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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.

Након гласања изабрано радно 
председништво Скупштине у са-
ставу :
1. Ружица Гаруновић 
2. Терезија Паштровић
3. Љиљана Бегановић

За записничара изабран је се-
кретар Савеза Славко Милас.

За овериваче записника изабра-
ни 
1. Марија Богић
2. Иван Зарић
Скупштина је усвојила Извештај 
Верификационе комисије и кон-
статовала кворум.

Усвојен прошлогодишњи Запис- 
ник Скупштине одржане 04. 06. 
2015. године.
Скупштина је усвојила Извештај о 

раду Савеза за период јануар - де-
цембар 2015. године.
Скупштина Савеза је усвојила:
- Извештај о материјално финан-
сијском пословању Савеза за 
2015. годину
- Записник комисије за попис 
потраживања, обавеза и новча-
них средстава на текућем рачуну 
и   благајни на дан 31. 
12. 2015. године
- Записник комисије 
за попис основних 
средстава и ситног 
инвентара на дан 31. 
12. 2015. године.
- Записник Надзор-
ног одбора Савеза
- Изабран Иван 
Зарић за члана Над-

зорног одбора 
- Изабран Драган Зирић за замену 
члана Надзорног одбора Савеза.

Након гласања Скупштина је 
усвојила Програм рада и Финан-
сијски план Савеза за период 
јануар - децембар 2016. године. 

ИЗВЕШТАЈ СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ

Одлуке са годишње Скупштине „СУНЦОКРЕТ“ Савеза за церебралну и дечију парализу Војводине, одржане 
дана 17. 06. 2016. године у просторијама Инвалидских организација Војводине у Новом Саду на адреси 

Булевар ослобођења 6-8 са почетком у 11.00 часова.
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ПРИМЕДБЕ НА ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ 

ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

„Сунцокрет“ Савез за церебрал-
ну и дечију парализу Војводине 
се 21. 04. 2016. године, обратио 
Министарству здравља и Мини-
старству рада, запошљавања и 
социјалне политике, сектору за 
заштиту особа са инвалидитетом, 
са захтевом за измену Правилни-
ка о медицинској рехабилитацији 
у стационираним здравственим 
установама специјализованим за 
рехабилитацију.

У Листи индикација за кориш-
ћење медицинске рехабилитације у 
стационираним здравственим уста-
новама, особе са последицама це-
ребралне парализе после навршене 
18. године, немају право да на терет 
Републичког фонда за здравство ко-
ристе право на рехабилитацију, сем 
у случају корективне операције, уз 
отпусну листу.

Сматрамо да је ово дискрими-
нација за ову категорију ОСИ. 

Министарство рада, запошља-
вања и социјалне политике, сектор 
за заштиту особа са инвалидитетом 
је одговорио да то није у њиховој 
надлежности.

РФЗО Сектор за здравство, 
осигурање и правне послове у 
одговору наводе да је у изради 
Правилника учествовало 11 еми-

нентних стручњака из различи-
тих области медицине у којима се 
рехабилитација примењује као вид 
лечења.

Нема одговора на питање зашто 
је ова група ОСИ сада по новом за-
кону лимитирана старосном гра-
ницом.  У одговору, који смо доби-
ли стоји „ Наводимо и да право из 
обавезног здравственог осигурања 
није одобравање новчаних средста-
ва удружењима за коришћење про-
дужене рехабилитације, већ право 
на здравствену заштиту које се у 
делу продужене рехабилитације 
остварује на напред наведене на-
чине. “

Овај одговор нема никаквог 
смисла, обзиром да у име Савеза 
ЦДП Војводине нико није ни тра-
жио средства за удружења, већ из-
мену Правилника у делу где су ОСИ 
са последицама церебралне пара-
лизе сада лимитиране старосном 
границом.

Затим 15. 09. 2016. године сту-
па на снагу измењен Правилник о 
медицинској рехабилитацији, где 
се особе са дијагнозом Б91 /дечија 
парализа/ више не помењу, као да 
не постоје, уз напомену да су особе 
са последицама дечије парализе 
биле обухваћене претходним Пра-

вилником са правом коришћења 
рехабилитације о трошку Фонда. 
Који је критеријум био да се сада 
особе са дечијом парализом изузму 
из Правилника о рехабилитацији и 
чиме су се руководили ових 11 еми-
нентних стручњака код израде но-
вог Правилника?  

Код неких дијагноза је примар-
на рехабилитација одмах по на-
станку повреде неопходна, али по 
обављеној рехабилитацији стагни-
ра и не може доћи до прогресије 
или погоршања у краћем року.  
Овим дијагнозама је одобрено ко-
ришћење рехабилитације по ис- 
теку рока од 12 месеци, што је 
крајње нелогично !

Право на продужену рехаби-
литацију, без јасних критеријума 
је право појединих категорија, где 
места за церебралну парализу и 
дечију парализу са шифром Г-80 и 
Б91 у овом новом правилнику не 
постоји: 

Наше питање за 11 еминентних 
стручњака је ЗАШТО?

ЈА ОЧЕКУЈЕМ ОДГОВОР НА ПИ-
ТАЊЕ, А ВИ? 

Ружица Гаруновић
Председница „Сунцокрет“ Савеза за ЦДП 

Војводине

О ПЛАЧУ

Право човека на сузе 
не застарева.

Виктор Иго
француски писац (1802-1885)

Сузе су попут олује: 
после њих човек је увек 
мирнији .

Иван Сергејевич Тургењев
руски песник (1818-1883)

И плач је врста 
задовољства.

Џон Вебстер
енглески песник и драмски писац

(1580-1625)
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O МУДРОСТИ

Ко у животу никада није 
испао глуп,
тај никада није ни био 
мудар .

Хајнрих Хајне
немачки песник

(1797-1856)

Волим мудрост више 
него она мене .

Џорџ Гордон Бајрон
енглески песник

(1788-1824)

Лакше је бити мудар за друге, 
него за себе самог .

Франсоа ла Рошфуко
француски филозоф

(1613–1680)

ПРИМЕДБЕ НА ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНИРАНИМ 

ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Поштовани,

обраћам вам се као дипломира- 
ни правник, и особа са инвалидите-
том са последицом церебралне 
парализе (ОСИ са ЦДП), у вези вашег 
одговора на захтев „Сунцокрет“-а 
Савеза за церебралну и дечију 
парализу Војводине (допис бр. 
72/16 од 21.04.2016. године)  у којем 
сам и ја учествовала.

