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ЈОШ СЕ НЕ ПРЕДАЈЕМ

Како сте се ангажовали у свету особа са инва-
лидитетом?

Моје ангажовање и улазак у свет осо-
ба са инвалидитетом десио се 1973. 
године, када ми се родила ћерка 
Валентина. Тада почиње моја борба, 
како доказати да је упропашћен жи-
вот мојој породици и да ми је ћерка 
била жртва нестручног порођаја, 
без присуства лекара. Присуство-
вали су само бабица и медицинска 
сестра из дежурне службе. Нисам 
знала шта ме чека. Почиње моја бор-
ба са ветрењачама, временом сам 
научила како да помогнем Вален-
тини, да јој буде боље. Тражила сам 
помоћ медицинских и социјалних 
стручњака, уз пут одржавала по-
родицу и чувала своје радно место. 
Успела сам да не поклекнем.
Након 30 година борбе, моја ћерка, 
Валентина је преминула. Она је от-
ишла физички али из мог срца није 
никада, зато се и данас борим да и 
други људи схвате колико су особе 
са инвалидитетом јаки и колико ми 
остали од њих можемо да научимо, 
само треба да их приметимо.

Учествујете у раду Савеза за церебралну и 
дечију парализу Војводине од дана оснивања . 
Да ли се сећате тог почетка ?

На једном од наших дружења и 
спортских сусрета председник 
спортског савеза Милорад Кили-
барда је предложио да друшво ЦДП 
формира свој Савез, ради лакшег 
финансирања. Формирањем савеза 
били би укључени у финансирање 
од стране Министарсва за рад и 
социјалну политику, који су већ фи-
нансирали сличне организације : па-
раплегичара, слепих, мултиплескле-
розе, особе са проблемима у мен-
талном развоју, дистрофичаре, итд. 

Дана 20.6.1998. у хотелу Војводина 
у Апатину одржан је иницијативни 
одбор за формирање покрајинског 
Савеза за церебралну и дечију пара-
лизу.
Присутни су били Милорад Кили-
барда, Љубо Радовић и Зоранка 
Мајсторовић из Новог Сада, Драган 
Зечевић и Славко Милас из Сомбора 
Марија Богић из Апатина и из Кикин-
де Иван Зарић и Миодраг Војновић. 
После обимног посла и припре-
ма дана 3.10.1998. у Новом Саду у 
просторијама Друштва ЦДП Нови 
Сад одржана је оснивачка скупшти-
на покрајинскиог Савеза који су 
формирале три чланице. Присуство-
вало је 12 делегата. 
Први председник био је Љубо Радо- 
вић а секретар Зоранка Мајсторо- 
вић. Изабрали смо чланове управ-
ног одбора. Ускоро у Савез улазе и 
друга Друштва и сада имамо 11 чла-
ница. 

Колико се од тада променио однос друштва 
према ОСИ ?

Друштво је временом постало при- 
јемчивије за наше проблеме, нашим 
заједничким залагањем. Едукујемо 
се о нашим правима, али још увек 
недовољно. Закони се доносе, а не 
спроводе, негде мало негде никако. 
Још налазим снаге да се максимално 
залажем да би нам сутра било боље.

Колико су Удружења нашег Савеза успели афир-
мисати ОСИ да се укључе у друштвене токове?

Од формирања Савеза за ЦДП 
Покрајине по градовима се форми- 
рају наша друштва.Оснивају се 
и Друштва у Суботици, Сремској 
Митровици, Зрењанину, Ковину, 
Вршцу, Тителу и Панчеву.

Током 2001. године у августу, на 
иницијативу локалне самоуправе 
и Центра за социјални рад Апатин 
чланови из Апатина иступају из оп-
штинског Друштва ЦДП Сомбор и 
формира се Друштво ЦДП Апатин. 
Локална саоуправа је сматрала да 
ће наша организација боље радити 
овако, што се показало и у пракси. 
Сарадњом Центра за социјални рад 
и Друштва ЦДП општине Апатин 
остварују се пројекти. Изградили 
смо заједничким снагама дневни 
боравак, набавили смо комби, свим 
нашим члановима је увећана туђа 
нега и помоћ. Помоћ стручне служ-
бе Центра нам је увек
на располагању.

Апатин је редован домаћин фестивала „ЗЛАТ-
НИ ГЛАС“ у којем наступају ОСИ. Како је то за-
право почело?

На нашим дружењима се увек добро 
забављало и певало. Пре 12 година 
после таквог једног дружења дирек-
торица центра Ленка Бојић дала је 
предлог да би смо могли одржати 
и такмичење у певању. Пре тога ре-

Марију Богић, председницу Друштва за церебралну и дечију парализу Апатин 
и тренутну потпредседницу Савеза за церебралну и дечију парализу Војводине 
„Сунцокрет“, замолили смо за интервју на који се она радо одазвала.
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О ИЗБОРИМА

Људи никада толико не лажу
као што то чине после лова,
за време рата и пре избора.

Ото фон Бизмарк
немачки државник

(1815-1898)

Мали је избор у трулој јабуци.

Вилијем Шекспир
енглески књижевник

(1564-1616)

Увек желимо да на изборима 
победи најбољи. На жалост такав
човек се никад не кандидује.

