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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”.

Svim saradnicima i čitaocima „SUNCOKRETA“ želim srećnu novu 2019 god.
Svako dobro u daljoj saradnji, zdravlju i sve najbolje u životu!

Željko Kanurić
urednik časopisa 
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ИЗЛОЖБА РАДОВА ОСИ НА САЈМУ 
ЈЕДНАКИ У БЕОГРАДУ

Заједничком акцијом, Министарства за социјална 
питања Републике Србије, Републичког Савеза за 
церебралну и дечију парализу Србије и „Сунцокрет“ 
Савеза за церебралну и дечију парализу Војводине 
на београдском сајму у хали 3 а, 22.10. 2018. у окви-
ру вишедневног пројекта за особе са инвалидитетом: 
ЈЕДНАКИ свој дан за промоцију  радова имали су и 
чланови  „Сунцокрет“ Савеза за ЦДП Војводине.

Присутној публици и медијима .лично су се пред-
ставили Јелена Радовић из Новог Сада, дипломира-
ни правник, писац, филмски режисер и водитељ мо-
тивационих радионица за ОСИ. Затим се представио 
Жељко Канурић из Сомбора, песник, писац и главни 

уредник часописа „СУНЦОКРЕТ“ гласила „Сунцокрет“ 
Савеза за ЦДП Војводине. На крају се представила и 
Дубравка Кртинић из Друштва за церебралну и дечију 
парализу сремског округа, из Сремске Митровице, 
песникиња, ауторка три књиге поезије.

Јелена Радовић је приказала свој документарни 
филм „Необични путник са осмехом“ за који је добила 
неколико вредних награда на фестивалима краткоме-
тражних филмова. Говорила је и о свом животном ис-
куству као особа са инвалидитетом.

Жељко Канурић је прочитао своје песме из књига 
СТУПАЊЕ У ЧУДО и НИЈАНСЕ ЉУБАВИ. На питања 
водитељке програма и Жељко је украто говорио о 
свом раду. 

Дубравка Кртинић је читала песме из своје најновије 
књиге ПЛАВИ ТРАГ Публика је срдачно и искрено пра-
тила одличну поезију песникиње из Сремске Митро-
вице.

 У пространој хали 3а београдског сајма посети-
оци су могли погледати многобројне радове ОСИ из 
целе Србије. На крају је изложбу посетио и министар 
за Социјална питања Зоран Ђорђевић, који се са сви-
ма лично поздравио. Потом је уследило и заједничко 
фотографисање.

  
Жељко Канурић

О ПОЗОРИШТУ

Позориште увек мора
да буде помало сумњиво.

Вацлав Хавел
чешки писац
(1936–2011)

 

Мушкарци иду у позориште
да забораве, а жене да се сете.

Џорџ Џил Нејтан
америчи писац

(1882-1958)

Структура позоришног комада
увек је прича о томе
како птице дођу кући на легало.

Артур Милер
амерички писац

(1915-2000)
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SVE ZAVISI OD NAS

       Povodom trideset godina rada Udruženja za cerebralnu i dečiju paralizu „ SUNCE“ iz Novog 
Sada razgovarali smo sa sadašnjom predsednicom Jelenom Radović.      

Šta je bila vaša prva ideja? Šta prvo uraditi kao 
predsednik?

Moja prva ideja bila je da očuvamo 
ono što su drugi, pre mene, ostavili, 
da i dalje održavamo naše radionice, 
sportske aktivnosti i ono što je naj-
vrednije a to su naša druženja i pro-
slave rođendana naših članova.

Nasledili ste jedan program rada. Kako nastavi-
ti dalje i dodati nove ideje?

Moram da priznam da mi nije bilo 
lako!  Danas se ideje realizuju putem 
projekata. To je trenutno složenija 
stvar. Mi se  trudimo da pišemo pro-
jekte i uredno konkurišemo na   svaki 
zanimljivi konkurs.

Prvi ste predsednik ovog udruženja osoba sa 
invaliditetom! Da li je to prednost ili otežavajuća 
okolnost? 

Ja sam u našem udruženju od svo-
je sedme godine. Zahvaljujući mom 
ocu imala sam priliku da gledam i 
učim kako se vodi udruženje. Tog juna 
2016. godine, kada sam izabrana, ni-
sam ni slutila šta me čeka. U početku 
sam se pitala da li sam ja sposobna 
za tako nešto, da li će ljudi razumeti 
moj otežani govor? Hoću li znati da 
se postavim kao predsednica? Moram 
da kažem da su to ljudi sa kojima sam 
odrasla i dan - danas mi je želja da ih 
gledam jednako.

