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РЕЧ УРЕДНИКА

П О Б Е Д Е

Победе, ве-
лике или мале, 
важне су у жи-
воту сваког на-
рода и сваког 
појединца. Успе-

си нас подстичу да имамо вере у 
себе, да покушамо још боље и још 
више. Колективне и појединачне 
победе у спорту обрадују сваког. 
Обрадују се чак и они којима до 
спорта није пуно стало или се у 
поједине спортове слабо разумеју. 
Победе великих и малих народа 
познате су свима који се занимају 
за историју. Постоје целе библио-
теке написаних књига које говоре 
о томе. Бројна уметничка дела из 
свих грана уметности прославила 
су велике и мале подвиге и тиме 
инспиришу генерације које дола-

зе. Свака земља има своју таленто-
вану омладину. То је непроцењиво 
благо које нико разуман не би 
смео занемарити. 

Само они који стигну до 
тријумфа, најбоље знају колико су 
зноја пролили, труда и стрпљења 
уложили и чега су се све одрекли 
да би на крају успели. Добро знају 
колико су испрва грешака учини-
ли, колико су пута у такмичењу из-
губили и колико су морали учити 
на својим лошим и добрим потези-
ма. Нема ништа лепше него кад се, 
једног дана, уберу плодови свог 
труда и талента, када донесеш 
срећу и себи и другима.

Особе са инвалидитетом се 
такође баве спортом ! Играју ко-
шарку, стони тенис, гађају стрела-
ма и баве се појединим атлетским 
дисциплинама. 

Што је то мање познато и мно-
го мање присутно у медијима то 

је већ нека посебна прича: можда 
им нисмо довољно атрактивни и 
комерцијални ? 

Е, када би само знали колико 
се у свету особа са инвалидите-
том воде узбудљива спортска 
надметања. За нас је велика по-
беда и кад научимо боље држати 
равнотежу тела током седења на 
столици без наслона, кад научимо 
бацати пикадо, кад успемо да нас 
стопало на нози слуша боље него 
раније... Ту су и успеси на послу, 
засновани бракови и деца. 

Не можемо све сами. Уз само 
мало подршке идемо напред, 
како најбоље знамо, а пре свега 
хоћемо. Данас је све могуће . Уп-
ркос свему, што нас окружује, жи-
вимо у најбољем од свих могућих 
векова . 

Жељко Канурић

З А Х В А Л Н И Ц А

„Сунцокрет” Савез за ЦДП Војводине изражава захвалност 
Министарству културе и информисанја, што је прихватило 

наше аплицирање по конкурсу и омогућило да часопис 
Сунцокрет изађе четири пута у 2015. години, те да сви 

досдашњи бројеви буду доступни на Интернету, на сајту
www.novinarnica.net.



 СУНЦОКРЕТ Vesti iz štampe
su

n
co

k
re

t

3

NOVI ŠTADLEROV VOZ KRENUO SRPSKIM PRUGAMA

Reč je o niskopodnom vozu 
sa 235 mesta za sedenje – 223 se-
dišta drugog razreda i 12 sedišta 
prvog razreda, a opremljen je i vi-
šenamenskim pregradama za inva-
lidska kolica, dečija kolica i bicikle. 
Voz je komforan i klimatizovan, 
ima savremeni elektronski audio i 
video sistem za informisanje, kao i 
vakuum toalet koji je prilagođen i 
za osobe sa invaliditetom.

Generalni direktor Železnica Sr-
bije Miroslav Stojčić, koji je tim vozom 
otputovao za Novi Sad, poručio je 
da će građani na toj liniji imati brži i 
udobniji prevoz.

Stojčić je na konferenciji za no-
vinare u Glavnoj železničkoj stanici 
Beograd rekao da je do sada srpskim 
železnicama isporučeno 17 novih 
Štadlerovih vozova, od ukupno 21 
garniture, kao i da će se ti vozovi suk-
cesivno uključivati u redovan putnički 
železnički saobraćaj širom Srbije.On je 
kazao da je švajcarski voz prošao sva 
tipska ispitivanja i dobio dozvolu za 
upotrebu i da je, kao što je i obećano, 
uključen u saobraćaj.Brzina vozova će 
se povećavati kako se budu završava-
li započeti projekti na modernizaciji 
srpskih pruga, koji se finansiraju sred-

stvima ruskog kredita od 800 miliona 
dolara namenjenih železnici. 

Štadlerovi vozovi su namenjeni 
regionalnim prugama i saobraćaće iz-
među većih gradova u Srbiji i tako će 
zameniti postojeće klasične garnitu-
re, koje će se koristiti za robni ili put-
nički saobraćaja na drugim pravcima.

Konferenciji su prisutvovali i 
predstavnici kompanije Štadler.

Putnici mogu da koriste i inter-
fon, preko koga u slučaju opasnosti 
mogu da komuniciraju sa mašinovo-
đom.

Tanjug
objavljeno: 23. 06. 2015.

