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РЕЧ УРЕДНИКА

Оно што се у на-
шим средствима јавног 
информисања, тек 
по-негде, стидљиво 
спо-миње, а о чему се 
у свету отворено говори 
о томе, ето, ушло је и на 
наша врата без икаквог 
пардона, и без икакве 
милости: к р и з а. Да-
кле, редовни читаоци 

„Сунцокрета“ ако приметите да смо променили 
квалитет штампе и динамику редовног излажења 
четири броја годишње то је управо због горе на-
веденог разлога.Ускоро ће те „Сунцокрет“ моћи 
читати на веб сајту www.cerebralnaparaliza.rs 
Боље ће нам бити с в и м а ако наставимо радити, 
истрајавати у својим настојањима, помагати се и 
покушамо ли играти поштеније! 

Ипак, упркос свим проблемима, знајући да 
користимо сваку добру прилику за разне празни-
ке, славе, рођендане и спортске и личне победе 
уместо даљег увода поклањам вам песму за сва-
ку такву прилику. Народи балканских простора 
су баш у томе неуништиви! Песма нас је вазда 
одржала. А, и добро вино, а  и  добра ракија у уме-
реним количинама.   

Жељко Канурић

З Д Р А В И Ц А
ЗА СВАКУ ДОБРУ ПРИЛИКУ

За добра стара времена
за тебе и мене
за орахе у сунчаном октобру
за све живе 
и за све мртве
који исто негде живе
за космичке црне рупе 
које нас можда воде
нама иза леђа
за све ведре жене
за бебе жуте црне и беле
за сунце
за Марка Краљевића доброг
а и страшног 
за Лазара Немањића 
који сабира 
небеско – земаљску војску
па уколико то заслужимо
да ослободимо србско Косово
за цареве каквих на Земљи
више неће бити
за обичне људе

И за шта још

Може за топли  кестен
у јесени
омиљену књигу
за пчеле и мед
за бели лук
за мирис летњег јутра
за дан као што је овај
за успомену и понеку жељу
за тугу која окрепљује
за мир Божији међу људима 
за децу баш такву каква јесу
за другарство дуго и полако
за тајну да се не открије одједном сва
за заборав
да временом не изгубе лепоту тајне
за векове године и овакве тренутке
за добар глас и добар сан
за још много шта
за Песму над песмама цара Соломона
за ово вино од неколико година
за живот живота
ж и в е л и !

Жељко Канурић

Вести из
Републичког
Савеза

Поштовани, 
у прилогу дописа дајем вам 
ближе информације за особе са 
инвалидитетом које немају про-
цењену радну способност, одно-
сно немају званично утврђен 
статус особе са инвалидитетом 
о праву на утврђивањe и проце-

ни радне способности у складу 
са Законом о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом:

1. Потребно је да се обрати-
те Вашем изабраном лекару 
у надлежном Дому здравља, 
који ће Вас упутити на по-
требне дијагностичке пре-
гледе. Изабрани лекар Дома 
здравља попуниће на посебно 
утврђеном обрасцу – Предлог 

за утврђивање инвалидно-
сти.
2. Попуњен захтев за проце-
ну радне способности (обра-
зац 1 – узети од Националне 
службе) уз одговарајућу ме-
дицинску и другу неопходну 
документацију подносите над-
лежној организационој једи-
ници Националне службе за 
запошљавање према Вашем 
пребивалишту.

MЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
(оригинал или оверена фото-копија) чини:
- предлог за утврђивање инвалидности, који 
је претходно попунио изабрани лекар над-
лежног дома здравља
-отпусне листе са подацима о налазима и из-
вршеним прегледима
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- специјалистички налази (не старији од 6 месе-
ци)
- дијагностички тестови
-лабораторијски налази
- налаз психолога
ДРУГА НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- социјална анкета (попуњава је стручни сарад-
ник Националне службе за запошљавање)
- исправе о остваривању појединих права ако 
сте корисник (уверење о остваривању права по 
основу социјалне заштите)
- решење о статусу особе са инвалидитетом 
(уколико га поседујете)
- доказ о стручној спреми или радном искуству 

(копија дипломе) 
-уверење о стручној спреми или копија радне 
књижице)

Након подношења захтева, од Националне 
службе за запошљавање добићете информа-
цију о тачном времену и месту одржавања  
процене радне способности Процена се врши 
у просторијама Националне службе за запо-
шљавање Неопходно је ваше лично при-
суство.
Оцену радне способности врши комисија – ор-
ган вештачења Републичког Фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање, коју чине: лекар веш-

так Републичког Фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање, специјалиста медицине рада, 
психолог и стручни радник Националне службе 
за запошљавање.
Комисија сачињава Налаз, мишљење и оцену у 
погледу радне способности.
На основу Налаза, мишљења и оцене комисије 
која је вршила оцену радне способности, На-
ционална служба за запошљавање доноси 
Решење о процењеној радној способности 
и могућности запослења, одн. одржања 
запослења.

NEGA INVALIDA 
DONOSI NAKNADU
BLIC   B. S. | 26. novembar 
2011. 08:33 |
Novi zakon o socijalnoj zaštiti 
predviđa da onim penzione-
rima koji se direktno brinu o 
invalidnom članu svoje poro-
dice sleduje mesečna nakna-
da, koja sada iznosi 12.220 
dinara
PENZIONERIMA koji se direk-
tno brinu o invalidnom članu 
svoje porodice, Ministarstvo 
rada i socijalne politike ispla-

ćuje mesečne naknade - predviđeno 
je novim zakonom o socijalnoj zaštiti. 
Prve isplate su već počele, ali u ovom 
resoru očekuju veći broj zahteva u na-
rednom periodu.

- Reč je o sasvim novom pravu koje 
se finansira iz budžeta - objašnjava 
Ljubomir Pejaković, savetnik ministra 
rada i socijalne politike. - Oni koji su 
zahtev za naknadu podneli čim je za-

kon stupio na snagu 
dobili su po 12.007 di-
nara, i takvih je 54. Te 
naknade se usklađuju 
kao i penzije, dvaput 
godišnje - u aprilu i u 
oktobru - što znači da 
će naknada rasti. Pre-
ma poslednjem okto-
barskom usklađiva-
nju, već iznosi 12.220 
dinara.

