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Драги читаоци,
 

Након укидања ванредног стања живот, као и активности наших
организаци�а, постепено су се нормализовали, иако и даље уз
многобро�на ограничења и мере предострожности.
Поред различитих проблема са ко�има се суочавамо у овим новонасталим
околностима, на ко�е редовно указу�емо разним надлежним
институци�ама и тражимо адекватна решења, сви се суочавамо са кризом
у сваком смиcлу, па и у психолошком. Она �е пре свега  одговор на оно што
долази споља и ни�е нешто што �е неуобича�ено у оваквим условима.  У
овако узнемиру�ућим ситуаци�ама, свако од нас користи већи бро�
различитих механизама одбране ко�и нам помажу да се сачувамо од
преплављу�ућих емоци�а и одржимо потребан лични интегритет.
Неке особе одби�а�у да прихвате стварност понаша�ући се као да
непри�атности не посто�е.   Други ће покушати да сазна�у што више, да
прикупе све релевантне информаци�е и неће допустити себи контакт са
емоци�ама ко�е су нормалан, пратећи део оваквих кризних ситуаци�а.
Трећи ће се понашати неретко на дечи�и, недовољно рационалан начин.
Ова� бро� Весника у на�већо� мери �е посвећен активностима и догађа�има
у претходних шест месеци, а наше организаци�е и чланови су имали,
свако на сво� начин, различите одговоре на ова� изазов са ко�им �ош увек
морамо да се суочавамо. 
Надам се да ће вам информаци�е ко�е вам преносимо, а нарочита лична
искуства и размишљања неких од наших чланова, помоћи да схватите да
су наши страхови, посебно у овакво� ситуаци�и,  природни и очекивани,
али да �е, са друге стране, важно да наша понашања буду вођена пре свега
разумом, логичном проценом и препорукама надлежних органа.  Све то у
циљу, као што �е већ више пута поменуто, да заштитимо и себе и друге. 
Фокусира�мо се на оно што имамо, управо сада, свакога дана. Када на то
усмеримо пажњу, изненадићемо се колико нам �е живот богат. 

Почетак године донео нам   �е епидеми�у
изазвану коронавирусом и проглашење
ванредног стања. Почев од 16. марта 2020.
године, суспендоване су све редовне
активности организаци�а, изузев оних ко�е се
обавља�у он-лине и ко�е се тичу информисања
чланства и обезбеђивања практичне помоћи, а
где �е могуће организована су и повремена
дежурства, али пре свега рад се одви�ао из
наших домова.
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Ове године, услед пандеми�е Ковида 19 Савез дистрофичара Срби�е (СДС) обележио �е ову
манифестаци�у у складу са епидемиолошким условима у нашо� земљи и препорукама кризног штаба, у
периоду од 18. до 24. ма�а 2020. године за�едно са сво�ом 21 организаци�ом из мреже, он-лине
кампањом «Особе са дистрофи�ом ко�е су обележиле сво�е време».
Сваког дана представљена �е по �една особа са мишићном дистрофи�ом ко�а �е сво�им делима оставила
траг у времену, доказавши тиме да �е снага ума на�моћни�и покретач и да инвалидност не мора да буде
препрека у остварењу наших циљева.
Чињеница �е да се особе са инвалидитетом и даље суочава�у са бро�ним препрекама, али СДС сва
питања унапређења положа�а свог чланства темељи на системским решењима, кроз доношење
прописа и у сарадњи са Националном организаци�ом особа са инвалидитетом Срби�е (НООИС), као и
кроз партнерство са институци�ама система, а пре свих кроз сарадњу са Министарством за рад,
запошљавање, борачка и соци�ална питања – Сектором за заштиту особа са инвалидитетом. 
Неуро – мишићне болести се �авља�у у преко 600 различитих облика и спада�у у прогресивне, наследне,
неизлечиве и ретке болести. Међу чланством су под�еднако заступљена деца и млади, као и стари�е
особе, �ер се болест углавном �авља у детињству, а махом су и корисници инвалидских колица, апарата
за дисање и других ортопедских помагала. 
Тренутно се у свету разви�а неколико терапи�ских приступа за оболеле од два на�чешћа типа –
спиналне мишићне атрофи�е (СМА) и Дишенове мишићне дистрофи�е. Главни пробо� у СМА терапи�и
десио се кра�ем 2016. године одобравањем прве терапи�е леком Спинраза (Нусинерсен). Ова терапи�а
�е од 2018. године доступна и у Срби�и и покривена �е средствима Републичког фонда за здравствено
осигурање за око 25 СМА паци�ената (иако спада међу тренутно на�скупље терапи�е на свету). 
Палета доступних терапи�ских приступа непрестано се шири. Са њом расте и бро� изазова ко�и се
ставља�у пред лекаре, научнике и фармацеутске компани�е, а ко�е �е неопходно превазићи како бисмо
од терапи�а ко�е умногоме мења�у животе оболелих, били корак ближе потпуном излечењу. 
Са друге стране, колико год се чинило да су ретке, особе ко�е ове болести погађа�у чине знача�ан део
популаци�е, а квалитет њиховог живота не зависи од тежине обољења, већ пре свега од адекватне
друштвене подршке, као и доступности одговара�ућих служби подршке како би им било омогућено
пуно учешће у друштву.
Стога �е неопходан свеобухватни приступ у решавању различитих проблема са ко�има се суочава�у
особе оболеле од прогресивних неуромишићних болести, како у области медицине, тако и у области
соци�алне инклузи�е и поштовања њихових људских права.