Немамо примедби на то како 
је ово питање предвиђено за 
ОСИ параплегије, дистрофије, и 
мултиплекс склерозе (МС), јер и 
они имају и право и потребу. Питам 
се: зар исто такво решење не треба 
ОСИ са церебралном парализом? 
Зар је могуће, да по вашем одговору 
11 еминентих стручњака из раз- 
личитих области медицине сма-
тра да је ОСИ са церебралном 
парализом лимитирана старосном 
границом. Значи ли то по вама да 
је ОСИ са церебралном парализом 
са навршених 18 година живота 
излечена ?! Да ли је могуће да 
се ОСИ ЦДП после 18 година, 
уколико је према њима извршена 

корективна операција уз отпусну 
листу, шаљу на рехабилитацију ? Да 
ли је могуће предвидети у животном 
добу ОСИ са ЦДП корективне 
операције нашег тела? Зашто смо 
МИ, у односу на друге групације 
ОСИ, дискриминисани и зашто се 
ОСИ са ЦДП шаљу у здравствене 
установе на подручју матичних 
филијала, уз упут изабраног ле-
кара? Сигурна сам да свих 11 
еминетних стручњака зна какве 
све животне тешкоће прате ОСИ са 
ЦДП и њихове родитеље, уз овакав 
вид рехабилитације (заказивање, 
превоз, пратиоц, услови облачења 
и пресвлачења, сушења и слично ).

Свесни смо ситуације у којем се 
налази наше друштво а нарочито 
здравство, али се не миримо да 
нам исто ово друштво бар једном 
годишње не може обезбедити бар 
15 дана здравственог третмана у 
специјализованим установама за 
рехабилитацију.

На крају желимо, да се што 
пре организује нови сусрет са 
представницима доношења овак- 

вог правилника у сектору за 
здравствено осигурање, са струч-
њацима у овој области или нам 
остављате још једини начин: да  
протестом на улици покушамо 
остварити своја грађанска права, 
која сте нам неспретном одлуком 
одузели! Очекујем, да ће нам се у 
што краћем року неко јавити, јер 
ово не пишем само у своје лично 
име, већ и у име свих ОСИ са ЦДП и 
њихових породица.

Јелена Радовић, дипл. правник
19. 09. 2016

Председник удружења „Сунце“ 
за ЦДП ЈБО Нови Сад

Достављено:
- Председнику Владе РС г-дину 

Александру Вучићу
-   Министру за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања г-дину 
Александру Вулину

- Заштитнику грађана г-дину Са-
ши Јанковићу

- Средствима информисања
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ЗЛАТНИ ГЛАС АПАТИН 2016

Друштво ЦДП Апатин је 26. 06. 2016. по десети 
пут било домаћин манифестације „ЗЛАТНИ ГЛАС“ у 
организацији „Сунцокрет“ Савеза за ЦДП Војводине. 
Ове године такмичење је одржано у пространим 
просторијама апатинске фирме „Вукица Митровић“. 

Такмичаре и бројну публику прво су поздрави-
ле Марија Богић, председница Друштва ЦДП Апа-
тин и Љиљана Прентић, директорка фирме „Вукица 
Митровић“. 

Седамнаест такмичара је учествовало у четири 
категорије: народне песме, кафански класици, савре-
мени извођачи и забавна музика.    

Народне песме певали су :
Желимир Милић, из Кикинде, песма: Ај дођи, лоло,
Љиљана Илић, из Ниша, песма: Срдо моја, не срди 

се на ме,
Снежана Ковач, из Апатина, песма: Иванова корита
Небојша Живановић, из Суботице, песма: Македон-

ско девојче, 

Кафанске класике певали су :
Марко Башица, из Новог Сада, песма: Ој мораво, 

тија реко,
Динко Чулина, из Апатина, песма: Луцкаста си ти,
Славко Адамов, из Суботице, песма: Испод палме на 

обали мора,
Немања Радојевић, из Сомбора, песма: Кафана је 

моја судбина,  
Милан Антић, из Ниша, песма: Ником није жао као 

мени,
Зоран Чулина, из Апатина, песма: Мали мрав,
Исуф Исуфи, из Црвенке, песма: Са намером пођох 

у велики град,
Ђорђе Очај, из Титела, песма: Еј животе, ти не жури 

тако.

Савремене извођаче певали су:
Милица Госпоџић, из Апатина, песма: Мој дечко,
Ненад Фајка, из Новог Сада, песма: Радо те се сећам 

љубави стара,
Мирјана Симеуновић, из Апатина, песма: Последње 

вече,
Маријана Дебељачки, из Новог Сада, песма: Нисам 

ни метар од тебе.
У категорији извођача забавне музике наступио је:
Милан Селак, из Кикинде, песма: Амстердам.

Такмичаре је на клавијатури пратио Дарио Хуме-
њук, професор клавира. Новина у такмичењу је била 
вокална пратња певача у саставу: Ива Радуловић, Та-
мара Новаковић и Милена Миладиновић, чланице 
Академског хора „Колегиум музикум“.      

Након такмичарског дела публици се обратила Ру-
жица Гаруновић, председница „Сунцокрет“ Савеза за 
ЦДП Војводине, захваливши се домаћинима и свим 
учесницима. 

Чланови жирија у саставу: 
Драгана Јовановић, председавајући члан жирија, 

диригент и доцент на Факултету музичке уметности 
у Београду, Александар Костић, професор музич-
ке уметности и бас гитариста чувене групе „Тешка 
индустрија“ и Наташа Зец, хорски певач, донели су од-
луку да је прво место освојио Марко Башица из Новог 
Сада. Друго место припало је Љиљани Илић из Ниша. 
Треће место освојила је Снежана Ковач из Апатина. 

