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МАНИФЕСТАЦИЈA 

НЕДЕЉЕ 
СОЛИДАРНОСТИ

интервју
ЈЕЛЕНА РАДОВИЋ

ДРУШТВЕНИ 
ПОЛОЖАЈ ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ У 

СРБИЈИ

фоторепортажа
НЕДЕЉА 

СОЛИДАРНОСТИ
вести из 

удружења
TESTENIJADA

TITEL 2014.

137

РЕЧ УРЕДНИКА

НЕПРЕСТАНА  
БОРБА 

Недавно, у Су-
ботици, одржана 
је централна мани- 
фестација поводом 
Недеље солидар- 
ности са ОСИ це-

ребралне и дечије парализе Србије. 
У разговору бројних учесника уста-
новљено је да је ситуација у Србији по 
питању особа са инвалидитетом де- 

лимично боља него пре десет или два-
десет година. Многа права ОСИ као 
што су: право на школовање, право на 
запослење, право на самосталан жи-
вот и право на политичко деловање 
загарантовани су све прецизнијим 
законским уредбама. На жалост, као 
и много шта друго у земљи Србији, 
стварност не прати законску и правну 
регулативу. Улазак ОСИ у друштвени 
живот још увек иде споро. Кривица 
је, реално гледано, обострана ! Још је 
пуно рада потребно да би живот ОСИ у 
Србији био квалитетнији. 

На одржаној манифестацији у 
Суботици закључено је да млађе ге-
нерације школованих и стручно обу-
чених ОСИ морају наставити полетније 
и самоувереније, утабаним путем 
старијих генерација. На располагању 
су им технологија, медији, цивилно 
друштво, политика и бројна удружења 
ОСИ. 

Време пасивности је прошлост ! Ко-
лико се трудимо толико ће нам и бити . 
Никако другачије. 

Жељко Канурић

обавештењa

NOVA SOBNA KOLICA NA SVAKIH 
PET GODINA

Po službenom glasniku br. 112 od ove 
godine OSI ponovo imaju prava da nakon pet 
godina stara sobna kolica zamene za nova, počev 
od 01. 01. 2015. god.

SUNCOKRET NA WEB SAJTU 
POKRAJINSKOG SAVEZA ZA CDP 
VOJVODINE 

Stariji brojevi časopisa „Suncokret“ mogu se 
čitati u elektronskom PDF izdanju na web sajtu 
Pokra-jinskog Saveza za CDP Vojvodine adresa:
http://www.cerebralna.rs/casopis-suncokret  

Жељко Канурић
уредник „СУНЦОКРЕТ” часопи-
са покрајинског Савеза за ЦДП 
Војводине.
 
ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ

У интересу што успешнијег и 
садржајнијег изгледа нашег часо-
писа „СУНЦОКРЕТ” молим Вас да 
ми И-мејлом достављате писане 
прилоге и фотографије о активно-
стима Ваших Удружења чланица 
нашег Савеза ЦДП Војводине. 

Исто тако би било одлично да ми 
шаљете прилоге о вашим чланови-
ма који се баве било којом врстом 
уметности, разним занимањима 
и занимљивим хобијима. Такође 
ме занимају Ваша искуства у вези 
запошљавања ОСИ у вашим сре-
динама. Било би добро да у Ва-

шим Удружењима ангажујете једну 
особу за редовно прикупљање и 
слање материјала за потребе на-
шег часописа. Редовно тражите да 
Вам се „СУНЦОКРЕТ” доставља за 
читање члановима удружења. 

Надајући се успешној сарадњи 
срдачно Вас поздрављам.
 
Kонтакт тел. 065 9461 975, 
И-мејл: kzsuncokret369@sbb.rs
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            СУНЦОКРЕТ

МАНИФЕСТАЦИЈA НЕДЕЉЕ СОЛИДАРНОСТИ СА 
ОСОБАМА ДЕЧИЈЕ И ЦЕРЕБРАЛНЕ ПАРАЛИЗЕ

Централна манифестација обележавања Недеље со-
лидарности са особама церебралне и дечије парализе 
Србије, и обележавање 15 година од оснивања Друшт-
ва за церебралну и дечију парализу Севернобачког 
округа Суботица, одржана је у Суботици 30. 10. 2014. у 
хотелу „Галерија“.
Манифестацију је, поздравним говором, отворила Ева 
Блашко Михалик председница Друштва за ЦДП Север-
нобачког округа Суботица.
У име Министарства за рад, запошљавање, социјална 
и борачка питања 

републике Србије присутнима се обратио помоћник, 
министра Александра Вулина, господин Владимир 
Пешић. Говорила је и секретар републичког Саваза 
ЦДП Србије Љубинка Боризовски.
Присутни учесници и бројни гости могли су поставља-
ти питања господину Владимиру Пешићу. Питања су 
се односила на проблеме са којима се у данашњем 
времену сучељавају особе са инвалидитетом.
Током кратке паузе отворена је богата изложба умет-
ничких и занатских радова особа са инвалидитетом 

из: Суботице, Сомбора, Кикинде, Зрењанина, Београ-
да, Ужица, Ниша, Лесковца, Прибоја и Велике Плане. 
У оквиру манифестације одржане су и две занимљиве 
трибине.
Милица Мима Ружичић Новковић водила је трибину: 
„Примена закона о дискриминацији особа са инва-
лидитетом“. Зоран Тошић власник социјалне фирме 
„Шајк–шами“ одржао је трибину: „Социјално предузет-
ништво“. 
За део културног програма побринуо се дечији инклу-
зивни хор „Музика у срцу“ полетно отпевавши неколи-
ко популарних песама.

Ж. Канурић

О  ИДЕАЛИМА

Идеалиста је онај који приметивши да 
ружа боље мирише од купуса закључује 
да се од ње прави и боља супа. 

Алан Манкен,
амерички музичар рођен 1949.

Идеалиста ће лако проћи кроз зид, али 
ће се до крви сударити с ваздухом.

Алферд Полгар
аустријски афористичар (1773–1855)  

Ципела посматрача звезда често је 
изгажена.