Hoće li se radionice našeg udruženja održati u 
budućnosti?

Sve zavisi od nas, koliko mi ozbilj-
no prihvatimo rad naših radionica. 
Svesna sam da mnogi imaju problem 
sa prevozom i personalnom asisten-
cijom, ali, kao i obično, gde ima volje 
ima i načina da se radi.

U ove dve godine da li je bilo poteškoća u radu 
udruženja?

Nije lako biti odgovorno lice jed-
nog velikog udruženja! Bilo je trenu-
taka kada sam osetila tugu i bol, kao 
i želju da odustanem od svega ovoga. 
Lično za mene titula predsednika ne 
znači puno. Još uvek postoje osobe 
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koje sumnjaju u moje sposobnosti! 
U njihovim očima vidim da posto-
je mnoge predrasude o meni i mom 
radu. Hoću svima da kažem, da moj 
otežani govor nije merilo znanja. Ja 
sam sa otežanim govorom uspela da 
završim pravni fakultet, gde mi nijed-
na ocena nije poklonjena. Mi, osobe 
sa invaliditetom stalno govorimo o 
diskriminaciji prema nama, a ne uvi-
đamo da je najveća i najteža diskrimi-
nacija u našem dvorištu.

       
Naše društvo ima puno školske dece, koje su 

vam ideje za njih?

Živimo u vreme inkluzivnog ob-
razovanja, te je veoma teško da naše 
radionice prilagodimo članovima koji 
pohađaju školu. Mislim da sve zavi-
si od organizacije roditelja, koje bi 
ovom prilikom htela da probudim da 
u svom kalendaru pronađu malo vre-
mena i za naše aktivnosti.

Kako animirati roditelje da budu zainteresovani 
za aktivnosti u našem udruženju?

Vrata našeg udruženja su njima i 
njihovoj deci otvorena svaki dan. Pre 
svega je potrebna dobra volja, da se 
priključe sa svojim idejama u radu 
udruženja! Veoma mi je žao što se ro-
ditelji mladih i dece slabo odazivaju.. 
Moja zamisao jeste, da mi jedni drugi-
ma treba da budemo oslonac za bolju 
budućnost.

Kakva je saradnja sa voditeljima naših radioni-
ca?

Nisam ni sanjala da ćemo naći ta-
kve sjajne ljude! To su za mene ljudi 
koji imaju veliko srce za sve nas. Želim 
da im se svima zahvalim, što su uvek 
tu. Pamtiću predivne trenutke, pone-
kad i svađe ali sve u svemu svako od 
njih je priča za sebe. Želela bih da ista-
knem da moji drugari, članovi našeg 
udruženja mi najviše pomažu. Uvek 

su tu za mene. Ne bih htela nikoga  da 
imenujem ali za mene je najveći cilj 
da mi budemo kao jedna velika poro-
dica.

Ove godine naše udružnje obeležava 30 godina 
rada, kako će se obeležiti taj datum?

Taj datum obeležavamo radno, jer 
nažalost nemamo sredstva da obja-
vimo našu monografiju. Pokušaću da 
održim motivacionu tribinu i da naša 
kuvarska radionica napravi dobro po-
znate torte!

Kakva je saradnja među ostalim udruženjima?

Pre svega moram da se zahvalim 
na ukazanom poverenju Savezu za 
cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodi-
ne i Savezu za cerebralnu i dečiju pa-
ralizu Srbije, jer uvek od njih imamo 
podršku i poverenje u našem radu. 
Zahvaljujući tome ja sam ovde gde je-
sam. Saradnja sa ostalim udruženjima 
je odlična.

Kakva je budućnost našeg udruženja „SUNCE“ 
Novi Sad?

Sve zavisi od nas!

Miroslav Debeljački

Novi Sad, 27. 09. 2018. 

О  РАТУ

У миру деца 
сахрањују своје очеве,
у рату очеви
сахрањују своју децу.

Херодот
грчки писац и историчар

(око 484 – 425 п.н.е) 

Политика је рат без крвопролића,
а рат је политика са крвопролићем.

Џорџ Џил Нејтан
америчи писац

(1882-1958)

Рат није пустоловина.
Он је зараза. 
Он је попут тифуса.

Антоан де Сент Егзипери
француски писац

(1900-1944)
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PREDSTAVLJEN NOV NAČIN LEČENJA 
NEUROLOŠKIH OBOLJENJA

Dana 29. 06. 2018. održana je tribina pod nazivom „Neu-
rorehabilitacija robotikom” u prostorijama dnevnog boravka 
Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu grada Beograda u ulici 
Sredačka, 2 sa početkom u 11:00 h Tribina je održana i u No-
vom Sadu u školi za osnovno i srednje obrazovanje učenika 
sa smetnjama u razvoju „Milan Petrović” u ulici Braće Ribni-
kara, 32 sa početkom u 18:00 h.     

