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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.

Predlog za poslušati na You tube

ZEMLJO MOJA

Vidim polja što se žitom zlate 
I na brijegu vidim rodni dom 
Svakog trena mislim na te 
Zemljo moja, zemljo moja

A u polju moja duša spava 
U sred žita kao zlatni klas 
Postelja joj meka trava 
Zemljo moja, zemljo moja 
I dok ja nisam tu 
Pokraj nje da skupa predamo se snu 
Svaku noć čujem glas 
Koji zove dođi sreća čeka nas

Nigdje noći nisu tako plave 
Nigdje sunce nema takav sjaj 
Nigdje nisu takve trave 
Zemljo moja, zemljo moja

U tom klasu nek mi ljubav spava 
Nek me čeka ja ću brzo doći 
Nek je ljubi tvoja trava 
Zemljo moja, zemljo moja.

izvode “Ambasadori”, peva Ismeta 
Krvavac, tekst Kemal Monteno 

link: https://www.youtube.com/
watch?v=9ew4R6rpTE4

Grupu Ambasadori 1968. godine u 
Sarajevu osnivaju trombonista Srđan 
Stefanović, gitarista Slobodan Vujović i 
klavijaturista Robert Ivanović. Kroz ovaj 
sarajevski pop sastav prošao je niz mu-
zičara kao što su: Perica Stojanović, Mi-
roslav Šaranović, Sead Avdić (bubnjari) 
Ivica Vinković i Enes Bajramović (basi-
sti), Vlado Pravdić (klavijature), Andrej 
Stefanović (saksofon), Krešimir Vlašić 
(truba), te vokalnih solista – Zdravko 
Čolić, Hajrudin Varešanović, Jasna Gos-
pić i Ismeta Dervoz (Krvavac), koja je 
bila zaštitni znak grupe u njihovoj naj-
plodnijoj fazi od 1972. do 1976. Grupa 
je u vreme postojanja izdala 22 singl 
ploče, 2 LP ploče, 4 audio kasete. Najve-
ći uspeh i popularnost grupa je posti-
gla na festivalu Vaš šlager sezone 1975. 
godine sa pesmom “Zemljo moja” te na 
festivalu u Opatiji i na takmičenju za 
Evroviziju 1976. godi-
ne u Hagu sa pesmom 
“Ne mogu skriti svoju 
bol“.

Zemljo moja, je jugo-
slovenska rodoljubiva 
pesma. Pesma je napi-
sana sredinom 1970-
tih i prvi je put izve-

dena na Vašem Šlageru sezone 1975. 
festivalu zabavnih melodija u Sarajevu, 
gdje je osvojila četvrto mjesto, a jedna-
ko je popularna i danas. Ovo je jedna 
od najplemenitijih pesama koja govori 
o ljubavi pojedinca prema domovini. U 
vreme kad je nastala, pesma je bila po-
svećena jugoslovenskim gastarbajteri-
ma koji su odlazili iz Jugoslavije u dru-
ge zemlje u potrazi za poslom. Pesmu 
je izvodila popularna sarajevska grupa 
Ambasadori, čija je pevačica bila Isme-
ta Krvavac, kasnija voditeljica i urednica 
na Radioteleviziji Sarajevo. Autor mu-
zike i teksta je Kemal Monteno, koji je 
pesmu 1985. snimio i za svoj studijski 
album “Moje najdraže pjesme”.

Podaci preuzeti sa Wikipedije.
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SVAKI DAN NOVA 
PREPREKA, ALI SAVLADIVA

Dušan Batalo iz Čonoplje, član 
Društva za CDP Sombor, uz ogromnu 
snagu i odricanje, postao je jedan od 
najvećih evropskih talenata u košarci 
za osobe sa invaliditetom. Od njega bi 
mogli dosta toga da naučimo 

Kada čujete da je jedan od 
najpopularnijih i najbogatijih svet-
skih sportova – u Srbiji na granici 
opstanka, možda će vam pasti 
na pamet da se zapitate kako li je 
tek onda sa onim manje poznatih 
disciplinama. Kada odete na internet-
stranice najčitanijih, najslušanijih i 
najgledanijih medija u Srbiji, nakon 
klika na odeljak „sport“ uglavnom 
ćete videti vesti iz fudbala, košarke, 
tenisa, pa tek onda eventualno 

iz ostalih sportova, rangiranih po 
popularnosti, odnosno isplativosti. 
Kako tek onda da svoj medijski 
prostor i pažnju građana  dobiju 
ne samo manje popularne nego i 
potpuno marginalizovane sportske 
discipline, poput onih čiji su učesnici 
osobe sa invaliditetom?

