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Али и поред свих тих препрека, Савез је заједно са локалним
организацијама, а пре свега захваљујући подршци Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања - Сектора за заштиту особа
са инвалидитетом, током 2021. године реализовао низ активности које
укључују наше традиционалне активности и програме - програме за
очување и развој социјалних вештина, социо-едукативне програме,
активности спортско-рекреативног карактера, традиционалне мани-
фестације, активности које доприносе инклузији особа са инвали-
дитетом, обележавање значајних датума, као и промотивне кампање у
циљу подизања свести јавности. 
Такође, успешно је реализован и 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,
о чему више информација можете наћи у најновијем издању Весника.
И ниво активности које су спроводиле наше локалне организације био
је видно повећан у односу на 2020. годину, а о свему томе читајте на
странциама које следе.
У нади да ће нова 2022. година бити боља и успешнија од претходне
две, редакција листа ВЕСНИК МД вам жели пуно здравља, среће и
успеха у новој години и поручује да никада не одустајете од својих
циљева, у складу са познатом изреком Мартина Лутера Кинга: "Ако не
можеш да летиш, трчи. Ако не можеш да трчиш, ходај. Ако не можеш да
ходаш, пузи. Али, шта год да радиш, само се крећи напред".

Пуно поздрава до следећег издања!

Иванка Јовановић
                           

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

„ЖИВЕТИ СА ДИШЕНОМ" - СЛОГАН СВЕТСКОГ ДАНА  ДИШЕНОВЕ
МИШИЋНЕ ДИСТРОФИЈЕ

Поштовани сарадници,

на измаку 2021. и почетку 2022. године
доносимо вам информације које су у
највећој мери обележиле последњи
квартал претходне године, која је по много
чему била година пуна изазова, година у
којој смо се и даље борили са Короном и
последицама пандемије, година у којој су
нас напустили многи сарадници који су
обележили време у којем су живели...
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ДЕЧИЈИ КАМП -
ЗАЈЕДНО ГРАДИМО БОЉУ БУДУЋНОСТ

Уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Савез
дистрофичара Србије је и ове године, девети пут за редом, реализовао програм за децу и
младе са дистрофијом и њихове породице под називом "Дечији камп - Заједно градимо
бољу будућност" у Врднику од 23. до 26. августа 2021. године.

СТРАНА  4ВЕСНИК МД

Савез и удружења СДС свакодневно пружају
подршку младима са дистрофијом, али
најбољи резултати се постижу организацијом
кампа на годишњем нивоу који интензивно
доприноси побољшању и афирмацији
положаја деце и младих са дистрофијом и
њихових породица кроз организацију
различитих тренинга и радионица.



Почетак програма је био обележен уметношћу и израдом заједничке слике у којој су учествовала сва
деца, на отвореном простору и уз присуство јавности, уз речи добродошлице председника Савеза,
Предрага Бакића и едукатора.
На наше задовољство, током централне активности Дечијег кампа - Заједно градимо бољу будућност,
учеснике је поздравила Јулијана Станисављевић, у име најзначајнијег партнера Савеза – Сектора за
заштиту особа са инвалидитетом и заједно са децом учествовала у стварању слике која има посебну
симболику.

СТРАНА  5

Савез је ове године окупио највећи број учесника до сада, скоро 80 и обезбедио најдужи боравак, уз два
стручна едукатора и радионичара, особу са дистрофијом из Удружења дистрофичара Ниш.

Програм је обухватио велики број различитих едукативних и психолошких активности за децу и младе,
посебну радионицу за родитеље који су уз стручну едукацију разменили значајна искуства и стекли
нова сазнања, едукативно-рекреативни квиз знања и умешности, такмичење у прилагођеним спортским
дисциплинама, музичку и креативну радионицу, уз драгоцено дружење учесника кампа.



Камп смо свечано затворили представљањем уметничких слика, које су резултат заједничког
рада уметника Александра Ракића из Ниша и деце са дистрофијом - учесника кампа.

Драгана Малушев
 



САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Светски дан Дишенове мишићне дистрофије - „Живети са Дишеном“

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.
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
је и другим проблемима, посебно кардиолошким и респираторним. 
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 локалне
организације. 
Захваљујући све већој примени нових терапија, особе са Дишеновом дистрофијом имају све дужи животни
век, који је праћен и бољим квалитетом живота тако да је у складу са тим и овогодишња тема
обележавања: „Живети са Дишеном“.
Тим поводом, Савез дистрофичара Србије, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, 7. септембра у Бограду, у просторијама
Савеза кошаркаша у колицима, организовао је округли сто за родитеље деце оболеле од ове ретке
неуромишићне болести. Током протеклих деценија, очекивани животни век појединаца оболелих од
Дишена значајно се повећао, а одрасли са овом дијагнозом више нису изузетак. О животу деце, а посебно
одраслих са Дишенеом и новим изазововима и могућностима које доносе нови терапијски приступи,
говорила је проф.др Ведрана Рашић Милић.
Светска организација Дишенове мишићне дистрофије глобално се залаже за стварање могућности за
одрасле особе са Дишeном да живе свој живот пуним плућима. То је истовремено и циљ Савеза
дистрофичара Србије, као и лекара и стручњака из ове области из наше зеље.
- 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, изјавио је овим поводом Предраг Бакић, председник Савеза дистрофичара Србије.

