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„Suncokret“ Savez za CDP Vojvodine Z A H V A LJ U J E Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu 
politiku (Sektor za osobe sa invaliditetom) što je preko Projekta Programske aktivnosti za 2018.
godinu, podržalo izlaženje časopisa Suncokret.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama – Sektor za 
javno informisanje, medije i analitiku, ocenio je da je projekat izdavanja časopisa „Suncokret” od 
velikog značaja za Savez i sve naše članove i odobrio sufinansiranje u 2018. godini.

„Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove Pokrajinskog 
sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, koji je dodelio sredstva”.
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ЖАЛБА КОРИСНИКА ОРТОПЕДСКИХ 
ЦИПЕЛА И ОРТОЗА СА ОРТОПЕДСКОМ 

ЦИПЕЛОМ

Обраћам Вам се у име свих корис-
ника мецицинско-техничких пома-
гала, тј. ортопедских ципела и орто-
за са ортопедком ципелом.
Правилником о медицинско-тех-
ничким помагалима предвиђено је 
да корисник истих има право сва-
ких 18 месеци на ново помагало, то 
јест, ортопедске ципеле и ортозе са 
ортопедском ципелом.
Од фебруара месеца ове године, 
„Дунав“ а.д. из Новог Сада, са којим 
РФЗО има уговор за израду меди-
цинско техничких помагала, је пре-
стао са израдом ортопедских ципе-
ла. „Рудо“ из Београда још увек се 
бави израдом обуће са повишицом 
до 3 сантиметра.
Истражујући разлог за престанак 
израде истих је што РФЗО од 2006. 
године није повећао цену изра-
де обуће, посебно код тзв.  „тешке 

ортопедије“ где је повишица 5-10 
сантиметара.Предвиђен износ за 
ортопедске ципеле је 5.850,00 ди-
нара, и није направљена скала у 
износу  за висину повишице. Није 
реално да се одобри исти  износ за 
повишица од 2-3 сантиметра и 10 
сантиметара. За ортопедске ципеле 
са повишицом од 10 сантиметара 
реална цена је 250 евра у динарској 
противвредности.
Правилник о медицинско технич-
ким помагалима садржи и Списак 
помагала која се прописују на об-
расцу за прописивање, одржавање 
и ремонт помагала и односи се на 
ципеле чија је шифра 073 и 074, Ор-
тозе са ортопедском ципелом шиф-
ре: 043, 044, 124 и 125. 
Сви корисници који остварују пра-
во на медицинско-техничко пома-
гало са горе наведеним шифрама су 

у проблему, и то је сада само право 
на папиру, без могућности да се 
реализује.
Решење овог проблема видим да 
се уведе ОРТОПЕДСКИ ДОДАТАК за 
кориснике који не могу да оства-
ре своје право на помагало које је 
РФЗО  прописао Правилником о ме-
дицинско-техничким помагалима

Очекујем одговор на Жалбу и 
очекујем састанак у вези изнетог 
проблема.

                                      ПРЕДСЕДНИК 
САВЕЗА ЦДП ВОЈВОДИНЕ

                                
                                                                                  

Ружица Гаруновић

Писмо министру здравља, Златибору Лончару, директору РФЗО Србије, РФЗО Војводине, 
НООИС-у, Савезу ЦДП Србије

О МУЗИЦИ

У музици, као и у љубави, 
потребно је пре свега бити 
искрен.

Ђузепе Верди
италијански композитор

(1813–1901)
 

У сваком правилном покрету 
има музике. Музика је, управо, 
идеално кретање.

Божидар Кнежевић
наш филозоф

(1862-1905)

Музика није у нотама
већ у паузама између њих.

Волфганг Амадеус Моцарт
аустријски композитор

(1756–1791)
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RAD DONOSI REZULTATE

Servis personalne asistencije za pomoć osobama sa invalididetom nešto je što se u savremenom 
svetu, danas,  smatra normalnim! U Srbiji je taj oblik pomoći za OSI započet pre jedno petnaest 
godina. Osobe sa invaliditetom su sve to prihvatili sa oduševljenjem i sa nadom da će se taj 
projekat proširiti i ustaliti u našoj sredini. Koliko se u tome stvarno uspelo razgovarali smo sa  
Julijanom Čatalinac predsednicom Centra za samostalni život u Somboru.

Kada se pojavio Servis personalne asistencije u 
Srbiji?

U periodu februar 2003 - oktobar 
2005, Centar za samostalni život in-
valida Srbije (CIL) i Katolička služba za 
pomoć (CRS) su uz finansijsku pomoć 
Agencije za razvoj Republike Irske 
(DCI), sprovodili pilot projekat Servis 
personalnih asistenata u Srbiji (SPAS).

Cilj projekta je bio podrška samo-
stalnim životu i punom građanskom 

upešću osoba sa invaliditetom (OSI) 
i njihovih organizacija u Srbiji i pred-
stavljanja nove vrste servisa koji je do 
tada bio nepoznat u Srbiji. 