НЕДЕЉА БОРБЕ ПРОТИВ МИШИЋНЕ ДИСТРОФИЈЕ
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Недеља борбе против дистрофи�е je манифестаци�а ко�у �е европска организаци�а дистрофичара
(ЕАМДА) установила 1973. год. и ко�а се од тада обележава у бро�ним европским земљама,
укључу�ући и Срби�у, са циљем подизања свести �авности о могућностима, али и проблемима са
ко�има се суочава�у особе оболеле од прогресивних неуромишићних болести ко�их у нашо�
земљи има око 1.900, повећање видљивости, као и њихова афирмаци�а у друштву.

.  



Стивен Хокинг �е дипломирао физику на Оксфорду, потом �е са темом из теори�е релативности
докторирао на Кембриџу, где �е наставио сво�у академску кари�еру. Постао �е члан Краљевског друштва
1974, а професор математике 1979. Као студент добио �е веома тешку, прогресивну неуромоторичку
болест - АЛС ко�а у огромно� мери ограничава кретање и говор. Доктори су му тада “дали” две године
живота, али �е Стивен Хокинг живео до сво�е 76. године. Његов живот и рад представља�у изванредну
победу над тешким физичком инвалидитетом. Био �е парализован од главе до пете више од тридесет
година и користио �е синтетизатор гласа за комуникаци�у и инвалидска колица ко�има �е управљао
лаганим покретима главе и очи�у. Ништа од тога ни�е га спречило да разви�а сво�у активност узорног
истраживача и професора, као и интензиван лични живот ко�и му �е омогућавао да сво�а достигнућа
представи свету.

Поста�ући �една од на�препознатљиви�их личности нашег времена, његова прича �е стигла и у биоскопе
у филму "Теори�а свега". Његова књига „Кратка истори�а времена“ (енгл. A Brief History of Time, 1988)

постигла �е изванредни успех. Постао �е почасни пратилац краљице, 1989.
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Ди�агностикована �о� �е Дишенова мишићна дистрофи�а у шесто� години, а од 12. године �е корисник
инвалидских колица. У току школовања имала �е бро�не проблеме, неприхватање од стране вршњака и
наставника. У организаци�и „Mada “ научила �е како се друштвени меди�и могу користити у сврху
промоци�е иде�а. Почиње да ради као стендап комичарка, али и као модел. Промовисала �е и
параолимпи�ски спорт кроз сво� �ут�уб канал „Navaal's Adventures“. 2016. године оснива организаци�у
„МДА Катар“ како би подигла свест о стању у земљи и изазовима са ко�има се суочава�у особе са
инвалидитетом. BBC- jev програм за 100 жена номиновао �е 2017. за �едну од на�утица�ни�их жена ко�е
инспиришу.

STEPHEN WILLIAM HAWKING  
ЕНГЛЕСКИ ТЕОРЕТСКИ
ФИЗИЧАР, КОСМОЛОГ И
ЕМИНЕНТНИ НАУЧНИК

NAWAAL AKRAM  
КАТАРСКА КОМИЧАРКА,
МОДЕЛ, СПОРТИСТА И БОРАЦ
ЗА ПРАВА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
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DAVID ANTHONY 
РАГБИСТА, ЧЛАН НАЦИОНАЛНОГ
ТИМА РАГБИЈА У ИНВАЛИДСКИМ
КОЛИЦИМА ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ
Велику Британи�у �е представљао на Летњим
параолимпи�ским играма у Лондону 2012. године.

Anthony има мишићну дистрофи�у и до 2012. године �е 11

пута подвргнут операци�ама кичме. Постигао �е бро�не
успехе и пропутовао готово читав свет са националним
параолимпи�ским тимом Велике Британи�е. Anthony �е
постао љубитељ нави�ача током Параолимпи�аде 2012.

године, не само због свог меча, већ и због свог
агресивног држања на терену и истакнуте плаве
мохиканске фризуре.

STIVEN BLIER  
ОСНИВАЧ НЈУЈОРШКОГ
ФЕСТИВАЛА ПЕСМЕ
Дипломирао �е енглески �език на Универзитету Је�л,

где �е и студирао клавир код Александра Фаркаша.

Наставио �е студи�е у Њу�орку код Matina Iseppa, Pola

Jacobsa i Janine Reiss. Blier живи са мишићном
дистрофи�ом и подржава прикупљање средстава за
ФСХД.