СТРАНА  7



СВЕТСКИ ДАН ДИШЕНОВЕ МИШИЋНЕ ДИСТРОФИЈЕ
ОКРУГЛИ СТО „ЖИВЕТИ СА ДИШЕНОМ“

 
 
 

Савез дистрофичара Србије је уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, 7. септембра у Београду, у
просторијама Савеза кошаркаша у колицима, организовао округли сто за родитеље деце
оболеле од ове ретке неуромишићне болести. 

СТРАНА  8

О животу деце, а посебно одраслих са Дишеном и изазовима и могућностима које доносе нови
терапијски приступи, говорила је проф. др Ведрана Милић Рашић са Клинике за неурологију и
психијатрију за децу и омладину из Београда, а поред родитеља, округлом столу је присуствовао
председник СДС-а, као и представници Савеза и локалних организација из Ниша и Лесковца.
Овај скуп је један од начина да се о веома важној теми непосредно пренесе реч стручњака, корисне
препоруке и нове информације, али и чује мишљење родитеља, уз конструктивну дискусију и
неформалан разговор. 
Проф. др Ведрана Милић Рашић је истакла да је дијагностика ове ретке болести унапређена у нашој
земљи, да се од ове године на Институту за молекуларну генетику и генетичко инжењерство ради
секвенционирање гена, тако да је за врло мали број случајева потребно радити дораду у
иностранству, за разлику од претходног периода.
Један од закључака произашао из дискусије проф. др Ведране Милић Рашић и присутних родитеља
из целе Србије је да је неопходно унапредити транзицију пацијената са дечијих на одељења за
одрасле, што представља заједнички посао стручњака, родитеља и удружења из целе земље. Такође,
током дискусије се инсистирало на неопходности информисања породица о правовременом
генетском саветовању и анализама које се могу урадити у нашој земљи код будућих младих мајки.
Највеће интересовање присутних је било за новости о клиничким студијама које се спроводе у нашој
земљи. Захваљујући угледу који уживају наши неуролози у свету и доприносу удружења оболелих, у
Србији се спроводе три клиничке студије. Прва студија, која је у току, обухвата шест дечака из Србије,
и то је студија Italfarmaco - лек је Givinostat.  Друге две студије су Еxon skiping 45 и Еxon skipping 53.
Такође се ради и на могућности да се у Србију доведе и клиничка студија Еxon skiping 51.



Савет стручњака је да се сва деца оболела од Дишенове мишићне дистрофије вакцинишу
Фајзер вакцином која је одобрена за употребу у овом узрасту. Животни век оболелих од
Дишенове дистрофије се значајно продужио уз поштовање стандарда неге. Подршка
друштва је притом све значајнија, као потпора ресурсима породица оболелих, а услуге
социјалне заштите основа су за побољшање квалитета живота оболелих од ДМД.

Проф. др Ведрана Милић Рашић пренела је родитељима препоруке везане за вакцинацију деце
старије од 12 година, оболеле од Дишен мишићне дистрофије. Наиме, савет стручњака је да се
сва деца вакцинишу Фајзер вакцином која је одобрена за употребу у овом узрасту.
Животни век оболелих од Дишенове дистрофије се значајно продужио уз поштовање стандарда
неге код деце и младих оболелих од ДМД. Подршка друштва је притом све значајнија као
потпора ресурсима породица оболелих, а услуге социјалне заштите основа су за побољшање
квалитета живота оболелих од ДМД.
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.



ОДРЖАН СЕДМИ САЈАМ СТВАРАЛАШТВА ЧЛАНИЦА
САВЕЗА ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ

Сајам стваралаштва Савеза дистрофичара Србије је традиционална активност која се одржава
под покровитељством најзначијнијег партнера Савеза, Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања - Сектора за заштиту особа са инвалидитетом и уз подршку
Народне банке Србије, а која укључује изложбу радова са уметничких и креативних радионица
наших удружења, као и индивидуалних радова које су чланови стварали током целе године.
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Ове године, 18.октобра 2021. одржан је седми Сајам стваралаштва у галеријском  простору
Народне банке Србије на Славији уз учешће нешто мањег броја представника удружења из мреже
Савеза због епидемиолошке ситуације.

На самом почетку догађаја учеснике је поздравио председник Савеза дистрофичара Србије, Предраг
Бакић, а изложбу је свечано отворила Ања Шаргин из Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања – Сектора за заштиту особа са инвалидитетом.
Присутни су могли да уживају у резултатима различитих видова уметности и стваралаштва: сликарство,
цртање, прављење накита, осликавање предмета декупаж техником, пирографија, израда одевних али и
употребних предмета од различитих материјала, папира, стакла итд, док је најмлађа учесница, Анђела
Димитријевић из Београда, представила и своју збирку поезије „Кикицин поглед на свет“.
Радујемо се следећој изложби и разноврсним, живописним радовима, а до тада ћемо наставити да
негујемо и подржавамо уметничке капацитете, оригиналност и инвентивност особа са дистрофијом.