Kada se pojavio Servis personalne asistencije u 
Somboru?

U maju 2005, započela je uspešna 
primena SPAS projekta u Somboru, za 
pet korisnika pored četiri grada u Srbi-
ji koji su već bili uključeni u SPAS pro-
jekat (Beograd, Smederevo, Jagodina 

i Leskovac). Sa kraćim prekidom, SPAS 
projekat je nastavljen i u 2006. godi-
ni, s tim da su još dve korisnice dobile 
personalne asistente/kinje. Počev od 
januara 2007. godine, započeto je fi-
nansiranje personalne asistencije iz 
budžeta Grada Sombora, što traje do 
danas. Već četiri godine u kontinuite-
tu CSŽ Sombor je pružalac ove usluge 
putem javne nabavke, tj. tendera.
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Koliko danas u Srbiji ima gradova u kojima postoji 
Servis personalne asistencije čiji su korisnici osobe 
sa invaliditetom?

Po mom saznanju devet gradova 
ima servis personalnih asistenata, a to 
su: Beograd, Novi Sad, Sombor, Kra-
gujevac, Čačak, Jagodina, Leskovac, 
Niš i Smederevo. 

Nameće se utisak da mogućnosti Servisa personal-
ne asistencije na nivou države i na nivou lokalnih 
samouprava nisu dovoljno prepoznati kao civili-
zacijska potreba za osobe sa invaliditetom, a i kao 
mogućnost zapošljavanja velikog broja ljudi?

I kao ideja i kao praktično rešenje, 
ovaj projekat je novost u regionu. Ser-
vis personalnih asistenata, kojim se 
obezbeđuje podrška OSI u obavljanju 
svakodnevnih aktivnosti (od lične hi-
gijene, preko izlaska iz kuće, do vođe-
nja aktivnijeg života) je funkcionisao 
dobro, čak do izuzetnog zadovoljstva 
mnogih korisnika i personalnih asiste-
nata i članova njihovih porodica. Ono 
što mene brine je nedostatak kapaci-
teta i nezainteresovanost članstva u 
CSŽ Sombor na unapređenju perso-
nalne asistencije. Kao da je personalna 
asistencija od Boga data i da se podra-
zumeva da nam to pravo pripada, a da 
se pri tom ne potrudimo  da se više an-
gažujemo i promovišemo naše potre-
be. Sve što smo gradili i za čega smo se 
zalagali u prethodnom periodu, može 
lako da se uruši ukoliko ne budemo za-
jedničkim snagama nastavili dalje da 
se borimo za naša prava. Slogan inva-
lidskog pokreta „Ništa o nama bez nas’’ 
treba primeniti u praksi.

Da li je negde dokazano da je Servis personalne asi-
stencije ekonomski i društveno – socijalno isplativ 
u današnjem vremenu?

Kao što pokazuju istraživanja rađe-
na na kraju projekta, došlo je do pro-
mena u životima i korisnika i njihovih 
asistenata. U relativno kratkom peri-
odu odvijanja servisa, kvalitet života 
korisnika se značajno poboljšao, uz 
evidentno širi uticaj. 

Analiza opravdanosti ulaganja u or-
ganizovanje servisa personalnih asi-
stenata za pomoć osobama sa invali-
ditetom u Srbiji, Dr Mirosinke Dinkić i 
Jelene Momčilović rađena septembra 
2005. godine, pokazala je da je ispla-

tivije ulagati u servis personalne asi-
stencije nego smeštavati OSI u domo-
ve za stare ili druge institucije.

Kako je Servis personalne asistencije uspeo da se 
održi u Somboru više od deset godina?
Mi, u Somboru smo imali tu sreću da 
je personalnu asistenciju podržao dr 
Jovan Slavković, tada gradonačelnik 
Grada Sombora, što se nastavilo do 
današnjih dana bez obzira što su se 
menjale strukture vlasti. Podršku smo 
imali i imamo od naše lokalne samo-
uprave. Ono što je najbitnije za odr-
živost personalne asistencije je, rad i 
samo rad! To je osnova i temelj svega i 
to donosi rezultate kad-tad.

Kako se postaje personalni asistent osobi sa inva-
liditetom? 

Personalni asistent je osoba koja 
pruža usluge osobi sa invaliditetom, 
koja kao korisnik/ca usluge defini-
še svoje potrebe, obučava asistenta 
kako da mu na najbolji način asistira 
u zadovoljenju tih potreba i određuje 
kada i gde će mu se usluga pružiti.

Na zahtev CSŽ ili organizacije koja 
pruža uslugu personalne asistencije 
NSZ (Nacionalna služba zapošljava-
nja) vrši psihološku procenu u postup-
ku selekcije kandidata na poslovima 
personalni asistent. Kandidat pohađa 
obuku i sa završenom obukom i polo-
ženim ispitnim testom po akreditova-
nom programu Republičkog zavoda 
za socijalnu zaštitu koji izdaje sertifi-
kate o licenciranim personalnim asi-
stentima kojim se potvrđuje njihova 
kvalifikovanost za obavljanje poslova 
personalnog asistenta.

