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ОДУСТАЈАЊЕ
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Свим сарадницима и дописницима захваљујем на сарадњи јер без свих њих не би из-
ашла четири броја „ Сунцокрета “ у  овој години. Захваљујем и читаоцима на подршци и 
стрпљењу да нас читају и стално питају: „ А када ће изаћи следећи број                            
„ Сунцокрета “ ?  То нам,  з а и с т а,  пуно  значи !

           Идемо даље. Живимо 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 информисања, што је прихватило наше 
аплицирање по конкурсу и омогућило да часопис Сунцокрет изађе 

четири пута у 2015. години, те да сви досaдашњи бројеви буду 
доступни на Интернету, на сајту

www.novinarnica.net.

РЕЧ УРЕДНИКА
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SOCIJALIZACIJA OSI
U NAŠEM DRUŠTVU

Osobe sa invaliditetom u Srbiji dele 
sudbinu drugih ljudi na teži način 
nego prosečan građanin u našoj osi-
romašenoj zemlji. U maloj zemlji ka-
kva je naša, gde su svi resursi društva 
istanjeni često do granica egzisten-
cijalne izdržljivosti, osobe sa invali-
ditetom, i muškarci i žene, često su u 
situaciji višestruke ugroženosti, i dis-
kriminacije. O tome se još uvek malo i 
nedovoljno govori i zna. 

Ako se sa pravom, i bez preteriva-
nja, govori o jednom značajnom delu 
stanovništva ove zemlje, a 8-10 % sta-
novništva jedne zemlje je veliki broj 
ljudi, onda svaka država , pa i ova, ne 
samo zbog humanosti i pitanja obez-
beđivanja i poštovanja i zakonom 
zagarantovanih ljudskih prava, nego 
i zbog opšteg ekonomskog i društve-
nog prosperiteta - mora da pripremi i 
stimuliše uslove za poboljšanje uslo-
va života OSI . 

Prema svim objektivnim pokazate-
ljima i statistikama osobe sa invalidi-
tetom i njihove porodice su izložene 
većem riziku od socijalne isključeno-
sti a povećanim troškovima života su 
užih mogućnosti za kvalitetan život. U 
cilju socijalizacije osobe sa invalidite-
tom, posebno ističemo realno manje 
mogućnosti za zadovoljenje potre-
ba pripadnosti zajednici, sigurnost u 
budućnost, podrška prijatelja, hobiji, 
sportske rekreativne aktivnosti, rad i 

drugo.
Barijere u njihovom životu su broj-

ne, a sve su povezane: zdravstvene, 
fizičke (nepristupačnost objekata) , 
obrazovne (otežane mogućnosti i lo-
šiji uslovi školovanja), ekonomske ( 
rad, zapošljavanje, sticanje i posedo-
vanje novca ), kulturne (teškoće pra-
ćenja kulturnih sadržaja i događaja)... 

Najveće su one barijere, koje su u 
ljudima. Pre svega nedostatak isku-
stava, znanja, stavovi i predrasude . 
Na ove probleme i nedostatke niko 
nije imun: ni građani, ni profesionalci 
u institucijama, ni prijatelji i rodbina, 
članovi porodica, pa čak i same osobe 
sa invaliditetom ! 

Šta je rešenje?! Šta bi poboljšalo 
položaj i socijalizaciju, uključivanje 
osoba sa invaliditetom u društvo u 
kome svi zajedno živimo?

Ono na šta prvo pomislimo su zako-
ni. Oni su ohrabrujuće napredovali, ali 
ne smemo biti zadovoljni postignu-
tim, odnosno zakonske promene stal-
no se moraju potencirati. Moramo biti 
oštri i zahtevni, pa reći da su mnoga 
zakonska rešenja i mogućnosti mrtvo 
slovo na papiru za većinu osoba sa in-
validitetom! Da su stvari daleko od sa-
vršenih, opominje nas - život oko nas! 
Opet ta statistika... o broju osoba sa 
invaliditetom, o vrstama invaliditeta, 
o obrazovnom statusu osoba sa inva-
liditetom (najvišem stečenom obra-

zovanju), o bračnom statusu, o radnoj 
neaktivnosti i nezaposlenosti.

Ekonomska moć (ekonomska sa-
mostalnost i lični prihodi), odnosno 
nemoć osoba sa invaliditetom i njiho-
vih porodica takođe, a zatim i veoma 
skromni dometi inkluzije i uključe-
nosti u društvo ovih i još nekih dru-
gih socijalno ranjivih grupa ključna 
su prepreka boljem položaju osoba 
sa invaliditetom u Srbiji.Briga građa-
na Srbije,o OSI mora postati priori-
tet ove zemlje.Samo bacanje mrvica 
javnog budžeta, slikanje svakog 3. 
decembra,inkluzija u školama koja 
se zvanično sprovodi a koja tehnički 
je nepripremljena i neprilagođena i 
školskom kadru i OSI, kao i ranije po-
menuti sasvim lepo napisani zakoni 
(koji su zasad od najvećeg značaja za 
pregovarače u procesima evropskih 
integracija), ostaviće nas sve zajedno 
ovde gde smo sad. 

Prihvatimo osobe sa invaliditetom 
kao i sve naše sugrađane, naše kolege 
na poslu, komšije-ljude koji žive po-
red nas i na koje se međusobno osla-
njamo, drugove u školi, i na prijatelje! 
Pokažimo lični primer i kao pojedinci i 
kao institucije! 

Za „Suncokret“ priredila Jadranka Radojčić, di-
plomirani psiholog, stručni saradnik NSZ Sombor za 
profesionalnu orijentaciju
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ПУТНИК СА ОСМЕХОМ

Јелена, докле си стигла са тво-
јом правничком каријером?