Da li ste čuli za reprezentaciju 
košarkaša sa invaliditetom Srbije? 
Ili možda za Savez košarkaša u 
kolicima Srbije? Niste? Ne budite 
iznenađeni, na žalost samo retki su i 
čuli za njih. Eto, zbog čega se ovakvi 
sportovi nazivaju marginalizovanim, 
za njih saznajete slučajno ili tek kada 
postignu neki planetarni uspeh. 
Kako se ovo leto približavalo, bilo je 

neizvesno da li će naša reprezentacija 
košarkaša sa invaliditetom po četvrti 
put propustiti Evropsko prvenstvo, 
koje se 2015. godine održavalo u 
Lisabonu. Za razlog propuštanja 
nekog prvenstva u manje popularnim 
sportovima kod nas se jednostavno 
više i ne pita, jer je on najčešće iste 
prirode: nedostatak novca. Ono 
malo klubova koji ovaj sport kod 
nas održavaju u životu (četiri, i jedna 
košarkaška sekcija), odreklo se dela 
svojih sredstava kako bi omogućili 
reprezentativcima odlazak na 
prvenstvo, uspeli su da skupe još neku 
pomoć od resornog ministarstva i u 
julu otputovali na “daleki jugozapad 
evropskog kontinenta”.
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Po povratku reprezentacije sa 
Evropskog prvenstva u Lisabonu, 
na kojem su osvojili odlično peto 
mesto, predsednik Saveza košarkaša 
u kolicima Srbije Mikica Budimirović, 
skromno je rekao da ovaj sport nije 
dovoljno  poznat kod nas i pozvao 
sve ljude dobre volje da pomognu 
i uključe se kako bi se što više ljudi 
animiralo i bavilo ovom vrstom 
košarke. Među reprezentativcima na 
ovom takmičenju bio i jedan mladi 
igrač koji već u svojoj 24. godini 
spada među najveće mlade talente 
Evrope, i za kojeg se već raspituju 
inostrani klubovi. Put od školskog 
terena i seoskog stadiona u Čonoplji, 
malom selu na severu Vojvodine, 
pa sve do velikih evropskih terena, 
Dušan Batalo je morao da pređe uz 
ogroman trud i veliko odricanje.

„Moja prva utakmica u dresu 
reprezentacije bila je u Podgorici. 
Kada sam čuo da spiker izgovara 
moje ime i prezime, srce je 
naprosto htelo da mi iskoči iz 
grudi, a kad sam čuo himnu, osećao 
sam se veoma važno i ponosno jer 
predstavljam svoju zemlju. Tada 
sam bio najmlađi reprezentativac 
i to je bilo moje ’vatreno’ krštenje 
na parketu. Sada je sve bilo na 
još višem nivou i dve nedelje pre 
Evropskog prvenstva smo imali 
pripreme, nakon kojih smo se 
zaputili u Portugal. Osvojili smo 
peto mesto i tamo sam u stvari 
video kako treba igrati i boriti se“, 
objašnjava Dušan.

Selektor reprezentacije Josip 
Ajzenberger kaže da su okosnicu 
tima koji je igrao na Evropskom 
prvenstvu u Lisabonu činili igrači dva 
kluba – KKK Dunav iz Apatina i KKK 
Singidunum iz Beograda, i dodao 
da su na takmičenje otišli sa devet 
debitanata od 12 igrača, te da su bili 
najmlađa ekipa na prvenstvu. O 
Dušanovoj igri, trudu i napredovanju 
ima samo reči hvale: „On je prema 
mom mišljenju jedan od najvećih 
talenata mlađe generacije u košarci 
u kolicima, i to ne samo kod nas već 
i u Evropi. Vredan je na treninzima i 
ispunjava sve zadatke koji se pred 
njega postavljaju. Naravno, kada 
je počinjao, bilo je malo teže da se 
privikne na ozbiljniji rad i sportski 

način života, ali je ubrzo i to prelomio 
i čak suviše brzo napredovao u nekim 
elementima igre. Treninge imamo tri 
puta nedeljno u Apatinu, pa on mora 
stalno da putuje, što je dodatno 
opterećenje za njega i porodicu, ali 
se i to uz veliku volju prevazišlo. O 
kakvom se igraču i talentu radi, nije 
potrebno ništa drugo reći osim toga 
da je već imao pozive nekih grčkih 
ekipa da ide tamo da igra.“

Do svoje treće godine Dušan je 
bio u potpunosti zdravo dete, da bi 
mu se nakon odlaska na more i po 
život opasnog virusa meningitisa, 
život u potpunosti preokrenuo. 
Doktori mu nisu davali nadu za 
bilo kakav napredak, ali se njegovi 
roditelji sa time nisu mogli pomiriti i 
na sve načine se borili za poboljšanje 
njegovog zdravstvenog stanja. 

“Dve godine sam sa majkom 
proveo na rehabilitaciji u Igalu. 
Bilo je to mnogo vežbi i napora 

za nemirno trogodišnje dete, ali 
majka nije odustajala. Pokušavali 
smo da nađemo i sponzore za 
lečenje, porodica je u potpunosti 
bila rastrzana, ali smo ipak nekako 
uspevali da se izborimo. I najmanji 
pokret mojih nogu je za sve nas 
bila velika radost i uspeh. Kada je 
došlo vreme, roditelji su me upisali 
u predškolsku ustanovu i ono što 
je najbitnije – nisu me zatvarali u 
kuću već su me stalno nosili da se 
družim i igram sa ostalom decom “, 
priča nam Dušan.

