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Са појавом пролећа кренуле су и појачане активности наших, али и
сродних удружења, чије активности издвајамо у овом броју.
Регионална конференција „За оболеле од СМА и и њихово боље сутра,
2021.“ одржана је онлајн у оргнаизацији удружења "СМА Србија", док
је "Недеља борбе против дистрофије" под слоганом „Заједно градимо
бољу будућност“ обележена углавном уживо, низом активности из
којих издвајамо догађај у Ужици и пријем у министарству. 
Наши најмлађи чланови су украсили градски трг у Ужицу и
традиционално пустили балоне са симболом овогодишње "Недеље
борбе против дистрофије". Пристигли су и радови на тему „Изазови
жена са дистрофијом“ од којих посебно издвајамо текст наше Гордане
Стојановић која нас је напустила у 63. години, након кратке болести.
Гордана је оснивач удружења дистрофичара Јабланичког округа, а била
је и председник удружења и одборник Скупштине града Лесковца.
Њен допринос развоју инвалидског покрета, нарочито Јабланичког
округа, служиће као пример млађим генерацијама које су имале шта да
науче од, како смо је сви звали, наше Гоце.
Успели смо да организујемо јубиларно 45. Републичко шаховско
првенство у току јуна месеца у Врњачкој бањи. Честитамо учесницима
и победницима. 
Пред нама је организација дечијег кампа и низа других активноссти.
Надамо се да нећемо морати да се прилагођавамо онлајн окружењу. 
И као што је у интервјуу за Академију младих лидера са
инвалидитетом поручио Дамјан Татић, шаљемо свима снажну поруку:
“Борба за људска права особа са инвалидитетом више личи на маратон
него на спринт и сви који учествују у овој вредној трци требало би да се
наоружају стрпљењем, знањем и упорношћу, али и да наставе да лете
на крилима ентузијазма и посвећености вођени уверењем да та борба
има смисла и даје неспорне резултате”, 

Желим нам свима мирну и здраву јесен.

Срдачан поздрав,
                                                                                         Иванка Јовановић

                                                          

ВЕСНИКВЕСНИК    МДМД
Штампање овог броја финансијски је омогућило
Министарство културе и информисања

„Заједно градимо бољу будућност" - слоган Недеље борбе 
против дистрофије

Поштовани читаоци,

након године проведене у сенци пандемије
изазване вирусом COVID-19, која је
посебно погодила особе са инвалидитетом
упловили смо у нешто мирнији али и даље
неизвестан период прве половине
2021.године.
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НЕДЕЉА БОРБЕ ПРОТИВ ДИСТРОФИЈЕ 2021. ГОДИНЕ
„ЗАЈЕДНО ГРАДИМО БОЉУ БУДУЋНОСТ“ 
СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА
“Недеља борбе против дистрофије” je традиционална манифестација коју је европска
организација дистрофичара (ЕАМДА) установила 1973. год. и од тада се на различите
начине обележава и у нашој земљи, као национални дан Недеље борбе против дистрофије.

СТРАНА  4ВЕСНИК МД

Савез дистрофичара Србије је ове године обележио ову манифестцију од 17. до 24. маја, под
слоганом: „Заједно градимо бољу будућност“, уз финансијску подршку и у сарадњи са Министарством
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектором за заштиту особа са инвалидитетом.
Ова манифестација је саставни део заједничке кампање "Србија без баријера".
Циљ обележавања „Недеље борбе против дистрофије“ јесте подизање свести јавности о правима и
могућностима, али и проблемима са којима се суочавају особе оболеле од прогресивних
неуромишићних болести којих је званично регистрованих 1.900, као и њихова афирмација у друштву.
Овогодошња "Недеља борбе против дистрофије" била је великим делом обележена онлајн, као и
састанком у ресорном Министарству, а централни догађај био је организован у Ужицу, на главном
градском тргу 27. маја 2021. године, уз учешће представника свих организација из мреже Савеза, као и
представника локалне самоуправе.



Неуро - мишићне болести се јављају у преко 600 различитих облика и спадају у прогресивне,
наследне, неизлечиве и ретке болести. У Србији је, по евиденцији Савеза,  регистровано 1.900
особа са овим обољењима, а процењује се да су ове бројке веће.  Најчешће су у питању деца и
млади јер се болест углавном јавља у детињству, а махом су и корисници инвалидских колица,
апарата за дисање и других ортопедских помагала.
Колико год се чинило да су ретке, особе које ове болести погађају чине значајан део популације,
а квалитет њиховог живота не зависи примарно од тежине обољења, већ пре свега од адекватне
друштвене подршке, као и доступности одговарајућих друштвених служби подршке које се баве
њиховим потребама и потребама њихових породица како би им било омогућено пуно учешће у
друштву. 
Захваљујући великој подршци државе и уједињености српских лекара са удружењима, 2018.
године издвојен је новац за примену изузетно скупе терапију под називом Спинраза која спада
међу најскупље терапије у лечењу ових болести у читавом свету. Од тада до данашњег дана, од
скоро 100 оболелих од Спиналне мишићне дистрофије (СМА) у Србији, терапију Спинразом
добија 34 особе, како деце тако и одраслих. Посебан приоритет су новорођенчад, која се одмах
укључују у поступак одобрења и примену терапије.
СМА су најчешћа ретка неуромишићна прогресивна болест која временом доводи до губитка
основних животних функција.У најтежем клиничком облику који се јавља још након рођења,
доводи до губитка спонтаних вољних покрета, немогућности самосталног дисања и гутања
хране, као и зависности од апарата за дисање и вештачке исхране. Код оних средње тешких
облика постепено доводи до тешког инвалидитета и потпуне зависности од друге особе.
Са друге стране, социјална укљученост и учешће особа са дистрофијом у друштвеном животу,
што је један од основних циљева за који Савез залаже, уско су повезани са подршком читавог
друштва, а нарочито различитих државних институција које на разне начине деценијама уназад
подржавају активности СДС-а и интеграцију особа оболелих од прогресивних неуро-мишићних
обољења, као предуслова њиховог пуног учешћа и једнакости.

СТРАНА  5



НЕДЕЉА БОРБЕ ПРОТИВ ДИСТРОФИЈЕ – ЗАЈЕДНО
ГРАДИМО БОЉУ БУДУЋНОСТ

 
 

Преузето са сајта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Поводом обележавања Недеље борбе против дистрофије, министарка за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић и помоћница министра у
Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљана Барошевић разговарале су са
представницима Савеза дистрофичара Србије и Националне организације особа са
инвалидитетом Србије (НООИС).

СТРАНА  6

Министарка Кисић Тепавчевић истакла је да је укључивање особа са инвалидитетом кроз партнерско
деловање предуслов за стварање друштва једнаких могућности и самим тим и за унапређење
положаја особа са инвалидитетом.
Обележавање важних датума за особе са инвалидитетом је од изузетног значаја, пре свега за
промовисање права и могућности особа са инвалидитетом, али је о овој категорији грађана
неопходно мислити свакодневно, јер је то једини начин да системски решимо проблеме са којима се
суочавају и омогућимо им интеграцију у све друштвене токове, истакла је Кисић Тепавчевић.  
Социјална укљученост и учешће особа са дистрофијом у друштвеном животу је циљ коме тежимо, те
стога Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања подржава активности које
Савез дистрофичара Србије и Савез дистрофичара Војводине реализују, навела је министарка Кисић
Тепавчевић. 
Проф. др Кисић Тепавчевић је нагласила да је Министарство ове године обезбедило 16,5 милиона за
рад ова два савеза кроз Програмски конкурс.
Председник Савеза дистрофичара Србије Предраг Бакић истакао je да квалитет живота особа
оболелих од неуро-мишићне болести пре свега зависи од адекватне подршке друштва.
„Зато се захваљујем ресорном Министарству, министарки Кисић Тепавчевић и помоћници министра
Барошевић, на пруженој подршци и залагању да се особама са инвалидитетом обезбеде бољи услови
живота и омогући пуно учешће у друштву“, нагласио је Бакић.
Извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом Србије Иванка Јовановић
истакла је да Савез дистрофичара Србије има једну од кључних улога у НООИС-у, а многи од чланова
организације су међу најистакнутијим лидерима у инвалидском покрету који сарадњом са
Министарством и другим државним институцијама континуирано раде на унапређењу услова живота
свих особа са инвалидитетом у Србији.