Михаил Саптиков Шчедрин,
руски писац и сатиричар (1826 - 1889)
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Видим да сте пуни љубави према послу, можете 
ли ми рећи шта Вас инспирише да будете сјајна 
логопедица ?
Драга Јелена, прво бих желела 
да Вам се од срца захвалим за по-
зив на овај разговор. Изузетно ми 
је драго што имам част да радим 
овај посао управо са Вама. Моја 

инспирација за рад су управо осо-
бе као што сте Ви. Свака особа која 
долази на логопедски третман, у 
свој својој посебности као лич-
ност, жели да буде боља у говору и 
да ради на себи. Жели да се потру-
ди да себи, а самим тим и другима 
учини живот лакшим. Доласком на 

третман Ви сте већ то одлучили, и 
ваша породица ће се сигурно обра-
довати. Логопедија је наука која се 
не бави само патологијом вербал-
не комуникације. Она има ширину 
која обухвата рад на односима са 
људима и да их усмерава ка свему 
што је позитивно. Тако сам је, реци-
мо, ја доживела и заволела.

Шта Вам је било најтеже а шта најлепше у раду 
са особама које имају сметње у говору?
Мислим да у мом послу нема ниче-
га што је најтеже. И највећем изазо-
ву прилазим тако што га заједно са 
особом са којом радим рашчланим 
на мање делове, и тако крећемо са 
третманом. Некада то захтева чак и 
промену самог става особе према 
свом проблему. Ти ставови умеју да 
буду врло негативни, па крећемо од 
тога да се прихвати позитиван став 
према ономе што морамо да реши-
мо. И тек тада крећемо са вежбама 
говора. 
Најлепше у раду јесте када види-
те како се постииже поверење и 
да је могуће бити бољи у свом го-
вору. Превазилажењем тих првих 
корака резултати крену да се нижу 
сами од себе. Захтева се пуно обо-
страног рада да би се превазишао 
сваки ниво проблема. Посвећеност 
у извођењу говорних вежби и 
пажљиво, стручно постављање ди- 
јагнозе, планирање третмана и до- 
бро постављена прогноза су кључ- 
ни у овом раду.

Шта Вама као стручњаку значи леп и разумљив 
говор ?
Мој посао већином обухвата рад 
са особама којима су због тумор-
ског процеса одстранили гласни-

МОЈ НАЈВЕЋИ ПОКЛОН ЈЕ КАД МИ НЕКО КАЖЕ: 
ЈА ТЕ СВЕ РАЗУМЕМ

Отежан и неразумљив говор је можда моја највећа препрека, јер не постоји ни један дан, а да неким саго-
ворницима не поновим више пута исте речи, како би ме на крају разумели! Неко ко нема тај проблем може 
само да предпостави како је живети са таквим говором. Можда ће некоме изгледати необично што сам 
у својој тридесетој години кренула на логопедски третман. Свакодневно вежбам да остварим оно о чему 
маштам, а то је да ме сви разумеју! Највећи ми је поклон кад ми саговорник каже „ЈА ТЕ СВЕ РАЗУМЕМ”. Гост 
у овом интервјуу је моја логопедица доктор Тања Арбутина која ме врло добро разуме.
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це. И они уз стручни надзор и ин- 
струкције направе други извор 
гласа. Тај се говор назива говор из 
једњака и доста је тежак за уче-
ње. Али позитивна атмосфера, мо- 
тивација и жеља да се говори пре-
владају сваку тешкоћу, тако да ове 
особе врло брзо буду у позицији и 
да певају. Мада то звучи не могуће, 
ипак је могуће. Тако да је леп и 
разумљив говор за мене широк 
спектар значења. Понекад је нечије 
насмејано и гласно изговорено: „До- 
бар дан” музика за моје уши.

Шта би сте поручили Вашим колегама који 
можда немају тако позитиван приступ према 
раду и пацијетима ?
 Рекла бих им: „Будите активни у 
сопственом личном и стручном ра-
звоју, тада ће Вас Ваш посао ра-
довати. Контакти са људима који 
требају Вашу стручну помоћ ће 
бити лепши и позитивнији. Делите 
са пацијентима своја знања, тако ће 
те и сами стећи нова искуства.”

Први пут када сте ме упознали и чули мој говор, 
какав сте утисак имали?
Ви сте били реални о Вашем про-
блему у говору. Што ми је скренуло 
пажњу на Ваш карактер и личност 
током првог сусрета. Први наш 
сусрет је био пословни састанак. 
Утисак да, тада доста не разумљив 
говор, који Вашој личности ипак 
није сметао да се испољи, пам-
тим и данас. Оставили сте на моје 
колеге и мене утисак пословне, 
јаке и насмејане жене. Тако да ме 
није изненадила Ваша решеност 
да превазиђете Ваш проблем ра-

зумљивости у говору када смо по-
челе са третманом. И ево својом 
упорношћу, и позитивношћу данас 
сте мотивациони говорник и држи-
те трибине,на шта сам ја заиста 
врло поносна.
Како Вам изгледа овај заједнички рад, који траје 
већ пар месеци? 
Увек ми је задовољство радити са 
Вама, јер сте весели, насмејани и 
врло професионални. Имате по-
верења у оно што Вам ја као те-
рапеут саветујем и резултати су 
дошли врло брзо на обострано 
задовољство. Кренули смо од ко-
ординације дисања и говора. За-
тим смо разложили говор на неко-
лико речи током једног даха. И на 
крају смо радили на разумљивости 
појединих гласова. Сваки задатак 
сте марљиво радили седам дана, 
и након тога би уследила провера. 
Полако смо, систематски, обрадили 
све што је сметало у разумљивости 
Вашег говора. Сећам се дана када 
сте дошли код мене у ординацију 
пресрећни, јер су људи око Вас по-
чели да Вам говоре да Вас боље 
разумеју.

Шта би сте саветовали особама са дечијом и 
церебралном парализом која имају отежан го-
вор , да ли да током излагања користе превод 
друге особе?
Развој говора зависи од саме кли-
ничке слике особе са церебралном 
парализом и она носи последи-
це на прелингвални и лингвални 
развој говора. Бебе са церебрал-
ном парализом имају лимитирано 
стицање прелингвалног искустава 
чулним и моторним ограничењима. 
Фазе прелингвалног развоја кас-
не или одсуствују. Код особа код 
којих се говор развије јављају се 
проблеми у респирацији, артику-
лацији, назализацији говора што 
омета разумљивост говора. Подр- 
шка породице пуно помаже осо-
бама са овим проблемом. Првен-
ствено је потребно препознати 
проблем и правовремено се об-
ратити стручњацима. Подржавам 
укључивање и активно учество-
вање удружења који пружају струч-
ну подршку својим члановима и 
њиховим породицама. Mоје лич-
но мишљење је да се у реду кори-
сте компензаторне техике и све 

што може помоћи да се што боље 
испољите у својој комуникацији са 
људима.