Њу�оршки фестивал песме основан �е 1988. године, под мотом „Ни�една песма ни�е сигурна од нас“ ко�и
носи �едан од Блиерових потписа; приредио �е више од 140 рецитала за ову непрофитну уметничку
организаци�у.

KITTY CONE 
АКТИВИСТКИЊА ЗА ПРАВА ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Још у средњо� школи почела �е да се активно бави грађанским
правим. На Универзитету Илиноису, Cone �е организовала и
учествовала у протестима против ратa у Ви�етнаму. У пролеће
1967. године Cone се преселила у Њу�орк и наставила да се бави
антиратном пропагандом. 1974. године преселила се у
Калифорни�у и повезала се са Центром за самостални живот. Cone

�е имала искуства у политичком организовању, па �е ангажована
на одељењу за послове за�еднице. Годинама �е радила на
лобирању за унапређење здравља и добробити друштва,

организу�ући активности на локалном, али и националном нивоу,

Радила �е и на отклањању архитектонских препрека и повећању
приступачности у области транспорта.



Један од циљева ко�и �е поставила себи био �е одлазак на
колеџ, уписала се на одељење за позориште и плес.

Позоришни редитељ Charles Richter и други учинили су да се
Мадисон осећа као код куће. Играла �е у доста представа, 

 између осталог и у “Три сестре, чудан пар: женска верзи�а и
гласине”. Била �е део женске трупе, а у �едно� представи глумац
�о� �е помогао да устане, поставивши �о� ноге на његове те су
тако заплесали.

Забележила �е огроман успех на Бродве�у, а играла �е и у
филмовима Shades of Blue (2016), Law & Order: Special Victims Unit

(1999) and Panic (2020)
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MADISON FERRIS 
ПРВА ГЛУМИЦА У ИНВАЛИДСКИМ
КОЛИЦИМА КОЈА ЈЕ ИГРАЛА ВОДЕЋУ
УЛОГУ НА БРОДВЕЈУ
Са десет година ди�агностикована �о� �е мишићна дистрофи�а што �е ни�е
обесхрабрило да настави са плесом и глумом. "Ако не могу то учинити на
�едан начин," �едном �е рекла сво�о� тетки, "смислићу како да то учиним
на други начин ко�и �е на�бољи за мене."

BRYSON FOSTER 
ПОЗНАТИ АКТИВИСТА, ТИНЕЈЏЕР,
КОЈИ ПРИКУПЉА  СРЕДСТВА ЗА
РАЗВОЈ ТЕРАПИЈА ЗА МИШИЋНУ
ДИСТРОФИЈУ
"Мо� омиљени део посла", об�аснио �е Фостер сво�у улогу
амбасадора добре воље, “�е упознавање нових људи и
могућност личног захваљивања спонзорима ко�и нам
помажу и утичу на животе људи попут мене. Сваки долар и
сваки цент се заиста рачуна, а мо�а миси�а �е да се забавим
док ширим реч о мишићно� дистрофи�и, да помогнем
људима ко�и живе са овом болешћу. "



Фондаци�а �е основана пре две године од стране Националне
организаци�е за ретке болести Срби�е (чи�и �е Савез �едан од оснивача и
чланица),  са циљем да прикупља новац за куповину медицинско-

техничких помагала за оболеле од ретких болести. Аспиратори су
набављени од фирме ЕНГЕЛ д.о.о Нови Сад, а више о томе може се
погледати на њиховом са�ту: https://www.engel.rs/kiseonik.html

Апарат �е намењен за болничку, али и кућну употребу. Код куће се
користи на веома �едноставан начин, само као помоћно средство
приликом искашљавања. По свом принципу рада подсећа на мали
усисивач. Једноставни�е речено, апарат служи као помоћно средство
особи ко�а због сво�е слабости мишића, пре свега плућа, има проблем са
избацивањем секрета. Секрет се, након искашљавања, из уста практично
усиса овим апаратом и тако олакша особи ко�а има проблем да испљуне
густ или лепљив секрет. Уз апарат се �еднократно користе катетери, а то
су пластичне цевчице ко�е се поставе на врх црева. Када апарат усиса
секрет у цевчицу, она се баца. 

Дакле, ради се о врло �едноставном помагалу ко�е може помоћи особама
ко�е има�у тешкоће да испљу�у секрет из плућа. Ови апарати има�у и другу
примену у рукама медицинских радника.

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА НОРБС ПЛУС-А САВЕЗУ
ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ
УРУЧЕНИ АСПИРАТОРИ И ДРУГА ОПРЕМА

СТРАНА  8

Фондаци�а НОРБС плус �е обезбедила донаци�у Савезу дистрофичара Срби�е од 11 аспиратора и 3.750
аспирационих катетера (ко�и иду уз аспираторе), 9 маски за НИВ апарате (ко�е су добили
по�единачно чланови) и три апарата за искашљавање (ко�и су додељени Удружењу дистрофичара
Ниш, Савезу дистрофичара Во�водине и Удружењу дистрофичара Расинског округа). Такође �е
донирано и 30 филтера за НИВ апарате. 