Koji su kriterijumu da bi osoba sa invaliditetom 
imala personalnog asistenta?

Usluge personalne asistencije do-
stupne su punoletnim licima sa in-
validitetom sa procenjenim I ili II 
stepenom podrške, koja ostvaruju 
pravo na uvećani dodatak za tuđu 
negu i pomoć, imaju sposobnosti za 
samostalno donošenje odluka, radno 
su angažovana ili aktivno uključena 
u rad različitih udruženja građana, 
sportskih društava, političkih partija 
i drugih oblika društvenog angažma-
na, odnosno uključene su u redovni ili 

individualni obrazovni program. 

Kako zainteresovati državne i opštinske institucije 
da Servis personalna asistencije zaživi u što više 
gradova i manjih mesta u Srbiji?

Uticati na stavove i politiku prema 
osobama sa invaliditetom. Centar je 
značajno doprineo promeni odnosa 
kako donosioca odluka, tako i najšire 
javnosti prema osobama sa invalidi-
tetom u Srbiji. One se sve manje po-
smatraju kao pasivni primaoci tuđe 
brige i milostinje, već se smatraju ak-
tivnim, ravnopravnim građanima ko-
jima društvo mora osigurati jednake 
mogućnosti za puno učešce u svim 
sferama društvenog života, kako bi 
ostvarili sva ljudska prava, razvili svo-
je pune potencijale i dali svoj dopri-
nos društvu.   

Donosioci odluka, kako na save-
znom i republičkom, tako i na lokal-
nim nivoima, prepoznaju Centar kao 
poštovanja vrednog partnera, čije 
resurse treba koristiti za dobrobit svih 
osoba sa invaliditetom i društvene za-
jednice. Centar je uspeo da pronađe 
partnere u civilnom društvu, stručnoj 
javnosti i medijima. 

Ako imate šta dodati za kraj....
Zahvaljujem se na ukazanom povere-
nju.

Željko Kanurić
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ДА ЛИ ЈЕ ЛAКО УВЕК БИТИ 
МОТИВИСАН?

Те давне 2012. године, објавила сам своју животну 
причу у књизи. Када сам је прочитала пожелела сам да 
покушам да своје животно искуство пренесем особама 
са инвалидитетом и њиховим родитељима. И тада, као и 
данас, ме подржава „Сунцокрет“ Савез за ЦДП Војводине 
у склопу својих редовних активности. 

Рекла бих, да моје мотивационе трибине нису обичне, 
јер ја својим отежаним говором причам своје искуство 
уз помоћ видео бима и својих слика које увек изазивају 
осмех и посебну мотивацију публике.    

Кроз ове трибине ја не желим да хвалим себе, нити 
сам ја неки „СУПЕР ХЕРОЈ“. За овај живот нико није 
довољно паметан!  

Мотивишем особе са инвалидитетом, родитеље, децу 
по школама и особе без инвалидитета,  јер желим да сви 
верују у себе и своје снове. А то ће успети кад нађу свој 
циљ и прихвате себе какви јесу. Ја могу само да други-
ма покажем свој пут и причам им о својим оствареним 
циљевима. Избор свих нас је или само чекати на „боље 
дане“ или стварати услове за боље дане! Није ни мало 
лако бити мотивисан сваки дан, и имати осмех на лицу. 
Ја сама искрено у задње време повремено изгубим 

мотивацију, осмех, жеље... Није ми лако да се поново 
вратим,  али тад угледам своје сестриће, сестре, своје 
успехе, природу или неке драге, позитивне слике. Сетим 
се да све пролази, дани, људи и све што је лепо и ружно.

Сигурна сам да немам падова не бих знала шта је то 
права срећа. Заиста, физичка активност ме највише тера 
напред и помаже ми психички да истрајем. Када сам виде-
ла да успешно својом појавом утичем на друге људе, у себи 
сам помислила: Хајде сада мотивиши и себе да вежбаш 
свако јутро. Пре четри године, ја сам својој сестри рекла: 
Ја од сутра свако јутро вежбам! Почетак није био лак, али 
сам пустила да ме сваки мој нови покрет мотивише и тера 
да идем напред. Кренула сам са стајањем уз фотељу, и миц 
по миц, сам тако ојачала ноге и своје мишиће. Данас хо-
дам по рампама, које су веома дуге, и то ми је  омиљена 
вежба, која ми највише значи, јер умор у ногама ми знатно 
смањује  спазам и невољне покрете. Доживела сам да ми 
вежбе пријају и дају резултата. Када имам прику да пли-
вам, на мору или у базену, сваки минут посветим себи јер 
знам да код куће немам ни море ни базен, а осећај кад сам 
у води је нешто највредније за мене!