Жири је такође доделио и следеће награде :  
за најбољи осећај за народну музику Желимир 

Милић из Кикинде  
за најбољу рокерску песму Милан Селак из Кикинде,
за најбољу народну песму Маријана Дебељачки из 

Новог Сада,
за најбољу савремену песму Мирјана Симеуновић 

из Апатина,
за најбољи контакт са публиком Ненад Фајка из Но-

вог Сада, 
за најбољу усклађеност гласа и карактера песме 

Милица Госпоџић из Апатина, 
за најбољи сценски наступ Небојша Живановић из 

Суботице,   
за најбоље одабрану песму Ђорђе Очај из Титела,
за ритам и радост браћа Зоран и Динко Чулина из 

Апатина,
за најбољу  баладу Славко Адамов из Суботице,
за најбољу кафанску песму Немања Радојевић из 

Сомбора
и за најбољи тенор Милан Антић из Ниша

Идејни творац додељених награда је Ивана Десни-
ца из Апатина.  

Након доделе награда уследио је заједнички ручак 
и дружење у пријатном амбијенту радничког рестора-
на домаћина.

Ж. Канурић
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GLJIVA BUKOVAČA 

Gljiva Bukovača spada u Basi-
diomycete, porodica Agaricaceae, 
rod Pleurotus.

U našim listopadnim šumama rađa 
na topoli, vrbi, bukvi, brezi, hrastu, 
grabu, jovi, jasenu, dudu, pa čak i na 
voćkama itd, uglavnom u jesenjem 
periodu. Na zdravom drvetu se nalazi 
retko, a ako se javlja to je znak da je 
drvo zbog nečega obolelo.

Klobuk gljive je u početku kon-
veksan (okrugao), a tokom rasta po-
stepeno postaje pljosnat. Stručak je 
retko smešten na sredini klobuka. 
Plodna tela su uglavnom raspoređe-
na u grozdovima, tada se klobuci na-
laze jedan iznad drugog, slično kao 
crepovi na krovu. Boja kape može biti 
tamnosivkasta, sivkastoplava, sivka-
stomrka, mrkoplava, ponekad i krem 
boje, a kasnije postaje sve bleđa. Pro-
mer klobuka je u proseku 8-15 cm, ali 
može da dostigne i 35 cm. Stručak je 
obično dugačak 1-2 cm, mada, u ne-
dostatku dovoljno svetlosti, može do-
stići i 30 cm.

Lamele ispod kape su bele kao što 
su i spore na njima. Ako se zrela bu-
kovača ne skine na vreme, ispustiće 
spore koje će se na donjim klobuci-
ma pojaviti u vidu fine bele prašine. U 
klobuku meso je najdeblje oko struč-
ka, dok se prema ivici postepeno ista-
njuje. Meso je belo, prijatnog mirisa i 
ukusa. Čak i u sirovom stanju gljiva je 
vrlo ukusna.

Plodno telo bukovače se sastoji od 

hifa (vlakana), slično kao 
vegetativno telo gljive. U 
stručku hifa su paralelno 
i vrlo gusto postavljene 
jedna pored druge zbog 
čega je stručak čvršći od 
klobuka.

Po hranljivoj vred-
nosti, bukovača kao na-
mirnica, zauzima mesto 
između povrća i mesa, 
ali je bliža mesu. Zimska 
bukovača sadrži 85% 
vode (goveđe meso 72%, 

gljiva šampinjon 89%), a to znači da 
među gajenim pečurkama ona sadrži 
najveći procenat suve materije u sebi. 
Značaj sadržaja vode u nekoj hrani je 
sekundaran, jer za vreme kuvanja iz 
namirnice sa dosta vode (meso, povr-
će, gljive) višak će ispariti. Gotova ku-
vana jela od pečuraka sadrže otprilike 
istu količinu vode kao i druga jela.

Od 15% suve materije koje sadrži 
zimska bukovača oko 50% su belan-
čevine. Među vrstama bukovače naj-
veći procenat belančevina i mineral-
nih soli sadrži zimska vrsta. Belanče-
vine čini kompletan aminokiselinski 
sastav koji je sličan sastavu aminoki-
seline mesa. Sadržaj masnoća, i uglje-
nih hidrata je neznatan.

Kilogram bukovače sadrži oko 
2000 KJ (oko 500 kalorija), što je jed-
nako kalorijama 200g hleba, ili 250g 
goveđeg mesa. Sa aspekta savreme-
ne ishrane niskokaloričnost bukova-
če se posebno ceni jer većina ostalih 
namiirnica obiluje kalorijama. Mada 
bukovača sadrži neznatnu količinu 
ulja, ono je ipak veoma značajno zato 
što je sastavljeno od eteričnih ulja. 
Ona daju specifičnu aromu gljivi, dok 
u želucu povećavaju lučenje želudač-
nih sokova, i time povećavaju apetit. 
Gljiva može da služi i kao prijatan za-
čin (naročito u obliku praška), koji se 
dodaje jelima. Praksa je dokazala da 
ljubitelji dobrih jela, ako jednom sta-
ve na svoj jelovnik bukovaču, postaju 
stalni njeni potrošači.

Bukovači ne nedostaju ni vitami-
ni. Sadrži znatniju količinu D vitami-
na, koga, inače, nema u povrću, ali se 
njome ne može dnevna potreba tog 
vitamina sasvim obezbediti. Osim 
toga bukovača sadrži znatnu količinu 
mineralnih soli, dosta kitina, hemice-
luloza i celuloza. Vlakna gljive deluju 
povoljno na rad creva povećavajući 
motilitet, te postaje ritmičniji njihov 
rad.

U poslednje vreme u gljivama se 
pronalazi sve više lekovitih i zaštitnih 
materija protiv pojedinih bolesti. Bu-
kovača i šampinjoni zaštitno deluju 
protiv uzročnika tuberkuloze, tifusa, 
pa čak i protiv zloćudnih tumora (rak). 
U Francuskoj, i u Japanu, u oblasti-
ma gde se na veliko gaje šampinjoni 
i bukovača, znatno manje se umire 
od raka nego u područjima gde se 
one ne gaje i gde je potrošnja gljiva 
znatno niža. Naučna istraživanja ma-
terije iz sastava gljive koja deluje pro-
tiv raka je u toku, ali, zasada, još nije 
potpuno utvrđeno koje sve materije 
ili grupe hemijskih jedinjenja ispolja-
vaju lekovito dejstvo.