Upis u osnovnu školu je bio prva 
veća prepreka koju je tada trebalo 
savladati, jer mnoge ustanove kod nas 
ni danas nemaju adekvatne prilaze 
i liftove za osobe sa invaliditetom, a 
kamoli krajem devedesetih godina 
prošlog veka. Dušan je tada morao 
da prođe posebnu komisiju da bi se 
redovno upisao u školu, a direktor 
i prosvetni radnici u Osnovnoj 
školi „Miroslav Antić“ u Čonoplji, 
koja je kasnije postala jedan od 
pionira inkluzivnog obrazovanja u 
redovnim školama u Srbiji, posvetili 
su mu posebnu pažnju. Dušan se tog 
perioda seća po lepim uspomenama: 

„Dobio sam divnu učiteljicu 
Mirjanu Selik, koja me je prihvatila 
sa posebnom pažnjom. Sećam se, 
kad smo sa razredom išli u šetnje 
i izlete ona me je nosila i vozila 
na biciklu da se ne bih osećao 
zapostavljenim. U školi sam se 
kretao pomoću male crvene stolice, 

a majka me je svaki dan vozila u 
školu i dolazila po mene. U petom 
razredu sam dobio ortoze i štake, 
tako da sam se mogao kretati sam, 
ali pošto škola nije imala prilaz ni 
lift moj razred je imao časove u 
prizemlju. Tako sam hodao kroz 
osnovnu školu.“

Uporedo sa školom, osam godina 
je putovao do banje Junaković 
kod Apatina na rehabilitaciju i 
najčešće je školske zadatke radio 
u autu. Na kraju osnovne škole je, 
uz savete da upiše smer za posao 
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koji će u budućnosti moći da radi, 
upisao Srednju ekonomsku školu 
u Somboru, gde je za razrednog 
starešinu dobio profesora koji je 
imao mnogo razumevanja za njega, 
jer je u svojoj porodici imao osobu sa 
invaliditetom. 

„U srednjoj školi sam imao 
prave drugare koji su mi pomagali 
na svakom koraku, nosili su me 
na sprat u učionice, posle časova 
me nosili dole, i tako četiri godine. 
Imao sam neke profesore koji i 
nisu baš imali razumevanja, ali 
ja nisam nikad tražio nikakve 
privilegije, samo sam tražio da se 
ponašaju prema meni sa dozom 
razumevanja“, objašnjava on i 
dodaje kako su njegovi roditelji sami 
morali da organizuju odlazak u školu 
i da dodatno plaćaju prevoz, jer on 
nije mogao da ide autobusom.

Kada je završio srednju školu, 
Dušan se prijavio na biro za 
zapošljavanje i opet je morao da 
prolazi kroz razne komisije i lekarske 
preglede sa hrpama nalaza. 

„Čekanje gde god da dođem, a 
stepenice nigde nisu prilagođene, u 
ustanovama nema prilaza za osobe 
sa invaliditetom, a o liftovima 
da ne pričam. Bez pratioca nigde 
nisam mogao da uđem“, priča on. 

Nakon nekog vremena uspeo je da 
uđe u program za zapošljavanje 
osoba sa invaliditetom i počeo da 
radi u Gradskoj biblioteci „ Karlo 
Bijelicki “ u Somboru pod ugovorom 
po kojem radi šest meseci, pa mora 
da provede godinu dana na birou, 
pa opet šest meseci radi, i tako je 
do sada „prikupio“ skoro dve godine 
radnog staža.

Predsednica somborske 
podružnice Centra za samostalni 
život osoba sa invaliditetom Julijana 
Čatalinac vidi obrazovanje kao 
veoma važnu stvar za osobe sa 
invaliditetom u borbi za svoje mesto 
u društvu. „Ono što uvek ističem 
da je od velikog značaja za osobe 
sa invaliditetom – to je školovanje 
i svakako podrška porodice, 
bez koje teško da bi dete i mlad 
čovek uspeo da završi školu. Ima 
izuzetaka, naravno, ali nisu svi 
toliko jaki da se uhvate ukoštac 
sa životom i njima treba podrška i 
pomoć društva“, kaže ona.

Kako je Dušan jedna od onih 
najvedrijih i najenergičnijih osoba 
koje upoznate u životu, njegov put 
ka svetlima košarkaških terena, 
uprkos svim problemima sa kojima 
se suočio na tom putu i sa kojima se 
još uvek suočava, sasvim sigurno ne 

iznenađuje sve one koji ga poznaju. 
„Nisam prestao da se borim, 

već naprotiv, sa još većim žarom 
živim, putujem, družim se, izlazim 
i živim život punim plućima. Ne 
mogu da shvatim mlade ljude koji 
su bezvoljni i nezainteresovani za 
svet oko sebe, koji čekaju da im 
se sve servira na tacni i ne znaju 
kako da uživaju u životu, a zdravi 
su i sposobni. Ja se borim da sutra 
prevaziđem novu prepreku, a 
prepreka je za nas zaista mnogo“, 
poručuje košarkaš Dušan Batalo.

Boris Džinić 
(Autonomija)

fotografije Siniša Trifunović

Tekst “Svaki dan nova prepreka, ali savladiva” 
nastao je u okviru projekta “Antidiskriminaciono 
novinarstvo”, koji je realizovan uz podršku 
Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno 
informisanje. Za sadržaj priloga odgovornost 
isključivo snosi Nezavisno društvo novinara 
Vojvodine i redakcija “Autonomije”. Stavovi koji su 
u tekstu ne odražavaju nužno stavove Pokrajinskog 
sekretarijata.

22 Dec 2015 „Somborske novine“

О ПРИРОДИ

У природи нема
тачних рокова.

Милован Данојлић
српски књижевник (1937 - )

Природа никада не крши
сопствене законе .

Леонардо де Винчи
италијански уметник и научник

(1452 - 1619)

Човек се расправља
природа делује.

