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НЕКА СЛОВА ГОВЕРЕ –
УПОЗНАЈТЕ НАС 

Међународни дан церебралне парализе се обе-
лежава сваке прве среде у октобру и то је дан који 
је посвећен особама са церебралном парализом. 
Октобар је месец који за собом доноси и недељу 
солидарности која је такође посвећена особама са 
последицама церебралне и парализе. Код нас се 
традиционаално обележава сваке године, где год 
постоје таква удружења. 
Церебрална парализа (Паралyсис церебралис ин-
фантиум, лат.) је скуп најразноврснијих физичких, 

чулних и менталних оштећења која настају као 
последица повреде мозга, најчешће приликом 
порођајних компликација. 
Важно је да се, по ко зна који пут, понови да цере-
брална парализа није болест, већ је то СТАЊЕ ПО-
ВРЕДЕ КОЈЕ ОСТАЈЕ ЗА ЦЕО ЖИВОТ! Свака особа са 
послетицом ЦП је различита, неко хода и има само 
благо уврнуте руке или ноге, неко само тежа хода, 
неко користи ходалицу, штаке, штап или колица. 
Има на жалост и особа који само вегетирају, носе 
палене и свој живот проведу у кревету. Код неких 
је говор очуван, неки говоре отежано, а неки само 
испуштају крике. Ментална оштећења, као и спазам 
су код неког мање изражени, или знатно више, или 
су, код неког, невољни покрети једва приметни. 
 Са последицама церебралне и дечије парализе се 
живи, школује, ради, воли, и прихвата живот какав 
јесте. Ми смо особе којима не треба сажаљење, него 
раумевање и пре свега поштовање наше личности 
и наших права. Не говорите у место нас, јер међу 
нама има особа које морају и могу да се изборе за 
своје место у дрштву! Упознајте нас и лакше ћемо 
се разумети! Не дискриминишите особе смањених 
менталних способности јер су и они људи ! Пустите 
особе које не говоре или отежано говоре да се на 
свој начин изразе и поштујте њихово мишљење! 
Обратимо пажњу на податке колико је у задњих пар 
година рођено деце са последицама церебралне 
парализе, шта медицина и друштво раде за нас? 
Многи родитељи имају море питања која остају без 
одговора. Да ли родитељма дајемо довољно под-

ршке и мотивације? Да ли неко обраћа пажњу на 
самохране родитеље и где су њигова права? 
Морамо да будемо активни, да се изборимо за 
најосновнија људска права која нам припадају: као 
што су право на рехабилитацију, право на послов-
ну способност, право на персорналну асистенцију, 
право на ортопедска помагала... 
Јавна дискриминација према особама са последи-
цама ЦДП се и даље дешава сваки дан ! У медијума 
смо познати као популација која само тражи помоћ 
за лечење. Ретко када скрећемо пажњу на наше 
потенцијале. Зашто, на пример, не кажемо браво 
за асистивне технологије које нам пружају бољу 
самосталност? Зашто не кажемо браво особама са 
ЦДП које воде самосталан породични живот и имају 
децу? Зашто не ширимо такве позитивне примере? 
Зашто не причамо о рехабилитацији или о нашем 
свакодневном вежбању које одржава наше физчко 
стање? 
 Имам тридесет и три године. Живим са тешким об-
ликом церебралне парализе. Уз подршку породице 
постигла сам више од онога шта су рекле медицин-
ске прогнозе. Још увек померам границе... ако у 
ствари оне и постоје? Пала сам безброј пута и увек 
сам имала вољу да устанем ! Живот ми није лак али 
и такав има своје чари.  

Јелена Радовић
координатор правно-мотивационе радионице 
„Кажи ми лепу реч” „Удржење СУНЦЕ“ ЦДП Нови Сад
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UČINI VAŽAN KORAK ZA SEBE 
„Verujte u svoje korake, nije važno da li su mali ili su veliki. Važno je samo da ne stojimo na putu koji nas vodi napred”.

Jelena Radović
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ХАРМОНИКА УВЕК НА ДОХВАТ РУКЕ

Да ли си задовољан освојеним првим местом у 
Апатину ове године?
Наравно, заиста сам презадовољан. 
Ово ми је други пут да се такмичим 
у „Златном гласу“. Први пут сам се 
пријавио прошле године и освојио 
четврто место. Ове године сам се 
припремао и вежбао, те поново от-
ишао на такмичење. По мишљењу 
стручног жирија био сам најбољи! 
Мало је рећи да сам задовољан,   
и могу само да кажем да ћу се 
пријавити и следеће године и по-
трудити се да одбраним шампион-
ску титулу.

Шта су ти рекли укућани и пријатељи када су 
сазнали за твој успех?
Сви су заиста били поносни на мене 
и одушевљени мојим резултатима. 
Одмах други дан након такмичења 
код куће смо скували паприкаш и 
дружили се, и сабирали утиске. Ја 
сам те вечери док смо јели и части-
ли се отпевао пар песама уз хармо-
нику, а затим смо сити и весели от-
ишли на спавање.

