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У оквиру редовних програмских активности 
„Сунцокрет“ Савеза за церебралну и дечију пара-
лизу Војводине, одржаваће се мотивациона три-
бина под називом „АКТИВНОСТ ЈЕ МОЈА РАДОСТ”. 
Читав наш живот се састоји од низа рутинских 
активности, било да се ради о крупним или не-
ким малим али важним са којима започињемо 
дан. Хајде да се запитамо како би наш живот 
изгледао да немамо никаквих активности? 
Душтво нас посматра са многим предрасудама, 
из разлога што прво запазе наша инвалидска 
колица, отежани ход, или наше невољне покре-
те. Када се неко од нас, особа са инвалидитетом, 
запосли, заврши фалкултет или оснује породи-
цу то се одмах доживи као „ЧУДО“ а заправо су 
то најнормалније ствари и наша основна жи-
вотна права и активности.  

Из свог личног искуства, које сам стекла, као 
активна особа са тешким облицима церебрал-
не парализе, моја жеља је да ова трибина мо-
тивише људе да траже своја права,  да изађу 
из кућа, те да живе један нормалан живот. 
Ја сам кренула од сасвим малих активности, 
да би данас била оваква каква јесам: ДЕВОЈКА 
КОЈА ВОЛИ СВОЈ ЖИВОТ! Свесна сам да свако 
од нас може више од онога што мисли. Сви 
ми имамо сваки дан право на избор: да ли 
ћемо седети и плакати зато што смо особе са 
инвалидитетом или ћемо наћи вољу и жељу 
за бољим животом.   
Ова трибина има за циљ да прикаже колико 
су нам наше активности важне, колико може-
мо себе обогатити и променити личну слику 

живота! Трибина је намењена и за родитеље, 
који често због претеране бриге и несвесно 
спутавају своју децу.                                                                                                                                
Активност, јесте радост на коју сви имамо 
право, активност јесте пут према другачијем 
животу, који нам доноси нове изазове и нове 
људе и отвара нам нека нова врата...Па хајде 
да, зато, пишемо нове странице и хајде да 
обојимо наше дане ведрим бојама. Ако по-
стоје жеља и воља, не постоје препреке да 
будемо активни у друштву, јер само тако мо-
жемо живети једни са другима и међусобно се 
удопуњавати!

Јелена Радовић,
aуторка трибине

МОТИВАЦИОНЕ ТРИБИНЕ У НАЈАВИ 
„АКТИВНОСТ ЈЕ МОЈА РАДОСТ“

„Suncokret“ Savez za CDP Vojvodine ZAH-
VALJUJE Ministarstvu za rad, zapošljavanje 
i socijalnu politiku (Sektor za osobe sa inva-
liditetom) što je preko Projekta Programske 
aktivnosti za 2019. 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 „Sun-
cokret” od velikog značaja za Savez i sve naše članove i odo-
brio sufinansiranje u 2019. 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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МОГУ И ХОЋУ

Oна се бори за сваки дан и за сваки свој успех. Велика љубав према мајци Зорици даје јој 
снагу и вољу за све животне изазове. Њена прва песма која носи назив “МОГУ И ХОЋУ“ све 
говори о њој. Јасна Крсмановић је са нама поделила своју животну причу.

Реци нешто о себи. 
Зовем се Јасна Крсмановић. Ро- 

ђена сам 10. 09. 1990. године у Ужи-
цу. Од рођења живим са дијагнозом 
церебралне и дечије парализе, што 
значи да не ходам и да користим 
инвалидска колица. Имала сам 13 
операција! И поред свега тога, уз 
огромну подршку моје самохра-
не мајке Зорице успела сам да ре-
довно завршим основну школу. Од 
првог до четвртог разреда похађа-
ла сам наставу у ОШ ,,СветиСава“ 
у Бајиној Башти. Наредна четири 
разреда школе наставила сам у ОШ 
,,Младост“ у Вршцу. Након основне 

школе, 2008. године одлазим у 
средњу школу у Подгорицу, где сам 
2012. године стекла звање прав-
но-административна техничарка, у 
Ресурсном центру за децу и младе 
у Подгорици. 

2012. године, уписала сам Фило-
зофски факултет у Новом Саду, на 
одсеку за Компаративну књижевност 
са теоријом књижевности. Дипломи-
рала сам друга у генерацији на Фило-
зофском факултету у Новом Саду. 

Како ти гледаш на свој инвалидитет?
Иако сам од рођења особа са ин-

валидитетом, понекад ми се чини 

као и да нисам! Живим као и особе 
без инвалидитета и функцииони-
шем равноправно у свим актив-
ностима свакодневнице. Особа са 
инвалидитетом, па шта!? Живим и 
уживам максимално у сваком но-
вом дану са осмехом на лицу. Инва-
лидитет сам прихватила као нешто 
што се десило по Божијој промисли, 
као нешто што је својствено мени. 
Борба ми је предодређена. Могла 
сам или да се борим или да одуста-
нем! Никада нисам ни помислила 
да одустанем. Зашто бих одустала? 
Одустати је најлакше! Борба је увек 
незаобилазна, били особа са инва-
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лидитетом или не! Да ли ћеш успети 
да се избориш и да кренеш даље, 
док си мали, зависи од родитеља,  
кад одрастеш до тебе је !

Наведи нам неки леп догађај из твојих 
школских дана ?