Франсоа Мари Аруе Волтер
француски књижевник и филозоф

(1694-1778)
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Ova drevna tehnika je u Evropu sti-
gla iz Kine u 12. veku. Kinezi su je 
doveli do savršenstva i uz pomoć 
nje su dekorisali razne drvene pred-
mete,   lampione i razne svakodnev-
ne predmete. U 20. veku Francuzi 
su dali ovoj tehnici svoj naziv. Ovaj 
naziv ima značenje koje je dobilo od 
francuske reči ‘decouper’ koja u pre-
vodu znači ‘iseći, isecati’. Ova tehnika 
podrazumeva ukrašavanje raznih 
predmeta, isečenim motivima sa ra-
znih papira ili salveta i nanošenjem 
u slojevima na određeni predmet uz 
pomoć lepka. 

Ova tehnika je bila posebno popu-
larna u Veneciji, gde je zamenila fino 
oslikavanje predmeta uz pomoć la-
kova i boja. Gotovi motivi su se iseca-
li i pažljivo lepili, tako da je skoro bilo 
nemoguće odrediti da li je predmet 
oslikan rukom ili je ukrašen dekupa-
žom.

U Srbiji je dekupaž postao veoma 
popularan u poslednjih nekoliko go-
dina, i njegova ekspanzija je zaista 

primetna. Skoro na svakom koraku 
možete kupiti unikatne predmete 
ukrašene ovom tehnikom, i ljudi se 
sve češće odlučuju na ovakav izbor 
poklona.

 

Dekupaž – potrebni 
materijal i alati
 

Ukoliko vas privlači ova tehnika, ono 
što morate znati je da početak može 
biti jeftin i improvizovan, ali kako bu-
dete napredovali u svet dekupaža, 
imaćete želju da više novca i vreme-
na izdvojite za ovaj hobi . Evo koji su 
to materijali i alati neophodni za rad 
dekupažom:

•	 predmeti na kojima želite da 
radite vaš dekupaž:   možete 
odabrati neki stari nameštaj, 
predmete od keramike, drveta, 
plastike, pruće i slično. Samo ma-
šta je granica !

•	 salvete – predstavljaju najpo-

godniji izbor za korišćenje mo-
tiva. Višeslojne salvete sa lepim 
slikama omogućuju vam da 
predmet zaista izgleda kao osli-
kan. Ipak, možete koristiti slike i 
na drugim vrstama papira, mada 
vam to može otežati „sakrivanje“ 
izrezanih ivica.

•	 lepak – u zavisnosti od materija-
la vašeg predmeta koji želite da 
ukrasite, zavisiće  i odabir lepka ( 
lepak za drvo, keramiku... ) 

•	 makaze – vodite računa da su 
makaze, skalperi i ostali alati za 
sečenje veoma važni. Nemojte 
koristiti tupe alate jer ćete poki-
dati salvete i motive koje isecate.

•	 četkice – potrebno je više vrsta 
četkica: četkica za lepak (naj-
bolje je da bude široka i tanka), 
četkica za lak (da predmet pre-
lakirate na kraju), četkica za 
boju (ako se odlučite da vašem 
predmetu date pozadinsku boju 
pre nanošenja salvete)

•	 lak – kako biste vaš rad zaštitili i 
dali mu završni sjaj. 

•	 ostalo – pod ostalo, sve što vam 
padne na pamet: šabloni za de-
kupaž, konturne paste, akrilne 
boje, sunđerčići, šljokice i sve 
ono što vam mašta poželi.

 

Dekupaž-salveta tehnika – 
postupak izrade

Kako bi vaš predmet zablistao u no-
vom ruhu, to nije ni malo lako. Mno-
go strpljenja i truda je potrebno da 
započnete i završite jedan predmet. 
Evo odakle da počnete:

1. Pripremite predmet za rad sa 
njim – ukoliko je to neki stari ko-
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SUNCOKRET 

mad nameštaja ili nešto što želite 
da restaurirate onda je potrebno 
prethodno da ga ošmirglate i na-
činite  površinu glatkom i pogod-
nom za rad. Preporuka je predme-
te premazati temeljnom bojom, 
pre lepljenja, koja će dati kontrast 
izabranom motivu.

2. Pripremite motiv ( sliku ) koju 
želite da koristite – potrebno je 
pažljivo iseći motiv koji želite da 
koristite i ukoliko se radi o salveti, 

uzeti najtanji sloj.

3. Lepljenje motiva na predmet – 
prvo pozicionirate motiv na pred-
metu a zatim četkicom nanosite 
lepak tako što ćete dobro nakva-
siti sliku pokretima od sredine ka 
krajevima, vodeći računa da se sli-
ka ne izgužva ili ne nabora. Nakon 
sušenja tog prvog sloja, možete 
naneti novi sloj sa novom slikom 
i tako slagati više motiva na pred-
met.

4. Lakiranje gotovog predmeta – 
kada ste predmet ukrasili kako ste 
želeli i nakon što se osuši, tada sve 
možete prelakirati odgovarajućim 
(akrilnim ili nekim drugim lakom). 
Ovo će dati završni sjaj i lep izgled 
vašem predmetu.

tekst preuzet sa linka: http://mojrucnirad.com/
dekupaz-salveta-tehnika/



ДРУ ЖЕЊЕ ЗА ДАН ЖЕНА



SUNCOKRET FOTOREPORTAŽA

ДРУ ЖЕЊЕ ЗА ДАН ЖЕНА

Друштво инвалида за церебралну и 
дечију парализу Сомбор, током месеца мар-
та, са својим чланицама, обележило је Дан 
жена у плавој сали Геронтолошког центра у 
Сомбору. Дружење је, уз причу, укусну вече-
ру и палачинке протекло у пријатној атмос-
фери. Дамама су подељени скромни покло-
ни од стране нашег Друштва. 

