
ВЕСНИКМД
САВЕЗ ДИ

СТРО
Ф
И
ЧАРА

 СРБИ
ЈЕ  

 весник
 м
д

 - бро� 8
7

ЈЕСЕН
/ЗИ

М
А

 2
0
2
0

Тема  бро�а:

БОРБА ПРОТИВ НЕВИДЉИВОГ НЕПРИЈАТЕЉА 

КОРОНА ВИРУС

#БУДИОДГОВОРАН

Ми смо одговорни, 
а ти?



Издавач и оснивач:
Савез дистрофичара Србије

За издавача:
Предраг Бакић

Издавачки савет:
Драгана Малушев
Добрила Нашпалић
Слађана Раденковић
Биљана Ђорђевић
Гордана Стојановић

Главни и одговорни уредник:
Иванка Јовановић

Помоћник уредника:
Др Здравко Шорђан

Редакција:
Чедомир Цицовић
Јелена Милошевић
Крсто Марковић
Др Дамјан Татић
Радован Јовановић

Дизајн:
Тина Драгићевић

E-mail: 
savezdistroficara@mts.rs

Сајт:
www.distrofija.rs

Штампа:
Штампарија"3Д графика"
Ул. Малише Атанацковића, Ужице
Тел/факс: 031/ 521-683

Тираж:
1.500 примерака

ЦИП - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, 
Београд: 061.2(497.11):616.74-007.23

Лист излази тромесечно
ISSN 2406-1816=Весник Мд
COBISS.SR-ID 238243079 
Бесплатан примерак

Цела година протекла је у сенци пандемије изазване вирусом COVID-
19, која је посебно погодила особе са инвалидитетом као једну од
најрањивијих друштвених група у ситуацијама пандемије и ванредног
стања.
Појавом епидемије изазване Коронавирусом дошло је до вишеструког
увећања ризика од дискриминације, друштвено-економске
маргинализације и социјалне искључености, а дошло је и до појаве
нових ризика који су нарочито утицали на најсиромашније слојеве.
Али, упркос целокупној кризи, а пре свега захваљујући изузетно
доброј сарадњи између Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, односно Сектора за заштиту особа са
инвалидитетом и организација, постигнути су одређени резултати у
области повећања приступачности и уклањања баријера, али и
унапређења правног оквира који има за циљ побољшање свеукупног
друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом и
њихово веће учешће у друштву. Пре свега то се односи на доношење
нове Стратегије унапређења положаjа особа са инвалидитетом у
Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, као и првог
двогодишњег Акционог плана за њену имплемнтацију. 
Инвалидски покрет у Србији и даље очекује пуну сарадњу и
укљученост у решавање свих питања од значаја за особе са
инвалидитетом, подсећајући све доносиоце одлука на мото
европског инвалидског покрета „Ништа о нама без нас“. 
Срећна свима Нова 2021. година!

Срдачан поздрав,

                                                                                         Иванка Јовановић

                                                          

ВЕСНИК  МД
Штампање овог броја финансијски је омогућило
Министарство културе и информисања

„Градимо будућност: ка инклузивном, одрживом и приступачном
свету за особе са инвалидитетом после пандемије COVID-19"

Слоган УН-а за 2020. годину 
поводом 3. децембра

Поштовани читаоци,

крајем године обично сумирамо резултате
и дефинишемо циљеве за годину која је
пред нама и то како на личном, тако и на
професионалном плану. То, међутим,
никада није било теже, с обзиром на све
неизвесности изазване пре свега
спољашњим утицајима, који веома много
утичу на сваког појединачно.
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14 Међународни дан Дишена



САСТАНАК СА МИНИСТАРКОМ

Нова министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић
Тепавчевић и помоћник министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљана
Барошевић састале су се 25. новембра 2020. године са представницима Националне
организације особа са инвалидитетом Србије и разговарале о плановима за наредни период
и унапређењу сарадње.

СТРАНА  4ВЕСНИК МД

На састанку је разговарано о досадашњим резултатима оствареним у партнерству између инвалидског
покрета и ресорног Министарства, као и о приоритетима за наредну годину, међу којима је и
расписивање конкурса за 2021. годину који су од изузетне важности за одрживост и рад савеза и
удружења особа са инвалидитетом на територији Републике Србије. Тема разговора био је и наставак
реализације Кампање „СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА”, коју је Министарство покренуло у сарадњи са
НООИС-ом.
„Фокус Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је стварање услова за пуну и
ефективну партиципацију особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота, уз пуно
поштовање њиховог достојанства и индивидуалне аутономије”, истакла је министарка Кисић
Тепавчевић.



Министарка је нагласила да је размена информација и укључивање особа са инвалидитетом у
процес доношења одлука кључно за унапређење положаја особа са инвалидитетом. Такође,
истакла је да ће Министарство, у складу са епидемиолошком ситуацијом, када се створе услови,
организовати састанак са представницима свих 33 савеза у Републици Србији, уз уверење да ће
сарадња ових организација и Министарства у наредном периоду бити додатно унапређена.
Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић
Тепавчевић честитала је Националној организацији особа са инвалидитетом и целом
инвалидском покрету на одликовању сребрном медаљом за заслуге од стране председника
Републике Србије Александра Вучића и истакла да је додела признања изузетна част, али и
одговорност за даље деловање и напредак у овој области.

у категорији „Ј=ДНАКИ у иновативном/инклузивном програму” - Милица Вељковић из Новог
Сада, за пројекат „Добро или боље”, 
у категорији „Ј=ДНАКИ у спречавању дискриминације” награду деле Центар за самостални
живот особа са инвалидитетом Србије, за пројекат „Ради као што говориш, заједно са
особама са инвалидитетом” и Сања Марковић из Београда, члан Савеза дистрофичара Србије 
у категорији „Ј=ДНАКИ у приступачности” - Удружење оболелих од мултипле склерозе
Северно-Банатског округа Нови Кнежевац, за пројекат „Адаптација МС куће”.  

Председник НООИС-а Милан Стошић изразио је огромно задовољство добијеним признањем и
захвалност Министарству и Сектору за заштиту особа са инвалидитетом на изузетној сарадњи и
исказаној спремности да подржи идеје и активности које су предуслов за потпунију
партиципацију особа са инвалидитетом у свим друштвеним  токовима. Извршна директорка
НООИС-а Иванка Јовановић и стручна сарадница СДС-а представила је рад НООИС-а и кључне
резултате инвалидског покрета током 2020. године и упознала министарку са конкурсом
„Ј=ДНАКИ“.