Често увиђам да многе особе са  инвалидитетом и без 
инвалидитета, троше своје дане, уз телефизор и друшт-
вене мреже, што је тужно. Увек имају неке изговоре. 
Шире негативности првенствено себи па онда и другима. 
Моје питање за њих јесте: За шта ви трошите своје дане ?                                                                                                                                                
У ширењу мотивације на друге особе, поред трибина ми 
помажу текстови и мој Facebook профил где се стварно 
трудим да објавим лепе ствари, ведре слике и позитив-
не објаве. Срећна сам што све више видим слике својих 
другара, како вежбају, возе моторна колица, пишу или 
нечим другим испуњавају своје време. То ми много значи 
јер сам ја та, од које су видели разне лепе ствари, драго 
ми је што ме људи прате и подржавају. За мене је и одго-
ворност када добијем коментар, ти си наша мотивација, 
узор, улепшала си ми дан, и слично. То су превелике речи 
са којима се бар ја не играм.  

Причајте, пишите, шетајте, вежбајте, то јест, радујте се 
живити различито! Смејте се кад год можете! Труд је би-
тан!  Мени да напишем овај текст, је требало више од три 
сата. Мислим да сам квалитетно потрошила  своје вре-
ме, да сам написала нешто ново и да ћу сутра овај текст 
објавити и имати још једну успомену, која ми може пуно 
значити, када некад будем имала своје лоше дане.

Јелена Радовић
 Удружење „СУНЦ” ЦДП Нови Сад

Размишљање једне девојке ,ОСИ
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SUNCOKRET lekovito bilje 

NANA - MENTA 

Drugi nazivi:
crna nana, ljuta 
nana, metva, me-
tvica, paprena me-
tva, paprena nana. 
Latinski naziv: 
mentha piperita.

Opis biljke: nana 
ili metvica je trajna 
zeljasta biljka. Ra-
ste kao divlja i pi-
toma, jer se uzgaja 
i u vrtovima. Metvi-
ce imaju uspravnu četvrtastu, granatu i 
dlakavu stabljiku s nasuprotnim dlaka-
vim unakrsnim, šiljastim, nazubljenim 
listovima. Odozdo je sjajno i tamnozele-
ne boje, a s gornje strane listovi su sve-
tlozelene boje..
Stanište: divlja nana ili metvica nana ra-
ste na vlažnim mestima . 
Lekoviti deo biljke: listovi i cela biljka.
Lekovito delovanje: Nana se upotre-
bljava kao prijatan, blag i neškodljiv lek 
za umirivanje, protiv gasova, nadimanja 
i grčeva, protiv teškog varenja... Nana 
ulazi u sastav čajeva za lečenje žuči. Na-
nino ulje ima slaba anestetička svojstva 
i prijatan miris koji osvežava, zbog čega 
se upotrebljava i protiv gađenja i povra-
ćanja. Rastvor ulja u alkoholu koristi se 

spolja protiv bolova od neuralgije, reu-
matizma i nazeba. Mentol, naime, draži 
nerve na koži, lako isparava i zbog toga 
hladi. Nana se koristi za umirenje živaca, 
nervnu rastrojenost, glavobolju, zujanje 
u ušima, histeriju i hipohondriju, grozni-
cu, i nožno znojenje. Otklanja vetrove, 
podrigivanje, grčeve u želucu i materici, 
pospešuje krvotok, leči prehladu, pro-
muklost i kašalj. Destilacijom od nane 
se proizvodi eterično ulje koje ima vi-
šestruku upotrebnu vrednost u lečenju 
raznih bolesti.

Tekst je preuzet sa 
web sajta o lekovitom bilju Herbateka 



ТЕСТЕНИЈАДА 
И ВАЉУШЦИ ТИТЕЛ 2018.



СУНЦОКРЕТ ФОТОРЕПОРТАЖА

ТЕСТЕНИЈАДА 
И ВАЉУШЦИ ТИТЕЛ 2018.