Izvor: www.politika.rs

Ministar za rad, zapošljavanje, bo-
račka i socijalna pitanja Aleksandar 
Vulin posetio je danas fabriku „Zasta-
vu Inpro“ i uručio atest za pokretne 
platforme za transport osoba sa inva-
liditetom.

 One su nov proizvod, koji se prvi 
put proizvodi na domaćem tržištu. Do 
sada je Srbija sve pokretne platforme 
uvozila. Reč je o neophodnom poma-
galu za sve osobe sa invaliditetom, 
pre svega za osobe koje su prinuđene 
da se kreću u kolicima. 

Ministrastvo rada je dalo prepo-
ruku svim javnim ustanovama koje 
su u ingerenciji ovog ministrastva da 
u nabavkama na prvom mestu traže 
mogućnost da rade sa preduzećima 
koje zapošljavaju osobe sa invalidite-

tom, kao što je „Zastava 
inpro“. Ministar je naja-
vio da će nove rampe 
koje će proizvoditi „Za-
stava inpro“ biti postav-
ljane u javnim ustano-
vama kako bi olakšale 
kretanje osoba sa inva-
liditetom. 

 „Osobe sa invali-
ditetom na ovaj način 
obezbeđuju svoju egzistenciju, samo-
poštovanje, a u stanju su i da usvoje 
savremene tehnologije. PIO fond će 
do kraja godine rešiti problem pristu-
pačnosti svih svojih filijala. Očekuje-
mo da to uradi i nacionalna služba za 
zapošljavanje, a u razgovorima smo i 
sa ministarstvom unutrašnjih poslova 
. Nije u redu da osoba sa invaliditetom 

ne može da uđe da izvadi sebi ličnu 
kartu“, rekao je ministar Vulin. 

Pokretanjem proizvodnje rampi 
u domaćoj režiji štedi se do 50 odsto 
sredstava koja su se do sada odvajala 
za uvoz. 

Blic | Jovana Mladenović |
06. 07. 2015. | Foto: N. Raus |

BEOGRAD – Prvi Štadlerov voz krenuo je danas (23.06.2015.) srpskim prugama na relaciji Beograd – Novi Sad – 
Subotica i to je prvi novi elektromotorni voz, koji su srpske železnice nabavile, posle više od 30 godina. 

Vulin posetio „Zastavu inpro“: Pokreće se proizvodnja 
rampi za osobe sa invaliditetom
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Шта је церебрална парализа и како настаје?

Церебрална пализа је дефинисана 
као скуп поремећаја разних мо-
торних, чулних или психичких фун- 
кција појединца, чији је узрок 
повреда мозга у току трудноће, по-
рођаја или у току раног детињства.

Шта је дечија парализа и како настаје?

Дечија парализа је вирусно обо-
љење од ког обољевају најчешће 
деца.

Како лечити церебралну и дечију парализу чим 
се установи дијагноза?

Лечење ових поремећаја обухвата 
тимски рад лекара и терапеута 
разних струка: педијатар, неуролог, 
ортопед и физијатар, уз комплексно 
физикално лечење и примену 
разних помагала.

Колики је значај физикалног третмана за особе 
са церебралном и дечијом парализом у условима 
центара за рехабилитацију ?

Значај физикалног третмана је 
огроман. Без адекватног третма-
на који треба да се обнавља у 
одређеним временским интерва-
лима, развијају се компликације 

везани за моторни систем и слично.

Колики је значај истих физикалних третмана у 
кућним условима? 

Након окончаног физикалоног 
третмана у центрима за рехаби-
литацију потребно је наставити 
кинези терапију у кућним условима 
и свакодневно је спроводити.

Да ли су вежбе у води примењиве код особа 
церебралне и дечије парализе?

Вежбе су примењиве у зависности 
од тежине и јачине мишичног 
спазма. Хидротерапија је благо-

ЗНАЧАЈ ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ КОД ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Колико је физикална терапија битна у животу особа са инвалидитетом церебралне и дечије парализе и 
друга питања везаних за ту проблематику, питали смо докторицу, специјалисту физикалне медицине и 
рехабилитације Јасминку Шиђански, шефом рехабилитације физикалне терапије Здравственог центра „Др. 
Радивој Симоновић“ у Сомбору.
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творна и врши се уз асистенцију 
хидротерапеута.

Могу ли и вежбе са животињама: коњи, пси и 
делфини помоћи особама церебралне и дечије 
парализе? 

Да, те животиње које, иначе, важе за 
највеће човекове пријатеље осећају 
потребе оваквих пацијената, на-
рочито деце, и оне их својим 
„шестим“ чулом непогрешиво пре- 
познају. Данас се рад са живо-
тињама користи у терапији осо- 
ба са проблемима дечије и 
церебралне парализе. 

Колико су лекови неопходни за особе које имају 
церебралну и дечију парализу?

Лечење медикаментима се кори-
сти уколико је веома изражен 
спастицитет мускулатуре. Основно 
лечење је окренуто обнављањем и 
коришћењем кинезитерапеутских 
метода. 

Да ли климатски опоравци и боравци у оближњој 
природи повољно делују на особе церебралне и 
дечије парализе?