Који је рецепт за лепши и разумљивији говор?
Вежба, жеља да се сваки дан буде 
бољи, бар за један проценат него 
јуче, је један део тог рецепта . Други 
део је да пронађете логопеда и уста-
нову у којима ћете пронаћи струч-
ност, и где ће вам бити пријатно 
да долазите. Јер рехабилитација 
захтева дужи период дружења и 
вежбања, од неколико месеци па до 
неколико година. Трудите се да го-
ворите спорије, и са осмехом. Допу-
стите и да се ваш саговорник снађе 
у вашем говору. Није свима лако 
и не умеју сви ни слушати. Имајте 
одговорност према томе како су 
вас учили да говорите. Примењујте 
све техике које вам чине говор 
разумљивијим.

Порука за крај? 
Желела бих нагласити да је рана 
хабилитација деце са церебрал-
ном парализом од великог значаја. 
Она започиње детекцијом и утвр-
ђивањем ризика фактора који мо-
гу довести до успореног или па-
толошког психомоторног развоја 
детета. Контакти са логопедима су 
веома важни у овом периоду јер 
је у овом периоду важно пратити 
функције сисања и гутања, а касније 
жвакања. Логопед такође прати мо-
торне функције попут држања гла-
ве, покрете екстремитета, развој и 
успостављање визуомоторне кон-
троле. Један од важних функција је 
и обучавање мајки за храњење, па 
преко терапије храњења развијати 
навике гутања, сисања, и жвакања. 
У каснијим периодима улога ло-
гопеда је у раду на артикулацији, 
фонацији, говорном дисању, фонем-
ском слуху... Ради се на подстицању 
говорних покрета, говорних шема, 
и вежби за мускулатуру говора.
И за крај волела бих да искористим 
реченицу из Ваше аутобиографије: 
УВЕК СА ОСМЕХОМ. ИДЕМО ДАЉЕ.
интервју урадила: Радовић Јелена, 
координаторка мотивационе ра-
дионице „хоћу и ја да се разумем 
- буди ми пријатељ”.
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Теоријски оквир истраживања чије резултате пред-
стављамо је тзв. социјални конструктивизам – популарно 
социјални модел (инвалидност је феномен који није могуће 
издвојити из историјског, правног и друштвеног контек-
ста – стога се не своди на примарно здравствено оштећење 
појединца, већ је реч о томе да ли и у којој мери је друшт-
вено окружење прилагођено различитим способностима 
појединаца) 

Фокус истраживача у овом приступу је померен са ста-
новишта проблема који почива на индивидуалном нивоу 
(у теоријском домену личне трагедије) на чињеницу да 
проблем инвалидитета почива на факторима средине, у 
социјалном и политичком контексту (у теоријском домену 
социјалних неједнакости). 

Учешће ОСИ у друштвеном животу зато није посма-
трано као резултат ограничених капацитета за социјално 
учествовање већ је као показатељ спремности социјалног 
окружења да ангажује расположиве капацитете особа са 
инвалидитетом. 

ПРОУЧАВАНЕ ДИМЕНЗИЈЕ

Опредељење за овај вид тумачења инвалидности (али и 
операционализација појма друштвени положај) подразуме-
вало је да се однос друштва према ОСИ у Србији проучава 
кроз неколико кључних области: 

- Језик којим се етикетира ова друштвена група
- Механизми заштите права ОСИ 
- Најважније институције социјалне заштите ове по-

пулације
- Удружења ОСИ
- Проучавање животних историја ОСИ кроз најважније 

аспекте њихове интеракције са ужим и ширим друштвеним 
окружењем

О ПРИМЕЊЕНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ ИСТРАЖИВАЊА

Примењен је тзв. метод случаја (case method, case study) 
што је подразумевало проучавање ОСИ у социјалном контек-
сту уз примену комплементарних извора података и приме-
ну комплементарних метода за прикупљање података.

О ЈЕЗИКУ КОЈИМ СЕ ЕТИКЕТИРА
ОВА ДРУШТВЕНА ГРУПА

У језичком исказу – етикецији поједине друштвене гру-
пе, осликан је свеукупни став друштва према том делу ста-
новништва. 

Не постоји сагласност око термина којим се означава 
категорија лица са инвалидитетом. 

У модерној терминологији напорно се истражују из-
рази који описују важне карактеристике ове категорије 
становништва и истовремено се тражи најбољи израз 

како би се умањила негативна конотација коју је већина 
употребљаваних израза до сада имала. Резултати тих 
покушаја су различити, те се установљене конвенције 
разликују од земље до земље, па је све видљивије 
настојање да термин којим се означава ова категорија ста-
новништва буде што неутралнији, како би се избегао говор 
дискриминације и стигматизације. Промене у коришћењу 
термина везаног за ОСИ су, чини се, у складу са језичким 
стандардима који се последњих деценија постављају у 
јавном говору. Лагано се конституише култивисан исказ, 
говор ослобођен мржње и дискримнације, језик мира и 
толеранције. Сасвим сигурно, код теоретичара и (нешто 
спорије) код осталих јавних личности, политичара, на при-
мер, сазрева свест о потреби да се користи политички ко-
ректан говор. У законским и другим званичним документи-
ма али и у најширој употреби у српском језику су пре свега 
термини: инвалиди, хендикепирани, особе са сметњама у 
развоју, особе са специјалним потребама и у најновије вре-
ме, чини се, најкоректнији термин – особе са инвалидите-
том. Ова промена није произашла из наше језичке свакод-
невице, већ су ови термини углавном доспели из других 
језика, пре свега са англо-саксонског говорног подручја.  
 Уочена је позитивна тенденција у конституисању коректног 
језика инвалидности, али остаје ограничена моћ језика. 
Језик јесте делотворан једино уколико иза њега стоји и 
шира друштвена акција уз коректну протокол, адекватна 
правна заштита, институционална и свака друга подршка у 
социјалној интеграцији. 

ПРАВНИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ОСИ У СРБИЈИ

Уопштавање резултата анализе правних инструмена-
та у домаћој регулативи (у свим суштинским областима 
социјалног живота) и поређење са међународно правним 
актима може бити сажето у неколико тачака:

Не постоји јединствена правна материја којом се ре-
гулишу права особа са инвалидитетом у свим области-
ма друштвеног живота. 

Не постоји јединствено одређење особа са инвалидите-
том у законској материји. 