Ја сам данас на мастер студијама. 
Нажалост, због моје неактивно-
сти још увек нисам положила ма-
стер рад иако сам га написала. Сви 
жељно ишчекујемо тај дан. Пре две 
године сам одустала од идеје да по-
лажем правосудни испит. Можда су 
то многи очекују, али једноставно ја 
више себе не видим као правника, 
зато што у овој земљи још увек има 

дискриминације и предрасуда пре-
ма ОСИ. 

Има ли изгледа да се запо-
слиш у државној институцији као 
правник?

Нема изгледа за такав посао. 
Свесна сам где живимо ! За посао у 
мојој струци је потребно превазићи 
многе предрасуде и баријере. Ја 
сам прошла две године приправ-
ничког стажа, упознала сам како 

све то функционише ван књига. На-
кон свега што сам за то време чула 
и видела, не налазим себе више у 
правосудном систему, јер сам доста 
емотивна. Можда је то био мој сан, 
али искрено више себе не видим у 
свему томе.

Можда да отвориш приватну 
канцеларију, специјализовану за 
помоћ ОСИ и другим социјално 
угроженим групама?

Јелену Радовић, сталну сарадницу нашег часописа „ СУНЦОКРЕТ “ још од оснивања, борца за права особа 
са инвалидитетом,  дипломирану правницу и режисерку докуметарних филмова о животу ОСИ, замолили 
смо за интервју. Радо се одазвала тој молби. 
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Да, то је мој сан. Временом сам 
схватила да се ОСИ не боре и не 
познају довољно своја права, па 
сам одлучила да ми је важније да 
их подстичем да уче и да раде на 
себи. Наравно, ја већ имам радио-
ницу која је правно -мотивационог 
карактера и ту сам пронашла себе. 
Желела бих да то претворим у прав-
но лице, на пример:канцеларија за 
мотивацију где би људи долазили 
разговарати, где би били пажљиво 
слушани и правно посаветовани, уз 
подршку и лепу реч. Мислим да бих 
успела у томе.

Сигурно ти није било нима-
ло лако током средње школе и 
факултета због предрасуда око-
лине, архитектонских баријера 
и честих одвојености од твојих 
најближих ?

Породица је највећи ослонац. 
Да није било њихове подршке, да-
нас вероватно не бих била ово што 
јесам. Да, било је безброј баријера 
али ми се чини да је свака пређена 
баријера мене направвила јачом. 
Не постоје само физичке баријере, 
оне психичке су много горе а самим 
тим и предрасуде околине. На при-
мер, свако путовање и одвојеност 
од куће су ме научили да се само-
стално обујем, научила сам да се 
очешљам и да сама једем. Сваки 
излазак на испит је рушио предра-
суде о комуникацији а за мене је то 
посебно ваажно, јер имам отежан 
говор па сам тако „разбијала соп-
ствену баријеру“ и побољшавала 
свој говор.

Ко ти је највише помогао у пе-
риоду школовања и где си нала-
зила толику снагу да стигнеш до 
циља?

Првенствено мој тата, а затим 
и остали чланови породице. Моја 
сопствена жеља ми је давала сна-
гу да издржим живот у дому и 
одвојеност од породице и друштва. 
Самим тим, живот и школовање у 
Подгорици су ме научили да будем 
самостална. За успомену остала 
су ми дивна пријатељства, која су 
непроцењива, јер смо међусобно 
били једни другима подршка. Исто 
тако велику подршку сам имала од 

својих професора, који и дан данас 
прате мој рад и радују се сваком 
мом успеху. Поштујем инклузију, 
али боравак у Подгорици за мене 
данас значи далеко више од школе, 
јер сам научила да будем самостал-
на и да не будем везана за неког 24 
часа.

Можеш ли да нам испричаш 
неку твоју доживљену анегдоту 
из студентских дана ?

Увек сам учила и гледала сам да 
сваки испит почнем на време да 
учим. Наравно, као и сви студенти, 
имала сам предмете које сам мање 
или више волела. Док сам спремала 
те предмете које баш нисам волела, 
само ми је у глави било како да на-
правим пушкице, да олакшам себи. 
Тако сам ја кренула у израду пушки-
ца. У једном тренутку сам видела да 
су моје пушкице пуне боја и да нема 
шансе да их неко не примети, јер их 
не могу залепити ни на ноге, ни на 
руке које су немирне, ни на колица 
јер је све видљививо. Синула ми је 
идеја да папирић ставим себи под 
седални предео тј на колица . Када 
сам села ухватио ме је неки страх , 
да ће, како се будем померала због 
својих невољних покрета, тај папир 
испасти. На крају морам да признам 
да сам била велика кукавица и ушла 
сам на испит без пушкица. Док сам 
одговарала тај мој шарени папирић 
ми је био у глави и на крају ми је 
ипак пуно помогао.

Из штампе ти ускоро излази 
нова књига. Кажи нам, која је 
тема књиге?

Тема књиге је оно што волим да 
радим, а то је мотивација. Оно што је 
најбитније све је из личног искуства. 
Посебно је важно што ова књига 
настаје на основу мојих мотивацио-
них триобина које трају већ четири 
године. Веома ће ми бити драго ако 
неком читаоцу помогне, да схвати 
своје проблеме из другог угла и да 
му не изгледа све тако црно. Же-
лела сам да у овој књизи опишем 
и своје успоне и падове, као и да 
кажем оно што немам прилике да 
истичем у јавности. Представљена 
је моја свакодневна борба и у 
најобичнијим ситуацијама. Ова 

књига може да буде веома интере-
сантна за родитеље који имају децу 
мањег узраста, као и за наставнике 
у инклузивном образовању јер се 
најбоље учи из животног искуства. 
Желела бих посебно да искористим 
прилику да се захвалим Савезу 
за дечију и церебралну парализу 
Војводине, СУНЦОКРЕТ, и Мини-
старству за рад, запошљавање и 
борачка и социјална питања, што 
препознају мој рад, и подржавају 
активности као што је и ова књига.