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/nedelja-borbe-protiv-distrofije-zajedno-gradimo-bolju-buducnost


Зовем се Гордана Стојановић, рођена сам у једном малом селу на југу Србије. 
У скромној и поштеној породици уз родитеље и две сестре, имала сам лепо детињство и пуно љубави. Све ово личи
на једну обичну причу, али моја прича има мало другачији ток од обичних, јер се у раној младости суочавам са
неизлечивом прогресивном мишићном дистрофијом. Сазнање да моја старија сестра Стана трпи последице ове
болести је на мене, као здраву десетогодишњу девојчицу, утицало да добијем снагу да будем подршка својој сестри и
победим непобедиво. Храбрећи своју сестру, стално сам говорила себи “што мене није погодила дистрофија уместо
ње” јер бих ја то лакше поднела. Не знам да ли је болест бирала мене или сам ја бирала њу. Али ипак, прве симптоме
мишићне дистрофије осетила сам и ја у најлепшим годинама (17), за време похађања средње школе, где сам, поред
тога да себе убедим да разумем болест, требала наједном разумети и убедити људе око себе, да сам иста као раније,
млада, перспективна, пуна и жељна живота.          
Моје интересовање за даље школовање је морало бити прекинуто јер факултети и више школе, у то време, нису биле
прилагођене особама са инвалидитетом нити је било адекватних служби подршке. Жеља ми је била да студирам
психологију - "баријере" су ме спречиле, али са ове дистанце могу скромно рећи да је живот психологија, а ја ипак у то
доба, уплашена ученица.
Сам прелазак на школовање из села у град и одвајање од породице, физички је био изузетно напоран за мене. Болест
је узимала маха,а у то време, архитектонских и других баријера је било на сваком кораку: суочавање са неадекватним
и неприступачним превозом, станодавцима који нису били ради примити под кирију особу са неком врстом
инвалидитета, одбијања на многим местима.. Моје младе године су патиле. Почела сам да станујем код своје сестре
на трећем спрату зграде без лифта. Пењући се свакодневно тим степеништем, храбрећи себе да сам успешно
савладала још један и још један степеник, сретала сам многе радознале погледе, чудне коментаре, одбацивање.
Прогуташ кнедлу и ходаш - да, отежано ходаш и бројиш сваки, тешком муком савладани, степеник, ивичњак..! Све
више је нестабилних корака и у 27. години мог живота почињем да користим инвалидска колица. Али, ни то ме није
обесхрабрило, већ ми је давало још већу снагу да се борим за боље услове живота.… И остварим зацртане циљеве.
Често је наилазила мисао: "далеко је све и недостижно" али већ у другом трену - светла мисао "могу ја то, нема
предаје, јер је живот само један и морам да се борим за себе, сестру и све остале који деле исту судбину".
Предрасуде на пољу запошљавања, брака, заснивања породице, поготово ако сте жена са инвалидитетом су и данас
изражене, а тада је тога било много више. 

СТРАНА  8ВЕСНИК МД

ИЗАЗОВИ ЖЕНА СА ДИСТРОФИЈОМ
 
 
 

 
ГОРДАНА СТОЈАНОВИЋ

 
 

Изазови жена с дистрофијом

Савез дистрофичара Србије je ове године, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, на јединствен начин обележио Међународни дан жена кроз реализацију активности
„Изазови жена са дистрофијом“. Наведена активност је усмерена на едукацију и подизање свести јавности
о изазовима са којима се сусрећу жене са инвалидитетом, њиховом положају и могућностима, али и на
оснаживање и мотивацију других жена са или без инвалидитета.
Тим поводом, представљамо вам три изузетне даме, чланице Савеза дистрофичара Србије, које су
пристале да поделе своја искуства, размишљања, лични и професионални пут са јавношћу, отворено и без
задршке.
Једна од њих, Гордана Стојановић из Лесковца, на жалост, више није међу нама, али ће њена прича
инспирисана њеним животом заувек остати да живи.
Ово су њихове приче.



Ако ниси служио војску - ниси мушкарац, ако ниси физчки здрава, хитра, ниси жена" - неписано правило тог доба. 
После тешких, мукотрпних тренутака, почињу да ми се дешавају лепе ствари, светло на крају тунела. Један мали
корак напред, много радости, среће... Те далеке 1979. године сам, уз помоћ дивних људи, основала Удружење
дистрофичара Јужноморавског региона са седиштем у Лесковцу. Са пуно воље, ентузијазма, у жељи да помогнем
себи и другима, пар година волонтирам након чега заснивам радни однос као секретар у удружењу, а по одласку у
инвалидску пензију, наставила сам као волонтер, где и данас вршим функцију председнице у удружењу дистрофичара
и потпредседнице у Центру за самостални живот у Лесковцу. Читав свој радни век сам се залагала за поштовање
права и равноправност особа са инвалидитетом у друштву и укидање дискриминације.

Људи слични мени на једном месту

Волела сам да учим, да се надограђујем, знање сам стицала индивидуално, читајући, а касније захваљујући
организацијама особа са инвалидитетом, попут ЦИЛ-а Србије и Савеза дистрофичара Србије - прошла сам многе
едукације које су ми пуно помогле у даљем напредовању и раду. Оснивањем удружења, задала сам себи циљ да
будемо виђени, примећени, да будемо равноправни, самостални. Многе чланове је требало покренути из њихових
кућа и указати им да постоји свет и изван њихових домова - место где морају бити активно укључени, да се боре за
своја права и покажу да су вредни чланови друштва. Било је ту одрицања, било је суза, убеђивања, али и лепих
тренутака..., а рад се до сада исплатио. Уз пуно труда, разумевања околине, многе архитектонске баријере су срушене,
многе рампе направљене, разне службе подршке и услуге успостављене. Сарадња на локалном и националном нивоу
значајно побољшана. Многи предлози, одлуке и подзаконска акта усвојени... 
Свест се из дана у дан мења на боље. Људи су нас постали свесни. Разни едукативни програми, пројекти о
запошљавању, раду на стварању приступачног окружења које сам са својим тимом иницирала, куцање на многа врата
- дало је резултате. Скренули смо пажњу на своје проблеме и потребе, чули су нас, виде нас и пружају подршку!
Данас сам одборница у Скупштини града, где видим прилику за промовисање питања особа са инвалидитетом и
њихово брже и ефикасније решавање.
У читавој тој "борби" била ми је подршка моја породица и моја драга сестра Стана, која је била и сестра и саборац, али
и успешна шахисткиња. Она је сада негде са анђелима, мир мирује.
Без обзира на тешкоће које вас окружују, јесте ли већином љути или веома тужни, морате имати јасну слику свог
живота, морате поштовати свој живот и своје постојање. Морате наставити да живите и то достојанствено. Ви држите
конце свог живота у својим рукама. Суштина живота и јесте да осетите и делите љубав, да уживате у својим
емоцијама. Када волите, када сте испуњени позитивном енергијом, ништа није немогуће.  
Одбијања у емотивном односу - било је, није да није. Али "ретки нађу ретке", већ 36 година сам у срећном и лепом
браку са Гораном. Мој супруг је физички и ментално здрава особа, без икаквих предрасуда. Иако су га многи
одвраћали од мене, он је и дан данас ту, поред мене - не иза, не испред, већ тик уз мене. Подршка у свему, вођени
срцем, имамо свој кутак, своја интересовања. Заједно смо урадили много и уживали у животу. Радовали се ситницама,
новим пријатељствима, дружењу, лепим путовањима, успесима.
За себе могу рећи да сам испуњена жена, богата пријатељима, дивним супругом, породицом, окружена члановима
удружења с којима се данас смејемо, тугујемо, покрећемо иницијативе, пројекте за бољи живот, делимо обичне
животе. 
Свим младим људима са инвалидитетом бих поручила само једно: "да их могућа туга никад не порази, да их могућа
срећа никад не уплаши", јер сви смо исти под капом небеском, нађите снагу у себи, борите се за себе, за нове
нараштаје, изађите, околина је пуна охрабрујућих примера. Докажите себи и другима да сте једнаки а посебни!!! Снага
је у нама не изван нас... Пронађите је!!

Воли вас Гордана 
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Моје име је Драгана Максимовић, презивала сам се и другачије, али та љубавна прича није успела. Из те љубави родио
се диван дечак, Богдан, највећи разлог мог радосног живота. Своје детињство памтим кроз страх и болничке постеље,
недостајање родитеља и брата. Пубертет и адолесценцију кроз комплексе и маштање да ћу успети да их превазиђем
и осамосталим се... и све се тако десило. 
Нисам волела школу, радовала сам се да завршим средњу, мислила да ми факултет не треба. Каква грешка! Тада
нисам знала колико је образовање важно и колико ће се то одразити на моје самопоуздање. Касније сам радила на
својој едукацији, прошла многе семинаре и радионице, али још увек осећам дозу несигурности због недостатка
високог образовања. 
У раним двадесетим сам доживела неку врсту трансформације, сада бих то назвала сазревањем. Колико сам до тада
сматрала свој живот тешким и компликованим. Након тог периода све је некако постало… могла бих да кажем и
лакше. На живот сам почела да гледам другачије, односно, ставила сам себе у први план где је до тада била моја
дистрофија.
Паметни људи би рекли “Ако мрачиш, мрачно је - ако сијаш, сјајно је” и ја сам одлучила да сијам и да ми буде сјајно и
радосно. Наравно, буде и облачних дана, али трудим се да што пре растерам облаке.
Пре 14 година сам се преселила из Мрчајеваца, места где сам одрасла, у Чачак. За мене је то био огроман корак. Сама
са малим дечаком у великом граду, био је то велики изазов. Млада жена са инвалидитетом, млада мама, у
изнајмљеном стану. Чачак је тада за мене био велики град, али и ја сам расла.
Кроз активно учешће у раду Удружења дистрофичара, касније и Центра за самостални живот особа са
инвалидитетом, упознала сам многе дивне људи из целе Србије, чула њихове приче и различите судбине, у некима
нашла пријатеље за цео живот. Упознала сам особу која ме је научила да на живот гледам кроз љубав, не само
партнерску. Научила сам да волим ствари, биљке, догађаје, да уживам у природи. Захвална сам свим људима који су
утицали на мој живот, позитивно или негативно, из сваке ситуације добијала сам више искуства, постајала отпорнија и
јача.
Често ми говоре да сам борац, мада се не осећам тако. Можда и јесам, али не желим да мој живот буде борба. Имам
мишићну дистрофију од рођења и до пре годину дана сам могла да ходам. Сада када користим инвалидска колица,
живот јесте технички компликованији. Знала сам да ће доћи дан када више нећу ходати и кроз живот сам се
припремала за то. У неку руку ми је и лакше, не трпим више јаке болове и не умарам се много, имам уграђен и
пејсмејкер па је и дисање делимично олакшано.
Услуге подршке, односно персонална асистенција су кључан фактор за нас људе са инвалидитетом. Кроз инвалидски
покрет годинама смо радили на томе. Људи који немају инвалидност не схватају да могу да ураде све што желе, кад
они то желе. Не зависе од нечије добре воље. Са персоналним асистентом већину тога што желим да обавим, радим
кад ја желим.
Сада са 42 године када погледам уназад, допада ми се како мој живот изгледа, допада ми се осећај који имам у срцу.
Свом сину говорим колико је важно да буде образован, да воли и поштује себе, али и друге. Да на живот гледа ведро,
са љубављу. Исто бих поручила свим младим људима са инвалидитетом - улажите у себе, у свој раст, у образовање, у
богатство љубави, у све што вас покреће. 
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Како ред налаже, прво да се представим. Ја сам мајка младог момка који ускоро
пуни 19 година, имам подршку дивних пријатеља и наравно, породице и већ 20
година активно учествујем и радим у инвалидском покрету. Баш овим редом
поређани су приоритети у мом срцу. 