Voditelj tribina je Vesna Paušid, diplomirani defektolog, 
koja 29 godina živi sa posledicama cerebralne paralize i koja 
je prošla kroz ciklus terapija na robotskim uređajima u poli-
klinici „Glavid” u Dubrovniku sa izuzetno uspešnim i zapaže-
nim rezultatima, te je otuda i potekla inicijativa za održava-
njem ovih tribune kako bi se što veći broj ljudi upoznao sa 
ovom metodom lečenja. U prisustvu stručnog tima poliklini-
ke „Glavid” iz Dubrovnika i Zagreba šira javnost je pored upo-
znavanja sa samom metodom i načinom rehabilitacije na 
robotskim uređajima bila informisana koja stanja su pored 
cerebralne paralize indikovana za ovu vrstu tretmana a to su: 
moždani udar, multipla skleroza, povrede kičmene moždi-
ne, oštećenja nastala nakon operacija kao i traumatska ošte-
ćenja mozga. Ovaj najsavremeniji način neurorehabilitacije 

pruža mogučnost oporavka pacijentima, koji zbog različitih 
povreda ili neuroloških bolesti imaju oslabljene ili potpuno 
onemogučene gornje i donje ekstremitete tela. Dokazano je 
da lečenje postiže najveće rezultate u najkraćem periodu u 
odnosu na bilo koji rehabilitacijski tretman. Poliklinika „Gla-
vid” pokazala je nebrojeno mnogo puta da nije sve u novcu. 
Kroz humanitarne programe neurorehabilitacije robotikom 
za egzistencionalno najugroženije pacijente širom zemlje i 
regiona, pa je tako veliki broj pacijenata iz Srbije imao priliku 
na besplatnu rehabilitaciju u poliklinikama „Glavid” u Du-
brovniku i Zagrebu. 

Nakon završenih predavanja svi prisutni su imali priliku 
da postave pitanja o svemu što ih je zanimalo u vezi tre-
tmana, a stručni tim poliklinike „Glavid” se potrudio da im 
adekvatno odgovori. Takođe svim prisutnima su podeljeni 
flajeri sa kontaktom poliklinike na koji bi svi zainteresovani 
mogli da se jave, pošalju medicinsku dokumentaciju i dobiju 
stručno mišljenje tima poliklinike da li je neurorehabilitacija 
robotikom baš za njih ili ne.

Dipl. defektolog Vesna Paušid
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SUNCOKRET putopis 

Port El Kantanoui 

P O Z D R AV  I Z  A F R I K E 

Dragi čitaoci podeliću sa vama osećaj kako je neobič-
no kada letnji raspust provedete na nekom drugom  
kontinentu. Bio sam u Africi, u Tunisu! To je jedna  lepa 
severnoafrička zemlja na južnj obali sredozemnog 
mora. Graniči se sa Alžirom na zapadu i Libijom na 
jugu. Nacionalna valuta je tunežanski  dinar. Tempera-
tura varira od umereno tople, do pustinjske. Službeni 
jezik je arapski I francuski.
Prvi korak ka ovoj egzotičnoj zemlji rodnoj 
maslinama i urmama ispunio je zvuk lete-
lice koja nas je  vinula kroz oblake. Bio sam 
vrlo znatiželjan da vidim kuda letimo  I  se-
tio sam se da sam trebao poneti moj  mali 
globus, da  bih bio siguran da idemo pra-
vim putem. Preleteli smo Italiju, Španiju, 
Sloveniju, Crnun Goru, a u trenucima slat-
kog dremeža bele pufne učinile su da mi 
put bude zanimljiviji, jer tamo gore nema 
ništa više, sem snova.
Port El Kantaoui je mala luka 2h daleko 
od glavnog grada Tunisa, 20 min od grada 
Susa. Tunis je siromašna republika. Često 
je bila kolonija Francuske, tako da nije čud-
no što veliki broj stanovnika ne zna engleski, ili bilo koj 
drugi strani jezik. To nam je bio veliki problem u komu-
nikaciji. Smišljajući na koji način da se bolje razume-
mo od pantomime do gestovnog govora (i mešavina) 
svako se trudio I kolko tolko uspevao da se sporazume 
.Bilo je turista iz svih krajeva sveta.  Najviše Rusa i Ne-
maca.
Svi smo se složili oko jednog zaključka: da su Tunižani 
pošteni i vredni kako bi opstali. Turizam im donosi veći 
deo prihoda, tako da su hoteli, po najstrožim mišljenji-
ma turističkih agencija, podignuti na visokom stepenu 
profesionalnosti.
Jedna intereresantna činjenica je da njihove žene 
zbog verskih zabrana ne smeju izaći na ulicu a da nisu 