Добитници награде Ј=ДНАКИ за 2020. годину су: 

 
Добитницима награде честитала је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић уз оцену да и ова награда сведочи о заједничкој
успешној сарадњи, а договорено је да ће награде бити уручене чим се за то стекну услови.

СТРАНА  5



 МЕЂУНАРОДНИ ДАН  ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Овогодишњи Међународни дан особа са инвалидитетом обележен је у сенци пандемије
изазване вирусом COVID-19, која посебно погађа особе са инвалидитетом као једну од
најрањивијих друштвених група у ситуацијама пандемије и ванредног стања. Али, како није
тренутак за одржавање скупова и прослава због угрожености јавног здравља, та прилика је
искоришћена за скретање пажње јавности на неопходност уважавања потреба ове бројне
популације приликом формулисања мера подршке грађанима и грађанкама Републике
Србије. Посебно је апеловано на институције система да предузму додатне мере
здравствене и социјалне заштите којима би се гарантовао континуитет подршке особама са
инвалидитетом, како због заштите њиховог здравља не би дошло до кршења основних
људских права и дискриминације.

СТРАНА  6

Међународни дан особа са инвалидитетом - 3. децембар, проглашен од стране УН-а 1992. године од
када се обележава у целом свету, прилика је да се скрене пажња светске и  домаће јавности на једну
од највећих маргинализованих група (према подацима Светске здравствене организације између 12%
и 15% становништа има неку врсту инвалидности) и на бројне проблеме са којима се она суочава због
неједнаких друштвених могућности, али и да се укаже на то да о особама са инвалидитетом и
различитим препрекама на које наилазе, као и потенцијалима, треба говорити током целе године, а
не само на овај дан.
Ове године Међународни дан особа са инвалидитетом у свету обележен је у периоду од 30.
новембра до 4. децембра, под слоганом УН-а: „Градимо будућност: ка инклузивном, одрживом и
приступачном свету за особе са инвалидитетом после пандемије COVID-19", док су у Србији све
активности тим поводом биле организоване у овиру кампање коју су током 2020. године реализовали
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за заштиту особа са
инвалидитетом и НООИС „Србија без баријера“.  У Србији живи око 800.000 особа, а у свету се са
проблемима инвалидитета суочава око милијарду људи. Како инвалидност директно или индиректно
погађа и чланове њихових  породица, са сигурношћу се може тврдити да је то проблем за око 2 и по
милијарде људи на Планети који најчешће живе на граници или испод границе сиромаштва, а чешће
него други суочавају се са разним видовима дискриминације и кршења људских права.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА

Међународни 
дан
особа са 
инвалидитетом
3. ДЕЦЕМБАР

„ГРАДИМО БУДУЋНОСТ: КА ИНКЛУЗИВНОМ, ОДРЖИВОМ  И
ПРИСТУПАЧНОМ СВЕТУ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПОСЛЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19"

Република Србија
Министарствo за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

Национална организација
 особа са инвалидитетом Србије
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Усвојена је Стратегија унапређења положаjа особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до
2024. године која има за циљ побољшање свеукупног друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом
и њихово равноправно учешће у друштву уклањањем препрека у области приступачности, партиципације,
једнакости, запошљавања, образовања и обуке, социјалне заштите, здравства и других области

У току је усвајање првог двогодишњег Акционог плана за имплементацију Стратегије за период 2021 – 2022.
године

Ратификован је Споразум из Маракеша о олакшавању приступа објављеним делима за особе које су слепе,
слабовиде или са другим тешкоћама у читању

Предузет је низ мера од стране Владе Републике Србије на спровођењу 25 препорука Комитета за права особа са
инвалидитетом које изискују континуирану реализацију

Постигнут је значајан напредак у области остваривања бирачких права за особе са инвалидитетом

Захваљујући доброј сарадњи између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и НООИС-а,
укључујући и бројне Савезе и локална удржења из целе Србије, у склопу кампање „Србија без баријера“
постављено jе 109 рампи и хидрауличних платформи у преко 40 локалних самоуправа чиме су, после више
деценија постојања и рада први пут од оснивања бројни објекти постали доступни особама са инвалидитетом, а
такође је рађено и на повећању приступа саобраћајницама, информацијама и комуникацијама за глуве и слепе
особе   

Повећан је броја садржаја са титловима у медијима, као и обим бесплатних прилагођених уџбеника ученицима са
инвалидитетом

доношење посебног Закона о организацијама особа са  инвалидитетом 

јасне протоколе у случајевима угрожености јавног здравља, посебно у контексту пандемије изазване вирусом
COVID-19 и другим ванредним ситуацијама како би се осигурало да приступ здравственој заштити, укључујући и
друге мере заштите, нису дискриминаторне за особе са инвалидитетом

измену низа прописа како би се правни оквир Србије у потпуности ускладио са одредбама Конвенције, нарочито у
областима: деинституционализације, смањења дискриминације, реформе система старатељства и одузимања
пословне способности, приступачности, сервиса подршке, положаја деце и жена са инвалидитетом, процене
инвалидности и нарочито побољшања социо-економског положаја особа са инвалидитетом

Између осталог, истакнуто је следеће:

 

  

      

 

    

Али, и поред бројних помака, особе са инвалидитетом у Србији и даље не уживају довољно права која би им
омогућила пуну једнакост и укљученост у све друштвене токове.  Особе са инвалидитетом, њих преко 800.000 колико
живи у Србији,  треба да учествују у доношењу свих одлука важних за њихов живот преко својих организација.
Инвалидске организације окупљене у Националну организацију особа са инвалидитетом Србије (НООИС) зато траже:

Такође, НООИС и даље очекује пуну сарадњу и укљученост у доношењу свих релевантних закона и одлука,
подсећајући све релевантне институције, ресорна министарства и доносиоце одлука на мото европског инвалидског
покрета „Ништа о нама без нас“, што је истовремено и у складу са Конвенцијом УН о правима особа са
инвалидитетом. НООИС предлаже да све републичке институције, као и све локалне самоуправе у Србији, у све своје
планове и политике укључе питања инвалидности као део општег приступа и сагледавања инвалидности као питања
људских права.

Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС) као репрезентативна организације ове
категорије грађана која заступа интересе око 800.000 особа са инвалидитетом и њихових законских заступника,
окупљених у 15 Савеза особа са инвалидитетом у чијој мрежи је више од 450 локалних удружења, издала је тим
поводом саопштење за јавност и на тај начин подсетила грађане Србије на неке од највећих резултата оставарених
у овој кризној години, обележеној пандемијом изазване вирусом COVID-19 која посебно погађа особе са
инвалидитетом.