Драгана Малушев



Активност је имала за циљ социјалну интеграцију,
подстицање и развијање психичких и физичких
потенцијала особа са инвалидитетом путем
одржавања спортско - рекреативног дана у оквиру
архитектонски приступачног комплекса „Руц
Ждрело“ .
Подстицање развоја могућности и потенцијала особа
оболелих од неуромишићних обољења је веома
важно за побољшање квалитета њиховог живота,
самим тим је и наведена активност од великог
значаја за чланство.
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ПРОМОЦИЈА МОГУЋНОСТИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
СПОРТ ПО НАШОЈ МЕРИ

 
 
 
 

ВЕСНИК МД

Под покровитељством Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у
Бањи Ждрело, од 16. до 17. августа, одржана је активност Савеза дистрофичара Србије
„Промоција могућности особа са инвалидитетом – спорт по нашој мери“ која је обухватила
представнике и чланство из локалних удружења Савеза.



Такође, на седници је донета Одлука и о
расписивању редовних изборa за органе,
одговорна лица и комисије у Савезу
дистрофичара Србије, а рок за одржавање
редовне изборне Скупштине Савеза је 10. мај
2022. године. У вези са тим, образована је и
изборна комисија. 
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ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
САВЕЗА ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ

 
 

ВЕСНИК МД

Редовна седница Скупштине Савеза дистрофичара Србије одржана је у Книћу надомак
Крагујевца, 29. јула 2021. године и том приликом су чланови Скупштине усвојили извештај о
раду и финансијски извештај Савеза за претходну годину, годишњи програм рада и финансијски
план СДС-а за 2021. годину. Такође, чланови Скупштине су расправљали и одлучивали о даљим
плановима и могућностима заштите интереса чланства.

Делегати Скупштине упознати су са свим
текућим питањима која се односе на рад
Савеза, а посебна пажња била је посвећна
пресељењу Савеза у нови простор услед
рушења постојећег објекта.



Председник Удружења дистрофичара Ниш, Пеко Ристић, преминуо је у својој 74. години
живота. До последњег тренутка је био покретачка снага заједничке борбе за достојанствен
живот оболелих од мишићне дистрофије. Рушио је баријере на сваком кораку, првенствено оне
у главама људи.
Колико је значио, посебно младима, говоре речи Александра Војиновића: 
“Драги Пеко, био си наш предводник у борби за достојанствен живот и много више од тога. Био
си наш пријатељ и саборац, пун мудрих мисли и савета. Био си и остаћеш душа и симбол Ниша,
иако те је успоравао препрекама и неразумевањем. Ниједна баријера није могла да покори твој
дух и спречи те да живиш пуним плућима, посећујеш културне и уметничке догађаје и путујеш
где год да си наумио. Био си путоказ и пример како се бори за права која нам припадају. Утабао
си стазу којом морамо ићи, ако желимо да будемо равноправни са свима, а од те светле идеје
никад нећемо одустати. Настављамо твојом и нашом стазом, настављамо твоју и нашу борбу, са
тобом у нашим срцима и мислима. Живећеш заувек у нама и са нама. Хвала на свему што си
учинио за нас. Почивај у миру.”

Нишлије су рекле о њему:

“… Легенда нашег града, где год кренеш могао си срести чика Пеку. Пленио је вољом, тактом,
увек дотеран и врхунски достојанствен.”
“... Какав је то фини господин био, љубазан, пријатан, човек који греје душу кад га сретнеш.”
“… Пека, заљубљеник у уметност, науку, живот, Људе, љубав! Делиће по Рајским
пространствима свој оптимизам, хуманост, доброту, а и нас грејати људскошћу.”
“... Заљубљеник у позоришну уметност..., није изведена та представа коју није одгледао…,
поштовање за нашег сталног посетиоца.”
“… Захваљујући њему је мој син почео да чита књиге.”
“…. Почивај у миру чика Пеко, сваки разговор са тобом је била част.”

Удружење дистрофичара Ниш
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IN MEMORIAM 
ПЕКО РИСТИЋ

 