komplet odevene „od glave do pete”. Prilikom 
odlaska na plažu ili bazen one se kupaju u celini 
odevene. Starije žene imaj tamnije haljine, za ra-
zliku od mlađih, koje nose haljine sa više cvetnih 
motiva i nešto svetlije boje. Trudnice nose uglav-
nom ljubičaste haljine. Primetio sam tamnoput-
nost naroda koji su izuzetno lepi ljudi, srećni u 
svom siromaštvu.
Saobraćaj im je katastrofa. Jure kao furije, ali 
se drže nekog propisa. Ako neko želi da ode u 
šetnju gradski  kombi vozi tamo – vamo. Dovolj-
no je dati rukom znak za zaustavljanje kombija. 
Izlazi se na isti način, na bilo  kom mestu. Putevi 

su loši. U mnogim mestima nema betoniranih  cesti i 
ulica. Najvažnije što sam zapazio su izuzetno visoke 
bankine, a neverovatno je to što u celom Tunisu nema 
semafora. Tu ulogu preuzimaju kružni tokovi na ra-
skrsnicama. Vrlo česte razglednice ove pustariije čine 
kamile koje disciplinovano idu ulicama u koloni. Konji 
i upadljive, stare kočije su stvar izbora. Sve zemlje afrič-
kog  pojasa pripremljene su za tropske temperature. 

Sve građevine su slične, pretežno bele ili drugih sve-
tlih nijansi. Na plažama (svaki hotel poseduje plažu i 
bazen) i sem trščanih suncobrana, peska. neba i mora 
nema ništa drugo! Tek pojedini kaktus ili palma, kao 
da, prkose sami sebi.
Pozivam vas da posetite ovu siromašnu državu, zemlju 
peska, kamila i cveta jasmina, kao i državu čestitih do-
maćina. Tunižansko more je najlepše u maju i septem-
bru. Dobrodošli!
A to šta mi se snovidelo leteći kroz oblake, to će biti 
neka druga  priča, neko novo otkrovenje - neka druga 
Afrika.

Marko Ivančević



Сајам ОСИ 

Ј Е Д Н А К И
Београд 2018.
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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. 

БИЉАНА ИЂУШКИ  соц. радник

Видела сам га одмах, чим сам при-
мила случај. Био је то август месец 
2012. године, овде у стану и прво 
шта сам питала је како укућани са 
Душаном комуницирају, да бих по-
кушала и ја са њим комуницирати. 

Одмах сам видела да он сва моја 
питања, ако их формулишем да се 
могу одговарати са да и са не, мени 
даје врло јасне одговоре. Невер-
балне, додуше, али тачне. 

Како се наша сарадња наставила, 
ја сам видела да Душко велики труд 
улаже у то да формулише своје од-

говоре и да их вербализује. Види се 
да он има спазам говорног апарата 
и да зато не може да говори довољ-
но јасно али се страшно трудио. 
Сећам се како ми је препричавао 
фудбалску утакмицу ДЊЕПАР-СЕ-
ВИЉА и да је Дњепар у Украјини  и 
како је протекла утакмица. Видела 

2. део истините приче
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сам да он располаже разноразним 
информацијама о свету око себе. 
Оно што је мени била најзначај-
нија Дулетова реченица је када сам 
га питала: Шта ти мислиш о овом 
старaтељству? Он је мени јасно ре-
као:  НИСАМ ЛУД! То ме је потпуно 
затеклоло и као стручњака, у јед-
ном стању, да морамо да урадимо 
све да се докаже које су Душкове 
могућности и где су његова огра-
ничења која су искључиво физичке 
природе, али не и у смислу способ-
ности за расуђивање и изражавање 
своје воље. Душко је неко ко може 
да штити своја права и интересе,  па 
то је кључни сегмент пословне спо-
собности!

ДРАГАНА ЋИРИЋ МИЛОВАНОВИЋ 
правник

Оно што смо ми увидели јесте 
да се до скоро није претерано ни 
размишљало о свему томе. Томе се 
приступало као некој рутинској ст-
вари и то се подразумевало да људи 
са инвалидитетом требају да буду 
лишени пословне способности. Тек 
након конвенције о правима особа 
са инвалидитетом и након нашег 
рада интезивног у последњих осам 
година стиче се свест о томе да ту 
нешто треба да се мења и да то није 
баш тако рутински како је до сада 
било. Тако да данас имамо обуке са 
судијама! 