 

QR бар код Савеза дистрофичара Срби�е �е дводимензионални бар код у чи�и
диза�н �е уграђен лого Савеза.  Код се очитава скенирањем уз помоћ �едноставне QR
апликаци�е за скенирање, намењене мобилним телефонима.
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QR КОД САВЕЗА ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ

СКЕНИРАЈ 



КОВИД ИЗ МОГ УГЛА
 
ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ ДРАГАНУ ПЕТРОВИЋ

СТРАНА  10

Драгана Петровић �е Лесковачка активисткиња у борби за
права особа са инвалидитетом, ко�а �е у дванаесто� години
сазнала да болу�е од мишићне дистрофи�е, корисница
инвалидских колица постала �е са сво�их 27. година. Завршила
�е средњу школу, а 20 година �е радила као секретар у Удружењу
дистрофичара у Лесковцу. Била �е и �едан од оснивача Центра
за самостални живот особа са инвалидитетом у Лесковцу, чи�а
�е и даље активисткиња.

Ово �е њена прича.

Као средњошколка сам маштала о томе да завршим факултет. У
то време се ни�е знало о персонално� асистенци�и, а
архитектонске препреке су биле на сваком кораку. Не ка�ем се
због тога �ер сам радом у Удружењу стекла огромно животно
искуство. У сарадњи са другим организаци�ама особа са
инвалидитетом смо радили на подизању свести о проблемима
и положа�у особа са инвалидитетом, како у локално� за�едници,

тако и код самих особа са инвалидитетом. Постали смо
видљиви и укључени у сва друштвена збивања. Предрасуде о
томе да су особе са инвалидитетом неспособне да се школу�у,

раде, заснива�у породице и др. су полако почеле да се руше.

Локалне власти су нам пружиле потпуну подршку на та� начин
што финансира�у рад, обезбеђу�у бесплатан простор за рад
организаци�а... и што �е на�важни�е, директно смо укључени у
доношење одлука органа власти (Градско веће и Скупштина
Града). Скупштина Срби�е �е такође усво�ила бро�не Законе ко�и
се тичу побољшања положа�а ОСИ.

Многе особе су, за разлику од мене, годинама биле у неко� врсти соци�алне изолаци�е �ер живе у забаченим
местима, нису имале услове да се школу�у а самим тим и да се радно ангажу�у. У неким случа�евима, на
жалост, породице су биле те ко�е због стида нису дозвољавале да њихова деца буду виђена и да има�у било
какве контакте са околином. У мом животу �е било доста успона и падова, све су то биле лекци�е ко�е су ме
научиле да �е живот непрестана борба.

А онда нам �е дошла Корона, постали смо сведоци глобалне пандеми�е и самим тим и новонастале ванредне
ситуаци�е у нашо� земљи. Обузео ме �е страх а онда сам схватила да не смем да се предам и паничим �ер то не
води ничему добром. Сваки дан сам пратила вести на локалним и националним ТВ-станицама, слушала
савете лекара и Кризног штаба.
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Многе особе су за разлику од
мене, годинама биле у неко�
врсти соци�алне дистанце.

С обзиром да мо�а ма�ка и �а
спадамо у ризичну групу, ни�е ми
тешко пала изолаци�а. Знала сам
да само на та� начин можемо да
се сачувамо од вируса. Више сам
се бо�ала НАТО-бомбардовања
него Короне.

Мо� персонални асистент �е радио без обзира на ванредно стање. Кризни штаб Града Лесковца �е водио
рачуна о на�угрожени�има где спадамо и ми, особе са тешким телесним инвалидитетом. Неколико пута сам
доби�ала позиве из Кризног штаба. Интересовали су се за мо�е здравље, да ли имам неке потребе, да ли желим
да ми пошаљу волонтера... На главним локаци�ама у граду су били постављени конте�нери са бесплатним
дезинфекционим средствима. А онда �е уследила и хуманитарна помоћ и новчана помоћ за грађане са
на�нижим примањима, где спадам и �а.

Позиви су стизали из Удружења дистрофичара, председница Гордана Сто�ановић се стално интересовала за
наше здравље и наше потребе, а обезбеђене су нам маске. Хвала �о� за све. Хвала Кризном штабу на челу са
градоначелником Гораном Цветановићем. Хвала држави Срби�и на свему што чини да се осећамо сигурно и
безбедно. Хвала медицинском особљу и свима осталима ко�и су радили како нам ништа не би недоста�ало.  А 

 сада �е на нама да останемо ОДГОВОРНИ, да се придржавамо мера заштите, да „заштитимо себе и друге”.