Трибина „НЕ ДОЗВОЛИ ДА ТИ КОЛИЦА БУДУ 
ПРЕПРЕКА ЗА СНОВЕ“

Позивамо све зантересоване на три-
бину: “НЕ ДОЗВОЛИ ДА ТИ КОЛИЦА 
БУДУ ПРЕПРЕКА ЗА СНОВЕ“. Трибина 
спада у активности савеза „СУНЦО-
КРЕТ“ за цребралну и дечију пара-
лизу Војводине и биће одржане у 9 
градова, у којима постоје удружења 
која су чланице нашег Савеза. Пу-
тем трбина ћемо приказати живот-
но искуство и борбу једне девојке 
са церебралном парализом. Њено 
школовање, разочарења, падо-
ве и успехе. Трновит пут од ђака 
првака до дипломиране правнице, 
водитељке правне и филмске ради-
онице и међународног признања 
и високе оцене домаће публике за 

њен дебитантски докуменарнирни 
филм. Представиће се тако начин 
живота особе са инвалидитетом уз 
персоналну асистенцију и данашњу 
доступност разним врстама нових 
технологија и лакшег начина само-
сталног живота. 
Подизање свести грађанима и 
мотивација самих ОСИ јесу главни 
циљ ове трибине.
Трбину води: Јелена Радовић дипл. 
правница и она лично прича
своје животно искуство путем фил-
ма и својим речима.
Докторица или психолог прича 
о церабралној парализи из свог 
аспекта.

Персонални асистент прича из свог 
угла.
Родитељ такође учествује у триби-
ни.
За сада знамо да ће се трбине од-
ржавати у марту у Суботици,
током априла у Апатину, у мају у 
Сомбору и месеца јуна у Зрењанину.
Накнадно ће се одлучити о распо-
реду одржавања трибине у другим                                                                              
градовима чланицама Савеза за 
церебралну и дечију парализу 
Војводине.

Јелена Радовић          



            СУНЦОКРЕТ ИНТРВЈУ
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Марко реци нам нешто о себи ?
Први пут када су ме питали шта бих 
волео да будем кад порастем,ко из 
топа рекао сам поп (свештеник).
Међутим, брзо сам преформули-
сао своју неочекивану изјаву и 
чврсто одлучио да будем лекар.То 
је била толико јака жеља, да и на-
кон више од двадесет година стоји 
као звезда, далека и висока.Хтео 
сам после осмогодишње школе да 
одмах упишем медицину,али је тај 
јаз надоместила средња медицин-
ска школа у којој сам стекао велико 
знање и звање медицинског тех-
ничара, на које сам поносан .Упи-
сом на Медицински факултет био 
сам далеко ближи остварењу свог 
животног сна. Међутим, велико 
разочарење настаје када ме је опа-
ка болест сурово избацила из игре.
Волонтерски рад са децом Днев-
ног боравка удружења  „Сунце“ и 
озбиљнији приступ поезији бивају 

мој спас. Данас , девет година од 
појаве првих симптома, мислим 
да имам разлога да будем срећан. 
Бавим се поезијом, фотографијом, 
волим дружење и путовања, али 
жал за струком не јењава, као ни 
моје настојање и преокупација да 
помогнем свакоме коме  је макар 
лепа реч довољна да емпатским 
приступом придобијем поверење 
саговорника.

Какав је осећај кад ти из штампе изађе 
нова књига песама? 
Осећај је неописив. Прва реч која 
најадекватније карактерише то ста-
ње је ПОБЕДА. Лепо је када успете 
да минули рад уоквирите у неку 
форму и прикажете то јавности. 
Напомињем да књига није ту због 
других, већ због мене. То је успех. Не 
желим да будем лажно скроман,то 
је савршенство моје несаврше-
ности. Диван осећај испуњености 

и еуфорије који почиње још оног 
тренутка када тачка означи крај 
прве песме будуће збирке.

Како је настала твоја нова збирка песама 
„УСПАВАНКА ЗА АНЂЕЛА“? 
„Успаванка за анђела“ је настала 
као и две њене предходнице – из 
срца. То је жеља и позив свима да 
дефинишу осећања, слободно и 
лепршаво, али храбро и искрено. 
То је збир мојих доживљаја и пер-
цептивних бележака сублимира-
них и сведених у стихове. Два глав-
на мотива су доминантна: љубав и 
равница. Све остало је садржано 
у те две речи. Пуно мисли, описа , 
импресија и размишљања одликује 
мој рукопис. То су мотиви који сва-
кодневно лебде у нама и око нас. 
Нисам Худини, не правим трикове. 
Све што сам ја опазио пролазећи 
кроз неки простор и време, про-
шло је и поред вас. Разлика је у томе 
што сам ја само то прибележио.Ако 
се неко препозна у тој причи значи 
да песма (књига) постоји.

Да ли је тешко носити бреме пес-
ника кроз живот ?
„Свако бреме терет свој муком  
носи“, записао сам у песми ФИЛО-
ЗОФСКА МИСИЈА, тако бих и при-
шао одговору  на ово питање.Фи-
лозофски. Мислим да то пре свега 
зависи од садржаја товара који 
је упрегнут као и од става сваког 
појединца према истом. Оптими-
сти је све лако, па и најтежи шамар, 
док песимиста тоне а да товар није 
ни покушао да помери. Реално, 
сваком се чини  да су његове сапи 
најслабије. Песници нису много 
поштеђени, само што они своје не-
мире амортизују кроз писану реч, 

ПОБЕ Д А ПЕСНИК А
Стални сарадник нашег часописа „СУНЦОКРЕТ“ Марко Иванчевић објавио је нову књигу песама под 
насловом „УСПАВАНКА ЗА АНЂЕЛА“, те је то био добар повод да са њим поразговарамо о поезији, књигама, 
животу и песничким темама.  

Марко Иванчевић



где са гнушањем одбацују све 
што им је вишак и што их спута-
ва у уметничком изразу.

Имаш ли утисак да су песници једини, 
митски алхемичари јер све што до-
такну, виде, чују, доживе и одсањају 
може да постане песма?    
Они су чаробњаци, претварају, 
конвертују осећања у њима ра-
зумљив код. Ако су довољно 
вешти, могу то врло успешшно 
да изведу. Треба направити раз-
лику између занесењеака и пес-
ника оптрећених и опседнутих 
својом уметношћу. Ови други 
не умеју да сањају, а ови први 
покушавају да разумеју њихову 
самоувереност у оно што раде.

Имају ли песници и поезија у данашњем 
друштву и времену довољно просто-
ра да дођу до речи?
Верујем да имају. “Лепа реч и 
гвоздена врата отвара“. Оштра 
реч и здрава мисао увек нађу 
неку пукотину у времену и 
димензији из које долазе. 
Питање је само да ли је чо-
век затражио, замолио за реч. 
Мада понеки вапај за слобо-
дом бива унапред осујећен 
на неуспех и пропаст, али и он 
пронађе своју фреквенцију. 
Ако се ћути, не пише, апстини-
ра од читања, не игра са речи-
ма, простор постаје сувишан а 
друштво голо,сирово.Не треба 
ићи ни у другу крајност – отимати 
реч, јер су речи бесплатне и има 
их довољно, толико да се спрече 
глобалне катаклизме, и подстакну 
племенита осећања у свима нама.