Таман кад смо се спремали за растанак 
на столу пред нама појавила се велика, рас-
кошна торта. Наша чланица Јулијана Кочиш 
и наша ликовна сарадница Ђурђица Балгави, 
која је направила ту торту, слатко су нас из-
ненадиле поводом својих рођендана.

 Ж. Канурић
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Д РУ Ш Т В О Ц Д П СО М Б О Р Н А 
С А Ј М У С ТА Р И Х З А Н АТА

Двадесет осмог, двадесет деветог 
и тридесетог априла, током Недеље 
старих заната у Сомбору, Друштво 
церебралне и дечије парализе Сом-
бор је имало прилику, да изложи 
своје радове . На покривеној тезги 
постављени су уметнички предме-
ти , који су прављени, на ликовним 
радионицама, у протеклих неколико 
месеци. Било је предмета украше-
них декупаж техником, осликаних 
предмета од керамике, стакла и не-
колико уметничких слика на платну. 
Слике су Друштву ЦДП Сомбор да-
ровали аутори. Сви заиитересовани 
чланови током та три дана могли су 
на смену, од по три сата дневно, уче-
ствовати у продаји за тезгом . 

 Овим кратким чланком желимо 
да се захвалимо Удружењу старих 
заната Сомбор, на пруженој под-
ршци.

Жељко Канурић



SUNCOKRET
su

n
co

k
re

t

11

ASISTIVNA TEHNOLOGIJA
U SLUŽBI KOMUNIKACIJE OSOBA 
SA CEREBRALNOM PARALIZOM

- TOBII TEHNOLOGIJA -

Borko Ninić ima 31 godinu i živi 
u Novom Sadu. Uključen je u Dnevni 
boravak osoba sa telesnim invalidite-
tom pri ŠOSO „ Milan Petrović “. Borko 
je osoba sa cerebralnom paralizom. 
Cerebralna paraliza je takvo stanje 
koje dovodi do velikih poteškoća u 
funkcionisanju osoba, naročito uko-
liko su ta oštećenja takva da osoba 
u potpunosti ne govori i ne izvršava 
nijedan funkcionalni pokret, kao što 
je slučaj kod Borka. Borko je korisnik 
invalidskih kolica, ne govori, ali se 
do sada sporazumevao neverbalnim 
elementima komunikacije, kao što su 
fascijalna ekspresija, mimika ili izvesni 
pokreti glavom za da i ne. Ovakav vid 
komunikacije je Borku omogućavao 
da se sporazumeva isključivo sa oso-
bama iz neposrednog okruženja, i to 
u vidu pogađanja onoga šta je želeo 
da kaže. Pošto je Borko osoba koja 
ima očuvane intelektualne sposob-
nosti, ovakav vid komunikacije ga je 
veoma ograničavao u funkcionisanju 
i sticanju novih saznanja. Nije imao 
mogućnost da ispolji vlastite želje, 
potrebe, niti da otkrije nešto novo. 

Isto tako ljudi koji su želeli da ga upo-
znaju bi teže stupali u komunikaciju i 
interakciju sa njim i često bi sticali po-
grešan utisak o njemu.

Danas je Borko korisnik asistivne 
tehnologije koja se definiše kao po-
moćni proizvod, instrument, oprema 
ili tehnologija, koja je prilagođena ili 
specijalno dizajnirana za poboljšava-
nje funkcionisanja osoba sa invalidi-
tetom (WHO, 2001). Jedan od vidova 
asistivne tehnologije u komunikaciji 
koju danas Borko koristi jeste Tobii 
tehnologija, što je proizvod Švedske 
kompanije visoke informacione teh-
nologije koja razvija proizvode za 
kontrolu i praćenje očima. Tobi (Tobii) 
uređaj sadrži aplikaciju koja snima 
pogled korisnika i omogućava pisanje 
slova na ekranu. 

Nakon procene mogućnosti upo-
trebe ove tehnologije pokazalo se da 
Borko ima takvu sposobnost kontrole 
i praćenja očima, da može da piše po-
gledom i od tog dana je na obuci upo-
trebe ovog uređaja – Tobii uređaja.

Borko je veoma brzo savladao pi-
sanje slova latinice pogledom i sada 

vežba pisanje i čitanje reči i rečeni-
ca, kako bi ovu tehnologiju koristio 
u svakodnevnoj komunikaciji, što je 
i krajnji cilj ove obuke. Ovim putem 
je Borko pokazao svoje matematičke 
sposobnosti, rešavanje zadataka sa 
svim računskim operacijama, a us-
pešno rešava tekstualne zadatke koji 
zahtevaju logiku i apstraktno mišlje-
nje. Sada je Borko uključen u program 
obrazovanja odraslih u ŠOSO „ Mi-
lan Petrović “ jer mu ova tehnologija 
omogućava sticanje novih saznanja i 
obogaćivanje dosadašnjeg životnog 
iskustva.

Primena ovakve vrste asistiv-
ne tehnologije u komunikaciji ima 
izuzetan značaj za osobe poput 
Borka. On je ovim putem uspeo da 
prvi put kaže tačno ono što želi, da 
se oseća bolje i važno zbog sposob-
nosti korišćenja nečega ovakvog, 
jer je samo on, jedan jedini u Srbiji 
uspeo da piše očima, što ga dalje 
motiviše da nema prepreka u sa-
znavanju novog, kao i u druženju i 
komunikaciji sa drugima. 