Да, наравно. Боравак у природи 
користи свима па и особама 
церебралне и дечије парализе, јер 
нас боравак у природи ментално и 
физички опушта.

Да ли постоје нова научна достигнућа у лечењу 
церебралне и дечије парализе ?

У последње време све чешће се 
помиње лечење матичним ћелијама 
из крви пупчаника, али су та 
истраживања још у фази клиничког 
испитивања.

Имате ли на крају шта додати људима 
церебралне и дечије парализе?

Пре свега треба научити живети у 
миру са собом и својом околином. 
Тако ћемо волети друге и разме-
њујући љубав са њима научити 
да стичемо душевни мир. Битно 
је да разумемо своје проблеме, 
укључујући и телесне недостатке. 

Жељко Канурић

О ПРИЈАТЕЉСТВУ

Пријатељ је човек који
о теби зна све,
али те упркос томе воли.

Елберт Хаберд
амерички књижевник 

(1856-1915)

Још смо били довољно 
добри пријатељи
да нам тишина није сметала.

Данило Киш
наш писац

(1935-1989) 

Где се пријатељски путеви стичу,
ту цео свет изгледа као завичај.

Херман Хесе
 немачки писац

(1877-1962) 
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Današnja nauka misli da se točak po-
čeo koristiti oko 4.000 godina prije 
nove ere (6.000 godina od danas!), 
te da je već i tada našao primjenu za 
izradu nekih vrsta invalidskih kolica 
za transport osoba koje se ne mogu 
samostalno kretati.
Kroz ljudsku istoriju je uvijek bilo oso-
ba sa invaliditetom različitih oblika. 
O pomagalima za invalidne osobe 
mogu se naći stari zapisi u Indijii, Kini, 
i u Mesopotamiji, drevnom Egiptu, 
antičkoj Grčkoj i Rimu . 
Istorija bilježi, da su, čak, i u nekim 
antičkim naprednijim civilizacijama 
ubijali osobe sa invaliditetom, jer su 
iziskivali brigu ostalih članova zajed-
nice, koje su vlastodršci radije vidjeli 
kao vojnike i radnike, na primer Spar-
tanci. Na drugoj strani velike civiliza-
cije kao što su kineska, indijska i ra-
nohrišćanska - Vizantija su ravnoprav-
no uvažavali sve svoje građane. 
U Kini se spominje da su imali neku 
vrstu invalidskih kolica 3.000 god. 
p.n.e. Prvi crtež osobe kako sjedi u in-
validskim kolicima koja imaju 2 veća 
točka i naprijed dva oslonca, a sa stra-
na nešto kao poslužavnike za jela, je 
pronađen na jednom sarkofagu u Kini 
iz vremena 525 god. p.n.e.
U 3 stoljeću n.e. se u Kini pominju in-
validska kolica koja su korišćena za 
prevoz nepokretne osobe na“Izvor 
mladosti” i za šetnje. 
Grčki i rimski fizioterapeuti propisivali 
su transport za bolesne i nepokretne 
. U Španiji su 1559. godine napravili 
invalidska kolica za kralja Filipa II. Ova 
kolica su bila na 4 točkića i imala su 
naslon za noge . Paraplegičar, po za-
nimanju časovničar Stephen Farfler, 
star 22 godine, je 1655. god. napravio 
sebi invalidska kolica sa tri točka i ruč-
nim pogonom. John Dawson je 1783. 
godine sagradio invalidska kolica, 
koja su postala poznata pod imenom 

„Bath“, a imala su dva velika točka i 
manji naprijed sa ručnim upravljačem 
. Koncem XVIII stoljeća je razvijena 
stolica – kolica , sa naslonom za noge, 
dva veća točka naprijed i malim toč-
kom pozadi.
Razvojem bicikla koncem XIX stoljeća, 
naglo se razvijaju nove konstrukcije in-
validskih kolica. Tada je stvorena kon-
strukcija kolica oblika tricikla za djecu 
zahvaćenu dječjom paralizom, koja su 

imala bar jednu dovoljno jaku nogu da 
se mogu odgurivati po tlu. U Londonu 
su 1912. proizvedena prva motori-
zirana invalidska kolica sa motorom 
snage 1,75 KS . Nešto ranije su u Indiji 
za paralizirane oficire britanske voj-
ske napravljena kolica na 4 točka, bez 
mogućnosti da osoba sama upravlja 
njima, a bila su lagana jer su ispletena 
od trstike. Za američkog predsjedni-
ka Theodora Ruzvelta su napravljena 