Окружени смо брзином и дигиталном 
технологијом хоће ли књиге и библиотеке    
преживети? 
Надам се да хоће. Дигитална те-
хнологија јесте револуционарно 
откриће и невероватно средство у 
свеопштој комуникацији. Међутим 
ту нема уметности, нема душе. Би-
блиотека није банка информација, 
већ збирка уметничких дела  Књига 
мора живети , јер да би  дошло до 
процвата и напретка технике,морју 
се још многе књиге написати.Про-

блем је и у писмености, јер мали је 
проценат  становништва који има 
право да се сматра дигитално пис-
меним.

Поезија и песници вероватно ће се некако 
снаћи као и увек ?
Наравно. Људска мисао се не може 
и не сме убити. Она је вечна. Јер и 
у најтежим ситуацијама  дух народа 
постоји и одолева.

Србија и цео Балкан су пребогати народ-
ном поезијом и могу ли нас те песме упркос 
свему зближити?    
Политиком се не бавим, али крат-
ко ћу рећи: Балкан је врло неста-
шан – БУРЕ БАРУТА. Све је могуће. 
Народно стваралаштво треба да 
буде симбол и богатство нације, 

које итекако треба да буде спона 
међу народима и културама у свим 
облицима уметности, а не  само у 
књижевности.

Марко шта тренутно читаш?
„Нож“ Вука Драшковића.

Жељко Канурић
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Никада не мисли на будућност.
Она је у сваком случају ту за 
час.   

Алберт Ајнштајн
амерички научник

(1879 – 1955)



ИСПУЊЕНА ЖЕНА
Жена која зна да живи, да се бори и избори са низом препрека и због тога  остварује своје  снове. Она је 
једна од нас која живи са последицом цeребралне парализе, али то је у сенци јер у први план избија да је 
она успешна и у сваком погледу остварена жена: Милица Мима Ружичић Новковић као гост наше правне 
рубрике открила нам је који је то кључ њеног успеха.

            СУНЦОКРЕТ ИНТРВЈУ
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Милице реци нам нешто о „ЦЕНТРУ ЖИВЕ-
ТИ УСПРАВНО“?
Центар је организација која засту-
па интересе ОСИ и њихових по-
родица. Постоји од 2000-те године 
и идеја је проистекла из саветова-
лишта за психосоцијалну подршку. 
Центар сада делује кроз три про-
грама:
А) приступачност
Б) једнакост у јавном говору
В) вршњачко саветовалиште за 
децу и младе ОСИ и њихове ро-
дитеље и старатеље.
У оквиру једнакости у јавном гово-
ру има три сегмента:
А) пилотирање службе социјалне 
заштите које не постоје у заједници 

а закон их препознаје
Б) истраживање, праћење медиј-
ских садржаја на тему инвалидно-
сти и издавачки рад.
В) тренутно се пилотира сервис 
ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ који 
постоји већ 2,5 године, а пре тога 
смо пилотирали сервис превоза на 
основу кога је добијен сервис дис-
печерског центра у Новом Саду.

Шта је оно што тебе покреће , даје ти 
енергију за многе твоје домете?
То што сам схватила да од мене за-
виси у каквом ћу амбијенту да жи-
вим, радим и функционишем. Ако 
будем чекала да неко други , тамо 
далеко, нешто уради уместо мене 

прође ми живот.

Како се осећаш када треба да донесеш неку 
важну одлуку?
На почетку је било лако а сад је 
све теже и теже. Опрезно мерим и  
процењујем шта и како треба ура-
дити. Приватно доносим одлуке 
лако, слушам своје срце. Пословне 
одлуке доносим сама али и са дру-
гим сарадницима. 
Како си посматрала свет као мала 
девојчица?
Јако ми је било лепо и још увек по-
сматрам свет на тај начин. Била сам 
доста живахно дете, доста људи из 
моје околине је утицало на неке си-
стеме вредности. Стварно је било 
супер... до ‘91. године док нису по-
чела ратна страдање на нашим 
просторима.

Да ли сматраш да си постигла све оно 
шти си желела?
Да,постигла сам. Све оно што је 
преостало да се уради било би до-
бро да се уради. На оно што је мог-
ло да се утиче ја сам утицала.

Реци ми шта је то потребно да се оствари 
циљ?
Да бисмо остварили циљ тре-
ба добро да познајемо тај циљ и 
да препознамо делове и начине 
остварења. Треба да имамо ин-
формације шта се дешава у свету, 
и у нашем окружењу, да радимо у 
складу са тим. Добра намера, чисто 
срце и све што се може постићи и 
на личном и на пословном плану.

Шта кажеш себи кад ти се деси неки неу-
спех?

Милица Мима Ружичић  Новковић
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LEKOVITO BILJE

SMOKVA
Drugi nazivi: smokvinica, smokvenica,
                             figovnik 
Latinski naziv: ficus carica
Engleski: Fig  

Живот ми доноси све оно што ми 
треба, тако да и из доброг, и из ло-
шег може нешто да се научи .

Како је бити на челу једног успешног 
сервиса као што је сервис ПЕРСОНАЛНЕ 
АСИСТЕНЦИЈЕ?
То је одговоран посао. Сервис је 
намењен ОСИ и утиче на наше 
животе и наше породице, на жи-
воте људи који раде са нама и на 
њихове породице. И даље имам 
исту енергију али су услови сре-
дине постали много комплекснији, 
моја воља ,снага и енергија можда 
нису довољни. Сви треба да ура-
димо још пуно тога и да дамо све 
од себе да би још ОСИ постали ко-
рисници сервиса. Ово је промена у 
мом животу а и у животу свих нас.

Шта значи персонална асистенција за осо-
бе са инвалидитетом?
Сервис персонална асистенција је 
алат, оруђе и предуслов  за само-
сталан живот људима који не могу 
сами да ураде све што би хтели јер 
имају инвалидитет. То је сада неки-
ма од њих део живота. Персонал-
на асистенција је основни сегмент 
који представља право на избор, 
и уз приступачност, и уз вршњачку 
едукацију представља услов за са-
мосталан живот ОСИ.

Који су принципи самосталног живота?
Основни принципи су: право на 
наш избор, одлуку, одговорност, 
контролу, грешку...   

