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МИ НЕ ПОСТОЈИМО САМО ТРЕЋЕГ ДЕЦЕМБРА

ЧОВЕК СА ИДЕЈАМА

Зашто се прича о нама само 
када се обележава дан особа са 
инвалидитетом? Око трећег де-
цембра као да се сви пробуде, 
траже сликање, обећавају куле и 
градове, уз слатке речи о бољем 
и равноправнијем положају  
ОСИ у друштву.  

Једва да неко види, да је 
свако од нас на свој начин активан сваки дан,  да рас-
темо, да се школујемо, да, колико можемо, радимо 
и да живимо као и други људи које немају телесни 
инвалидитет. Животна борба је једнака са све нас. 
Сви ми се свако јутро будимо, и надамо се, и живимо 
свако са својим препрекама. 

Дуго већ спомињем проблеме са којима се 
сусрећу ОСИ ! Добро су нам познате све наше 

баријере и триновити путеви до циља. Моја улога 
као особе са инвалидитетом је  да, ево, подсетим 
да имамо право на осмех, разумевање и подршку 
друштва...

Ми не тражимо ништа специјално, него само 
разумевање и подршку да живимо јаднако са нашом 
околином а не поред ње. Сетимо се сваки дан, оних 
на које сви заборавимо: особа са инвалидитетом 
које, на жалост,  живе међу четри зида, без речи и 
дела подршке шире јавности!

НЕКА ЗАТО СВАКИ ДАН БУДЕ НАШ ДАН !

Јелена Радовић,
координаторка мотивационе причаонице „хоћу и ја да се раз-

умем - буди ми пријатељ” удружење ЦДП „СУНЦЕ”

Међународни дан особа са инвалидитетом трећи децембар

Још као дете, питала сам се како настају песме? Одакле извире песнику испирација и настане песма која 
после живи годинама. Касније сам схватила да људи који пишу песме имају таленат, душу за то, и велику 
љубав према поезији. Мој драги сарадник и пријатељ Жељко Канурић, је увек пун идеја, човек који је увек 
за акцију и писање. Посебна ми је част , да му баш ја за 20 -ти број нашех часописа поставим неколико 
питања, да вас мало боље упознам са тим човеком, захваљући коме ми данас читамо уређене странице на-
шег „СУНЦОКРЕТА“.

Жељко кажи ми како би укратко описао себе? 
Умерени сам оптимиста. Увек 

имам идеја. Сматрам да не постоји 
проблем који се не може решити. 
Правило у овом свемиру је да ниш-
та није немогуће ! Слогом и добром 
вољом све се може постићи.

Како си започео своју песничку причу?
Моју песничку каријеру започео 

сам 1985 године. Тада су ми у сом-
борским омладинским новинама „ 
Покрет “ изашли први стихови. Сти-
хови пуни метафора о потреби за 
уметничким слободама, иза којих се 
лако могла уочити антикомунистич-

ка садржина. Нашао сам се, због 
тога, и на дневном реду Градског 
комитета СК. То ми је пар година 
касније признала мајка једног мог 
друга, која је у то време заузимала 
неку функцију у Градском комитету. 
Када су сазнали да сам у инвалид-
ским колицима, да сам завршио са 
школовањем, да нигде не радим и 
да нисам члан партије СК престали 
су да се распитују за мене. 

Какав је осећај за једног песника кад његове 
песме угледају светлост дана?

Осећај је чаробан. Када се игром 
звука, светлости и маште створи 

песничко дело... то је тешко опи-
сати. Песници су чудни, увек више 
или мање, бунтовни јер нису спрем-
ни у потпуности да се уклопе ни у 
један друштвени систем. 

Реци ми кад је у питање твоја уметност, 
да ли си остварио углавном све што си желео ? 
Имаш ли још снова ? 

Хвала Богу, инспирације ми не 
недостаје! Имам нових песама. 
Волео бих још више да радим на 
афирмацији уметника ОСИ широм 
Србије. А, како волим стрипове не-
остварена ми је жеља да се испро-
бам у писању сценарија за приче у 
цртежима. Недавно сам разговарао 
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који воли цртати и који је изразио 
жељу да се заједно упутимо у једну 
такву авантуру, да видимо шта мо-
жемо урадити по том питању.

За коју песму си, кад си је написао, помислио, 
ова ће бити баш посебна?

Мислим, да је то песма: „Пита с 
јабукама“. Приликом описивања 
укуса и мириса омиљеног кола-
ча, у песми сам лепршаво осликао 
међусобну протканост и макро и 
микро универзума и наше скромно 
место у свему томе. И, зато, кад год 
идем једном мом пријатељу у по-
сету у Београд, он ми спреми питу с 
јабукама. У свету стрипа, каубој Текс 
Вилер и његови пријатељи на крају 
сваке обилне вечере у задимљеној 
крчми на крају обавезно наруче 
питу с јабукама. И у причама и ро-
манима научне фантастике које су 
написали чувени Артур Кларк и 
Реј Брејдбери, може се налетети на 
сочне залогаје пите с јабукама уз 
незаобилазну чашу с млеком. 

Опиши ми како је то бити уредник листа 
„СУНЦОКРЕТ“? 

Посао са „Сунцокретом“ је по-
некад веома динамичан: упознајеш 
нове сараднике, саговорнике и 
талентоване особе са инвалидите-
том. Тврдим да не постоји потпуно 
неспособан човек! Свако од нас у 
себи носи неки користан таленат. 
Потребно је доћи до изражаја, до 
признања уже или шире средине. 
Понекад је рад на часопису напо-
ран, јер се своди на бројне исправ-
ке и кориговање добијених тексто-
ва. Неки људи пуно тога напишу 
а да после тога не провере шта су 
све написали, већ одмах то пошаљу 
електронском поштом. Има особа 
са инвалидитетом који једноставно 
не поседују рачунар, али имају по-
требу да макар и у рукопису изнесу 
неко своје мишљене или напишу 
своју песму или животну причу. 
Уредник све то мора да разуме, 
да испоштује и да сав тај добијени 
материјал уреди, водећи рачуна 
о садржају и правопису. Кад се то-
ком рада наиђе на неки проблем, 

онда, зовеш у помоћ паметнијег и 
способнијег од себе. Нико од нас 
не зна све. Да би часопис био добар 
потребни су добри сарадници, као 
и новац за штампу и хонораре. 

Како изгледа твој дан и живот уз персонал-
ног асистента? 

Особама са инвалидитетом је 
неопходно да имају персоналног 
асистента! Није битно да ли си про-
фесионално ангажован или ниси, 
имати асистента је цивилизацијска 
норма за квалитетнији живот људи 
којима је таква врста помоћи по-
требна. Велики број незапослених 
у Србији дошао би до посла, када 
би ресорни министри озбиљно 
схватили ову прилику за хуманији 
и економски оправданији напре-
дак нашег друштва. Стиче се ути-
сак да у Србији Сервис персоналне 
асистенције није схваћен озбиљно. 
Поједине локалне заједнице то 
примају мрзовољно или никако, 
једва чекају да такве пројекте скину 
са грбаче општинског буџета, док 
министри у медијима кукају како 
немају довољно добрих пројеката 
за смањене броја незапослених.