Проблем јесте Центар за социјал-
ни рад који и даље саветује поро-
дицама да се ОСИ лише пословне 
способности! Ту и даље имамо ту 
једну окошталу праксу! И даље 
се користи тај медицински модел 
где се особа сагледава са аспе-
ката својих недостатака. Заправо 
се не посматрају потенцијали осо-
бе. Тај, негативан, медицински при- 
ступ доприноси томе да људи, без 
потребе, бивају лишени својих по- 
словних права. 

БИЉАНА ИЂУШКИ соц. радник
ЦСР је био укључен у цео процес. 

Ја као водитељ случаја и екипа у 
том центру,  смо судским вештаци-

ма и психијатрима доставили нашу 
процену о Душку коју смо имали. 
Разговарали смо са судијама. Раз-
говарали смо о томе какав је однос 
инвалидности и пословне способ-
ности, да инвалидност не може 
бити основ за укидање нечијих 
грађанских и људских права. Било 
је ту пуно, пуно наших међусобних 
разговора и инсистирали смо да 
Душко буде укључен у нови посту-
пак и да буде саслушан у суду, тако 
да је он био и саслушан. 

Решење о враћању потпуне по- 
словне способности је убрзо стиг-
ло. Пракса показује да се најчешће 
приступа делимичном враћању по- 
словне способности што није у пот-
пуности задовољавајуће решење.

КРИСТИНА ТОМИЋ

То је један позитиван пример из  
наше праксе, где се према новим 
изменама Закона о ванпарничном 
поступку дошло до потпуног вра- 
ћања пословне способности лицу 
које је 2002. било у потпуности ли-
шено тога.    

Суд је у овом поступку у потпу-
ности прихватио налаз и мишљење 
судских вештака који су у овом слу-
чају пришли на један сасвим дру-
гачији начин. Посматрали су случај 
из угла особе о чијим правима се и 
ради. Његову неспособност за ко-
муницирање, као и већина члано-
ва наше заједнице, су протумачи-
ли да је њему потребна подршка и 
да је та подршка коју он добија од 
чланова своје породице апсолутна 
довољна и да може да изрази своје 
мишљење, идеје и да је способан за 
одлучивање. 

НОВИНАР

Како сте се ви осећали кад је Ду-
шану враћена пословна способност  
БИЉАНА ИЂУИШКИ

Ја сам јурцала по центру када је 
правник откуцао решење о преки-
ду старатељства, викала, радовала 
се... Звала сам Дулета  да дође по 

то решење. Не могу да вам опишем 
осећај поводом тога... 

ДРАГАНА ЋИРИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ

Нама се сада доста људи обраћа 
управо због тога што је започета 
дискусија о томе да ли лишавање 
пословне способности добро ре-
шење или не! Доста људи нам се 
обраћа са тим проблемом. И када 
им је одузета пословна способ-
ност, или када постоји опасност да 
је покренут поступак за лишавање 
пословне способности.  Сада има-
мо мало више случајева када дола-
зи макар до делимичног враћања 
пословне способности, или потпу-
ног. И даље су то, ипак, случајеви 
које на прсте можете да набројите, 
али и то је неки помак. Полако се 
мења она стара пракса и крећемо 
се у добром смеру. 

Оно што смо постигли јесте да су-
дијама објаснимо да је одлука њи-
хова и без обзира на то шта вешта-
ци тврде! Њихова, судијска, одлука 
је коначна. Оно што је заиста добро 
јесте, што смо заједно са судијама 
увидели да је значјано упутство 
које судије дају вештацима. Однсо-
но шта се од њих тражи, и да они од 
њих не треба да траже миљшење да 
ли особу треба или не треба лиши-
ти пословне способности,  него да 
лично дају један приказ функцио-
нисања особе, а на суду је затим 
да одлучи, узимајући у обзир све 
околности, да ли евентуално огра-
ничење пословне способности тре-
ба да постоји у тренутном поступку. 

Проблем је што код нас не постоји 
систем подршке. Ми заступамо став 
да нико не треба да буде лишен 
пословне способности. Има људи 
којима је потребна подршка у ост-
варивању пословне способности, 
а тренутно у Србији не постоји сис-
тем подрушке јер није препознат 
у нашем Закону. Потпуно лишење 
би морало бити укинуто. Важно је 
да особа добије неку мрежу да се 
свори нека мрежа подршке око те 
особе како би она могла да остане 
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О  ТАЈНИ

Нико не чува тајну
тако добро као дете.

Виктор Иго
француски писац

(1802-1885)

Тајна се дуже памти
него ли  јасна истина.