Вил Роџерс
амерички хумориста

(1879-1935)

довно смо одржавали такмичења у 
пикаду, бацању плочица, висећој куг-
ли и шаху. Одмах, следеће године, уз 
договор са локалном самоуправом, 
Центром за социјални рад, Друштвом 
ЦДП и привредницима града одржао 
се први Златни глас Апатина.
Од онда па до ове године сваког 
јуна одржавамо ово такмичење, 
које се уназад 4 године одржава по 
програмским активностима „Сунцо-
крета” Савеза за ЦДП Војводине као 
покрајинску манифестацију. Уче- 
ствују такмичари из целе Србије.
Морам напоменути да је после дру-
ге манифестације издат ЦД са пес-
мом „Рођени смо једнаки.“ Песму 
је певала победница другог Злат-
ног гласа Јелена Панић. Извођачи 
и сарадници у стварању те песме 
били су Сергеј Ћетковић, Леонти-
на Вукомановић, Александра Радо- 
вић, Јелена Томашевић и Саша Кова-
чевић. Промоција спота и ЦД-а је 
била 15.11.2007. године на Белом 
двору, под покровитељством пре-
столонаследника Александра II Ка-
рађорђевића и принцезе Катарине.

Које су остале активности, у Удружењу ЦДП 
Апатин у току једне године?

По одобреним програмским актив-
ностима од стране Министарства 
за рад борачка и совијална питања 
радионице се одржавају у дневном 

боравку свакодневно уз стручну 
помоћ васпитача. Такоће одлазимо 
у госте сродним организацијама 
једном недељно. Спроводимо и 
спортске активности уз професо-
рицу физичког у хали ОШ Жарко 
Зрењанин.
Сарађујемо са удружењима: Бреза, 
Панонске добре виле, Вредне руке. 
Такође сарађујемо са школама, 
спортистима и имамо заједничке 
излете и дружења. Наше акције 
можете видети на сајту: www.cdp-
apatin.com.

Каква је ситуација са организовањем климат-
ског опоравка за чланове нашег покрајинског 
Савеза за ЦДП Војводине у овој години?

По мојим сазнањима на задњем са-
станку нашег управног одбора од-
ржаном у марту је споменуто да се-
кретар Савеза Славко Милас пише 
пројекат да би се обезбедила сред-
ства за климатски опоравак. 
Пројекат је предат министарству и 
чекамо да ли ће бити усвојен.

Да ли честе смене власти, у Србији, на локал-
ном, покрајинском и републичком нивоу утичу 
на доношење и реализацију закона и пројеката 
за бољу заштиту и лакши живот ОСИ?

Свака смена власти доноси од- 
ређене застоје. Могу да наведем 
пример локалне самоуправе: ако 

на власт дође друга странка која 
не познаје рад нашег Друштва, бло-
кира се рад до формирања других 
институција, и ту се губи драгоце-
но време јер неки и не знају шта су 
ОСИ. Што се тиче Републике, то не 
могу да кометаришем, јер нисам 
упућена у ту област. Једино што 
могу рећи да предлог стратегије 
2016-2020. је добра коју је донела 
Влада Србије. Питање је колико ће 
локалних самоуправа ту стратегију 
усвојити? 
Отварањем поглавља 24 у Бриселу 
отварају се многа права ОСИ јер 
је 2009 године Србија потписала 
конвенцију Уједињених нација о 
правима ОСИ. Шта ћемо ми ту ура-
дити и какве ћемо имати користи 
показаће време.

Шта би сте још рекли на крају овог интервјуа?

Волела бих да се многе жеље ОСИ 
остваре: да се закони више спро-
воде, приступачност побољша, да 
буде мање дискриминације према 
ОСИ, да се ОСИ више укључе у поли-
тику, да би у потпуности остварили 
права на рад и запошљавање, наро-
чито да се више ради на подизању 
свести целокупног друштва према 
особама са инвалидитетом.

Жељко Канурић 
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ЗНАЧАЈ ИГРЕ ЗА РАНИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ

Игра се најчешће дефинише као свака активност 
која се предузима због задовољства које пружа, без 
обзира на коначни резултат. У развоју детета игра је 
и извор задовољства и основни подстицај развоја. 
Одсуство активности које производе задовољство 
изазива код детета напетост и раздражљивост. Уколи-
ко се та непријатна стања чешће јављају и дуже трају 
теже ће се развити способности које дете има.

Игра детета у најранијем узрасту не подлеже ни-
каквим правилима. Дете се игра кад жели и где жели. У 
најранијем узрасту нису му неопходне посебне играч-
ке. Сваки предмет који му је на дохват руке, а посебно 
властито тело, може бити погодан за игру. Каракте-
ристике игре деце са инвалидитетом могу ићи у два 
правца, одсуство спонтане активности или претерана 
активност. У првом случају родитељ треба пријатним 
покретима (мажењем, гласом, пасивним покретима...) 
да подстакне дете на активност. 