Често се у законској материји врло уопштено третирају 
права ОСИ те не постоји њихова конкретизација кроз 
дефинисање начела и мера за спровођење. 

Из непосредних последица примене закона могуће је 
закључити да је обезбеђивање механизама за спровође-
ње кључних права често важније од појединачног 
навођења низа права, чија примена није обезбеђена 
правним инструментом. Правна материја ретко третира 
питање механизма надзора над спровођењем права, дру-
гим речима, није јасно ко је задужен за праћење кршења 
права особа са инвалидитетом.

Наставак на страни 10

ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СРБИЈИ
истраживања: Студија случаја
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TESTENIJADA TITEL 2014.
Удружење за ЦДП Тител „Пријатељи Титела“ је би-
ло домаћин другом Покрајинском такмичењу “ Тес-
тенијада и ваљушци “. 
У организацији „Сунцокрета’’ Савеза за ЦДП Вој-
водине у суботу 18. октобра 2014, у просторијама 
и дворишту удружења у улици Главна 4, одржано је 
Покрајинско такмичење ‘’Тестенијада и ваљушци’’ 
у справљању традиционалних војвођанских јела. 
Председник удружења Ђорђе Очај поздравио је го-
сте из војвођанских удружења:  Кикинде, Зрењанина, 
Новог Сада, Суботице, Ковина, Куле, Сремске Митро-
вице и Титела. Присуствовали су и председници  из 
Савеза за ЦДП Војводине Владимир Теофановић и из 

Скромне поклоне, радове нашег Удружења, по-
бедницима је уручио је председник Савеза за ЦДП 
Србије Новак Лазентић.
             Било је ту разних ђаконија од теста:  штрудла 
са маком, бундевара, пита са кромпиром, пројара, 
и насувâ. По опредељењу домаћини не учествују 
у такмичењу. За припрему домаћих резанаца и за 
уређење унутрашњег простора захвални смо во-
лонтерима - личним пратиоцима  наших чланова: 
Светлани, Данијели и Ивани. 
        После такмичарског дела и послужења, гости 
су погледали поставку старих фотографија Тите-
ла у СТШ „Милева Марић’’ Тител, где је важност 

Републичког Савеза за ЦДП Србије Новак Лазентић, 
представници удружења ‘’Дуга стрела’’ Панчево и чла-
нови општинског Црвеног крста и ЈП ‘’Тителски брег’’ 
као и присутне редовне чланове и волонтере, личне 
пратиоце у обучавању.
 У току такмичења, скупу се придружио председник 
општине Тител Милан Настасић који је поздравио го-
сте, са свима поразговарао, а посебну пажњу покло-
нио је најмлађим члановима.
Трочлани жири у саставу професионалних кувара 
одлучио је да прво место и пехар припадне екипи 
из Сремске Митровице,  друго екипи из Кули и треће 
екипи из Новог Сада. Пехаре је уручио председник 
Савеза за ЦДП Војводине Владимир Теофановић. 

појединих слика и саме зграде предста-
вио сарадник Стеван Гечевски. Дружење је 
настављено у хотелу ‘’ТИСА’’ уз ручак и му-
зику, организовану под покровитељством 
Савеза за ЦДП Војводине и Општине Тител.  
Манифестацију су помогли и бурекџиница      
„Ђоле‘’ и пекара „Сложна браћа Дураку‘’ из 
Титела.



N E D E LJ A 
SOLIDARNOSTI

IZLOŽBA OSI CDP
U SUBOTICI
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Са изостављем овога питања из саме законске материје, 
јасно је да све остаје на појединцу који се у том случају 
обраћа суду по основу кршења права у одређеној области. 
Законодавац није увек водио рачуна, да уколико пропусти 
уређивање једне области социјалног живота, директно 
онемогућава ОСИ да користе друга права која су брижљиво 
уређена. (пропуст у вези са грађевинским и архитектон-
ским стандардима градње)

Последњих пет година уочен је квалитетнији скок у 
правној регулативи. Донесени су: Закон о спречавању 
дискриминације ОСИ, Закон о рехабилитацији и запо-
шљавању ОСИ и у читав низ општијих правних аката угра-
ђена је клаузула која се односи на ову категорију становништ-
ва са циљем да се њен правни положај изједначи са осталим 
делом популације. На основу одлуке Владе Републике Србије 
од 22. новембра 2007. године, Република Србија потписала је 
17. децембра 2007. Конвенцију о правима особа са инвали-
дитетом и Опциони протокол уз њу.

У Србији се интензивно радило и још увек ради на пот-
пуном усклађивању правних аката са кључним одредбама 
ових докумената. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИРИ ЗАШТИТЕ ОСИ

На основу процена Савезног завода за статистику у 
Србији живи између 350.000 до 500.000 особа са инвалиди-
тетом. Тачне евиденције нема.

Не постоји институција у којој би обавезно било еви-
дентирано свако лице са инвалидитетом, нити међусобна 
сарадња различитих институција у смислу заједничке базе 
података, иако је планиран тачан попис лица са инвалидите-
том и њихових потреба. 

У Србији је умањен обухват деце са инвалидитетом у 
процесу образовања, што проузрокује последице: 

знатно нижи општи образовни ниво читаве популације 
ОСИ,

умањена разноврсност радних места на која је могуће 
ангажовати ОСИ, 

смањена могућност запошљавања,
незадовољавајући квалитет живота 
Број незапослених особа са инвалидитетом евиденти-

раних у Националној служби за запошљавање је веома ни-
зак – последњих година тај је број око 25000 или 2,1% од 
укупног броја лица која траже запослење. Осим смањених 
шанси за упошљавање ове категорије лица, проблем је и 
неизражена лична иницијатива у потрази за запослењем. 

Образовна структура пријављених на евиденцију ове 
службе је веома ниска 

38,5 % - 4 разреда ОШ, 
11,4 % - 8 разреда ОШ, 
33 % III степен средњег образовања, 
12,3 %, средње образовање IV степена, 
5 % вишу школу и V степен образовања и 
свега 0,83 % има факултетско образовање. 
У Србији је око 20 000 ОСИ обухваћено пасивним мера-

ма социјалне заштите по основу незапослености. Чак сто 
пута мањи број лица са инвалидитетом је укључено у мере 

активне политике запошљавања. На подручју Републике 
Србије регистровано је 63 предузећа тзв. заштитних радио-
ца, која упошљавају 3200 лица са инвалидитетом. 