Меша Селимовић
наш писац

(1910-1995)

Троје могу да задрже тајну
ако је двоје од њих мртво.

Бенџамин Френклин
амерички државник

(1706-1790)

или се врати у природно окружење 
и да има помоћ и подршку која јој 
је потребна да самостално живи. 
Морају и да се добро информишу 
о томе какве су последице. Да ли 
заиста не постоји никакав други 
начин да се таква особа подржи. 
Значи морају просто да увиде по-
следице и виде које све алтерна-
тиве постоје. Има случајева људи 
којима је потребна интезивна 
подршка и ту је можда једино тре-
нутно решење делимично лиша-
вање пословне способности, али 
ту не сме бити крај !  Морамо ићи  
ка томе да се људи подржавају и 
да се индивидуално о сваком слу-
чају посебно одлучује, а да то не 
буде једна уобичајена пракса где 
се људи сматрају неспособним за 
расуђивање, где се код свих прет-
поставља недостатак. Заправо, 
увек, морамо видети какви су по-
тенцијали особе и  како је можемо 
подржати. 

 

ЈЕДНОСТАВНА КОМУНИКАЦИЈА 
ЗА ДУШКА 
НОВИНАРКА

Када поставите питање уместо 
одговора за да, добићете пољубац, 
а испружени језик је одговор за не. 

Душан се труди и да вербализује 
своје одговоре, знатижељан је, 
воли фудбал, музику, пецање...

ЉУБИНКА ЛЕКА Душанова сестра

Он није доктор наука, али се 
смеје када га питате који је дан био 
јуче, зато што за њега то питање 
није нормално јер то зна. Да га 
питате колико месеци има у годи-
ни то је њему све смешно. Душан  
воли да зна милион других ства-
ри: Интеренет, телефони... Све то 
што му је омогућило да још више и 
брже сазнаје. 

Ја морам рећи да је он сам би-
рао ауто! Не, оно,  да каже ја хоћу 
тај ауто, него је у салону на компју-
теру тражио да поставе и склопе 

ауто који он жели да има. У мар-
ту смо преузели то и завршили. 
Нема више старатељства! Идемо 
да региструјемо ауто у јуну месе-
цу. Душко је сад срећан јер воли да 
се креће по граду. Свуда нас има. 
Душку то пуно значи. Ми тако жи-
вимо, да од малих ствари напра-
вимо велике, да нам буде лакше, 
лепше и боље. 

Екипа наше емисије се вратила 
из Сомбора. У том опеваном граду 
упознали смо Душка и Љубинку. 
Њихова прича је вероватно само 
једна од сличних, Душко сада може 
да доноси одлуке  у своје име, зах-
ваљујући упорности своје сестре. 
Обоје су донели праву одлуку 
да повуку решење о лишавање 
пословне способности и омогуће 
један самосталан, прави живот.

Ова прича је преузета из ТВ емисије Место за нас.

Епизода: ПОГЛЕДАЈ МЕ ОЧИМА ДЕТЕТА. 
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BUNDEVA

Drugi nazivi: bundeva, bela bun-
deva, belokorka, dulek, ludaja, bela ti-
kva, buca, tikva, budimka, bela ludaja, 
dudanja, bundevka, zuta tikva. 

Latinski naziv: Cucurbita pepo 
Opis biljke: Bundeva je jednogo-

dišnja biljka, poznata u kulturama 
svih toplijih zemalja sveta.

Seme se koristi za ublažavanje 
tegoba uvećane prostate i pozitivni 
efekti su potvrđeni. Bundeva se uz-
gaja ne samo zbog jestivog ploda koji 
može biti težak i preko 10 kilograma, 
već i zbog uljevitih semenki iz kojih se 
pravi lako svarljivo ulje. To su jedno-
godišnje biljke sa šupljim, po nekoliko 
metara dugim vrežama. List im je ši-
rok, na dugačkim peteljkama. Izrazito 
žuti cvetovi bundeva privlaće pažnju. 
Krupnim, okruglim plodovima hrani 
se stoka. Iz semenki se vadi ulje. Zbog 
masovnosti setve i dobrog medenja 
bundeve su postale važna paša za 
pčele. Cvetanje počinje u junu i traje 
sve do mrazeva. Glavnu pašu daju u 
julu i avgustu. Bundeve cvate rano u 
zoru. Cvet je otvoren do 10 -11 sati, 
onda se potpuno zatvori. Svaki dan 
pojave se drugi cvetovi. Bundeva 
sadrži u sebi masnog ulja, pektina, 
belančevina, sećera, karotena, man-
ganove soli, vitamina C,fosforne kise-
line, fitosterina i salicilne kiseline. 