Снимала си и документарне 
филмове о особама са инвалиди-
тетом . Како их је публика прими-
ла ?

Добила сам неколико филмских 
награда, чак и једну међународну. 
Филмови су лепо прихваћени од 
стране публике и радо се гледају, 
стижу ми нове похвале од гледа-
лаца. Филмови су пуно урадили 
за мене, јер говоре уместо мене и 
кроз њих публика има прилике да 
ме боље доживи и упозна. Филм „ 
НЕОБИЧАН ПУТНИК СА ОСМЕХОМ “ 
се гледа и данас, па сам стога своју 
књигу исто тако назвала, са жељом 
да има бар приближан успех као 
филм. Ових дана сам размишљала 
како сва наша дела живе и после 
нас. Сматрам да је важно да иза 
себе оставимо свима користан траг 
. Уметност је важна за све, смањује 
стрес, бар на кратко, јер можемо да 
уживамо у свом стварању. 

Имаш ли идеју за неки нови до-
кументарни филм?

Ја сам увек пуна идеја али ми је 
тешко да се одлучим за приори-
тет (ха, ха, ха) али ево, поделићу 
са вама једну. То би био филм који 
би имао професионалне глумце, 
вероватно ја не бих глумила. Тема 
филма би била моја животна при-
ча, од рођења па до данас. Нарав-
но, обухватила бих и тему правог 
пријатељства. Још једна идеја је да 
снимим један свој дан од устајања 
из кревета, личне хигијене, испра-
ћање сестрића у школу, како са 
њим радим домаћи задатак... Фил-
мови би приказали живот особа 
са инвалидитетом и помогли би 
превазилажењу разних предрасуда 
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у очима јавности. 

Држиш трибине за ОСИ, њи-хове родитеље и 
пријатеље. Мислиш ли да си успела разбити бројне 
предрасуду о особама са инвалидитетом?

Моје трибине су пре свега намењене млађој деци и 
њиховим породицама, јер сматрам да они данас имају 
више препрека и проблема него наше генерације. 
Треба им више подршке. Код нас старијих ОСИ кроз 
трибине покушавам да пружим подршку и лепу реч 
која прија и недостаје. Тек тада долазе на ред људи из 
наше околине, они који живе са нама, као и ученици 
у школама. Свима поменутима пружам прилику да 
упознају свет једне ОСИ, јер сам сигурна да им то у жи-
воту може помоћи. Не оптерећује ме број присутних 
на трибинама, важно ми је да успем макар неког од 
присутних да мотивишем .

Хоће ли твоје мотивационе трибине бити 
настављене и следеће године?

Надам се да хоће. У том правцу видим своју каријеру 
у будућности. Наравно, биће нове теме и другачији 
приступи. Ко зна, можда ће и неки филм пратити 
те трибине. Могу да вам кажем да се ускоро бли-
жим педесетој трибини коју ћу надам се остварити у 
следећој години.

Да ли се права ОСИ у Србији поштују довољно?

Као прво, желела бих да вам кажем да ми, као ОСИ, 
не знамо довољно своја права. Како да остваримо 
своја права кад их не знамо у потпуности. Имамо до-
бар сет закона и Србија је потписала Међународну 
конвенцију о правима ОСИ. Све то нам ништа не вре-
ди ако не показујемо довољно интересовања за своја 
права. Наравно, држава је дужна да нам омогући при-
мену најосновнијих права а она то не чини увек и тиме 
крши нека наша основна права. Самим тим нас ставља 
у незавидан положај. 

Да имаш у рукама механизме власти која би три 
решења донела да би се поправио положај особа 
са инвалидитетом у нашој земљи ? 

Као прво, омогућила бих потпуну примену 
Међународне конвенције о правима ОСИ и права на 
запошљавање. Друго, повећала бих примања тако да 
би особе са инвалидитетом могле достојанствено жи-
вети, могле би тако саме платити услугу која им одго-
вара, тј. помоћ која им је потребна . Треће, ништа мање 
битно, решила бих проблем рехабилитације. То значи 
да би свака особа која има било коју врсту инвалидите-
та имала право да једном или два пута годишње оде на 
бањско лечење и да одржава своје физичко здравље

Да ли је у Новом Саду успео саживети програм 
Сервиса персоналне асистенције и каква су твоја 
искуства као корисника тог програма?

Тренутно на нивоу града фунционише сервис под-
ршке за децу, онима који иду у вртић или у школу, 

имају личног пратиоца. За нас старије постоје не-
владине органи-зације које преко разних пројеката 
пружају ову услугу. Лично сам имала персоналну 
асистенцију четири године непрекидно. Пуно сам уло-
жила у све то али сам исто тако пуно и добила. Била 
сам активна толико да нисам ни знала да имам толи-
ко снаге и идеја. Моје активности су биле смишљене 
у циљу бољег положаја ОСИ. На пример, успешно 
сам одрадила приправнички стаж, написала књигу, 
снимила три филма, и ишла на разне курсеве. Такође, 
ишла сам чешће на рођендане, дружења, шетњу... Уче-
ствовала сам на разним семинарима као и састанцима 
у склопу нашег Савеза и мог матичног удружења. Све 
је то било лепо. Тешкоће свакодневног живота поново 
сам осетила кад сам остала без асистенције : маму сам 
слала у продавницу да ми купи основно што ми тре-
ба за хигијену или неке грицкалице, гардеробу, да ми 
плати рачуне. Страшно. Осећала сам се беспомоћно и 
тешко сам то пребродила. У нашој држави овај горући 
проблем још увек није законски решен. За сад је моје 
решење то што сам пронашла две, три особе, које ми 
помажу кад ми нешто стварно затреба и тад плаћам из 
свог џепа. ТО ЈЕ САДА САМОСТАЛАН ЖИВОТ ЗА МЕНЕ, 
кад се сналазим како знам и умем.

