средстава од стране
локалних самоуправа, што доводи до засто а у раду и
функционисању удружења
- удружења ко а се финансира у на основу авних конкурса
намењених
свим
невладиним
организаци ама
су
у
неповољни о позици и од удружења на чи им територи ама е
уведена посебна буџетска лини а/позици а за финансирање
организаци а особа са инвалидитетом
- удружења у саставу Савеза углавном делу у на окружном
нивоу, те већина организаци а истиче kао проблем отежано
финансирање путем конкурса из других општина са њихове
територи е
Сви учесници су на кра у састанка поздравили иници ативу
ресорног Министарства и Сектора за заштиту особа са
инвалидитетом за организаци ом оваквог скупа у циљу размене
искуства и ачања међусобне сарадње ко а треба да допринесе и
решавању бро них проблема на локалном нивоу.
Драгана Малушев

ВЕСНИК МД
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ЕАМДА

ОДРЖАН ПРОШИРЕНИ
САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Проширени 7. састанак Извршног одбора ЕАМДА-е одржан е од 18. до 20. октобра
2019. године у Рехабилитаци ском центру у Изоли, у Словени и.
Тема састанка била е везана за организаци у предсто еће годишње Скупштине
ЕАМДА - е 2020. године , као и за припрему смерница за стратеги у разво а ЕАМДА - е за
наредних пет година .
Поред чланова извршног одбора , ЕАМДА е имала част да угости уважене госте из
Европске федераци е неуролошких удружења ( ЕФНА ) и Светске организаци е оболелих
од Дишена , као и представнике МДА Румуни е и МДА Турске . На састанку е било више од
35 учесника из више земаља - Ирске , Хрватске , Грчке , Чешке , Пољске , Румуни е ,
Бугарске и Словени е .
Састанак е показао да нас чека пуно могућности и да бисмо међусобном сарадњом ,
разменом иде а и дистрибуци ом знања могли знача но допринети бољем квалитету
живота људи са неуромишћним обољењима . То е оно што нас чини единственима и
ачим . Такође е усво ен план стратешког разво а активности ЕАМДА - е за наредних пет
година .

СТРАНА 20

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ
САВЕЗА ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ
У 2020. ГОДИНИ

У оквиру Програмског конкурса за унапређење положа а особа са
инвалидитетом у Републици Срби и у 2020. години Министарства за
рад, запошљавање, борачка и соци ална питања, Савез дистрофичара
Срби е реализоваће у токуо ове године следеће активности:

Управни одбор - МАРТ И НОВЕМБАР
Седница Скупштине Савеза дистрофичара Срби е – АПРИЛ
Недеља борбе против дистрофи е – ТРЕЋА НЕДЕЉА МАЈА
44. Републичко првенство Савеза дистрофичара Срби е у шаху – ЈУН
Активаци а и оснаживање особа са дистрофи ом - по нашо мери –
АВГУСТ
Са ам стваралаштва чланица СДС-а - ПОЧЕТАК ОКТОБРА
Са ам Ј=ДНАКИ – од 24.ОКТОБРА до 1.НОВЕМБРА
За еднички састанци представника Савеза
Удружења (ФЕБРУАР, МАЈ, СЕПТЕМБАР, НОВЕМБАР)

и

представника
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ИЗ РАДА ОРГАНИЗАЦИЈА
Параћин
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ПРЕ СВЕГА
У периоду од 1. уна до 31. децемба 2019. одви але су се активности на реализаци и про екта
„Дигитализаци а пре свега“.