Ах, да... ја и мој персонални аси-
стент Дејан... обично прво попијемо 
кафу и онда кренемо на испланира-
не послове. Некада сам завидео чу-
веном енглеском астрофизичару и 
писцу популарних, научних књига 
Стивену Хокингу на његовим чак 
тројицом асистената: једним за по 
кући и у граду и двојицом на Уни-
верзитету Кембриџ.

Како видиш себе у будућности?
Волео бих да радим оно што 

волим и умем. Живимо у изузет-
но брзом времену. На брдовитом 
Балкану неизвесно је појединцу 
дословце испланирати своју бу-
дућност на социјалном, економ-
ском и емотивном плану. Особама 
са инвалидитетом у Србији прво 
једном руком дају поједина права 
за живот достојан човека, а онда 
неким другим законским актом 
састављачи и доносиоци иста та 
права наруше или их одузму, без 
јавне расправе свесно или несвес-
но. Пример за то је актуелни Закон 
о лишавању пословне способности, 
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који се заиста може тумачити наду-
гачко и нашироко! Наше друштво 
је према осетљивим социјалним 
групама злоупотребом и предра-
судама несавесних појединаца, 
склоно манипулацијама и гру-
бом нарушавању људских права 
слабије заштићених група. Закон 
о лишавању радне способности 
под хитно треба зауставити ! Овако 
лоше састављен закон може нам 
и на међународном нивоу нанети 
велике штете и донети лош углед 
нашој земљи у применивању за-

штите особа са инвалидитетом.

ЛЕПА РЕЧ ИЛИ ПЕСМА ЗА КРАЈ? 
Имам идеју: Хајде да током 

следеће године, у Сомбору или у 
Новом Саду, организујемо уметнич-
ки сусрет, скуп сликара, песника, 
вајара, филмских и других ствара-
лаца из наших удружења. Недав-
но одржана уметничка изложба 
у Суботици показала је да имамо 
довољно даровитих чланова. Сли-
чан пример је и, у септембру у Сом-
бору, одржан фестивал особа са 

инвалидитетом: „Песма нас НОСИ“, 
где је пред бројном публиком про-
грам трајао више од два сата. Сом-
борска публика, коју је иначе теш-
ко задовољити и заинтересовати, 
била је изненађена приказаним 
уметничким квалитетом.

Жељко хвала ти на овом разговору. Желим 
ти још много снова и успеха, у свим твојим 
идејама. Остани такав какав јеси! 

Јелена Радовић

О УСПЕХУ

Ако си пажљив на крају, као на почетку, успећеш. 

Лао Це
кинески филозоф

570–470 пре нове ере

Неуспех чини људе горким и окрутним.
Успех поправља карактер човека.

Сомерсет Мом 
1874–1965

британска књижевница

Вера у успех, успеха је пола.

Вељко Петровић
српски књижевник

1884-1967
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У Скупштини Општине Сремска Митровица 12. 11. 
2014. представљена је информационо - комуникацио-
на технологија као асистивна технологија за особе са 
инвалидитетом.

Програм је усмерен на решавање проблема не-
довољне интегрисаности особа са инвалидитетом у 
друштвеном животу заједнице, тј. повећање квалитета 
живота ОСИ. 

Циљ едукације је био подизање нивоа информиса-
ности о постојању информационо - комуникационих 
технологија и алата који могу да унапреде квалитет  
свакодневног живота особа са сметњама  у развоју,  
особа са инвалидитетом, као и члановима њихових 
породица .              

Трибину је организовало Друштво дефектолога 
Војводине , и Друштво за церебралну и дечију парали-
зу Сремског Округа. Уједно овом трибином обележена 
је и Недеља солидарности са особама церебралне и 
дечије парализе. 

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА
Ружица Гаруновић

У организацији Савеза ЦДП Србије у августу је пре-
ко 100 чланова Савеза боравило десет сунчаних дана  
у рехабилитационом центру Врмац у Прчњу.

Поред сунчања и купања, организовано је друже-
ње, игранке и такмичење у боћању, доминама, не љути 
се човече и картама.  

Било је такмичарског духа, навијања (како и 
доликује када је такмичење у питању), смеха и пуно 
добре енергије. Посебно изненађење је екипа 
састављена од такмичарки Сомбора и Сремске Ми-
тровице која је први пут узела боће у руке и узела 
прво место. Да ли је упитању почетничка срећа или 

борбени дух, тек важно је учествовати, али лепо је и 
победити. 

Посебно бих издвојила крстарење бродом дуж 
Боке. Доживљај је био изузетан и сви смо уживали, 
тако да је три сата прошло као трен.

Завршно вече је уз музику прошло у добром 
расположењу. Додељене су дипломе свим такмича-
рима, изабрани мис и мистер вечери и десет дана је 
прошло као трен. 

Ружица Гаруновић

АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА
У СЛУЖБИ ОСИ

DRUŠTVO CDP SOMBOR NA SAJMU CIVILNOG SEKTORA

ЛЕТОВАЊЕ 2014

            VESTI Sombor

Povodom međunarodnog dana volontera 05.12.2014. 
Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu - Sombor učestvova-
lo je na sajmu Civilnog sektora u Somboru.
Uz brojne prisutne oraganizacije iz civilnog sektora sajam 
je održan na prostoru
glavne gradske ulice u prepodnevnim satima. Zvanični go-
sti iz opštine i zainteresovani građani mogli su posetiti i 
stand Društva CDP Sombor i pogledati raznoliki, izloženi 
promotivni materijal: dela naših ozbiljnih aktivnosti i isto-
vremeno porazgovarati sa našim prisutnim članovima.
Sajam je bio dobro organizovan i solidno posećen. 