INVALIDSKA KOLICA
KROZ ISTORIJU
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invalidska kolica sa dva veća 
točka smještena naprijed i 
dva nazad, a sa strane je držao 
aparat za učršćenje nogu, koji 
se postavljao na noge, kada 
bi trebao stajati. Nazvana su 
“predsjednička invalidskih ko-
lica”. U Los Anđelesu su 1933. 
godine stvorena moderna 
laka, preklopna invalidska ko-
lica na mehanički pogon, sa 
obručima na točkovima, te 
se korisnik invalidskim kolica 
mogao samostalno kretati. 
Konstruktor tih kolica je bio 
Herbert A. Everest, inženjer 
rudarstva, koji je nastradao u 
rudniku i želio se samostalno 
kretati, koristeći invalidska ko-

lica i svoj automobil. 
Danas u XXI stoljeću ima na 
stotine vrsta invalidskih koli-
ca sa mehaničkim i motornim 
pogonom za različite namjene: 
stan, gradska šetnja, atletska, 
košarkaška, trkača, teniska, 
skijaška, za poljoprivrednike i 
kakva sve još ne. Važnost inva-
lidskih kolica se ogleda u tome, 
da se trenutno u svijetu njima 
koristi oko 24 miliona ljudi, koji 
ne mogu koristiti noge za ho-
danje.

Izvorni tekst je preuzet sa veb sajta Udru-
zenja oboljelih od dječije paralize Zenica 
26.12.2004. 
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ЗЛАТНИ ГЛАС АПАТИН 2015

 Музичка манифестација „ЗЛАТ-
НИ ГЛАС“ одржан је јубиларни 
десети пут у Апатину 28. 06. 2015. 
у организацији Покрајинског Са-
веза за ЦДП „Сунцокрет“. Домаћин 
манифестације одржане у рестора-
ну „Шаран“ је било Удружење за це-
ребралну и дечију парализу Апатин. 
 Госте је прво поздравила Марија 
Богић председница Удружења за 
Ц Д П Апатин, затим је реч узела 
Ружица Гаруновић председница 
Покрајинског Савеза за Ц Д П „Сун-
цокрет“. 
Добродошлицу многобројним го-
стима је пожелео и градоначелник
Апатина др. Живорад Смиљанић. 
 У ревијалном делу, ван конку-
ренције, пред такмичење публици 
су се представили Лара Косијер 
из Пригревице, Ена Ђорђевић и 
Емили Чапо из Апатина и Миодраг 
Петровић из Новог Сада.
 Први такмичар Небојша Живановић 
из Суботице отпевао је песму „Крај 
језера кућа мала“. Други такмичар 
Славко Адамов такође из Суботи-

це је отпевао две песме „Три палме 
на обали мора“ и „У старом граду 
Вишеграду“. Марија Дебељачки 
из Новог Сада је отпевала песму 
„Окрећеш ми леђа и одлазиш“.
Следећи по реду певао је Ненад 
Фајка из Новог Сада песме „Ја хоћу 
сад“ и „Наљутићеш ме ти“. Снежана 
Ковач из Апатина отпевала је две 
песме „Врати се још једном у мој 
загрљај“ и „Бекрија“. Винко Чулина 
из Апатина отпевао је песме „Ја не 
знам где је она“ и „Дијана, љубави“. 
Милица Госпочић из Апатина пе-
вала је песме „Авлије, авлије“ и 
„Потражићу очи нешто зеленије“. 
Зоран Чулина представио се песма-
ма „Без тебе је горко вино“ и „Моја 
је драга сваку ноћ сама“. Љиљана 
Илић из Ниша је певала песме „Мој 
драгане“ и „Над извором врба се 
наднела“. Из Ниша се представио 
и Дејан Шимандли са 
песмама „Није живот 
једна жена“ и „Иво Ива-
не“. Из Куле први пут је 
запевала пред публи-
ком Спасенка Савић са 
песмама „Кажи крчмо 
џеримо“ и „Чудна јада 
од Мостара града“. 
На крају такмичења 
певала је Маја Савин 
из Зрењанина песме 
„Бела циганка“ и „Пут 
ме зове“. 
 Док је такмичарски жири засе-
дао две песме је отпевао певачки 
ветеран Звонко Губински, чувене 
„Растао сам поред Дунава“ и „Ду-
наве, моје море“. Потом је Марија 
Богић поделила захвалнице за све-
укупну подршку Удружењу ЦДП 
Апатин: Ленки Бојић, из Одељења 

друштвених делатности општине 
Апатин, др. Живораду Смиљанићу, 
градоначелнику Апатина и Ми-
лану Ђиласу власнику ресторана 
„Шаран“. Награђене су за учешће 
ван конкуренције девојчице Лара 
Косијер, Ена Ђорђевић и Емили 
Чапо које су још једном отпевале по 
једну песму. Пре проглашења по-
бедника, Илија Илић, члан жирија је 
отпевао „Сунце љубави“ видно дир-
нут наступима такмичара.
 Жири у саставу: проф. Костић Алек-
сандар, Јосип Чапо и Илија Илић је 
донео следећу одлуку: победник 
такмичења „Златни глас 2015“ је 
Дејан Шимандли из Ниша. Друго ме-
сто је освојила Љиљана Илић,такође 
из Ниша а трећепласирана је била 
такмичарка из Куле, Спасенка 
Савић. Специјалну похвалу жирија 
је добио Славко Адамов из Субо-

тице. Сви награђени добили су по-
клоне израђене у Дневном боравку 
Апатин и од Удружења Ц Д П „Ласта“ 
из Куле.
 Уследио је потом свечани ручак и 
дружење уз пригодну музику.
 