Која би била твоја порука младим ОСИ?
Живот сваког човека је једнако вре-
дан. У свету има око петсто милиона 
ОСИ и представљају велики ресурс 
и свако од нас треба да да допри-
нос свету у коме живи, да да своју 
поруку. Младима поручујем да 
обавезно прочитају међународну 
конвенцију Уједињених Нација и 
закон о дискриминацији и пре-
познају их. 

Јелена Радовић

Opis biljke: smokva je relativno nisko drvo s ve-
oma razgranatom krošnjom. Starije grane sive su 
boje, a mlade tamnozelene. Listovi su naizmenični, 
veliki i nepravilno usečeni. Na mladim granama pri 
dnu se nalaze zalisci. Cvetovi smokve zatvoreni su 
omotačem kruškastog oblika. Od tog cveta posle 
nastaje sočni plod s mnoštvom semenih koštica. 
Oplodnju vrše insekti u unutrašnjosti cvetnog 
omotača. 

Stanište: uzgaja se u području mediteranske kli-
me pa čak i u Vojvodini.(tokom zime zaštiti). 
Lekoviti deo biljke: za lek koristi se svež ili osu-
šen plod.
Lekovito delovanje: plod smokve reguliše pro-
bavu. Kao čaj koristi se kod jakih prehlada.Osim 
što o lekovitosti smokve postoje mnogi stari zapisi, 
dokaz je i upotreba njenih plodova kao leka pro-
tiv mnogih bolesti, kao i za jačanje i obnavljanje 
energije i vitalnosti. Po svetu je raširena upotreba 
smokve kao preventivnog i tradicionalnog sredstva 
protiv raka. Smokve i njihov mlečni sok imaju jako 
antiseptičko sredstvo, fungicidno i dezinfikujuće 
delovanje. Mlečni sok takođe pomaže kod glista i 
ostalih crevnih napasti, a leči i gljivice, bradavice 
na koži i omekšava kurje oči i žuljeve. Ova voćka je 
poznata i kao blago sredstvo za čišćenje, pri tom ne 
izazivajući grčeve i dijareju. Pomaže u snižavanju 
povišenog krvnog pritiska, jer je dobar izvor kali-
juma, minerala bitnog za kontrolu krvnog pritiska. 
Može da bude od pomoći čak i pri mršavljenju. 
One su dobar izvor vlakana, koja održavaju osećaj 
sitosti i odgovarajući nivo energije. Dakle, smokve 
ne goje, a dovoljno su hranljive, tako da su dobar 
izbor za svaku dijetu. Održavanje kostiju u dobrom 
stanju je još jedna funkcija smokvi, jer su odličan 
izvor kalcijuma. Smokva sadrži malo kalorija, ali 
dosta korisnih sastojaka potrebnih ljudskom or-

ganizmu: bakar, beta karoten, biljna vlakna, 
biljne masti, biljna ulja, vitamin A, Vitamine 
B1, B5 i B12, vitamin C, vitamin E, vitamin P, 
gvožđe, enzime (ficin), etrična ulja, kalijum, 
kalcijum, magnezijum, mangan, oligoele-
mente, selen, fosfor i šećer.
Sto grama svežih smokava sadrži oko 40 kalorija, a 
suve smokve ih imaju pet puta više. 
Lekovite osobine: Sveža i suva smokva povoljno 
utiču na zdravlje, mada se koristi i sok od zelene 
smokve ili list. Navodimo samo neke bolesti i tego-
be kod kojih smokva može pomoći: bolovi u mišići-
ma, bronhitis, bradavice i kožne bolesti (sok zelene 
smokve kao premaz ili obologa), gastritis, gliste i 
crevni paraziti, gljivice (sok kao premaz), grčevi 
u stomaku, dijabetes (čaj), depresija, dijareja, za 
normalan rast dece, za poboljšanje koncentracije 
i pamćenja, impotencija, jačanje nervnog sistema, 
nadutost stomaka, neke vrste raka, neplodnost , 
nervoza i nesanica, održava krvne sudove, osteo-
poroza, popravlja raspoloženje, prevencija bolesti 
organa za varenje, problemi sa mišićima, problemi 
sa holesterolom , problemi sa krvnm pritiskom i 
krvnim sudovima, problemi sa nervima (živcima) 
, problemi sa kostima i zubima, problemi sa trigli-
ceridima u krvi, protiv celulita, protiv gojaznosti , 
protiv starenja,  protiv stresa, problemi u trudnoći i 
tokom dojenja, razne infekcija, upale pluća ili orga-
na za disanje i prehlada (upotreba čaja), pospešuje 
rad creva, ubod i ugriz insekata (stavljati obloge), 
uganuća i istegnuća, i fizički zamor .
Korišćenje smokve: Za ishranu i kao lek koristi se 
svež ili osušeni plod, sok, vino, list (za pripremanje 
čaja i obloga), ali i kora drveta. Smokva je dostupna 
za ishranu tokom cele godine (sveža ili sušena). 
Način delovanja i upotrebe: Smokva je pogod-
na za ishranu zbog dosta lekovitih sastojaka a re-
lativno malo kalorija. Sveže i sušene smokve kao i 
drugo suvo voće treba često koristiti u ishrani, ne 
samo kada je post ili u nekim drugim izuzetnim pri-
likama. Kompot od smokve deluje kao laksativ. Sok 
od smokve ima antiseptičko, fungicidno i dezinfek-
ciono dejstvo i koristi se u vidu premaza ili obloga. 
Upozorenja: Suve smokve ne posipati brašnom 
zato što se razvijaju grinje. Zbog dosta šećera koji 
sadrži smokva, dijabetičarima se preporučuje 
oprez prilikom njenog korišćenja. Smokve sušene 
sumpordioksidom mogu izazvati burne alergijske 
reakcije. 

Tekst je preuzet sa web sajta o lekovitom bilju: Herbateka.



IZLOŽBA RADOVA ČLANOVA SAVEZA
CDP VOJVODINE „SUNCOKRET“

SUNCOKRET FOTOREPORTAŽA

           Povodom međunarodnog Dana osoba sa 
invaliditetom 3. decembra u Novom Sadu u pros-
torijama Pokrajinskog Saveza CDP Vojvodine „Sun-
cokret“,  tokom decembra 2011. održana je izložba 
umetničkih i ručnih radova članova našeg Saveza. 
Na ovim fotografijama
vide se tek poneka dela naših vrednih i maštovitih 
stvaralaca.

Ž. Kanurić 



NOVOGODIŠNJI RADOVI
UMETNIČKE RADIONICE OSI 

SUNCOKRET FOTOREPORTAŽA

Društvo cerebralne i dečije paralize 
Apatin tokom prošle 2011 godine re-
dovno je održavalo kreativne radioni-
ce za iradu raznih umetničkih radova 
u saradnji sa udruženjem građana 
„BREZA“ i sa drugim omladinskim 
umetničkim timovima. Saradnja 
se uspešno nastavlja i dalje. Pred 
čitaocima „SUNCOKRETA“ su fotogra-
fije tih akcija.