Шести пут за редом у Тителу је, и ове године, 
у суботу 22. 9. 2018. одржано такмичење и 
дружење  „ТЕСТЕНИЈАДА И ВАЉУШЦИ “. Так-
мичење по програмским активностима „Сун-
цокретa“ Савезa за ЦДП Војводине и Друштва 
за церебралну и дечију парализу Титела „ПРИЈАТЕЉИ ТИТЕЛА“, 
окупило је неколико наших чланица  у пространим просторијама 
основне школе „ Светозар Милетић“. Да месе и спремају традицио-
налне специјалитете од теста пријавили су се екипе: Друштво за 
ЦДП „СУНЦЕ“  Нови Сад, Удружење грађана „Вера, Љубав и Нада“ 
Нови Сад, Друштво за ЦДП Сремска Митровица, Друштво за ЦДП 
Зрењанин, а као једна екипа заједно су наступили Друштва за ЦДП 
Кула и Црвенка. Гостовали су још и Друштва за ЦДП Сомбор и Апа-
тин, али се нису такмичили.
По доласку на место дешавања сви смо се срдачно испоздравља-
ли. Домаћини из Титела на челу са председником Ђорђем Очајем 
трудили су се да нас добро дочекају и да нам ништа не недостаје. 
Након окрепљења дат је знак да такмичари заузму своја места. Уз 
навијање, шаљива добацивања и бројна фотографисања кувари и 
њихови помоћници засукали су рукаве. Није протекло много вре-
мена из школске кухиње осетили су се мириси разних специјали-
тета. Хитри конобари су нам их одмах сервирали још топле. Било је 
ту кифлица, мекика, погачица са сиром, сланих и слатких кроасана.
Пред сам почетак ручка трочлани жири је, након дегустације по-
нуђених специјалитета, донео одлуку да прво место припадне еки-
пи Друштва ЦДП „СУНЦЕ“ Нови 
Сад, друго место Удружењу 
„Вера, Нада и Љубав“ Нови Сад, 
док је треће место припало 
Друштву ЦДП Зрењанин. По-
том су подељени пехари, као 
и захвалнице бројним спонзо-
рима и гостима и уследило је 
заједничко фотографисање за 
лепу успомену.
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П О В РАТА К  П О С Л О В Н Е 
С П О СО Б Н О С Т И

У неколико протеклих бројева часописа „ СУНЦОКРЕТ “ говорили смо како је у протеклих неколико 
година дошло до масовног одузимања права на пословну способност особама са инвалидтетом, па и 
оних са лакшим обликом инвалидности. Законодавац је лошом интерпертацијом слова закона омогућио 
злоупотребу истог! Ова прича пред вама је пример како се пословна способност појединца олако може 
изгубити, да би се касније тешко поново стекла.

Екипа телевизијске емисје МЕСТО ЗА НАС обишла је Сомбор, град опеван у многим песмама, 
познатог по белим ружама, старим фијакерима и Лази Костићу. У том граду упознали смо брата 
и сестру Душка и Љубинку Лека. 

Љубинка  Лека : 
Само прва три месеца живота 

Душко је био у реду онда је дошло, 
ја се не сећам тога, имала сам три 
године, дошло је до сплета црева 
и живело се у селу које није имало 
струје, ноћу су га некако одвезли 
до болнице и хитно је оперисан и 
претпоставка је да му је инфузија, 

која му је давана преко темена, 
оштетила центре у малом мозгу. Ми 
смо расли заједно, ишли смо зајед-
но у школу, а после сам ја ишла на 
Факултет. Увек смо заједно седели 
да учимо, једнсотавно смо се у исто 
време и заљубљивали, у исто вре-
ме гледали исте филмовие и скоро 
све заједно Кад ја завршим своје 

учење онда он каже ајде и мене 
учи. Ја ћу да учим с тобом! Он зна 
да препозна свако слово, само што 
не може да држи стабилно главу и 
не може очима да прочита то што 
чита. Слово по слово може. Ја га на-
учим да игра карте, и да игра шах, 
онда му се допала географија, кад  
ја рецимо учим па је хтео пуно да 

1 део истините приче
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зна из света географије, па му се 
допала биологија. Нормално да га 
нисам учила неке друге детаље које 
мораш учити када идеш редовно у 
школу. Али то што је њега  занимало 
то смо учили. 

О томе да ли ћу ја бити та која ће 
водити бригу о брату никада се није 
постављало питање. Та улога је до-
шла природно, сама по себи. 

Била је ово обична прича о сес-
тринској љубави и подршци бра-
ту, да није дошло до сасвим не-
потребног одузимања пословне 
способности. 

Сваки пут када идем да регистгру-
јем ауто код једног Душка по име-
ну, ја имам проблем. Дођем тамо 
са личном картом и папирима где 
пише налаз о Душковом телесном 
оштећењу и инвалидности које је 
на жалост 100%. Прва жена која се 
јавила на шалтеру ми каже: „Ма не-
мојте тако је парализован“ и онда је 
осетила знатижељу да јој причате, о 
свему, у празно: како он једе и како 
не знам и ја шта, и кад сам завршила 
каже ми: Морате до шефа! Шеф има 
секретарицу и секретарица ме исто 
то све пита. Ја кажем зашто сам до-
шла и поново испричам то што сам 
већ испрачала. О мом брату Душку 
могу да причам сатима, данима, ми 
се крећемо појављујемо у јавности, 
нисмо сакривени али не могу да 
причам ако је неко много знати-
жељан. Не могу да испуњавам не-
чије прохтеве у тој области. И онда 
дођем до тог шефа који ми на крају 
каже:  Не може тако већ морате да 
донесете потврду! Ја се потом мно-
го изнервирам. Сретнем, онда, не-
ког од познатих и питају ме шта ти 
је, шта плачеш? Кажем плачем зато 
и зато. Тешко ми је јер дођем ту изгу-
бим три сата времена и не завршим 
посао због којег сам дошла! Кажу ма 
немој плакати, знам ја шефа и онда 
ме уведу код тог истог шефа без 
иједног новог аргумента! Само ме 
је довео неко до њега са ким се по-
знаје и ко  познаје мене и решимо 
проблем за трен. И онда сам питала 
шта ја треба да поседујем, да завр-