У другом, неопходно је организовати ту активност 
смиривањем детета (узимањем у наручје, пријатним 
и нежним гласом, скретањем пажње на дешавања у 
околини...) Код деце без инвалидитета већ у другој 

години долази до промене и активност уступа место 
играма у којима се тражи контакт са другом децом или 
одраслима. У тој фази смисао игре је задовољење по-
требе детета за сигурношћу и љубављу. Нека деца са 
инвалидитетом могу имати тешкоће са укључивањем 
већег броја деце у игру или се осећати угрожена 
њиховом близином. Због тога се овој деци с обзи-
ром на ниво укупног развоја мора пружити додатна 
помоћ која се састоји у томе да родитељи преузимају 
улогу вршњака у игри док се дете не оспособи да се 
колико год је то могуће равноправно укључи у своју 
вршњачку групу. 

Трећа фаза у развоју игара код деце јесте 
укључивање детета у игре које садрже у себи раз-
не улоге (родитеља и детета, лекара и детета, шко-
ле...) Деца са инвалидитетом по правилу имају мање 
искуство у играма такве врсте, мање се друже са 
вршњацима и одраслима изван породице што за по-
следицу има сиромашнију игру код ове деце уколи-
ко се одрасли активно не укључе и обогате дечије 
искуство. У почетку сва деца (са и без инвалидитета) 
игре разних улога играју без неких посебних правила, 
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немају јасан план игре и често је прекидају. Касније 
дете прихвата правила, али их деца са инвалидите-
том спорије и на каснијем узрасту усвајају. Некада 
су природа и степен инвалидитета такви да значајно 
отежавају равноправно учешће детета у игри са 
вршњацима. Овај проблем можемо превазићи на два 
начина: укључивањем детета у групу млађе деце како 
би се код њега постепено развијало осећање успеш-
ности и бриге за друге и како би њихове способности 
за учествовање у игри биле приближно уједначене. 
Други начин јесте модификација правила игре тако 
да се деци без инвалидитета отежају услови како би 
деца са инвалидитетом имала шансе да победе. На 
пример у игри пикадо деца без инвалидитета више се 
удаље од табле, бацају стрелицу недоминантном ру-
ком, гађају затворених очију. У пракси се показало да 
друга деца радо прихватају ово отежавање услова и 
да игра за обе стране постаје занимљивија. 

За децу са инвалидитетом неке играчке морају 
бити сталне и увек на истом месту. Таквој деци је често 
потребно више понављања и вежби како би овладала 
играчком, активношћу или вештином. Као и са сваким 
дететом немогуће је предвидети тачно која играчка 
ће бити најзанимљивија, али оно што не смемо да 
заборавимо је да је најдража дечија играчка мајка и 
њен умирујући глас. За свако дете родитељ је први и 
најважнији партнер у игри. Један од најчешћих пропу-
ста родитеља деце са инвалидитетом јесте што непо-
средном контакту и игри са дететом не придају значај 
који имају за дечији развој! Успостављање контакта 
између родитеља и детета са инвалидитетом је обо-
страно отежано. Многи родитељи се тешко суочавају 
са проблемом па не могу да се опусте и покрену дете 

на игру. Када добију савет да се са дететом играју што 
чешће одустају након првих покушаја. Дати савет 
схватају као обавезу, не успевају да се опусте, што има 
за последицу да дете не реагује на њихов подстицај. 
У тим ситуацијама мајке исказују бригу о детету тиме 
што велики део енергије улажу у извођење вежби, 
организовање активности везаних за медицински 
третман, одржавање хигијене и исхрану детета. Оче-
ви све чешће изостају од куће, повећавају актив-
ности на послу или се посвећују својим хобијима са 
пријатељима. У ери компјутера, мобилних телефона 
и таблета рачунара, недостатка времена у трци за 
новцем родитељи често занемарују важност игре и 
интеракције са децом па неретко деца проводе по чи-
тав дан испред тв екрана гледајући цртане филмове 
или играјући игрице на компјутеру. Крајњи резултат 
свега тога је успорен развој детета, неприпремљеност 
детета за игре са вршњацима и крајње последице су 
знатно теже него што би морале бити с обзиром на 
врсту и степен тежине инвалидитета. 

Оба родитеља морају учествовати у игри са де-
детом с тим што када су у питању девојчице мајке 
преузимају нешто активнију улогу, а када се ради о 
дечацима ту улогу преузимају очеви. Важно је да по-
родица буде на окупу било да се играте у кући или у 
природи. Бавите се својом децом и не очекујте да то 
неко други ради за Вас. Играјте се, идите у парк, по-
зориште, биоскоп, путујте.... Дете никада неће запам-
тити свој најбољи дан испред телевизора, компјутера 
и таблет рачунара.. 

Весна Паушић 
дипломирани дефектолог

О МАСИ

Маса има много глава
али ни један мозак.

Томас Фулер
енглески свештеник и писац

(1654-1734)

Маса просуђује врло
ретко по истини, а по
јавном мњену највише.

Марко Тулије Цицерон 
римски писац, филозоф и политичар

(106-43 пре нове ере)

Док се кличе,
сме ли се мислити.