Проблеми су: неуједначен територијални распо-
ред ових предузећа што додатно компликује могућност 
остваривања права на рад популације са „отежаним фак-
тором запошљавања”. Укупно стање у српској економији 
је отежавајући фактор у њиховом функционисању: мно-
ге од ових радионица по избору занимања која су на 
располагању ОСИ не прате регионалне професионалне 
квалификације ове категорије становништва 

 Проблем културних баријера и неопходна инфраструк-
тура озбиљна су препрека у реализацији права на рад 
популације ОСИ.

Новија законска решења код запошљавања ОСИ пред-
виђала су субвенције за привредне субјекте спремне да 
радно ангажују ОСИ.

Најновији ЗАКОН предвиђа обавезу послодавца да 
ангажује одређени број ОСИ (Послодавац који има 20 до 49 
запослених дужан је да у радном односу има 1 ОСИ, 50 и 
више запослених – најмање 2 ОСИ, и на сваких наредних 50 
запослених још по најмање 1 ОСИ - Чл. 24 З.о рехабилитацији 
и запошљавању ОСИ) Прихватање радног ангажмана ОСИ 
као њиховог неспорног права отежан је због стварања еко-
номских услова који подразумевају већа почетна улагања 
у инфраструктуру због прилагођавања радног места капа-
цитетима и физичким ограничењима ОСИ. Најважнији пут 
за изједначавање могућности у овој области јесте управо 
растакање културних баријера (послодавци – саме ОСИ). 
Анализа обима институционалних оквира социјалне зашти-
те особа са инвалидитетом, показала је низак ниво обухва-
та испитиване популације постојећим мерама социјалне 
заштите. 

Доминантан облик коришћења мера социјалне за-
штите чини остваривање права на додатак за помоћ и 
негу другог лица и смештај у установе у циљу адекватнијег 
збрињавања, нарочито када су у питању деца са инвалиди-
тетом. 

Недостају ванинституционални видови заштите ОСИ, 
који се сматрају тек алтернативним видовима подршке, а 
битно би унапредили квалитет социјалног старања и по-
могли јачању самосталности припадника ове групе станов-
ништва. 

Неадекватна територијална покривеност мрежом ин-
ституција за специјално образовање и радно оспособ-
љавање, институцијама за трајни смештај ОСИ, уз већ на-
ведено, јесу аргументи који на глобалном нивоу указују 
на неефикасност мера социјалне заштите, односно на 
чињеницу да је област социјалног старања о проучаваној 
популацији још на маргини друштвене пажње. 

УДРУЖЕЊА ОСИ У СРБИЈИ

Укупна ситуација у области социјалне политике, и 
традиционални стереотип у односу на потенцијале про-
учаване групе чине да највећи број удружења има пре 
хуманитарни карактер но што су институције које се боре 
за систематску измену узрока неједнаког третмана према 
популацији ОСИ. 
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Ово се нарочито односи на удружења која функционишу 
у „унутрашњости” Србије. 

Удружења пре свега врше улогу примарне заштите.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА „ЖИВОТНИХ ПРИЧА” ОСИ 
У СРБИЈИ:

Узорак је планиран тако да обухвата особе са различи-
тим типовима сензорног и моторног инвалидитета, са кон-
гениталним и касно стеченим инвалидитетом, особа које 
живе у „природном” окружењу и оних који живе у устано-
вама за трајни смештај ОСИ, те особа са различитим социо-
демографским обележјима.

 Аналлиза „животних историја” 30 особа са инвалидите-
том показала је следеће: 

Сажимање искустава ОСИ указује на понављање моде-
ла животне историје у којој је друштвени положај особе 
битно одређен не само тренутком настанка инвалидите-
та и његовом тежином него пре свега факторима животне 
средине.

КЉУЧНИ НАЛАЗ:
У животним причама ових људи доминира социјална 

изолација; најчешће усамљеност у суочавању са инвали-
дитетом, осиромашени социјални контакти и тешкоће у 
покушају укључивања у институционализоване облике 
друштвеног живота; материјално и културно сиромаштво; 
као и ускраћеност да у својој различитости достојансвено 
уреде живот у складу са сопственим могућностима.

 
СУОЧАВАЊЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Реакције ОСИ у тренутку суочавања са инвалидитетом 
не односе се само на осећања у вези са самом болешћу/
повредом, већ и на социјални контекст у коме живе, на 
социјалне улоге које су биле најважније пре настанка ин-
валидитета (питања) – тиме се директно очитава друштве-
на условљеност феномена инвалидитета. Доминира страх 
од будућности. Изостаје очекивана и потребна подршка 
од стране друштва у смислу интензивног стручног психо-
социјалног третмана особе са инвалидитетом и помоћи по-
родици. 

ПОРОДИЦА ОСИ

Породица има кључну улогу у животу ОСИ. Охрабрење 
и подстицај од најближих помаже особи са инвалидитетом 
да успешније прихвати здравствено ограничење, и развије 
властите капацитете. Поропдица пружа помоћ у социјалној 
интеграцији. Забележене су разлике у одговору породице 
на инвалидитет једног од чланова

Модели породичног одговора на инвалидитет:
1. породица преузима потпуно бригу о свом члану - 

презаштићујући га, не помаже јачање капацитета за његову 
самосталност. 

2. породица маргинализује свог члана због инвалиди-
тета, па и сама доприноси његовој изолацији - што често у 

потпуности блокира његову рехабилитацију и даљи развој. 
Крајње консеквенце - потпуно запостављање ОСИ, смештај 
у неку од институција за трајни смештај, или потпуна физич-
ка изолација.

3. породица пружа безрезервну подршку усмерену 
на јачање капацитета за самостални живот, подстиче 
рехабилитацију и социјалну реинтеграцију.

Од породичне зрелости и вештине да у новим околно-
стима одговори на потребе ОСИ и свих чланова, у великој 
мери зависи њена стабилност. Иако је забележено да у не-
ким случајевима проблем инвалидитета покреће капаците-
те за породичном солидарношћу, често се могу констато-
вати негативне последице насталог инвалидитета на поро-
дичну стабилност.