Borko je osoba koja bi treba-
lo da bude podstrek i motiv svim 
osobama koje nemaju dovoljno 
samopouzdanja, da skupe snage i 
da kažu sebi da ne postoje prepre-
ke i da svako može sve ono što želi, 
samo ako se dovoljno trudi i iskre-
no bori za to.

Slađana Krejić, dipl. defektolog

su
n

co
k

re
t



SUNCOKRET

12

su
n

co
k

re
t

PRAVO DA VIDIM SUNCE

VOLJA JE POKRETAČ SVEGA

Pravno - savetodavna radionica 
Udruženje za CDP „SUNCE“ Novi Sad 
i ove godine nastavlja da sprovodi 
svoje aktivnosti u cilju boljeg položa-
ja i informisanja osoba sa posledicom 
cerebralne i dečije paralize. Ističemo, 
da smo ponosni na poverenje naših 
članova i njihovih porodica, što nam 
pišu, sa nama dele svakodnevne pro-
bleme, pitaju za svoja prava i slično. 

U želji da se prilagodimo onima 
koji nisu u mogućnosti da dođu na 
pravnu radionicu, rešili smo da ih po-
setimo, upoznamo ih sa njihovim pra-
vima, kažemo lepu reč... 

Jednog ponedeljka posetili smo 
članicu našeg Udruženja CDP “SUN-
CE” Evicu Baćinac rođenu 1963 godi-
ne. Evica ne hoda, ne koristi pomaga-
la, ima kombinovano oštećena čula, 
ne govori razgovetno, ali komunicira. 
Evica živi sa majkom , starijom ženom 
i često je i njoj potrebna pomoć. Žive 
u zgradi na prvom spratu bez lifta, 
Evica izlazi iz stana samo kad mora 
kod lekara. Prema rečima njene maj-
ke, Evica u šetnji nije bila godinama, 
njene komšije ne razumeju njihove 
probleme, pa često negoduju kad 
čuju Evicine bučne neartikulisane gla-
sove. Primetili smo da je Evica uvek 
nasmejana, voli slike, razglednice, a 
najviše svoga ujaka koji često dolazi u 
posetu i pomaže im. 

Evicina majka Nada sa tugom 
u očima nam je pričala o problemi-
ma, odlascima na lekarske preglede, 
dnevnim obavezama i ne razumeva-
nju društva za osobe kao što je Evica. 
Ovo je realna slika starijih osoba sa 
posledicom cerebralne i dečije para-

lize i njihovih starih roditelja, koji su 
ujedno prepušteni sami sebi. Udruže-
nje je tu za podršku i savet, kad god 
možemo pružamo im pomoć. Narav-
no to nije dovoljno, jer ovakvim poro-
dicama je potrebna dvadesetčetvoro-
časovna podrška. 

Postoje ljudi uskraćeni za Sun-
ce, lepu reč, koji su zatvoreni izme-
đu četri zida. Mi smo ti koji treba da 
pričamo o njima i borimo se da im 
bude bolje. U javnosti takve osobe sa 
invaliditetom nisu dovoljno vidljive! I 
zato svi mi ne treba da ćutimo, o ta-
kvim pojedincima, koji su ne brigom 
društva zatvoreni u svojim stanovima, 
kućama i ustanovama .

Ovim člankom ja sam progovorila 
o tom problemu. Shvatila sam da že-
lim, kao nikad do sad, da pružam po-
dršku tim drugarima, da mogu svaki 
dan gledati Sunce ili osećati kapi kiše, 
biti u gradskoj gužvi, uživati u parku i 
imati ispunjeniji život. 

Jelena Radović

Kad nemaš volje nemaš ništa, za-
pamtimo to! 

Svi čekamo neke bolje dane, bo-
lji posao, više uspeha u svakom se-
gmentu života. 

Oko nas čujemo: biće bolje, veruj 
u sebe i slično. Zapravo, mi smo ti od 
kojih sve počinje. Teške dane i padove 
imali smo svi i imaćemo ih, dok smo 
živi. Da li možda poznajete nekoga 
kome je svaki dan sve dobro? Kada 
nas zadese loši dani, mnogi kažu: Ma 
neće biti bolje, vlada haos, kriva je dr-
žava, poslodavac, loši ljudi... Ja stvar-
no ne mislim tako. Za sve što mi se 
u životu desi postoji razlog. Učim da 
se prilagođavam mnogim situacija-
ma. Nastojim da dam sve od sebe da 
promenim ono što se promeniti može 
na bolje. Sve je pitanje volje, jer ona 
određuje naše korake ka nekom cilju. 
Gubila sam volju više puta, ali sam je 

trudom vraćala. 
Ako samo pokušamo, da zamisli-

mo nekog bez dobre volje, ja odmah 
dobijem sliku osobe u mračnoj sobi, 
bez prozora i svetlosti. 

Mnogo je ljudi kojima nedostaje 
volje za bilo kakav napredak. Šta nas 
koči da pokušamo da živimo bolje i 
vedrije? Šta dobijamo ako živimo u 
neverici da će nam se dogoditi nešto 
lepo? Prestanimo da tražimo izgovo-
re, krenimo u avanturu, koju ja nazi-
vam: “Umeti srećno živeti“. 