Rasprostranjenost gajenja buko-
vača, čak i u kućnoj radinosti, velika 
potražnja i prihvatljiva cena dopri-
nose da se one skoro svakodnevno 
mogu kupiti sveže kako u prodavni-
cama tako i na zelenoj pijaci . Najbolje 
ih iskoristiti istog dana . U frižideru se 
mogu čuvati nekoliko dana upako-
vane u papirnu vrećicu ili u celofan . 
Prilikom kupovine u originalnom pa-
kovanju obaveno obratiti pažnju na 
rok upotrebe . 

Bukovače se mogu pržiti na ro-
štilju, u tiganju, pohovati ili spremiti 
u čorbi, varivu, samostalno ili sa pi-
rinčem ili nekim drugim prilogom. 
Brojni kuvarski recepti za pripremu 
gljiva bukovača mogu se naći u spe-
cijalizovanim kuvarskim priručnicima, 
kao i na internet stranicama o zdravoj 
ishrani .

Preuzeto sa web sajta Zdrava Srbija
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СУНЦОКРЕТ 

Друштво инвалида за церебралну и дечију парали-
зу Сомбор, Кула и Оџаци, 30.09.2016. године, било је 
домаћин квизу „КОЛИКО СЕ ПОЗНАЈЕМО“, одржаном у 
просторијама Герентолошког центра у Сомбору. 

Такмичарске екипе чланица „Сунцокрет“ Савез за 
ЦДП Војводине из: Апатина, Сремске Митровице, Но-
вог Сада, Зрењанина, Ковина и Сомбора показале су 
знање и борбеност од почетка до краја квиза.

Квиз је водила Тереза Паштровић, секретарица 
Друштва ЦДП Сомбор.  У узбудљивом финишу прво 
место је освојила трочлана екипа из Сремске Ми-
тровице, друго место је припало екипи из Новог 
Сада, док је  трећа позиција припала такмичарима из 
Зрењанина. Такмичари из Сомбора  и Ковина подели-
ли су четврто и пето место.

Након такмичарских узбуђења, уследило је спон-
тано дружење уз кафу, сокове и укусне пекарске про-
изводе, а затим и пријатан ручак.           

Уз подршку Покрајински секретеријат за здрав-
ство, социјалну политику и демографију квиз под 
именом „И МИ ЗНАМО“ одржао је „Сунцокрет“ Савез 
за ЦДП Војводине.

Жељко Канурић

Јелена Радовић из Новог Сада, дипломирани прав-
ник и филмски режисер је у Галерији савремених 
уметности градског музеја у Сомбору, одржала Мо-
тивациону трубину посвећену животним проблеми-

ма особа са инвалидитетом. Затим су приказана два 
кратка документарна филма ауторке Јелене Радовић: 
„НЕОБИЧАН ПУТНИК СА ОСМЕХОМ“ и „СВЕТ КОЈИ НЕ 
ПОЗНАЈЕМ“. Први филм је добио бројна признања.

У задњем делу програма сомборској јавности је 
представљена аутобиографска књига исте ауторке 
„НЕОБИЧАН ПУТНИК СА ОСМЕХОМ“, чији је издавач и 
покровитељ „Сунцокрет“ Савез за ЦДП Војводине.

Између Јелене Ра- 
довић и присутне пу- 
блике развила се жи-
ва дискусија о про-
блемима особа са ин-
валидитетом у нашем 
друштву и о њиховој 
све присутнијој афир-
мацији .

Жељко Канурић

КВИЗ „И МИ ЗНАМО“

ТРИБИНА КЊИГА И ФИЛМОВИ



ZLATNI GLAS APATIN 2016. 
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ZLATNI GLAS APATIN 2016. 
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TESTENIJADA U TITELU 2016. 
У суботу, 24. септембра 2016. го-

дине, у дворишту и просторијама 
Удружења за церебралну и дечију 
парализу „Пријатељи Титела“ у Ти- 
телу, одржано је четврто по реду 
Покрајинско такмичење у справ- 
љању традиционалних војвођан-
ских јела под називом „Тестенијада и 
ваљушци“. 

Учешће на такмичењу узело је 
8 екипа са територије Аутономне 
Покрајине Војводине. 

Покрајинском такмичењу при-
суствовали су председник Скупшти-
не општине Тител, Весна Кнежевић, 

секретар Скупштине општине Ти-
тел, Олгица Грилец-Тот, председник 
Црвеног крста Тител, Горан Поповић, 
секретар Црвеног крста Тител, Ма-
рија Олах Калмар, представници 
Средње техничке школе „Милева 
Марић“ Тител са ученицима који 
су пружили помоћ при послужењу, 
ангажовани пружаоци социјалних 
услуга, као и гости из Новог Сада, 
Сремске Митровице, Куле, Кикинде, 
Панчева, Жабља и Београда.

Прво место на такмичењу при-
пало је екипи из Кикинде, друго ме-
сто припало је екипи из Куле, док је 

треће место припало екипи из Но-
вог Сада. 

Стручни жири био је у саставу: 
члан Весна Борћански, Дурковић 
Љубица и  Тот Магдолна. 

Након проглашења победника, 
дружење је настављено у пријатној 
атмосфери уз пригодно послужење 
и музику Звонка Губринског и Ни-
колић Синише. 

Представници Удружења „При-
јатељи Титела“ захвалили су се свим 
донаторима на подршци: општина 
Тител, пекара „Сложна браћа“, пека-
ра „Лекај“ и „Titel coop“ д.о.о. Тител. 
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EMOTIVNA  PISMENOST

Emocionalna pismenost je jedan 
od novijih psiholoških pojmova, čija 
upotreba i na teorijskom, ali još više 
na praktičnom polju raste i u svetu i 
kod nas. Primenjena psihologija sve 
više ističe važnost ovog koncepta i u 
radu sa decom i mladima, ali i sa odra-
slima. U radu na psihološkom osna-
živanju sa osobama sa invaliditetom, 
takođe može predstavljati  važan i ne-
iskorišćen potencijal.