Да ли су се наши сарадници уморили? Можда јесу. Да ли су се предали и одустали? Нe верујем!
Изгубили су битку са тешким болестима, без јецаја и суза, али су уградили свој идентитет у
сваког од нас!
Добрила снажна, упорна, истрајна. Радован образован, културан, толерантан. Двоје људи
уједињених у борби против дистрофије у Међуопштинском удружењу дистрофичара
Смедерева. Радили су низ година заједно и готово истовремено напустили.
Добрила је поред дистрофије, 2010. оболела од карцинома. Своју тешку борбу са том болешћу
искористила је да позове угледног професора и све чланице Савеза на предавање о превенцији
и раном откривању опаке болести. То је уједно био први и последњи пут када је Добрила о
томе причала. А сви смо ми заборавили на то, све до ових дана, када нас је напустила. 
Радован је носио жал што не може више и боље, како за своје најрођеније, тако и за све особе са
дистрофијом. Искрен, правдољубив и надасве поштен, имао је разумевања за сваког и све. Увек
је тежио ка компромису. И увек је радио за удружење и чланове, никада за себе. Био је човек
какав се ретко среће у инвалидском покрету.
Обоје су поштовали традицију. Од шаховског меморијала посвећеног Радиши Цвејићу, преко
риболовног меморијала Станимира Раденковића, до славе Удружења. Сваку прилику
користили су да окупе чланове из целе Србије, размене искуства и искажу поштовање према
својим рано преминулим члановима и пријатељима.
Многи су сматрали да су такве активности превазиђене, али не и они. Поучени дугогодишњим
искуством непогрешиво су знали да такве активности никада неће бити превазиђене. Да су
били у праву потврђује одзив чластва, а и многе друге активности које спроводе активисти
Савеза, а које представљају само модификацију Добрилиних и Радованових акција.
Уз последњи поздрав мојим, нашим и вашим сарадницима Добрили и Радовану, иде и
последња захвалност за бројне пријатне и лепе тренутке проведене на активностима у њиховој
организацији. 
Вечна вам слава и хвала!!!
 
Радован Павловић
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IN MEMORIAM 

 

ДОБРИЛА НАШПАЛИЋ, 
СЕПТЕМБАР 2021 .

РАДОВАН ЈОВАНОВИЋ, 
ОКТОБАР 2021.



Жељко Алексић био је члан удружења дистрофичара
Сремског округа са седиштем у Руми. Члан од ране
младости, од давне 1986. године.
Све ове године био је најбољи промотер свог удружења.
Један од ретких кога су поштовали и волели у целој
Србији.
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IN MEMORIAM 

 

ЖЕЉКО АЛЕКСИЋ, 
14.5.1971 - 20.9.2021.

Градио је мостове пријатељства, оданости и поверења. И за разлику од других, њему то није
било тешко. То је био ОН, такав рођен – са душом и срцем за све нас. 
Знао је да цени живот и пријатељство. Учествовао је на спортским такмичењима, играо шах,
ловио рибу, ишао на море, у бање, возио бициклу, бринуо о својој мајци.
Учествовао је на многим дружењима... Наручио би и по неку песму за своје другаре, а да
никад није питао колико то кошта.
Такав је био наш друг Жељко! За њим једна суза креће. А онда друга, па трећа и незнам им
више број. А свака од њих, некад је живот била, неког од наших рано преминулих чланова
Савеза дистрофичара.
Почивај у миру друже наш и нек и теби небески дани буду лакши и лепши од
овоземаљских....
 
Крсто Марковић и Радован Павловић



Уједињене нације (УН) константно позивају на стварање инклузивних, приступачних и одрживих
друштава - нарочито усвајањем Универзалне декларације о људским правима 1948. године.
Временом, УН су као приоритет поставиле и промовисање унапређења положаја особа са
инвалидитетом и 1992. године је установљено да се сваке године обележава Међународни дан
особа са инвалидитетом.
Међународни дан особа са инвалидитетом обележава се 3. децембра и симболизује акције које би
требало предузимати свакодневно како би се промовисало и афирмисало пуно и равноправно
учешће особа са инвалидитетом у све аспекте друштва.
Ове године Међународни дан особа са инвалидитетом у свету обележава се под слоганом УН-а:
„Лидерство и учешће особа са инвалидитетом у стварању инклузивног, приступачног и одрживог
света после пандемије Ковид-19“.
Пандемија Ковид-19 дубоко је погодила цео свет, а посебно осетљиве групе, поједине особе са
инвалидитетом су биле рањивије и у додатном ризику због уведених мера током ванредног стања
и забране кретања, а како пандемија Ковид-19 и даље има широко распрострањене ефекте,
потребно је наћи начин за решавање системских неједнакости које су сада још видљивије.
Једна милијарда људи, или 15% светске популације, има неки облик инвалидитета, a у Србији
живи око 800.000 особа са инвалидитетом чији проблеми директно или индиректно погађају и
чланове њихових породица и најчешће живе на граници сиромаштва.
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3. ДЕЦЕМБАР
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 