Моје име је Милеса Милинковић. Ја сам жена, активисткиња, пријатељица, ћерка, сестра, партнерка, песникиња,
педагошкиња и мастер родних студија, теоретичарка, директорка “Ухвати филм” фестивала и особа са
инвалидитетом.

До 26. године живела сам у Ужицу. Од како знам за себе, окруживала ме скученост. Мали стан од 18 квадрата у коме
смо живели родитељи, млађа сестра и ја. Брда, на коју год страну да погледам. Тело у коме сам се због инвалидитета
осећала заробљено и несамопоуздано. Недостатак финансија ограничио ме на средњу школу. Али јако сам желела да
освојим просторе иза брда. Зато сам сваку прилику за промену користила. Зато сам одушевљено рекла ДА, кад су ме
2000. године у Удружењу дистрофичара златиборског округа питали желим ли на семинаре оснаживања жена са
инвалидитетом у организацији „Из Круга“. Ти семинари су били прекретница у мом животу. На једној радионици о
идентитету, требало је да кажем „Ко сам ја“. Рекла сам овим редоследом: „Ја сам Милеса. Ја сам инвалид, економски
техничар, песник.“ Дакле, потпуно сам била несвесна свог пола, несвесна притисака које као жена трпим, несвесна
сопствених предрасуда, важности језика инвалидности, а себе, своју особност - нисам одвајала од инвалидитета. И
баш ти семинари су ме научили да ја имам али нисам мој инвалидитет, да сам особа са инвалидитетом, а не цела
инвалид(на), да пол није што и род, да промишљам свој положај у друштву као особе са инвалидитетом као
променљив, да могу да будем пуно тога у животу (види опет прву реченицу овог текста). Научила сам да то што сам
детињство провела по болницама и код којекаквих врачара, биоенергетичара, заправо је однос према инвалидитету
који проистиче из такозваног медицинског модела инвалидности где се инвалидитет посматра као болест. Да нисам
крива ја што су ми се тетиве стално враћале на старо после операција па нисам могла уз степенице, већ да друштво
које не мари уопште или довољно за једнак приступ и не прави рампе, лифтове, има одговорност и дискриминише
нас.Да нисам била крива ја што ми се ругају због говора и хода, већ друштво у коме се заједница, одрасли и деца – не
сензибилишу. Научила сам основе креирања радионица, писања пројеката и наставила да учим.
Ти семинари су ме довели и у Нови Сад, где ми је колегиница показала студентски кампус и рекла: „Видиш како је све
овде близу, студенти са инвалидитетом имају место у дому и стипендију, не плаћају школарину, ти ћеш уписати
факултет и бити председница Удружења студената са инвалидитетом (НСУСИ)“. И тако и би. 
 
У Новом Саду 2003. године уписала сам педагогију, са решеношћу да ћу се, ако не дам услов за 2. годину у септембру,
вратити кући јер то није за мене. Дала сам услов. И све наредне године уписивала без обнове, са солидним просеком,
без обзира што сам од 2004. до 2007. била секретарка па председница НСУСИ и практично паралелно (волонтерски)
радила и студирала. У том периоду (2005.) сам ушла и у тим који је реализовао Филмску манифестацију ” Ухвати са
мном овај дан” која је 2012. постала Међународни филмски фестивал “Ухвати филм”. Те године сам и ја постала
директорка Фестивала филмова о особама са инвалидитетом "Ухвати филм". 
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Мастер родне студије уписала сам 2009. године, а захваљујући гостујућим професоркама из иностранства, открила
сам (овде непознату) феминистичку теорију инвалидности. Какво је то откровење било! Замислите само како је кад
схватиш да твоје искуство као жене са инвалидитетом, твоји изазови, фазе, твој однос према телу, заљубљивању,
менструацији, сексуалности, раду - уопште није изолован случај, да није само теби било тешко већ да је то искуство
скоро сваке жене са инвалидитетом која се суочава са двоструком дискриминацијом. Да је узрок твојих изазова то
што си по минимум два основа у друштву сматрана мање вредном. Кад схватиш да се феминистички увиди мењају
кад се укључи искуство жена са инвалидитетом. На пример, од жена се очекује да буду мајке, супруге, домаћице,
куварице. Од жена са инвалидитетом се не очекује да се удају, да самостално живе. Евентуално им мајке кажу „само
га ти роди сине, ја ћу да га гајим“. Жена са инвалидитетом није пожељна за снајку, мајку, јер “Боже мој, како ће да
рађа са тим малим стомаком, да чисти, кува..” (без обзира што је нпр. сасвим самостална, што нпр. у неформалном
браку и кува, чисти и пегла „мајкином сину“, што је образована, успешна, активна). 
Дакле, ми као жене са инвалидитетом тек треба да се изборимо за то да се и од нас очекује да ступамо у партнерске
односе, да рађамо и бринемо о деци. Многе жене упадају у замку и мисле да баш то највише желе (брак, породицу), 
 јер мисле да би тако дошле на мало већу „вредносну лествицу“. Кад те неко гледа, не знаш да ли „пиљи“ у тебе као у
жену или као у особу са инвалидитетом. Или кад сам открила колико су честе поруке „Пази да те (мушкарац) не
искористи“, поруке партнеру жене са инвалидитетом „Можеш ти и боље“, колико постоји уврежено погрешно
мишљење да нема сексуалног насиља над девојчицама и женама са инвалидитетом због предрасуде да њих нико не
би малтретирао. Читајући разне научне чланке из те области добила сам јасно теоријско објашњење појаве
абортирања фетуса за које се испостави да ће имати инвалидитет – то је савремена еугеника чиме друштво шаље
поруку - инвалидитет се не толерише! Чак и избор занимања, ограничен је стереотипима – шта (ни)је за женско плус,
шта ћеш моћи да радиш, коју средњу школу можеш физички уопште да похађаш. 
Феминистичка теорија инвалидности је моја љубав. Завршила сам и једну годину докторских родних студија са
намером да озбиљније изучавам ту област, да пишем и доприносим науци, инвалидском и женском покрету, али
ослобађање школарине се на том нивоу зауставило и нисам имала енергије да опет тражим стипендије од донатора
за даље школовање. “Ухвати филм” фестивал је моја страст, моја сврха. У свом раду преплићем то двоје. Као резултат
филмских радионица за особе са инвалидитетом које смо радили, продуцирала сам 17, а од тога и режирала два
филма – баш на тему жена са инвалидитетом. На фестивалу сваке године у оквиру филмског програма имамо и
филмове о женама са инвалидитетом из разних крајева света, а у оквиру пратећег програма (изложбе, трибине,
перформанси), афирмишемо уметнице са инвалидитетом, стручњакиње, активисткиње. 
На 2. години педагогије, знала сам да сам у Нови Сад дошла – да останем. Овде ћу увек бити „дођошка“ али сам
срећна дођошка. После основних студија основали смо нашу организацију (КАО Парнас), купила сам стан на кредит,
имала сам везу и заједнички живот од 13 година, тренутно сам у (срећној) вези од 3,5 године, имам колеге/нице,
пријатеље/це. Познајем значајан број активних и сјајних људи са и без инвалидитета. Новинари ме често
контактирају да дам интервју. Углавном о сексуалности. Мој рад „Инвалидност и род“ уврштен је у Зборник “Увод у
родне теорије” (уџбеник за студије рода). 
Завршила сам и тренинг за тренере из области асертивне комуникације, родно заснованог насиља, вршњачког
коучинга, осмишљавала и држала радионице. Ишла сам и на трбушни плес (иако сам мислила да ето, због
инвалидитета не могу) па смо снимили и приручник “Оријентални плес за жене са инвалидитетом” (Још увек плешем
док кувам, пеглам, усисавам). ТВ Војводина је 2012. радила филм о мени па су ме после сваке репризе људи
заустављали на улици са речима: „Могу ли само да те загрлим?“ 
Мој мото је Гандијева „Буди промена коју желиш да видиш у свету“ па се трудим да допринесем промени положаја
особа (жена) са инвалидитетом у друштву кроз пројекте (да је финансирање мало боље, где би нам био крај ). 
Иако и дан данас не умем лако да се зближавам с људима, иако на дешавањима, конференцијама и семинарима не
умем да водим „ето тако“ разговоре, као што се из текста може видете - нисам скромна. Самопоуздана сам.
Самосвесна. Осећам се успешном, не због материјалних ствари (а ни приходи испод просека и стан под хипотеком и
није неки материјални успех), већ због тога што живим живот – који волим. Остварила сам психичку, физичку и
економску самосталност, радим оно што волим, волим себе и дозвољавам да будем вољена. 
Открила сам шта има иза брда и остварила нескученост. 
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Након кратке болести 28.05.2021. године, срце наше драге Гордане Стојановић  престало је
да куца. Срце које је било пуно љубави, разумевања, доброте... Тако мила, тиха и нежна...
Гордана Стојановић је била једна од оснивача Удружења дистрофичара Јабланичког округа,
активна од самог оснивања, радила је као секретар, а касније је обављала функцију
председника организације. Такође је учествовала у оснивању Центра за самостални живот
особа са инвалидитетом у Лесковцу, а задњих година је била и одборник у Скупштини града
Лесковца. Дала је огроман допринос у борби за унапређење положаја особа са
инвалидитетом. За све нас који смо је познавали, сарађивали и били пријатељи са њом ово је
велики губотак и нема речи којима бисмо описали бол и тугу коју осећамо. Нека јој је вечна
слава и хвала! 