Савез дистрофичара Србије већ осам година интензивно доприноси побољшању и афирмацији
положаја деце и младих са дистрофијом и њихових породица кроз организацију различитих
тренинга и радионица.
Један од најзначајних видова пружања подршке је одржавање кампа који обухвата едукативне,
психолошке и креативне радионице, али и дружење и рекреацију младих са дистрофијом из
целе Србије. Захваљујући подршци Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања – Сектору за заштиту особа са инвалидитетом, ове године камп је одржан од 18. до 20.
августа у Врднику у хотелу „Фрушке терме“ за преко 50 учесника, уз поштовање свих мера за
сузбијање заразе Ковид 19 вирусом.

СТРАНА  8

 „ДЕЦА И МЛАДИ СА ДИСТРОФИЈОМ - БУДУЋНОСТ 
САВЕЗА ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ“



СДС је успео и ове године да  реализује камп под  називом „Деца и млади са дистрофијом - будућност
Савеза дистрофичара Србије“ чији је циљ оснаживање деце и младих особа са дистрофијом и њихових
породица. Услед неизвесности коју носи пандемија корона вируса, одржан је један тренинг уместо два
(колико смо практиковали претходних година ради квалитетније едукације), за 50 младих чланова и
њихових родитеља.
Захваљујући Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектору за заштиту
особа са инвалидитетом, камп је одржан од 18. до 20. августа у Врднику у хотелу „Фрушке терме“ уз
поштовање свих мера за сузбијање заразе Ковид 19 вирусом.
Све време током трајања програма на кампу је боравила и дружила се са учесницима Марија Ристић
Марков, представница Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања из Сектора за
заштиту особа са инвалидитетом. На тај начин, младима и њиховим родитељима је омогућен директан
контакт и разговор са представницом Сектора, што је оцењено веом позитивно.

Под вођством едукаторке, дипломираног психолога Весне Јовић, реализовано је седам различитих група
активности, као што су психолошко - едукативне радионице за све категорије учесника под називом
“Како превазићи страх и несигурност“, психолошке радионице на тему самосталности за децу са
дистрофијом, вежба „Поцепано срце“, психолошке радионице само за родитеље и обука учесника
психолошким вештинама и техникама управљања стресом.
Иновативност овогодишњег кампа се огледа у томе што је први пут један од радионичара био надарени
млади члан удружења из Ниша, Александар Ракић, који је и сам некада био учесник овог програма
Савеза, а који се бави уметнoшћу и сликарством. Захваљујући томе млади су током овогодишњег кампа
стекли знање о основним техникама цртања и сликања акрилним бојама. Креативне радионице су се
одржавале претежно на отвореном простору, уз присуство јавности, а све у циљу промоције програма,
што је резултирало израдом две уметничке слике са посебном симболиком у чијем креирању су
учествовала сва деца.

СТРАНА  9ВЕСНИК МД
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Ове године �е први пут, уз остале активности,

организована и психолошка радионица само
за родитеље, без присуства деце (деца су у том
термину имала креативну радионицу).

Родитељи су били веома заинтересовани,

спремни на сарадњу, све време су активно
учествовали и изразили задовољство
иноваци�ом на програму.

У време повећане несигурности и изолованости, успели смо да, макар на три дана, заборавимо на
проблеме у прелепом амбијенту ваздушне бање Врдник која пружа широк спектар могућности за
опуштање: пливање у термалним базенима, доступност рекреативних садржаја, живописни крајолик за
одржавање ликовне колоније и потпуно архитектонски приступачан хотел као предуслов за боравак
особа са инвалидитетом.
Жеља свих учесника је да наредне године, уз осмех, игру и дружење, наставимо тамо где смо стали,
стекнемо нова знања и усавршимо постојећа, у пуном саставу.  

Драгана Малушев

Како је један од циљева овог кампа мотивисање деце и младих са дистрофијом на активизам, као и
њихово анимирање за укључивање у будуће активности Савеза, томе су допринели председник Савеза,
Предраг Бакић и још пар представника локалних организација из наше мреже, посебно у смислу
преношења искустава и примера добре праксе из свог рада.



Захваљујући Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектору за заштиту
особа са инвалидитетом, који финансијски подржавају и ову групу креативних активности, омогућен је
њен континуитет, али у складу са тренутним могућностима. С обзиром на лошу епидемиолошку
ситуацију, у 2020. години нисмо били у могућности да организујемо шести, редовни Сајам
стваралаштва СДС у Народној банци Србије, али, како је креативан рад удружења заступљен током
целе године, организовали смо онлајн  изложбу на друштвеним мрежама и на тај начин представили
одабране радове наших чланица.
Од 30. новембра до 6. децембра 2020. године, колико је трајала онлајн изложба, представили смо и
објавили разноврсне, живописне радове са креативних радионица удружења дистрофичара, те тако
наше странице красе фотографије дивних слика, шареноликих рукотворина и многих других
употребних и украсних предмета које су израдили наши чланови из целе Србије. Радујемо се изложби
уживо у неком будућем периоду, а до тада ћемо наставити да негујемо и подржавамо уметничке
капацитете, оригиналност и инвентивност особа са дистрофијом.
 
Драгана Малушев

СТРАНА  11

САЈАМ СТВАРАЛАШТВА САВЕЗА 
ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ

ВЕСНИК МД

Сајам стваралаштва Савеза дистрофичара Србије је традиционална активност која обухвата
изложбу различитих уметничких радова и експоната чланова из свих организација из
мреже Савеза. Аутори, надарени чланови из локалних организација који испољавају
стваралачке склоности из различитих сфера уметности, до сада су имали прилику да се
лично представе на изложби која се одржава сваке године у октобру месецу у галеријском
простору Народне банке Србије.

Стеван Митић - Ниш



Београд

Чачак

Крагујевац

Космeт

Краљево

Крушевац

Лесковац
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Смедерево

Нови Пазар

Параћин

Шабац

Ужице

Ракић Александар - Ниш
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Светски дан Дишенове мишићне дистрофије обележава се сваке године 7. септембра
широм света у циљу подизања свести и скретања пажње јавности на ово обољење, као и на
све проблеме са којима се оболели сусрећу.

Од 2014. године, када је датум обележавања установљен, у Србији се сваке године на различите
начине обележава овај дан, а носилац тога је Савез дистрофичара Србије са својом мрежом од 21
локалнe организације. 
Дишенова мишићна дистрофија је ретка, али веома тешка генетска болест која доводи до
прогресивног слабљења мишића услед недостатка протеина дистрофина и спада у најтеже облике
дистрофије, а праћена jе и другим проблемима, посебно кардиолошким и респираторним.
Светска организација Дишенове мишићне дистрофије је ове године креирала спот који је преведен и
на српски језик и кампању подизања свести под називом „Заједно смо јачи“. Како се сваке године
посебно обрађује одређена тема, ове године тема је била: „Дишен и мождане функције“ с обзиром
да исти протеин чији недостатак проузрокује пропадање мишића, недостаје и мозгу. То доводи до
потешкоћа у учењу и проблема у понашању који у свакодневном животу узрокују велики стрес и
бригу.
Из Светске организације Дишенове мишићне дистрофије апелују да је потребно спровести рани
скрининг, одговарајуће тестирање, више истраживања и бољу негу у вези са овим аспектом болести,
како би сваки појединац достигао пун потенцијал.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА

7. СЕПТЕМБАР 2020.