Габријел Лауб
чешки афористичар

(1928-1998)



Među nama postoje ljudi, kojima je malo reći hvala, uvek 
su tu da nam nesebično pruže pomoć i podršku. Baš tako 
želimo da opišemo našeg  velikog druga, najaktivnijeg čla-
na u našem Udruženju „SUNCE“ za dečiju i cerebralnu pa-
ralizu JBO Novi Sad, plivača Uroša Janića. Naš Uroš je desna 

ruka svima nama. Skuva kafu svima koji dođu u 
Udruženje. Uvek je spreman za akcije i sitne po-
pravke. Za sebe, voli da kaže da je naš majstor.

Uroš je veliki sportista, član Saveza za  sport i 
rekreaciju grada Novog Sada. Od 1995 godine 
aktivno učestvuje na  republičkim, pokrajinskim 
i gradskim takmičenjima za OSI u plivanju. Uroš 
je istrajan borac. Uvek ide napred i gde god da 
ode na takmičenje, zna se da će osvojiti meda-
lju. Uroš Janić za sada ima 52 medalje, od kojih 
su 35 zlatnih, 10 srebrnih i 5 brozanih medelja. 
Uroša očekuju nova takmičenja. Mi verujemo u 
njega i  zajedno nastavljamo brojati osvojene 
medalje. 

Voleli bi smo da ga i drugi upoznaju, jer od 
Uroša svako od nas može nešto da nauči. Iako 
je, Uroš gluvonema osoba, mi se s njim dobro 
sporazumevamo ! Uroš kad se smeje, smeje se 
iskreno i od srca. Kada ga nešto naljuti, to nam 
da do znanja, i mi ga saslušamo i brzo rešimo 
nesporazum.

Uroš obožava ulogu majstora. Kad se u Udruže-
nju ili u dnevnom boravku nešto pokvari uvek 
je tu da sa ponosom popravi. Zato je Uroš Janić, 
zbog svega, svetao primer uspešnog sportiste, 
aktivnog člana našeg Udruženja „SUNCE“ i ver-
nog prijatelja.

Miroslav Debeljčki i Jelena Radović 
pravno-motivaciona radionica

Udruženja građana Sunce za cerebralnu i 
dečiju paralizu južno-bačkog okruga Novi Sad
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СУНЦОКРЕТ 

UROŠ JANIĆ PLIVAČ UVEK NA POSTOLJU



PARASTRELIČARI OPSTAJU 

UZ ENTUZIJAZAM 

Proteklog vikenda je u Pančevu održa-
no ligaško takmičenje na kome je uglav-
nom iz materijalnih razloga učestvovalo 
svega pet klubova. Uprkos svemu, takmi-
čarima među kojima ima teških invalida 
ne nedostaje entuzijazma. Verovatno bi 
vam delovalo kao preterivanje da čujete 
kako se ljudi s protezom umesto ruke ili 
čak slepi i slabovidi bave streličarstvom, 
ali je dovoljno doći na trening jednog pa-
rastreličarskog kluba, pa se uveriti da je to 
istina.

Ovi klubovi imaju svoju asocijaciju i 
ligu. Za sve to je, u velikoj meri zaslužan i 
jedan Pančevac.Iako i sam živi s teškim in-
validitetom, on uporno insistira na pravu 
ljudi s hendikepom da se bave sportom i 
za to ima argumentaciju: “Ako vam kažem 
da je parastreličarstvo prvo terаpeutska 
disciplina, tako je i izmišljena 1945. godi-
ne, onda znate da sve što se njime dobija 
čist plus za državu”, kaže Radovan Nikolić, 
savezni trener parastreličarstva. Nikolić 
ističe da je država čak obavezna da pos-
pešuje uključivanje invalida u normalan 
život i preko bavljenja sportovima. On 
dodaje da bi izgradnja infrastrukture i fi-
nasiranje takvih klubova pokazali da smo 
među najboljima u Evropi, jer naši para-
streličari već sad imaju rezultate poput 
svojih kolega bez invaliditeta.

„Posle devet godina rada imali smo 
dva kandidata za Olimpijadu. Kad su u pi-



SUNCOKRET FOTOREPORTAŽA

PARASTRELIČARI OPSTAJU 

UZ ENTUZIJAZAM 

tanju streličari bez invaliditeta još se nije 
desilo ni za vreme SFR Jugoslavije da su 
imali kandidata za Olimpijske igre”, dodaje 
Radovan Nikolić.

Jedan od onih kojima je za dlaku iz-
makla paraolimpijada u Riju je član kluba 
„Duga strela” iz Pančeva.

„Bio sam blizu. Bilo je tu nesporazuma 
oko FITE i oko takmičarskog dela. Uglav-
nom, izgubio sam u raspucavanju za od-
lazak na Olimpijkse igre u Riju”, kaže Dejan 
Forgo, član kluba „Duga strela” iz Pančeva.

Parastreličari tvrde kako im taj sport 
pomaže fizički i psihički.

„Malo sam i slučajno naišao na ovaj 
vid rekreacije jer mi je drugar trenirao, pa 
smo se slučajno sreli i tako sam i ja počeo. 
Dobar je sport, relaksirajući i opušta”, kaže 
Aleksandar Žepinić, član kluba „Veteran” iz 
Subotice.

U Srbiji ima ukupno 12 parastreličar-
skih klubova, ali nemaju dovoljno sred-
stava za rad. Opremu koja nije jeftina 
takmičari uglavnom kupuju sami. Zbog 
nedostatka sredstava se dešava da na ta-
kmičenju kao poslednjeg puta u Pančevu 
učestvuje samo trećina registrovanih klu-
bova.