Драгана Петровић, Удружење дистрофичара Лесковац

Данас је у 63. години живота, од последица заразне болести Ковид 19, преминула je Гордана
Стојановић, председница Удружења дистрофичара Јабланичког округа и одборник у
Скупштини града Лесковца у актуелном сазиву.
„Град Лесковац, Удружење дистрофичара и све организације које се баве положајем и
правима особа са инвалидитетом, породица и бројни пријатељи су данас изгубили особу коју
су красили невероватна снага, интелигенција и упорност. Гоца је моја дугогодишња
сарадница, саборац, али пре свега пријатељ. Искрено сам се дивио њеној благој, позитивној
природи и огромној животној снази који су превазилазили њен хендикеп. Увек насмејана,
спремна да помогне свакоме, прави представник и борац за бољи положај особа са
инвалидитетом. Саосећам са болом чланова њене породице, пријатеља и познаника. Нека јој
је вечна слава и хвала,“ 

Градоначелник Лесковца, др сци. мед. Горан Цветановић
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IN MEMORIAM 
(1958 - 2021)

ГОРДАНА СТОЈАНОВИЋ
 



Уводни дан конференције одржан је 24. марта, са основном
идејом да се пацијенти, родитељи/старатељи и медицински
стручњаци упознају са искуством у применама светски
одобрених терапија, њиховом евалуацијом и учинком кроз
различите периоде примене. 
Први предавач, др Милош Бркушанин говорио је на тему „СМА у
терапијској ери“, а излагање je започео разјашњењем
сегменталних дупликација у геному човека. 
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РЕГИОНАЛНА ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА
„ЗА ОБОЛЕЛЕ ОД СМА И ЊИХОВО БОЉЕ СУТРА, 2021“ 

 
 
 

ВЕСНИК МД

Тродневна регионална онлајн конференција о спиналној мишићној атрофији „За оболеле од СМА и
њихово боље сутра, 2021” у организацији удружења „СМА Србија” организована је од 24. о 26. марта
2021. године, а окупила је представнике струке, фармацеуте, представнике пацијената, као и
представнике релевантних институција. Лекари из Србије имали су врло запажена предавања.

Предавање се наставило на тему молекуларне генетике, тј. на који начин генске мутације доводе до
губитка функције главног СМН протеина за изградњу мишића и чињеници да је СМН2 главни генетички
модификатор СМА, док постоје и додатни, позитивни и негативни модификатори. Излагање је завршено
истицањем значаја раног откривања СМА неонаталним скринингом.

На ову тему надовезала се прим. др Весна Бранковић са предавањем „Модификујуће терапије за СМА –
лек за оралну примену – искуства из клиничких студија“ и упознала слушаоце са плацебо контролисаним
студијама и модификујућим факторима наспрам познато класификованих типова болести (1, 2,3 и 4). Низу
сликовних приказа и детаљних описа уследило је објашњење потребе за СМН протеином у организму
оболелих и његова локализација у неурону. Уследила је тема секундарних компликација код ове
неуромишићне болести и који органи могу бити захваћени у групи поменутих компликација. Сада бројимо
три терапије за СМАа прим. др Бранковић показала је механизме дејства оралне терапије Рисдиплам и
њене ефекте на органе. Представљени су параметри „за и против“ укључивања пацијената у студије, као и
ток истраживања нових терапија кроз главне медицинске фазе. Учешћем наших осморо пацијена-та
(година 2-25) у клиничкој студији Sunfish (Србија одабрана уз још 14 светских земаља) и проценом
најважнијих параметара за праћење лека (моторна и плућна функција, нежељена дејства и квалитет
живота) показано је побољшање моторних функција после 12 месеци (нарочито руку), што је било
поткрепљено и јасним снимцима. Од 2018. до 2021. године прошло се кроз различите изазове, остварени
су многи напреци у лечењу пацијената, па је највећи циљ у овој години скраћивање времена до момента
дијагностике и започињања терапије.
Уследило је предавање асс. др сци. мед. Славице Остојић и њеног осврта на „Искуства у лечењу деце са
СМА тип 1 нусинерсеном у Србији“, уз детаљну клиничку презентацију типа 1 ове болести, тока и брзе
прогресије, након двоипогодишњег практичног знања. Специфицирано је све што се тиче наших
пацијената на овој терапији – од начина примене, нежељених ефеката, преко узраста, до сличности у
генетичкој слици. Посебан фокус пружен је побољшању дисајних функција и исхрани, након 2 године
лечења Nусинерсеном. 
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Следеће је било излагање проф. др Зорице Стевић на тему „Значај Nусинерсена у терапији одраслих
пацијената са СМА“. Важне компоненте у излагању проф. др Стевић били су управо револуционарни
напреци терапије Нусинерсен, али и изазови са којима се сусрећу пацијенти са израженим
деформитетима кичме (а што је свакако измењен начин имплементације). 
„Место генске терапије у лечењу СМА“ тема је која нас последњих месеци неуморно прати, а коју нам је
најпогодније представио проф. др Димитрије Николић. Након рекапитулације генских болести и
истицања основне идеје, да се болесни ген замени здравим, упознали смо се и са начинима „уношења“
здравог гена у ћелију. Оваква модификујућа терапија спада у нову терапијску еру, а примена лека, избор
кандидата и нежељени ефекти, само су поједине ставке које нам је проф др Николић детаљно приказао.
Показани су и прелиминарни резултати клиничких студија код 33 пацијената млађих од 6 месеци.
Пресимптоматски пацијенти имали су већа побољшања моторних функција, што нам је додатно
искристалисало значај ране дијагностике. 
Други дан конференције о спиналној мишићној атрофији започет је уводним обраћањем председнице
удружења „СМА Србија“ Оливере Јововић и откривањем значаја ове конференције. Прва дама Републике
Србије, Тамара Вучић надовезала се статистичким подацима о тежини клиничке слике СМА пацијената,
емпатичном односу државе и удружења када су у питању наши најугроженији. Др Сања Радојевић
Шкодрић, директорка Републичког фонда за здравствено осигурање Србије, заокружила је церемонију
отварања исказом о распоређивању средстава за ретке болести, проширење буџета и сходно томе
увођење нових терапија, медицинско-техничких помагала и продужене рехабилитације оболелих од
ретких болести.
Проф. др Ведрана Милић Рашић отворила је други дан конференције предавањем на тему „Дијагностика
и терапија СМА пацијената у Србији“. Истакнут је вишенаменски бенефит методологије неонаталног
скрининга, наспрам доживотног лечења пацијената, а самим тим и баснословно високих цена терапија и
дуготрајне процедури њиховог увођења. Поручено је да стручњаци са становишта неурологије раде и
надају се што хитнијем формирању Националног регистра СМА пацијената. Завршетак излагања
конкретизован је надом да ће се узрасни критеријуми лечења померити и да ће сви пацијенти у скоријој
будућности добити адекватну терапију.
Др Едуардо Тиззано из Шпаније, главни у области педијатрије и директор Клинике за молекуларну
генетику имао је два предавања -„Дијагностика и генетске основе СМА“ и „Општи принципи неге код
оболелих од СМА – митови и реалност“.
Четврто по реду било је предавање МД, ПхД проф. др Лаурента Серваиса на тему „Оружје против СМА:
како га користити, када га користити“, са читавим арсеналом и стратегијама које се користе за лечење
СМА пацијената на глобалном нивоу. 
Последње предавање припало је асс. др сци. мед. Александру Совтићу под називом „Неинванзивна
вентилација код деце са СМА“, а упознао нас је са публикацијом НИВ-а код пацијената са типом 1.
Представљена су искуства 16 пацијената о лечењу у кућним условима и унапређењу квалитета живота.
Искуства налажу да је вентилација најпотребнија ноћу (одатле и неизоставна студија спавања у
болницама). 
Трећег дана конференције о спиналној мишићној атрофији чула су се предавања о значају правилне
примене физикалне терапије СМА пацијената код куће, могућим метаболичким поремећајима,
нутриционизму и потребама у исхрани, али и о иновативним методама спиналне хирургије код деце. 
На тему „Метаболички поремећај код одраслих СМА – приказ резултата научног истраживања“ говорила
је др Марија Милетић, признати ендокринолог. Открила је да СМН протеин има улогу у регулацији
рибонуклеопротеина у свим ћелијама. Дефекти функције панкреаса показани су на моделу СМА малих
животиња и пацијената и они узрокују нарушавање глукозне хомеостазе. Дешавају се поремећаји у
метаболизму аминокиселина, повећава се естерификација карнитина и смањује бетаоксидација масних
киселина. Неке студије су показале појаву микровезикуларне стеатозе јетре.