Да ли си се надао да ћеш победити?
Пуно сам вежбао за овогодишњи 
„Златни глас“. Искрено, нисам оче-
кивао победу. Прошле године се ни-
сам оволико спремао за такмичење 
и заузео сам четврту позицију. 
Овај пут сам на такмичење дошао 
спремнији, али нисам ни слутио да 
ће стручни жири баш мене прогла-
сити победником.

Које си две песме отпевао? 
У такмичарском делу певао сам 
песму „Споменар“ од Шекија Тур-
ковића, и песму „Тебе нема“ од Ма-
ринка Роквића. Касније, када су сви 
такмичари отпевали своје песме, 
публика је тражила да певам још, 

па сам отпевао и песму „Остарићу 
нећу знати“.

Свираш хармонику и певаш! Како је то код тебе 
почело?
Све је почело када сам имао не-
ких осам или девет година. Тада се 
појавила моја љубав према музи-
ци, првенствено према свирању 

хармонике јер сам од малена окру-
жен хармоникама. Стапар је село у 
Војводини са највише хармоникаша 
(данас их има око тридесет), тако да 
ми је хармоника одувек била на до-
хват руке. Са неких тринаест година 
сам од другара добио прву хармо-
нику и сам сам кренуо да вежбам. 
Тада је све и почело.

Немања Радојевић, редовни члан Друштва за церебралну и дечију парализу Сомбор, 
освојио је прво место на такмичењу певача аматера и особа са инвалидитетом на музичкој 
манифестацији „ЗЛАТНИ ГЛАС“ у Апатину 2017. године. То је био повод за интервју, са њим, 
у овом броју СУНЦОКРЕТА.
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О  ЉУДИМА

Људи су некад били  ближи 
једни другима. Оружје није 
имало тако велик домет.

Станислав Јиржи Лец
пољски сатиричар и  песник

(1909-1966 )

Људи су као листови у шуми 
којима се  ветар поиграва.

Хомер
грчки песник

(8  и  9 век пре нове ере)

Не волим људе који се извлаче 
из свега, као кишне глисте, без  
ожиљака и огреботина.

Данило Киш
наш писац

(1935-1989)

Имаш ли прилику да у Стапару засвираш и за-
певаш негде?
Као што сам рекао, Стапар је село у 
Војводини са највише хармоника-
ша, те се из тог разлога баш у Стапа-
ру одржава такмичење „Прва хар-
моника Војводине“ које је познато 
не само у Србији него и у околним 
земљама као што су Хрватска, Бо-
сна и Херцеговина, Словенија, Ау-
стрија и можда још неке. На том 

такмичењу сам имао при-
лику три пута да засви-
рам хармонику. А што се 
тиче певања, певам када 
одем негде на свирку и на 
такмичење „Златни глас“ 
у Апатину.

Ко ти је музички узор у свирању 
хармонике? 
Музички узор што се тиче 
хармонике ми је Љубиша 
Павковић који је од 1981. 
године уметнички руко-
водилац Народног ор-
кестра Радио Телевизије 
Београд. Носилац је Ес-
традне награде Србије, 
истакнути је уметник на 
хармоници и надалеко 

је познат хармоникаш. Љубиша 
Павковић је компоновао прелепа 
кола као што су: „Љубишино коло”, 
„Медено коло”, „Павкетов стакато”, 
„Виртуозна хармоника”, „Бугарско 
оро”, „Ураган коло” и многа друга.

Имаш ли подршку родитеља и пријатеља за 
бављење музиком?
Наравно, они су од самог почетка 

уз мене. Знају колико волим музику 
и колико ми она значи, тако да ме у 
потпуности подржавају. Пре неких 
годину и шест месеци сам  кренуо и 
на приватне часове хармонике код 
професора Страхиње Расића, руко-
водиоца градског оркестра „Споме-
нар” из Сомбора, кога не могу да не 
поменем и који је инаће мој добар 
пријатељ, који ме такође подржава.

Имаш ли жељу да оснујеш музички бенд? 
Имам, наравно. Једно време смо ја 
и другар Милован Писар свирали 
на разним прославама, али је он 
због посла отишао из Србије и сада 
ја свирам сам.

Можда се пријавиш за телевизијски шоу „Ја 
имам таленат“?

За такмичење такве врсте мо-
рао бих више да вежбам јер је ту 
конкуренција велика и стварно 
треба пуно напора уложити да би 
се што боље показао. Али никад се 
не зна, можда ме једног дана види-
те на телевизији у том или сличном 
такмичењу.