Ž. Kanurić
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            VESTI Sombor

LETOVANJE U PRČNJU

KNJIŽEVNI FESTIVAL „PESMA NAS (N)OSI”
Udruženje građana Inkluzivni FO-
KUS je u saradnji sa Udruženjem 

-
ga uz podršku Gradske biblioteke 
Karlo Bijelicki u subotu priredilo 
predstavljanje književnih stvarala-
ca osoba sa invaliditetom uz prisu-

-
ževnika i pratnju mešovitog inklu-
zivnog hora ISON iz Novog Sada.
Na ovoj manifestaciji predstavile 
su se osobe sa invaliditetom, koje 

se bave književnošću, te imaju objavljena dela. Festival 
se održao po prvi put, nosilac projekta UG Inkluzivni FO -
KUS koga je podržao i Grad Sombor uspeo je u nameri 
da ostvari jedinstven i autentičan skup od regionalnog 
značaja. Pristigli učesnici su doputovali iz više gradova 
Vojvodine, a u okviru programa je nastupio i mešoviti in-
kluzivni hor Ison iz Novog Sada, kao i nekoliko književnika 
iz Sombora
Prisutnima su dobrodošlicu poželeli direktor Bibliote-
ke Vladimir Jerković, predsednica UG Inkluzivni FOKUS 

Zapadnobačkog okruga Branislava Opačić. Svoje stva-
ralaštvo predstavili su: Nedžmija Halić (Lipar), Tomislav 
Govedarica pesnik (Zrenjanin), Marko Krasola (Novi Sad), 
Marko Ivančević pesnik (Novi Sad), Željko Kanurić pesnik 
(Sombor) i Miloš Mihailović (Sombor). Kao blok podrške 
nastupili su i somborski pesnici: Vidosava Raič, David Kec-
man, Ružica Kljajić, Borislav Kosanović i Milenko Popić. 
Mešoviti inkluzivni hor Ison je svojim repertoarom upot-
punio svečanost i podsetio da nas muzika spaja i ruši sve 

Svojim su prisustvom program podržali i zamenik grado-
načelnika Vladislav Živanović, većnik za kulturu Nemanja 
Sarač kao i predstavnici drugih udruženja i ustanova, kao 
i sveštenstvo Somborske pravoslavne crkve.
Kulturni program pod nazivom Pesma nas (n)OSI (Oso-
be sa invaliditetom) održan je u subotu, 6. septembra u 
dvorištu Gradske biblioteke Karlo Bijelicki (Kralja Petra I 
11), sa početkom u 17 časova. Trajao je dva i po sata, a 
organizator skupa UG Inkluzivni FOKUS je izrazilo ubeđe-
nje da će ovaj festival postati tradicionalan, te nastaviti da 
ističe važnost dobro organizovanog i osnaženog civilnog 
društva i ulogu koju ima u oblasti socijalnog uključivanja 
i borbi protiv diskriminacije.

Četvoro članova i dvoje njihovih pratilaca iz Društva 
cerebralne i dečije paralize  Sombor boravilo je, od 
22. avgusta do 2. septembra, na letovanju u crno-
gorskom primorskom mestu Prčanj. Sve troškove 
letovanja snosilo je somborsko društvo.

Ž. Kanurić
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Društvo za cerebralnu i dečiju para-
lizu Sombor organizovalo je 24. 10. 
2014. zanimljivu zdravstvenu tribinu 
o homeopatiji, jednoj relativno novoj 
grani medicine u našoj zemlji. O svim 
aspektima homeopatije po lečenju i 
izlečenju ljudi govorila je Jelena Gr-
meš diplomirani biohemičar i stu-
dent homeopatije. 
U prepunoj plavoj sali Gerentološkog 
centra u Somboru, nakon predavanja 
usledila je zanimljiva diskusija iz-
među slušalaca i predavačice. Kod 
ovakvih tribina i ovakvih otvorenih 
diskusija uvek se može nešto novo 
naučiti. 

Ž. Kanurić

TRIBINA O HOMEOPATIJI

ВЕСТИ Нови Сад

„Удружење грађана СУНЦЕ“ ЦДП 
ЈБО Нови Сад је дружењем обележи-
ло 3. децембар 2014. Међународни 
дан особа са инвалидитетом. 
Око педесет наших веселих члано-
ва са својим пратиоцима и драгим 
пријатељима, после дужег време-
на се окупило и скромним ручком 
се подсетило дана када је оваквих 
дружења било више. Хајде да се за-
питамо: Да ли је свима нама само 
стало да пијемо и да једемо до из-

немоглости, или смо сви ми жељни дружења и песме? Волимо да макар 
на неколико сати заборавимо на наше проблеме и опустимо се у добром 
друштву. Весељу је допринео и пасуљ са кобасицом. Кобасицу смо доби-
ли од спонзора са чувене туријске кобасицијаде.
Особље ресторана, етно конак „ДРЕВНА“ нас је срдачно примило и сјајно 
дочекало. Тог дана смо уручили пехар за прво место у турниру у пикаду 
које се игра једном надељно у нашем удружењу, као и дипломе за дру-
го и треће место. Наши гости су били Владимир Теофановић преседник 
Покрајнског Савеза за цдп „СУНЦОКРЕТ“ и стручна служба нашег Савеза. 
Важно је истаћи да се етно конак „ДРЕВНА“ налази на лепом месту, у при-
роди, где се одмах осети мирис топлог дома. Наши најмлађи су се одуше-
вили са предивним животињама које чувају и украшавају етно конак. Ми 
смо „Наш дан“ обележили без новинара, великих званичника и великих 
обећања. Сматрамо да су сви дани наши, да ми не постојимо само трећег 
децембра. Нећемо само тог дана да будемо видљиви!

Јелена Радовић

ДРУЖЕЊЕ У ЕТНО КОНАКУ „ДРЕВНА“

ВЕСТИ Суботица

ТРИБИНА „ТВОЈЕ ИСКУСТВО МЕ ЧИНИ ЈАЧИМ„ 

У оквиру редовних програмских 
активности покрајинског Савеза 
за Ц ДП Војводине „СУНЦОКРЕТ“, у 
Суботици је 02. 07. 2014. одржана 
мотивациона трибина под нази-
вом „ТВОЈЕ ИСКУСТВО МЕ ЧИНИ 
ЈАЧИМ” Домаћин ове трибине било 
је Удружење за дечију и церебрал-
ну парализу Суботице.
 Трибина мотивационог карактера 
„ТВОЈЕ ИСКУСТВО МЕ ЧИНИ ЈАЧИМ” 
ауторкe и водитељкe Јеленe Радо-
вић, особe која живи са последицом 
церебралне парализе и има отежан 
говор, која је трудом и породичном 
подршком успела да стекне дипло-
му правног факултета. Више од три 
године држи мотивационе трибине 

у удржењима церебралне и дечије 
парализе широм Војводине. 
 Била је ово Јеленина тридесета мо-
тивациона трибина, од кад је пре 
више од три године почела своје 
живтно искуство да дели са други-
ма кроз различите теме предавања. 
Јелена је присутне у Суботици по-
кушала да мотивише, тако што је 
причала о својим препрекама, ус-
понима и падовим, и како изгледа 
један дан особе са церебралном па-
рализом. Такође она је споменула 
свој отежан говор и своје животне 
ситуације са којима се суочава при-
ликом комуницирања са људима, 
додавши да гледа да у свом животу 
максимално искористи своје дане. 