Ж. Канурић
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Društvo CDP Sombor je 16. 07. 2015. organizivalo svojim 
zainteresovanim članovima takmičenje u obaranju čunjeva 
visećom kuglom, nadmetanje u pikadu i bacanju pločica. Za-
nimljivi višeboj održan je, u predvečernjim satima, na prostra-
noj terasi Gerentološkog centra u Somboru .

Ž. Kanurić

Друштво за церебралну и дечију парализу 
Сомбор је дана 02. 07. 2015. својим члановима 
и ове године организовало једносатни излет 
на Бачком каналу. Туристичким катамараном 
„Татјана“ обишао се део пловног пута од 
купалишта „Штранд“ до Шире Ађанке у дужини 
четири километра и назад до места поласка. 
Путници су уживали у природним лепотама 
биљног и птичијег света на Бачком каналу.

Ж. Канурић

TAKMIČENJE U VISEĆOJ KUGLI PIKADU I BACANJU PLOČICA

ИЗЛЕТ НА ВЕЛИКОМ БАЧКОМ КАНАЛУ

Срећа је добро здравње
и – слабо памћење.

Алберт Шварцер
немачк богослов, лекар и филозоф

(1875–1965)

Један тренутак среће
вреди хиљаду година славе.

Волтер
француски филозоф и књижевник

(1894–1778)

У овај живот си послат 
не да имаш срећу
него да је заслужиш.

владика Николај Велимировић
наш богослов и књижевник

(1880-1956)

О СРЕЋИ
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Organizator regate «Drina, reka koja spaja» je Udruženje osoba sa invali-
ditetom «Sve je moguće» uz saradnju Opština Ljubovija i Bratunac, Turi-
stičkih organizacija Ljubovija i Bratunac, Rafting kluba «Drinska regata» i 
etno sela «Vrhpolje. Udruženje «Sve je moguće» je jedno od udruženja koje 
svojim aktivnostima potvrđuje da ne postoje razlike u mogućnostima ljudi 
i da postoji potreba i obaveza da se stvaraju jednaki uslovi za sve. 
Izazovi su oko nas, pa je tako ova regata za nas bila pravo uživanje i jedan 
vikend pun iznenađenja. Na regati je učestvovalo oko 140 osoba sa invali-
ditetom, zajedno sa pratiocima i volonterima. 
U etno selu „Vrhpolje“, čuo se smeh, gužva i takmičarski duh. Sve je bilo u 
duhu prirode: reka Drina, vajati i šatori u kojima smo bili smešteni. 
Oduvek sam želela da idem na splavarenje, da osetim čar reke koja je ne-
predvidiva, da uživam u čamcu i da se divim tvorevinama prirode. Tako je 
i bilo, više od četiri sata mi smo splavarili po našoj, lepoj reci Drini. Muzika, 
mnoštvo čamaca i vesela ekipa je bila oko nas. Naš čamac je uvek bio prvi i 
hrabro smo prevazilazili sve izazove na reci.
Pustite izazove u vaš život . Ova regata postoji sedam godina, pa predla-
žem da i vama ovo jednom bude deo ličnog iskustva.

Jelena Radović

Moja ideja, nastala je preko noći, že-
leći da svojim drugarima i našim ro-
diteljma poklonim veseo dan. Naša “ 
Vesela sreda “ je za sve one koji vole 
smeh, zabavu, i priču o raznim tema-
ma. 
 Nije lako krenuti u nešto novo i sva-
ke srede ispričati nešto smešno, jer je 
to naša karta bez koje nema počet-
ka druženja sredom.Dobro smo pri-
hva- tili našu “ Veselu sredu “ jer uvek 
je nova i drugačija. Nekad se priča o 
ljubavi, prijateljstvu, uspomenama, 
često crtamo, pevamo, pišemo i boji-
mo . Na taj način se radujemo našim 
novim delima koje sami stvaramo. 
Isto tako se radujemo kada neko od 
nas pročita nešto svoje. Kod nas sva-
ko može da se izrazi, da kaže ono što 
oseća. Poštujemo svaki stav i tuđe 
mišljenje. Ono što je meni posebno 
drago jeste kad mi se pruži prilika da 

drugare savetujem, kažem im nešto 
lepo, uspem da im dam volju i moti-
vaciju za novi dan. Ideja “ Vesele srede 
“ je da postane tradicija sa još više na-
smejanih lica. 
 Molim roditelje i drugare članova 

udruženja da podrže aktivnost „Vese-
la sreda“ svojim dolascima, idejama, 
da se jave na moj facebook profil ili na 
meil jecika.radovic970@gmail.com 