Како испуњаваш своје слободно време: дру-
жење, хоби, изласци...? 

Од малена сам навикнута на обавезе. Слободног 
времена имам веома мало, јер не могу да замислим дан 
без икаквог рада. Није ми битно да ли је то вежбање, 
писање радова, држања трибина, читање књига, или 
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SUNCOKRET 

О ВЕЧНОСТИ 

Сви смо ми семе
и потомци вечности.

Едвард  Јанг
енглески књижевник 

(1683-1765)  

Наше срце
тражи живот
који се не гаси.

Николај Велимировић
српски владика и писац 

(1880-1956)

Овде сви верују да време про-
лази: међутим само човек про-
лази, док је време непролазно.

Вики Баун
аустралијска списатељица

(1888-1960 )

дружење, навикла сам 
да се стално нешто де-
шава. Сви добро знате 
да волим новинарство 
и да пишем велики број 
текстова. То је мој хоби 
и моја велика љубав. 
Не волим ноћне изла-
ске, то сам прерасла 
(ха, ха, ха). Обожавам 
дуге шетње и тешко ми 
је што, за то, задњих 
пола године нисам 
имала више времена. 
Моје слободно време 
је резервисано за моја 
два сестрића од којих 
добијам идеје и снагу за 
нешто ново. Обожавам 
улогу тетке и трудим се 
да будем најбоља, јер 
нас у породици има три 
сестре (ха, ха ,ха).

Мислиш ли да жи-
вимо у најбољем од 
свих могућих векова?

Не знам. Ово ново 
време нам је доне-
ло доста техничких 
могућности: компјутере, фејсбук, интернет, мобилне 
телефоне али и самим тим нас је удаљило једне од дру-

гих. Што се тиче ОСИ ( 
положај, школовање, 
запошљавање, раз-
не асистивне тех-
нологије, и разна по-
магала) ту се, по мени, 
види напредак, чак и у 
нашој земљи. Оно што 
ме највише боли у ово 
наше време је пре-
велика љубомора и 
завист, непоштавање 
туђег успеха, и, нажа-
лост, присутна нега-
тивна конкуренција и 
међу особама са инва-
лидитетом.

Моја порука за крај: 
Позивам младе, чла-
нове нашег Савеза и 
оне старије који желе 
да пишу да објављују 
текстове у нашем ча-
сопису „ СУНЦОКРЕТ“. 
Најлепше је кад изађе 
нови број, па видимо 
да у њему има нових 
сарадника.

 Жељко Канурић



NEDEL JA SOLIDARNOSTI
SUBOTICA 2015.
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KO R I Š Ć E N J E KO L I C A N E 
Z N AČ I  O D U S TA J A N J E

Kada vam prvi put kažu da vaše 
dete ima invaliditet, verujem da je 
osećaj potpuno konfuzan. Tu je mno-
go znakova i naznaka. Mnogo mišlje-
nja. Mnogo lekara. Mnogo pomoćnih 
naprava. Mnogo ljudi koji misle da 
znaju „pravu stvar”. Međutim vi ste 
u sredini, pokušavajući da uradite 
pravu stvar. Sigurno je da niste na-
učnik i vaš navigator možda misli da 
je nemoguće izaći iz tog lavirinta, ali 
najjednostavniji i najbolji put za vas i 
vaše dete jeste da razgovarate sa dru-
gim ljudima sa invaliditetom, koji žive 
sa tim problemom godinama.   Oni 
nisu lekari, ali su pravi eksperti i zna-
ju ne samo sve izazove, nego i radost 
življenja sa invaliditetom. U njima po-
stoji blago saveta i resursa, a onda i 
vaša zajednica ne izgleda više tako 
loše. Kad to shvatite, sve postaje ma-
nje strašno, jer iako postoji mnogo 
puteva i znakova na njima, zabavnije 
je kad su uz vas ljudi na tom putu… 
koji se smeju sa vama kad promašite 
skretanje ili zaboravite neki od akro-
nima koji postaju deo vašeg života sa 
invaliditetom.

Ja sam 22-godišnjakinja sa cere-
bralnom paralizom i jedna od mojih 
omiljenih stvari je da pokažem rodite-
ljima koji su zbunjeni, uplašeni i izgu-
bljeni pred licem nove dijagnoze, da 
ću biti dobro. Da ja živim dobro upr-
kos i zbog mog invaliditeta. Njihova 
deca će takođe ako im pruže šansu.

Mnoge od vas će sigurno začudi-
ti ono što je mom životu dalo šansu. 
Moj odgovor će vas verovatno začudi-
ti, ali jedna od najboljih stvari u mom 
životu, nešto što mi je omogućilo da 
potpuno iskusim svet, uprkos invali-
ditetu, su moja kolica. DA ! Dobro ste 
pročitali.  Najranije sa čime se suočite 
kao roditelj deteta sa invaliditetom 
jeste da su kolica neprijatelj. Čak i 
najdobronamerniji lekari i terapeuti 
govore u terminima “vezanosti”, “pri-
kovanosti” i iako je očigledno da ja 
nisam vezana za moje sedište ovakav 
izraz je i dalje u modi (obično imate 
u vidu osobu u kolicima koja izgleda 
blago do umereno nesrećno). Uče vas 
da se plašite kolica. E, to je pogrešan 

pristup problemu. 
Svuda u svetu bombardovani smo 

slikama kolica kao stvari koje onemo-
gućavaju osobu. Vaš strah je samo 
produkt onoga što su vam govorili. 
Ja vam govorim da to zaboravite. Ja 
koristim kolica svih ovih godina i uop-
šte nisam prikovana. Ja imam slobo-
du kretanja i odlučujem gde hoću da 
idem. Idem na koledž, u kupovinu, u 
muzeje i odlučujem sama a ne neko 
umesto mene.