Про екат дигитализаци а подржала е и финансирала компани а ЦРХ Срби а. Од 43 про екта ко и су
пристигли на конкурсу расписаном од стране компани е ЦРХ, међу 10 на бољих налазио се и наш про екат.
Циљ и задатак про екта е обука чланова – полазника про екта за рад са камером, дроном, фото апаратом и
монтажа видео матери ала.
На про екту, односно обуци учествовало е 15 полазника од чега едан бро из општинског удружења за
деч у и церебралну парализу, два ученика основне и едан ученик средње школе.
У оквиру про екта као део рада на терену, одржан е еднодневни излет у Крушевцу и
Рибарско бањи.
Про екат е доста успешно спроведен, а Удружење е у склопу тог про екта набавило камеру, нов рачунар,
фото апарат и дрон.
Јовица Миленковић

ВЕСНИК МД
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ИЗ РАДА ОРГАНИЗАЦИЈА
Лесковац
РЕЛАКСАЦИЈА ТЕЛА И БЛИСТАВОСТ УМА
Удружење дистрофичара Јабланичког округа тренутно спроводи про екат „Релаксаци а
тела и блиставост ума“ ко и финансира Европска уни а у партнерству са Владом РС,
преко програма ЕУ ПРО, у тра ању од 8 месеци.

Програм спроводи Удружење дистрофичара Јабланичког округа у партнерству са Удружењем
особа са параплеги ом у Врању , чи и е циљ очување и унапређење психо физичког стања и
веће соци алне укључености ОСИ у за едницу . Једна од главних компоненти про екта е
организовање релакс масажа за чланове удружења . Релаксационе активности су основна
претпоставка за успостављање психомоторичког интегритета особе ко и е нарушен
настанком инвалидитета и омогућава у прилагођавање на новонастале услове живљења .
У оквиру релакс масаже организована су два едукативна семинара и два превентивна
прегледа мерења густине коштане сржи за особа са инвалидитетом и чланове њихових
породица у Лесковцу и Врању . По одржано обуци , у простори ама удружења , покренут е
програм ултразвучне масаже , где е члановима омогућено да редовно користе терапи у на
основу процене о препоруке физи атра др Срђана Матића . У оквиру програма ,
заинтересовани чланови са нижим степеном инвалидитета и чланови породице , имали су
могућност да прођу практичну обуку за извођење масаже слаби ег интензитета и стекну
потребно знање и вештине , као и да уз стручни надзор физи атра спроводе рела x терапи у
себи и другима . Три добро обучена корисника су ангажована да уз надзор физи атра ,
обилазе непокретне чланове и пружа у масажу у кућним условима .
Захваљу ући донатору , удружење дистрофичара е обезбедило потребну опрему за пружање
масаже као што су ултразучни апарат и ручни масажери .
Гордана Сто ановић

СТРАНА 23

ИЗ РАДА ОРГАНИЗАЦИЈА
Лесковац
АРТ ТЕРАПИЈА
Удружење дистрофичара Јабланичког округа спровело е тромесечну обуку Арт
терапи е - методом цртања фрактала, ко а има за циљ да допринесе разво у психофизичких потенци ала особа са дистрофи ом.

Арт терапи а е една од главних компоненти про екта “Релаксаци а тела и блиставост ума” ко и
финансира Европска уни а у партнерству са Владом РС, преко програма ЕУ ПРО. Едукаци у цртања
фрактала спровели смо кроз три модула у тра ању од по четири дана. Први модул одржан е у бањи
Ждрело, где су учесници поред арт терапи е користили и релаx терапи у – услуге велнес центра. Друга два
модула одржана су у ресторану Грош у Лесковцу. Обуку су похађала 34 полазника – особе са мишићном
дистрофи ом и чланови њихових породица. На тренингу е група полазника стекла потребна знања за
цртање ди агностичких и корекци ских цртежа. После тромесечног тренинга корисници су оспособљени
да даље наставе цртање самостално и тако помажу сами себи.
Фрактални цртеж – ди агностички фрактал нам за врло кратко време пружа увид у стање у коме се налази
една особа (или ми сами). Затворених очи у исцртавамо наш енергетски цртеж и оловком (бо ицом) у
руци, на папиру, суочавамо се са личним отпорима, жељама, потребама, учећи се новим способностима,
искуству, што е пут ка квалитативно промени живота – корекци ски цртежи. Корекци ски цртежи су
знача ни за ову циљну групу ер доприносе побољшању фине моторике шаке, психо емоци алног стања,
разви ању соци алних компоненти и укључености у за едницу, као и покретању природних одбрамбених
механизама. Тренинг е водила Милкица Вулетић, сертификовани терапеут методом фракталног цртања.
Гордана Сто ановић