Таквих догађаја је било заиста 
много! Веома ми је тешко да их све 
набројим. Са радошћу их се сећам! 
Могла бих написати књигу о мојим 
авантурама из школских дана... Ево, 
ипак ћу издвојити неке: Пријем нас 
ђака првака, летовање са учитељем 
и другарима у Баушићу, часови срп-
ског у основној и средњој школи, 
као и часови филозофије и социјо-
логије, затим... излети у Манастиру 
Острог, у Манастиру Дуга, екскур-
зија на крају средње школе и ап-
солвенска екскурзија: Крстарење 
по Медитерану и филозофијада. 
Све то су делићи који су обележили 
мени лепе успомене из школских и 
из студентских дана.

Када си написала прву песму и како је то 
изгледало ?

Са песмом ,,МОГУ И ХОЋУ“ 
кренуло је моје уметничко ства-
ралаштво. Никада до сада нисам 
рекла да је песма настала тако што 
су ми неки људи говорили: ,,Ти не 
можеш, ти не можеш то, ти си особа 
са инвалидитетом. Била сам мала, 
мислила сам да ја стварно не могу, 
а онда ми је мајка рекла: ,,Ти мо-
жеш и хоћеш и успећеш у томе што 
желиш, само треба да се бориш, 
трудиш и верујеш у себе и Господа 
Бога, а ја ћу увек бити ту да те подр-
жим. Те речи можеш и хоћеш су 
се спојиле и тако је настала песма 
„МОГУ И ХОЋУ“, написана код баке 
и деке у дворишту, осмог августа 
2003. године. Ова песма је заправо 
КЉУЧ мојих успеха и путоказ, када 
ми понестане снаге у борби, да ни-
када не одустанем, колико год да 
ми је тешко.

Имаш три написане књиге. Да ли је на путу 
и четврта књига?

Да, имам три књиге, оне су моје 
благо, огледало моје душе, напи-

сане из срца на основу одређеног 
тренутка, тренутка надахнућа. Са 
поносом и великим ишчекивањем, 
у скоријем временском периоду 
четврта књига КЉУЧ ће угледа-
ти светлост дана. Моја маленкост 
први пут има двоструку  улогу и као 
аутор и као издавач. Сматрам да је 
тако најбоље. 

Одакле ти инспирација за писање?
Инспирација је свуда око мене.

Запослена си. Како је дошло до дога ?
Да, радим! Веома сам задовољна 

и срећна, из дана у дан све више и 
више! Не бих мењала ове дане од 
кад радим ни за шта на свету! По-
што је у Републици Србији укину-

та забрана запошљавања за ОСИ. 
Запослена сам у Градској библио-
теци Вршац и радим у истуреном 
одељењу библиотеке „Параквад 
ВШ“, за све особе са инвалидитетом 
на територији града. Наиме, Град-
ска библиотека и удружење ,,Па-
раквад ВШ“ потписали су меморан-
дум о сарадњи, уз подршку града 
Вршца и тако је дошло до мог за-
послења! Библиотека „Параквад 
ВШ“ је осмишљена са циљем да 
задовољи читалачке потребе осо-
ба са инвалидитетом на територији 
града Вршца. Сваког четвтка библи-
отека доставља жељену литературу 
и штампу на кућну адресу чланови-
ма који нису у могућности лично да 
дођу до библиотеке.
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О  РАДУ

Рад крепи младост,
весели старост,
краси срећу, 
а у несрећи пружа утеху.

Марко Тулије Цицерон
римски писац, филозоф и политичар

(106-43 пре нове ере)

Један од најбољих 
и најчистијих радости
јесте одмор после рада.

Имануел Кант
немачки филозоф

(1724-1804)

Ја обожавам рад.
Сатима могу да посматрам 
како други раде.

Марк Твен
амерички писац

(1835-1910)

Да ли си имала правних потешкоћа да би-
раш између примања за туђу негу и помоћ и 
примања у вези твог запослења? 

Не, нисам имала никаквих про-
блема!!! Само је било потребно да 
урадим процену радне способ-
ности, коју сам и урадила. Туђа нега 
и помоћ остаје, она нема никакве 
везе са радном способношћу.

Какви су твоји пословни планови за будућ-
ност? 

Има их заста много! О сваком 
појединачном плану бићете бла-
говремено обавештени када дође 
прави тренутак за то... Приоритет 
ми је полагање стручног испита за 
лиценцу библиотекара.

Чујем да си пробала да возиш ауто. Како 
напредујеш у томе?

Захваљујући сарадњи удру-
жења, ПАРАКВАД ВШ и АУТО-МО-

ТО САВЕЗА СРБИЈЕ. имала сам ту  
прилику и испунила ми се жеља да 
радим тест за моторна возила. То 
је за мене заиста драгоцено иску-
ство! Неописив је тај осећај, када 
имаш прилику да провериш своју 
Психо-моторичку, перцептивну и 
физичку способност. Тако и саз-
наш да једнога дана можеш вози-
ти и ауто. То су за мене тренуци 
велике среће, који ме мотивишу 
и дају снагу да још више вежбам, 
трудим се и борим да будем још 
боља! Тренутак који ми говори да 
никада не одустанем, колико год 
да ми је тешко! Гледајмо на живот 
са ведрије стране, ако нешто не 
успемо одмах, не значи да нећемо 
никад у животу! За све је потребно 
време. Пробала сам на симулато-
ру да возим и добро ми иде.

Хоћемо ли те једног дана видети за вола-
ном?

Код мене ништа није немогуће! 
Волела бих, верујем и надам се да 
ћу једнога дана возити ауто. Нека 
то, као и све до сада, буде по вољи 
Божијој.