Žučkasto ili narandžasto meso 
bundeve sadrži niz dragocenih i leko-
vitih sastojaka. Pored manjih količina 
belančevina, ugljenih hidrata i masti, 
tu je niz vitamina (karotina ili provita-
mina A, C i vitamina B grupe - B1, B2, 
B3, B6, zatim niacina, folne kiseline i 
drugih), kao i mineralnih sastojaka 
(kalijuma, fosfora, kalcijuma, gvožđa). 
A tu su i oligo i mikroelementi, pekti-
ni, celuloza i druga biljna vlakna. Što 
se tiče energetske vrednosti, ona nije 
visoka: u 100 grama ploda ima samo 
oko 30 kalorija, tj. 126 kJ.

 Seme bundeve, koje se takođe če-
sto koristi u ishrani i u narodnoj medi-
cini, ima oko dvadeset puta veću ka-
lorijsku vrednost od ploda, pošto sa-
drži više belančevina, ugljenih hidrata 
i masti. Ali, i tu se nalaze vitamini B1, 
B2 i niacin, zatim minerali (najviše ima 
fosfora i gvožđa), kao i niz drugih za-
štitnih i lekovitih sastojaka, od celulo-
ze i pektina do fitosterina, fitina, sali-
cilne kiseline i drugog. 

Bundeva se može jesti pečena ili 
kuvana i spada u zdravu i lekovitu 
hranu. Svakodnevna kura, koju čine 
svež sok, kuvano ili pečeno bundevi-
no meso, pokazalo se dobro u lečenju 
psorijaze. Koštice od bundeve, ogulje-
ne presne ili pećene odlično su sred-
stvo protiv crevnih parazita. I pored 

svojih izuzetnih svojstava bundeva je 
slabo zastupljena u našem domaćem 
jelovniku što je prava šteta.

Lekovito delovanje: U narodnoj 
medicini se plod bundeve preporuču-
je kao diuretik, za izbacivanje suvišne 
vode iz organizma, naročito kod ljudi 
obolelih od reume, gihta, zapaljenja 
bubrega ili bešike. Smatra se i da je 
odlična dijetalna hrana za gojazne 
osobe, dijabetičare (ako se tokom pri-
preme ne zaslađuje), kao i osobe sa 
oboljenjima želuca i tankog creva ili 
one koji pate od krvavih proliva. Svi-
ma se preporućuje kuvana i pećena 
bundeva ili sveže oceđeni sok. U no-
vije vreme otkriveno je da bundeva 
dobro čini i obolelima od psorijaze. 

Seme bundeve je, takđe, lekovito i 
najcešče se preporućuje kao efikasno 
i neškodljivo sredstvo protiv dečjih 
glista i pantljičare. Mogu ga uzima-
ti i deca od dve-tri godine, trudnice, 
dojilje i stariji, kao i oni sa bolesnom 
jetrom. Seme bundeve olakšava te-
gobe obolelih od prostate koji treba 
da ga jedu svakodnevno. Posebno je 
pogodno seme bundeve golice, koje 
se kupuje u bio - radnjama i onim sa 
zdravom hranom. Ovo seme ne treba 
ljuštiti. A kada se ljušti seme obične 
bundeve, treba paziti da se pri tom 
ne ukloni i ona tanka, sivo-zelenka-
sta pokožica na semenu, pošto se u 
njoj nalazi najviše lekovitih sastojaka. 
U svetu se proizvode i neki lekovi za 
prostatu koji sadrže seme bundeve.

Obolelima od psorijaze preporu-
ćuje se da u sezoni kada ima bundeve 
jedu pećenu ili kuvanu svakog dana, a 
mogu i da cede sok.

 Obolelima od zapaljenja bubrega 
ili bešike savetuje se da svakodnevno 
jedu po jedan obrok koji se sastoji od 
dinstane bundeve sa malo paradajza i 
seckanog crnog luka sa kašikom - dve 
pavlake, bez soli.

Tekst je preuzet sa web sajta o lekovitom bilju 
Herbateka
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ВЕСТИ Кикинда