ВЕСНИК МД
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ИЗ РАДА ОРГАНИЗАЦИЈА
Лесковац
ЛИЦЕНЦА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“

Министарство за рад, запошљавање, борачка и соци ална питања донело е 20. ануара 2020. године
решење ко им се утврђу е да Удружење дистрофичара Јабланичког округа испуњава услове и
стандарде за пружање услуге „Помоћ у кући за особе са инвалидитетом“ на територи и града
Лесковца и доби ање лиценце. Лиценца бро 546 е са роком важења од пет година.
Про ектно пружање услуге помоћи у кући од стране овог удружења, ко у е финансирао град Лесковац
покренуто е 2017. године, а омогућава особама са инвалидитетом да унапреде или одрже квалитет живота
у окружењу ко е им е познато и ко е им одговара. Услугу е до сада користило 12 корисника уз ангажовање
2 домаћице неговатељице.
Ово е ош едан корак ка побољшању услова за пружање услуга соци алне заштите на територи и града
Лесковца, а удружење ће у сарадњи са градом, наставити са разво ем и
проширењем услуге и у сеоским срединама, с обзиром да су се за то стекли услови.
Гордана Сто ановић

СТРАНА 25

ИЗ РАДА ОРГАНИЗАЦИЈА
Ужице
ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА

У простори ама Удружења дистрофичара Златиборског округа у Ужицу, у партнерству са Ужичким
центром за људска права, округлим столом на тему „Људских права“ обележен е 10. децембар –
Међународни дан људских права.
Том приликом окупили су се представници Ужичког центра за људска права и демократи у као и већине
удружења, чланова За еднице организаци а особа са инвалидитетом Ужица, али и представник синдиката
Градске управе Ужице.
Поред тема као што су начини за унапређење положа а особа са инвалидитетом, побољшање правног
оквира за унапређење њихове заштите као грађана, примене посто ећег правног оквира, покренута е и
една иновативна иници атива.
Реч е о иници ативи за формирање синдиката запослених у организаци ама особа са инвалидитетом. Ова
иници атива односила би се на пре на град Ужице, односно Златиборски округ, а затим, уколико се покаже
као адекватна у заштити радних права особа са инвалидитетом, може постати модел и за примену на
националном нивоу.
Синдикат запослених у градско управи Града Ужица, понудио е сву потребну саветодавну и логистичку
помоћ у имплементаци и ове иници ативе у предсто ећем периоду на локалном нивоу.
Чедомир Цицовић

ВЕСНИК МД
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ИЗ РАДА ОРГАНИЗАЦИЈА
Ужице
ТРЕЋИ ДЕЦЕМБАР У ДУХУ ЗАЈЕДНИШТВА
Ове године Међународни дан особа са инвалидитетом –
3. децембар обележен е у Ужицу пригодним, колажним
културно-уметничким програмом у Градском културном
центру.
Двочасовни
програм
е
организован
за едничким
ангажовањем свих 11 организаци а особа са инвалидитетом
окупљених
у
За едницу
организаци а
особа
са
инвалидитетом града Ужица. Пригодним поетско-музичким
и глумачким мини атурама, млади и нешто стари и на прави
начин показали су да уметнички израз, креативност и пре
свега позитивна енерги а нађу пут до срца других људи и
успе у да се преточе у уметнички израз и поруку. Квалитет и
садржа програма био е такав да е публика била истински
одушевљена и позитивно изненађена.
У првом плану е била порука ко а е сваким покретом, реч у, гестом и осмехом била послата са бине! Порука ко о
не треба език, нити тумач или преводилац. Порука људскости, љубави, бескра них могућности потакнутим
искреним жељама за еднакошћу и равноправношћу.