СВЕТСКИ ДАН

ДИШЕНОВЕ МИШИЋНЕ

ДИСТРОФИЈЕ

СВЕТСКИ ДАН ДИШЕНОВЕ МИШИЋНЕ ДИСТРОФИЈЕ
 

„ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ“



ВЕСНИК МД

"Актуелна светска ситуација и опасност од заразе Ковид 19 вирусом, придржавање мера и
препорука Кризног штаба за сузбијање епидемије, у одређеној мери намећу ограничења у односу на
начине обележавања Дишенове мишићне дистрофије, али, оно што можемо учинити је да
промовишемо „Заједно смо јачи“ кампању, контактирамо локалне медије како бисмо проширили
свест о овој болести, укажемо на проблеме особа оболелих од Дишенове мишићне дистрофије,
упутимо јавност у аспекте болести путем друштвених мрежа и покажемо солидарност
пуштањем виртуелног балона „Заједно смо јачи“", изјавио је Предраг Бакић, председник Савеза
дистрофичара Србије.

"Неуро - мишићне болести се јављају у преко 600 различитих облика и спадају у  прогресивне, наследне,
неизлечиве и ретке болести, а најтежи облик међу њима је Дишен од кога оболевају само дечаци. Тренутно
се у свету развија неколико терапијских приступа за оболеле од два најчешћа типа – спиналне мишићне
атрофије (СМА) и Дишенове мишићне дистрофије. Палета доступних терапијских приступа непрестано се
шири, а са њом расте и број изазова који се стављају пред лекаре, научнике и фармацеутске компаније, које је
неопходно превазићи како бисмо од терапија које умногоме мењају животе оболелих, били корак ближе
излечењу. Са друге стране, колико год се чинило да су ретке, особе које ове болести погађају чине значајан
део популације, а квалитет њиховог живота не зависи само од тежине обољења, већ пре свега од адекватне
друштвене подршке, као и доступности одговарајућих служби подршке како би им било омогућено пуно
учешће у друштву. Стога је неопходан свеобухватни приступ у решавању различитих проблема са којима се
суочавају особе оболеле од прогресивних неуромишићих болести, нарочито од Дишена, како у области
медицине, тако и у области социјалне инклузије и поштовања њихових људских права", изјавила је овим
поводом Иванка Јовановић, извршна директорка НООИС-а.

7. СЕПТЕМБАР 2020.

СВЕТСКИ ДАН

ДИШЕНОВЕ МИШИЋНЕ

ДИСТРОФИЈЕ
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СТИКЕР





„Поводом одликовања НООИС-а од стране председника Републике Срби�е,
Александра Вучића, сребрном медаљом за заслуге, упућу�ем честитке целом
инвалидском покрету и изражавам огромно задовољство доби�еним
признањем ко�е �е изузетно велика част, али и одговорност за наше даље
деловање" - Иванка Јовановић.

Сребрном медаљом за заслуге одликована �е
Национална организаци�а особа са инвалидитетом Срби�е
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Осим наших, учешће су узели и риболовци, представници Рашког и Поморавског округа, као и
представници удружења слепих и слабовидих «Св. Вид» из Смедерева. Било �е укупно 20 риболоваца,
међу ко�има и две жене. Сво�им присуством, догађа� су увеличале супруга и ћерка Станимира
Раденковића, Надица и Ивана.
Пуну логостичку подршку пружила �е и редарска служба овог �езера, а редар, Александар Сармеш, био �е и
суди�а овог надметања у спортском риболову. По �ош увек лепом и сунчаном времену, такмичење се
одви�ало у напето� спортско� атмосфери. Риболовци су се предано бацили на посао са надом о лепом
улову, али на жалост, како се дешава у овом спорту, риба �едноставно неког «ни�е хтела», док су с друге
стране, други по�единци имали више среће и ловили не тако крупне комаде.
Тачно у 13 часова пиштаљком се огласио суди�а и означио кра� такмичења, када се прешло на мерење
улова и проглашење победника. Са уловом од два килограма победио �е представник Рашког  округа,
Предраг Чурлић. Друго место са уловом од 1.840 грама заузео �е Марко Љутић, представник Поморавског
округа, док �е трећи са уловом од 1.800 грама био Ненад Чурлић (Предрагов брат), такође представник
Рашког округа.
По завршеном мерењу улова, реч �е узео председник удружења домаћина, Радован Јовановић, ко�и �е
честитао победницима и свим учесницима евоцира�ући успомене на Станимира Раденковића. Истакао �е
његов велики допринос успешном раду и улози ко�у �е имао у органима удружења, његову
дружељубивост и спремност да се ангжу�е свуда где �е потребно, а нарочито у риболову, ко�и �е обожавао.
По завршетку излагања, председник Радован �е позвао његову ћерку Ивану да подели пехаре за прва три
места, а осталим учесницима медаље у знак сећања на ова� леп спортски догађа�.
Дељење награда �е пропраћено сликањем и бурним аплаузима и подршком присутних. 
 

Радован Јовановић

ИЗ  РАДА   

ОРГАНИЗАЦИЈА  

СМЕДЕРЕВО

СПОРТСКИ РИБОЛОВ 
«МЕМОРИЈАЛ СТАНИМИР РАДЕНКОВИЋ»