И поред бројних помака у пракси и позитивних законских решења, особе са инвалидитетом у Србији
и даље не уживају довољно права која би им омогућила пуну једнакост и укљученост у све
друштвене токове, стога и даље интензивно треба радити на унапређењу њиховог положаја.
Особе са инвалидитетом треба да учествују у доношењу свих одлука важних за њихов живот преко
својих организација и Савеза, као и Националне организације особа са инвалидитетом - потребно је
донети посебан Закон о организацијама особа са инвалидитетом, побољшати приступ здравственој
заштити, посебно ако се осврнемо на пандемију изазвану вирусом Ковид-19 и тешкоће са којима су
се суочавале особе са инвалидитетом, смањити дискриминацију, утицати на побољшање социо -
економског положаја особа са инвалидитетом, повећати приступачност, унапредити положај жена и
младих са инвалидитетом, њихово образовање, информисање и комуникацију.
Савез дистрофичара Србије (СДС) као једна од најстаријих инвалидских организација основана
1968. године, данас у свом саставу има 21 градску, окружну и покрајинску организацију на
територији целе Републике и заступа интересе и потребе особа оболелих од дистрофије и сродних
неуромишићних обољења којих у Србији, према нашој евиденцији, има скоро 2.000.
Због специфичности инвалидитета и прогресивности болести, особе са дистрофијом се суочавају са
многобројним препрекама архитектонске, психолошке, социјалне природе, наилазе на
дискриминацију и предрасуде што онемогућава њихово потпуније учешће у друштвеној заједници.
Иако је положај особа са инвалидитетом у свим сегментима друштва знатно побољшан последњих
неколико година, потребно је омогућити већу равноправност  особа са дистрофијом и унапредити
положај особа са инвалидитетом.
Захваљујући Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Сектору за заштиту
особа са инвалидитетом, најзначајнијем партнеру Савеза, Савез је у овој години спровео различите
стимулативне и инклузивне програме у циљу јачања капацитета организација и унапређења
положаја особа са дистрофијом у оквиру програма „Заједно градимо бољу будућност у 2021.
години“
Заједно са локалним организацијама, Савез је реализовао низ активности које укључују: програме за
очување и развој социјалних вештина особа са инвалидитетом, социо-едукативни програме,
активности спортско - рекреативног карактера, традиционалне манифестације, активности које
доприносе инклузији особа са инвалидитетом, обележавање значајних датума, иновативне
активности чија је сврха повећање видљивости особа са дистрофијом, промотивне кампање у циљу
подизања свести јавности.
Такође, Савез дистрофичара Србије је и ове године  успео да реализује камп и програм подназивом
„Деца и млади са дистрофијом-будућност Савеза дистрофичара Србије“ чији је циљ оснаживање
деце и младих особа са дистрофијом и њихових породица. 
Велика пажња је посвећена јачању чланства и капацитета организација - социјално-здравственом
програму, решавању проблема најугроженијег дела чланства, раду на изменама и допунама Закона
и Правилника који обухватају права и интересе особа са дистрофијом, обезбеђивању помоћи за
најсиромашније чланове, састанцима са представницима релевантних институција у циљу
побољшања положаја особа са дистрофијом, информисању чланства и јавности као и координацији
рада са чланицама Савеза. 
Заштита и промовисање права особа са дистрофијом, континуирано подизање свести заједнице и
смањење дискриминације кроз активности републичке организације и удружења, представљаће
императив у раду Савеза дистрофичара Србије и у 2022. години. 
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УДРУЖЕЊА ДИСТРОФИЧАРА НИШ

 
 

Редовна годишња Скупштина удружења дистрофичара Ниш одржана је ове године нешто
касније него обично, у септембру месецу. Делегати Скупштине су се окупили да анализирају рад
удружења у претходној години и направе план рада за наредни период. Иако су околности у
време пандемије у многоме отежали рад, пронађене су алтернативне методе да се одржи
континуитет редовних активности, а и направи искорак у онлајн активностима.

Констатовано је да је материјална сигурност наших
чланова, као последица кризе, додатно пољуљана у
претходне две године. Такође су и финансијска
средства којима удружење располаже из истог разлога
значајно умањена. Услед смањеног нивоа редовне
здравствене неге која је нашим члановима неопходна,
удружење је одиграло значајнију улогу ангажујући се
око задовољења потреба својих најосетљивијих
чланова везано за коришћење апарата за искашљавање
и набавку маски, филтера и друге опреме која је
неопходна онима са оштећеном дисајном функцијом. 
Иако се квалитет услуга социјалне заштите, пре свега
персоналне асистенције, одржао у овим турбулентним
временима, јавила се бојазан међу онима који је
користе око тога да ли ће и у наредној години
задовољавати строге критеријуме за коришћење ове
услуге у граду. 

Из ових разлога је као приоритет активности у будућем периоду прецизиран низ корака које треба
предузети да би се очувала елементарна сигурност наших чланова којима је услуга персоналне асистенције
од животне важности. Услуга геронто домаћица веома је мало развијена у Нишу, те је потребно заговарати
јачање и овог сервиса.
Заједништво и породична атмосфера која одувек влада међу члановима кључ је дугогодишњег успешног
рада Удружења. Посебна захвалност дугује се великој ангажованости помажућих чланова, Споменки
Савић, Марини Савовић и Љубивоју Перуновићу. 
Након радног дела седнице, настављено је дружење у предивном амбијенту баште ресторана смештеног
надомак шуме.

Биљана Ђорђевић
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Компанија ЛИНК група и ове године је расписала интернационални конкурс за стипендије за особе са
инвалидитетом на неком од програма на ITAcademy, BusinessAcademy i InternetAcademy. Поносан сам јер
сам један од деветоро изабраних стипендиста из Србије који ће у наредних 12 месеци имати прилику да
бесплатно стекну знања и сертификате из области програмирања, графичког и wеб дизајна, електронског
пословања, предузетништва, ХР менаџмента и других изузетно тражених вештина.