КОВИД ИЗ МОГ УГЛА
 
ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ МАРИЈУ ЛАЗАРЕВИЋ
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Због велике љубави према деци уз подршку Дома културе у Брестовцу организу�е креативне радионице ко�е
поста�у саставни део програма Брестовачког културног лета. Мари�а 2019. године у склопу про�екта из
области културе и уз подршку града Лесковца изда�е прву илустровану књигу за децу „МОЈА ОМИЉЕНА
ТЕТКА“ ко�а �е инспирисана истинитим догађа�има. То �е прва књига ко�а деци представља особе са
инвалидитетом на �едан непосредан и забаван начин.  Планиране промоци�е књиге су одложене због
епидеми�е КОВИД 19.

Ово �е њена лична прича.

Мари�а �е рођена 1978. године, након чега �о� �е
ди�агностикована спинална мишићна дистрофи�а. Воли да
каже да живи у малом месту без предрасуда, где �е
завршила основну школу. Средњу економску школу
упису�е као ванредни ученик због неприступачности
особама ко�а се крећу помоћу инвалидских колица. Након
дипломирања 1997. године у свом родном Брестовцу
оснива мало трговинско предузеће и поста�е први
самостални предузетник са инвалидитетом у свом округу. 

Након осамнаест година рада одлази у пензи�у и са �аком
вољом да учини свет бољим за особе са инвалидитетом
оснива удружење грађана и уз подршку града Лесковца
реализу�е про�екат "Прихвати разлике - победи
предрасуде", намењене  деци и младима. Покретач �е
акци�е "Буди саосећа�ан" ко�у су подржале познате
личности преко друштвених мрежа попут Виктора Савића,

Борке Томовић, Стефана Митића Тићми�а.

Зовем се Мари�а. Када би ме питали шта волим, одговор би био - волим живот, људе и изазове. Мислим да сви
ми у животу имамо ону прву безбрижну фазу када смо млади, када жудимо за проводом и ништа не схватамо
озбиљно. Кроз њу сам прошла живећи пуним плућима. И ону другу ко�а долази са годинама и у ко�о� понекад
и превише бринемо за себе и наше укућане. У њо� се налазим сада. Такође са годинама научила сам да су
бриге саставни део живота, да су проблеми ту да би се решавали и да се паником ништа добро не може
постићи. Волим да сваку ситуаци�у сагледам из више углова и да уђем у њу припремљена. То ми да�е
сигурност и мир.

ВЕСНИК МД
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 Покушавала сам да останем хладне главе пратећи укућане у стопу да ли су дезинфиковали обућу и руке, док би
ми они говорили да сам параноична. Сав терет мо�их и њихових речи ми се спустио на груди. Сигурност �е
нестала,осећала сам се рањиво, сав мир коме сам годинама тежила �е нестао и тада сам изненада дрекнула:

Престаните! Ваше руке су мо�е руке, има�те то на уму! Повукла сам се у сво�у собу, стала поред прозора
гледа�ући у даљину. Удахнула сам и смирила мисли. Нисам дозволила паници да ме савлада. Сусрела сам се са
њом када сам по први пут била животно угрожена и дуго после тога увек када бих се нашла у слично� ситуаци�и
попут ове осетила бих тескобу. Међутим научила сам да дишем под стресом. Дисала сам и за време НАТО
бомбардовања, па дисаћу и сада. Изговорила сам реченицу ко�у увек изговорим када ми �е тешко у души: „Ни�е
мо�а мука на�већа“. И помислила на све оне ко�и не могу да се крећу, ко�и живе сами и зависе од персоналних
асистената. Све се полако доводило у ред. Асистенти су добили дозволу за кретање. Мо�и укућани су постали
дисциплиновани�и. А �а, �а сам свела на �едном дневно слушање вести, шетала сам за време полици�ског часа
када има на�мање прашине и нема људи, наравно носећи маску, придружила сам се хуманитарцима у набавци
визира и била сам у сталном контакту са Удружењем.  Неке проблеме смо решили, а неке тек ћемо решавати,

�ер оваквих епидеми�а биће и морамо их дочекати спремни. Мир се вратио. Иако �е сада ванредно стање
укунуто у мо�о� кући �е и даље на снази. Изолаци�а нам представља на�мањи проблем, сваке зиме смо по пар
месеци у изолаци�и. Навикли смо, а навикли су и наши при�атељи. 

Зато сви ви ко�и читате сада ова� текст, увек када вам у животу буде тешко, ви изговорите ону мо�у чувену - Ни�е
мо�а мука на�тежа. Чува�те себе, �ер чува�ући себе, ви чувате и нас. Што би реко �едан мо� друг:

- Мариче, нећу да те љубим, сада ко се воли та� се не љуби. 

Сме�али смо се. Колико трагике и комике у �едно� реченици, али и истине.  Будите одговорни.