Razumevanje da su kolica sloboda 
umesto gubitka, ipak, zahteva neko 
vreme za neke ljude. Tranzicija iz bebi 
kolica u invalidska kolica ili da posle 
teškog hodanja počinjete da vozite 
jeste prvo formalno priznanje da je 
vaše dete „različito”.  

 Dan kada vaše dete počne da ko-
risti kolica je dan kad ono postaje „ra-
zličito” na stvaran, konkretan način. 
Njjihova različitost nije više zamaglje-
na ili hipotetična. Prihvatanjem kolica 
kao dela života je najbolje što možete 
da uradite. Molim vas da se ne plaši-
te nečeg što mi daje šansu da idem 
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svetom, nečega što je deo mene. Ja 
ne znam za život bez njih a loša alter-
native mojim slabim mišićima bi bila 
da se jednostavno ne krećem. Moja 
kolica su prekrivena nalepnicama sa 
smešnim, sarkastičnim, zabavnim, 
kritičkim nalepnicama sa različitih 
putovanja, kampova, prodavnica .. 
Kad se vozim ja nisam prikovana. Ja 
sam slobodna. Slobodna i idem na-
pred!

U početku će vam dobronamerni 
praktičari govoriti kako je hodanje 
zlata vredno. Glavna nagrada. Znak 
“prevazilaženja”. Neki će vas čak tera-
ti da prisiljavate dete da hoda i stoji 
po svaku cenu, jer su u njihovim oči-
ma kolica poraz. Ali hodanje ne čini 
osobu. Sposobnost stajanja i hoda-
nja nisu odlika karaktera i ako vašem 
detetu trebaju kolica, ne znači da ste 
podbacili. Jednostavno ste mu dali 
drugačiji način pokreta. Poenta ovog 
mog pisanja nije da govorim protiv 
hodanja ili kažem da su vežbe nevaž-

ne nego da odbacim neke sramne 
insinuacije o „odustajanju” koje su u 
vezi sa korišćenjem kolica. To što se-
dim u kolicima ne znači da sam odu-
stala.

 Moja kolica mi daju mogućnost 
koju ne bih imala sa hodalicom. Ne-
mam strah od kašnjenja ili padanja 
usled gubitka ravnoteže. Viđam se sa 
prijateljima. Nije mi potreban stalni 
pratilac. Ne osećam se umorno, kao 
kad sam koristila hodalicu. Energi-
ju trošim na učenje, druženje, rad 
- umesto što bih trošila svaki atom 
snage pokušavajući da stojim ili na-
pravim par koraka. To za mene ne 
zvuči vezano ili prikovano.

Zato vas molim da ne budete tuž-
ni zbog svog deteta koje koristi koli-
ca. Budite zadovoljni da može da se 
kreće. Pomozite detetu da izabere 
boju kolica i ne bojte se,  jer postoje 
delovi kolica koji mogu da izgledaju 
kul (točkovi, papuče, stranice…) koji 

će dodatno obradovati vaše dete i 
dodatno mu dati osećaj slobode. Po-
mozite vašem detetu da bude pono-
sno i razume da kolica nisu nešto što 
treba  „prevazići” .Stavovi, predrasu-
de i sumnje koje im poriču jednakost 
su prave prepreke koje treba preva-
zići.

Za sve moje „vozače” koji uživaju 
pogled sa sedišta: vožnja kolica koja 
su petnaestak centimetara niža od 
uobičajenog nivoa oka nije laka. Ima 
dana kad će vas ljudi osuđivati ili vas 
vrednovati na osnovu svog doživlja-
ja tih kolica. Ništa od toga nije važno 
ako znate istinu. Ti ljudi žive ograni-
čeno jer nikad nisu razmišljali da le-
pota ima mnoge oblike.

Upitajte se: Ko je zaista „vezan”? 
Odgovor niste vi.

 Ketlin Dones Sa sajta The Mighty

MUDROST PRAŠTANJA
Zadatak svih koji su na duhovnom 

putu jeste da duboko prihvate činje-
nicu da svako od nas radi najbolje što 
može. Da znamo drugačije, sigurno 
bismo drugacije i činili. Da znamo 
bolje, sigurno bismo bolje činili. Kad 
imamo to u svesti, kad znamo da sva-
ko radi najbolje što može, sa svim zna-
njem, razumevanjem i svešću  koje 
poseduje, postaje nam mnogo lakše 
da krenemo putem opraštanja.

Opraštanje je stvar treninga. Ukoli-
ko vam je teško da odmah oprostite 
nekome ko vas je najviše povredio, 
počnite od onih manjih stvari, od ne-
kih osoba ili situacija čiji vam je opro-
štaj lakši. I tako, malo po malo, što više 
budete „vežbali”, bićete i bliži onom 
„glavnom” bolu. A kada i njemu kaže-
te: Opraštam ti i puštam te da odeš, 

otvorićete najdivnija vrata svog srca, 
otvorićete vrata prave i čiste ljubavi. 
A da li je potrebno reći šta je ljubav ?