Ako krenemo od suštine značenja 
ovog relativno novog pojma emocio-
nalna pismenost znači da možemo da 
prepoznamo, razumemo, kontroliše-
mo pre svega svoja, a takođe da do-
bro opažamo razumemo i tuđa oseća-
nja. Emocionalna inteligencija, emo-
cionalna pismenost, emocionalna 
zrelost, emocionalna stabilnost, so-
cijalna zrelost, socijalna inteligencija 
jesu slične i veoma povezane pojave 
u našem funkcionisanju. To su karak-
teristike, veštine, znanja i sposobnosti 
koje se uče i stiču pravilnim vaspita-
vanjem i pravilnim psihosocijalnim 
razvojem. Iako na prvi pogled nismo 
skloni verovati ili priznati vlastite pro-
bleme na ovom planu i mnogo lakše 
ih uočavamo kod drugih. Bez svake 
sumnje da je ovo nešto što je osetlji-
vo područje problema mnogih ljudi, 
takođe i osoba sa invaliditetom zbog 
kompleksnosti njihovih  problema . U 
praksi podrazumevamo da svi funk-
cionišu dobro, ali to nije uvek tako. 

Svi posedujemo sve 
emocije , ali su indi-
vidualne razlike oči-
gledne u izraženosti 
i intenzitetu poje-
dinih emocija kod 
različitih ljudi. Ta-
kođe možemo lako 
zapaziti da ne do-
življavamo situacije 
uvek na isti način i 
da se u tom pogle-
du  menjamo. Zatim 

možemo primetiti da su neke emocije 
bolje kao odgovor na neku situaciju, 
a neke ne. U svakom slučaju, emocije, 
su zaista motor, unutrašnji pokretač 
našeg i tuđeg ponašanja, pa je otuda 
i velika važnost da ih dobro opažamo, 
razumemo i uspešno njima upravlja-
mo i da ih dobro izražavamo. Jer kako 
mogu biti izvor velike radosti, sreće, 
spokoja i duševnog blagostanja, tako 
mogu biti i izvor i pokretač duševne 
patnje i međuljudskih konflikata.

Da je ovo veoma osetljivo područ-
je, evidentno je i iz toga da su mnogi 
ljudi nesigurni na ovom polju i skloni 
su da emocije kriju i ne iskazuju iskre-
no i autentično, pa zapažamo da su 
neki ljudi „ hladni“, „zatvoreni“, „teški“ 
i slično.

Na žalost, ovo je područje života za 
koje su nas vaspitavanjem i obrazova-
njem najmanje spremali, te je otud to-
liko usamljenih, nesigurnih, nesamo-
pouzdanih, neuspešnih i nesrećnih 
ljudi. Umesto toga, čak smo tokom 
razvoja stekli puno predrasuda, ne-
realnih uverenja, koja su deo ljudskih 
slabosti i onih koji su nas vaspitavali. 
Nismo dovoljno saznali o osnovama 
vlastitog i tuđeg osećajnog života, 
pa onda često nismo ni znali, šta sa 
„tim emocijama“? Nisu nas naučili do-
voljno da su osećanja veoma važan 
oslonac uma.  Um i srce nipošto nisu 
odvojeni, nego su telo i psiha najpri-

rodnije  povezani. Povezanost misli i 
osećanja oličena je i u psihosomatici: 
povezanosti psihe i zdravstvenih pro-
blema. Primera je mnogo: migrene, 
srčana oboljenja, stomačna obolje-
nja, neka kožna oboljenja, astma itd. 
Psihološka nestabilnost, uznemirenje, 
depresivnost, negativne misli mogu 
posticati ili  uzrokovati otežano leče-
nje ili nastanak bolesti. Ovo znanje 
kod nas nije sistematski korišćeno u 
nauci i medicini i mi smo na samom 
početku neke šire upotrebe emotivne 
pismenosti. 

Jedan od osnovnih problema je 
nedostatak svesti i znanja o značaju 
i potrebi pravilnog emotivnog vas-
pitavanja dece, mladih i ljudi uopšte. 
Primetan je nedostatak stručnjaka 
i službi za prevenciju i zaštitu men-
talnog zdravlja i nedostatak kulture 
obraćanja za ovu vrstu pomoći. Kada 
ne bi bilo tako, onda bismo emotivnu 
pismenost razvijali tako da pojedinac:
	Dobro upozna SEBE u pozitivnom 

i negativnom. Upozna i razume 
svoja osećanja i adekvatno ih ispo-
ljava

	 ne potiskuje osećanja,
	 ima sposobnost da umiri svoje 

burne emocije, 
	da bude sposobani i jak da kaže NE 

kada je to potrebno,
	da bude emotivno stabilan,
	bolje toleriše stres na neizvesnost, 

probleme, na prihvatljiv način rea-
guje na  prepreke 

	da ima poverenje i samopouzda-
nje u sebe , svoje sposobnosti, 
svoja razmišljanja, svoje procene, 
svoje odluke 

	Iskreno, autentično i slobodno 
izražava svoja osećanja, razmišlja-
nja i potrebe 

	Adekvatno i spontano odgovara 
na pohvale , kritike i sugestije dru-
gih



	da imaju saosećanje za druge, ra-
zumeju druge ljude i dobro ose-
ćaju u kojim se situacijama drugi 
ljudi nalaze ...

	da jednostavno može da kaže:  
izvini, oprosti i  volim te...
Kada je pojedinac tako opisme-

njen, onda je mnogo manje manipu-
lacije u ljudskim odnosima, manje laži 
i neiskrenosti, manje ljubomore, ma-

nje dokazivanja kontrole i moći, ma-
nje nasilja...

Osobama sa invaliditetom, kao i 
svima, važna je neprestana potreba 
ličnog rasta i razvoja, edukacije i slo-
bodnog obraćanja za sve vrste pro-
blema, kao i ove na planu osećanja. 
Posledice zanemarivanja i neobraća-
nja za pomoć su ogromne.

Udruženjima ostaje važnost pro-
svećivanja i poučavanja osoba sa 
invaliditetom i njihovih porodica da 
učine sve što je potrebno i što je mo-
guće na unapređenju života osoba sa 
invaliditetom.

Jadranka Radojčić, dipl. psiholog 
i stručni saradnik NZS Sombor 

za profesionalnu orijentaciju

ПРИЧА ИЗ ЖИВОТА

ЛЕЈД НИЈЕ ПОБЕГАО

Шкотски овчар Лејд је зазирао 
од деце. Није подносио њихову 
вриску и јурњаву, мада им је по-
каткад допуштао да се играју са 
њим  и вуку га за дугу свиласту 
длаку и уши. Али, онога јутра када 
је угледао малу Сузи како је износе 
из чеза којима ју је ујак довезао из 
града, све се променило. 