РЕАКЦИЈА ДРУГИХ ПРИМАРНИХ ГРУПА У ОКРУЖЕЊУ
То зависи и од тренутка настанка и тежине инвалиди-

тета. Најчешће забележене реакције групе вршњака, су-
седа и рођака у односу на ОСИ обележене су било при-
временим и спорадичним неприхватањем, било потпуним 
игнорисањем и одбацивањем. Особе са урођеним или 
рано стеценим инвалидитетом, и сами веома рано навик-
нути на различитост, говоре о нормалнијем односу људи 
из окружења према себи. Генерално доминантни став сре-
дине је пре индиферентност, евентуално самарићански 
став, него став који подразумева истинско прихватање. Као 
најчешће разлоге за овакав став средине испитаници виде 
у неупућености у њихове проблеме, страху од непозна-
тог и другачијег, односно генерализацији инвалидитета. 

МАТЕРИЈАЛНИ СТАНДАРД ОСИ ИЗУЗЕТНО НИЗАК

Највећи део испитиване популације је сиромашан, По-
себно низак стандард забележен је код корисника услуга 
установа за трајни смештај ОСИ, као и код оних са теш-
ким физичким или сензорним оштећењима, чији буџет 
је оптерећен додатним издацима везаним за инвалиди-
тет, и низак степен образовања, незапосленост и низак 
материјални стандард.

ОБРАЗОВАЊЕ ОСИ

На остварене (не)могућности у образовауњу утичу, по 
мишљењу испитаника: 

здравствено стање – (ремисија болести или комплико-
ване интервенције). 

недоступност школа за већину особа са тежим инвали-
дитетом; (разлика између специјалног и стандардног систе-
ма образовања)

програми у специјализованим школама за децу са инва-
лидитетом су дефинисани тако да не подразумевају наста-
вак школовања (трогодишње средње образовање) 

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Удео радно ангажованих особа у испитиваној попу-
лацији је веома мали,испитаници су једногласни у оцени 
да су углавном тешки изгледи за запошљавање. 

Образлажу: предрасудама које доводе до дискри-
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минације. Истиче се проблем који се односи на негативно 
опажање инвалидитета, проширивањем на читаву личност 
дотичне ОСИ, односно потенцијалног запосленог човека.

Недостаје шира друштвена свест о проблему незапосле-
ности ОСИ уопште.Присутне

су и предрасуде самих ОСИ о властитим способностима 
(нарочито особе са тежим облицима телесног инвалидите-
та и нижег степена образовања) и изражена је несигурност 
као последица трајније социјалне изолације. 

НЕДОСТУПНОСТ ОКРУЖЕЊА

Сви испитаници су констатовали недоступност окружења. 
Недоступност окружења се манифестује различито за 

особе са различитим типом инвалидитета. Проблем се не 
завршава само на физичкој доступности социјалног окру-
жења већ се протеже и на недоступност социјалних ре-
сурса због културних баријера, у чијој основи се налазе 
стереотипи који су највидљивији кроз различите облике 
дискриминације и кроз већ поменуто уопштавање фи-
зичког/сензорног инвалидитета на читаву личност, што у 
крајњем резултира гетоизацјом и несразмерном учешћу 
ОСИ у значајним аспектима друштвеног живота.

ЈАВНИ И ПОЛИТИЧКИ АНГАЖМАН

Слаба је заинтересованост ОСИ за питања од јавног и 
политичког значаја. 

У образложењима доминирају: немогућност да се 
физички прати ангажовање на јавним пословима, недо-
ступност окружења, недостататак искуства за такав рад, 
неповерење у сврховитост таквог ангажмана, итд. Пред-
расуде које окружење исказује у односу на ОСИ, али и оне 
које се тичу њихове личне сумње у погледу могућности 
јавног ангажмана ОСИ доприноси и њиховом реактивном 
повлачењу из јавности. Доминира став који искључује на-
чело личне одговорности 

Видљив је синдром „уморне заједнице”. Обесхрабре-
ност је тако наметнута ОСИ.

КУЛТУРНИ СТАНДАРД ОСИ

Поменуте социјалне околности (сиромаштво итд...) суге-
ришу структурисање слободног времена, односно укуп-
ног културног стандарда ОСИ. 

Пасивна доколица је доминантна код испитаникâ; 
најприсутније су активности које не захтевају контакт са 
„јавношћу“, са другим људима. 

ОСИ код којих је забележено добро ношење са власти-
том болешћу и боља социјална интеграција имају културне 
активности које подразумевају излазак ван куће или дома. 

Разлоге културне „апстиненције” испитаници најчешће 
образлажу недоступношћу културних установа и недостат-
ком материјалних средстава. 

ОЦЕНА ВЛАСТИТОГ ДРУШТВЕНОГ ПОЛОЖАЈА ОСИ
Јединствена је оцена да је положај особа са инвали-

дитетом у Србији веома тежак, али да не постоји потпу-
но слагање око разлога. Доминантни аргумент је низак 

материјални стандард или тачније сиромаштво.Други 
разлог по учесталости је недоступност окружења, те је са-
мим тим и немогућа реализације законом гарантованих 
права. Испитаници у личном искуству бележе осећај изо-
лованости и реакције окружења у правцу неразумевања 
и дискриминисања по основу инвалидитета што све ску-
па доприноси заснованости њихове оцене о друштвеној 
маргинализацији. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Из реченог може се закључити да упркос огромном по-

маку у регулисању правног статуса, где се инсистира на 
инклузији, пуном учешћу итд, интервенцијама државе да 
поправи стање у овој области, делимичној сензибилизацији 
јавности - животне приче ОСИ указују на то да углавном 
живе изван заједнице. 

Неостварене образовне аспирације, ниска запосле-
ност, неукљученост у институције јавног и политичког 
деловања, низак степен активизма сваке врсте, културна 
апстиненција, недоступност окружења, низак материјални 
стандард - показују да ОСИ имају све одлике маргиналне 
друштвене групе. 

Животне историје особа са инвалидитетом и теста 
указују да константна социјална инхибиција на различи-
тим нивоима друштвености производи одговор у смислу 
самоизолације и прихватања „живота са инвалидитетом“, 
али не и „живота са инвалидитетом у заједници“, а поруке 
које су из социјалног и културног контекста упућене овој 
групи најчешће условљавају прихватање „негативног иден-
титета“.

Унутар културом и друштвом дефинисаних околности 
ствара се оквир унутар кога појединац мање или више 
развија своје могућности и потребе. У том смислу, ове пода-
тке је могуће тумачити као потврду да је самоодређење 
појединца или разумевање личног идентитета омеђено 
његовим друштвеним положајем и положајем друштвене 
групе којој припада. 