Која би била твоја порука за крај интрвјуа?
Немојте одустати и када је нај-

теже! Из дана извуците максимум 
и живите пуним плућима! Не одус-
тајте сами од себе речима ја то не 
могу, а да нисте ни покушали. Не 
бирајте лакши пут, бирајте увек 
онај тежи! Избришите своје ба-
ријере у глави и увек идите напред 
са осмехом... Сваки циљ је дости-
жан. Успех је загаратован, вером, 
трудом и личним радом.

Интервју водила: Јелена Радовић
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SVESTRANI SPORTISTA
Zovem se Silađi Damir rođen 17. 09. 1985. u Apatinu.
Osoba sam sa invaliditetom i aktivni sam član udruženja  

„Cerebralne i dečije paralize Apatin“. Redovan sam na druže-
njima i sportskim susretima sa svojim udruženjem, gde sam 
osvojio brojne medalje na pojedinačnim i ekipnim takmiče-
njima u pikadu, visećoj kugli i u bacanju pločica. Volim sport!

Uspešno treniram i igram košarku u kolicima. Košarku 
sam počeo da treniram 2012. godine u Novosadskoj „Vojvo-
dini“. Posle dve uspešne godine koje sam proveo u „Vojvodi-
ni“ prešao sam u Apatin, u klub „Duna “, gde i danas igram sa 
velikim uspehom. Osvojio sam mnogo medalja sa međuna-
rodnih i domaćih turnira u Ljubljani, Podgorici, Bijeljini, Beo-
gradu i Novi Sadu... Posebno bih izdvojio košarkaški kamp u 
Milanu i Trebinju gde sam imao čast da treniram i radim sa 
vrhunskim igračima i trenerima.

Reprenzetativac sam Srbije. U reprezentaciji sam od 
2014. godine i odigrao sam devet utakmica. Bio sam član re-
prezentacije koja je 2015. godine učestvovala na evropskom 
prvenstvu C divizije u Portugaliji, što mi je bila velika čast i 
zadovoljstvo. Sa reprezentacijom sam tad osvojio visoko 
peto mesto. Pored treninga na kojima sam redovan, imam 
i pripreme sa reprezentacijom gde sam takođe redovan. 
Evropsko prvenstvo se igra svake dve godine. Ove godine 
domaćin evropskog prvenstva je Bugarska. Nadam se da ću 
mojim zalaganjem i radom na trenizima uspeti da uđem u 

spisak od dvanaest igrača koji će predstavljati našu zemlju 
na tom velikom takmičenju.     

Moja velika predanost i rad na treninzima, utakmica-
ma i bavljenjem ovim dinamičnim sportom me je uvrstila 
na spisak najboljih sportista u opštini Apatin. I ove godine 
sam dobio veliko i meni značajno priznanje: Izabran sam za 
najboljeg sportistu sa invaliditetom opštine Apatin za 2018.
godinu. Ovo veliko priznanje mi puno znači i daje mi oba-
vezu i motivaciju da još jače i napornije radim i treniram, da 
budem još bolji igrač i da u nekoj bližoj budućnosti zaigram 
i na Olimpijskim igrama.

Košarka je timski sport i ja se trudim da svojim trudom i 
radom zajedno sa svojim suigračima ostvarim sto bolje re-
zultate.

Silađi Damir
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SUNCOKRET putopis 

U  P O S E T I  S LO V E N I J I 

Sve je počelo jednog nedeljnog popodneva tele-
fonskim pozivom mog trenera Sajonele Krge. Bila je 
nedelja, ja sam površno gledao televizor i uživao u 
usputnom razgovoru sa gostima, kad je mama primila 
poziv od mog trenera inkluzivnog džudoa, koja joj je 
saopštila da se planira put u Sloveniju za 21. 03. 2019. 
i pitala je imam li pasoš? Naravno da sam imao pasoš. 
Naravno, da sam odmah pristao na to pu-
tovanje! Tako je počela moja prva anvatu-
ra bez mame i tate! Što je meni bilo feno-
menalno! 

Potražio sam moj kimono i duks sa ozna-
kom državnog grba Srbije na koji sam 
sretan i ponosan. Na poleđini duksa piše 
SRBIJA. Pomislio sam uzbuđeno: Ej, čove-
če pa ja ću predstavljati Srbiju i svoj grad 
Sombor! 

Garderobu i pasoš spremio sam u torbu.  
Roditelji su mi spremili džeparac. Ostalo 
je samo da dočekam datum 21. 03. Da za-
jedno sa svojim drugarima, iz Inkluzivnog 
džudo kluba „Bačka“, Strahinjom Džinićem, 
Sofijom Kunić i Igorom Križanom i sa našim 
trenerima Sajonelom Krgom, Zoranom Kovačevićem, 
Draganom Brdarićem i sa predsednikom Inkluzivnog 
đžudoa Svetislavom Ilićem krenemo za Ljubljanu. Svi 
smo bili sretni i uzbuđeni. Prilikom samog putovanja 
nismo imali nikakvih problema. Put kroz Hrvatsku, kom-
bijem, protekao je u smehu u šali i dobroj muzici. 