Тако сам и ову пандеми�у КОВИД 19 дочекала
спремно и пре самог проглашења епидеми�е
код нас у Срби�и. Све информаци�е добила
сам од другарице из Итали�е, земље ко�а �е
била окована страшном несрећом и
стрепела сам да се и код нас не догоди њихов
сценарио. Већ 6. марта проглашен �е први
оболели и формирање кризног штаба. Из
дана у дан цифра �е расла, а било �е и оних
ко�и су изгубили битку са животом. Била сам
убеђена да неко попут мене, особе ко�а спада
у веома ризичну групу због прогреси�е
дистрофи�е и са већ смањеном плућном
функци�ом, сигурно не бих била међу
преживелима у случа�у инфекци�е. Питања су
се низала. Шта ће бити са мном ако се
разболим? Како ћу без пратиоца у болници
пошто �е реч о инфективно� болести? Како ћу
ићи у тоалет? А ако се мо�и разболе и буду
послати у изолаци�у? Ко ће о мени тада
бринути? Одговора ни�е било.  
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Отворено прво 
инклузивно игралиште за децу са инвалидитетом  у Панчеву
Министар за рад, запошљавање борачка и соци�ална питања Зоран Ђорђевић и
помоћник министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљана Барошевић
присуствовали су отварању првог инклузивног игралишта за особе и децу са
инвалидитетом   у Панчеву, ко�е �е изградио Спортски клуб ”Спортико”, захваљу�ући
финанси�ско� подршци Министарства, у партнерству са ЈКП “Зеленило” Панчево.

Инклузивно игралиште оторено �е у Народно� башти. Догађа�у су
присуствовали и градоначелник Панчева Саша Павлов, као и
родитељи Ивана и Дани�ел Цветковић за�едно са нашим
члановима Удружења дистрофичара �ужнобанатског округа из
Панчева,   Николом и Миха�лом, као и чланови спортског клуба
”Спортико” ко�е окупља и особе са инвалидитетом.
Иде�а о оваквом игралишту за   децу са инвалидитетом �е веома
позитивна. Али, на жалост, �ош много морамо да радимо као
друштво у целини на подизању свести и на едукаци�и деце,
родитеља и наставног особља у предшколским и школским
установама. Требa об�аснити деци како се справе за играње у
инклузивном парку правилно користе. У противном, оваква
лепа иде�а изгубиће прави смисао. 
Никола и Миха�ло, поносни су што им �е наставник физичког
васпитања, Иван Миливо�евић, такође и члан клуба ”Спортико”,
омогућио да сво�е слободно време проведу у парку истражу�ући
чари љуљања на љуљашци, гађање у кош, вртења на вртешци...
 
Слађана Раденковић

ИЗ РАДА  
ОРГАНИЗАЦИЈА
ПАНЧЕВО
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ИЗАБРАН НОВИ ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА
ДИСТРОФИЧАРА ЈУЖНОБАНАТСКОГ
ОКРУГА

Редовна изборна седница скупштине
Удружења дистрофичара Јужнобанатског
округа са седиштем у Панчеву одржана �е 20.
�уна ове године.

Седницу �е отворио дотадашњи председник,
Георги�е Николић и предложио дневни ред у
коме �е поред осталих тачака био и избор за
органе Удружења у наредном четворогодишњем
периоду.
Управни одбор �е �едногласно донео одлуку да
будући председник буде дугогодишња чланица,
Слађана Раденковић, што �е Скупштина и
верификовала. Избор секетара ће бити на
одређено време, до преда�е завршног рачуна
2020. године, а ту улогу ће до тада   обављати
Георги�е Николић. За чланове Управног одбора
изабрани су: Давид Јулишка, Светислав
Миховиловић и Дани�ел Цветковић.
Пред Удружењем �е период у коме   нова
председница Слађана Раденковић треба што пре
да се уклопи и за�едно са осталим члановима
крене у решавање препрека са ко�има се сусрећу
особе са инвалидитетом у овом округу.

ВЕСНИК МД

ИЗ РАДА  
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПАНЧЕВО



Удружење дистрофичара Сремског округа �е наставило са сво�ом   дугогодишњом
активношћу ко�а �е започета   �ош давне 2001. године и 17. пут за ових 20 година
колико �е протекло од тада, организовало и ове године рехабилитациони
опоравак сво�их чланова.
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ОПОРАВАК У КАЊИЖИ

У периоду од 1. до 11. �ула  2020. године одржан �е рехабилитациони опоравак чланова и
то у Специ�ално� болници за рехабилитаци�у „Бања Кањижа“ у Кањижи. На то да се овог
пута одлучимо за Бању Кањижу пресудно �е утицала пандеми�а Корона вирусом
(затворене границе и остало),   као и то што од пре неку годину ова бања поседу�е
дизалицу за спуштање и подизање у базен лица ко�има �е то непходно. На опоравку �е
укупно боравило 11 особа, а од тога 5 чланова и 5 пратилаца, док �е �едно лице
боравило о сопственом трошку.