Жељко Канурић
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БАШТЕНСКА ТЕРАПИЈА ДУХА И ТЕЛА

Први записи о баштенској терапији датирају од пре 
четири века када су сиромаси који нису могли плати-
ти болничке рачуне одрађивали свој дуг у болничким 
повртњацима. Тада је примећено да су се они брже 
опорављали од осталих пацијената.
Свако од нас познаје осећање освежености и лакоће 
која нас испуњавају након пар дана проведених у 
природи. Ништа значајно нисмо радили осим што 
смо шетали кроз природу, дисали пуним плућима, и 
упијали мирисе и боје, а можда и пробали непрскано 
воће и убрали неко лековито биље. После оваквог, 
макар и пасивног одмора, себе ћемо често описати 
као испуњену особу.
Баштованство, пак, као активно бављење природом, 
снажно побољшава опште здравствено стање човека 
и није намењено само здравима. Оно значајно пома-
же и особама које имају тешкоће у развоју и учењу, 
реконвалесцентима, зависницима, жртвама насиља, 
ратним ветеранима, старијим људима, психичким бо-
лесницима, незапосленима, особама са инвалидите-
том и хроничним болесницима.

У Америци, Великој Британији, Немачкој и Аустрији 
баштенска (хорти-културна) терапија се много кори-
сти у болницама, домовима за старе, школама, по-
правним домовима и затворима. 
Баштованство је једно од најстаријих људских делат-
ности која је данас примењена у здравству. Крајем де-
ветнаестог века у Америци је основана прва „зелена 
кућа“ (стакленик) која се користила у процесу лечења 
особа са менталним проблемима. 
Данас је опште усвојен став да баштенска терапија 
даје изузетно добре здравстене ефекте, јер на физич-
ком плану, она побољшава моторику, координацију и 
мишићну масу. На менталном плану, чини нас понос-
ним на резултате свог рада, подстиче нашу креатив-
ност, радне навике, јача стрпљење и умањује стрес, 
а на социјалном плану унапређује наше односе са 
људима кроз тимски рад и учењу на својим грешкама.
Пре него што је  „откривена“ психијатрија, рад у врту 
се користио за лечење нервних болести – мишљење 
је др Матилде Ђукић, професорке физиологије биља 
на шумарском факултету. Она објашњава да физич-
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ка активност позитивно делује на одређене физич-
ке сметње, као и на емоционални аспект физич-
ких поремећаја. Особа са инвалидитетом која себе 
доживљава као беспомоћно и бескорисно биће, 
у баштенској терапији може научити основе неге 
биљака и на тај начин се осетити корисном. Уз то ће 
увидети да постоје и друга бића којима је потреб-
на помоћ што ће јој повећати ентузијазам и вољу 
да учествује у животу. Кад постоји однос са живим, 
стално растућим биљкама, неизбежно се појављују и 
одређени проблеми – временске непогоде, болести 
или инсекти, а борба саа њима људима помаже да се 
извеште у борби са другим разочарењима у свакод-
невном животу. 
Рад у врту је активност која се може прилагодити раз-
личитим потребама. Оним пацијентима који су у инва-
лидским колицима потребне су веће вртне површине 

како би о биљкама могли да се брину из својих коли-
ца. За слепе особе може се врт тако уредити да у њему 
могу да уживају мирисом и додиром.
Особе које имају болове у леђима, артритис и слич-
не тегобе требало би да набаве прикладна помагала 
и алате.
Хортикултурна терапија има различите програ-
ме за одређене групе људи, али је крајњи циљ 
исти: побољшање менталног и физичког здравља 
појединца. Треба напоменути да те активности не 
морају бити скупе, јер узгајање обичних биљака може 
пружити подједнако задовољство и терапијску ко-
рист. Они који живе у становима, такође, могу себи 
да организују овакву разоноду, јер могу да направе 
веома занимљиву баштицу  на балкону или у неком 
кутку стана. Данас су популарне минијатурне воћке, 
бонсаи и мале зен баште величине квадратног метра 
које делују веома опуштајуће. Особе које дуже време-
на бораве у затвореном простору, осећају се понекад 
депресивно, треба им природу „унети у простор где 
већином бораве“.
Весели цветни аранжман, посуде за зачинским или 
украсним биљкама на прозору и постер са мотивима 
из природе може унети неопходни оптимизам.
Доказано је да чак и посматрање зеленила кроз про-
зор болесничке собе и мањи парк у кругу болнице 
може да убрза опоравак од болести.             

Чланак је преузет из часописа „ MAXI MAGAZIN “ br. 21. 2011. god.

О  СЛАВИ

Слава је отров који треба
узимати у малим дозама.

Оноре де Балзак
француски књижевник

(1799–1850)

Нема веће славе од љубави
ни горе казне од љубоморе.

Лопе де Вега
шпански књижевник

(1562–1635)

Славу често поједу мољци.

Карло Доси
италијански писац

(1849–1910)



su
n

co
k

re
t

7

SUNCOKRET FOTOREPORTAŽA 

ПАСУЉИЈАДА
ЦРВЕНКА 2017.

Испред „Ловачког дома“ у Црвенки је 05. 08. 2017. одржано пето, по 
реду, такмичење у кувању пасуља у котлићу. Домаћин догађаја било је 
Друштво за церебралну и дечију парализу Кула. Од наших чланица из 
Савеза за дечију и церебралну парализу Војводине присуствовали су 
такмичари и гости из Црвенке, Новог Сада, Сомбора и Панчева.
          Пасуљ се кувао са великим узбуђењем. Срели су се познаници и 
пријатељи из наведених места и добро расположење, уз причу и шалу, 
било је на високом нивоу. Свака екипа скувала је, за себе лично, одли-
чан пасуљ . 
Жири за оцењивање је понеку екипу и  прескочио можда због журбе да 
се што пре седне за сто и укусан пасуљ успе у тањире.