Naš glavni cilj bio je da stigne-
mo u Ljubljanu. Kad smo stigli u 
Sloveniju slikali smo se odmah 
ispred hotela za lepu uspomenu, 
zatim smo se smestili u hotelsku 
sobu i malo smo se odmorili. Po-
sle smo otišli da ručamo. Za ručak 
smo dobili supu od bundeve, što 
je za mene bilo iznenađenje! Po-
sle rukča smo otišli u sobe da bi 
se obukli i spremili za trenig. Na 
tom našem promotivnom, jav-
nom treningu bio je prisutam i 
predsednik Slovenije Borut Pa-
hor, što je za sve nas bila velika 
čast. Svi smo se zajedno fotogra-
fisali sa predsednikom Slovenije. 
Nakon večere izašli smo zajedno 
u večernju šetnju. Bilo je fenome-
nalno. Sutradan kao još jedno ve-
liko iznenađenje bili smo pozva-

ni u Ambasadu Srbije u Sloveniji i tamo smo pričali o 
tome kako smo odlučili da treniramo Inkluzivni džudo 
i koliko smo svi kao ekipa napredovali u tom sporti za 
osobe sa invaliditetom. Za mene je sve ovo jedno novo 
iskustvo! Ja sam zaista uživao u tom putovanju, zajed-

no sa svojim drugarima iz kluba. Sretni, vratili smo se 
puni lepih utisika iz Slovenije.

Vinko Lemić
Član inkluzivnog džudo kluba „Bačka“ Sombor

i član Društva za CDP Sombor
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PSI VODIČI I POMAGAČI 
OSOBAMA SA INVALIDITETOM

REHABILITACIJSKI PAS – POMAGAČ I 
VODIČ OSI

Školovanje rehabilitacijskog psa 
traje od 5 do 6 meseci. Obuka psa za-
počinje po završetku socijalizacije u 
porodici. Trening se temelji na vežbama 
poslušnosti, što korisniku omogućava 
dobru komunikaciju sa psom. Osnovu 
programa predstavlja sport (podizanje 
i donošenje predmeta u ruke), zatim 
pomoć pri transferu osobe iz kreveta u 
invalidska kolica, otvaranje i zatvaranje 
vrata, povlačenje invalidskih kolica na 
pločnik, te mogućnosti da pas upali ili 
ugasi svetlo, ode u obližnju trafiku po 
štampu...

Nakon uspešno položenog ispita sa 
instruktorom, pristupa se prenosu re-
habilitacijskog psa, prethodno, odabra-
nom korisniku. Odabir korisnika temelji 
se na analizi njegovog zdravstvenog 
stanja, svakodnevnih životnih potreba i 
s druge strane karakteristika rehabilita-
cijskog psa. Svetska iskustva pokazuju 
da su rehabilitacijski psi u dobroj prime-
ni kod osoba s vrlo različitim dijagnoza-
ma i oštećenjima (paraplegija, mišićna 
distrofija, multipla skleroza, epilepsija,  
cerebralna paraliza…).

Stavljanjem u funkciju Centra za pse 
vodiče i mobilitet ostvariće se optimal-
ni uslovi za prenos rehabilitacijskog psa 
korisniku. Prenos se organizuje u dva 
dela, sa prosečnim trajanjem od me-
sec dana. Prvi deo u Centru, koji pro-
stornom prilagođenošću omogućava 
potpunu mobilnost i komunikaciju 
osobama u invalidskim kolicima. Prvih 
se dana uspostavlja, neophodan, dobar 
kontakt sa psom i započinje sa 
jednostavnim vežbama. Poste-
peno se prelazi na složeniji tre-
ning, te pri kraju na vežbe kreta-
nja u stanu i u prometu.

Rehabilitacijski pas s instruk-
torom

Kada korisnik savlada osnov-
ni program u celosti, odlazi u 
pratnji instruktora kući. Tada ih 
instruktor ostavlja na nekoliko 
dana (prosečno jednu nedelju), 
kako bi uz bezuslovnu oslonje-
nost korisnika na pomoć psa 
bolje provodili vežbe, te uspo-
stavili kvalitetniji kontakt. Po 
povratku instruktora, pristupa 
se osposobljavanju korisnika za 
sve specifične potrebe života u 
kući i sredini u kojoj se kreće.                                                             

Kasnije se obuka temelji sa specifič-
nostima svakog pojedinog invaliditeta, 
te preostalim sposobnostima korisnika 
rehabilitacijskog psa iziskuju vrlo stru-
čan pristup.  Često puta je nemoguće 
proceniti dužinu vremenskog trajanja 
treniga. To stavlja posebne zahteve 
pred instruktora rehabilitacijskog psa 
naročito po pitanju fleksibilnosti.

Uobičajena je pojava u svetu da ko-
risnici u zajedničkom životu sa svojim 
psom razvijaju mnoge nove veštine, 
koje u početku nisu korstili, a one dono-
se značajne promene u svakodnevnom 
životu osoba sa invaliditetom.

PSI ZA HENDIKEPIRANE

Labradori, zlatni retriveri, nemač-
ki ovčari, škotski ovčari i neki naročito 
uravnoteženi dobermani su u službi 
pokretnih hendikepiranih lica. Oni, 
među drugim performansama, mudro 
koračaju uz invalidska kolica, prikuplja-
ju stvari koje padnu na zemlju, nose tor-
bu svog gospodara, otvaraju i zatvaraju 
vrata, pale lampe i pritiskaju dugmad u 
liftu. Najobdareniji mogu da odgovore 
na dvadeset četiri naređenja, što je re-
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zultat dvogodišnje obuke.Amerikanci 
su bili prvi koji su dresirali pse za hen-
dikepirana lica („service dogs“). Oda-
brani psi su blagi, mirni, poslušni i čvr-
sti a da bi sačuvali nivo kvaliteta – koje 
je posledica jačanja afektivnih veza sa 
korisnikom- redovno ih šalju na vežbe, 
tako da sačuvaju svu svoju efikasnost. 