По четврти пут до сада, 25. септембра 2020. год. од 10 до 13 часова на Делиблатском
језеру «Краљевац» одржалан је мешовити, меморијални турнир спортског риболова,
посвећан успомени на нашег заслужног члана Станимира Раденковића са подручја
Браничевског округа.
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Турнир је ранијих година одржаван 18. јуна, али због познатих околности око Корона вируса, овог пута је
термин померен за август.
Ради се о мешовитом турниру, који је шире познат, обзиром да осим наших, учествују и шахисти других
удружења, чиме цео догађај добија на значају, а и веома је популаран међу шахистима. Овог пута наши
гости су били из Чачка, Лесковца и Параћина, међу којима и потпредседник Савеза дистрофичара Србије,
Радован Павловић и представник  удружења ампутираца из Смедерева.
Отварајући овај спортски догађај, председник удружења-домаћина, Радован Јовановић је предложио да се
најпре минутом ћутања ода почаст преминулом Браниславу Антићу, дугогодишњем редовном учеснику
овог турнира. Након тога је захвалио присутнима на добром одзиву и свима пожелео спортску срећу.
Такође је пренео извињење Предрага Бакића, председника СДС-а, што није могао да присуствује турниру
преневши његове поздраве свим учесницима, што је пропраћено аплаузом присутних. 
Реч је узео и подредседик СДС-а, Радован Павловић, истакавши да је леп гест сећање на преминулог
Радишу Цвејића и поштовање његовог великог доприноса у свим активностима Савеза дистрофичара
Србије.  Судија овог турнира је био шаховски мајстор Драгољуб Јоксимовић, иначе дугогодишњи пријатељ
нашег удружења. Он је такође поздравио присутне, истакавши да је као његов савременик добро познавао
Радишу Цвејића, иначе доброг шахисту, члана тадашње шаховске репрезентације наше земље, која је 90-
тих година више пута била шампион Европе у шаху међу дистрофичарима.
Играло се у 5 кола, у спортској и фер атмосфери и занимљивој шаховској борби, због чега и није била
потребна нека значајнија интервенција судије.
По завршетку турнира, судија је прогласио ранг листу, а прво место освојио је Јован Јовановић, иначе
представник Удружења ампутираца из Смедерева. Другопласирани је био Радован Павловић, представник
Удружења Моравичког округа из Чачка, а треће место је заузео Предраг Страјнић, представник Удружења
дистрофичара из Параћина. Освајачи прва три места добили су одговарајуће пехаре, док су сви такмичари
добили медаље. Уследио је ручак уз весело дружење и препричавање потеза и разних догађаја током
турнира.
 
Радован Јовановић

МЕМОРИЈАЛНИ ШАХОВСКИ 
ТУРНИР «РАДИША ЦВЕЈИЋ»

У ресторану «Цариградски друм», код Смедерева 25.
августа 2020.  године са почетком у 11 часова одржан
је традиционални, меморијални шаховски турнир
«Радиша Цвејић», 24. пут за редом, а у знак трајног
сећања на једног од оснивача и председника нашег
удружења, некадашњег потпредседника Савеза
дистрофичара Србије и врсног шахисту.

ВЕСНИК МД
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На првенству је учествовало 16 такмичара, по категоријама и то 10 сениора, 4 жене и 2 јуниора.
Судија првенства био је Красоје Нотарош, национални шаховски судија из Новога Сада, а директор
Првенства Георгије Николић из Панчева. 
Међу јуниорима, прво место је заузео Далибор Сувајчевић, а друго место Алексеј Спасовски. У
конкуренцији сениорке – жене, прво место заслужено је освојила Сања Влаховић из  Суботице, друго
место Тања Новић из Новог Сада, а треће место Слађана Раденковић из Панчева.  Међу сениорима -
мушкарцима победник првенства био је Данило Павловић из Панчева, друго место је освојио Марко
Величковић из Новог Сада, док се на трећој позицији нашао Гордан Глончак из Суботице.  
Пехаре и медаље учесницима Првенства поделила је председница Савеза, Александра Пановић,
заједно са представницом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Јулијаном
Станисављевић.
 

Слађана Раденковић

ИЗ  РАДА   

ОРГАНИЗАЦИЈА  

ПАНЧЕВО

ШАХОВСКО ПРВЕНСТВО ДИСТРОФИЧАРА
ВОЈВОДИНЕ 2020. ГОДИНЕ

Шаховско првенство дистрофичара Војводине за 2020. годину у организацији Савеза
дистрофичара Војводине одржано је 26. септембра 2020. године у Новом Саду, у
просторијама ресторана “Клуб Соња”. Домаћин првенства је било Удружење дистрофичара
из Новога Сада.



Пуна два дана уживали смо у чарима Златибора, лепоти природе и ваздуху Таре, као и ново�
туристичко� атракци�и  ''El paso sity'', где смо на тренутке завирили у прошлост  дивљег запада.
Врхунац излета и на�лепши део била �е вожња ''Шарганском осмицом'', пругом  уског колосека ''Мокра
Гора – Шарган Витаси.''  Ова пруга била �е жила куцавица и веза Европе са Јадранским морем. Од
Београда до Дубровника и Зеленике од 1925. до 1974. кроз тунеле, преко мостова и кроз планинске
усеке саобраћао �е чувни воз „Ћира“, оставља�ући за собом препознатљиви мирис дима парне
локомотиве. Дух оних времена накратко се осећао у ваздуху док �е воз полако грабио узбрдо
савлађу�ући успоне и тунеле.
Од Мокре Горе до станице Шарган Витаси пролази се кроз 22 тунела, преко пет мостова, савладава�ући
висинску разлику од 300 метара. За време вожње са неког од пет видиковаца може се сагледати
богатство и лепота природе овог кра�а.
Велики проблем на путовању била �е лоша доступност угоститељским об�ектима и  туристичким
атракци�ама за особе са инвалидитетом ко�е користе колица. Само захваљу�ући упорности наших
при�атеља успели смо да обезбедимо доступност свима.
У касним вечерњим сатима стигли смо у наш град са жељом  да се вратимо поново наредне године.
 

Јовица Миленковић
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ИЗ РАДА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПАРАЋИН

У оквиру пројекта ''Ми можемо пуно тога'',
финансираног од стране општине Јагодина и
делимично из средстава општине Параћин, чланови
Удружења дистрофичара са седиштем у Параћину, у
сарадњи са општинским Друштвом за дечију и
церебралну парализу Параћин, организовали су
дводневни излет до Златибора и Шарганске
осмице. Исхрана и смештај били су у сопственој
режији.

ВЕСНИК МД

"ЗЛАТИБОРЕ ПИТАЈ ТАРУ"



Пеко Ристић, председник удружења, пожелео �е Аци у име свих „успешан лет песничким небом“ и захвалио
му се што нам �е дао предиван повод за окупљање. Ацина збирка песама биће подстрек осталима да
заблиста�у и на другим пољима, као што �е Стеван Митић заблистао са сликом ко�а краси корице књиге. Аца и
Стеван су уметници ко�и већ дуго прате �едан другога и проналазе инспираци�у у  делима оног другог.
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ИЗ  РАДА  

ОРГАНИЗАЦИЈА  

НИШ

"ДИСТРОФИЈА БЛУЗ"
Издавање прве збирке песама „Дистрофија блуз“ Александра Војиновића, члана Удружења
дистрофичара Ниш, било је повод за предивно вече уживања у поезији. Време посвећено
опуштању, емоцијама, размишљању…

Марта Митић је бирала песме и својим гласом бојила невероватне стихове који су се као бисери просипали у
предивни летњи сумрак. Иако је дао јасан наговештај својим ранијим песмама, Аца је многе затекао озбиљношћу
свог песничког израза и тежином изражених емоција.