Постоје метаболички поремећаји и знакови неуромускуларне дегенерације код СМА пацијената, а
фактори ризика кардиоваскуларних болести могу бити: дислипидемија, хипертензија, гојазност, физичка
неактивност, неадекватна исхрана, конзумација цигарета. У студији спроведеној у Јапану препозната је
доминантност појаве инсулинске резистенције код СМА пацијената. Др Милетић је ближе одредила
појам масног ткива, адипозне дисфункције и дисрегулације адипокина која може довести до инсулинске
резистенције, хи-пертензије, атеросклерозе и карциногенезе. Централни нервни систем није изузет од
дисфункције масног ткива, па може доћи до гојазности, неуралне дисфункције, атрофије мозга и
поремећаја когнитивних функција. Резултати испитивања за СМА тип 3 показали су уочене метаболичке
аномалије.

Четврто по реду предавање „Процена и управљање нутритивним статусом код СМА пацијената“ МД ПхД
Симоне Бертоли увело нас је у свет правилне исхране, питања потрошње мишића код премалих тежина
(типови 1 и 2, примећени респираторни и цревни поремећаји) и претераних тежина (типови 2 и 3, смањене
енергетске потребе). Другом темом „Потребе у исхрани и нутритивна подршка код СМА пацијената“, др
Бертоли провела је учеснике конференције кроз процене енергетских потреба, унос калорија, микро и
макронутрицијената, гастроинтестиналне проблеме и хроничне констипације. 
Предавања је затворио ортопедијски хирург и трауматолог, проф. др Норберто Вентура Гомез, са две
теме обједињене у једну „Ортопедски третман СМА пацијената - од превенције до корекције и важност
мултидисциплинарног приступа приликом коректуре држања кичменог стуба“. 
И задњег дана конференције, након предавања, одржане су четири радионице - о рехабилитацији
пацијената, о ортопедским помагалима адаптираним СМА пацијентима и о акутним респираторним
инфекцијама..

Овим смо закључили трећи и последњи дан наше прве годишње регионалне конференције о спиналној
мишићној атрофији, одгонетнули недоумице оболелих, чули најдрагоценије новитете представника
струке, пацијената и рел-евантних институција. Други и трећи дани конференције забележени су видео
записима, стога ћете снимке ускоро моћи да преузмете од удружења СМА Србија.

Регионална тродневна онлајн конференција за спиналну мишићну атрофију садржала је богат извор
информација за оболеле и њихове породице. Закључено је:
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генетика није баук,
неопходна је формација мултидисциплинарног лекарског тима за сваког пацијента
индивидуално, јер је и свачија клиничка слика другачија, независно од типа болести
терапије су изузетно делотворне како код најмлађих тако и код старијих пацијената, а
свакако је на-јпожељније применити их по рођењу,
стандарди неге (комплетан садржај може се скинути путем сајта www.смасрбија.рс) су од
великог значаја за сваког оболелог и треба их се свакодневно придржавати,
потребно је што хитније формирати Национални регистар оболелих од СМА,
ефикасност НИВ-а је научно доказана,
физикална терапија може бити продуктивна и код куће,
треба се тестирати на поједине метаболичке болести, попут инсулинске резистенције
постоји потреба за вршењем анализе нутритивног статуса пацијента и након тога
одређивање избалансиране исхране, како не би дошло до мањка или вишка килограма,
невероватан напредак у иновативним методама спиналне хирургије,
најновија медицинско-техничка помагала могу умногоме допринети правилнијем развитку
СМА пацијента.



Такмичење се одвијало у четири групе:

-у сениорској конкуренцији за мушкарце - прва група - сениори 
-у сениорској конкуренцији за мушкарце - друга група – сениори
-у конкуренцији омладинска лига
-у сениорској конкуренцији за жене - женска лига

Одржан је и брзопотезни шаховски турнир “Сећање на шампионе“
Укупан број такмичара био је 40 у све четири групе.
Организациони одбор су чинили: Владо Додић, директор Републичког шаховског првенства Савеза
дистрофичара Србије и Предраг Бакић, председник СДС-а. Судија такмичења био је Бобан Милојевић,
међународни судија.
Првенство се одвијало по Правилнику републичког шаховског првенства СДС-а и то у категоријама: прва
лига - сениори, друга лига - сениори, омладинска лига и женска лига, а играло се по Швајцарском систему
у 5 кола. Темпо игре је 45 минута по играчу. 
Такође и брзопотезни турнир („Сећање на шампионе“ Цугер) се играо по Швајцарском систему у седам
кола, 5 минута по играчу.
Омладиници су играли сами по Швајцарском систему.
Такмичење је свечано отворила представница Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Јулијана Станисављевић, повукавши први потез на првој табли – у категорији омладинци.
На наше велико задовољство, свечаном отварању су присуствовали и председник Скупштине општине
Врњачка Бања, Иван Радовић и директор спортског центра, Душан Радовић, који су поздравили присутне. 
Председник Предраг Бакић и Драгана Малушев из Савеза дистрофичара Србије су поздравили све
пристне, истакли значај ове традиционалне спортске активности, захвалили се Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања - Сектору за заштиту особа са инвалидитетом на подршци,
пожелели срећу, спортско надметање и угодан боравак  учесницима такмичења. 
Минутом ћутања одата је почаст нашим двема преминулим шахисткињама, Гордани Стојановић из
Лесковца и Гордани Марковић из Београда, као и другим преминулим члановма.
Трећег дана првенства, у жељи да промовишу једну од најстаријих игара на свету – шах као и Републичко
шаховско првенство, наши шахисти су  у Врњачком парку одиграли неколико пријатељских партија шаха
међусобно, али и са Врњчанима и гостима, уз изложбу слика на форексу „Савез дистрофичара Србије кроз
време“,
За најбоље такмичаре у свим категоријама уручени су пехари, медаље и пригодне новчане награде.
Такмичење је протекло у фер плеју и доброј атмосфери.

 

45. РЕПУБЛИЧКО ШАХОВСКО ПРВЕНСТВО 
САВЕЗА ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ

 
 У организацији Савеза дистрофичара Србије, под покровитељством Министарства за рад,

запошљавање, борачка и социјална питања - Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, од
14. до 17. јуна 2021. године у хотелу „Бреза“ у Врњачкој Бањи одржано је 45. републичко
шаховско првенство.



РЕЗУЛТАТИ 45. ШАХОВСКОГ ПРВЕНСТВА 
САВЕЗА ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ

 
 
 
 

I ЛИГА СЕНИОРИ
1. Милан Јовановић из Новог Пазара
2. Томислав Пантић из Београда
3. Марко Стојановић из Шапца 

II ЛИГА СЕНИОРИ
1. Владо Додић из Смедерева 
2. Милосав Карајовић из Крагујевца 
3. Ранђел Симић из Крагуевца 

ОМЛАДИНСКА ЛИГА
1. Далибор Сувајчевић из Војводине 
2. Марко Стојановић из Ниша 
3. Филип Величковић из Параћина

ЖЕНСКА ЛИГА
1. Јелена Петровић из Шапца 
2. Мирјана Цакић из Лесковца 
3. Данијела Карајовић из Крагујевца 

Брзопотезни турнир
1. Марко Стојановић из Шапца 
2. Мића Вијатовић из Смедерева 
3. Далибор Сувајчевић из Војводине 

Директор Републичког шаховског првенства СДС,                                
Владо Додић



Она је истакла да је приступачност уско повезана са људским правима и правним механизмима њихове
заштите, као и да сеистовремено повезује са термином „Универзални дизајн“ који подразумева
приступачност свим људима без обзира на то да ли имају инвалидитет или не. Такође је нагласила да је
социјално укључивање особа са инвалидитетом у веома блиској вези са приступачношћу јер се остварује
кроз унапређење њиховог положаја у области запошљавања, образовања и обуке, социјалне и
здравствене заштите, деинституционализације и живота у заједници. У даљем току излагања осврнула се
на правни оквир и ситуацију а пракси, а излагање је завршила препорукама за измене постојећих прописа
како би били у складу са Конвенцијом УН и препорукама Комитета УН-а, а који би допринели већој
приступачности за све особе са инвалидитетом у Србији.