 Пауер поинт презентација кроз 
асистивну технологију трибини је 
дала нови доживљај публици и под- 
стрек млађима. Циљ ових триби-
на је да млађим особама са ин-
валидитетом пружи позитивнију 
слику о личном животу и мотиви-
ше их на креативност и употребу 
асистивне технологије у раду и 
комуникацијама. Трибини у Субо-
тици је присуствовало тридесе-
так људи. На основу, на лицу мес- 
та, урађене писмене анкете устано-
вљено је да су особе са инвалиди-
тетом жељне дружења и сликови-
тих размена искутава и нових ин-
формација о могућностима и пра- 
вима за побољшање свог живота.

Јелена Радовић

            ВЕСТИ Тител

ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА
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У среду, 3. децембра 2014. године, 
у Свечаној сали Општинске упра-
ве Тител, са почетком у 12,00 часо-
ва, „Пријатељи Титела“ удружење 
за церебралну и дечију парали-
зу из Титела радно је обележило 
Међународни дан особа са инвали-
дитетом. Тим поводом, одржана је 
и годишња Скупштина Удружења, 
а након тога, уследила је изборна 
Скупштина Удружења за наредни 
четворогодишњи мандат. На пред-
лог чланова Управног одбора из-
гласано је поверење досадашњем 
руководству Удружења, тако да је 
за председника Удружења поново 
изабран Ђорђе Очај, а за секрета-
ра Надежда Влашки. У проширени 
састав Управног одбора Удружења 
изабрани су: Ђорђе Очај, Мирјана 
Глигорић, Мирослава Јанковић, 
Викторија Цегловић, Паво Мајдан-
џић и Спасоје Ђукић. У проширени 
састав Надзорног одбора Удру-
жења изабрани су: Марија Попан, 

Звонимир Губрински и Јасмина Ди-
кић, као и мајка Павлов Жарка са 
још три заменика. Радно тело Скуп-
штине чини 15 чланова Удружења. 
На Скупштини је донета и Одлука о 
оснивању секције за спортско -ре-
креативне активности, са свакод-
невним боравком чланова у оквиру 
клуба. Такође, Удружење је добило 
заменика председника и руководи-
оца секције Мајданџић Пава.
 Пре почетка Скупштине, представ-
нике Удружења, родитеље Глигорић 
Милана и Павлов Жарка, као и чла-
на Ђукић Спасоја и председника 
Удружења Очај Ђорђа, примили 
су вршилац дужности начелника 
Општинске управе Тител, Надежда 
Стојановић и секретар Скупштине 
општине Тител, Олгица Грилец -Тот. 
У краћем разговору, представни-
ци Удружења изнели су своје про-
блеме, упознавши саговорнике о 
својим предходним и будућим ак-
тивностима, те су се договорили о 

даљој сарадњи у вези са пружањем 
подршке и материјалне помоћи 
Удружењу за све видове активно-
сти. На територији општине Тител 
живи 14 % популације ОСИ, одно-
сно 2240 особа, од укупног броја 
становника.
 За превоз делегата из Мошорина и 
Шајкаша, општина Тител уступила 
је возило са возачем.
 Уз пригодно послужење и диску-
сију, свечани скуп је завршен у 14 и 
30 часова.

SUNCOKRET Zanimljivosti

SLIKANJE MOZGOM
Čudesna tehnologija menja život osoba sa invaliditetom

Prema udruženju za ljudska prava 83 miliona ljudi sa inva-
liditetom živi u Kini. Uprkos činjenici da u Kini živi najveća 
populacija invalida na svetu, izostaje nacionalna podrška.
Učesnici su duboko skoncentrisani uspevali da izazovu 
eksploziju balona u kojima se nalazila farba
Da podigne svet o pravima i problemima svakog pojedin-
ca, kineski umetnik Džodi Ksiong se udružio sa kompani-
jom za proizvodnju farbe “Winsor & Newton” i pokrenuo 
novi projekat koji je nazvao “slikanje mozgom”. 16 osoba 
sa invaliditetom su preko društvenih mreža pristali da 
budu dobrovoljci u ovom nesvakidašnjem projektu. Oni 

su na glavama 
nosili uređaj nalik 
slušalicama, koji 
je beležio njihove 
moždane aktiv-
nosti. Učesnici su 
dubokо skoncen-

trisani uspevali da izazovu eksploziju balona u kojima 
se nalazila farba u boji koju su sami izabrali i na taj način 
stvarali neverovatna apstrakna umetnička dela. 
Izložba umetničkih dela stvorenih “slikanjem mozgom” je 
obišla 22 grada u Kini i do sad prikupila oko 130.000 dola-
ra za dobrotvorne svrhe.

Blic
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Društvo za cerebralnu i dečiju para-
lizu Sombor organizovalo je 24. 10. 
2014. zanimljivu zdravstvenu tribinu 
o homeopatiji, jednoj relativno novoj 
grani medicine u našoj zemlji. O svim 
aspektima homeopatije po lečenju i 
izlečenju ljudi govorila je Jelena Gr-
meš diplomirani biohemičar i stu-
dent homeopatije. 
U prepunoj plavoj sali Gerentološkog 
centra u Somboru, nakon predavanja 
usledila je zanimljiva diskusija iz-
među slušalaca i predavačice. Kod 
ovakvih tribina i ovakvih otvorenih 
diskusija uvek se može nešto novo 
naučiti. 

Ž. Kanurić

TRIBINA O HOMEOPATIJI

ВЕСТИ Нови Сад

„Удружење грађана СУНЦЕ“ ЦДП 
ЈБО Нови Сад је дружењем обележи-
ло 3. децембар 2014. Међународни 
дан особа са инвалидитетом. 
Око педесет наших веселих члано-
ва са својим пратиоцима и драгим 
пријатељима, после дужег време-
на се окупило и скромним ручком 
се подсетило дана када је оваквих 
дружења било више. Хајде да се за-
питамо: Да ли је свима нама само 
стало да пијемо и да једемо до из-

немоглости, или смо сви ми жељни дружења и песме? Волимо да макар 
на неколико сати заборавимо на наше проблеме и опустимо се у добром 
друштву. Весељу је допринео и пасуљ са кобасицом. Кобасицу смо доби-
ли од спонзора са чувене туријске кобасицијаде.
Особље ресторана, етно конак „ДРЕВНА“ нас је срдачно примило и сјајно 
дочекало. Тог дана смо уручили пехар за прво место у турниру у пикаду 
које се игра једном надељно у нашем удружењу, као и дипломе за дру-
го и треће место. Наши гости су били Владимир Теофановић преседник 
Покрајнског Савеза за цдп „СУНЦОКРЕТ“ и стручна служба нашег Савеза. 
Важно је истаћи да се етно конак „ДРЕВНА“ налази на лепом месту, у при-
роди, где се одмах осети мирис топлог дома. Наши најмлађи су се одуше-
вили са предивним животињама које чувају и украшавају етно конак. Ми 
смо „Наш дан“ обележили без новинара, великих званичника и великих 
обећања. Сматрамо да су сви дани наши, да ми не постојимо само трећег 
децембра. Нећемо само тог дана да будемо видљиви!