Izvor: RTV 
(Dragan Vukašinović)
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RADIONICE 
DCDP „SUNCE” 

NOVI SAD

Keramika, kuvanje, ručni radovi i 
pravno savetodavna radionica.

Udruženje građana Sunce za cerebralnu i dečiju 
paralizu JBO Novi Sad.
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SOK OD PARADAJZA

Paradajz se načešće koristi za sala-
te, čorbe ili sosevе, ali i kao sok. A, da 
li ste znali da je sok od paradajza naj-
hranljiviji oblik ovog povrća ? Sok od 
paradajza sadrži neverovatno mnogo 
aktivnih sastojaka i ako ga budete pili 
redovno, osetićete mnoge dobrobiti 
za lično zdravlje !

Pun je vitamina
Svež sok od paradajza je odličan 

prirodni izvor vitamina A i C.   Redov-
nom konzumacijom soka, sprečiće-
te pojavu bolesti koje su vezane za 
vid, ojačaćete imuni sistem i održati 
zdravlje zuba i kostiju.

Snižava holesterol
Zbog nepravilnog načina ishrane, 

sve više ljudi ima povišen nivo ho-
lesterola u krvi. Sok od paradajza je 
bogat vlaknima koja povećavaju nivo 
dobrog holesterola, a smanjuju nivo 
lošeg holesterola, zahvaljujući prisu-
stvu niacina.

Oslobađa otrova
Naše telo je, nažalost, postalo skla-

dište za toksine i razne aditive, kojih je 
hrana koju jedemo puna. Paradajz sa-
drži hlorin i sumpor koji potpomažu 
rad jetre i bubrega. Zato je paradajz 

najbolje povrće kad je 
detoksikacija u pitanju.

Stimuliše rad creva
Milioni ljudi u sve-

tu imaju probleme s 
crevima. Ako i vi imate 
probleme s nepravilnim 
radom creva, sok od pa-
radajza će pomoći. To 
znači da će varenje biti 
olakšano i da nećete pa-
titi od zatvora.

Pomaže pri mršavljenju
Redovna konzumacija soka od pa-

radajza pomaže hidrataciju organiz-
ma, a vlakna kojih u soku ima mnogo, 
pružaju osećaj sitosti, što će pomoći 
ako ste na dijeti. Takođe, snabdeva 
telo svim hranljivim sastojcima, pa 
osigurava da se svi metabolički pro-
cesi u organizmu odvijaju kako treba.

Štiti od bolesti srca
Paradajz je bogat vitaminom B6, 

pa je njegov sok najbolje sredstvo 
za preventivu kad su bolesti srca u 
pitanju. Smatra se da vitamin B6 raz-
bija homocistein, aminokiselinu koja 
oštećuje krvne sudove i time dovodi 
do bolesti srca.

Poboljšava ten
Sok od paradajza možete i aplici-

rati direktno na kožu, spolja. Sem što 
ima posvetljujući efekat, sprečava po-
javu akni, smanjuje lučenje sebuma 
(što dovodi do akni), uklanja fleke na 
koži i zatvara otvorene pore.

Uništava slobodne radikale
Pijenjem samo jedne čaše soka od 

paradajza dnevno, sprečićete pojavu 
slobodnih radikala u telu. Slobodni 

radikali su veoma štetni molekuli koji, 
u krajnjoj liniji, mogu dovesti do poja-
ve raka. Budući da je paradajz odličan 
prirodni izvor antioksidanasa, zausta-
viće pojavu i dejstvo slobodnih radi-
kala.

Sprečava oboljevanje od raka
Paradajz je odličan izvor likopena, 

koji sprečava pojavu nekoliko oblika 
raka, uključujući i rak pluća, rak dojke, 
rak prostate, rak creva i rak pankreasa.
Sve ovo je sigurno dovoljno da poč-
nete da pijete čašu soka od paradajza 
svakodnevno.

Sok od pradajza – recepti

Paradajz je sezonsko povrće, ali 
ga u obliku soka možete konzumirati 
cele godine. Naravno, najbolje je kada 
je sok sveže ceđen, zato iskoristite go-
dišnje doba pred vama kada ga ima u 
izobilju.

Za svež sok od paradajza potreb-
no vam je:

•  2 velika paradajza
•  1 celer
•  1 krastavac
•  malo peršunovog lišća
•  pola kaščice soli (opciono, mo-

žete da probate i bez toga) Sipajte 
sastojke u blender i sameljite u sok. 
Popijte odmah!

Slatka varijantu soka od paradajza:
•  3 jabuke
•  3 šargarepe
•  2 paradajza   
Kao i kod prethodnog recepta, sa-

stojke sameljite u blenderu i konzu-
mirajte odmah!