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРИЈЕМ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Градоначелник Ужица Тихомир Петковић у складу са, сада већ дугогодишњом традици ом, приредио е
3. децембра при ем за представнике 11 организаци а окупљених у За едницу организаци а особа са
инвалидитетом Ужица.
Сви
изазови
у
функционисању
организаци а као и начини за системско и
по единачно унапређење положа а особа
са инвалидитетом у наредно години
сагледани су овом приликом и начелно су
дефинисане неке од акци а у том смислу.
Овом
приликом
градоначелник
е
похвалио
организаци е
особа
са
инвалидитетом на њиховом разумевању у
погледу начина и могућности подршке
особама са инвалидитетом од стране
Града и истакао да ће Град и у наредном
периоду наћи начин да подржи особе са
инвалидитетом кроз активне мере како би
се на свим пољима (здравствена и
соци ална
заштита,
образовање,
запошљавање, приступачност, сервиси
подршке) системски унапредио њихово
положа .

У том смислу посебно е похваљено ангажовање организаци а
особа са инвалидитетом Ужица, као и чињеница да ове
организаци е наступа у единствено када се ради о за едничким
питањима и проблемима у Ужицу, што е единствен пример у
Срби и.
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ИЗ РАДА ОРГАНИЗАЦИЈА
САСТАНАК СА ЧЛАНОМ ГРАДСКОГ ВЕЋА

У складу са начелно израженом спремношћу градског руководства на при ему код градоначелника,
уприличен е радни састанак За еднице организаци а особа са инвалидитетом Ужица са Чланом
градског већа задуженим за соци алну политику, Видо ем Дрндаревићем.
Циљ тог састанка био е да се дефинишу потребе организаци а у 2020. години у смислу финансирања рада
путем посебне буџетске лини е. Ова састанак послужио е да представници свих организаци а изнесу сво е
потребе у погледу финасирања, како редовне (плате запослених, матери ални трошкови) тако и ванредних
(манифестаци е, ванредне активности, одржавање и инвестирање у простор и опрему). Уз одређене сугести е и
корекци е ко е нису биле знача ни ег обима, сви предлози и примедбе су усклађени и уважени и на основу овог
договора планиран е износ ове буџетске лини е у предлогу градског буџета за 2020. годину. На темељу овог
договора расписан е програмски конкурс на основу кога ће средства, опредељена за ове намене, бити и
расподељена у наредном периоду. Ова састанак и партнерски однос доносилаца одлука у Ужицу са градским
организаци ама особа са инвалидитетом у овом региону, свакако представља редак и изванредан пример
добре праксе и задатак е свих нас да га у наредном периоду очувамо и колико год е то могуће – унапредимо!
Чедомир Цицовић

IN
MEMORIAM
Слободанка Милосављевић
(16.05.1962-20.07.2019.)
Јула 2019. године напустила нас е наша драга Слободанка
Милосављевић-Слоба из Крушевца, една од оснивача Удружења
дистрофичара Расинског округа, активна све до 12. ула 2019. године
када е у раним утарњим часовима њено срце зата ило, а 20. ула
престало да куца. Након толико лепих година ко е смо провели за едно
са тобом, тво а породица и ми ко и смо те познавали суочили смо се са
тужним тренутком да ти се захвалимо за тво осмех и топлину ко у си
нам несебично даривала. Било е ту и суза и смеха, а на више
љубави ко у си носила као ма ка и ништа мање и као бака.
Имала си толико љубави и нежности у себи за тво е на ближе, али и
пуно бриге за друге људе, да тво е срце ни е издржало. Стало е. Али оно
ће и даље куцати, ер ту су тво а деца и сви ми ко и смо те волели и ко и
ћемо те волети, свако на сво начин.
Снежана Павловић

СТРАНА 28

КОНФЕРЕНЦИЈА
"ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ"
У СВОЈСТВУ ОРГАНИЗАТОРА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ПРИСУТНИМА СУ СЕ НА
ОТВАРАЊУ ОБРАТИЛИ ИВАНКА ЈОВАНОВИЋ, ИЗВРШНА ДИРЕКТОРКА
НАЦИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ
И ЏОН КЛЕЈТОН, ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЈУ МИСИЈЕ
ОЕБС-А У СРБИЈИ.