Ж. Канурић



TESTENIJADA U TITELU 

2017.
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2017.



SUNCOKRET Fotoreportaža

10

su
n

co
k

re
t

RAD SA GLINOM Kikinda
Dana 27.05.2017. godine u prostorijama Društva za cerebralnu i dečiju para-
lizu Kikinda, kao i nekoliko godina unazad, u saradnji sa Centrom za likovnu i 
primenjenu umetnost „TERRA”, održana je radionica „Rad sa glinom”, na kojoj 
su članovi društva, uglavnom mlađeg uzrasta, uz asistenciju gospodina Igora 
Grandića, pravili predmete od gline.
Radionicu je organizovao i pripremio sekretar društva Stevan Zarić zajedno sa 
roditeljima i pratiocima članova našeg društva.
Radionica je trajala od 10.00 do 13.00 časova. Tokom trajanja radionice uče-
snicima je bilo obezbeđeno osveženje. Učesnici su imali priliku da vide izložbu 
radova sa prethodnih radionica i evociraju uspomene kroz zahvalnice i diplome 
za svoje dosadašnje radove i uspehe.

SEKRETAR DRUŠTVA
Stevan Zarić



SUNCOKRET film
su

n
co

k
re

t

11

NEVIDLJIVI  HEROJI

Zlogonje je poseban film u našoj sa-
vremenoj kinematografiji: to je dečiji 
film, priča o desetogodišnjaku kome 
fizičko stanje uslovljava svakodnevni-
cu. Nekoliko autora filma su debitanti, 
i sve je deo projekta kome je cilj podi-
zanje svesti o pitanjima nevidljivosti 
dece sa invaliditetom. Flim Zlogonje 
je četvrti dečji film snimljen u Srbiji u 
ovom veku.
Zlogonje je film o desetogodišnjem 
Jovanu rođenom sa parcijalnom ce-
rebralnom paralizom. To je prvi igrani 
film reditelja Raška Miljkovića, produ-
centkinje Jovane Karaulić i njene kuće 
„Akcija produkcija“, direktora fotogra-
fije Mikše Anđelića i kostimografki-
nje Milene Milenković. Glavne uloge, 
Jovana i Milicu igraju trinaestogodiš-
njaci Mihajlo Milavić i Silma Mahmuti. 
Film je centralni deo projekta  za po-
dizanje svesti o pitanjima nevidljivo-
sti dece sa invaliditetom. Tako da je 

filmZlogonje postao posebnim u našoj 
savremenoj kinematografiji.
Reč „zlogonja“ je davnašnji izraz za lju-
de koji isteruju zlo, moguće ju je naći u 
tekstovima Stefana Nemanje. Isposta-
vila se tačnom za priču o dečaku čija 
je svakodnevnica uslovljena stanjem u 
kojem se nalazi, ali i pogodnom da ne 
otkrije zaplet. Film je nastao po motivi-
ma knjige O dugmetu i sreći Jasminke 
Petrović i scenariju Marka Manojlovića 
i Miloša Krečkovića.
Kao što je već napomenuto, glavni ju-
nak filma je desetogodišnji Jovan čiju 
svakodnevicu uslovljava njegovo sta-
nje. U svojim fantazijama, on postaje 
junak, slobodan i moćan da uradi što 
god poželi. Milica, njegova drugarica 
iz odeljenja, uspeva da probije zid 
kojim se Jovan ogradio od emotiv-
nog povređivanja i on s njom kreće 
u avanturu lova na „veštice“, ne bi li 
zajedno oslobodili Milicinog oca od 

njegove nove žene, koja ga je, kako 
tvrdi Milica, začarala. Preko te avan-
ture Jovan dolazi i do životne pouke: 
do prihvatanja sebe takvog kakav je. 
Zahvaljujući toj avanturi, Jovan će po-
stati realni heroj.
Film je osnova istoimenog projekta, 
platforme o dijalogu sa društvom, 
koja po rečima producentkinje Jova-
ne Karaulić: „dodiruje ovo društvo i 
u domenu ljudskih prava, i diskrimi-
nacije, i različitosti“. Fokus projekta je 
na različitosti. Osim filma kao domi-
nantne celine projekta, planirane su 
i edukativne radionice koje bi pratile 
priču filma, a bavile bi se sistemom 
vrednosti naše zajednice na temu 
različitosti. Projekat, a naročito film, 
nije u domenu socijalne drame koja 
će izazivati sažaljenje. Hteli bismo da 
pokrenemo pitanje dijaloga kojim 
ćemo pokazati sa kojim se problemi-
ma suočavaju OSI u svakodnevnom 