Mnogo puta sam poželela prome-
ne u životu: samostalnost, razumljiv 
govor, i sve ostalo. Nemam i nikad 
neću imati život osobe bez invalidite-
ta. Ne želim da kukam niti da budem 
ljuta na sve, jer želim da od svoga ži-
vota napravim nešto korisno. Imam 
volju i optimizam. Drago mi što sam 
se rodila uporna i odlučna. Znam šta 

hoću, a šta neću. Neću da budem 
mračna, teška i depresivna, da još više 
otežavam sebi i onima koji me vole? 
Hoću da sam radosna, da imam po-
dršku ljudi oko sebe. Najlepši mi je 
osećaj biti oslonac i podrška drugima 
i širiti im optimizam. 

Jelena Radović
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ДЕКУПАЖ РАДИОНИЦА

ОСЛИКАВАЊЕ ЧАША

ТРИБИНА „ЈАЧАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ ЗА РАД НА СЕБИ“

У четвртак послеподне, 21. 04. 
2016, Друштво ЦДП Сомбор је својим 
заинтересованим члановима органи-
зовало ликовну радионицу. Настав-
ница ликовног Ђурђица Балгави Вал 
нас је спретно уводила у ликовну тех-
нику декупажа. Декупаж је лепљење 
и лакирање папирних салвета са мо-
тивима на разне предмете. Радиони-
ца је трајала пуна три сата. 

Ж. Канурић

Након кратке зимске паузе, Друштво за церебралну 
и дечију парализу Сомбор наставило је са својим актив-
ностима. У малој сали Геронтолошког центра у Сомбору, 
26.02.2016. одржана је ликовна радионица под руковод-
ством Ђурђице Балгави, ликовне уметнице и наставнице 
ликовног васпитања.

На овој ликовној радионици осликавали смо чаше и 
минијатуре на платну. Дружење је потрајало близу три 
сата у ведрој и радној атмосфери.

 

Ж. Канурић

У просторијама Савеза ЦДП Војводине „СУНЦОКРЕТ“ 
у Новом Саду је 08. 04. 2016. у 11 часова одржана триби-
на: „Јачање мотивације за рад на себи“. 

Предавач трибине Душко Бурсаћ говорио је о утицају 
боја на здравље и понашање људи. Трибина је одслу-
шана са великом пажњом присутних. Постављена су и 
бројна питања на која је предавач спремно и живопис-
но одговорао.

 

Ж. Канурић
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ТАКМИЧЕЊЕ У ПАРАСТРЕЛИЧАРСТВУ

MOTIVACIONA TRIBINA “UČINI VAŽAN KORAK ZA SEBE”

Протеклог викенда, на Калварији 
у Тителу, одржано је лигашко 
такмичење у парастреличарству 
„Outdoor”, у организацији Удружења 
за церебралну и дечију парали-
зу „Пријатељи Титела“ – секције за 
спортске и рекреативне активности 
особа са инвалидитетом у оквиру 
клуба. Такмичење је помогao Спорт-
ски савез општине Тител. 

Такмичење је отворио и присутне 
поздравио председник удружења 
„Пријатељи Титела“, Ђорђе Очај. Он је 
дао обећање да ће се основати Клуб 
стреличара под руководством Ђорђа 
Јеловца и проширити круг чланова и 
такмичара особа са инвалидитетом, 
као и подмладак. Њихову обуку би 
водили тренери Снежана Бајић и 
Саве Бањца уз помоћ селектора Са-
веза инвалида стреличара Србије, 
Радована Николића.

На такмичењу су учествовале екипе 
из Смедерева, Јагодине, Крагујевца, 
Суботице, Панчева, Црвенке и Ти-
тела, као и кандитат за олимпијску 
норму, Като Никола. Представљење 
су дисциплине „recurve“ закривљени 
лук и „compound“ сложени лук на 70 
м, 50 м и 30 м, у стојећем и седећем 
положају у зависности од инвалиди-
тета такмичара. 

Прво место на 70 м освојио је 
Дејан Форго, док је прво место на 
50 м припало Аурелу Доброју, пред-
ставницима „Дуге стреле“ Панчево. 
Друго место на 50 м освојио је Дејан 
Миливић „Око соколово“ Крагујевац.

У конкуренцији сениора на 30 м 
прво место освојио је Ђорђе Јеловац 
из удружења „Пријатељи Титела“, 
друго место Веселин Узелац, члан 
из Суботице, док је треће место при-
пало Борку Панићу, члану ССК ОСИ 
„Деспот Ђурађ Бранковић“ из Смеде-
рева. 

У конкуренцији ветерана на 30 м 
прво место је освојио Иштван Хорват, 

члан из Суботице, док је друго место 
припало Предрагу Игњатовићу, а 
треће место Славољубу Миљковићу, 
члановима из Јагодине. 

Након такмичарског дела на-
стављено је дружење уз послужење 
у дворишту пословног простора 
удружења „Пријатељи Титела“. 

На крају дружења одржана је ван-
редна Изборна скупштина Савеза 
инвалида стреличара Србије, на којој 
је изабрано ново руководство, као 
и чланови управног одбора. Такође, 
у припреми је усклађивање назива 
Савеза, као и предаја документације 
Агенцији за привредне регистре. 