Dresura pasa za pokretne hendi-
kepirane počinje u Francuskoj, gde 
oni sve do 18 meseci žive u prihvatnoj 
porodici koja počinje sa njihovim vas-
pitavanjem. Zatim im ANECAH (Naci-
onalna asocijacija za pse pomoćnike 
hendikepiranlh lica) iz Alensona i Sen 
Žervea (u Ovemji) pruža specifičnu 
obuku tokom šest meseci. Pomognuta 
ovim pratiocima na četiri šape, hendi-
kepirana lica stiču veću samostalnost i 
preuzimaju odgovomost za sebe. Šta-
više, ohrabrujuće prisustvo psa je po-
djednako dragoceno kao i pomoć koju 
on pruža.

PSI VODIČI SLEPIH
Lično obučeni psi nekada su pratili 

slepe osobe, prinuđene da prose da bi 
preživele. Vremena su se promenila i 
oni koji ne vide, od kojih su mnogi i za-
posleni, danas mogu da koriste usluge 
specijalno obučenih pasa vodiča. Ob-
daren instinktivnim zaštitničkim pona-
šanjem prema hendikepiranim licima, 
pas je ovu karijeru počeo tokom Prvog 
svetskog rata, najpre u Sjedinjenim 
Američkim Državama, a zatim u Velikoj 
Britaniji a potom i u Francuskoj 

 Njihova veličina učinila je nemačke 
ovčare i labradore omiljenim psima vo-
dičima. U uzrastu izmedju 2 i 6 meseci, 
psi se odabiraju po pokornosti, inteli-
genciji, prijemčivosti i uravnoteženo-
sti. Ženke se često biraju zbog blagosti 
i nedostatka agresivnosti u odnosu na 
pripadnike muškog pola .        

Štenad, koja su poverena prihvat-
noj porodici preporučenoj od strane 
instruktora, uče principe dobrog vas-
pitanja i poslušnost, hod sa povodcem 
i drugo, što će olakšati kasniju dresuru. 
Dresura u pravom smislu počinje kada 
je pas star 12 do 18 meseci, a traje od 
četiri do šest meseci: dve seanse po 
dva sata dnevno ili ukupno stotinak 
sati pod vođstvom klupskog instruk-
tora. Životnja se uči inicijativi pred ne-
kom preprekom, na specijalnoj stazi ili 
u realnoj situaciji, mora biti sposobna 
da proceni opasnost i da je izbegne. 
Istovremeno, pas dolazi u kontakt sa 
svojim budućim korisnikom koji ne 
vidi,  da bi se favorizovala imperativna 
sloga među njima. Nacionalna asocija-
cija pasa  vodiča slepih, koja 95% živi 
od donacija i legata, postavila je sebi za 
cilj da omogući funkcionisanje škola u 
Francuskoj. Ove škole se umnožavaju 
u čitavoj zemlji.  U Parizu postoji jedna 
od maja 1987.  Trenutno cirkuliše ne-
kih sedam stotina pasa. Obuka jednog 
psa, koji se besplatno ustupa korisniku 
koji ne vidi, je velik izdatak za klub koji 
obezbeđuje njegovu dresuru. Klubovi 
pasa vodiča zaslužuju, zbog toga, sva-

čiju darežljivost.

PSI ZA GLUVE

Amerikanci su prvi došli na ideju 
da obuče pse da služe kao uši onima 
koji slabo čuju. Iz svih rasa, psi se oda-
biraju zbog svoje blagosti, poslušnosti 
i dosetljivosti, a uz ostalo moraju biti i 
budni čuvari. Većina njih su polutani ili 
mešanci spašeni iz azila ili sklonjeni sa 
ulice. Njihova dresura traje pet meseci, 
tokom kojih nauče da usvoje nared-
be rukom, a da na njih ne odgovore 
lajanjem, nego gestom. Oni reaguju 
na zvono na vratima ili zvono budil-
nika,  telefona, na dečji plač, itd.  Šifra 
dodira koja je na snazi između čoveka 
i psa uvek je podložna poboljšavanju. 
Psi za gluve postoje u Velikoj Britaniji 
i Holandiji. U Sjedinjenim Američkim 
Državama, gde su oni brojni, Američko 
humanitarno udruženje koje je lansi-
ralo program „hearing dogs“ postiglo 
je da ovi psi, koji su prepoznatljivi po 
crvenoj ogrlici, dobiju pravo ulaska na 
javna mesta, kao i psi vodiči slepih. Ovi 
psi svojim korisnicima ne samo da slu-
že umesto ušiju, nego im pružaju znat-
nu psihološku pomoć. Njihovo stalno 
prisustvo i ljubaznost ispunjavaju usa-
mljenost gluvih, smanjuju im anksio-
znost i omogućavaju im da izbegnu 
depresiju.
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PSI TERAPEUTI

Amerikanci su pre mnogo godina 
pribegli „pet therapy“ (terapiji pomoću 
domaćih životinja). Više stotina američ-
kih bolnica i klinika prima pse, koje do-
brovoljci dovode kod bolesnih. Pobolj-
šanje na fizičkom i mentalnom planu je 
primetno, naročito u slučajevima dugih 
bolesti dece. U prisustvu psa, starije 
osobe obolele od Alchajmerove bole-
sti reaguju povoljno. Podjednako se 
zapaža i smanjenje depresivnih stanja. 
Kod starijih, teško hendikepiranih oso-

ba raspoloženje se popravlja a fizička 
aktivnost im se vraća. U Kanadi, Institut 
za zooterapiju u Montrealu vodi istra-
živanja uticaja životinja na bolesnike. 
Preduzeta je kampanja senzibilizacije u 
svrhu terapeutskog učešća životinja u  
bolnicama, naročito kod bolesne dece 
i omladine. 