Иванка Јовановић е истакла да е пракса показала да су особе са
инвалидитетом у случа у елементарних непогода и катастрофа у великом
ризику, али да се последице катастрофа могу знача но умањити ако су
људи добро информисани и упознати са начинима превенци е
катастрофа. "Ми смо у оквиру про екта ко и е подржан од стране миси е
ОЕБС-а и амбасаде Шведске урадили анимаци у ко а ће подићи свест о
реаговању према особама са инвалидитетом у ванредним ситуаци ама, а
посто и и породични приручник о реаговању у ванредним ситуаци ама на
Бра евом писму, истовремено и у аудио формату", нагласила е Јовановић.
Шеф Одељења за демократизаци у Миси е ОЕБС у Срби и Џон Кле тон
истакао е да особе са инвалидитетом треба да буду равноправни чланови
друштва и да е примарно да се обезбеде еднаке могућности за све.
Након уводног излагања приказана е анимаци а под називом ,,Поступање
у ванредним ситуаци ама према особама са инвалидитетом” ко у е
реализовала НООИС у оквиру про екта “Реаговање у ванредним
ситуаци ама према особама са инвалидитетом”.
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О изазовима и могућим решењима говорили су представници Савеза и удружења особа
са инвалидитетом различитих категори а инвалидности . Округлом столу
е
присуствовао и Предраг Бакић , председник Савеза дистрофичара Срби е . Весна
Петровић и Натали а Лазић говориле су из угла родитеља и активиста инвалидског
покрета , а такође уводна излагања су имали и Бранка Бркић , секретар Савеза слепих
Срби е , Гордана Ра ков из угла особа са физичким инвалидитетом , ко а е поделила и
сво а лична искуства током бомбардовања , као и Миха ло Гордић ко и е направио осврт
на ову тему из угла особа са оштећењем слуха . Он е нагласио да е мобилни апарат
изузетно важно средство за особе са оштећењем слуха и да се ради на СОС апликаци и
ко а би требала да буде готова наредне године .

Након тога , било е речи и о томе шта е до сада
урађено и какви су планови државе за даље
унапређење поступања према особама са
инвалидитетом у ванредним ситуаци ама , о чему
е говорио Иван Барас , помоћник начелника
Сектора за ванредне ситуаци е .
Посебно
знача на
су
била
излагања
представника
УНС - а ,
НУНС - а
и
РЕМ - а
о
могућностима меди а и њихово улози у погледу
адекватног и приступачног информисања у
време ванредних ситуаци а .
Скупу
су
присуствовали
и
представник
Министарства за рад , запошљавање , борачка и
соци ална питања , Јули ана Станисављевић и
представник
Министарства
културе
и
информисања , Ма а Миленковић .

ВЕСНИК МД
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Након уводних излагања уследила е дискуси а.
Стручни сарадник НООИС-а, члан СДС-а и члан
Комитета У едињених наци а за права особа са
инвалидитетом, Дам ан Татић поручио е да е нови
Закон ко им се уређу е реаговање надлежних служби у
случа у природних катастрофа и ванредних ситуаци а
препознао особе са инвалидитетом као едну од
посебно осетљивих делова популаци е. Како е додао,
важно е да се континуирано ради на едукаци ама и на
увођењу еднообразног бро а за позиве у случа у
непогода.
"Ни е лако обезбедити да преводиоци за глуве особе
буду стално уз њих, а посто и и доста об еката ко и
нису приступачни, па у том погледу треба разрадити и
систем евакуаци е", рекао е Татић.

Један од закључака Конференци е есте да е тема изузетно важна и да су особе са
инвалидитетом показале знача но интересовање за ову област . Такође , едан од начина
да се унапреди положа особа са инвалидитетом у ово области j есте даље унапређење
правне регулативе и доношење нових акционих планова како би се то питање решавало
системски , уз континуирано подизање свести и начина реаговања свих актера , уз велику
подршку меди а .
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Савез дистрофичара Србије је на локацији Београдски Сајам - са
Биљана Барошевић, Предраг Бакић
26. октобар 2019. година
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