Речи Станке Дељанин уобличиле су осећања која су навирала
након слушања песама: „ Драги Ацо, честитам ти на снази и
храбрости, што си своја искуства, искушења, немире,
страхове, празнине, поразе, победе и своју свакодневницу,
писаном речју освестио за себе, а уједно и за твоју браћу и
сестре по дистрофији. Читајући твоје песме добила сам жељу
да сваку реч помилујем, да ублажим њену емоцију. У збирци
песама, све су ти песме на свој начин јаке и добре. Песма
"Дистрофија блуз" ми је најјача. Знам, док си ове песме
стварао, није ти било лако. Пуно си себе давао. Сигурно си
пролазио кроз велику неодлучност за сваку реч, да би песме
угледале светлост јавности…“

Ацин друг Пеђа Дељанин, који сада „седи на облацима“ и кога је „друго сунце дочекало“, прву Ацину песму је
прочитао и подржао. Према Станкиним речима он „…седи на облацима пресрећан и поносан на Ацин успех са
збирком. Радостан што се његов најмилији брат вратио оловци, микрофону, борби“

Реч рецензента Синише Стојановића Синистера: 
„Александар Војиновић није црни песник, он је светао, његова књига је тешка, али уједно и лака за читање, она је
болна али и исцељујућа. Она је и лек за данашње опште тупило и отуђеност, она је поглед у човека, а не кроз
њега. Она нас упућује, као један блуз, а блуз је увек директан и једноставан, болан, на нас саме и нашу усамљеност
која нам је свима заједничка, зато и свима певљива. "Дистрофија блуз" је један добар албум, дупли или
четвороструки албум хитова, које нису снимили Кобејн, Морисон и многи други, само зато што нису били
Александар Војиновић“.

Биљана Ђорђевић



СТРАНА  23ВЕСНИК МД

Разболиш се у рано� младости
Постидиш се болести
Затвориш се у себе
Испрва ти то не падне тешко.

Затекнеш себе
Како доручку�еш у кревету
У четири поподне
И вртиш канале
Бесомучно и безвољно
Дани постану плавичасти.

Сетиш се неког писца
За ког скоро нико ни�е чуо
И његовог савета
Ко�и ти �е дао у неком бањском хотелу
У чи�ем средишту сад расте дрво:

Купи свеску и оловку
И пиши, пиши, пиши
Кад год осетиш потребу
И заиста, �едног дана

Купиш свеску и оловку
И пишеш, пишеш, пишеш
Кад год осетиш потребу.

Погледаш филм о Дорсима
Заљубиш се у начин
На ко�и �е Морисон изазивао смрт

Пожелиш да седиш у мраку
Опи�аш се и говориш сво�е стихове у микрофон.

Сличан утисак на тебе остави и Мигуел
Пињеро
О ко�ем ни данас не знаш много.
Стихова из филма се не сећаш уопште.
Само знаш да �е било нечег романтичног
У том црнилу.

Неколико година ћутиш о томе.
У међувремену и заборавиш
Како се прича с људима.
Почнеш да се отвараш
И отворено кажеш свету
Да пишеш песме.

Никада себе не називаш песником.

Пошаљеш неку
Не баш на�бољу песму
На песнички конкурс.
Неко �е об�ави
Назове те песником
Опет се постидиш.
И не прихватиш улогу.

Непрестано
Сумњаш у сво�е песме
Премераваш стихове
Питаш се како и зашто су
Изронили из тебе

И наставиш да се пота�но надаш
Да ћеш написати нешто
Вредно читања

Макар пет минута пре смрти.

КАКО СЕ ПОСТАЈЕ ПЕСНИКОМ



Укључивањем особа са инвалидитетом у политички живот, Лековац важи за позитиван пример.
Међу одборницима у актуелном скупштинском сазиву града Лесковца налази се и особа са
мишићном дистрофи�ом, Гордана Сто�ановић, ко�а ће се, како каже, залагати за бољи положа�
особа са инвалидитетом, кроз поштовање људских права, без дискриминаци�е, стварање
�еднаких могућности  и равноправног учешћа у за�едници.

- За мене ово �есте нешто ново, изазов и одговорност ко�а изиску�е �ако пуно рада  и труда, али
сматрам да ћу успети да одговорим том изазову. У политику сам ушла без страначког опредељења
захваљу�ући позиву и шанси ко�у сам добила од руководства Српске напредне странке, ко�а �е
препознала важност укључивања особа са инвалидитетом у политички живот. Прихватила сам
позив �ер сматрам да ми, особе са инвалидитетом, треба да се боримо за сво�а права. Не треба
само да очеку�емо да неко други уради нешто за нас, а да се ми не покренемо, већ да сво�им
ставовима утичемо на то. Ми смо ти ко�и свакодневно имамо лично искуство  инвалидитета и
на�боље можемо да препознамо сво�е потребе, за разлику од људи без инвалидитета. Ово �е с�а�на
прилика да брже и ефикасни�е утичемо на решавање наших проблема – каже Гордана Сто�ановић.
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ОРГАНИЗАЦИЈА  

ЛЕСКОВАЦ

МЕЂУ ОДБОРНИЦИМА РАВНОПРАВНО И
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Стопа политичке партиципације особа са инвалидитетом у Србији је ниска. Међутим, када
је реч о локалним самоуправам, може се рећи да има помака на боље.



Мемори�ални шаховски турнир �е финанси�ски подржао град Лесковац, а у оквиру про�екта „У
борби против мишићне дистрофи�е“.

Ова� дан посветили смо �едно� од на�бољих шахисткиња Срби�е, Стани Радиво�евић, уз приказан
филм „Сећање на Стану“ о њеном тридесетогодишњем шаховском искуству.

Уз добру игру ова� дан �е протекао у изузезно при�атно� атмосфери. Турнир се играо на 12 табли, уз
учешће 24 такмичара, од ко�их три такмичарке. Играло се у 5 кола, по шва�царском систему и 15
минута по играчу. Турнир �е водио Јован Митић, међународни шаховски суди�а. 

Прво место зазаузели су такмичари из Смедерава - Удружење „Бољи живот“, као и преносиви
пехар ко�и �е обезбедио Станин дугогодишљи при�атељ Радован Павловић.