Сузи је била мало несрећно 
створење.  Није имала ни пет годи-
на када је оболела од дечије пара-
лизе и од тада више није могла да 

хода, нити да се 
игра са својим 
вршњацима. Ле-
кар у граду рекао 
је да би јој живот 
на селу чинио до-
бро. Није прошло 
ни месец дана 
како је из Бир-
мингема дошла 
на фарму свог 
ујака а већ се 
њено бледо лице 
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заруменило. Веселила се свему, јер 
су за њу село и природа били не-
што сасвим ново. А, затим био је ту 
пас Лејд који се није одвајао од ње, 
увек расположен и весео.  

Једног летњег дана, док је Сузин 
ујак радио у пољу, мајка је колица 
са малом Сузи одгурала на обалу 
оближњег језерца. Да би јој било 
угодније, подигла је Сузи из колица 
и спустила на ћебе које је прострла 
по трави.

Сузи је гледала, слушала, чуп-
кала траву, неспретно пузила по 
ћебету, а онда се ућутала, умири-
ла и заспала. Лејду то није било по 
вољи. Његов газда Дикинсон никад 
не би оставио девојчицу у трави 
и зато Лејду радосно засветлеше 
очи кад виде како се у даљини 
појављују његова кола на цести. 

Сузина мајка пошла је у сусрет 
брату и дижући се стаде на један 
омањи камен који се под њеном 
ногом откотрља у пукотину између 
два пљосната камена на самој оба-
ли језера. Удаљујући се мајка није 
чула оштро 

сиктање из пукотине. Лејд је чуо 
звук и у истом тренутку угледао 
сиву, троугласту главу змије. Змија 
се извукла из свог скровишта и 
кренула кривудајући у трави. 

Девојчица, која тек што се про-
будила је приметила змију када је 
била на метар од ње. Беспомоћна, 
инстиктивно је обгрлила Лејда ру-
ком око врата. Дрхтећи целим те-
лом, пас се ослободио њене руке. У 
великом страху он

се склупчао иза девојчице као 
да је хтео да му Сузи буде заклон.

За то време фармер и његова 
сестра полако су се приближавали 
језеру. Змија је већ подигла главу 
и палацала својим танким језиком. 
Девојчица је очајнички покуша-
вала да измакне уназад, али њене 
немоћне ноге остајале су прикова-
не за земљу. Ужаснута, дохватила је 
сликовницу која се налазила крај 
ње и вриснувши бацила је на змију. 
Промашила је...    

Видевши да је у опасности, змија 
се склупча спремајући се за напад.

Девојчица као опчињена гледа-
ла је змију, немајући снаге да виче 
у помоћ. 

Одједном, осети како је нешто 
снажно повуче и обори на земљу. 
То је био Лејд, који је девојчицу за-
клонио својим телом.

Ујед змије га је погодио усред 
њушке. Једва се уздржао да не ур-
ликне од бола и побегне. Зграбио је 
зубима Сузину хаљину извлачећи 
је ван домашаја змије. Змија је на-
пала и други пут и ујела пса испод 
самог ока. Овог пута је Лејд узвра-
тио ударац и својим оштрим зуби-
ма је преполовио змију.

Девојчица је била спасена а пас 
је цвилео од бола и даље стојећи 
заштитнички над девојчицом. Два, 
три пута се сагнуо и лизнуо Сузино 
уплакано лице.  

Изненада Лејда је погодио стра-
шан ударац по глави. Била је то 
мајка која је дотрчала када је чула 
крик своје девојчице. Она је ви-

дела само како је пас оборио на 
земљу њено дете и разјапљене 
чељусти изнад њеног лица. Без 
размишљања, замахнула је кишо-
браном и почела ударати пса по 
глави. Слепа и глува за све, мајка 
није чула преклињање и плач мале 
Сузи, која је покушавала да заштити 
пса.

Кад је Сузи успела да заустави 
мајку, испричала је о Лејдовој хра-
брости. Приметили су да пса нигде 
нема. Фармер је помислио: Лејд 
је отишао дубоко у шуму да тамо 
сконча далеко од људи. 

Сузи се после тог догађаја повук-
ла у себе. Била је ћутљива и једва 
је одговарала на мајчина питања. У 
њеним мислима је стално био лик 
пса који јој је спасао живот.

***
Прошло је тако три дана. У зору 

четвртог дана фармер је пошао да 
обиђе поља. На пола пута је угле-
дао чудно створење које се тетура-
ло ка њему.

Био је то његов пас Лејд, нате-
чене њушке у оклопу од блата. Од 
радости фармер га је загрлио. Лејд 
је дубоко у шуми, провео три дана,  
лежећи у блатукоје је упило у себе 
страшан змијски отров. На радост 
свих укућана храбри пас је опет 
био код куће.

И. З.

Прича је преузета из Политики-
ног Забавника бр. 1013, 1971 год.

О ЧОВЕКУ

Риба у води ћути, 
животиња на земљи је бучна,
птица у ваздуху пева, а човек 
има у себи тишину мора,
буку земље и музику ваздуха .

Рабиндранат Тагоре
индијски песник и филозоф (1861-1941)

Сваки човек је дете 
свога раја .

Мигуел де Сервантес
шпански писац

(1547-1616)

Смем све што доликује човеку.
Ко сме више од тога, није човек.

Вилијем Шекспир
енглески песник и писац

(1564 - 1616)



VESTI Novi Sad

ВЕСТИ Сомбор

14

su
n

co
k

re
t

ИЗЛЕТ У БАЊУ ПАЧИР

MARATON „ISKORAK ZA SUNČEV ZRAK” 

ŽIVIMO ZA DANE NA MORU

Дана, 22. 07. 2016. мања група чланова 
Друштва ЦДП Сомбор боравила је на цело-
дневном излету у бањи Пачир са својим пра-
тиоцима. Време боравка било је испуњено 
купањем у лековитој води, шали и игри. 

Информације кажу, да је бања Пачир отво-
рена 2014 године и доступна је за дневни бора-
вак особама са инвалидитетом. 

Ж. Канурић

U okviru Novosadskog maratona, 16. 10. 2016. godine, 
održana je humanitarna trka pod nazivom „Iskorak za sun-
čev zrak“. Ova trka organizovana je na inicijativu kompanije 
Lear corporation d.o.o. u Novom Sadu uz saradnju sa orga-
nizatorima Novosadskog maratona kako bi se sakupila hu-
manitarna pomoć za članove Udruženja građana Sunce za 
cerebralnu i dečiju paralizu JBO Novi Sad. Udruženje Sunce 
postoji od 2008. godine i broji preko 300 članova. 