Овај програм се може похађати онлајн, помоћу најсавременије
платформе за учење на даљину, путем рачунара или мобилне
апликације. Кроз ове програме се стичу вештине и знања из области
ИТ-а и савременог пословања. 
На свечаности која је организована 15. новембра у просторијама
компаније ЛИНК грпа у Београду, представници ових престижних
академија пожелели су нам пуно среће и успеха у предстојећем
учењу и усавршавању. Добили смо шансу да се докажемо у раду и
учењу без обзира на животне околности. Јако ми је драго што су
бесплатно школовање добили и моји другови Димитрије
Анђелковић, такође из Удружења дистрофичара Ниш и Александар
Милошевић, кога познајем као одличног шахисту, из Удружења
дистрофичара Београд.

Удружење дистрофичара Београда подржало је своје чланове приликом пријаве на овогодишњи
конкурс. Због ограниченог броја стипендија, стручни жири ЛИНК групе одлучио је да ће добитник из
београдског Удружења бити Александар Милошевић. Александар је приликом доделе награда изразио
задовољство јер постаје члан тима ИТ Академије. Он је изабрао усавршавање графичког дизајна, те је
истакао како је сигуран да ће управо ова прилика многима омогућити веће изгледе за запослење у струци
која је будућност, посебно за ОСИ.

- Сигуран сам да ћемо оправдати указано поверење и уз пуно рада и труда савладати предвиђено градиво за учење. Када сам
чуо за рад и едукативни програм ИТ академије, највише ме је привукло то што су области веома модерне и што се ове
конкретне образовне прилике јако ретко срећу или су неприступачне у традиционалном образовном систему. Оно што је
мени лично врло битно је управо та доступност предавача и водећих стручњака из одређених области које ме јако занимају
и којима желим да се бавим.
Кроз средњу школу, иако ово није био део наставе, почео сам самоиницијативно да истражујем, слушам и пратим онлајн
туторијале из основа веб дизајна што ми се веома допало и успео сам да стекнем неко основно разумевање из области.
Будући да од малена користим инвалидска колица, што је последица мишићне дистрофије, разумео сам да је рад на рачунару
једини перспективан пут за мене и простор у коме могу да се остварим. Након што сам препознао веб дизајн као област у
којој имам једнаке могућности као и моји вршњаци, одлучио сам да желим да уложим време и посветим се усавршавању,
како бих касније могао да се остварим на личном и професионалном нивоу и достигнем неку врсту финансијске
независности.

Вук Ђорђевић



По први пут ове године, Удружење дистрофичара Београда 16. новембра обележило је
Међународни дан толеранције и на тај начин отворило врата Недеље жена са инвалидитетом.
Том приликом, говорило се о оној другој страни инвалидности која не подразумева само
архитектонске препреке. 
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16. НОВЕМБАР – МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ
 

Узевши у обзир пандемију вируса Ковид-19 која је погодила читав свет, не можемо а да не
приметимо да су и овај пут управо жене током изолације поднеле највећи терет. Нису биле
поштеђене ни насиља ни дискриминације и управо овај податак оправдава нашу одлуку да на скуп
позовемо само жене чланице, али и жене боркиње испред других удружења.

Скуп је отворила Иванка Јовановић, извршна директорка Националне организације особа са
инвалидитетом. Присутне су поздравиле и Драгана Малушев, секретарка Савеза дистрофичара
Србије, као и Бранкица Митровић, социјална радница Удружења дистрофичара Београда. 

Том приликом договорена је сарадња на новим пројектима планираним за наредну годину, које је
представила Иванка Јовановић испред НООИС-а.

Бранкица Митровић
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ЈАВНИ РАДОВИ - КОРАК ДО САМОСТАЛНОСТИ
 
 
 

У периоду од 1. јула до 30 октобра, Удружење дистрофичара спровело је осме по реду јавне
радове. Национална служба за запошљавање ове године финансирала је запошљавање три
особе са инвалидитетом (без обзира на степен образовања) у нашем Удружењу. 

У периоду од четири месеца упослена лица радила
су на изради разних украсних кутија, кућица за
птице, украшавање употребних предмета декупаж
техником, као и исказивање своје креативности
израдом слика на дрвету техником пирографије.
Такође урађене су и поклон кутијице за децу на
кампу у Врднику. Стекли су услов да могу и
самостално да раде и приходују и на тај начин
побољшају свој економски статус.

Сарадња са Националном службом за запошљавање и ове године била је на завидном нивоу, а
нису изостале ни похвале за успешно спроведене јавне радове.
На крају да напоменемо да је ово осма година заредом како се јавни радови спроводе и да су на
тим истим радовима два лица остварила право на пензију, а два лица стекла услов за излазак на
комисији за доделу пензије.

Јовица Миленковић
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ДОБРА САРАДЊА УДРУЖЕЊА ДИСТРОФИЧАРА
ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

НОВИ ПРОСТОР У ЦЕНТРУ ГРАДА
Удружење дистрофичара Јужнобанатског округа са седиштем у Панчеву после непуних годину
дана како је остало без општинског простора, потписало је 1. јула 2021. са градоначелником
Панчева, Александром Стојановићем, уговор за нови пословни простор у самом центру града.
Како ми волимо да кажемо - 40 година рада нашег Удружења успело је да стане у 18 м2. Сада се
налазимо на адреси Генерала Петра Арачића 2Б. 
 