Telegraf.rs / StazamaZdravlja

Sok od svežeg paradajza je najhranljiviji oblik ovog povrća, i posebno je zdrav 
za organizam



СУНЦОКРЕТ

12

su
n

co
k

re
t

ДУХ И ЗНАЊЕ НИСУ ВЕЗАНИ 
ЗА ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА

Осамнаестогодишњи Добросав Влашковић живи са по-
следицама церебралне парализе, али редовно похађа 
Електротехничку школу „Раде Кончар”, има све петице, 
води пројекте намењене младима, припрема курсе-
ве о информативно-комуникационим технологијама, 
планира оснивање социјалног предузећа за израду со-
фтвера, ужива у боћању и одличан је шахиста
Недавно је основао удружење које је назвао ШИФТ 
(по команди на компјутерској тастатури), с намером 
да подстакне и подржи себи сличне младе, на путу 
доказивања да су једнако вредни као сва остала деца. 
То ради кроз пројекат „Знање је вредност”, који је сам 
осмислио, презентовао и спроводи га од 6. априла.
Како објашњава, циљ пројекта је смањење завис-
ности особа са инвалидитетом, буђење њиховог ин- 
тересовања за информационо-комуникационе тех- 
нологије (ИКТ) и подстицање да их упознају кроз ин-
клузивно образовање. То је, наглашава Добросав, и те 
како могуће уз помоћ савремених такозваних асистив-
них технологија, у које спадају таблети, рачунари, али 
и разна помагала која људи блиски деци са хендике-
пом могу да направе и олакшају им приступ интернету, 
компјутерима, програмирању, ИКТ-у.
– Осим пројекта „Знање је вредност”, осмислио сам и 
остале активности мог удружења за информатичку 
едукацију и спорт и рекреацију особа са инвалидитетом 
ШИФТ. Сам сам креирао сајт, на коме су приручник за 
дигитално описмењавање и тестови за проверу знања 
из информационе технологије. Наравно, презентације 
у јавности, али ни одлазак у школу не би били могући 
да уз мене по цео дан није мој отац Љубислав – истиче 
Добросав.
Тата Љубислав са њим иде и у школу и седи на свим ча-
совима. Без његове помоћи Добросав не би могао сам 
ни да уђе у школу. Чак не постоји ни рампа за електро-
моторна колица, па отац савладава тих осам степеника.
Отац му је направио и помагала помоћу којих је причвр-
стио лаптоп за колица и тако хвата белешке на часу.
– Када има писмени из математике, Добросав ми дик-
тира решења задатака, а ја их записујем и предајем на-
ставницима – каже Љубислав Влашковић и додаје да је 
захвалан управи школе што је због његовог сина каби-
нет за рачунарство пресељен у приземље, тамо где су 
му и учионице.
– Тоалет му није прилагођен, али сналазимо се. 
Најважније је да нижемо петице у дневнику. Школски 
другари и професори га прихватају као равноправног 

и за три године нисмо доживели ниједну непријатност 
– истиче отац Љубислав.
И дељење тих и таквих искустава битан је део Добро- 
сављевог пројекта „Знање је вредност” којим жели да 
докаже да деца са хендикепом
у много чему могу да буду најбоља међу својим 
вршњацима, ако одаберу занимања за која имају скло-
ности и способности.
Добросав ниже успехе и на такмичењима из математи-
ке, основа електротехнике и информатике. Недавно је 
добио диплому на математичком такмичењу „Мисли-
ша”. Увелико се припрема за републичко надметање 
најбољих младих математичара које организује Мате-
матичко друштво „Архимедес”. Успут савладава про-
грамске језике, а жеља му је да студира Електротехнич-
ки факултет, смер софтверско инжењерство. Циљ му је 
да Удружење ШИФТ прерасте у социјално предузеће за 
израду софтвера. Ускоро ће организовати и едукације 
за особе са инвалидитетом, а намера му је да најбоље 
полазнике курса „регрутује” за рад у том будућем 
предузећу. У плану има и оснивање центра за асистив-
не технологије, из кога би у школе које похађају деца 
са инвалидитетом слао помагала за учење каква су и 
њему била потребна. Уступање тих помагала биће, како 
каже, бесплатно, а Добросав тражи донаторе који би 
му помогли да набави опрему неопходну за оснивање 
центра.
Уз све обавезе и планове на чијем остварењу ради, До-
бросав у слободно време ужива у боћању, али и – шаху. 
Озбиљно се припрема за учешће на шаховском држав-
ном првенству у Јагодини и на турниру „Белгрејд опен”.

Драгана Јокић-Стаменковић  ПОЛИТИКА



Proslava Dana OSI je održana 3. decembra u prostorija-
ma restorana „Lovac“. Tom skupu je prisustvovalo oko 
100 članova, sa njihovim pratiocima, gostima iz drugih 
organizacija kao i gostima iz lokalne samouprave. Doma-
ćin  proslave bilo je Društvo CDP Kikinda, a pomagali su 
i učestvovali u proslavi: Društvo amputiraca, Udruženje 
slepih i slabovidih, Udruženje boraca kikindske opštine, 
Društvo distrofičara Kikinda i Udruženje multipleks skle-
roza iz Kikinde. Proslava je trajala u periodu od 10 do 15 
časova, gde je predsednik Opštine Kikinda, Pavle Markov 
održao kratak govor, nakon čega je usledio ručak i druže-
nje uz veselje i muziku.
Proslava dočeka Nove godine održana je 28.12.2016. 
godine u prostorijama restorana „Lovac“. Bilo je prisutno 