Kiša nas nije mogla sprečiti da se pridružimo maraton-
cima. Preko 1000 učesnika Novosadskog maratona ispunilo 
je centar grada. Bilo je dece, beba, osoba sa invaliditetom i 
ozbiljnih maratonaca. Mi smo veoma zahvalni, jer smo po 
prvi put imali  priliku da budemo deo velike manifestacije 
koji se dešava po 24 put u Novom Sadu. Promoteri ovogo-
dišnjeg maratona su bili Nada Matić i Mitar Palikuća, koji su 
osvojili srebrnu i bronzanu medalju na ovogodišnjim Para-

olimpijskim igrama u Riju, kao članovi reprezentacije Srbije 
i stonoteniskog kluba „Spin“.  

Oko 20 naših članova i njihovih pratilaca imali su želju da 
budu deo trke, ali sama organizacija maratona je imala odre-
đeni propust: nije postojala obeležena staza predviđena za 
osobe sa invaliditetom, koja bi samom maratonu dalo još veći 
ugled. Ipak, ne zameramo im ništa, jer se sve ovo dešavalo i 
njima, i nama po prvi put. Mi se nadamo da ćemo uz, bolje 
uslove, sledeće godine opet biti deo tradiconalnog maratona 
i uspešnije „istrčati” svoju trku. Time bi pokazali da volimo ta-
kmičarski duh i, da cenimo, osećaj ravnopravnosti.          

Veliko hvala Lear corporation d.o.o. što su nas podržali u 
akciji, kao i ljudima iz organizacije Novosadskog maratona, 
jer je za nas osobe sa invaliditeom važno da smo bili deo 
ukupnog događaja.  

Jelena Radović

Više od dvadeset  i pet godina, Udruženje građana 
sa posledicama cerebralne i dečije paralize „SUNCE“ iz 
Novog Sada, organizuje za svoje članove klimatski opo-
ravak na crnogorskom primorju. Ulažemo dosta truda, 
snage i volje, kako bi smo našli odgovarajuće letovali-
šte, hotel, plažu, cenu i prevoz, za naše članove.  

Koristim priliku da se zahvalim gradu Novom Sadu 
koji  svake godine obezbedi prevoz  za naše članove  i 
njihove pratioce. Grad je i ove godine  to učinio uz do-
natorstvo firme “NS KONCEPT” Doo Novi Sad. Išli smo 
udobnim autobusom angencije “ GSP TRAVEL” Novi 
Sad. Klimatski oporavak finansijki snose sami naši  čla-
novi i njihove porodice,  jer nema projekata za  finansij-
sko obezbeđenje ovakvih vidova rehabilitacije.         

Ove godine naša destinacija za odmor bio je  Čanj.  

Čanj je malo turističko mesto smešteno između Suto-
mora i Petrovca, sa predivnom šljunkovitom plažom 
dužine 1200 m. Bili smo smešteni  u hotelu “BISERNA 
OBALA” koja je na samoj plaži.  Hotel spolja predivno 
izgleda, ali enterijer u sobama je prilično zastareo.  
Sobe i kupatila nisu prilagođena osobama sa inva-
liditetom. Neposredno pred naš  dolazak su postav-
ljene rampe na ulasku u hotel, prema našim sobama 
i restoranu. Rampa na plaži je bila odlična, imali smo 
naš prostor sa dobijenim ležaljkama za osobe koje ko-
riste  invalidska kolica. Zahvaljujemo upravi hotelskog 
kompleksa   “BISERNA OBALA” na razumevanju potreba 
osoba  sa invaliditetom.   

Gledano iz više uglova teško je naći idealno mesto 
za odmor OSI. Za neka od nas je važno da imamo či-

stu i lepu sobu. Nekima je važan  noćni provod, hrana i 
šetnja, a oni koji idu samo zbog mora, plaže i obale naj-
važnije je zdravlje, prijatno vreme i mirno more. Svako 
od nas je drugačiji. Primera radi krećem od sebe: kada 
sam ušla u sobu bila sam razočarana,  malo kupatilo, 
divna terasa sa pogledom na more, ali ja sa kolicima 
nisam mogla da uživam na terasi. Čim sam osetila  
miris mora, brzo sam otišla na plažu i rekla sam sebi : 
Ok, važno je da me posluži vreme i zdravlje, da plivam 
i uživam na plaži, jer je to nešto što nemam kod kuće !    

Sobu sam malo prilagodila sebi drugačijim razme-
štajem. Uspevala sam svako jutro da odradim vežbe 
i da se svako veče šetam pored  mora. Par dana smo 
imali nemirne talase. Deca i mi stariji  koji volimo more 
uživali smo u tim izazovima. Sa svih strana čulo se 



more i smeh naših najmlađih kada ih zapljusnu talasi. 
Peščana plaža, prijatna sredozemna klima, plavet-
nilo, parkovi, čistoća i zabrana saobraćaja u naselju 

ulepšali su nam letovanje. Za one koji vole 
noćni provod bilo je i toga, možda malo 
više pojedinačno. Bilo je i grupnih izlazaka 
u kafiće. Jednom smo šetali zajedno oba-
lom i hranili pse lutalice. Neki su uživali u 
vožnji brodićem posebno najmlađi. Ono 
što će mnogi od nas da pamte, svakako 
je logorska vatra na plaži koju su za našu 
grupu priredili izviđači “BRASTVO” iz Novog 
Pazara . Uživali smo uz pesmu i gitaru,  ples, 
recitacije i šale....  

Kada pričamo o utiscima između nas, 
koji smo prošli još jedno leto zajedno, sad kad između 
sebe gledamo i delimo slike, dobijam utisak da niko 

od nas ne pamti neke posebne negativnosti,  kao i da 
svi jedva čekamo novo letovanje.