Слободно можемо рећи, поготово када се узме у обзир да се опоравак одви�ао у »време
Короне«, да можемо бити задовољни; добра храна, базен пре и после подне, као и лепо
сунчано и топло време. Понеки од нас су искористили прилику да оду до реке Тисе и
штранда где се у неком од локала може освежити хладним пићем или сладоледом, док
се у вечерњим сатима може уживати у звуцима тамбураша. Уз добро расположење,

при�атно дружење и »екипу малу али одабрану« и ова� опоравак ће нам остати у лепом
сећању.

 

Крсто Марковић

ИЗ РАДА   ОРГАНИЗАЦИЈА -  РУМА



У координацији Заједнице организација особа са инвалидитетом Ужица, а
захваљујући помоћи фондације „Дивац“, Групе 484 и Амбасаде Краљевине
Норвешке, у Ужицу и на подручју Златиборског округа су подељени хуманитарни
породични пакети за особе са инвалидитетом са овог подручја. Пакети су део
помоћи особама са инвалидитетом и њиховим породицама у превазилажењу
изазова које је донела ситуација изазвана КОВИД-19 пандемијом.
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ДОНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ ПАКЕТА 
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ИЗ РАДА   ОРГАНИЗАЦИЈА -  УЖИЦЕ

Представницима осам удружења чи�а су седишта и чланови на ширем подруч�у Ужица
подељено �е 608 пакета 23. �ула, а некима и на подруч�у Златиборског округа. Пакети чине
хиги�енски и прехрамбени део у укупно� тежини од 13 кг. До кра�а �ула подељена �е већина
пакета, а Удружење инвалида церебралне и дечи�е парализе Ужице, сво�им возилом и
волонтерским радом чланова и запослених, уз подршку истих донатора,   организовало �е
расподелу пакета за чланове оних удружења.

Ова� вид подршке и помоћи од великог �е знача�а за особе са инвалидитетом на овом
подруч�у у овом осетљивом тренутку, како у егзистенци�алном, тако и у матери�алном
смислу, али и у емотивном и соци�алном смислу. У тренутку глобалне здравствене кризе и
неизвесности, чињеница да неко мисли на нас доби�а на тежини и значи много више него у
„редовним“ околностима, какве год оне биле.

 

Чедомир Цицовић
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Прва радионица Академи�е младих лидера са инвалидитетом одржана �е на
отвореном простору, у дворишту, испред канцелари�е НООИС-а уз поштовање свих
препорука и мера заштите. Будући лидери инвалидског покрета из разних кра�ева
Срби�е показали су висок ниво интересовања према активизму и заговарању у циљу
унапређења положа�а особа са инвалидитетом. У току прве радионице дефинисани су
даљи кораци у раду Академи�е и први про�ектни задатак. 

Следећи сусрет полазника Академи�е организован �е он ла�н, путем ZOOM апликаци�е. 

АКАДЕМИЈА МЛАДИХ ЛИДЕРА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
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Сања �е активиста, писац и графички диза�нер. Активизмом се бави у области ЛГБТ за�еднице. На
прошлогодишњем пра�ду у Београду присутне �е изненадила вереничким прстеном. 

- Јао, било �е предивно. Приредила ми �е такво изненађење да сам од среће заплакала. Позвала �е
доста наших при�атеља, а посебно ме раду�е што �е успела да окупи нашу породицу. Они су сада
сигурни у нашу љубав и имамо њихову безусловну подршку - истиче Сања док поносно показу�е
прстен на руци. - Сања М. - Извор "Блиц", 16.09.2019.

Ненад Влајковић-Ужице

Ненад �е студент треће године Високе школе
струковних студи�а у Ужицу, смер рачуноводство
и ревизи�а. Добро позна�е рад на рачунару. Његов
циљ �е да стекне знања у области активизма и
заступништва, као и да упозна младе особе са
инвалидитетом из Срби�е.

ПОЛАЗНИЦИ АКАДЕМИЈЕ МЛАДИХ ЛИДЕРА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ -

ЧЛАНОВИ САВЕЗА ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ

Сања Марковић-Београд
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КОНКУРС ЗА НАГРАДУ Ј=ДНАКИ 2020.
Национална организаци�а особа са инвалидитетом Срби�е (НООИС) у сарадњи са Сектором за
заштиту особа са инвалидитетом Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци�ална
питања по други пут распису�е награду за конкурс „Ј=ДНАКИ 2020“ ко�у додељу�е у циљу
повећања свести о положа�у особа са инвалидитетом и промовисању примера добрих пракси.
Ова активност �е део про�екта “Јачање капацитета за остваривање људских права особа са
инвалидитетом – 2020. година без бари�ера” ко�и �е подржало Министарство за рад,
запошљавање, борачка и соци�ална питања, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом.