oko 40 članova sa 
pratiocima i gostima 
iz Društva multipleks 
skleroze iz Kikinde, 
koji su pomogli u 
organizovanju  pro-
slave. 
U toku proslave po-
deljeno je 18 pa-
ketića najmlađim 
članovima Društva 
za CDP Kikinde koje 
je donirala lokalna 
samouprava, nakon 
čega су usledili ručak 

i veselje. Na prosla-
vi članovi upravnog 
odbora društva za 
CDP Kikinde Dragan 
Francuz i Želimir Mi-
lić su regulisali troš-
kove muzike i delom 
troškove pića. Muzi-
ku su sačinjavali otac 
našeg člana Mikluc 
Đorđa i njegov stric, 
na čemu im je druš-
tvo zahvalno.
Proslava Dana žena 
je organizovana 7. 
marta u prostorijama 
restorana „Lovac“. U 
proslavi Osmog marta su učestvovala, pomogla i prosla-
vila ista udruženja kao i za  proslavu Dana OSI i dočeka 
Nove godine. Naše Društvo je i ovde bilo domaćin. Na 
proslavi je bilo oko 50 članova sa pratiocima i gostima. 
Ženskim članovima društva je uručen po jedan cvet, na-
kon čega je usledilo veselje i ručak. Muziku su opet sači-
njavali otac Mikluc Đorđa Mile i stric, a troškove muzike i 
prevoz obezbedilo je naše Društvo CDP Kikinda. Skup je 
počeo u 10 časova i završilo se oko 16 časova.

Stevan Zarić
SEKRETAR DRUŠTVA CDP Kikinda

VESTI Novi Sad

VESTI Kikinda
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MOTIVACIONA TRIBINA „UČINI VAŽAN KORAK ZA SEBE”

PROSLAVA DANA OSI, DOČEKA NOVE GODINE 2017. I DANA ŽENA 
U DRUŠTVU CDP KIKINDA

U okviru redovnih programskih aktivnosti „SUNCOKRET” 
saveza za C.D.P. Vojvodine, održavaće se motivacione tri-
bine pod nazivom „UČINI VAŽAN KORAK ZA SEBE”. Tribine 
su motivacionog karaktera, čiji je cilj: Da ojača motivaciju 
i da pruži bolji pogled na svet osoba sa posledicom ce-
rebralne i dečije paralize. Autorka i voditeljka tribine je 
Jelena Radovic, diplomirana pravnica, osoba koja živi sa 
posledicom cerebralne paralize. Kroz primer svoje život-
ne priče, već šest godina  motiviše druge da rade na sebi, 
da ožive svoje snove i da nikad ne odustaju.
Opis tribina: ravnopravnost, terminologija osoba sa in-
validitetom, podizanje svesti o preprekama sa kojima se 

suočavaju osobe sa posledicom cerebralne paralize.
Bez obzira na koji način „KORAČAMO”, uz pomoću kolica, 
hodalice, štapa ili samostalno naš prvi korak prema vedri-
joj slici nas samih zavisi od toga koliko smo spremni da 
realno sagledamo naša ogranjičenja i učinimo bar jedan 
pokret da nam bude bolje! 
Ja hrabro „KORAČAM” i uspela sam da rešim svoje samo-
stalno kretanje po gradu, da srušim mnoge prepreke u 
sebi, pa onda i oko sebe. Verujem da mnogi od vas mogu 
daleko više od mene! Dakle, hajde da zajedno otklonimo 
naše prepreke i učinimo taj naš VAŽAN KORAK! 

Jelena Radović
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НАША ЗЛАТНА ГРЕДА

Ратко Бибић

Оно чисто ради реда,
свима вам кажем 
ово је моја златна греда.
И сви добро знате да
много тога вреди у овој
нашој златној греди

И одма после другог рата,
овде у нашој златној греди
пронађена је руда црног 
злата . Овде у нашој златној
греди, много је тога што
још увек вреди.

Ова наша златна греда баш
свашта има, и  није важно 
да ли је лето или зима.
Ево сутра рујна зора свиће,
и још лепша Греда биће.

Знам да тако бити мора,
баш је лепа ова зора .
Што нас управо буди, и
много тога лепог нам нуди.

Ова моја Златна греда,
још увек ми мира неда.
Али недам ни ја њој,јер
 овде живим живот свој.

 Наша Златна греда баш
свашта  има, и није важно
да ли је лето или зима.
Још много тога вреди, 
у нашој Златној греди.

И опет вам кажем оно 
чисто ради реда, ово је
 наша Златна греда.
Хајде човече мало пожури,
како не видиш да из наше
Златне греде, злато цури.

Цури брате све на штрафте,
то је доказ да је ова наша
земља пуна нафте.А сад  
још нешто да ти кажем и
веруј ми ја  те не лажем  

Ако те неко можда пита,
слободно му реци да је 
ова наша Златна греда,
пуна жита. Пуна жита,
пуна соје, то је злато и
моје и твоје.

О СТРАХУ

Зец сматра да је сваки 
напад уперен против њега.

Иља Иљф
руски хумориста

(1897-1937)

Плашљив човек не може  
да буде срећан јер људи га не трпе,
жене га не воле, а и он сам себе презире.