Jelena Radović
koordinator  pravno – motivacione radionice 

“Kaži mi lepu reć” udrženje” SUNCE “ CDP Novi Sad

ВЕСТИ Тител
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VESTI Novi Sad

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА

У петак, 21. oктoбрa 2016. гoдинe, у Спoртскoj 
хaли у Жaбљу, у организацији Удружeња рoдитeљa 
и хрaнитeљa дeцe и oмлaдинe сa смeтњaмa у 
рaзвojу „Aлтруист“ из Жaбљa, oдржaнe су треће 
по реду, Игрe бeз грaницa oсoба сa инвaлидитeтoм 
под називом „Зajeднo у спoрту“ Жабаљ 2016.

Учесници су се такмичили у дисциплинама као 
што су: куглање, сађење и скупљање кромпира, 
полигон и убацивање лопте у кош и подна мета. 

Представници Удружeњa зa цeрeб-рaлну 
и дeчиjу пaрaлизу „Приjaтeљи Tитeлa“ из Ти-
тела освојили су прво место на поменутом 
такмичењу, друго место је припало представни-
цима Удружења за помоћ ментално недовољно 
развијеним особама „Сунцокрет“ из Зрењанина, 
док су треће место освојили представници 
Дневног боравка шкoлe зa oснoвнo и срeдњe 
oбрaзoвaњe „Mилaн Пeтрoвић“ из Новог Сада. Так-
мичарима су додељена признања и пехари. 

ЗАЈЕДНО ЈЕ ЛЕПШЕ И ЛАКШЕ

Удружење за церебралну и дечију парализу 
„Пријатељи Титела, реализовало је низ активно-
сти у чији рад су укључене и породице чланова 
Удружења: завршен је пројекат „Заједно можемо 
више“, одобрен од Покрајинског секретаријата за 
здравство, социјалну политику и демографију, 
који је трајао три месеца. Њиме су, уз додељени 
износ од 200.000 динара, обухваћене накнаде за 

логопеде и стручни кадар у клубу, у виду спорт-
ских и рекреативних активности и креативних 
радионица. 

Клуб, без прекида, наставља са радом и даље, 
понедељком и четвртком, уз помоћ личних 
пратилаца у наставним и другим активностима, 
као и волонтерским радом стручног кадра. Ор-
ганизована је обука из противпожарне заштите 
за сва ангажована лица у удружењу, као пружа-
оце социјалних услуга, ради пријаве удружења 
за лиценцирање код Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. 

Удружење се укључило у низ манифестација, 
попут „Гулашијаде” коју је организовало Друштво 
за церебралну и дечију парализу Нови Београд. 
Такође, представници Удружења учествовали 
су на манифестацији „Златни глас“ у Апатину, 

коју је организовао Покрајински савез за цере-
бралну и дечију парализу „ Сунцокрет “. Такми-
чари су били : Марко Башица, члан  Удружења 
грађана „ Вера, Љубав и Нада “ и Ђорђе Очај, 
председник Удружења „ Пријатељи Титела“. По 
други пут, Удружење „ Пријатељи Титела “, на том 
такмичењу, освојило је прво место. 

Од Савеза за церебралну и дечију парали-
зу Војводине добијена су средства за редовне 
активности, а наставља се и пројекат јавних 
радова „Кренимо даље“, који се односи на лич-
не пратиоце за особе са инвалидитетом у на-
ставним и ваннаставним активностима, који је 
подржао Покрајински секретаријат за привреду, 
запошљавање и равноправност полова.  

Удружење је укључено и у пројекат под на-
зивом „Заједно смо јачи“, који је одобрила На-
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ционална служба за запошљавање, на основу 
конкурса за спровођење јавних радова, у износу 
од 258.000 динара. Тиме је обухваћен наставак 
ажурирања базе података особа са инвалиди-
тетом из свих насељених места са територије 
Општине Тител. Настављен је обилазак поро-
дица, у виду помоћи око остваривања права 

на социјалну и здравствену заштиту као и до-
датна подршка у образовању, превозу чланова 
из насељених места на учешће у креативним 
радионицама. Текући пројекат обухвата помоћ 
у кући за особе са инвалидитетом, а у самом 
клубу одржавање хигијене простора. Пројекат 
„Заједно смо јачи“ траје четири месеца и њиме 

су обухваћена још два лица из насељених места 
Вилово и Шајкаш.

Ж. Марковић
Текст је преузет са електронског издања 

„ДНЕВНИКА “

ИГРАЈМО СЕ ЗАЈЕДНО

SEMINAR U NAJAVI

Удружење ЦДП СБО Зрењанин у сарадњи са удружењем  Дечији центар Смајли 
је конкурисало и добило средства на НИС – овом конкурсу “ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО“ 
за реализацију пројекта.      

Пројектом „ИГРАЈМО СЕ ЗАЈЕДНО“ поку-шавамо да сјединимо децу здраве 
популације са децом ОСИ. Пројекат ће бити реализован на две локације у граду 
Зрењанину, и то испред месне заједнице “Доситеј Обрадовић” где се налазе 
канцеларије нашег Удружења. Ова месна заједница је веома активна и у њој се 
организују многобројне наше активности. Такође ће поједине компоненте бити 
постављене у оквиру дечијег центра Смајли где се одржавају многобројне дечије 
радионице. Уз постојећа игралишта биће додате компоненте намењене деци ОСИ. 
Почетак радова се очекује током новембра месеца а званично отварање ће бити 
на Бадње вече. 

Велику захвалност имамо према компанији НИС без чије финансијске подршке 
ова хумана замисао не би била остварена.

Драго Илић               

Dana 15.09. 2016. u Kovačici je postignut sporazum sa firmom Relax oko održavanja seminara 10. 
05. 2017. za osobe sa invaliditetom iz okruženja koji će trajati 15 dana.  Instruktori FITA asocijacije, koja 
obuhvata sve paraolimpijske discipline između ostalog i parastreličarstvo.Glavni inicijator ovog zbivanja 
je Radovan Nikolić predsednik Udruženja CDP Pančevo.  To je već drugi takav međunarodni projekat koji 
se realizuje u našoj zemlji koji će okupiti oko 130 parastreličara u Srbiji.  

Na evropskom prvenstvu ove godine, Radovan Nikolic dobio je zlatnu plaketu za uspešno širenje pa-
rastreličarstva na zapadnom Balkanu.                                                                      

Statistika je dokazala da 40 % članova parastreličara u Srbiji čine takmičari sa posledicom cerebralne 
i dečije paralize.

Radovan Nikolić