Јелена Радовић

ДРУЖЕЊЕ У ЕТНО КОНАКУ „ДРЕВНА“

ВЕСТИ Суботица

ТРИБИНА „ТВОЈЕ ИСКУСТВО МЕ ЧИНИ ЈАЧИМ„ 

У оквиру редовних програмских 
активности покрајинског Савеза 
за Ц ДП Војводине „СУНЦОКРЕТ“, у 
Суботици је 02. 07. 2014. одржана 
мотивациона трибина под нази-
вом „ТВОЈЕ ИСКУСТВО МЕ ЧИНИ 
ЈАЧИМ” Домаћин ове трибине било 
је Удружење за дечију и церебрал-
ну парализу Суботице.
 Трибина мотивационог карактера 
„ТВОЈЕ ИСКУСТВО МЕ ЧИНИ ЈАЧИМ” 
ауторкe и водитељкe Јеленe Радо-
вић, особe која живи са последицом 
церебралне парализе и има отежан 
говор, која је трудом и породичном 
подршком успела да стекне дипло-
му правног факултета. Више од три 
године држи мотивационе трибине 

у удржењима церебралне и дечије 
парализе широм Војводине. 
 Била је ово Јеленина тридесета мо-
тивациона трибина, од кад је пре 
више од три године почела своје 
живтно искуство да дели са други-
ма кроз различите теме предавања. 
Јелена је присутне у Суботици по-
кушала да мотивише, тако што је 
причала о својим препрекама, ус-
понима и падовим, и како изгледа 
један дан особе са церебралном па-
рализом. Такође она је споменула 
свој отежан говор и своје животне 
ситуације са којима се суочава при-
ликом комуницирања са људима, 
додавши да гледа да у свом животу 
максимално искористи своје дане. 

 Пауер поинт презентација кроз 
асистивну технологију трибини је 
дала нови доживљај публици и под- 
стрек млађима. Циљ ових триби-
на је да млађим особама са ин-
валидитетом пружи позитивнију 
слику о личном животу и мотиви-
ше их на креативност и употребу 
асистивне технологије у раду и 
комуникацијама. Трибини у Субо-
тици је присуствовало тридесе-
так људи. На основу, на лицу мес- 
та, урађене писмене анкете устано-
вљено је да су особе са инвалиди-
тетом жељне дружења и сликови-
тих размена искутава и нових ин-
формација о могућностима и пра- 
вима за побољшање свог живота.

Јелена Радовић

            ВЕСТИ Тител

ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА
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У среду, 3. децембра 2014. године, 
у Свечаној сали Општинске упра-
ве Тител, са почетком у 12,00 часо-
ва, „Пријатељи Титела“ удружење 
за церебралну и дечију парали-
зу из Титела радно је обележило 
Међународни дан особа са инвали-
дитетом. Тим поводом, одржана је 
и годишња Скупштина Удружења, 
а након тога, уследила је изборна 
Скупштина Удружења за наредни 
четворогодишњи мандат. На пред-
лог чланова Управног одбора из-
гласано је поверење досадашњем 
руководству Удружења, тако да је 
за председника Удружења поново 
изабран Ђорђе Очај, а за секрета-
ра Надежда Влашки. У проширени 
састав Управног одбора Удружења 
изабрани су: Ђорђе Очај, Мирјана 
Глигорић, Мирослава Јанковић, 
Викторија Цегловић, Паво Мајдан-
џић и Спасоје Ђукић. У проширени 
састав Надзорног одбора Удру-
жења изабрани су: Марија Попан, 

Звонимир Губрински и Јасмина Ди-
кић, као и мајка Павлов Жарка са 
још три заменика. Радно тело Скуп-
штине чини 15 чланова Удружења. 
На Скупштини је донета и Одлука о 
оснивању секције за спортско -ре-
креативне активности, са свакод-
невним боравком чланова у оквиру 
клуба. Такође, Удружење је добило 
заменика председника и руководи-
оца секције Мајданџић Пава.
 Пре почетка Скупштине, представ-
нике Удружења, родитеље Глигорић 
Милана и Павлов Жарка, као и чла-
на Ђукић Спасоја и председника 
Удружења Очај Ђорђа, примили 
су вршилац дужности начелника 
Општинске управе Тител, Надежда 
Стојановић и секретар Скупштине 
општине Тител, Олгица Грилец -Тот. 
У краћем разговору, представни-
ци Удружења изнели су своје про-
блеме, упознавши саговорнике о 
својим предходним и будућим ак-
тивностима, те су се договорили о 

даљој сарадњи у вези са пружањем 
подршке и материјалне помоћи 
Удружењу за све видове активно-
сти. На територији општине Тител 
живи 14 % популације ОСИ, одно-
сно 2240 особа, од укупног броја 
становника.
 За превоз делегата из Мошорина и 
Шајкаша, општина Тител уступила 
је возило са возачем.
 Уз пригодно послужење и диску-
сију, свечани скуп је завршен у 14 и 
30 часова.

SUNCOKRET Zanimljivosti

SLIKANJE MOZGOM
Čudesna tehnologija menja život osoba sa invaliditetom

Prema udruženju za ljudska prava 83 miliona ljudi sa inva-
liditetom živi u Kini. Uprkos činjenici da u Kini živi najveća 
populacija invalida na svetu, izostaje nacionalna podrška.
Učesnici su duboko skoncentrisani uspevali da izazovu 
eksploziju balona u kojima se nalazila farba
Da podigne svet o pravima i problemima svakog pojedin-
ca, kineski umetnik Džodi Ksiong se udružio sa kompani-
jom za proizvodnju farbe “Winsor & Newton” i pokrenuo 
novi projekat koji je nazvao “slikanje mozgom”. 16 osoba 
sa invaliditetom su preko društvenih mreža pristali da 
budu dobrovoljci u ovom nesvakidašnjem projektu. Oni 

su na glavama 
nosili uređaj nalik 
slušalicama, koji 
je beležio njihove 
moždane aktiv-
nosti. Učesnici su 
dubokо skoncen-

trisani uspevali da izazovu eksploziju balona u kojima 
se nalazila farba u boji koju su sami izabrali i na taj način 
stvarali neverovatna apstrakna umetnička dela. 
Izložba umetničkih dela stvorenih “slikanjem mozgom” je 
obišla 22 grada u Kini i do sad prikupila oko 130.000 dola-
ra za dobrotvorne svrhe.