Ефрашим Кишон
израелски књижевник

(1924-2005)

Боље је једном заиста умрети,
него цео живот умирати од страха.

Езоп
грчки баснописац

(620-560 пре нове ере)
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SUNCOKRET Priča

JA SAM IMAO TALENAT

Marko Ivančević

Mesecima sam  razmišjao da li da se prijavim za popu-
larni šou. TV Pink je takva televizija da čovek ništa novo 
ne može da nauči: Jeftine reklame, plastične maske... 
Mislim da svako ima talenat za nešto. Međutim, tu treba 
razdvojiti dobro uvežbanu tačku od stvarnog dara. Moj 
plan je bio da pokažem da imam  talenat za pisanje poe-
zije. Znao  sam da će prvo novinarsko njuškalo pokušati 
da sazna osnove o mom radu. Znao sam da niko neće  
verovati da u devet debelih rokovnika može stati 1330 
pesama. 

Čekali smo dugo nastup, skoro čitav dan, u haustoru 
gde se nalazi i prostorija gde  svi takmičari bivaju inter-
vjuisani radi potpunog utiska o kandidatu. U vrlo  prijat-
noj atmosferi s početka žiri  je pokušao na različite nači-
ne da primiri tremu koja me je obuzela. Odgovarao sam 
na pitanja u četiri razgovora o mom stvaralaštvu. Svako 
ko je hteo mogao je da dobije uvid u stvarno brojčano 

stanje mojih stihova. Imao sam podršku drugih takmiča-
ra. Tu smo se sprijateljili, iako smo bili konkurenti. .Pažji-
vo sam ih sve posmatrao. Sjajni su! Svi su ponosni jer su 
došli u Beograd. Draga bića iz raznih mesta duž cele Sr-
bije. Naša zemlja je izrodila puno talentovane omladine.
Oponašaju svoje idole ili izvode gimnatičke akrobacije. 
U tom zajedničkom druženju shvatio sam koliko je naša 
provincija spremna da se useli u glavni grad, bez bojazni 
da su taj film već svii videli. 

U dugačkoj koloni učesnici su se smenjivali i smenji-
vali... Satima pokušavam da odaberem pesmu za nastup 
i to me je prilično  iscrpelo. Međutim žiri nije hteo da to-
leriše takvog kandidata. Pesma kojom sam se predstavio:  
„KAD BI KOLICA PROHODALA” je imala pozitivno emotiv-
ni odjek u publici. Žiri nije uspeo da sastavi komentare za 
moj scenski nastup. 

Poezija nije dobila očekivanu 
podršku. Povukao sam se sa scene, 
ali nikako razočaran. Istina da sam 
i prošao dalje, ne znnan sta bih ra-
dio, jer za nastup tog formata tre-
ba mnogo više atrakcije i ideja.

Što sam hteo to sam i dobio! 
Moji drugari su me bodrili. Vrlo ko-
rektnim sugestijama sprečavali su 
da me moje umetničko posrnuće 
ne izvede iz redovnog koloseka. Ni-
sam prošao dalje, ali sam zato bio 
ambasador osoba sa invaliditetom, 
jer su mi u pesmi opevana kolica 
bila ujedno i cela scenografija. 

Podržavam sve vas koji planira-
te izvesti nesto sličnо! Nisam bio 
među oblacima i bogovima. Poku-
šao sam da budem jednak  bar u 
činjenici da svako od nas ima svoj 
životni prostor, da ga iskoristi što 
ga i čini čovekom. Tada možemo 
zaključiti da SVI IMAMO TALENAT !

P.S. Snimak tog mog nastupa 
do danas nije nigde objavljen!
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НОВИ  ДАН

ПОДМОСКОВСКА

АКО ПРЕЖИВИМ

Испијам јутарњу кафу,
да некако смирим нови дан,
јер опет сам ружно сањао:
Дошла си ми поново у сан !
Махала си са цветом у руци
Око тебе звери, вуци...
Из ока су ти кануле сузе две.

Сањао сам страшне, ружне сне !
Нисам могао ни име да ти кажем,
убио ме Бог ако те лажем !
Некако сам ипак отворио очи,
знао сам да ми нећеш доћи.
Све је то био један ружан сан,
испијам јутарњу кафу 
и почиње нови дан.

Први сунчани зрак небом се прелама,
освануло јутро у бескрајним зорама !
Драга моја уснула је под брезама,
Москва се чује у старим чезама.
Понекад је тихо плакала у сну,
сузама је квасила шарену мараму !

Код брезе је израсло мирисно цвеће,
она га узбрати никада неће !
Волела је сунце, зору и дан,
само да сања свој најлепши сан !
Кажи јој срећо још увек је волим,
А ти, Москво не плачи, за њу се молим...

Ах, љубави моја. заносна мила,
ко те љубио, чија си била?
За све је крива та проклета свила!

Помози ми Боже да ми се врати,
радост мом срцу не ускрати,
ево ти  душа и младост моја,
жеља нек буде и воља Твоја !

Праштај Боже грешна је била,
волела ме је нежно моја мила.
За све је крива та проклета свила,
Ах, како ми је још та жена мила!