Izvor: http://www.dog-best.com/stranice/pas_njegova_
upotreba1.htm i http://www.psivodici.hr/06/rehabilitacijski_pas.

htm

О  ЉУБАВИ

Љубав је једина страст
која не трпи ни прошлост
ни будућност.
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српски писац

(1921-2014)

Ако љубиш, 
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Гај Јулије Цезар
староримски војсковођа

(101 пре нове ере – 44. пре нове ере)
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SADRŽAJ ZAKONA 
Član 1.

Ovim zakonom uređuje se pravo osoba sa invalidite-
tom na kretanje uz pomoć psa vodiča u javnom prevozu, 
objektima i površinama u javnoj upotrebi i u radnom pro-
storu.

NAČELA 
Član 2.

Ovim zakonom obezbeđuje se ostvarivanje ustavom 
zajamčenih osnovnih načela koja se odnose na uživanje 
ljudskih prava, a naročito na zabranu diskriminacije i uvo-
đenje posebnih mera radi postizanja pune ravnopravno-
sti osoba sa invaliditetom sa ostalim građanima i razrada 
prava na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti.

POJMOVI 
Član 3.

Osoba sa invaliditetom koja se kreće uz pomoć psa 
vodiča (u daljem tekstu: osoba koja se kreće uz pomoć 
psa vodiča) jeste slepo ili slabovido lice, lice koje koristi 
invalidska kolica i svako drugo lice koje ima status osobe 
sa invaliditetom u skladu sa zakonom koje se kreće uz po-
moć psa vodiča.

Pas vodič je pas koji se koristi kao podrška u kretanju 
ili u terapeutske, rehabilitacijske ili druge slične potrebe 
osoba sa invaliditetom, a koji je prošao posebnu obuku u 
skladu sa zakonom i koji je vidno obeležen adekvatnom 
opremom.

Instruktor psa vodiča je lice koje obavlja poslove obu-
ke psa vodiča.

Pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča podrazumeva 
slobodan pristup i kretanje u javnom prevozu, objektima 
i površinama u javnoj upotrebi i u radnom prostoru, kao i 
u svakom drugom prostoru.

PRAVO NA KORIŠĆENJE JAVNOG PREVOZA 
Član 4.

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo 
na korišćenje svih prevoznih sredstava u javnom prevozu, 
uključujući i zadržavanje na svim prostorima koji su pred-
viđeni za putnike.

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ne plaća vo-
znu kartu za psa vodiča, bez obzira na smer i dužinu puta 
na teritoriji Republike Srbije.

Pod javnim prevozom, u smislu ovog zakona, smatra 
se prevoz u drumskom, železničkom, unutrašnjem vod-
nom, vazdušnom, gradskom i drugom saobraćaju.

PRAVO NA KORIŠĆENJE OBJEKATA

U JAVNOJ UPOTREBI
Član 5.

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo 
korišćenja svih objekata u javnoj upotrebi, kao što su 
objekti državnih organa, organa autonomne pokrajine i 
lokalne samouprave, kao i drugih organa i organizacija, 
pravnih i fizičkih lica, objekti u oblasti obrazovanja, soci-
jalne i zdravstvene zaštite, kulture, sporta, turizma, ugo-
stiteljstva i drugih delatnosti.

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ne plaća 
ulaznicu za psa vodiča za korišćenje prostora i objekata 
u javnoj upotrebi.

Bliže uslove i način korišćenja objekata u javnoj upo-
trebi u oblasti zdravstvene zaštite od strane osobe koja se 
kreće uz pomoć psa vodiča, sporazumno propisuju mini-
star nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za 
poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

PRAVO NA SLOBODAN PRISTUP I BORAVAK NA 
JAVNIM POVRŠINAMA

Član 6.
Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo 

na slobodan pristup i boravak na javnim površinama kao 
što su javne saobraćajnice, trgovi, ulice, pešački prelazi, 
parkovi, zelene površine i druge površine za kretanje i bo-
ravak lica.

PRAVO NA SLOBODAN PRISTUP I BORAVAK  
U RADNOM PROSTORU

Član 7.
Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo 

na slobodan pristup i boravak u radnom prostoru, odno-
sno prostoru u kojem osoba koja se kreće uz pomoć psa 
vodiča obavlja poslove.

PRAVO INSTRUKTORA PSA VODIČA
Član 8.

Odredbe čl. 4–7. ovog zakona primenjuju se i na in-
struktora psa vodiča, u toku trajanja obuke psa.

OBAVEZA OMOGUĆAVANJA OSTVARIVANJA PRAVA
Član 9.

Pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i preduzet-
nik dužni su da omoguće osobi koja se kreće uz pomoć 
psa vodiča i instruktoru psa vodiča ostvarivanje prava iz 
čl. 4–8. ovog zakona.

ZAKON O KRETANJU UZ POMOĆ PSA VODIČA
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OSPOSOBLJAVANJE ZA KRETANJE
SA PSOM VODIČEM

Član 10.
Osposobljavanje osobe koja se kreće uz pomoć psa 

vodiča za kretanje sa psom vodičem organizuje i sprovo-
di javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odra-
slih, u skladu sa zakonom, na osnovu posebnih programa 
prilagođenih potrebama i mogućnostima osoba koje se 
kreću uz pomoć psa vodiča kojima se stiču znanja, spo-
sobnosti i veštine koje obuhvataju samostalno kretanje, 
kretanje sa psom vodičem, dobrobit životinja, zoopsiho-
logiju i socijalizaciju u porodici, u skladu sa zakonom.