Blic
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ШАЈК-ШАМИ ДОО је прво приватно производно 
социјално предузеће у региону у коме су сви запосле-
ни особе са неким видом инвалидитета укључујући 
осниваче и менаџмет предузећа. По дефиницији 
ШАЈК-ШАМИ ДОО је привредно друштво основано 
ради постизања специфичног социјалног циља. У раду 
примењујемо три основна економска критеријума:
1. Наша привредна делатност се састоји од 
произвођења робе и пружања услуга. Наш циљ као 
социјалног предузећа није ни заговарање ни прерас-
подела финансијских средстава већ смо стално анга-
жовани у производњи робе и пружању услуга. Наши 
производи су потпуно нови на тржишту и нису копија 
већ виђеног.
2. Потпуно смо аутономни. Наш пројекат је дело 
грађана и њиме управљамо као аутономним 
пројектом. Нисмо под утицајем, ни директно, ни инди-
ректно, нити јавних власти, ни приватних фирми.
3. Користимо само плаћени рад. Ми смо посвећени 
стварању нових радних места нашим новим и 
јединственим puzzle ефектом. Наша делатност обу-
хвата рад запослених који примају плату. Радна места 
која отварамо нису само пуки број већ су заиста нова и 
по техничко-технолошким критеријумима. 

Привређујемо у оквиру Пословног инкубатора у Субо-
тици као јавног тела, али нам недостаје подршка пра-
вих социјалних инкубатора.
 Како припадамо тзв Трећем сектору делујемо и у про-
стору нетржишних контаката, по концепту међусобне 
солидарности и нових идеја појединаца и на тај на-
чин покушавамо да решимо проблем социјалне изо-
лованости. Одговор јавног сектора на наше контакте 
у овом моменту је изузетно слаб – готово занемарив.
Како бисмо побољшали квалитет контаката са приват-
ним профитним сектором (такозвани први сектор) и 
јавним сектором (такозвани други сектор) развијамо 
сопствени концепт двоструке друштвене одговорно-
сти – ДО2. Наш ДО2 концепт охрабрује како јавни тако 
и приватни сектор да купује производе социјалних 
предузећа. Куповином социјалних производа заврша-
ва се први круг друштвено одговорног послоавања, 
и уколико наши купци те исте производе користе за 
добробит својих запослених или заједнице, затварају 
и други круг друштвено одговорног пословања. Отуда 

и назив ДО2. Сајт www.do2.rs
 Седам савета социјалном предузетнику : 

Морате јасно дефинисати који горући проблем 
заједнице настојите да решите; Без обзира на 
ниво ваше емпатије не можете се уживети нити 
решити све туђе проблеме на које током живота 
наилазите. Морате се фокусирати на један од про-
блема заједнице како бисте га што ефикасније ре-
шили. 

Морате бити ви или неко до кога вам је за-
иста стало или обоје, део горућег проблема 
заједнице који решавате

Морате имати иновативно решење за горући 
проблем заједнице; Социјални предузетници 
су посвећени иноватори, који су убеђени да ће 
одговорити на неке најдубље друштвене изазо-
ве увођењем нових пословних идеја. Социјални 
предузетник успева направити продор са новом 
идејом, која удружује визионарски и креативан 
приступ решавању одређеног проблема. Из тог 
разлога морате имати јака етичка осећања. Ви сте 
појединац који усмерава добит тако да у постизању 
социјалних циљева остварујете и финансијско и 
социјално враћање инвестиције. Поред подршке 
локалне заједнице социјална предузећа се не могу 
одржати ако не би, у препознавању потреба локал-
не заједнице и развијању програма услуга и/или 
производа, била довољно креативна, иновативна 
и инвентивна. Само таква социјална предузећа 
могу оправдано добијати јавну финансијску под-
ршку локалне заједнице.
 Морате бити амбициозни и упорни током 
решавања проблема заједнице; Да друштво које 
вреднује идеологију (не)успеха, а себичност и по-
хлепу једнако одобрава природом своје социјалне 
и економске организације не ствара скоро непре-
мостиве препреке, свакако би слика учешћа особа 
са инвалидитетом у економском животу друштва 
била далеко повољнија и усклађена са фактором 
врсте и тежине ометености. Једно је сигурно! Ма 
колико се упирали заговорници концепта “нор-
малности”, тешко је наћи оправдане разлоге пре-
ма којима би било која врста биофизичке или 
менталне различитости резултовала у системат-

ПРИМЕР СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ
Интегрални текст говора на трибини централне манифестације поводом обележавања 
„НЕДЕЉЕ СОЛИДАРНОСТИ СА ОСОБАМА СА ЦЕРЕБРАЛНОМ И ДЕЧИЈОМ ПАРАЛИЗОМ СРБИЈЕ “  

2014. ГОДИНЕ
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ском хендикепирању, неправди и дискриминацији 
особа са инвалидитетом. Од свих стигми, можда 
је најјача она која се односи на наводну неспо-
собност »ометених« да дају економски допринос 
друштву и прети им се социјалном смрћу, одно-
сно тихим изопштењем из главних социјалних, 
културних и економских токова друштва путем 
маргинализације, институционализације и разних 
видова присмотре. Само ваша амбиција и упор-
ност могу осујетити ове неповољне друштвене 
трендове.
 Морате визију превести из фикције у реалан 
свет, хладне главе; Задатак социјалног предузет-
ника је да припаднике маргинализованих група, 
користећи хибридне методе, поново синхронизује 
са друштвеним језгром ма колико вас други настоје 
убедити да се бавите утопијом. Успех је када смо 
сви макар само на корак ближе достизању вечитог 
идеала друштвене хармоније.
 Морате придобити на своју страну све оне који 
су као и ви способни да стварају промене у 
заједници; Сродне душе ће се лако пронаћи и пре-
познати. Ипак они у чијим су рукама полуге власти 
су први које морате придобити. Економски успех 
вашег социјалног предузећа је немогућ без ак-
тивне улоге државе. Морате разбити два табуа: да 
је социјална економија враћање на социјализам а 
да је социјално предузетништво заправо социјала. 
Само у свету бајки се економски и технолошки 
успех и развој могу остварити без активне улоге 
државе, без њене визије, енергије и новца. У бајке 
верују деца и будаласти, инфантилни људи. Неоп-
ходна је економска политика за заштиту „социјалне 
економије у повоју“. Једна од кључних популарних 
критика државе је да она не уме и није у стању да 
инвестира ефикасно нити је у стању да препозна и 
подржи будуће носиоце привредног и технолош-
ког развоја. Тако интерпретирано, држава је тег на 
ногама привреде, непријатељ и кочничар преду-
зетништва, па је најбоље да стоји по страни. Морате 
упорно и непрестано разбијати дубоко укорењени 
мит по коме модерни развој базира искључиво 
на динамизму приватног сектора, а једини посао 
државе је да обезбеђује амбијент за развој. Отуда 
су крајње цинични захтеви да држава и порези буду 
што мањи, тим циничнији када долазе од компанија 
које су управо захваљујући држави изградиле своју 
моћну позицију. Тужно је и ружно када пребогати 
српски тајкуни, на сваки начин покушавају да избег-
ну да држави плате порез.
 Морате стварати профит - ваш циљ није про-
фит, али јесте моћно средство и моћан савезник 
током постизања добробити за заједницу; За 
утврђивање јединствене дефиниције социјалног 
предузетништва неопходно је прецизно процени-
ти утицај социјалних предузећа на очување, одно-
сно остваривање нових могућности запошљавања. 