ВЕСТИ Нови Сад

PRIPREME ZA TAKMIČENJA

ШАХОВСКИ ТУРНИР ПРИЈАТЕЉСТВА

U zimskom periodu vršimo pripreme za nova takmičenja vezana za evropu i za svet. Jed-
na od priprema koja je ušla u sistem je i Dejana Blaško vrhunski sportista koji će svoju 
karijeru verovatno nastaviti u parastreličarstvu, da bi ostvarila sportsku penziju i obez-
bedila sebi mirne dane u starosti.
Zahvaljujući našem stručnjaku Radovanu  Nikoliću, treneru Parastreličarskog saveza Sr-
bije koji je u samom vrhu svog zanata i koji je  Srbiji doneo zlato i bronzu sa svetskih 
takmčenja. Radovan Nikolić  je postigao još jedan veliki uspeh na svetskom nivou, 
primivši, lično priznanje od strane FITTA asocijacije. Tokom septembra je polagao ispit 
za trenera i za zvanje licenciranog međunarodnog trenera, koji po FITTA pravilima može 
da vodi reprezentaciju Srbije na sva međunarodna takmičenja.
Marljivim radom možemo stići i do Japana, odnosno na Olimpijadu! 
Videćemo, jer želje su jedno a stvarnost je nešto drugo? Volje za uspehom imamo! 

Radovan Nikolić

Заједничком организацијом Савеза за церебралну и дечију парализу Србије, Са-
веза за церебралну и дечију парализу Војводине„СУНЦОКРЕТ“ и Друштва за цере-
бралну и дечију парализу Нови Сад „СУНЦЕ“ у Новом Саду је 06. 11. 2018. одржан 
Шаховски турнир Пријатељства за особе са церебралном и дечијом парализом.
Укупно једанаест екипа из Србије и Војводине окупило се у хотелу „Нови Сад“ да 
покажу своју вештину за шаховском таблом.
После уводних речи поздрава председнице Савеза за ЦДП Србије Еве Блашко и 
председнице Савеза за ЦДП Војводине „СУНЦОКРЕТ“ Ружице Гаруновић, као и до-
маћина турнира Јелене Радовић из Друштва за ЦДП Нови Сад „СУНЦЕ“ присутним 
такмичарима и бројним гостима обратили су се и представници Републичке и 
Општинске владе Биљана Барошевић, помоћник министра за рад, борачка и со-
цијална питања и Александар Петровић помоћник градоначелника града Новог 
Сада.
Закључено је да су овакви сусрети неопходни за бољу сарадњу организација које 
окупљају ОСИ и представника Покрајинске и Републичке владе, како би се попра-
вио положај особа са инвалидитетом у нашем друштву.
После неколико сати борбе, за шаховским таблама, прво место је освојила екипа из 
Прибоја, одмах иза њих пласирала се екипа Београд 1, док су се трећепласираног 
места докопали шахисти из Суботице. Тимовима са прва три места додељени су 
велики пехари. Сви остали добили су захвалнице и пригодне поклоне. 

Ж. Канурић



ЗОВИ МЕ

Зови ме –
именом сунца,
загрејаћу ти душу
ако желиш.
Зови ме – 
именом ветра,
ако треба
косу да ти мрсим – 
зови ме.
Зови ме – 
како
и када пожелип
само ме
песником
немој звати
молим те,
јер,
тешка је
туга безкорачја,
и, 
нежне је риме
неће издржати.

ЗА ТРЕНУТАК СРЕЋЕ

Само тренутак,
само час
да погледи се сретну,
да нам се руке
као некад споје,
и као сунце
у летњем дану
очи да ме
обасјају твоје.
Само тренутак,
само час,
бар један сетни
поглед твој,
довољан је
да пробуди радост
заспалу чекањем
повратка твог.

ОПРОСТИ

Опрости
стабло старо
што лист ти
с гране узех,
малочас
неко 
с гитаром
дирну –
дно душе моје.
А сад га
нема више.
Опет сам,
остала сама,
тишина
у мени вришти!
Опрости,
лист сам ти
с гране
узела
песму да
пишем,
и да је
расејане –
никада 
не обришем.

ОСЛУШКУЈЕМ

Као да неко
тихо куца
на отворен
прозор
душе моје,
ослушкујем
корака бат
нестаје у
простору
тишине.
Очекујем –
ништа.
У огледалу
видех,
своју косу.
Снег је
опет падао
у погрешном 
правцу.

ПРИЈАТЕЉ

Мој пријатељ је –
птица,
јер –
крила њена
небеску плавет
дотичу,
а кад јој
песму чујем,
као да
на крај света
стићи ћу.
Мој пријатељ је –
птица
што небо
крилом дира.
Спремам јој
постељу меку
од бело плавог
папира.

СУНЦОКРЕТ ПОЕЗИЈА

ПЛАВИ ТРАГ Дубравке Кртинић
Љубазношћу, песникиње, Дубравке Кртинић из Сремске Митровице читаоцима часописа „СУНЦОКРЕТ“ 
представљамо неколико песама из њене збирке поезије ПЛАВИ ТРАГ. Књига је штампана 2015 год.у издању 
Савеза за церебралну и дечију парализу Војводине „СУНЦОКРЕТ“.