Jedna od najdivnijih lekcija koja mi 
je pomogla da naučim kako se istinski 
oprašta jeste zahvalnost. S obzirom 
na činjenicu da je ozlojeđenost uvek 
reakcija na nešto što nam je uskraće-
no, veoma je korisno zapisati šta je 
ono na čemu u ovom trenutku može-
mo da budemo zahvalni. Praveći ovaj 
spisak, dopisujući ga i proširujuci, la-
gano iz stava: Život mi nije ništa dao i 
zato moram da se žalim,  prelazimo u 
stav : Život mi je mnogo toga dao i ne-
mam mnogo razloga da se žalim. To je 
jedan od najboljih načina da izbalan-
siramo svoja osećanja, da sklopimo 
mir sa sobom i situacijom u kojoj smo 
i da se uskladimo. Kad počnemo da 

uviđamo koliko toga divnog u svom 
životu već posedujemo, sve manje 
ćemo se baviti onim što nam nedo-
staje ili onim što nam je neko nekada 
loše učinio ili uskratio.

Ono što je svakako najvažnije jeste 
da oprostite sebi. Prestanite da kri-
tikujete sebe, prestanite da budete 
pregrubi i prestrogi prema sebi. Seti-
te se - radili ste najbolje što ste znali 
i umeli. Nema potrebe mučiti sebe i 
šetati kroz život sa teškim bremenom 
zvanim krivica. Dovoljno ste propati-
li. Još nekoliko godina mučenja zbog 
nečega što ste nekada pogrešno ura-
dili ne znači vam ništa. Možda će vre-
menom neke od tih stvari da prekrije 
veo zaborava, ali zašto čekati taj tre-
nutak? Donesite danas odluku i oslo-
bodite se tih strašnih okova samopo-
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vređivanja. Ne krivite sebe opravda-
vajući tako svoju lenjost, inertnost ili 
neuspeh. Imate toliko toga divnog da 
učinite i doživite. Budite danas spre-
mni i voljni da oprostite sebi. Ne mo-
rate da znate kako, samo budite voljni 
da to učinite.

Vežba: Nađite neko mirno mesto 
za sebe. Ako ste u mogućnosti, može-
te pustiti neku finu opuštajuću muzi-
ku. Dozvolite sebi da osetite kako se 
lagano opuštate. Dišite. Uzmite papir 
i olovku. Vratite se u prošlost i setite 
se svega onoga zbog čega ste ljuti ili 
besni. Zapišite sve čega možete da 
se setite. Dozvolite sebi da još neke 
stvari isplivaju. Iznenadićete se čega 
ćete se sve setiti i šta sve niste sebi i 
drugima oprostili. Slobodno pišite. Ne 

pravite selekciju. Pomislite samo koli-
ko dugo ste nosili taj teret. Kada zavr-
šite sa pisanjem liste, krenite od prve 

tačke pa redom do poslednje, proči-
tajte je i recite: Opraštama ti što si mi 
uradio... ili ako se tiče nečega što sebi 
treba da oprostite, recite: Opraštam 
sebi što sam (uradio / la to i to...). Ako 
postoje neke stvari preko kojih vam 
je trenutno teško da pređete i da ih 
oprostite, recite jednostavno: iako ne 
znam kako, spreman / a sam da opro-
stim (to i to...). Možda će vam neke 
tačke biti lakše, neke će možda biti 
bolne, ali najvažnije je da ih osvestite 
i da pokažete spremnost da se oslo-
bodite tog tereta. Videćete, osetićete 
neverovatno olakšanje! Kad završite 
s poslednjom stavkom sa spiska, po-
cepajte papir i bacite ga. To vam više 
nije potrebno.

Siniša Ubović, www.putpromene.com

PARAFINOTERAPIJA
(PARAFIN)

Šta je parafin
Parafin je uljni derivat nafte. Kod 

tretmana parafinom koristi se toplo 
ulje na bazi voska s odličnim termo-
terapijskim svojstvima, jer ima veliki 
toplinski kapacitet a malu vodljivost ( 
sporo se hladi ). Zagrijani parafin pri-
mjenjuje se radi površinske termo te-
rapije a koristi se za olakšanje bolova 
u rukama, nogama, koljenu i bolovi-
ma u zglobovima te mišićima.

Prednosti
Tretman parafinom smiruje kronič-

nu bol u zglobovima i opušta mišiće 
i poboljšava protok krvi na tretira-
nom području. To povećava raspon 
pokreta za osobe s artritisom, burzi-
tisom i drugih kroničnih bolesti koje 
uzrokuju bol i ukočenost. Nakon 
parafinoterapije koža na tretiranom 
području je glatka i omekšana. Topli-
na iz parafina otvara pore i pojačava 
cirkulaciju u koži To može biti korisno 

za kožne bolesti poput psorijaze.
Primena parafina spada u tople, 

termoterapijske procedure. Inače 
parafin je na sobnoj temperaturi u 
čvrstom stanju, topi se na tempera-
turi imedju 47-54 C. Zagrejan parafin 
na 60C aplikuje se na kožu. Ranije se 
parafin aplikovao direktno na kožu 
razmazivanjem putem četke. Sada se 
uglavnom koristi i vidu parafinskih 
pakovanja koja su hermetički zatvore-
na. Ovaj metod je sada više u upotrebi 
pre svega iz higijenskih razloga. Tera-
pijsko dejstvo parafina na tkiva je više-
struko: smanjenje bola (analgetsko), 
relaksacija mišića (spazmolitičko), 
povećava elastičnost vezivnog tkiva, 
vazodilatacija krvnih sudova (ar-
terija i vena), ubrzava regene-
raciju tkiva 
(poboljša-
va snabde-
vanje tkiva 
kiseonikom).