Priča o filmu „ZLOGONJE“
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životu.“Zlogonje” su jedan od eduka-
tivno, senzibilisanih projekata kojima 
se poslednjih desetak godina bavi Jo-
vana Karaulić: ona je jedan od osniva-
ča magazina „ Lice Ulice “, učestvovala 
je u projektu „Silent society“ koji se 
bavio pitanjem dece sa invaliditetom, 
imala je ugostiteljski objekat koji je 
zapošljavao ljude iz marginalizovanih 
grupa, a zbog Zlogonja je osnovala 
produkcijsku kuću „Akcija“.
Traganje za malim glumcima koji će 
glumiti Jovana i Milicu trajalo je više 
od pola godine. „Bez ikakve dileme 
podržala sam Raška u nameri da Jova-
na igra dečak koji i sam ima parcijalnu 
cerebralnu paralizu. To se podudara sa 
mojim razmišljanjem o tome u kojoj 
meri danas umetnost treba da uklju-
čuje društvo u svoje stvaranje. Mi ne 
pravimo film samo da bi ga ljudi koji 
žive sa tim stanjem gledali, nego da bi 
učestvovali u našem projektu. Mislim 
da filmovi radi filmova više nemaju 
smisao“, kaže Jovana Karaulić. Raško 
Miljković priča da mu je tu ideju dala 
direktorka Centra za cerebralnu para-
lizu u Sokobanjskoj. „Ponudila mi je 
da upoznam pacijente te ustanove, i 
tako je počeo proces traganja za Jo-
vanom. Obišli smo bezbroj škola u Sr-
biji među čijim su učenicima redovne 
nastave bila deca sa parcijalnom cere-
bralnom paralizom. Onda sam, igrom 
slučaja, od komšije moje mame sa-

znao za njegovog dobrog druga koji 
ima sina sa tim stanjem. Dva dana ka-
snije upoznao sam Mihajlove roditelje 
i njega. On se pojavio samo na minut, 
bukvalno samo da bismo se upoznali. 
Delovao mi je kao neko ko bi likovno 
odgovarao filmu, i ništa drugo. Nakon 
pola godine upoznavanja dečaka sa 
tim stanjem svuda po Srbiji, izabrali 
smo njih dvadesetak. To su deca nat-
prosečne inteligencije ali sa fizičkim 
poteškoćama. Za kasting mi je pomo-
gao Boban Dedejić, legendarni ka-
sting direktor, poznat po Kusturičinim 
filmovima. Kasting je trajao tri dana i 
namerno su svih 20 dečaka sve vre-
me bili prisutni. Kad je Mihajlo ušao 
u prostoriju, nismo imali dileme da je 
on Jovan kojeg tražimo.“
Mali Mihajlo Milavić je bio potpuno 
svestan da ne bi glumio na filmu da 
nema parcijalnu cerebralnu paralizu. 
Mesecima je spremao ulogu. Počelo 
se od spoznaje „ovo sam ja“ a „ovo je 
Jovan“, i od razlika između njih dvo-
jice. „Mihajlo može da se uspne ste-
penicama do drugog sprata UK Pa-
robrod, gde su naše prostorije, i sam 
ide u školu, dok su jedan od najvećih 
Jovanovih problema četiri stepenika 
koja treba da pređe da bi ušao u au-
tobus“, kaže reditelj i prepričava sni-
manje jedne od bitnih scena u filmu. 
„Doktorku Dunjić, koju igra Stela Ćet-
ković, Jovan percipira kao neku stro-

gu doktorku koja mu zagorčava život, 
tera ga da ide na vežbe i uzima mu 
slobodno vreme. U trenutku njego-
vog emotivnog kraha ona se pojavlju-
je, i na slikovit način mu objašnjava da 
je to što on ima stanje a ne bolest, da 
će on morati sa tim da živi do kraja ži-
vota, da mora da vežba da se to stanje 
ne bi pogoršalo, ali da je najvažnije da 
nauči da mora da traži pomoć da bi to 
što oseća prevazišao. Tu scenu koja je 
mene najviše brinula, Mihajlo je sto-
ički podneo. Na snimanju se videlo 
da je Mihajlov zidić kojim se brani od 
emocija malo popustio. Osećao sam 
se užasno tog dana: imamo odličnu 
scenu, ali je ta scena potresla dečaka 
do srži. Bio je to trenutak kad nisam 
znao da li je ovo što radim dobro, da 
li je ovo najgora forma iskorišćavanja, 
da li je ovo ispravno? Sutradan smo 
snimali scenu u kojoj on postaje su-
perheroj. Kada je Mihajlo pogledao 
filmski kadar, i bez reči mu se lice pre-
tvorilo u osmeh, shvatio sam da ovo 
što radim definitivno ima smisla: Mi-
hajlo je imao priliku da postane super 
heroj i mislim da ga je to zaista uzdi-
glo.“

Film „ZLOGONJE“ u bioskope stiže 
početkom 2018 god.

tekst je u skraćenom obimu preuzet sa web sajta: 
Glas za jednakost OSI

О  УКУСУ

Кич је тако лак и заразан, 
а свуда је око нас. 
За укус је потребна снага.

Нева Булат
наш професор књижевности 

и преводилац
(1911–1992)

Укус је лепо осећање генија.