Једно је неоспорно, да успостављање социјалних 
предузећа представља ефикасан инструмент у 
борби против социјалне изолованости, средство 
за успостављање социјалне кохезије и место за 
социјализацију. Поред доминантне социјалне 
мисије потребно је нагласити и производњу до-
бара, нуђење услуга и учешће у раду предузећа 
свих учесника: волонтера, запослених, менаџе -
ра, корисника, представника јавности и приватних 
лица. Упамтите, пословни предузетник реализује 
нову индустријску идеју у циљу остваривања соп-
ственог интереса, док је у рукама социјалног пред-
узетника реализација индустријске идеје само још 
једно од средстава за иновативно решавање про-
блема заједнице. Без обзира на лични интерес и 
одсуство емпатије, и пословни предузетник као 
ви увек ради за задовољавање потреба и про-
сперитет заједнице. Једина разлика је што за на-
граду добија профит а ви постигнут социјални 
циљ. Сврха је увек иста – задовољавање потреба 
клијената, купаца. Како нарастајуће потребе и про-
сперитет делују синхроно, сви чланови заједнице 
који нису у могућности да их прате и да им се при-
лагоде завршавају на њеној маргини.

 ШАЈК-ШАМИ ДОО припада групи организација које се 
називају “затворена социјална предузећа” и која адек-
ватно остварују нова радна места. За разлику од нашег 
приступа запошљавању, са економског становишта, 
улогу радно интеграцијских предузећа је потребно 
третирати само као ефикасне субјекте у реализацији 
политике запошљавања. Она не остварују нова и 
стабилна радна места; у више случајева то су само 
покушаји подизања запошљивости појединаца из 
рањивих група како би лакше отклонили недостатке 
тржишта рада.
 Не бавимо се опсесивно дефектом, недостатком, 
девијацијом и патологијом, и уместо тога тражимо 
здраве снаге и очуване потенцијале којих има у свакој 
индивидуи, без обзира на степен ометености. И док су 
многи други рехабилитацијски програми заправо за-
бринути за економску штету коју би неприпремљен и 
необучен кандидат са инвалидитетом могао да нанесе 
привреди, ми нисмо. За нас је вредност технологије 
и технике испод вредности људског бића. Са друге 
стране, себични технолошки разум је припремљен да 
размишља у терминима инпута и аутпута, да вага фак-
торе ризика и увећава добит у чему се човек јавља као 
средство, а не циљ. 
 Наши производи носе робну марку Xsupport™. Ен-
глеска реч support значи »подршка, подупирач, ос-
лонац, обезбеђење, издржавање«. Овде се наслућује 
хијерахијски однос моћи и неједнакости: с једне стра-
не је обично психолошки / медицински / социјални 
/ административни ауторитет неометеног, а с друге 
неко коме се приписује мања моћ, немогућност да 
проблем реши самостално и потреба за помоћи. По-
што је друштво патологизовало ометеност и створило 
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шуму небројених препрека за све нас који смо испод 
његових стандарда економске компетенције, јасно 
је да нас оно присиљава као маргинализоване чла-
нове да тешком муком себи крчимо пут ка основној 
егзистенцијалној / онтолошкој сигурности. Тада се 
подршка веома лако претавра у контролу уколико 
се не тамељи на истинским хуманистичким прет-
поставкама о (скривеном) позитивном потенцијалу 
сваког људског бића, укључујући и нас особе са ин-
валидитетом. Ми строго пазимо да се подршка нама 
»ометенима« од стране »неометених« не претвори у 
контролу и милосрдну акцију. Из тог разлога подржа-
но запошљавање у ШАЈК-ШАМИ се ослања на битно 

другачију представу о особама са инвалидитетом и ве-
роватно су један од најефикаснијих начина борбе про-
тив стереотипа и предрасуда о могућностима особа 
са инвалидитетом да учествују у привредном животу 
друштва. При томе ја не гајим илузију да ће наш мо-
дел запошљавања решити фундаменталне проблеме 
у запошљавању особа са инвалидитетом, али он јесте 
један од отворених професионалних путева.

У Суботици, 30. октобар 2014 године.
Зоран Тасић

 Danas žalimo odlazak voljenog prijatelja Zdravog 
Razuma koji je bio sa nama mnoge godine. Niko ne zna 
tačno koliko je bio star s obzirom da je njegova krštenica 
davno zagubljena u birokratskoj crvenoj traci. 

On će biti zapamćen po tome što se držao dragocenih 
lekcija: Znati kad se skloniti sa kiše, Zašto ko rano rani dve 
sreće grabi, Život nije uvek fer, Možda sam ja kriv.

 Zdrav Razum je živeo po jednostavnim ekonomskim 
pravilima: Ne troši više nego što zarađuješ i oprobanoj 
strategiji: Odrasli, ne deca, donose konačnu odluku. Nje-
govo zdravlje je počelo naglo da propada kada su uvede-
ne dobro zamišljene ali preopterećujuće regulative. Izve-
štaji o šestogodišnjem dečaku optuženom za seksualno 
uznemiravanje zato što je poljubio devojčicu i o učitelju 
koji je otpušten jer je kaznio nevaspitanog učenika, su 
samo pogoršali njegovo stanje.

Zdrav Razum je izgubio tlo pod nogama kad su rodite-
lji napali nastavnike, jer rade posao koji su oni propustili 
da urade u disciplinovanju njihove nevaspitane dece.

Propao je još više kad su škole morale da dobiju rodi-
teljski pristanak da bi deci dali losion za sunčanje ili as-
pirin, ali nisu smeli da obaveste roditelje ako je učenica 
trudna i želi da abortira. Zdrav razum je izgubio želju za 
životom od kako je crkva postala biznis a kriminalci počeli 
da dobijaju bolji tretman od svojih žrtava.

Zdrav Razum je prebijen otkad niste mogli da se brani-
te od provalnika u sopstvenom stanu i provalnik je mogao 
da vas tuži za napad. Zdrav Razum se konačno odrekao 
želje za životom kad je jedna žena propustila da shvati da 
je kafa koja se puši vruća, prosula je u krilo i odmah dobila 
ogromnu nadoknadu.

Zdrav Razum će biti ispraćen od njegovih roditelja Isti-
ne i Poverenja, od njegove supruge Diskrecije, od njego-
ve kćeri Odgovornosti i njegovog sina Logike. Iza njega 
ostaju njegova 4 polubrata: Znam svoja prava, Hoću od-
mah, Neko drugi je kriv i Ja sam žrtva. 

Pogrebu nije prisustvovalo mnogo njih, jer je vrlo ma-
lo njih shvatilo da je Zdrav razum umro.

OPROŠTAJ OD ZDRAVOG RAZUMA 
Čitulja iz London Times-a

О  СНОВИМА

Ако је живот као сан зашто да патим на јави.