Na posebni program iz stava 1. ovog člana mišljenje 
daje ministarstvo nadležno za poslove unapređenja po-
ložaja osoba sa invaliditetom.

Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja 
odraslih iz stava 1. ovog člana izdaje dokaz o stečenim 
znanjima, sposobnostima i veštinama.

ODGOVARAJUĆA ISPRAVA
Član 11.

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča i instruktor 
psa vodiča poseduju odgovarajuću ispravu na osnovu 
koje se ostvaruje pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča.

Pod odgovarajućom ispravom iz stava 1. ovog člana 
podrazumeva se:

1. dokaz o stečenim znanjima, sposobnostima i vešti-
nama za kretanje sa psom vodičem za osobu koja se kre-
će uz pomoć psa vodiča; 

2. dokaz o završenoj obuci – za psa vodiča;
3. dokaz o osposobljenosti za obavljanje poslova obu-

ke psa vodiča za instruktora psa vodiča.
Ispravu iz stava 2. ovog člana koja je izdata u inostran-

stvu zamenjuje odgovarajuća potvrda ministarstva nad-
ležnog za poslove unapređenja položaja osoba sa inva-
liditetom.

Potvrdu iz stava 3. ovog člana ministarstvo nadležno 
za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom 
izdaje pod uslovom da je ta isprava izdata od strane ovla-
šćenog lica, da je nadležni organ zemlje u kojoj je izdata 
isprava potvrdio da se radi o registrovanom, odnosno licu 
ovlašćenom za njeno izdavanje, i da su dostavljeni prevo-
di te isprave i potvrde, u skladu sa zakonom, na jezik koji 
je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

NADZOR
Član 12.

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo 
nadležno za poslove unapređenja položaja osoba sa in-
validitetom.

KAZNENE ODREDBE
Član 13.

Novčanom kaznom od 200.000,00 do 500.000,00 di-
nara kazniće se za prekršaj pravno lice ako osobi koja se 
kreće uz pomoć psa vodiča ili instruktoru psa vodiča za-
brani ili ne omogući:

1. pravo na korišćenje svih prevoznih sredstava u jav-
nom prevozu, uključujući i zadržavanje na svim prostori-
ma koji su predviđeni za putnike (član 4. stav 1);

2. besplatan prevoz za psa vodiča (član 4. stav 2);
3. korišćenje objekata u javnoj upotrebi (član 5. stav 1);
4. besplatan ulazak za psa vodiča u objekte u javnoj 

upotrebi (član 5. stav 2);
5. slobodan pristup i boravak na javnim površinama 

(član 6);
6. slobodan pristup i boravak u radnom prostoru, od-

nosno prostoru u kojem lice koje se kreće uz pomoć psa 
vodiča obavlja poslove (član 7).

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 dinara 
kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno 
lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 400.000,00 di-
nara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana predu-
zetnik.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 150.000,00 dinara 
kazniće se za prekršaj fizičko lice – instruktor psa vodiča 
koji se kreće uz pomoć psa vodiča van trajanja obuke psa 
vodiča (član 8).

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 14.

Nadležni ministri doneće bliže propise na osnovu 
ovlašćenja iz ovog zakona, u roku od šest meseci od dana 
stupanja na snagu ovog zakona.

Državni organi, organi autonomne pokrajine i lokalne 
samouprave, drugi organi i organizacije, pravna i fizička 
lica usaglasiće odluke i uskladiće način rada sa odredba-
ma ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja 
na snagu ovog zakona.

Član 15.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a 
primenjivaće se protekom roka od šest meseci od dana 
stupanja na snagu ovog zakona.
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NAŠ PRVI BILTEN

BOĆANJE JE NOVI SPORT ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Udruženje je radno proslavilo svoj jubilej, tridesed godina postojanja i rada. Naime, po-
sle dvadeset godina rada Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Novi Sad, nastavilo se 
dalje u Udruženje građana „SUNCE“ za CDP Južno Bačkog Okruga, Novi Sad.
San jedne ekipe naših članova Udruženja, bio je da se ostavi pismeni trag. I tako malo po 
malo, uz izazove, nastao je  naš prvi bilten „IN-OSI.“ To se, desilo, rekla bih u pravo vreme.                                                                                                                         
Povodom obeležavanja trideset godina rada našeh udruženja i promocije Bilitena „IN-
OSI“ za naše članove i goste organizovali smo jedan skroman i veseo ručak u restoranu 
„SONJA”.  
Krenuli smo od pismenih i usmenih saznanja naših najstarijih članova i njihovih uspome-
na, od  samog početka Udruženja, pa sve do danas. Svesni smo da prvi Bilten, ima svoje ne-
dostatke, ali smo ponosni na naš prvenac, zato što smo to mi. S vremenom ćemo se i dalje 
truditi da postanemo bolji, uz volju i podršku ostalih članova, da ga što bolje uređujemo, 
kako bi smo se što bolje predstavili našim novim članovima, roditeljima i javnosti. Redovno 
ćemo izveštavati o svim našim aktivnostima i događajima.  
U ime cele redakcije Biltena „IN-OSI“, pozivamo sve one koji imaju volju i želju da nam pišu, 
da pošalju sve što misle da bi bilo lepo i poučno da se nađe u Biltenu. Iz mog ugla sve je bilo 
emotivno jer sam kao i većina mojih drugara rasla sa našim Udruženjem. Sad imam samo 

jednu, jedinu želju da očuvamo ono što imamo, da u našem Uduženju vlada sloga, poštovanje i naš čuveni smeh. 
Ponosna sam zato što će uz ovaj Bilten ostati trag i uspomene nekim novim klincima! 