Турнир �е протекао у беспрекорном реду и лепо� атмосфери, уз поштовање свих прописаних мера
заштите, услед епидеми�е Корона вируса. Ову активност, ко�а �е имала за циљ да промовише и
подстиче знача� спорта и физичке културе, меди�ски су пропратиле ТВ Лесковац и ТВ К1 Лесковац.
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МЕМОРИЈАЛНИ 
ШАХОВСКИ ТУРНИР 
СТАНА РАДИВОЈЕВИЋ

Први меморијални шаховски турнир посвећен најтрофејнијој и најбољој шахисткињи Савеза
дистрофичара Србије, Стани Радивојевић из Лесковца, у организацији Удружења
дистрфичара Јабланичког округа одржан је крајем августа у хотелу „Грош“ у Лесковцу, уз
учешће представника Савеза дистрофичара Србије, организација дистрофичара из Ниша,
Смедерева, Чачка, Ужица и локалних организација из Лесковца.



Хуманитарна помоћ
 
Хуманитарна организација “Банка хране Београд“ обезбедила је за 45 чланова Удружења
дистрофичара Лесковац  хуманитарну помоћ у виду основних животних намирница. Поред
чланова Удружења, хуманитарну помоћ добили су и корисници услуге помоћ у кући чији је
пружалац Удружење дистрофичара  Јабланичког округа.
Овај хумани гест је од изузеног значаја за све наше чланове и кориснике услуге помоћ у кући.
Сама помисао да нисмо заборављени и да неко мисли на нас је довољна  подршка, уз велику
захвалност донатору.
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ИЗ  РАДА   ОРГАНИЗАЦИЈА   

ЛЕСКОВАЦ  - ВЕСТИ

Чеп за хендикеп

Мале хероине - велика дела
 
Четири девојчице из села Батуловце сакупиле су одређену количину чепова и донирале
Удружењу дистрофичара Лесковац. Акцију су саме покренуле, а њихово хумано дело и
прича су стигли и до нас. На њихов позив смо се са одушевљењем одазвали и уз подршку
медија подржали њихову акцију. Након тога, наше мале хероине наставиле су са радом
али овог пута уз подршку становника њиховог, а и околних села. 
Следећи овај пример, акцији се придружио Окружни затвор Лесковац, такође донирајући
чепове.
Сва прикупљена сретства биће употребљена за набавку ортопедских помагала.



Тако �е и седма по реду манифестаци�а “Кикини дани”, посвећена стваралаштву, миси�и и
активизму наше Ти�ане Петровић Кике, ко�а �е по традици�и требала бити одржана у марту текуће
године, одложена због новонастале ситуаци�е са пандеми�ом. Манифестаци�а, чи�е се завршно
вече већ годинама одржава у клубу Градског културног центра, овога пута организована �е у складу
са препорукама и мерама за борбу против Корона вируса, у простори�ама удружења. У нешто
измењеном облику и интимни�о� атмосфери, окупили смо се 28. августа како бисмо се присетили
Кике, славили њен живот и њену миси�у, али и доделили добитницима литерарног и новинарског
конкурса дипломе, захвалнице и награде.
И ове, као и претходних година, организована су два конкурса. Један литерарни намењен
ученицима средњих школа из Златиборског округа и �едан новинарски намењен представницима
меди�а са територи�е целе Срби�е. Оба конкурса има�у основни мотив, а то �е промена свести.
Ученици, пишући на задате теме из области инвалидности кроз призму креативности, свакако
утичу на подизање свести пре свега код вршњачке групе. Али, сво�им писањем подстичу и на
друштвено одговорно понашање и емпати�у и код одраслих. Овогодишње теме на литерарном
конкурсу биле су: “У отвореном срцу различитост �е богатство” и “Прихватање �е урођено –
дистанца се стиче одрастањем”. 
Новинарски конкурс, �единствен у нашо� земљи, ове године �е организован по пети пут. На
овогодишњи литерарни  конкурс за ученике средњих школа пристигао �е на�већи бро� радова у
односу на све претходне конкурсе, а све три награде осво�или су ученици Медицинске школе. Прва
награда припала �е Мари�ани Николић, друга Милици Луковић, а трећа Мари�и Ћебић.
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ИЗ  РАДА  

ОРГАНИЗАЦИЈА  

УЖИЦЕ

МАНИФЕСТАЦИЈА „КИКИНИ ДАНИ“

Полако се ближимо крају 2020. године, која је у целости била обележена глобалном
пандемијом Covid-19. Нормалан ток свакодневног живота је престао да постоји као такав.
Принуђени смо да се навикавамо на ту нову “нормалност”, а тај образац одразио се и на
активности нашег Удружења.



На новинарски конкурс за извештавање о особама са инвалидитетом пристигло је 18 радова за радио,
штампу, интернет и телевизију. Прилози из радио и штампаних медија нису награђени, док је “Цвет
једнакости“ као победнику свеукупног новинарског конкурса припао Љиљани Буквић, новинарки “Данаса”
која је освојила и прво место за интернет репортажу. Друга награда додељена је Тањи Димитрић
Михаиловић, из дописништва РТС-а из Шапца. Удружење је специјалну награду “Цвет једнакости” за
допринос унапређењу положаја особа са инвалидитетом ове године доделило Тамари Грујић, из
продукције “С Тамаром у акцији” за адаптацију простора за особе са инвалидитетом у Турици.  
Можда је овај наш живот, каквим га познајемо и живимо, на моменат стао, али ми настављамо да се сваки
дан, радећи наш посао и истрајавајући, сећамо Тијане Петровић Кике. И као и до сада, храбро и гласно се
залажемо за ту реч - РАВНОПРАВНОСТ!
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О Тијани Петровић – Кики

Удружење дистрофичара Златиборског округа, у знак сећања на Тијану Петровић – Кику,
организује манифестацију „Кикини дани“. Тијана је била дугогодишња портпаролка и
активисткиња Удружења. 
Рођена је 1985. године у Ужицу где је и живела и радила све до фебруара 2013. када нас је
прерано напустила.
Залагала се за промовисање и употребу адекватне терминологије, заговарала социјални
модел инвалидности и његово спровођење у пракси, као и за инклузивни приступ особама са
инвалидитетом у друштву, у области образовања, запошљавања, здравствене и социјалне
заштите. Њен велики допринос је и у заступању концепта тзв. „универзалног дизајна“, који се
односи на приступачност свих јавних површина и објеката особама са инвалидитетом.
Резултати њеног ангажовања превазилазили су оквире локалне заједнице и имали су велики
утицај на комплетно српско друштво. До дана када нас је прерано напустила, фебруара 2013.
године, Тијана је свакодневно спроводила своју мисију и мисију Удружења - унапређење
положаја особа са инвалидитетом и стварање једнаких могућности у друштву.