У случају особа са инвалидитетом, потенцирање 
ограничења кроз генерализацију инвалидитета у при-
марном и секундарном социјалном окружењу, уграђено 
је као доминантни сегмент њиховог личног идентите-
та. Другим речима, „начин на који заједница идентификује 
јединку поклапа се, дакле, мање или више успешно са на-
чином на који се јединка идентификује са другима“

Из личних искустава ОСИ, али и из података које смо 
добили анализом институционалних оквира социјалне за-
штите, анализом рада њихових удружења..., видљиво је 
да друштвена пракса – стварност заостаје за правном 
регулацијом ове области.

ПРЕУЗЕТО СА : www.socialwork-humanrights.com
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Друштво церебралне и дечије парализе 
Сомбор “ у месецу јуну 2014. је низом активно-
сти обележило двадесет година свог рада.

Својим бројним члановима је два пута ор-
ганизовало вожњу бродићем типа катамаран 
„Тања“ по Бачком каналу од купалишта до Пре-
воднице и натраг. Најмлађи чланови, у пратњи 
својих родитеља, посетили су Зоолошки врт 
у Београду. Двадесет и шестог јуна у после-
подневним сатима на главној улици упри-
личен је сусрет чланова „Друштва ЦДП Сом-
бор“ са грађанима, градоначелником Сашом 
Тодоровићем као и замеником градоначелни-
ка Владиславом Живановићем. Поводом тог 
сусрета настала је заједничка фотографија код 
споменика песнику Лази Костићу.

Жељко Канурић

Друштво за церебралну и дечију парализу 
Сомбор је 15. 08. 2014. организовало за своје 
чланове такмичење у висећој кугли и у бацању 
плочица. Спортско надметање је одржано на те-
раси „Герентолошког центра“ у Сомбору.  

Најуспешнији појединци у дисциплини бацања 
плочица били су: Вукелић Бранко из Сомбора са 
55 поена, Зорка Каначки из Крушчића са 52 по-
ена и Радојевић Немања из Стапара са 50 поена. 

У дисциплини висећа кугла најбољима су се 
показали: Радојевић Немања из Стапара са 34 
оборена чуња, Савић Никола из Куле са 31 пое-
ном и Паштровић Терезија из Сомбора са 30 по-
ена. 

На крају такмичења додељене су плакете за 
освојена прва три места у одржаним дисципли-
нама. Посебна плакета за труд и спортски опти-
мизам додељена је Аци Катанићу из Стапара.

Одмах након тога уследило је фотографисање 
за лепу успомену.

Жељко Канурић

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА РАДА

TAKМИЧЕЊЕ

О  ЗАКОНУ

Закон је паучина кроз коју
пролазе велике муве а хватају се мале.

Оноре де Балзак
француски писац (1799 – 1850)

Сваки је народ племенит док га не 
покваре закони.

Жан Жак Русо
француски писац и филозоф (1712 – 1778)  

А знате ли шта је закон ?
Закон је наредба које се држи само народ.

Антун Густав Матош
хрватски писац(1873 – 1 914)
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ВЕСТИ Апатин

Društvo za dečiju i cerebralnu paralizu opštine Apa-
tin organizovalo je 23 juna tradicionalnu manifestaciju 
„Zlatni glas“. U restoranu „Šaran“ goste je pozdravila pred-
sednica društva Marija Bogić. Gostima je poželela toplu 
dobrodošlicu, prijatan boravak i da se glas naših raspeva-
nih takmičara daleko čuje. Pored naše domaćice prisutne 
goste je pozdravio i sekretar Saveza za cerebralnu i dečiju 
paralizu Vojvodine Ivan Zarić, kao i zamenik opštine Apa-
tin Miodrag Bakić.

Posle uvodnih reči voditelja programa, predstavljen je 
tročlanog žiri: Kostić Aleksandar, Čapo Josip i Gladić Du-
šan .Potom je izvučen redosled nastupa takmičara..Svaki 
takmičar imao je pravo da otpeva po dve pesme po svom 
izboru uz muzičku pratnju. Pevalo se i igralo, gosti su uži-
vali u muzici. 

Nakon takmičarskog dela programa pevale su, van 
konkurencije, tri devojčice iz Osnovne škole “Žarko Zre-
njanin” iz Apatina: Ena Đorđević (pokretač Akcije “Jedan 
čep nekome može promeniti život”) i njene drugarice 
Emili Čapo i Jelena Miklja. Zapevala je i najmlađa gošća 
Lara Kosjer ispred Udruženja “Ličko ognjište,” iz Prigrevice 
sa pesmom Vesne Zmijanac “Idem preko zemlje Srbije”. 

Žiri je potom proglasio redosled pobednika: treće me-
sto osvojila je članica našeg društva Snežana Sneki Kovač, 
drugo mesto pripalo je članu udruženja Amputiranih sa 
malformacijama Slavku Adamovu, a prvo mesto osvojio 
je Svetislav Stojković iz Crvenke.

Posle takmičenja svako udruženje dobilo je Zahvalni-
cu i poklone od predsednice društva Marije Bogić. Tada 
su se gosti opustili uz prijatnu muziku i ručak. 

Branka Čučilović

ZLATNI GLAS APATIN 2014

TRIBINA „MOTIVIŠI ME I TI “ I FILMOVI

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ СОМБОР ПОСТАВЉЕНА ПРИЛАЗНА РАМПА 
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Jelena Radović, saradnica našeg časopisa, diplomirani pravnik i 
iskreni borac za prava osoba sa invaliditetom, gostovala je u Somboru 
07. 10. 2014. u Studentskom domu „Dr Zoran Đinđić“ povodom Nedelje 
solidarnosti sa OSI u organizaciji gradske biblioteke „Karlo Bjelicki“ i 
Udruženja građana „Inkluzivni fokus“. 

Jelena Radović je somborskoj publici, u okviru svoje tribine: 
„Motiviši me i ti“, predstavila svoja dva autorska kratkometražna filma: 
„NEOBIČAN PUTNIK SA OSMEHOM“ i „SVET KOJI NE POZNAJEM“. Nakon 
projekcije filmova razvila se živa diskusija između autorke i prisutnih 
gledalaca o raznim problemima sa kojima se suočavaju osobe sa 
invaliditetom u savremenom društvu.

Program su vodili moderatorka Lenka Konstandin i urednik časopisa 
„Suncokret“ Željko Kanurić.