U okviru redovnih programskih 
aktivnosti „SUNCOKRETA“ Saveza za 
C.D.P. Vojvodine, dana 15. 3. 2016. 
godine realizovana je tribina pod 
nazivom „UČINI VAŽAN KORAK ZA 
SEBE“ u Titelu. Domaćin tribine bilo 
je Udruženje za dečiju i cerebralnu 

paralizu “PRIJATELЈI TITELA“. Održana 
je tribina pravno - motivacionog 
karaktera, sa ciljem da odgovori, kako 
da se borimo za svoja prava i budemo 
još aktivniji članovi društva. 

Autorka i voditeljka tribine bila je 
Jelena Radović, diplomirana pravnica, 
osoba koja živi sa posledicom cere-
bralne paralize. Kroz primer svoje ži-
votne priče Jelena motiviše druge da 
rade na sebi, da žive svoje snove i da 
ne odustaju od svojih ciljeva. 

Na tribini smo se zapitali: Zašto 
su naša prava samo na papiru? Da li 
smo ostvarili neko pravo koje nas čini 
ravnopravnim građanima? Da li smo, 

zaista, aktivni ili smo samo pasivni 
članovi naših organizacija? 

U okviru ove tribine je predstavljena 
autobiografska knjiga “Neobičan 
putnik sa osmehom” autorke Jelene 
Radović. Nakon govora o knjizi 
urađena je anketa koja je pokazala 
uspešnost ove tribine.

Moj lični utisak je da osobe sa 
invaliditetom po zakonu određena 
prava imaju, i da su delimično 
ostvarena zbog naše lične pasivnosti, 
kao i društvene inertnosti, te ostaju 
mrtva slova na papiru! 

Jelena Radović
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СУНЦОКРЕТ

НОВА КЊИГА ЈЕЛЕНЕ РАДОВИЋ 
„НЕОБИЧАН ПУТНИК СА ОСМЕХОМ“ 

ОДЛОМАК ИЗ УВОДНЕ РЕЧИ КЊИГЕ „НЕОБИЧАН ПУТНИК СА 
ОСМЕХОМ“ Јелене Радовић

Књига која се налази пред вама сведочанство је једне не-
обичне девојке.

Она није таква зато што живи од рођења са церебралном 
парализом. Необична је јер у овом тмурном времену, када 
су сви обузети мрачним осећањима, показује задивљујућу 
ведрину, храброст и вољу да од свог живота учини срећну 
причу. А да би неко био срећан, потребно је одговорити на 
многе страхове и животне изазове. Тај снажни дух који Јелена 
поседује опире се шаблонима и, иако нисам лекар, усуђујем 
се да кажем да је она успела да и у здравственом смислу учи-
ни напредак који нужно не произилази из дијагнозе и про-
гнозе које званична медицина поставља. Ово помињем зато 
што верујем у снажну повезаност психе и тела... 

Дамир Кркобабић

Нова књига Јелене Радовић „НЕОБИЧАН ПУТНИК СА ОС-
МЕХОМ“ издавачки је подухват Савеза за церебралну и 
дечију парализу Војводине .

О ШАЛИ

О РАЈУ

Знате, шалу морате
да поделите са неким .

Адлеј Стивенсон
амерички политичар

(1900 - 1985 )

Од међусобног опраштања
направљена су врата Раја.

Вилијем Блејк
енглески песник 

(1757-1827)

Шала је со разговора,
не и његова храна.

Вилијам Хазлит
енглески есејиста и критичар

(1778 - 1939)

Рај је увек тамо 
где борави љубав.

Жан Паул
немачки књижевник

(1763-1825)

Краткоћа је душа шале.

Вилијем Шекспир
енглески песник

(1564 - 1616 )

Рај на земљи
тамо је где сам ја.

Франсоа Мари Аруе Волтер
француски књижевник и филозоф

(1694-1778)



МОЈ ПАС

Прошле године негде крајем августа у мојој улици 
појавило се неколико паса луталица. Међу њима 
је била једна жута куја, која ми је одмах пришла. Ја 
сам је помиловао, исто као што би помиловао било 
ког другог пса и она је остала крај мене. Помислио 
сам она је пас луталица који се неће дуго задржати. 
Међутим то ипак није било тако. Навикла је да је сваки 
пут помазим кад је год ми је у близини. Од првог дана 
кад се појавила ја сам је назвао Бобинка. Кад год би је 
зовнуо увек ми је пришла. Никад се није бојала мене. 

Чуо сам, од људи, да пас може да осети који је човек 
добар, а који то није. 

Прошла зиима није била хладна. То је за мене био 
велики плус зато што сам могао колицима изаћи 
напоље скоро сваки дан. 

Бобинка је знала да ме дочека на капији да је 
помазим. Придружила се мом псу у башти, зато што 
поред њега има једна камара сламе у којој је она себи 
издубила рупу где је спавала. Значи увек је била ту 
негде близу. Стекао сам утисак да ме воли. О храни се 
обично бринула сама. У близини моје куће је основна 
школа, где је знала пронаћи нешто од хране и да то 
однесе у своје скровиште. Заправо, и ја сам је хранио, 
тако да није била гладна. Била је дебељуца. Људи би 
ме питали: “ Чиме је све толико храниш?“

Са доласком пролећа Бобинка је постала другачија. 
Почела је да насрће на децу у пролазу. Док није 
постала опасна могао сам се заклети у њену питомост. 

 Уместо да ми куја Бобинка остане верни пријатељ, 
има већ дуже времена да је нисам видео. Једноставно 
је нестала.

Ратко Бибић