Дан Дишенове мишићне дистрофије је установљен ради промовисања и представљања права и
могућности особа оболелих од те неуромишићне болести.
Овим поводом, циљ нашег Удружења био је да, у сарадњи са релевантним институцијама у нашем граду,
али и са представницима медија, скренемо пажњу јавности на могућности тих особа и проблеме са
којима се свакодневно суочавају. Неки од њих су и проблеми у дијагностиковању и још више лечењу.
Ова активност реализована је на Тргу партизана 7. септембра, у присуству чланова и пријатеља
Удружења, представника локалне самоуправе који су се прикључили овој акцији, сарадника и деце из
Предшколске установе Ужице.      
Наши најмлађи суграђани из Предшколске установе Ужице, тачно у 12 часова, пустили су црвене балоне
и на тај начин пружили подршку члановима Удружења оболелим од ове болести.  
Такође, у знак подршке овој манифестацији и свим људима који се суочавају са последицама ове
болести, Градска кућа у Ужицу је 7. септембра била осветљена црвеном бојом.          
Порука је универзална: “Заједно смо јачи!”.
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Удружење дистрофичара златиборског округа из Ужица обележило је 7. септембра
Међународни дан Дишенове мишићне дистрофије, који се у свету обележава почев од 2014.
године. 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДИШЕНОВЕ МИШИЋНЕ ДИСТРОФИЈЕ



44. РЕПУБЛИЧКО ШАХОВСКО ПРВЕНСТВО САВЕЗА
ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ - ВРЊАЧКА БАЊА

Шаховско првенство је традиционална активност Савеза дистрофичара Србије, које се
организује сваке године од 1975.године, а ове године је одржано 44. Републичко шаховско
првенство у хотелу „Бреза“, у Врњачкој Бањи од 14. до 17. септембра 2020. године, уз
финансијску подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
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Резултати 44. шаховског првенства

ПРВА ЛИГА – СЕНИОРИ
1.  Марко Сто�ановић - Шабац
2.  Мића Ви�атовић УДГС "Бољи Живот" - Смедерево
3. Томислав Пантић  - Београд

ДРУГА ЛИГА - СЕНИОРИ
1.  Синиша Радо�евић - Смедерево
2.  Де�ан Мило�ковић - Крушевац
3. Зоран Николић - Лесковац

ЖЕНСКА ЛИГА
1. Гордана Марковић - Београд
2.  Јелена Петровић - Шабац
3.  Славица Тодоровић - Смедерево

ОМЛАДИНСКА ЛИГА
1.  Далибор Сува�чевић - Во�водина
2.  Вук Ђорђевић - Ниш

БРЗОПОТЕЗНИ ШАХОВСКИ
 ТУРНИР „СЕЋАЊЕ НА ШАМПИОНЕ“
1.  Марко Сто�ановић - Шабац
2.  Милош Тодоровић - Ниш
3.  Мића Ви�атовић - "Бољи Живот"

Врхунски шахиста Марко Сто�ановић из Шапца однео �е победу и осво�ио златну медаљу у
2 катергори�е: Прва лига – сениори, као и на брзопотезном турниру „Сећање на шампионе“.



За Савез ко�и у свом саставу има 15 организаци�а и око 1.900 званично регистрованих чланова шах �е
спортска дисциплина примерена потенци�алима на�већег бро�а чланова и има изузетан
психолошки ефекат на учеснике. На шаховском првенству су учествовали наши чланови са
територи�е целе Срби�е, а такмичење се организовало у конкуренци�и сениори (прва и друга лига),
женска лига и омладинска лига. Такмичење �е одржано уз поштовање свих препорука Кризног
штаба за сузби�ање заразне болести Ковид 19.
На велико задовољство свих присутних, шаховско првенство �е свечано отворила представница
Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања, Јули�ана Станисављевић,
повукавши први потез на прво� шаховско� табли у категори�и прва лига – сениори. Директор
првенства био �е Владо Додић из Смедерева, а шаховски суди�а Часлав Петровић из Смедерева.
Такмичење �е протекло у при�атно� атмосфери и фер-пле� игри.

СТРАНА  31

Из угла такмичара из Ниша
 
Чини се да су ове године такмичари дошли са посебним еланом и ентузи�азмом. Како �е ко�а екипа пристизала на
паркинг испред хотела, чули су се весели поздрави, смех и раздраганост. 
Дугогодишњи при�атељи и вечити шаховски ривали радовали су се будућем надметању. Ни�е се губило време,
анализирале су се важне парти�е са прошлогодишњег такмичења, разви�але су се тактике и правиле стратеги�е.
Традици�а неговања ове игре од стране Савеза дистрофичара Срби�е утицала �е на формирање пасионираних
љубитеља шаха међу чланством из целе Срби�е.
Нишко удружење се потрудило да сво�у екипу што боље припремљену пошаље у Бању. Дугогодишњи помажући
члан удружења, шаховски суди�а ФИДЕ, Љубиво�е Перуновић, основао �е шаховску секци�у Удружења
дистрофичара Ниш при Шаховском клубу „Ниш“,  чи�и �е председник. Кроз рад секци�е, Нишли�е има�у прилику да
ужива�у у стручно� подршци шаховског стручњака  Игора Лукића. Са радошћу се сећамо људи ко�и су заслужни за
подстицање и разво� играња шаха код чланова, некадашњег председника Удружења дистрофичара Ниш,
Вукадина Петровића и потпредседника Милана Рађеновића из Дољевца. 
Препознати од свог удружења, а подржани од Савеза дистрофичара, уз ова републичка такмичења особа
оболелих од дистрофи�е, одрастали су и млади, калили се игра�ући са стари�им и искусни�им играчима и стицали
нова знања, али и преко потребно самопоуздање. Вишегодишњи омладински првак СДС-а Милош Тодоровић
први пут се такмичио са 15 година, а сада, као сениор, такође постиже запажене резултате. Шах �е заволео и Вук
Ђорђевић ко�и се са 12 година први пут бо�ажљиво опробао са вршњацима, управо у Врњачко� Бањи. Сада �е на
прагу сениорске категори�е, раду�е се парти�ама са реномираним шахистима, игра док му не истекне време, не
преда�ући парти�у. Памти, учи и пре свега  ужива игра�ући.
Златна септембарска �есен наградила �е шахисте прелепим временом. Слободно време се проводило у шетњи и
дружењима на огромно� тераси хотела. До касних сати �е могло да се седи на отвореном �ер �е температура била
при�атна. Након играња фер и коректних парти�а, играчи су међусобна надметања замењивали опуштањем и
дружењем, али и планирањем за�едничких активности.
 
Биљана Ђорђевић
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