Primenjuje se kod: degenerativ-
nog i zapaljenskog reumatizma – 
pod uslovom da nisu u akutnoj fazi, 
stanja posle povreda –  tek posle 24-
48h od nastanka povrede, stanje na-
kon skidanja imobilizacije kod pre-
loma kosti – ali prema proceni lekara.

Primenjuje se i za hronična (nespe-
cifična) zapaljenja: sinusitis, otitis, 
bronhitis, ginekološka zapalejnja, 
mastitis…

Kontrain- dikacije 
za termo- t e -
r a p i j u : 
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O ВЛАДАРИМА

Онај који влада 
мора да чује и буде глув,
да види и буде слеп.

француска пословица

Не може се валдати и бити 
невин.

Луј Антоан Сен  Жист
француски књиженик и политичар

(1767-1794)

Само са новим владарем
ви схватате вредност бивших.

Томас Фулер
енглески свештеник и писац

(1608 - 1681)

akutna zapaljenja, febrilna stanja, 
menstruacija, sklonost ka krvavlje-
nju, sumnja na malignitet, okluziv-
na arterijska oboljenja

Detoksikacija i liječenje parafin-
skom pjenom 

Kod reumatskih ili nekih drugih 
oboljenja kralježnice preporučuje se 
primjena termalnih voda i muljnog 
blata kako bi se prekomjernim znoje-
njem tijelo očistilo od negativnih tvari 
koje se nakupljaju u organizmu, a ne 
mogu se izlučiti putem bubrega. Po-
red navedenih metoda pregrijavanja 
tijela postoji i treća metoda, a to je 
pregrijavanje tijela pomoću parafin-
ske pjene.

Ranije se parafin upotrebljavao 
isključivo kod bolesti zglobova, no 
danas se korištenjem parafina koji se 
miješa sa posebnim sastojcima 

i tako pretvara u bijelkastu pjenu, u 
toplom stanju može nanijeti na cijelo 
tijelo. Licencu ovog parafina primje-
njuju instituti iz više zemalja EU, kao 
i USA, Kanade, Azije i Afrike. Ovaj na-
čin primjene parafina dozvoljen je od 
strane svih liječnika, pogotovo orto-
peda, ginekologa, urologa, internista 
i dermatologa.

Način primjene:
Pjenasta masa kojom se premazuje 

tijelo, nepropusna je za vodu, a tem-
paratura parafina može doseći i do 
50°C. Može se primjenjivati na cijelo 
tijelo ili parcijalno. Nakon što se para-
finska pjena nanese, tijelo se umata u 
plahtu i foliju između 20 i 45 minuta. 
Pjenasta masa napravljena je tako 
da se između tijela i nje stvara tan-
ka zračna zona koja olašava toplinsu 
izjednačenost i olakšava disanje kože. 
U toku preznojavanja može se izlučiti 
1-2 litra tekućine. Tlak se smanju-

je, puls ne mijenja kvalitetu i usklađu-
je svoju frekvenciju prema povećanoj 
tjelesnoj temperaturi. Znojenjem se 
izlučuju svi štetni organski i anorgan-
ski sastojci, štetni ostaci lijekova, pa 
čak i 1/3 udisanog nikotina.

Nakon znojenja klijent se oslobađa 
nanesene mase i ostaje ležati, dobro 
umotan, još 30 minuta. Broj seansi 
ovisi o vrsti i težini oboljenja, a neki 
ljudi primjenjuju parafin kao posebnu 
metodu detoksikacije tijela u proljeće 
i jesen (V.B. Frochlich)

izvori:
http://www.performance-studio.com/beauty-

tretmani/parafinski-tretman.html
http://medihome.rs/category/fizikalna-terapi-

ja/parafin/
http://lumbalis.net/parafinoterapija-parafin/



SUNCOKRET

ВЕСТИ Суботица

14

su
n

co
k

re
t

НЕДЕЉА СОЛИДАРНОСТИ 2015 СУБОТИЦА

KOŠARKA U KOLICIMA
KKK „DUNAV“ APATIN

Košarkaški  klub igrača u koli-
cima “Dunav“ iz Apatina je osno-
van 01.09.2014. godine, kao 
sekcija košarke u kolicima pri KK 
“Dunav 2014” Apatin. Ovaj klub 
je osnovan sa ciljem da omasovi 
sport u kolicima i da se košarka 
u kolicima približi široj javnosti, 
da se mlađe osobe sa invalidi-
tetom zainteresuju za aktivnije 
bavljenje sportom.

Košarkaši kluba u kolicima su 
do sada učestvovali na dva tur-
nira u Beogradu, gde su osvojili 
drugo i treće mesto, a bili su i orga-
nizatori Međunarodnog turnira u 
Apatinu, gde su zauzeli treće mesto. 
Košarkaški reprezentativci u kolicima 
ovoga leta su uzeli učešće na Evrop-
skom prvenstvu u Lisabonu u Portu-
galiji, gde su bili među jakim ekipama 
i zauzeli peto mesto .

Pravila košarke u kolicima su pot-
puno ista kao i pravila obične košar-
ke, pa je čak i visina koša ista (3,05 m) 
. Ja sam počeo da treniram košarku u 
kolicima kad me je pozvao drugar Du-
šan Batalo, član Društva CDP Sombor, 

koji takođe igra košarku. Otišao sam 
na prvi trening, seo u kolica, uzeo lop-
tu u ruke i malo se oprobao u tome. 
Ranije  nisam bio ljubitelj košarke i ni-
sam pratio taj sport. Kada sam seo u 
kolica i uzeo loptu,  na  prvom trenin-
gu mi se sve dopalo i rešio sam da ću 
trenirati. Rekao sam sebi da ću biti ak-
tivan igrač dokle god budem mogao 
da igram. Ovo je po mom mišljenju  
lep sport i savetovao bih sve mlađe 
osobe sa invaliditetom da ga trenira-
ju (košarku u kolicima ili neki drugi 
sport). Pomoću sporta će imati prilike 
da putuju na utakmice i da upoznaju 
nove prijatelje.