шим, а да никог не питам, и да ни-
ком нисам дужна? Послали су ме у 
Центар за социјални рад. Тадашњи 
директор ме је примио и рекао ми 
је да тражим старатељство за брата! 
Ја сам га питала шта то значи? Он ми 
је рекао да ја онда уместо Душана 
могу све да урадим много брже и 
лакше. Е, ту сам ушла у ту причу. Ја 
сам покретач тога ! 

Драгана Ћирић Миловановић :
Ко може да покрене захтев за оду-

зимање и враћање пословне спо-
собности, претпостављам да исте 
особе могу. Значи захтев може да 
поднесе родитељ или сродник, под 
условом да живе у истој заједници 
као и особа  о којој је реч. Мени је 
нејасно ко би желео да му се ускрате 
сва права? Јасно је дефинисан круг 
овлашћених предлагача у вези са 
тим. А то могу бити ЦСР као Орган 
старатељства који може по службе-
ној дужности покренути поступак. 
Изменом Закона о ванпарничном 
поступку то покреће и Суд по служ-
беној дужности  када је у питању 
преиспитивање пословне способ-
ности јер је сада уведено да се након 
највише три године мора покренути 
поступак ревизије! Значи та испити-
вања, одлуке која је донесена и то 
уколико неко други не покрене тај 
поступак суд је дужан да то по служ-
беној дужности покрене. 

Љубинка Лека: 
Ја сам у то време била оптерећена 

и заузета! Ја би најрадије Душка по-
вела па нек њему кажу да не може 
да регистгрује ауто. Не знам други 
начин. Више нисам имала времена 
за све то. Постало је пренапорно! 

Кад дођем са свих тих послова 
кући онда ме Душко чека као пти-
чица, гладан, више није имао нико 
да га подигне, да га држи... Има и 
он своје програме, жеље, планове, 
телевизију, фудбал, друштво... Тако 
да је мени то било пренапорно. У 
бити мени не треба папир о ста-
ратељству да би бринула о брату. 
Главни мото у тој ружној причи је 
био што црње то боље. Боље и  лак-
ше да се стигне до папира о стара-

тељству који ја нисам тражила! Ја да 
сам знала, тада, да је могуће узети 
пуномоћ и да ја за њега онда могу 
завршити посао! Шта ће мени ста-
ратељство ја о њему бринем и са 
тим и без тога. 

Са Душком, у читавом том про-
цесу одузимања пословне способ-
ности и постављања старатеља, 
нико од надлежних није контакти-
рао. Понављам нико, нити вештаци, 
нити лекари које сам морала да пла-
тим и то двојицу неурпосихијатара, 
нити жена из Центра за социјални 
рад која је тада била постављена 
за привременог старатеља, нити 
судија која је водила процес! Нико 
Душка није ни видео. Значи све што 
су они испричали је не полуистина, 
него тотална неистина! 

О томе шта је пословна способ-
ност сви смо недовољно инфор-
мисани. Мали је број оних који су 
се о томе предходно распитали. 
Када напуните 18 година стиче-
те права на доношење одлуке о 
свом животу и за своје поступке 
сами сносите последице. Стичете 
права али и обавезе и одговор-
ност. Та права, обавезе и одго-
ворност лако се одузимају само 
на основу инвалидитета. 

Драгана Ћирић Миловановић: 
Конкретно, у Србији особа са ин-

валидитетом може изгубити сва 
своја права која омогућују да доно-
си одлуке о свом животу! То сад мо-
жемо говорити о томе да нема пра-
во да одлучује где ће живети, са ким 
живети, нема право да закључује 
било какве Уговоре, укључујући и 
Уговор о раду. Значи нема право 
да ради јер се сматра млађим ма-
лолетником, нема право да се уда, 
ожени, губи родитетљско право, 
буквално све оно што чини живот 
једне особе, губи могућност да о 
томе било шта сам одлучује! До тога 
долази најчешће због дезинформи-
саности пре свега то је једна пракса 
која постоји код нас где се то сма-
трало једним институтом заштите, 
односно то је због традиционалног 
лошег односа према особама са 
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инвалидитетом као особама којима 
је потребан посебан вид заштите  
и тако се тај систем старатељства 
уствари лоше успоставио.  

Испоставило се да то не предста-
вља никако заштиту већ даје широ-
ку могућност за разне врсте злоу-
потребе, те се зато и стекла потре-
ба да се тај систем измени и то је, 
да тако кажем, један правни основ 
дала Конвенција о правима особа 
са инвалидитетом која експлицит-
но каже како свим особама са ин-
валидитетом мора бити призната 
пословна способност на једнакој 
основи са другим људима. 