Циљ конкурса
Сврха овог конкурса �е да истакне допринос по�единаца/организаци�а ко�е су реализовале активности
са циљем унапређења положа�а особа са инвалидитетом у областима разво�а инклузи�е, смањења
дискриминаци�е или повећања приступачности. Сам наградни конкурс да�е прилику по�единцима и/

или организаци�ама особа са инвалидитетом да �авно промовишу сво� допринос у �едно� од три
области унапређења положа�а особа са инвалидитетом и да на та� начин подстакну и друге на акци�у у
циљу доприноса бољем положа�у особа са инвалидитетом у Срби�и.

Категори�е награда
Додељу�у се три награде у следећим областима:

Ј=ДНАКИ у инклузивном – иновативном програму
Ј=ДНАКИ у спречавању  дискриминаци�е
Ј=ДНАКИ у приступачности

Право учешћа
За награде се могу кандидовати:

 - Савези особа са инвалидитетом
- Удружења особа са инвалидитетом
- По�единци ко�и су током 2019/2020. године реализовали инклузивну или иновативну активност,

учествовали или дали допринос у спречавању дискриминаци�е или решили неки проблем из области
приступачности

Више информаци�а о конкурсу и при�авни формулар можете преузети на са�ту НООИС-а    www.noois.rs
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Тек што �е почело друго полугодиште, дошао �е та� невидљиви непри�атељ и све прекинуо.
Спречио �е децу да иду у школе, одрасле на послове, а баке и деке �е затворио у куће. Када су
људи схватили да се не могу борити са овим непри�атељем, уколико су ван куће, улице су
остале празне и сви одво�ени. Али то �е било само наизглед тако – и ако одво�ени, сада смо
мислили на остале више него икада. 
Било �е право време да се покаже хуманост, да ли тако што некоме помогнемо или разведримо
и охрабримо лепим речима и бо�ама. Када �е карантин тек почео, мислила сам како ћу имати
времена за креативност. Мислила сам како ћу довршити роман, насликати много слика и
написати пуно песама. Школа �е ускоро почела. Наставили смо све што смо започели пре
короне, али ни�е било исто. Нисмо могли да се дружимо и договарамо, да размењу�емо лепе
приче. Али смо сви и даље бринули �едни о другима и дружили се преко видео позива. Када
бих завршила са часовима, имала бих времена за креативне радове мање него што сам
мислила, али су током карантина ипак настале песме о корони, слике и цртежи. Можда ни�е
смело да се излази, али сам зато могла да проводим време у дворишту и посветим више
пажње сво�им љубимцима Леи и Маши. На  жалост,  Корона �е однела много живота, али �е и
показала како људи могу бити хумани и како ни�е тешко помоћи некоме и измамити му осмех
на лице.

Анђела Димитри�евић

МОЈ ЖИВОТ У
ДОБА КОРОНЕ



Песма за баке и деке

Позивам да остане код куће свака бака и сваки дека,
зато што за овог опаког непри�атеља нема лека!
Драга бако, можеш да ме зовеш и пишеш,
да после овога можеш слободно да дишеш!
Останите кући да спасите и себе и нас,
останак код куће �е �едини спас!
Кад прође све ово, изађите напоље у бели свет
и уберите и на�шарени�и и на�мирисни�и цвет!
Останите кући, сви вас молимо,
останите, �ер вас на�више волимо!
Сви ко�и остану кући су �унаци прави,
останите да будемо као мрави!
Останите код куће, да Корону победимо,
па кад се све заврши, за�едно да прославимо!
Зато данас кући останите
и прави херо�и Срби�е постаните!
Ово вам поручу�у ваши унуци,
останите и постаните прави �унаци!
 
Анђела Димитри�евић Планета дише у истом ритму

 
Цео свет �е у велико� дилеми,
са Короном стигли су проблеми.
Бити кући, рукавице, маске,
по�ача�те музику до даске.
Нема шетње, изласка, били су у праву
слуша� кући „Рокери с Мораву“.
Ако ки�аш, обавезно марамицу стави
ни�е шала народе, ради се о глави.
Док планета истим ритмом дише,
на асепсол кућа нам мирише.
Чисти, пери, дезинфику� руке,
спасимо планету с мало муке.
Нека свако од нас да све од себе,
диши плането, спасићемо тебе.
Нек корона што пре од нас оде,
лето чека - Грчка, Чањ, а и Добре воде.
Чува�те се и дишите пуним плућима,
нек планета дише, нек нас више има.
 
Богдан Станковић
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Наши млади чланови су били неуморни и током ванредног стања у погледу изражавања
сво�их мисли и осећања, те Вам овом приликом представљамо креативне изразе
надарених младих чланова Савеза дистрофичара Срби�е, Анђеле Димитри�евић из
Београда и Богдана Станковића из Ниша, са �асним порукама за очување здравља у
ситуаци�и ко�а �е тешко погодила све људе.
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САВЕЗ ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ - ВЕСНИК МД  - БРОЈ 85
www.distrofija.rs

Савез дистрофичара Србије је на локацији Ниш - са Вуком
Ђорђевићем и Удружењем дистрофичара Ниш

Ви и 329 других                 16 Коментара   Подељено 275

06. април  2020. година