Барошевић: Особе са инвалидитетом равноправни чланови друштва

Помоћница министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Биљана Барошевић истакла је да деловање Министарства, на
челу са министарком проф. др Даријом Кисић Тепавчевић, почива на идеји изградње модерног друштва у
коме су особе са инвалидитетом равноправни чланови.
Поред унапређења свеукупног друштвеног положаја особа са инвалидитетом, као један од приоритета
рада у текућој години, навела је и наставак кампање СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА, која је покренута у сарадњи
са Националном организацијом особа са инвалидитетом Србије, као и даље пружање финансијске
подршке за реализацију програма који за циљ имају обезбеђивање приступачног окружења за све грађане
Републике Србије.
После више деценија постојања и рада, први пут од оснивања, уз финансијску подршку Министарства,
бројни објекти постали су доступни особама са инвалидитетом, попут Задужбине Илије М. Коларца,
Београдског сајма, филијала ПИО фонда, општина, домова здравља, образовних и предшколских
установа, установа културе и друго. 
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УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 Конференција на тему "Унапређење приступачности јавних установа за особе са инвалидитетом"
одржана је 11. маја 2021. године у београдском хотелу Метропол, уз учешће представника три
министарства - Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства државне управе и
локалне самоуправе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представника
локалних самоуправа, струке и представника цивилног друштва. Учесница конференције била је и
Иванка Јовановић, извршна директорка НООИС-а, која је говорила на тему "Социјално укључивање
особа са инвалидитетом кроз примену концепта приступачности - дизајн за све“.



Постављено је преко 100 рампи у више од 40 локалних самоуправа и финансирано је и преко 80
адаптација, реконструкција и опремања објеката удружења особа са инвалидитетом у више од 30
локалних самоуправа.
Такође, подсетила је да је Министарство у претходном периоду обезбедило средства и за опремање и
дигитализацију садржаја највеће библиотеке за слепе особе на Балкану „Др Милан Будимир”, увођење
видео релеј услуге и услуге превођења на терену за глува и наглува лица, постављање звучне
сигнализације на семафорима, изградњу и опремање инклузивних игралишта и организовање кампова за
децу са инвалидитетом, реализацију иновативних програма који имају за циљ мотивисање и јачање
капацитета младих особа са различитим врстама инвалидности из целе Србије.

У току бројни радови на отклањању препрека

Од изузетног је значаја да особама са инвалидитетом олакшамо свакодневну егзистенцију, поручио је
министар грађевинарства, инфраструктуре и саобраћаја Томислав Момировић и навео да су у току радови
на 28 објеката у 19 градова, како би се обезбедила приступачност јавних објеката и тако олакшала
свакодневна егзистенција особа са инвалидитетом.
Момировић је на отварању конференције "Унапређивање политика приступачности и изградња друштва
за све" нагласио да је укупна вредност пројекта приближно четири милиона евра, а Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре учествује у кофинансирању.

Србија - интензивно осетљивије друштво за различитости

Министарка државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије Марија Обрадовић је
навела да смо сведоци да велики број грађана данас живи у окружењу које није довољно приступачно.
Према њеним речима, особе са инвалидитетом се свакодневно суочавају са бројним физичким,
комуникацијским, услужним и другим препрекама. На тај начин наше друштво се лишава потенцијала,
талента и доприноса који те особе могу да дају својој заједници. Задатак свих у локалним самоуправама
јесте да ове изазове превазиђемо и обезбедимо приступачност јавних објеката, услуга локалних
администрација и јавног превоза, поручила је министарка.
Она је подсетила на недавно завршен конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда, којима ће се
финанирати неколико пројеката у градовима и општинама који су инсистирали на томе да се у њиховим
срединама изгради инфраструктура која ће олакшати приступ особама са инвалидитетом.
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САСТАНАК СА МИНИСТРОМ 

У Министарству грађевинарства, саобраћаја и
трговине 26. маја одржан је састанак представника
НООИС-а са министром Томиславом Момировићем и
његовим сарадницима, на коме је покренута
иницијатива о доношењу Акционог плана за
приступачност за период од 2022. до 2027.године. 
Министар Момировић је ову идеју подржао, а
договорени су и наредни кораци у циљу њене даље
операционализације, као и повећања приступачности
за особе са различитим врстама инвалидности.



“Борба за људска права особа са инвалидитетом више личи на маратон
него на спринт и сви који учествују у овој вредној трци требало би да се
наоружају стрпљењем, знањем и упорношћу, али и да наставе да лете
на крилима ентузијазма и посвећености вођени уверењем да та борба
има смисла и даје неспорне резултате”- Дамјан Татић.
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Интервју на тему: Права особа са инвалидитетом

Новинар: Сања Марковић
Саговорник: Др Дамјан Татић 

Питање: У оквиру радионице Академије младих лидера са инвалидитетом представили сте нам Ваш рад
и залагања за поштовање права особа са инвалидитетом у оквиру УН-а. Након Вашег излагања имали смо
доста питања у вези права особа са инвалидитетом у разним областима. Као представник Србије у УН
учествовали сте у креирању УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Колико се поштују права
гарантована Конвенцијом у односу на период када није постојала Конвенција?
Поштовање прописа показује колико је неко друштво близу или далеко од владавине права. Као и у многим
другим државама странама уговорницама и у Србији су доносиоци одлука и саме особе са инвалидитетом
свесни да је Конвенција нешто што је постало обавезујући део наших живота. Спроводе се појединачни
пројекти за примену Конвенције, нови домаћи прописи по правилу се усклађују са њеним одредбама, али
потребно је уложити још много напора на подизању свести и систематском спровођењу Конвенције како би
она заживела у локалним срединама где особе са инвалидитетом бораве.

Питање: Наша земља је потписница УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом, али смо сведоци
да је рецимо основно право на кретање угрожено архитектонским баријерама. Колико држава улаже
напора у поштовање Конвенције?
Држава је верујем свесна чињенице да је Конвенција ратификацијом постала обавезујућа и да се мора
спроводити у пракси али недостајало је одговорности, доследности, систематичности и упорности у
спровођењу. Стратегија унапређивања положаја особа са инвалидитетом у Србији за период од 2020. до 2024.
године и Акциони план за њено спровођење темеље се на Конвенцији, а предвиђају дужности различитих
актера за спровођење конкретних активности и опредељују јасно дефинисана буџетска средства за
реализацију различитих мера што ће надам се допринети поштовању Конвенције. 

Питање: Након много година добили смо Стратегију и акциони план који би требао да побољша положај
особа са инвалидитетом. Да ли сте учествовали у радним телима за израду стратегије и акционог плана и
да ли верујете да ће се Акциони план поштовати?
Учествовао сам у радним групама за припрему Стратегије унапређивања положаја особа са инвалидитетом у
Србији за период од 2020. до 2024. године и Акционог плана за њено спровођење. Надам се да ће се Акциони
план поштовати, а своју наду темељим на чињеници да ова два стратешка документа прецизно предвиђају
конкретне дужности различитих актера за спровођење појединачних активности и опредељују јасно
дефинисана буџетска средства за реализацију различитих мера што ће допринети поштовању плана. Уколико
нека активност не буде реализована знаће се тачно ко је одговоран, јер ће се подносити периодични извештаји
о спровођењу Стратегије и Акционог плана. 
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Питање: Једно од честих питања и проблема са којим се суочавају особе са инвиладитетом је питање туђе неге и
помоћи. Још увек се дешава да особа са инвалидитететом приликом запошљавања добије информацију да ће јој се
одузети или смањити туђа нега и помоћ. Зашто је то тако и да ли мислите да су особе са инвалидитетом довољно
обавештене о своји правима?
Право на туђу негу и помоћ уређено је прописима из области социјалне заштите и пензијско- инвалидског осигурања који
су сложени и помало рогобатно писани. На жалост, ни сви запослени у центрима за социјални рад не познају те прописе
довољно добро иако им је то у опису посла, а ни многе особе са инвалидитетом нису довољно обавештене о своји правима.

Питање: Када би били у прилици да посаветујете родитеље особе са инвалидитетом када добију дете са
инвалидитетом или током одрастања дијагностикују инвалидитетет која је прва адреса на коју треба да се обрате
како би остварили родитељска права и права детета са инвалидитетом?
Удружења особа са инвалидитетом требало би да пруже савет и подршку родитељима око остваривања њихових
родитељских права и права њиховог детета са инвалидитетом. Када заживе центри за подршку породице са дететом и
породични саветници и они ће бити значајан ресурс. 

Питање: Прочитали смо податак да постоји преко 33 Савеза особа са инвалидитетом и преко 500 удружења особа
са инвалидитетом у Србији. Да ли вам је познато колико су особе које раде у тим удружењима едуковане у области
права ОСИ?
И ја и друге колегинице и колеге држали смо десетине и десетине едукација у савезима и удружењима широм Србије
током претходних година, али едукација је процес који траје читав живот, без конца и краја.

Питање: Да ви имате позицију одлучивања у власти, шта би прво променили у правилницима или законима која се тичу ОСИ?
Срећом нисам у власти нити сам икад био, јер то је прилично незахвална позиција за независног стручњака који покушава
да саветује, препоручује..., а да сачува своју независност и интегритет. Доносиоцима одлука бих препоручио да спроводе
препоруке Комитета УН за права особа са инвалидитетом који је Србији препоручио које прописе мора мењати и
ускладити са одредбама Конвенције. И Стратегија унапређивања положаја особа са инвалидитетом у Србији за период од
2020. до 2024. године и Акциони план за њено спровођење садрже листу прописа које би требало мењати са прецизним
роковима и надлежностима органа за измену прописа.

Питање: Колико смо далеко по приступачности у односу на Европске земље, мислим на архитектонске баријере?
Прописи Србије који уређују грађено окружење својим садржајем не заостају за прописима других европских држава, али
као у другим државама примена је проблематична. Иако расте број приступачних зграда, нити су све нове зграде грађене
уз пуно поштовање стандарда, нити су све старе зграде адаптиране.