Tribini su prisustvovali brojni članovi Društva CDP Sombor, članovi 
Udruženja distrofičara Zapadnobačkog okruga, članovi Udruženja 
građana „Inkluzivni FOKUS“, direktor gradske biblioteke „Karlo Bjelicki“ 
Vladimir Jerković i građani Sombora. 

Željk Kanurić

Градски музеј Сомбор је опремио депое неопходним металним 
мобилијаром у виду полица и сандука за потребе одлагања и чувања 
осетљивог материјала. У току 2014. године у више фаза изводили су 
се радови везани за санирање стања у музејским депоима. У оквиру 
пројекта опремања депоа купљена је и рампа која у будућности може 
учинити да посетиоци у инвалидским колицима имају лако доступ-
не галеријске просторе са разноврсним музејским изложбама које се 
организују у приземном делу Музеја.
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ВЕСТИ Нови Сад

ВЕСТИ Сремска Митровица

 LETOVANJE U BUDVI

TРИБИНА  „ТВОЈЕ ИСКУСТВО МЕ ЧИНИ ЈАЧИМ“

Naša letovanja su po-
sebna, donose nam vesela 
druženja , plivanje, šetnje 
i uvek se pretvore u jednu 
dragu i lepu uspomenu. 
Udruženje građana sa po-
sledicom cerebralne i dečije 
paralize „SUNCE“ je za svoje 
članove i njihove pratioce 

organizovalo letovanje u crnogorskom primorskom gradiću 
Budvi. Pun autobus jedne vesele družine, 14. jula krenuo je iz 
Novog Sada prema Budvi. Naše odredište je bilo hotel „PARK“ 
pored kojeg se nalazi poznata Slovenska plaža. Tokom puta 
nas je pratila kiša. Ipak, sunce nam je bilo prijatelj gotovo 
svih devet dana na moru.

 Toplo more je mamilo i plivače i neplivače da uživaju u 
njegovoj lepoti. Neki od nas su osetili čari kupanja i po kiši, 
kad god bi naišao manji letnji pljusak. Mi smo u potpunosti 
iskoristili naše dane na moru. Plivali smo možda više nego 
neki drugi, jer plivanje nam je poseban vid naše terapije. 
Recimo, ja sam hodala samostalno u vodi i plivala bez “mišića” 
po plićaku. Ta vežba mi puno znači. Isto tako prijalo mi je da 

otplivam do bova , koje su prilično udaljene od obale. 
 Jednog dana smo uživali u vožnji brodićem. Videli smo 

najlepše plaže, čuveno ostrvo Sveti Stefan i primorska mesta 
Miločer, Bečiće... Mogla bi puno da pišem o lepoti Budve, 
starom gradu, i tunelu koji je spaja sa Bečićima, mestom 
sjajnih i velikih hotela. Šetati po ovom gradiću je divno. Uvek 
se nalažiš pored mora i osećaš svežinu morskog vazduha. Za 
one koje vole noćni provod, nude se razne mogućnosti od 
klubova, plaža sa muzikom do romantičnih večeri na samoj 
obali. Tako da je svako mogao uživati u onome što voli. Od 
detinjstva letujem sa svojim drugarima iz udruženja. Čini 
mi se da na moru uspevamo da se opustimo i da još više 
jedni drugima pomažemo. Ponosna sam na naša letovanja. 
Gledajući svoje drugare svakog leta naučim nešto novo. To 
mogu biti primeri borbe, jake volje ili, pak, nečije predaje što 
me pouči da još više radim na sebi. 

 Ovo letovanje naročito je obeležio, naš novi član, 
petogodišnji Dimitrije. Gledajući njega videla sam sebe iz 
mlađih dana. Dimitrije ima predivne roditelje koji žive za 
njega i pružaju mu veliku podršku.    

Jelena Radović 

          Крајем јуна. у просторијама Клуба Друштва за 
церебралну и дечију парализу Сремског округа, од-
ржана је трибина под називом „Твоје искуство ме чини 

јачим“.  Трибини је присуствовало око тридесетак на-
ших чланова, и чланови МНРО Сремска Митровица. 
        Ауторка и водитељка трибине је била Јелена 
Радовић, особа са последицом церебралне парализе, 
која је из свог личног искуства описала како изгледа 
њен дан, на који начин се бори са својим препрекама 
које је прате. Кроз трибину је споменуто право на из-
бор, право на доношење одлука, право на осмех.....
        Трибина је била мотивационог карактера и учи нас 
и подстиче како да останемо позитивни и верујемо у 
своје снове. Циљ трибине су питања: Имамо ли циљеве, 
како се  суочавамо и живимо са нашим препрекама, 
зашто нам често понестаје снаге и воље, умемо ли 
због црних мисли у себи пронаћи самопоштовање и 
извући из себе оно најбоље ?
         После трибине у којој су учествовали сви при-
сутни,  наставили смо дружење уз котлић. Била је ово 
једна од  успешних трибина.

                                                                      ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА
                                                                        Ружица Гаруновић



 U organizaciji Društva CDP Sombor, 
31. avgusta ujutro, krenuli smo na Pa-
lić. 
Kada smo stigli, kao i obično posetili 
smo Zoološki vrt. Iako smo više puta 
posećivali to mesto, uvek se iznova 
obradujemo tim dragim stvorenjima: 
medvedima, majmunima, pticama 
i drugim životinjama, kao i raznovr-
snim biljkama u Zoo vrtu. Naročito 
nam se dopala šimpanza, koja je be-
sno protestovala na poglede i pro-
zivke radoznalih posetilaca. Moj do-
življaj posete Paliću upotpunilo je to 
što sam prvi put mogla hraniti slona 
svojom rukom. 
Umorni i gladni, svratili smo na orga-
nizovani ručak u hotel „Viktorija“. Bili 
smo veoma zadovoljni ručkom i uslu-
gom ljubaznog osoblja hotela.
Pošto nas je vreme izuzetno služilo, 
mogli smo ostatak dana provesti na 
predivnom Palićkom jezeru, gde smo 
se sunčali, dok su neki brčkali svoje 
noge u jezeru. Poneki su se vozali i 
šetali oko jezera.
 Dok smo se družili i uživali, razgova-
rali smo o tome kako bi bilo dobro 
češće svratiti na ovo lepo mesto. Ja i 
moja personalna asistentkinja ostale 
smo do sumraka.
Ovom prilikom se želimo zahvaliti or-
ganizatorima, što su nam omogućili  
da zajedno posetimo Zoološki vrt na 
Paliću.

 Juliana Kočiš

IZLET NA PALIĆ