Франсоа Рене Шатобријан
француски књижевник и државник

(1768–1849)

Какав то укус имате?
Поред лепих људи и жена
ви волите само себе.

Душко Радовић
српски песник и афористичар

(1922–1984)
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ЛЕПИ ДАНИ НА ШТРАНДУ

ЛЕТОВАЊЕ У БУДВИ

Плажа на Дунаву, Новосадски штранд, сваког лета 
отвара своје капије за све нас. Удружење грађана за 
церебралну и дечију парализу Јужнобачког округа 
„СУНЦЕ” већ дуго година на плажи има свој мали рај 
и своју кабину о којој брине неколико наших чланова. 

Сезону одласка на Штранд, ове године, започели смо 

Првомајским уранком. Први пут је наше удружење 
организовало такав излет за Првомајски празник 
Био је велики изазов урадити тако нешто али успели 
смо у томе. Дали смо максимум од себе да се лепо 
проведемо, уз музику друштво, добру храну и пиће. 
Чак су и посетиоци који су тог дана дошли на одмор 
били изненађени нашом веселом дружином. Уз 
помоћ Александре Анчански која у нашем дневном 
боравку води куварску радионицу и Горана Ненадо-
ва који је уз помоћ Јелене Радовић окупио чланове 
донели смо све што је потребно за роштиљ. На самој 
забави договорили смо се да поновимо окупљање и 
неким другим поводом. Наставили смо тако.

 Ово лето је за неке од нас било уобичајено као и 
свако друго. За поједине наше другаре ово лето је 
било посебно, јер су неки од њих први пут изашли 
на вишесатни боравак ван својих станова и кућа. Ми 

који често идемо на штранд учинили смо све да тим 
нашим члановима приредимо пријатно дружење. 
Велики посао, у томе, су одрадили Александра Ачан-
ски наша куварица и волонтери и чланови Горан Не-
надов и Урош Јањић. Правили смо воћну салату, ајс 
кафу, јели лубеницу и разне грицкалице. Успели смо 
у нашим заједничким замислима да наше чланове 
изведемо изван четири зида и да им покажемо да 
није све само у просторијама Удружења и да нам 
може бити лепо и на другим местима. 

Ово је један позитван пример да се више ослонимо 
на међусобно другарство и групне идеје и договоре! 
Надамо се да ћемо наставити тако да радимо и у 
будућности.

Мирослав Дебељачки
 Удружење грађана за церебралну и дечију парализу „СУНЦЕ”

Удружење грађана са последицама церебралне и 
дечије парализе „СУНЦЕ” из Новог Сада, ове године је 
за своје чланове организовало климатски опоравак 
на црногорском приморју. Кофере смо спустили у 
приморском градићу Будви, у хотелу „ПАРК” Особље 
хотела се одмах прилагодило нашим потребама. 
Ове године пројекат Климатски опоравак је препо-
знат од стране града Новог Сада. Одобрен нам је 
одређен износ, стога смо на Управном одбору нашег 
Удружења донели одлуку да млађа деца не плаћају 
свој боравак на мору. Превоз смо, путем истог 
пројекта, успели да обезбедимо захваљујући граду 
Новом Саду и људима великог срца. Да није било 
разумевања, да се обезбеди аутобус, многи наши 
чланови не би ни кренули на пут. 

Будва је жив градић, са великим понудама за ра-
личите генерације, тако да смо сви могли испуни-
ти своја интересовања. Дружили смо се углавном 
у мањим групама. На плажи смо ипак сви били 
заједно где смо пливали, причали, сунчали се и ужи-
вали у предивном мирису мора. 

Посебно желим да истакнем да смо ми били прва 
група, особа са инвалидитетом, која је користи-

ла рампу и рукохвате за прилаз плажи, који су 
постављени ове године, за употребу. Када се нешто 
ради први пут, понекад се десе одређени пропусти. 
Ми смо на те пропусте указали и предложили из-
мене које ће, надамо се , обезбедити бољу употребу 
рампе од стране ОСИ. 

Иако живимо у 21. веку још увек се сусрећемо са 
туристима који зазиру од наше близине и наше по-
требе да будемо ближи морској обали због лакшег 
уласка у воду и излазка из воде. За разлику од на-
ших, страни туристи, су поштовали знак особа са ин-
валидитетом и често су прилазили да нас питају да 
ли нам је потребна помоћ. Бољи однос према други-
ма и особама са инвалидитетом је добар показатељ 
грађанске културе.

И ово летовање нам полако прелази у успомену. 
Потрудићемо се да следеће године испоштујемо 
сугестије наших чланова и њихових родитеља да 
буде више заједничких дружења и вечерњим сати-
ма. 

Нашем Удружењу организовање оваквог летовања 
траје месецима! Свој боравак на мору користи-
мо због здравља, и у виду рахабилитације, јер од 
пливања и од боравка на морском ваздуху сви ми 
одржавамо психофизичку добру кондицију за на-
редних годину дана.