Jelena Radović

REKA KOJA SPAJA

VESELA SREDA 
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У суботу, 20. јуна 2015. године, у просторијама Удружења за церебралну и 
дечију парализу „Пријатељи Титела“ у Тителу, одржан је први радни саста-
нак у оквиру пројекта „Учимо заједно“ за децу са последицама церебралне 
и дечије парализе, између представника Удружења и учесника у помену-
том пројекту. 
Средства за реализацију пројекта „Учимо заједно“ обезбеђена су на основу 
Јавног огласа за финансирање спровођења јавних радова на територији 
АП Војводине у 2015. години, у износу од милион динара. Уговор са На-
ционалном службом за запошљавање у вези са реализацијом пројекта 
потписан је 17. јуна 2015. године. Због недостатка финансијских средстава 
за реализацију пројекта смањен је број месеци и број пружалаца услуга. 
Пројекат „Учимо заједно“ трајаће четири месеца. Пројектом је обухваћено 
петоро деце, која ће имати додатну подршку у наставним и ваннаставним 
активностима до 18. октобра 2015. године. 

Друштво за церебралну и дечију парализу Срем-
ског округа је реализовало пројекат „Визуелна умет-
ност и савремени приступ култури кроз Мозаик“ који 
је финансијски подржао Покрајински секретаријат за 
културу и јавно информисање.

Циљ пројекта је испољавање маштовитости и кре-
ативности особа са инвалидитетом и грађана у обла-
сти визуелне уметности, путем чега ће се развијати 
свест о лепом у култури . Инклузија је била део 
пројекта чиме се промовисао и обогатио културни 

живот особа са инвалидитетом.
Урађено је једно предавање и пет радионица . Из 

радионица је изашло десет квалитетно урађених мо-
заика и радова у декупаж техници. Током радионица 
остварен је циљ пројекта, а то је испољавање машто-
витости и креативности ОСИ, путем чега се развијала 
свест о лепом и култури .

Ружица Гаруновић
Председник Друштва ЦДП Сремског округа

ПРОЈЕКАТ „ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ И САВРЕМЕНИ
ПРИСТУП КУЛТУРИ КРОЗ МОЗАИК“

УЧИМО ЗАЈЕДНО
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SURUTKA
Surutka je nusproizvod sirenja sira, tečnost koja 

ostaje posle zgrušavanja mleka. Važno je znati da 
nam je od koristi isključivo surutka koja se dobija pri-
likom prirodnog sirenja, bez dodataka veštačkog siri-
la (maja)! 

Surutka je korisna za organizam jer sadrži važne mine-
rale: natrijum, kalijum, fosfor, magnezijum, gvoždje, cink, 
bakar, kobalt, mangan, molidben, vitamine, aminokiseli-
ne i belančevine, nemajući pri tom mnogo kalorija. Zbog 
bržeg transporta do svih organa, surutka nadoknađuje 
organizmu mnoge deficite.Ukoliko je svakodnevno uzi-
mate regulisaćete kilograme, očistiti organizam, ojačati 
telo, olakšati dijetu (jer izaziva osećaj sitosti), očistiti krv-
ne sudove od holesterola, regulisati rad creva, …

Surutka podiže imunitet, zato je glavni sastojak sport-
skih i drugih formula za jačanje imuniteta, i hrana za 
bebe. Surutka je i pravi izvor proteina u ishrani trudnica, 
jer je kod njih čak za trećinu povećana potreba za belan-
čevinama.

Preporučuje se svima koji su pod stresom jer luči se-
rotonin (hormon zadovoljstva), eliminiše umor i grčeve u 
mišićima. Surutka sprečava osteoporozu kod starijih oso-
ba, čisti krvne sudove od holesterola, skida naslage na zu-
bima, prevenira karijes, regeneriše i čuva jetru.

Terapije surutkom poznate su u lečenju crevnih po-
remećaja (poput neredovne stolice), hormonalnih pro-
blema, gojaznosti i problema sa cirkulacijom, kao što su 
začepljene arterije.

Protein iz surutke je kompletan protein, što znači da 
sadrži sve esencijalne aminokiseline neophodne u sva-
kodnevnoj ishrani. Predstavlja idealnu kombinaciju za iz-
gradnju  i poboljšanje fizičke konstitucije i mišićne mase. 
Bogat je izvor aminokiselina razgranatog lanca sa kon-
centracijama većim nego u drugim izvorima hrane koji se 
direktno metaboliziju u mišićnom tkivu i mišići ih primar-
no upotrebljavaju tokom treninga. Na taj način pomaže 
organizmu da se oporavi posle napora.

Surutkin protein sadrži čitav lanac belancevina: b- lak-
toglobulin, a-laktalbumin, imunoglobuline, glikomarko-
peptide, laktoferin, laktoperoksidazu, lizosome. On obez-
bedjuje i značajne količine leucina, koji ubrzava sintezu 
mišićnih proteina, a samim tim i rast mišića.Sportisti koji 
ishranom unose više leucina imaju glatke mišiće sa ma-
njim procentom masti, odnosno bolju mišićnu masu.