Ž. K



ПРЕДЛОГ ЗА ЧИТАЊЕ
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Госпођа Љиљана овај роман 
почиње овако: „Ана Марија ме 
није волела. Давно ми је то поста-
ло јасно. Спавала сам на отома-
ну постављаном попречно у дну 
брачног кревета мојих родитеља 
у великој соби. Малу собу су дели-
ли ујаци, баба Марица је  спавала 
у кухињи. Пробудио ме јецај и  то-
плина неког тела тесно припијеног 
уз моје. Грчевит, чврст до бола по-
сесиван загрљај. Тргла сам се и от-
ворила очи уплашена и села. Ваљда 
је наглост којом је учињена дала 
покрету снагу да ме изчупа из тог 
загрљаја.

- Мама 
- Ту сам сине.
Мајка је лежала крај мене. Тај 

плач, тај стисак, то тело њени 
су значи. Чудно. Све то, чита-
ва ситуација била ми је апсо-
лутно непрепознатљива. Моја 
мајка увек грли нежно, широко 

утешитељски, охрабрујуће, 
лако пријатељски топло. 
Моја мајка никад не спава 
на мом отоману. Јер како 
воли да каже: „Жени је место 
поред мужа“. А када је тата 
на целоноћном дежуратву у 
дому ЈНА она размешта обе 
половине њихове брaчне 
постеље. И спава попреко 
испружена. То објашњава 
цитатом из неке књиге  који 
јој се толико допао да га је у 
потпуности усвојила.“

Ова прича говори даље 
о томе како је ова породи-
ца, била принуђена да се из 
Србије врати у Хрватску . И 
самим тим одласком, то јест 
газда Томислав се вратио 
кући код своје мајке. Томис-
лав је због свог посла био 
увек на путу, што ће рећи 

ретко кад је био кући. А његова 
кћерка Ива је одмах  кренула у шко-
лу. И у почетку су је сва деца избе-
гавала зато што није знала њихов 
хрватски језик. И онда су је учили 
да говори исто ко и они. Чак су по-
чели да јој причају њихову хрватску 
историју и да је она најтачнија од 
свих других историја.  Чак су и њену 
мајку терали да учи хрватски и да 
буде  као и они сви ту . 

Мало пре сам рекао да је газда 
ове породице Томислав  увек био 
на неком путу и он је својој ћеркици 
Иви увек слао писмо или неку раз-
гледницу, из града у ком се  тре-
нутно налазио. И кад год би после 
упитао ћеркицу Иву да ли је добила 
његово писмо или разгледницу, она 
би му увек рекла да није ништа до-
била. А није добила зато што је то 
увек пре ње видела и узела њена 
бaка Анка. И увек је то сакривала од 
унуке.

Ево једног одломка писма које 
отац Тома шаље својој драгој  
ћеркици Иви:

13.4.1971 г.

Драга Ива,
Макар нисам добио од тебе нити 

једно писмо као одговор на моја 
писма, разгледнице и честитке, опет 
ти пишем. Верујем да си изгубила 
моју адресу па ћу ти је сада опет 
послати. Ако ти некад дође воља, 
да ми се јавиш да имаш адресу при 
руци. Надам се да си са здрављем 
добро . Како пролазиш у школи ? 
Било би ми драго када би ми о себи 
опширно писала. Како напредујеш 
са учењем енглеског језика ? До 
сада сам те неколко пута питао да 
ли би имала жељу доћи овде код 
мене Наравно ти по старом обичају 
шутиш. То је сигурно ради превели-
ке љубави према мени. Добро

размисли о свему. Тврдоглавост 
пусти на страну и које какве погреш-
не сугестије. Није добро кад је неко 
превише тврдоглав и необјективан.

Хвала Богу здравље ме добро 
служи и све остало је добро. Не 
могу се потужити. Уколико будем 
променио адресу опет ћу ти се 
јавити. Прими пуно пуно пздрава и 
пусица од твог тате Томислава.

 Моја адреса је:
SOМMER STREET RICHMOND 3121
MELBOURNE VIKTORIJA 
AUSTRALIJA

Ратко Бибић

ЉИЉАНА ХАБЈАНОВИЋ ЂУРОВИЋ

АНА МАРИЈА МЕ НИЈЕ ВОЛЕЛА
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Упознао сам једну Елзу
У шинобусу, у Перлезу.
Није била толико лоша
Рече да је пошла из Иђоша.
Са њом беше њена друга,
Млада, мисица из Чуруга
Обе лепе, па се смеју
Упознаше се на вашару у Бечеју
Кад пахуље по салашу веју
Вино  пршти по Ченеју
Ма фамилија то је дивна
Што из Срема, а и Фаркаждина
Имале су  нешто пртљага свога
Бар две главе купуса из Футога
Лепог тена,, доброг гласа
Примадоне фестивала из Врбаса
Крстариле су дуж жутих снопова
Од Крушедола па до Опова.
Растерећене свих брига
Збунише се око Ирига ил` Сирига
На њиној метли множи се прашина
Витлају вране око Петроваца и Кулпина
Коцкале се у локалном казину
Ћорку напипале у  Темерину
Још ономад кренуше у Надаљ
Тиса потопи цео Жабаљ
Истрњесоше све новце
Лађом омашише Гардиновце
Сунчале се на палуби шлепа
Сиђоше прљаве ко  репа
Кад су постројиле све овце
Стигоше у Чортановце
Ту им пуче нека ластиш гума
Далеко је лепа Рума
Стопираће до било које Пазове
Ту их можда неко и назове
За преостале новце 
Сврнуће у Карловце
Јоште има нешто ново
Обићи ће и Стражилово
Уз пут чуше за неког нападача
За плавог Јанка из Кисача
Кажу обесио се  по сред бора
Столетнога Сомбора
Шишке им падоше на лице
Школске фрајле Суботице
До границе наш ветар бије
Увозиле су зјале преко Келебије

Из ташне вире шверц ноша
Царина са суседног Хоргоша
Лечиле су очи своје курије
Кобасицама из Турије,
Никад нису волеле гоље
Одоше у Бачко Добро Поље
Зајахаше неке старе раге 
Прегазише и Силбаш и Параге
Смотане су ко закрпе џака
Пуше им се уши ко два Оџака
А да би одскочиле са  нуле
“Кулатрансом” стигоше до Куле
Ко два ватрена паприкаша
Одоше из шајковитог Шајкаша
Поносита лепа наша 
Заволеше тамбураша
Нико не схвата њихов бол
Примаш свира Аду и Мол
Поносите на две своје ленте
На бис су излазиле код Ченте
Намагарчише пола Сенте
Што бејаху ближе Кањиже