Љубинка је касније инсистирала 
на враћању пословне способности 
у томе је имала помоћ  и подршку 
Биљане Иђушки из Центра за со-
цијални рад којој је додељен Душ-
ков предмет 2012. године. 

 

Биљана Иђушки:
Ја морам да кажем да је у Сомбору  

врло важно и истрајно настојање 
око враћања тих пословних спо-
собности, јер смо негде и ми за-
кључили да је у бројном случајеви-
ма претерано рестриктивна мера 
да се права људи и интерес људи 
могу заштити и нешто мањим рес-
триктивним облицима заштите. Ми 
до сада имамо 11 до 12 случајева 
враћања пословних способности! 
Ево сад имамо један предмет, те 
припремамо још једно враћање, 
зато што је то заиста прејако упли-
тање у нечија лична права тамо и 
где треба и где не треба. 

Љубинка Лека :
Ми смо добили позив у којем 

пише да је рочиште 05.10. и да дође-
мо без обзира да ли нас до тада по-
сете вештаци лекари или не, иако је 
то њихова обавеза да 15 дана пре 
рочишта то обаве. И одједом у 21 

час увече без икакве најаве, иако 
у позиву уредно пише да то мора 
да буде у договору са ЦСР и уз оба-
везно договорени термин, они су 
дошли увече и од мене тражили да 
поново један те исти вештак буде и 
када је одузимана пословна способ-
ност. И сада да потпишем поново. 
Ја им кажем онда седите да вешта-
чимо. Најужасније од свега је што 
они немају струком одређена нека 
питања и неку врсту теста да истес-
тирају људе , да се види шта ко зна. 
Душка су питали оно од чега његова 
пословна способност  уопште не за-
виси. Ја сам знала да је наш циљ да 
то урадимо до краја и да мој Душко 
не кука зашто у кући он једини није 
добио позив за гласање? Мада он 
зна зашто није. Зато што је то, ето 
безвезе, урађено! Он зна за кога ће 
да гласа и сам одлучује о томе шта 
му се чини боље.

Наставак приче у следећем броју 
„СУНЦОКРЕТА“

О  НОВЦУ

Готов новац је
Аладинова чаробна лампа.

Џорџ Гордон Бајрон
енглески песник

(1788–1894)

Са властитим новцем
човек може да живи како хоће.
Рубља која је ваша
милија вам је од брата.

Максим Горки
руски писац

(1868–1939)

Ако новац заиста 
не доноси срећу
ви га онда вратите.

Жил Ренар
француски писац

(1864-1910)
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КЛИМАТСКИ ОПОРАВAК У БУДВИ

Удружење грађана са последица-
ма церебралне и дечије парализе 
„СУНЦЕ“ из Новог Сада, организо-
вало је за своје чланове климатски 
опоравак на Црногорском при-
морју. Пројекат Климатски опо- 
равак је препознат од стране гра-
да Новог Сада и одобрен нам 
је одређен иснос за испуњене 
пројекта. Желимо да се захвалимо 
нашем граду који нам је дуги низ 
година велика подршка и одличан 
ослонац у реализацијама за кли-
матске опоравке. Исто тако хвала 
и нашој провереној туристичкој 
агенцији „ОДИСЕЈА” из Нове Пазове 
на добрим понудама и примерној 
сарадњи.

Ове године, не по први пут, наше 
кофере смо спустили у најпозна-

тијем приморском градићу Будви. 
Радници хотела „ПАРК” су се одмах 
прилагодили нама и са пуно разу-
мевања прихватили су наше специ-
фичне захтеве.  

Наша група је бројала 36 особа са 
инвалидитетом заједно са личим 
пратиоцима. Међу нама је било  
највише деце која  су посебно ужи-
вала у још једној летњој авантури. 

Приметила сам да смо сви ми 
различити: Некоме је циљ боравка 
на мору плажа, пливање, или веж-
бање, некоме је шетња и ноћни 
провод, а било је и оних који су са-
моиницијативно крстарили броди-
цима по предивој јадранској обали.                                                 

Морам да похвалим идеју Радо-
вана Матића родитеља нашег ма-
лог, насмејаног члана Димитрија 

Матића, која се  претворила у дело: 
три спортске игре које су прила-
гоћене свима нама. Тако да смо се 
сви једно вече такмичили у башти 
хотела.

Писала сам прошле године, да 
Будва има прилагођену плажу на-
мењену особама са инвалидитетом, 
на којој смо се ове године осећали 
нелагодно.из разлога што остали 
туристи, нису поштовали међуна-
родни знак особа са инвалидите-
том и упркос нашим колицима. Но 
добро, ми нисмо ту да васпитамо 
људе, да им сваке године говори-
мо да ми морамо да будемо близу 
воде, да рампе не служе за дечије 
игре, већ за пролаз особама са ин-
валидским колицима.