Питање: Да ли постоји неки начин на који би саме особе са инвалидитетом могле да утичу на уклањање
архитектонских баријера? Да ли постоји неко коме би могли да се обрате уколико им нешто није приступачно?
Наравно. Преко удружења покрећите иницијативе за адаптацију старих здања, а уколико нека нова зграда није рађена уз
пуно поштовање стандарда приступалности поднесите притужбе канцеларијама Заштитника грађана или Повереника
за заштиту равноправности.

Питање: Уколико постоји колико то има ефекта?
Поступци трају дуже, али по правилу одлуке буду у корист подносиоца притужбе - особе са инвалидитетом.

Питање: Да ли мислите да смо довољно видљиви у друштву?
Особе са инвалидитетом много су видљивије данас него пре десетак година, али то и даље није довољно па је потребно
наставити са напорима на подизању свести у друштву.

Питање: Ваша порука за младе особе са инвалидитетом које желе да се баве активизмом у циљу побољшања права
особа са инвалидитетом?
Борба за људска права особа са инвалидитетом више личи на маратон него на спринт и сви који учествују у овој вредној
трци требало би да се наоружају стрпљењем, знањем и упорношћу, али и да наставе да лете на крилима ентузијазма и
посвећености вођени уверењем да та борба има смисла и даје неспорне резултате.
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Поштујући поруке овогодишњег јединственог слогана Савеза дистрофичара Србије "Заједно градимо бољу
будућност" током маја 2021. године Удружење је организовало активности под називом "Сервис за особе са
инвалидитетом" које се односе на социо-едукативне и практичне видове подршке тим особама и њиховим
породицама. Теме радионица у оквиру Сервиса односиле су се на пружење психо-социјалне подршке особама са
инвалидитетом, разне видове дискриминације у друштву и на оснаживање особа са инвалидитетом ради учешћа у
активностима заједнице у друштвеном, економском и политичком животу.

ИЗ  РАДА   

ОРГАНИЗАЦИЈА
 

КРАЉЕВО

НЕДЕЉА БОРБЕ ПРОТИВ ДИСТРОФИЈЕ "ЗАЈЕДНО
ГРАДИМО БОЉУ БУДУЋНОСТ"

 Поводом манифестације "Недеља борбе против дистрофије", Удружење дистрофичара Краљево
– Рашки округ пропратило је овај догађај низом активности у периоду од 17. до 23. маја.

У просторијама Удружења 16. маја 2021. године одржан је Клуб за социјалну
интеграцију. Присустовало је девет чланова Удружења и њихових породица.
Дружећи се, размењивали су међусобно изазове са којима се сусрећу у друштву
око себе. Износили су предлоге за превазилажење социјалних и здравствених
проблема, а дискутовали су и о мерама и препорукама Кризног штаба за
сузбијање заразне болести Ковид-19.

Ударни дан био је 20. маја 2021. године. Трибина под називом "Обележавање Недеља борбе против дистрофије"
реализована је током два дана и на два различита места. На незванично дружење у Удружењу дошло је десетак
чланова и гостију да у присуству секретара Стевана Тодоровића и Милице Козић психолога размене пријатна и
непријатна искуства са којима се суочавају особе од прогресивних мишићних болести. Од 13 часова трибина је
званично одржана у ресторану „Сунце" у присуству 15 учесника које је поздравио председник Удружења Мирко
Виријевић. Модератор трибине била је Милица Козић. Дискутовало се о менталном здрављу особа са
инвалидитетом у години пандемије,  изазовима са којима се иначе срећу (неизвесност, несигурност анксиозност,
депресивност), а у току ове две године сви проблеми су додатно појачани затвореношћу и страхом од болести.
Покренута су и  питања социјалне подршке у овим ситуацијама, размена идеја и иницирање нових програма. По
завршетку трибине дружење је настављено уз пригодан ручак.  



У Недељу борбе против дистрофије укључили су се и краљевачки медији. Тако је своје виђење друштвеног положаја
особа са инвалидитетом, у интервју на РТВ Краљево 22.05.2021. године, јавности представио председник Удружења
дистрофичара Краљево – Рашки округ, Мирко Виријевић.

Још једна радионица на тему психо-социјалне подршке за особе са инвалидитетом, одржана је 24. маја 2021. године
у просторијама Удружења у присуству девет учесника. Потребе чланова Удружења и њихових родитеља,
идентификоване на претходним састанцима, сада су циљано реализоване кроз групни рад. Коришћена су искуства
индивидуалних саветодавних разговора са чланицом Удружења, Весном Костић у кућним условима. Модератор
радионице била је стручна сарадница Удружења Милица Козић, мастер психолог.

И на крају, у Недељи борбе против дистрофије, под заједничким слоганом "Заједно градимо бољу будућност"
чланови Удружења дистрофичара Краљево – Рашки округ учестовали су на такмичењу у спортском риболову 28. маја
2021. године у оргиназацији Удружења дистрофичара Параћин.
 
 
Владан Петровић 
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ИЗ  РАДА   

ОРГАНИЗАЦИЈА
 

КРАЉЕВО
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ИЗ  РАДА   

ОРГАНИЗАЦИЈА
 

УЖИЦЕ

13. МЕМОРИЈАЛНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР
„ВЛАДИМИР МОЈСИЛОВИЋ ЦАР“ 2021.

 
 

У организацији Удружења дистрофичара Златиборског округа Ужице, након прошлогодишње
паузе услед пандемије COVID – 19, одржан је 13. по реду традиционални шаховски турнир
„Владимир Мојсиловић - ЦАР“. Турнир је организован у оквиру обележавања „Недеље борбе
против дистрофије“, као и увек до сада, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања. 

Овај турнир се већ традиционално организује како би све чланове и пријатеље Удружења подсетио на
нашег прерано преминулог члана Владимира Мојсиловића – Цара, који је био велики пријатељ као и
врстан шаховски играч, коме је ова игра представљала изузетно задовољство. 
Ове године, на такмичењу се окупило 11 такмичара из неколико удружења из целе Србије: Чачкa,
Смедеревa, Параћинa, Прибојa, Ужицa...

Из године у годину, учесници су све бољи и вештији, али ипак су се појединци, у нијансама, издвојили.
Треће место ове године припало је Влади Додићу из Удружења дистрофичара града Смедерева „Бољи
живот“. Друго место заузео је Мића Вијатовић из истог, смедеревског удружења „Бољи живот“.

Победник овогодишњег турнира је
Шефик Кријесторац из Друштва за
церебралну и дечију парализу
Прибој. 
Након паузе од годину дана, дивно је
било поново дружити се, као и
такмичити. Из тог разлога, и ове
године, пријатна и другарска
атмосфера и окружење планине
Таре и хотела „Оморика“, било нам
је важније и од самог пласмана.
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ИНОВАТИВНА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У
ГРАДУ УЖИЦУ

 
 
 

Удружење дистрофичара Златиборског округа – Ужице од децембра 2020. је отпочело са
пружањем нове услуге социјалне заштите на подручју града Ужица. 

Град Ужице – као носилац пројекта, у партнерству са Удружењем дистрофичара Златиборског округа Ужице –
пружалац услуге и Удружењем инвалида церебралне и дечје парализе Ужице – обавезни партнер, отпочео је са
пилотирањем и успостављањем иновативне социјалне услуге „Инклузивни саветодавно-едукативни и социо-
терапијски центар за подршку деци са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом и њиховим породицама у
граду Ужицу“.
Инклузивни центар се развија у оквиру пројекта „Подршка развоју иновативних приступа за социјално укључивање“
који је Тим за социјално укључивање Владе Републике Србије расписао, уз подршку Владе Швајцарске. 
Иновативна услуга Инклузивног центра одвија се кроз неколико различитих компоненти:  осамостаљивање,
саветодавно - психолошка подршка особама са инвалидитетом и члановима њихових породица, физиотерапеутске
услуге, рад са логопедом и креативно - моторички сегмент.

       

ИЗ  РАДА   

ОРГАНИЗАЦИЈА
 

УЖИЦЕ

Инклузивни центар обухвата следеће програме:

   1. Програм „Школа животних вештина и усва�ање здравих стилова живота“

    2. Саветодавна и психолошка подршка одраслим особама са инвалидитетом и породицама особа са 

        инвалидитетом
    3. Терапеутски програм (услуге физиотерапеута)

    4. Дефектолошки кутак – рад логопеда са децом
    5. Креативни и радно-окупациони програм (у оквиру кога се реализу�у четири секци�е: ликовна, грнчарска, 
         луткарско-драмска и музичка)
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Услуга је доступна деци и младима, као и одраслима са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним
тешкоћама који имају потребу за дневном негом, надзором и подршком у очувању и развијању потенцијала као и
члановима њихових породица. Ова услуга намењена је особама са инвалидитетом без обзира на узрок инвалидности:
деци са сметњама у развоју која нису обухваћена постојећим видовима услуга социјалне заштите, а посебно деци која
нису укључена у услугу Дневни боравак, а која имају потребу за саветодавним, едукативним али и терапеутским
услугама, које нису у могућности да добију у оквиру постојећег система подршке; одраслим особама са
инвалидитетом које имају 26 и више година и породицама деце са сметњама у развоју и одраслих особа са
инвалидитетом. 
Услуга ће се фокусирати на осамостаљивање, оснаживање њихових потенцијала, подизање нивоа самосталности и
сигурности, подстицање иницијативе и одлучивања код ових корисника и подизање њихових животних и креативних
вештина, самопоуздања и сигурности, али и њиховог психо-физичког, односно здравственог стања. 
Пружаће се на две локације: у функционалном, приступачном и опремљеном простору у насељу Турица, који је град
Ужице определио за активности, а који је адаптиран у оквиру хуманитарне емисије „Са Тамаром у акцији“ и у
простору Удружења.
Након завршетка пројекта, услуга ће наставити да се реализује до краја календарске године уз подршку града Ужица
који је већ определио новчана средства у износу од 1,5 милион динара Одлуком о буџету града за 2021. годину.
Сходно дефинисаним потребама, досадашњем искуству и постигнутим резултатима, верујемо да ће ова иновативна
услуга остати одржива и ући у редовно финансирање града Ужица. 