Izolat protein iz surutke sadrži 50% više leucina, u od-
nosu na proteine mleka, jaja i soje. On se lako vari, pripisu-
je mu se svojstvo brzorastvarajućeg proteina i ima veliku 
moć resorpcije u organizmu. U svom najčešćem obliku, u 
obliku izolata, protein surutke sadrži zanemarljive količi-
ne masti, holesterola, a nenadmašan je izvor esencijalnih 
aminokiselina i nutrijenata potrebnih za zdravlje mišića, 
kože, noktiju i tkiva.

SURUTKA OBNAVLJA JETRU.  Kada se sprovodi te-
rapija za regeneraciju jetre pomoću surutke, potrebno 
je u dužem periodu svakodnevno piti surutku (od 0,5 do 
jednog litra dnevno), a pri tom izbegavati masnu hranu, 
alkohol, cigarete i druge materije koje oštećuju jetru. Da 
bi se postiglo što bolje i brže izlečenje poželjno je u isto 
vreme redovno u ishrani upotrebljavati i mladi sir. Najbo-
lje ga je jesti za doručak, i to na prazan stomak.

Surutka i njeni proizvodi se u prodaji nalaze u razli-
čitim oblicima kao što su: slatka i kisela surutka, napitci 
obogaćeni voćem, kao i u obliku praha. Medjutim, sa su-
rutkom ne treba preterivati, jer veće količine mogu iza-
zvati dijareju. Lekovita svojstva surutke veoma su velika i 
nisu do kraja izražena.

preuzeto sa veb stranice: Koliko je surutka zdrava i da li su naše bake u pravu
– dr. Marko Jovašević

Лепо је знати да постоји једно око / 
које ће приметити наш долазак / 
и изгледати сјајније кад дођемо...

лорд Џорџ Гордон Бајрон
енглески песник

(1788–1824)

Очи не греше 
ако им срце наређује.

Публије Сиријски
староримски писац
1. век пре нове ере

Очију твојих да није /
не би било неба  /
у малом нашем стану...

Васко Попа
наш песник

(1922–1991)

 О ОЧИМА
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СУНЦОКРЕТ Поезија

Марко Иванчевић 
из књиге ФЕЊЕРИ ИЗ МОЈИХ СОКАКА

СВЕТА ПЕСМА ИСОНОВА

Беше једном једна бајка 
Лепа као летњи дан
Молитви и песми близак
Светим ореолом обасјан

Подсети ме једне речи
Стрмих хриди таласа пена
Мисао оштра, пламена, чиста
У огледалу икона и њена сена

Чуо сам како крсти некрштене дане
Хор занеми пред  јатима птица 
Под јастуком гроба твога 
Уткана тајна вечита незнаница

Немо су конаци месечину скрили
Мудрост у тами почива и бива, 
Она је као и ти блага и чедна
Песма ИСОНОВА на фрескама 
У помену и у срцу биће увек жива

Исоновцима мојим драгим

ИСТИНА БОЈЕ ВИНА

Издало ме старо вино
И клецаве моје ноге
Као да сам газио по срећи
Као да сам згрлио многе

Издало ме и младо перо
Што му писмо време даде
Као да је слутило да си ту
Као да је потрошило наде

Издале ме твоје очи
Слепом стазом трњем ходим
Као да орем по месечини
Своју сенку што уходим

Издало ме болно срце
Али нова биљка морима плови
Неки кажу да то љубав 
Пољупце и корале ноћима лови

Још ме душа издала није
Нит је суза пред тебе клекла
Али зато кап је крви 
Одала што није никад рекла

БРАНКУ ЧОПИЋУ

Сакрила си поглед
Под планинске висине
Кршеви ти крила кидају и ломе
Крвава стража на престолу твоме

У кљуну рузмарин још носиш
Док маслину моју свесно газиш
Упери те паперјасте веђе
Маслачком ока бистра да ме мазиш

Даљинама светим ореол ћу дати
Гресима старим погачу и вино
Веруј ми када хоћу да женим брезу
О простото, крлетко, врлино

Нећу са тобом да се свађам
Хоћу висовима слободу да дам
Још сам мало наивно дете
верујем да и дан данас
ОРЛОВИ РАНО ЛЕТЕ

ПАОРСКИ  ЖУРНАЛ

Срце је твоје најоштрија игла
Тамо где боцне следи се крв
Ја сам орао, клонуо, плануо као црв

Срећа је тамо где цветају лале
Поветарац тихи, њишу се сунцокрети
Разлива се различак као војник клети
Све што зором заруди ноћима ће тек проклети

Скупила се шачица јада
Под јасмином усидрен велики шлеп
Талас навире кроз купусиште
Уснио сам гнездо ноћних звезда
Кроз газу млеко цедиш сурутка и сириште

Распарена, дивља, неукротива срна
На траг мој склупчаће се лагано, тихо
Крваре наши хоризонти, миришу зове
Кестење не губи наду, прашта нове изазове 

ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ: ТАЈНИ ЗАПИСИ СРЦА РАВНИЦЕ 
– песме; КОЛО ЗЛАТНИХ НИТИ – песме; УСПАВАНКА ЗА 
АНЂЕЛА – песме; ШАПАТ ТИСЕ У БАНАТУ – песме; ПРИ-
РУЧНИК ОПШТИХ ПРИНЦИПА У ЗДРАВСТВЕНОЈ НЕЗИ 
ТЕЛЕСНО ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА; ФЕЊЕРИ ИЗ МОЈИХ СО-
КАКА – песме

КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ:  „Магда Симин“
                                              „Станислав Препрек“
                                              „Павле Поповић“



ДВА ЈЕЗИКА 
Разговараше два језика, Злобни из своје 

нестрпљивости рече: – Ето видиш како је овај свет по-
слушан и одан према мени, свако зло мога безакоња 
испуни, веран је мом огњу... – Моје лукаство зна како 
да загосподари овим светом, само му покажем велику 
гомилу новца и он је мој! – С тим злом вртим га већ 
вековима на своме прсту с којим могу у сваком трену 
управљати како ми је воља! На то узврати Добри језик: 
– Стани мало с тим злом, кроз њега си много људских 
душа узео себи због њихових слабости. – Не припада 
теби овај свет, од њега си отпао као тамничар. У свету 
се препознаје сјај бисера. Свака светлуцавост тог сјаја 
носи делић драгуља вечности, овај је свет створен од 
моје племенитости и доброте. Створена је и истина 
као љубав што је дадох човеку из милосрђа свога. 
– Само онај човек који не види ову светлост на путу 
своме слеп је код очију ! 

ЈАБУКА 

Човек је сео за свој сто, и видео је јабуку боје 
крви, што је стајала као украс у плетеној корпи од 
прућа. Узео је нож и јабуку је расекао на пола. У том 
тренутку радознало је помислио: Како је могуће да је 
јабука најстарија воћка на земљи ? Кад је загризао ту 
једну половину јабуке остао је нем у залогају. Прошло 
му је кроз главу да је Адам давно пре њега загризао 
Јабуку Познања у Рајском врту. Сећање на тај залогај 
јабуке оставио му је у устима горак укус. 

СТАБЛО И ДРВОСЕЧА

Над планинским селом једног пролећа освануло 
је сунчано јутро. У даљини планинске тишине чуо се 
туп одјек секире. Дрвосеча је обарао јабланово дрво 
широког трупа. Замасима својих снажних руку, секи-
ром је ударао свом силином у јабланов труп, све док 
га није стровалио низ падину. Уздахнуо је од умора, 
после напорног рада и погледао низ падину где је сад 
лежао труп. У победничком заносу помислио је у себи 
: „ Ех, да си млађе дрво, не бих те посекао. Време ти је 
донело старост, да сагориш у ватри иза које ће остати 
само твој пепео”. 

ИСТИНА ЈЕ У ТЕБИ 

– Одлучио се један младић да се отисне у бели 
свет за истином и да нађе срећу свога живота. Пре-
лазио је хиљаду миља и узгред је ослушкивао људе 
шта и о чему говоре. Нико од тих људи није знао да 
каже истину за којом је он трагао. Кад је стигао на 

крај једног града, спазио је дрвену колибу. Опрезно је 
ушао и затекао је старца како седи на камену. Старац 
га је упитао: – Којим добром младићу долазиш код 
мене ? Да ли нешто тражиш ? Изгледаш смућен као да 
те неки немир гони ? Младић га је погледао и после 
кратког уздаха, изустио је: – Много сам миља прешао, 
но не нађох истину што ми је срце тражи. Ја сам ову-
да случајно наишао. Старац се насмеја и рече : – Овај 
живот није случајан и у њему није ништа случајно ! 
Младићу, истина је тамо где си ти. Та је истина у теби, 
она је љубав а љубав је светлост душе. Е , то је твој 
пут на којем си рођен, ради кога живиш и опстајеш. 
Љубав дајеш из себе, да би стекао срећу. 

КАПЕТАН БРОДА 

Капетан са брода осматрао је двогледом море. 
Видео је да је море мирно и да је ветар повољан. Није 
се назирала никаква опасност од буре. Био је уверен 
да ће му дан проћи у мирној пловидби.

Док је капетан нешто касније био у кабини, мор-
нари са палубе су му јавили да надолазе сиви обла-
ци који не обећавају добро. Крупне капетанове очи 
су се нашле у страху, да ли ће брод стићи до обале 
? Наједном су се дигли високи таласи и запљуснуше 
брод и морнаре на палуби. Капетан је својим рукама 
управљао кормилом што брже, да би стигли до Се-
верне обале. Брод се све више љуљао на морским 
таласима. Није било никаквог изгледа да ће се брод 
одржати на површини. Морнари су сваког часа оче-
кивали бродолом. Капетан није губио наду. Морнари 
су га гледали у чуду, док је он нешто изговарао ша-
патом. Надомак Северне обале таласи и ветар су се 
умирили. Капетан је још неколико пута окренуо кор-
мило и брод је пристао уз обалу. Сви морнари били су 
срећни што су стигли живи. Капетан је последњи из-
ашао са брода. Клекнувши на своја колена погледао 
је у небо са осмехом захвалности . 

КРАТКЕ ПРИЧЕ 
Томислав Говедарица