Желимо да упамтимо наше до-
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бро расположење, дружења, пливање у мору, радост 
наших најмлађих, сунце и лепо време. Међу нама је 

било и неколико дечака који су први пут видели море. 
Једна наша девојчица је ове године први пут уместо 
шлауфа пливала са мишићима што је изузетан успех. 
Наш друг који не воли хладну воду ове године је са 
мишићима стигао и до бова.  Мали дечак је пливао 
сам и играо се у таласима. Најмлађа деца су била и 
најхрабрија. Сваки наш покрет у води нам даје снагу 
и енергију за целу годину. Ми се увек трудимо да по-
могнемо једни другима, приликом уласка и изласка 
из мора, да учимо једни од других,  да се разумемо и 
прихватимо наше разлике.

Јелена Радовић
Удружење „СУНЦЕ“ ЦДП Нови Сад

Dana 26.06.2018.god u Kikindi je u okviru redovnih 
programskih aktivnosti „Suncokret” Saveza za CDP Vojvo-
dine, održana druga po redu trbina pod nazivom „PUT KA 
SAMOSTALNOSTI“. Domaćin tribine bilo je Udruženje za 
dečiju i cerebralnu paralizu iz Kikinde.

Tribina je motivacionog karaktera. Cilj je da kroz ovu 
tribinu, iz ličnog iskustva damo podršku mladima i njiho-
vim porodicama da pokušaju da se oslobode i da krenu 
putem samostalnog života, uz razne vrste podrške, po-
magala, personalne asistencije i slično. Spomenuli smo 
jedno od naših najosnovnijih ljudskih prava, koje se često 
oduzima, a to je poslovna sposobnost! Šta to, zapravo, 
znači, i koje pravne posledice mogu da na-
stanu, usled gubitka ovog prava. Takođe, 
na tribini je bilo reči o diskrminaciji koja 
onemogućava osobama sa posledicom 
cerebralne i dečije paralize da u svojoj ži-
votnoj pustolovini pronađu cilj i put, svoje 
borbe, radosti, vere u sebe i svoje snove.     

Na ovoj tribini smo spomenuli Međuna-
rodnu Konvenciju o pravima OSI.Objasnili 
smo koja prava ta Kovencija reguliše. Neg-
de se izdvaja da još uvek vladaju predrasu-
de o osobama sa invaliditetom i nedovolj-
na borba za naš bolji položaj u društvu. 
Značaj personalne asistencije je poznat i 
koristan, ali do ove usluge je teško doći. 
Tribini su prisustvovali stariji članovi, koji 

imaju poslovnu sposbnost. U udrežnju iz Kikinde postoje 
članovi kojima je oduzeta poslovna sposobnost!

Na tribini je prisustvovalo deset osoba. Tribinu su oce-
nili kao poučnu sa pohvalama i pozitivnim komentarima. 
Naglašena je potreba da se širi priča o svim vidovima po-
drške za OSI i značaju prava poslovne sposopnosti. Stiče 
se utisak da mali broj naših članova i njihovih roditelja 
zna o osnovnim pravima osoba sa invaliditetom.

Autorka i voditeljka:tribine
Jelena Radović, dipl. pravnica

MOTIVACIONA TRIBINA U KIKINDI  
„PUT KA SAMOSTALNOSTI“
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О СРЦУ

Срца могу да се сложе
и кад се главе разликују.

шкотска пословица

Сваки човек млађи од тридесет
а није либерал – нема срца,
а сваки човек који је прешао  тридесету,
 а није конзервативац –  нема мозга.

Винстон Черчил
енглески државник

(1874-1975)

Срце није колено 
да може да се савије.

афричка пословица

По програмским активностима „Сунцокрет“ Савез за ЦДП 
Војводине и у домаћинству Друштва за ЦДП Кикинда одржана 
je радионица са глином и обилазак музеја. Домаћин целокупног 
дружења је било Друштво ЦДП из Кикинде. Радионици и обилас-
ку музеја присуствовали су и чланови Друштава ЦДП из Новог 
Сада, Суботице, Титела, Куле, Зрењанина и Сремске Митровице. 
Из сваког Друштва је дошло по пет чланова. Обилазак музеја и 
рад са глином на све госте је оставило позитиван утисак. Дру-
жење се завршило ручком у ресторану „Паор“. 

РАДИОНИЦА И ОБИЛАЗАК МУЗЕЈА 



Među javom i med snom 

Srce moje samohrano, 
ko te dozva u moj dom? 
neumorna pletisanko, 

što pletivo pleteš tanko 
među javom i med snom. 

Srce moje, srce ludo, 
sta ti misliš s pletivom? 

k’o pletilja ona stara, 
dan što plete, noć opara, 
među javom i med snom. 

Srce moje, srce kivno, 
ubio te živi grom! 

što se ne daš meni živu 
razabrati u pletivu 

među javom i med snom! 

VELIKANI POEZIJE

Laza Kostić