Прашина се златна диже
У оку им суза виси
Сударише се на мосту на Тиси
Хеј погледу, ту си ди си
Још на ћуприји табла виси
Леле мене и дуње ранке
Нису стигле до Бачке  Паланке
До Ђурђева,Баноштра, Беочина,
Змајева и Петроварадина,,
А таман су доспеле до Бешке,
Ал`даље мораху пешке
Дуж целог  Срема
Ту дилеме нема
Дуж целе Бачке
Две опасне цице-мачке
Дуж целог Баната
Девојке свакојаког заната
Сваки ђувегија се за њи` брине
Да прођу све сокаке Војводине

МАРКО ИВАНЧЕВИЋ

ШИРОМ ШОРОМ
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Prema programskim aktivnostima „SUNCO-KRET“-a Saveza za cere-
bralnu i dečiju paralizu Vojvodine, održane su tribine na temu:

1. „PROMOCIJA VODIČA KROZ POTENCIJALNE DOMAĆE I STRANE IZ-
VORE FINANSIRANjA ZA PROJEKTE NVO, LOKALNE SAMOUPRAVE I PRE-
DUZETNIKE “

2. „PRIMENA PRAVILNIKA O MEDICINSKIM POMAGALIMA KOJA SE 
OBEZBEĐUJU IZ ZDRASTVENOG OSIGURANjA “ 

Obe tribine održane su u prostorijama Invalidskih organizacija Vojvo-
dine na adresi Bulevar oslobođenja 6-8 Novi Sad.

Prisustvovali su iz svakog društva po dva predstavnika.

ЛЕП ГЕСТ
Ученици основне школе „Ђорђе Натошевић“ заједно са својим профе-

сорицама Радославом Оданић и Живком Забођом посетили су просторије 
дневног боравка у којима бораве особе са инвалидитетом церебралне 
и дечије парализе чланови новосадског удружење „СУНЦЕ“. Корисници 
дневног боравка су деца и омладина са најтежим обликом церебралне и 
дечије парализе који због природе свог инвалидитета нису у могућности 
да се укључе  ни у један јавни систем образовања.  Нове просторије  
дневног боравка обезбедила је школа за основно и средње образовање 

„Милан Петровић“ из Новог Сада. У акцији скупљања  новчаних средстава, у којој су учествовали ученици, 
родитељи и наставници  школе “Ђорђе Натошевић“, на поклон су нам донели плазма телевизор, плејер и при-
годни ормар. Након вишечасовног, предивног дружења, којег су красила  деца и њихови посебни осмеси за-
хвалности, у име њих и њихових родитеља донаторима су се захвалили директорица школе “Милан Петровић“  
Славица Марковић и председник Удружења „СУНЦЕ“ Љубомир Радовић.   

 Јелена Радовић

Tradicionalno druženje nekoliko dana pre nastupanja 
Nove godine, „Društvo invalida cerebralne i dečije paralize 
Sombor“ skupilo je svoje članstvo u velikom broju u sali 
somborskog Gerentološkog centra u petak 16.12.2011. 
Celo veče je proteklo u prijatnom druženju, uz šalu, 
razgovor i fotografisanje za uspomenu. Nakon obilne 
večere podeljeni su skromni novogodišnji pokloni našim 
članovima.

Nekoliko dana kasnije na istom mestu 22.12.2011. 
„Društvo invalida cerebralne i dečije paralize“ za svoju decu 
je organizovalo dolazak Deda mraza i podelu novogodišnjih 
paketa. Svako dete je za deda mraza odrecitovalo po jednu 
prikladnu pesmicu. Naravno da su tako bili veseli i deca i 
Deda mraz. Oba organizovana događaja zabeležena su 
filmskom kamerom. 

Ž. Kanurić

TRIBINE U POKRAJINSKOM SAVEZU

PREDNOVOGODIŠNJA DRUŽENJA
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NIKOLA SAVIĆ U SREDNJOJ ŠKOLI SA DOMOM „MILAN PETROVIĆ“
u Novom Sadu.

Zadovoljstvo mi je što pišem ovaj članak za časopis „Suncokret“, jer mi je 
želja da se bavim novinarstvom. Ovom prilikom vam se obraćam radi mojih 
prvih utisaka povodom polaska u  srednju školu sa domom „Milan Petrović“ 
u Novom Sadu. Moj smer se zove Pomoćnik knjigovesca. Lepo sam prihvaćen 
od strane društva, našeg osoblja i profesora. Posebno sam se iznenadio i ob-
radovao kada sam video moju drugaricu Natašu iz osnovne škole koju smo za-
jedno pohađali u Beogradu. Veoma sam zadivljen lepim smeštajem i dnevnim 
boravkom u kojem provodim slobodno vreme sa svojim društvom. 

Pošto sam izostao u prvom polugodištu zbog isčekivanja rada doma, već 
sam počeo da nadoknađujem gradivo i dobijam petice. Na kraju školske go-

dine sa završenom diplomom i svedočanstvom, očekujem uz svoj odličan uspeh i stipendiju.
Za sada toliko iz doma.

Nikola Savić 

PROSLAVA DANA ŽENA

Kao svake i ove godine Društvo invalida CDPSombor je proslavilo 
8. Mart Dan Žena. Sastali smo se 13.03.2012. u Gerontološkom Centru 
u 17h. Zadovoljavajući broj članova se odazvao pozivu. Posle duge 
i hladne zime prijalo nam je da se ponovo možemo družiti. Uz pri-
jatnu atmosferu koju je pripremio predsednik našeg društva Dragan 
Zečević slušali smo muziku, i gledali smo na projektu događaje od 
prošle godine. Predsednik nam je preko video projekta predstavio i 
ostale naše  članove koji nisu u mogućnosti da dolaze na druženja  

Poslužili su nas finom i bogatom večerom uz  piće i kolače. 
Predsednik je čestitao svim ženama 8. mart skromnim i lepim  pok-
lonima. Druženje je prošlo u dobrom raspoloženju, čekajući ponovni 
susret.