Такође, 7. септембра организовали смо и обележили Светски дан Дишенове дистрофије. Окупили
смо се испред Градске управе Панчево и заједно са градским већницима пустили у небо црвене
балоне. Активност је била медијски пропраћена. У часопису "Панчевац" објављен је и краћи текст. 

Наше Удружење успешно реализује програмске активности преко Савеза дистрофичара
Војводине, а са спортских такмичењима у организацији Савеза, никада се не враћамо без пехара.

Слађана Раденковић
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Дан је почео посетом манастиру Жича, задужбини Стефана Првовенчаног и његовог брата Светог
Саве. Љубазно сестринство упознало је госте са историјом манастира и културно-уметничким
наслеђем средњовековне Жиче, а по разгледању манастирског комплекса једна од монахиња
поделила је бројанице оболелима од мишићне дистрофије и уз Божији благослов пожелела им
здравље и срећу у животу.
Након посете манастиру дружење је настављено у ресторану „Сунце“ где је реализована трибина
„Добре и лоше праксе у раду удружења на локалном нивоу“.
Чланови оба удружења изнели су своја искуства, своје потребе и поделили утиске о начину
функционисања и различитим могућностима суживота у оквиру својих удружења.
По завршетку трибине организован је заједничи ручак уз дружење до вечерњих часова.
                                   
Владан Петровић
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ЗАЈЕДНИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА
ДИСТРОФИЧАРА ИЗ КРАЉЕВА И ЧАЧКА 

Руководство и стручни сарадници Удружења дистрофичара Краљево – Рашки округ и
Удружења дистрофичара Моравичког округа из Чачка организовали су 21. јула 2021. године за
своје заинтересоване чланове, а било их је око 30, активност под називом „Напусти изолацију,
успостави комуникацију и упознај могућност за рехабилитацију“, а ради размене искуства и
дружења.



У спортском духу, по топлом сунчаном дану, на уређеној стази језера, пребогатог разноврсном рибом, 8
такмичара у трочасовном надемтању, доказали су своје риболовачко умеће борећи се за екипног
победника и звање „мајстора стазе“. 
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ТРАДИЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ У
СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ  

На језеру Сисевац, у прекрасном амбијенту истоименог излетишта у близини Параћина, 22. јула
2021.  године, у организацији Удружења дистрофичара Краљево одржано је традиционално
такмичење у спортском риболову за лица оболела од мишићне дистрофије. После пар година,
по затварању манастирског рибњака у Жичи за спортска такмичења и пандемије КОВИД 19,
УДК је на предлог својих пријатеља из Параћина наставило традицију такмичења у спортском
риболову, тако да су били  „домаћини на туђем терену“ у Сисевцу двочланим екипама из
Смедерева, Чачка и Параћина. На жалост позиву се нису одазвала удружења из Ужица и Новог
Пазара. 



После судијског тајмаута (мерење улова) такмичари и
њихови пратиоци преселили су се у ресторан
„Сисевац“ на освежавајућа пића, пригодан ручак и
дружење. По протоколу, у паузи између пића и
риболовачких шала, уследило је проглашење
победника у екипној конкуренцији и мајстора стазе,
као и додела пехара домаћина УДК. 

Резултати такмичења су:

1. УД Краљево: Ненад Чурлић, Дејан Макрагић –
43,290 кг улова 

2. УД Смедерево: Влада Додић, Предраг Чурлић –
20,330 кг улова 

3. УД Параћин: Срђан Миленковић, Милош
Милосављевић - 20,145 кг улова

4. УД Чачак/УД Смедерево: Тодоровић Славица,
Радован Павловић – 2,935 кг улова 

Три првопласиране екипе добиле су пехаре. 

За мајстора стазе, уз доделу пехара, проглашен је
Ненад Чурлић из УД Краљево. Његов улов је за
дивљење: 33,135 кг рибе, истовремено и највећа
уловљена риба на такмичењу од  5,5 кг. 
Испуњени утисцима, после вишесатног пријатељског
дружења, такмичари су са својим пратиоцима
кренули у своје градове, са жељом да се поново
сретну на некој новој дестинацији.
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Слободно можемо рећи да смо веома задовољни храном и смештајем који је овог пута био у II
фази (новом објекту) Института. Такође нас је и време послужило те нас је пратило сунце и високе
температуре, тако да смо се могли препустити чарима мора и сунца. Понеки од нас су
искористили прилику да посете град Херцег Нови, прошетају старим градом и упознају остале
знаменитости овог древног града. 
Превоз је као и приликом наших предходних путовања од Београда до Тивта и назад организован
авионом. 
Уз добро расположење, пријатно дружење и праву атмосферу и овај опоравак ће нам остати у
дугом и лепом сећању.
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ОПОРАВАК У ИГАЛУ 
 Удружење дистрофичара Сремског округа наставило је са својом дугогодишњом  активношћу која