ИЗ  РАДА   

ОРГАНИЗАЦИЈА
 

УЖИЦЕ
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МАНИФЕСТАЦИЈА „КИКИНИ ДАНИ“ 2021.
Почетак 2021. године ипак није био онакав каквог смо га призивали. Слободан, опуштен,
безбрижнији, без короне. За нас, за Удружење дистрофичара Златиборског округа – Ужице, то је
значило и овај пут "Кикине дане" на неки други начин организоване. Интимније, без песме, без
игре, глуме, без гостију. 
Ипак, морали смо се прилагодити околностима и на прво место ставити безбедност и бригу о
здрављу.

Конкурс за овогодишње, осме по реду, „Кикине дане“ и Цвет једнакости расписан је 28. децембра 2020. године и
трајао је до 26. фебруара 2021. године. Због епидемије Цовид-19, продужетка ђачког зимског распуста и
неизвесности поласка у школу, ове године Удружење није расписивало литерарни конкурс намењен ученицима
средњих школа са подручја града Ужица. Али, расписан је конкурс за доделу новинарских признања „Цвет
једнакости“, намењен представницима медија са територије целе Србије. 
Као и до сада, циљ је био померање граница, промена свести, неутралисање предрасуда, уклањање стереотипа.  
Овај новинарски конкурс, свакако јединствен у нашој земљи, ове године је организован по шести пут. Циљ самог
конкурса и даље је исти: равноправност особа са инвалидитетом и заступљеност у медијима у складу са европским
вредностима и начелима. 
На овогодишњи новинарски конкурс пристигло је 13 пријава у четири различите категорије: интернет, телевизија,
радио и штампани медији. Овогодишњи жири чиниле су прошлогодишње добитнице: Љиљана Буквић, новинарка
листа „Данас“ и Татјана Димитрић Мијаиловић из дописништва „Радио-телевизије Србије“ у Шапцу.

ИЗ  РАДА   

ОРГАНИЗАЦИЈА
 

УЖИЦЕ

У категори�и интернет прилога, победник �е прича „Само колица и пут“ аутора Ненада Благо�евића, об�ављена
на његовом порталу „Приче са душом“. Прича о авантурама младог Марка Величковића из Новог Сада, ко�и
без обзира на инвалидска колица, путу�е по свету, у�едно �е и укупни победник конкурса и добитник статуе
Цвет �еднакости.

У категори�и телевизи�ских прилога победила �е прича „Иако без ноге, Радоман се не преда�е“, ауторке
Натали�е Видић из дописништва РТС-а, Ужице. 
Победник категори�е штампани меди�и �е прича „Поези�а као терапи�а“, новинарке Јелене Сто�ковић из
„Вечерњих новости“. 

Жири �е ове године донео одлуку да у категори�и радио репортаже не буде додељена награда.

Лауреат специ�алног признања „Цвет �еднакости за изузетан допринос стварању из�едначених могућности за
особе са инвалидитетом у Ужицу у 2020. години“ �е Удружење „Добровољни даваоци крви - Први партизан“ из
Ужица због изузетне друштвене одговорности, подршке, донаци�а и при�атељства са Удружењем ко�е тра�е
већ дужи низ година.
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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 једнакх могућности за њих у друштву.

ИЗ  РАДА   

ОРГАНИЗАЦИЈА
 

УЖИЦЕ

Сама манифестаци�а доделе признања организована �е у складу са препорукама и мерама за борбу против
актуелног Корона вируса, у простори�ама Удружења.   
Без обзира на све препреке, и даље корачамо истим путем, Ти�аниним стопама, у борби за приступачност,
из�едначеност, видљивост.
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Предавач Радован Јовановић је истакао да предрасуде и баријере утичу на човека од самог његовог рођења, као и
током школовања, запошљаваља и живота уопште, а посебно погађају особе са инвалидитетом. Могу имати и шири
утицај, посебно на међуетничке, верске и друге односе.
Сам појам предрасуде изведен је од латинске речи и значи доношење пресуде и оцене без пресуђивања и суда, на
основу спољног опажања и неутемељених ставова и закључака, често на основу боје коже, вере, нације, пола,
инвалидности и сличних стигми.
Предрасуде се често одликавају и у погрдном говору, као и у понашању.
Предрасуде и етикетирања често воде ка стереотипима, а све заједно у дискриминацију. Пример за то је избегавање
запошљавања особа са инвалидитетом због предрасуда да не могу дати пун допринос на радном месту.
Он се осврнуо и на мере које држава прописује како би се рањиве групе заштитиле од дискриминације, а у наставку
је говорио о архитектонским баријерама, уз навођење конкретних примера, као што је насеље Колонија у
Смедеревској Паланци, где у здравственој амбуланти и пошти нема прилазних рампи.
На крају, договорено је да се пред органе ове општине изађе са конкретним предлозима за изградњу потребних
рампи на објектима од јавног значаја.

Радован Јовановић 

ИЗ  РАДА   

ОРГАНИЗАЦИЈА
 

СМЕДЕРЕВО

У малој сали Скупштине Смедеревске Паланке 31. маја у присутву редовних чланова,
председника општине, Николе Вучена и заинтересованих грађана, одржана је трибина о
предрасудама и баријерама, као препрекама инклузији.

ТРИБИНА
ПРЕДРАСУДЕ И БАРИЈЕРЕ - ПРЕПРЕКЕ ИНКЛУЗИЈИ 
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Предавач је између осталог рекао да свака друштвена појава,
поготову она која се односи на здравље, побуђује многе
коментаре, мишљења,  мноштво информација и
дезинформација, често и злурадих и политички мотивисаних,
које грађане доводе у недоумицу, а често и у панику,
збуњеност и безнађе.
Међутим, треба одбацити сва мишљења која немају научну и
стручну подлогу и прихватити мишљења стручњака.
На трибини је говорено о свим мерама заштите које прописују
лекари и кризни штаб, уз објашњавање њихове оправданости.
На тај начин, штитећи себе, штитимо и остале грађане, па
само од нас зависи успешност борбе против вируса и
нормализација живота и рада.
Уследила је дискусију, у којој су сви присутни узели учешћа и
једногласно се сложили да све мере треба стриктно подржати
и имунизовати се постојећим вакцинама, како би се ова опака
болест послала у историју, а човечанство наставило нормалан
живот.

Радован Јовановић 

ИЗ  РАДА   

ОРГАНИЗАЦИЈА
 

СМЕДЕРЕВО

У сали клуба дистрофичара у Смедереву уз учешће наших чланова и заинтересованих грађана
19. априла 2021. године одржана је трибина на тему "Одговорност и правила понашања и току
пандемије вируса  COVID-19".

ОДГОВОРНОСТ И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ТОКУ
ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА  COVID-19
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Ради се о меморијалном шаховском турниру по коме је
Међуопштинско удружење дистрофичара Смедерево постало
препознатљиво и омиљено одредиште многим шахистима,
како на локалном тако и републичком нивоу, јер су многа
удружења имала задовољство учешћа и освајања трофеја на
овим такмичењима.
Овом приликом, поред наших, учешће су узели и шахисти -
дистрофичари из Ужица, Чачка, Крагујевца, као и са локалног
нивоа - Удружење ампутираца и Удружење слепих „Свети
Вид“.
Турнир је као и много пута раније водио судија-шаховски
мајстор Драгољуб Јоксимовић и својим искуством и шалама
одагнао трему. Играло се у 5 кола по југословенско-
швајцарском систему.
Прелепој спортској атмосфери и угођају допринос су својим
присуством дали представник локалне самоуправе града
Смедерево, Драган Станић, председник СДС Предраг Бакић и
председник удржења домаћина турнира, Мирослав Стојковић.
Кратким уводним говорима, њих тројица су свим такмичарима
честитали јубилеј - 25 година овог турнира и пожелели среће
и успеха.
Такмичење се одвијало у напетој и спортској фер-плеј
атмосфери, али није било већих изненађења, јер је
прошлогодишњи победник, Јован Јовановић, члан удружења
ампутираца Смедерево, поново био први, други је био члан
Удружења дистрофиачара из Ужица Костић, а треће место је
освојио наш такмичар, Синиша Радојевић. Они су добили
пригодне пехаре, а сви учесници медаље.
Уследило је сликање и неформално дружење.

Радован Јовановић

ИЗ  РАДА   

ОРГАНИЗАЦИЈА
 

СМЕДЕРЕВО

Као и претходних година, 22. јуна ове године почев од 11.00 часова у ресторану „Цариградски
друм“ надомак Смедерева, одржан је 25. јубиларани Меморијални шаховски турнир посвећен
нашем заслужном члану и хуманитарном прегаоцу, Радиши Цвејићу у знак захвалности и
незаборава.

МЕМОРИЈАЛНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР 
„РАДИША ЦВЕЈИЋ“
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