Julijana Kočiš

НЕ ДОЗВОЛИ ДА ТИ КОЛИЦА БУДУ ПРЕПРЕКА ЗА СНОВЕ

Савез за дечију и церебралну парализу Војводине 
„СУНЦСОКРЕТ“ у склопу својих редовних, програм-
ских активности у градовима где постоје Удржења  це-
ребралне и дечије парализе oрганизује трибинe: „НЕ 
ДОЗВОЛИ ДА ТИ КОЛИЦА БУДУ ПРЕПРЕКА ЗА СНОВЕ“. 
Прва трибина је одржана у Суботици, дана 20.03 2012 
год. Трибина има за циљ да прикаже животно искуство 
и борбу девојке са последицом церебралне парализе 
из социјалног аспекта и њених свакодневних актив-
ности, затим њено школовање, разочарења, падове, 
и успехе. Трновит пут од ђака првака до дипломира-
не правнице, вођења правне радионице, похађање 

филмске радионице и добијања Међународне дипло-
ме и високе оцене домаће публике за њен краткоме-
тражни филм: « НЕОБИЧАН ПУТНИК СА ОСМЕХОМ». 

Трибином је представљен пример живота ОСИ 
уз персоналну асистенцију и уз нове врсте аси-
стивних технологија, начина самосталног живота. 
Подизање свести и мотивација ОСИ, првенствено 
млађе популације. Трбину је водила лично Радовић 
Јелена, износећи своје животно искуство. У истој три-
бини учествовали су и Ева Блашко преседница савеза 
«СУНЦОКРЕТ». Уводну реч дала је докторица Влади-
ца Стеин Специјалиста физикалне медицине причом 
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о Јеленином лечењу и самим методама. Љубомир 
Радовић причао је из угла родитеља. Мирјана Жега-
рац говорила је из свог угла персоналне  асистеткиње.   
Целокупан догађај је пратило око 30 особа са инвали-
дитетом старије и млађе популације са родитељима. 

Напомињемо да су сугестије и предлози на крају 
били да се на наредним трибинама позове већи број 
родитеља деце са инвалидитетом, млади без инвали-
дитета, као и поједини представници власти и интерес-
них институција. Можемо похвалити наше пријатеље 
из Суботице на организацији, гостопринству и одзиву 
великог броја људи. Наша анкета показује успех три-
бине, лепе речи подршке и  одушевњене присутних.

Желим да се захвалим свима на подршци: 
Покрајинском Савезу за церебралну и дечију парали-
зу Војводине „СУНЦОКРЕТ“ који реализује ове поучне 
активности, тиму који прати и учествује на трибинама, 
мом Удружењу ЦДП „СУНЦЕ“ из Новог Сада. Пијатељма 

и колегама такође велико хвала, школи за основно и 
средње образоваље «Милан Петровић« из Новог Сада 
која ми је уступила специјалног компјутерског миша 
помоћу којег лакше демонстрирам и показујем прави 
значај асистивних технолога, Ехуменској хуманитарној 
организација из Новог Сада на једном броју приручн-
ка и лифлета о асистивним технологијама које после 
трибине оставимо сваком Удружењу и свим заинтере-
сованима на поклон. Захваљујем и на моралној под-
ршци коју несебично добијам од пријатеља и сарад-
ника из споменутих организација. 

Лепо је видети траг иза себе. Искрено се надам да 
ће ове трибине „НЕ ДОЗВОЛИ ДА ТИ КОЛИЦА БУДУ 
ПРЕПРЕКА ЗА СНОВЕ“ пружити доказ да је особама 
са инвалидитетом могућ пут до остварења својих 
снова ако своје препреке прихватимо и храбро их 
савлађујемо  знајући да живимо са њима.                                                                        

Јелена Радовић

AKTIVNOSTI DRUŠTVA CDP APATIN U 2011. GODINI
U toku 2011. godine Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Apa-

tin radilo je na promociji prava osoba sa invaliditetom, podstica-
nju njihove uključenosti u sve sfere života na ravnopravnoj osnovi, 
promovisanju i podizanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom, 
stvaranju jednakih uslova osobama sa invaliditetom da se stručno 
obrazuju i zapošljavaju, održe zaposlenje i profesionalno napreduju. 
Aktivno smo delovali na okupljanju i organizovanju osoba sa cere-
bralnom i dečijom paralizom, njihovih roditelja i drugih zaintereso-
vanih lica.

Zalagali smo se za stvaranje jednakih mogućnosti za život, rad i 
druženje u okviru lokalne zajednice, njihovo aktivnije uključivanje u 
ostvarivanju ljudskih prava kroz predstavljanje sopstvenih moguć-
nosti i kapaciteta.

Zbog aktivnosti našeg društva u toku 2011. godine obeleženo je 7 parking mesta za osobe sa invaliditetom u 
gradu Apatinu, što je nastavak uspešne saradnje sa opštinskom upravom opštine Apatin.

Organizovali smo tradicionalnu manifestaciju Zlatni glas 2011. kao i brojne radionice i tribine.
Učestvovali smo u obeležavanju 24. oktobra, dana oslobođenja Apatina. Tom prilikom je naša predsednica Druš-

tva CDP Apatin Marija Bogić dobila uglednu Oktobarsku nagradu opštine Apatin za unapređenje položaja osoba sa 
cerebralnom i dečijom paralizom.

Obeležena je  nedelja solidarnosti sa OSI.
Član našeg Društva CDP Apatin Branka Čučilović je postala naš prvi diplomac, kojeg je stipendirala opština Apa-

tin. Dobila je i zaposlenje u Biblioteci u Prigrevici.

M. Bogić

Све што неки човек може да 
замисли други људи ће то 
остварити.

Жил  Верн
 Француски писац

 ( 1828 – 1905 )

Будућност има много имена:
За слабе она је - Недостижна,
за бојажљиве – Непозната,
за храбре је – Шанса.

                                                      Виктор Иго
  Француски писац

 ( 1802 – 1885 )
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SUNCOKRET ZANIMLJIVOSTI

STRIP “NEVIDLJIVE PRIČE”
Strip ‘Nevidljive priče’, autora akademskog slikara Ivana Svaguše i 
scenaristice Maje Karačić, sadrži priče iz života osoba s invalidite-
tom, a cilj mu je podizanje svijesti prvenstveno djece i mladih o 
potrebama i životu osoba s invaliditetom.  
Cijela misao vodilja stripa sažeta je u jednoj rečenici koju su au-
tori napisali u predgovoru:
Život se događa i dok ga ne gledamo, iza leđa, dok spavamo i 
dok smo zaokupljeni zatupljujućom rutinom. U ovom smo stripu 
pokušali prikazati priče koje se svakodnevno odvijaju iza naših 
leđa, te dopustiti tim pričama da se odvijaju i kada čitanje ovog 
stripa završi.
Strip je rađen u sklopu projekta “Što bi dao da si na mom mjestu” 
kojeg provodi Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije 
(m.u.o.s.i.d.) u partnerstvu sa Udrugom za razvoj civilnog društva 
i poboljšanje kvalitete življenja SRMA iz Sinja, a financira ga Del-
egacija EU u  Republici Hrvatskoj.