Јелена Радовић 
координатор  правно – мотивационе радионице „Кажи 

ми лепу реч” 
Удружење „СУНЦЕ“ ЦДП Нови Сад

ЖЕНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
ИМАЈУ ВЕЛИКО СРЦЕ

Удружење жена пензионера полиције Новог Сада, је 
одлучило, да новац који су сакупили за обележавање 
8. Марта донирају за штампач са скенером нашем 
Удружењу грађана за церебралну и дечију парализу 
„СУНЦЕ” Јужнобачког округа. 

Њихова делегација, која је дошла да нас посети, била 
је позитивно изненађена, нашим бројним активно-
стима. Уз лепо и пријатно дружење, ми смо њих об-
радовали са малим знаком пажње поклонивши им 
ручне радове, које правимо на нашим радионицама. 
Жене пензионера полиције Новог Сада су људи вели-
ког срца и ово им није први пут да нас обрадују. Увек 
су ту да нас подрже и да нам помогну. Сигурно је да 
нећемо бити заборављени и да ће бити још хумани-
тарних акција подршке нашем Удружењу. 

Прецедница Удружења Јелена Радовић се захвалила 
на вредном и корисном поклону коју смо добили од 
њих и у знак пажње доделила им је захвалницу на-
шег Удружења.

Мирослав Дебељачки  
Удружењу грађана за церебралну и дечију парализу 

„СУНЦЕ”



ВЕСТИ Сомбор

14

su
n

co
k

re
t

TRIBINA „UČINI VAŽAN KORAK ZA SEBE“

IZLET U BAČKI MONOŠTOR

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА PRODAJNA TEZGA
NA GLAVNOJ ULICI

Tribina je održana u Somboru 16.10.2017. u prisustvu članova 
Društva za cerebralnu i dečiju paralizu  Sombor. Tribinu je majstor-
ski vodila Jelena Radović, uz pomoć asistivne tehnologije. Jelena 
Radović diplomirani pravnik i predsednica Društva CDP Novi Sad 
uspešno predstavlja autorske tribine osobama sa invaliditetom ši-
rom Vojvodine, odnosno svim članicama pokrajinskog „Suncokret“ 
Saveza za CDP Vojvodine.

Željko Kanurić

Dana 16.09.2017. u organizaciji Društva CDP Sombor bili smo 
na izletu u Bačkom Monoštoru. Tom prilikom smo posetili po-
rodicu Periškić koja se bavi pčelarstvom. 
Domaćin gospodin Periškić je održao edukativno predavanje 
o pčelama i pčelarstvu. Tom prilikom smo mogli da probamo 
sve njihove proizvode od meda. Ispred kuće porodice Periškić 
se nalazi zanimljiva skulptura medveda u sedećem položaju, 
koja je izrađena od drveta. Naši članovi su iskoristili priliku da 
se slikaju pored drvenog medveda.
Posle toga smo bili da vidimo Etno kuću Mali Bodrog. Kuća je 
uređena u starom šokačkom stilu koji oslikava nekadašnji na-
čin života na selu. Tu smo videli šokačke narodne nošnje, sobe, 
kuhinju, dvorište i ostale starinske stvari. Domaćica nas je do-

čekala u orginalnoj na-
rodnoj nošnji i gotovim 
ručkom pripremljenim 
na tradicionalni način 
kako se nekada pripre-
mala hrana.
Ovom prilikom želimo 
da se zahvalimo do-
maćinima ovog izleta 
a ujedno i organizato-
rima!

Julijana Kočiš

Друштво за церебралну и 
дечију парализу Сомбор је 
4. 10. 2017. у просторијама 
Герентолошког центра у 
Сомбору организовало ли- 
ковну радионицу. Радио-
ницу је успешно водила 
Сања Медић наставница 
ликовног васпитања и 
професионална сликарка.
Радионици су присуство-
вали чланови друштва.
Темперама и фломастери-
ма надахнуто су осликава-
не навлаке за јастуке.

Жељко Канурић

Društvo za cerebralnu i 
dečiju paralizu Sombor je 
24. 06. 2017. imalo priliku 
da na glavnoj ulici, u tra-
dicionalnoj manifestaciji: 
„Somborsko leto“ proda-
je svoje rukotvorine na 
tezgi postavljenoj na gla-
vnoj ulici. Članovi Društ-
va CDP Sombor i njihovi 

asistenti rado su učestvovali u javnoj prezentaciji svojih radova 
nastalih tokom brojnih likovnih radionica.
Ovom prilikom se zahvaljujemo Udruženju starih zanata na pruže-
noj podršci oko svega što nam je bilo potrebno u ovoj lepoj akciji, 
koja je omogućila afirmaciju osoba sa invaliditetom.