  )7791-3981( ,икснањрЦ шолиМ
наш књижевник

Пријатељу мој, чувај се дана кад вам се остваре снови.

Агата Кристи
1890-1978

енглеска књижевница 

Сан који сањаш сам само је сан.
Сан који сањате заједно је стварност.

Џон Ленон 
1940 -1980

енглески композитор и певач 
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SNIMLJEN FILM O STIVENU HOKINGU
Britanski reditelj Džejms Marš predstavio je danas 

najavni video klip za svoj novi film posvećen britanskom 
teoretskom fizičaru Stivenu Hokingu. 

Film “The Theory of Everything” (Teorija svega) priča 
je o mladom fizičaru, njegovoj ljubavnoj priči s prvom 
surpugom Džejn Vajld i otkrivanju teške bolesti - neuro-
mišićne distrofije, zbog koje je sada u invalidskim kolici-
ma. 

Čuvenog fizičara u filmu igra Edi Redmejn, koji je glu-
mio u filmu “Jadnici” prema istoimenom romanu francu-
skog pisca Viktora Igoa. 

Filmski kritičari očekuju da će Maršov film biti u trci za 
Oskara. Film izlazi      u bioskope u novembru 2014 u SAD, 
a u martu naredne godine u Evropi. 

Stiven Hoking (1942) je istaknuti engleski fizičar. Re-
putaciju jednog od   vodećih svetskih naučnika 20. veka 
stekao je posle objavljivanja knjige o poreklu univerzu-
ma “Kratka istorija vremena” (1988). Pre deset godina sni-
mljen je prvi biografski film o fizičaru, koji se često pojav-
ljuje u televizijskim serijama kao što su “Simpsonovi”, a u 
julu ove godine je bio gost u predstavama “Leteći cirkus 
Monti Pajtona “.

Beta-AFP  Blic

О  НОЋИ

Ноћ показује звезде и жене у лепшем светлу.
лорд Џорџ Гордон Бајрон

1788-1824, енглески песник

Што се учини ноћу покаже се дању.
Мигел де Сервантес

1547-1616, шпански књижевник

Ноћ је добар чобанин, она доведе све људе кући.

Жан Батист Молијер
1622-1673

француски комедиограф
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ŽAK PREVER
SUNCOKRET Velikani poezije  

RASTANAK

Doručak
sipao je kafu
u šolju
dolio mleko
promešao
kašikicom
popio belu kafu
i spustio je šolju
ne govoreći ništa
zapalio cigaretu
pravio kolute
dima
otresao pepeo
u pepeljaru
ne govoreći mi ništa
ne gledajući me
digao se
stavio šešir
na glavu
obukao kišni mantil
jer je padala kiša
i izašao je na kišu
bez reči
bez pogleda
a ja sam se
uhvatila za glavu 
i zaplakala

Pre svega naslikati kavez
sa otvorenim vratima
naslikati zatim nesto lepo
nešto prosto
nešto divno
nešto korisno ...
A potom za pticu
postaviti platno uz neko drvo
u nekoj bašti
u nekom gaju
u nekoj šumi
i sakriti se iza drveta
ne govoreći ništa
i bez ijednog pokreta
Neki put ptica dolazi brzo
a mogu proći i duge godine
pre no što se reši da dođe
Ali ne obeshrabrivati se
već čekati uporno
čekati ako treba i godinama
tu brzinu ili laganost dolaska ptice
pošto to nema nikakve veze
sa uspehom slike
A kad ptica dođe
ako dođe

u najvećoj tišini
sačekati da ptica uđe u kavez
pa kad je ušla
zatvoriti tiho vrata kičicom
a zatim
izbrisati jednu po jednu sve prečage
pazeći dobro da se ne dodirne
ni jedno perce ptice
Zatim načiniti portre drveta
izabravši najlepšu od njegovih 
grana
za pticu
naslikati zatim zeleno lišće
svežinu vetra
sunčanu prašinu
šum životinja i trave u vrelini leta
najzad čekati da ptica reši da peva
Ako ptica ne zapeva
loš je znak
znak da je slika rđava
a ako peva dobar je znak
znak da se može slika potpisati
tad isčupajte sasvim lagano
jedno pero iz krila ptice
i ispišite svoje ime u uglu platna 

Žak Prever je rođen 4. februara 1900. godine u Nejiu na 
Seni, pariskom predgrađu na ivici Bolonjske šume, od oca 
Andrea Prevera i majke Sizane Prever rođene Katis. Porodi-

vraćaju u Pariz. Stalna preseljenja, promene škola, oskudi-
ca i Prvi svetski rat utiču da Prever zauvek napusti školo-
vanje i od svoje petnaeste godine, radi povremeno razne 

Loreni, gde upoznaje Iva Tangija, budućeg velikog slikara 
nadrealizma, i u Carigradu gde upoznaje Marsela Dijame-
ra. Po povratku u Pariz trojica prijatelja stanuju zajedno.
Godine 1925. Prever se venčao sa prijateljicom iz detinjstva 
Simon Dijen. U njihovoj kući na Monparnasu okupljaju se 
Breton, Desnos, Aragon, Pere, Keno i drugi nadrealisti, a 
domaćini su Tangi, Prever i Dijamel sa svojim suprugama. 
Trojica prijatelja odlučuju, da se priključe nadrealističnom 
pokretu (1925. godine). Preverova saradnja sa nadrealisti-
ma trajala je sve do razlaza sa Bretonom 1928. godine.

Pjerom Preverom
kao glumac, asistent i scenarista; kasnije je pisao scenari-

je i dijaloge za Renoara, Karnea, Gremijona, Kajata, Otan 
Laru i druge režisere.Tridesetih godina Prever je počeo 
da piše i za kabaree, kafe - teatre i avangardne pozorišne 
trupe: kraće drame, monologe, horske recitale i šansone. 
Sarađivao  je sa kompozitorom Žozefom Kozmom i pozo-
rišnom grupom „Oktobar“.
Anarhista, umetnićki odmetnik i sanjar, Prever u svojoj hu-
mornoj i humanistički angažovanoj lirici kazuje o životu 
u različitim njegovim aspektima. Svojevrstan moralista i 
kritičar društva, Prever ukazuje na još uvek moguće pro-
store čovekove sreće koju malograđani, klerikalci, milita-
risti i političari stalno ugrožavaju. Nazvan je i “pesnikom 
Pariza”. Prva Preverova zbirka pesama „Reči“ objavljena 
1945. godine postigla je nezapamćen uspeh: u kratkom 
roku prodato je 150.000 primeraka ! Od smrti Viktora Igoa 
do Prevera, Francuska nije imala istinskijeg narodnog pe-

ljudi skromnog obrazovanja.
Do svoje smrti 11. aprila 1977. godine, objavio je više zbir-
ki pesama i knjiga.

DA SE NAČINI PORTRE JEDNE PTICE