је започета још давне 2001. године и по 18. пут за ових 20 и "кусур" година организовало
рехабилитациони опоравак поново на мору. У периоду од 10. до 20. августа 2021. године одржан
је рехабилитациони опоравак чланова у Игалу са смештајем у Институту „Др Симо Милошевић“.
Овога пута на опоравку је укупно боравило 12 особа од тога 6 чланова и 6 пратилаца



По други пут ове године излет и дружење чланова организовани су 12. септембра и то у »срцу«
Фрушке Горе, у предивном амбијенту ресторана »Змајевац« који је окружен лепом природом и
зеленилом. Одзив чланова са својим пратиоцима као и раније у сличним приликама био је веома
добар, док су нам драги гости били представници Удружења из Панчева. С обзиром да је и време
било веома лепо, то је додатно утицало на добро расположење присутних, чему су додатни
"шмек" дали и тамбураши, те је уз пријатан ручак и освежење дружење потрајало до касних
поподневних сати,

Крсто Марковић

СТРАНА  27
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ИЗЛЕТ ЧЛАНОВА НА ФРУШКОЈ ГОРИ 
 

Удружење дистрофичара Сремског oкруга је наставило своју дугогодишњу праксу организовања
излета чланова у природи. 



СТРАНА  18

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ОБОЛЕЛИХ ОД
ДИШЕНОВЕ МИШИЋНЕ ДИСТРОФИЈЕ

 Удружење дистрофичара Златиборског округа са седиштем у Ужицу је и ове године, 7.
септембра на Градском тргу у Ужицу, обележило Светски дан оболелих од Дишенове мишићне
дистрофије, уз универзалан слоган “Живети са Дишеном”. 

Дан Дишенове мишићне дистрофије је установљен ради промовисања и
представљања права и могућности особа оболелих од ове неуромишићне
болести. Недостатак свести о овој болести доприноси закаснелој
дијагностици и лечењу у просеку од две и по године. 
На основу препоруке Светске организације и оболелих од Дишенове
мишићне дистрофије, у промовисању права оних који се суочавају са
Дишеновом мишићном дистрофијом укључило се и Удружење дистро-
фичара Златиборског округа.
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СТРАНА  28

Циљ нам је да у сарадњи са установама и институцијама у граду, али и са медијима и осталим грађанима, скренемо
пажњу јавности на могућности и проблеме са којима се ове особе свакодневно суочавају.
У оквиру обележавања овог дана, заједно са члановима Удружења као и децом волонтерима, на Градском тргу
делили смо мотивационе поруке пролазницима и осликавали платно уз поруку “Пријатељство је моћ!”.
        
Биљана Суботић, дипл. социјална радница 
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УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
„ИНКЛУЗИВНИ САВЕТОДАВНО-ЕДУКАТИВНИ И СОЦИО-
ТЕРАПИЈСКИ ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ЊИХОВИМ

ПОРОДИЦАМА У ГРАДУ УЖИЦУ“

У протеклих годину дана, Удружење дистрофичара Златиборског округа – Ужице, у партнерству
са градом Ужицом, успоставило је нову социјалну услугу „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 је отпочео са функционисањем кроз два пројекта подржана од Тима за
социјално укључивање Владе Републике Србије (СИПРУ), Владе Швајцарске, као и УНОПС-а кроз
програм Swiss PRO. 
У претходних неколико месеци, у оквиру наведене услуге било је организовано неколико
различитих активности.
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СТРАНА  18

Крајем јуна, у башти Градског културног центра, одржана је продајна изложба хуманитарног
карактера „Померимо границе хуманости“. Изложба је организована као завршница пројекта
"Подршка развоју иновативних приступа за социјално укључивање", подржаном од стране Тима
за социјално укључивање и смањење сиромаштва (СИПРУ) и Владе Швајцарске, у оквиру кога је и
успостављена ова нова услуга социјалне заштите, На изложби су представљени ликовни,
грнчарски и луткарско-драмски радови учесника ових радионица, који су се могли и купити. Сва
новчана средства прикупљена продајом ових радова уплаћена су на рачун најмлађег члана
Удружења дистрофичара – Богдана Кнежевића, који болује од прогресивног облика мишићне
дистрофије. 
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У августу месецу одржана је завршна конференција пројекта “Заједно за привремену туђу негу за
особе са инвалидитетом” која је реализована у оквиру програма “Подршка Швајцарске развоју
општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO”. Гост на
завршној конференцији био је програмски асистент Swiss PRO програма Един Башић, који је
истакао да овај пројекат представља подршку партнерском односу између локалне самоуправе и
удружења које се бави питањима најрањивијих група, наводећи Ужице и успостављање нове
услуге као пример добре праксе за остале локалне самоуправе. 
Ова услуга настављена је са пружањем и развојем и у протеклих пет месеци (август-децембар),
односно до краја 2021. године, финансирана од стране локалне самоуправе, а сходно
дефинисаним потребама, досадашњем искуству и постигнутим резултатима, остаће одржива и у
2022. години. 

Биљана Суботић, дипл. социјална радница / стручна радница УДЗО
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