Željko Kanurić
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ВЕСТИ Апатин

ВЕСТИ Тител

ЗЛАТНИ ГЛАС АПАТИН 2017

TAKMIČENJE „TESTENIJADA I VALJUŠCI”

TURNIR U PARASTRELIČARSTVU

Ресторан „ШАРАН“ на домак Дунава у Апа-
тину 17. 06. 2017. био је место дешавања, 
овогодишњег „Златног гласа“, традиционал-
ног такмичења у певању певача аматера.
Домаћин такмићења Друштво за церебралну 
и дечију парализу Апатин одлично је органи-
зовало цео скуп у занимљивом амбијенту 
препуног ресторана . 
Такмичењу су присуствовале скоро све чла-
нице „Сунцокретa“ Савеза за ЦДП Војводине 

и, при томе, свако је навијао за своје пред-
ставнике у певању. Певачи су своје песме од-
певали на завидном нивоу.
По одлуци жирија треће место припало је 
Ђорђу Очају из Титела, друго место додељено 
је Небојши Живановићу из Суботице, док је 
прво место припало Немањи Радојевићу из 
Сомбора. 

Ж. Канурић

U subotu, 23. septembra 
2017. godine, u dvorištu i 
prostorijama Udruženja za 
cerebralnu i dečiju paralizu 
„Prijatelјi Titela“ iz Titela, odr-
žano je 5. po redu Pokrajin-
sko takmičenje u spravlјanju 
starih, tradicionalnih voj-
vođanskih jela – ujedno i 

radionica osoba sa invaliditetom pod nazivom „Testenijada i 
valјušci“.
Pokrajinsko takmičenje je održano u organizaciji Udruženja za 
cerebralnu i dečiju paralizu „Prijatelјi Titela“ iz Titela, a uz podrš-
ku „Suncokreta” Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodi-
ne, prema programskoj aktivnosti Saveza i kalendaru manife-
stacija na teritoriji opštine Titel za septembar. 
Na takmičenju su učestvovali predstavnici udruženja cerebral-

ne i dečije paralizu iz Apatina, Sremske Mitrovice, Novog Sada, 
Subotice, Kule, Pančeva, Zrenjanina, kao i predstavnici sarad-
ničkih udruženja „Altruist“ iz Žablјa i „Feniks“ iz Beograda. 
Na takmičenju prvo mesto osvojilo je Udruženje za cerebralnu 
i dečiju paralizu iz Zrenjanina, drugo mesto pripalo je sarad-
ničkom udruženju „Altruist“ iz Žablјa, dok je treće mesto osvo-
jilo udruženje za cerebralnu i dečiju paralizu „Sunce“ iz Novog 
Sada. 
Nakon zvaničnog dela takmičenja, druženje je nastavlјeno uz 
muziku, za koju su se pobrinuli saradnici udruženja Bane, Peđa 
i Zvonko.
Pokrajinsko takmičenje finansijski su podržali: Savez za cere-
bralnu i dečiju paralizu Vojvodine „ Suncokret “, Zanatsko obra-
zovni centar Adžija iz Novog Sada i opština Titel, dok su dona-
tori u pecivu bile pekare „Složna braća“ i „Daf“ iz Titela, kao i 
pekara iz Gardinovaca. 

web sajt  Glas Titela 25. 09. 2017. 

U subotu 27.05. 2017. u Titelu je na fudbalskom stadionu, sa 
početkom u 10 sati, održano ligaško takmičenje ,,OUTDOOR” 
turnir u parastreličarstvu u organizaciji domaćina ,,Prijatelji 
Titela” sa volonterima i uz podršku Parastreličarskog Saveza 
Srbije, koji je obezbedio pehare, medalje, diplome i zahvalni-
ce i Sportskog Saveza opštine Titel koji je dodelio sredstva za 
nabavku opreme: dnevnice sudija, putne troškove i za prevoz 
takmičarskih meta.
Predsednik udruženja Đorđe Očaj otvorio je turnir u saradnji sa 
rukovodiocima sekcije za sportske i rekreativne aktivnosti za 
O.S.I. Pavaom Majdandžićem i Nadeždom Vlaški.
Takmičarske ekipe su se predstavile sa svojim streličarima iz 
Kragujevca, Pančeva, Smedereva, Subotice i Titela u disciplina-
ma ,,Olimpik stil - recurve” zakrivljeni luk i u disciplini ,,compo-
und” složeni luk na udaljenosti meta od 70, 60, 30 i 18m. Pred-
stavili su se i početnici na udaljenosti od 10 m.
Postignuti su značajni rezultati pred Državno prvenstvo Srbije 

i  pred Svetski kup u Češ-
koj i Svetsko prvenstvo 
u Kini bez obzira na po-
vremeno duvanje vetra 
i kratkotrajne pljuskove 
kiše. Prva mesta i pehare 
su osvojili Forgo Dejan 
na 70m. Grba Milorad 
na 60m, veteran Horvat 
Ištvan na 60m. Panić 
Borko na 30m. senior Jovanović Vesna na 18m. U disciplini 
,,compound” prvo mesto je pripalo Dobroj Aurelu, drugo me-
sto je pripalo Žepinić Aleksandru na 70m. Milenković Gavrilu 
na 60m. Bojović Darku na 30m. a treće Terzin Milošu. 
Završetak turnira obeležili smo, u prostorijama ,,Prijatelji Titela“ 
udruženja za C.D.P. dodelom nagrada i priznanja uz prigodno 
osveženje i posluženje.
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