 Predstavljanje je održano sredinom prosinca u Splitu.
Više o projektu pročitajte na www.muosid.hr

(Slobodna Dalmacija, 24.1.2012.)

Reklame su?
Reklame služe da ideš da piškiš ako ti se piški.
Bogatstvo je?
Kad kupuješ, kupuješ, kupuješ pa ti opet na kraju 
bude dosadno.
Političari su?
To su ljudi koji prave napolitanke.
Aerobik je?
U to veruju samo ružne tetke.
A šta je prezime?
Ono nam služi da se ljudi ne bi zvali sa “ej”!
Gde je Amerika? 
To su oni što ne znaju gde je Srbija. Tamo su živeli 
kauboji i indijanci, ali su se poubijali pa sad žive samo 
glumci.
Venčanje je?
Kad se udaš za nekog lepog momka. A prvo... kao što 

moja tetka ima dečka Vladu... pa sad ga gleda, spava s 
njim da vidi da li je dobar, da je slučajno ne zezne!
Brak je?
Kad momak i devojka odu prvo u crkvu, a posle u 
banku ili u poštu, nisam baš siguran. Kod nas se 
muškarci mogu oženiti samo sa jednom ženom. To se 
onda naziva monotonija.
Ljubav je?
To je kada nekog voliš i ljubiš i kad ti srce jaaakooo 
drnda!
Kako se prave bebe?
Prave se noću, zato bebe žmure kad se rode. Bebe se 
prave kad si dobar pa ti rode brata, a onda je on glavni 
pa si džabe bio dobar. 
Za šta nam služi kompjuter?
On služi da mama i tata ne spavaju više zajedno! 

SUNCOKRET HUMOR

DECA SU REKLA O... 



ZDRAVSTVENA NEGA:
 ISTORIJSKA DIMENZIJA ZDRAVE POPULACIJE

U BUDUĆNOSTI
•	 Kao grana ve-

like krošnje medi-
cinskih nauka i dis-
cilplina, još zelena, 
ali snažna na putu ka 
sigurnom sazrevanju, 
zdravstvena nega, 
traži i bori se za svo-
ju samostalnost. Ona 
je osnova savremenog 
sestrinstva kao stručno 
i naučno polje intere-
sovanja i rada istih, u 
tesnoj simbiozi sa svim 
humanističkim nauka-
ma. 

•	 Kao relativno 
mlada disciplina, poku-

šava da što samostalnije ili u koordinaciji sa drugim 
timovima svrsishodnog nivoa znanja i veština reši 
nastao zdravstveni problem, pojedinca, porodice ili 
društvene zajednice u svim domenima zdravlja i bo-
lesti. Ona je tu da ohrabri, da uteši, da pomogne, da em-
patskim pristupom, stručnim i ljudskim razumevanjem 
pridobije poverenje korisnika zdravstvenih usluga, da 
vaspitava i obučava preventivnim merama očuvanja i 
promocije zdravlja. Kodeksnim i moralnim načelima se-
strinske Zakletve, kao i Principa sestrinske prakse, obave-
zuje se da uvažava ljudski život ne kao izolovanu jedinku 
rođene da bi bespomoćno dočekala smrt, već kao čove-
ka individualca, sa svim onim što ima i nosi oko sebe i u 
sebi   

•	 Nije lako preko noći izmniti svet.Duge i da-
leke godine XIX i XX v. su ostavile manifest hrabrih 
engleskih heroja => pojedinki poput FLORENCE NI-
GHTIGALE (1820. -1910.), sestri koja je utemeljivač 
današnje borbe protiv zaraze (između ostalog), osni-
vač ideje za strukovnim i profesionalnim unapređe-
njem moralnih i karakternih vrlina, nosilac kraljev-
skih odličja u ratovima i brige oko rajnenika....

Ona je želela da osnivanjem škole u Londonu(1860.) 

dobije osobu u koju će pacijenti imati poverenja i pro-
naći dostojanstvo i reči utehe. Sestrinstvo se sporo razvi-
jalo. Zahvaljujući VIRGINI HENDERSON (1897. – 1996.) i 
THEODORU FLIENDERU (1800. – 1864.), Engleska je do-
bila epitet „kolevke sestrinstva“. Priprost svet je smatrao 
da svako može da bude sestra, jer tu ulogu majki i mona-
hinja (uglavnom) tokom duge istorije niko nije posma-
trao kao ozbiljnu veštinu kojoj je potrebno akademsko 
obrazovanje.

•	 Otvaranjem škola (srednjih i viših) rad, trud 
i znanja sestara i tehničara bivaju više vrednovana. 
Izmenjale su se razne deklaracije i programi, ali po-
stojanje fakulteta zdravstvene nege opravdava De-
klaracija iz Alma Ate 1978.g. ,presudnog momenta 
u istoriji, kada je zaključeno da sestrinstvo zaslužuje 
ravnopravno mesto najviših akademskih grana . Više 
od 20 godina posle  zdravstvena nega na novosadskom 
Medicinskom fakultetu (2003.) dobija svoje privilegova-
no mesto, nastavljajući svetle tokove istorijske težnje i 
borbe za ugled, čast,i svakako život i zdravlje ljudi koji su 
nemoćni, slabi, kojima je bitno da što dostojanstvenije i 
spokojnije dočekaju svoj kraj .Nasuprot njima, postoji te-
žnja da kroz svoje discipline unutar primarne, sekundar-
ne i tercijarne zdravstvene zaštite, a putem pet faza Pro-
cesa zdravstvene nege, predstavi svoje specifične meto-
de, termine, polja interesovanja,metodologiju naučno 
– istraživačkog rada, i dokaže da je nauka, jedinstvena 
u sklopu široke sfere interesovsnja o  čoveku kao biološ-
kom, socijalnom i vrlo ranjivom biću, kome je potrebna 
nežnost, pažnja ili makar osmeh, koji ne dijagnostikuje i 
ne operiše, ali greje srce i daje makar još jedan komadić 
plavog neba u sumornom ambijentu jednoličnih bolnič-
kih zidova...

BUDITE NAŠ STUDENT I POSTANITE DEO ISTORIJE, 
JER ĆETE VI BITI TEMELjI BUDUĆNOSTI I ČUVARI NAJ-
VREDNIJEG BLAGA !!! 
DOBRODOŠLI NA MEDICINSKI FAKULTET, UNIVERZI-
TETA U NOVOM  SADU!

 Marko Ivančević, 
stuent zdravstvene nege

Virgini Henderson (1897. – 1996.)