Zahvaljujući košarci u kolici-
ma upoznao sam dosta prija-
telja iz Sombora i okoline,  Be-
ograda, pa čak i iz Maribora u 
Sloveniji na turniru u Beogradu 
koji je održan 20. 09. 2015. godi-
ne. Na tom turniru sam odigrao 
svoju prvu utakmicu i bio sam 
presrećan. Još više me je obra-
dovalo to što sam sa svoje prve 
utakmice i prvog turnira kući 
stigao sa diplomom i bronza-
nom medaljom. Upoznao sam 
mnoge sportiste iz sveta košar-

ke u kolicima. Toga dana u Beogradu 
sam imao priliku da upoznam i pred-
sednika KK “Crvena Zvezda“ Nebojšu 
Čovića, kao i trojicu “Zvezdinih“ igra-
ča: kapitena Luku Mitrovića, Stefana 
Jovića i Nemanju Dangubića. Na kraju 
druženja sa ovim igračima  upoznao 
sam i ministra za rad, zapošljavanje, 
boračka i socijalna pitanja, gospodina 
Aleksandra Vulina.

Nemanja Radojević
član Društva CDP Sombor

Поводом Недеље солидарности особа са 
последицама церебралне и дечије парализе 
одржaна jе, према  програмским активностима  

„СУНЦОКРЕТ“-а Савеза за церебралну и дечију 
парализу Војводине, Покрајинска изложба ра-
дова са креативних радионица чланица Савеза. 
Изложба је представљена публици у ресторану 
„СПАРТАК“ у Суботици 28. 10. 2015. године.

Своје радове изложила су удружења ЦДП 
из Апатина, Зрењанина, Кикинде, Куле, Новог  
Сада, Сремске  Митровице, Сомбора, Титела, и 
домаћин Суботица.

Присутне госте поздравили су: Ружица 
Гаруновић, председница Покрајинског Савеза 
за церебралну и дечију парализу Војводине, 

Љиљана Бегановић, секретарица суботичког 
Удружења и водитељица програма Наталија 
Јанић,  председница Клуба песника „Орфеј“.

Постављену изложбу, својим учешћем обо-
гатили су суботички фолкораши и чланови клу-
ба песника  „Орфеј “ из Суботице.  Пробране шла-
гере, уз музичку пратњу, надахнуто је отпевала 
Зорица Шворц чланица суботичког Клуба песни-
ка, док је поезију читала песникиња Елвира Чик 
Петреканић, чланица истог Клуба.

Ж. Канурић
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ВЕСТИ Ваљево

VESTI Sombor

 НЕДЕЉА СОЛИДАРНОСТИ ВАЉЕВО 2015

LIKOVNA RADIONICA

Недеља солидарности са особама дечије и церебралне пара-
лизе удружења Србије oдржана је 19. пут у периоду од 5. до 11. 
октобра 2015. године. Домаћин манифестације било је Друштво 
за церебралну парализу „МИ ИДЕМО УВЕК КОРАК НАПРЕД “ Ваљево.

У оквиру Наведене недеље солидарности 9.10.2015. у хо-
телу „Гранд“, одржана је манифестација под називом „Како до 
бољих и ефикаснијих услуга“. Удружење из Ваљева је у склопу 
манифестиције обележило и 30 година рада. Одазвало се више од 

стотину гостију из различитих удружења за дечију и церебралну 
парализу са територије Србије. Теме на овом скупу су биле следеће:

- „Значај свеобухватног, интегрисаног, континуираног и мул-
тидисциплинарног приступа у креирању и пружању услуга у 
социјалној заштити са освртом на искуства у ЕУ“, говорник је била 
Светлана Јанковић Бељански.

- „Програми подршке развоју услуга у систему социјалне за-
штите“, говорник је био представник Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања.

- „Могућности развијања иновативних и усавршавања 
постојећих услуга у систему социјалне заштите, са аспекта гледиш-
та Завода за социјалну заштиту, помоћу минималних стандарда и 
правних основа.

Нако званичног дела манифестације представило се Удружење 
из Ваљева, који су приказали разне идеје и радионице. Размењена 
су искуства и одгледана је позоришна представа глумачке секције 
Клуба особа са инвалидитеом „Корак напред“. Представа нас је на-
кон напорног дана опустила и насмејала.

Јелена Радовић координаторка
правне радионице  «КАЖИ МИ ЛЕПУ РЕЧ» 

Удружења ЦДП «СУНЦЕ»

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Sombor je 30. 10. 2015. organizovalo još 
jednu likovnu radionicu tokom ove godine. Puna tri sata slikalo se na platnu i radili su 
se dekupaži na drvetu:  kao podmetači za čaše i ukrasne narukvice. Radionicu je odlič-
no vodila stalna saradnica Đurđica Balgavi Val, slikarka  i nastavnica likovne umetnosti 
u osnovnim i srednjim školama . 

Prostoriju za likovnu radionicu je ustupio Gerontološki centar u Somboru.

Ž.  Kanurić

О ДОМОВИНИ

Издаја пријатеља
прва је вежба 
за издају домовине.

Владимир  Булатовућ  Виб
српски новинар и писац

(1931-1994)

... домовина се брани лепотом,
и чашћу и знањем,
домовина се брани животом
и лепим васпитањем.

Љубивоје Ршумовић
српски песник

(1939-)

Где је плодност,
где су паре,
крв и гвожђе
ту ти је и отаџбина.

Ернест Хемингвеј
амерички писац и новинар

(1898-1961)
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