Jelena Radović

Boćarski klub „USPON OSI“ je osno-
van u martu 2017. godine u Futo-
gu. Jedan od osnivača kluba sam i 
ja Dane Omčikus! Ideja za osniva-
nje boćarskog kluba za OSI je po-
tekla iz mog ličnog iskustva.  Kao 
osoba sa invaliditetom kojoj je 
onemogućeno da se bavi drugim 
sportovima opredelio sam se za 
ovu vrstu rekreacije. 

Boćanje je specifičan sport koji omogućuje ciljnoj grupi 
teških osobe sa invaliditetom kao što su: cerebralna para-
liza, multipleskleroza, distrofija, kvadriplegija pa i MNRO 

grupu. Dakle, boćanje, u neku ruku obuhvata osobe koje 
su skroz zanemarene u našem društvenom sistemu.  Je-
dan od pravila ove igre je da su to sportisti sa fizičkim 
hendikepom, što i jeste bio razlog za osnivanje takvog 
kluba. Klub trenutno broji oko petnaest aktivnih članova 
koji redovno treniraju na novosadskom Spensu. 
Cilj našeg boćarskog kluba je razvoj tog sporta u Srbiji i 
uključivanje što više osoba sa invaliditetom u taj zanimljivi  
sport, kako bi bili ravnopravni sa ostalim para sportistima i 
lično osetili sve čari sportskih izazova.

Dane Omčikus

О  ТАШТИНИ

Никада не говорити о себи
веома је префињен 
облик лицемерја.

Фридрих Ниче
немачки филозоф

(1844-1900)

У глави пијаног човека
врти се тек после две 
или три чашице, али у глави
сујетног човека врти се већ
после првог ласкања.

Махатма Ганди, индијски државник
(1869-1948)

На стаблу сујете
цветају инфаркти.

Душкo Радовић
српски писац

(1922-1984)



VESTI Sombor

14

su
n

co
k

re
t

CRVENI KARANFILI

LIKOVNA RADIONICA

INKLUZIJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Sombor je 10.03.2019. organizo-
valo skromno druženje povodom Dana žena za naše članice i njihove 
pratioce. 
Nakon zimske pauze svim prisutnima je prijalo da se ponovo družimo tog 
nedeljnog poslepodneva u Plavoj sali Gerentološkog centra u Somboru. 
Nakon posluženih specijaliteta sa roštilja i sitnih kolača predsednik Druš-
tva Dragan Zečević je prisutnim damama uručio po jedan crveni karanfil 
i prigodne sitnice za tu priliku.

Ž. Kanurić

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Sombor je, dana 13. 
05. 2019. organizovalo likovnu radionicu za svoje članove i 
njihove pratioce. Proveli smo prijatnih dva sata radeći de-
kupaž tehniku na medijapanu. Radionicu je uspešno vodila 
Svetlana Zarić, nastavnica likovnog iz Sombora.
Kako nismo potrošili sav likovni materijal uskoro nam sledi 
nova radionica. Nadamo se da će nam se sledeći put pridru-
žiti više naših članova u ovoj korisnoj aktivnosti.

Ž. Kanurić

Ove godine počeli smo intenzivno sa rea-
lizacijom projekata dobijenim na konkur-
su Ministarstva rada i socijalne politike.  
Na fotografiji je osoba sa cerebralalnom 
paralizom koja se edukuje za rad u kući 
sa svojim drugarima u Ilandži na terenu. 
Ovako i slično će biti tokom cele godine 
na našim prostorima gde sve više značaj-
nu ulogu uzima inkluzija u porodici i u sa-
moj zajednici gde osobe sa invaliditetom 
žive.

Radovan Nikolić

VESTI Pančevo



SUNCOKRET lekovito bilje 

INDIJSKI CRNI ČAJ 
Crni čaj se pravi od lista biljke čajevac (lat. Ca-
mellia sinensis) koja pripada rodu kamelija (Ca-
mellia). Poreklom je iz Kine koja uz Šri Lanku i 
Indiju predstavlja najveći proizvođač crnog čaja na 
svetu. Smatra se najpopularnijim napitkom posle 
vode i kafe, a prodaje se 70% više od popularnog 
zelenog čaja.
Čajevac je zimzelena biljka iz porodice Theaceae. 
Raste u Kini, Tibetu i Severnoj Indiji. Njeni listovi 
su nazubljeni i kožasti. Cvet podseća na cvet jabu-
ke i najčešće je bele ili ružičaste boje. Plodovi su 
okrugle bobice u kojima se nalazi veći broj semen-
ki. Može dostići visinu od 20 m.
Crni čaj se dobija tako što listovi prolaze kroz pro-
ces oksidacije tokom koje su izloženi vlažnom vaz-
duhu koji je bogat kiseonikom pa postaju tamno 
smeđi. U odnosu na zeleni, beli ili oolong čaj, crni 
čaj je u potpunosti oksidiran, tj. podleže procesu 
fermentacije. Takođe sadrži veći procenat kofeina 
od ovih čajeva zbog čega ima jaču aromu. Njegov 
naziv potiče od boje oksidiranog lišća, te je najpo-
znatiji kao Indijski crni čaj.

Lekovitost i zdravlje
Crni čaj ne sadrži mnogo hranljivih materija, ali 
je bogat antioksidansima koji neutralizuju štetna 
dejstva slobodnih radikala. Konzumiranjem crnog 
čaja organizmu obezbeđujete brojne zdrastvene 
koristi, a neke od njih su:
• Oralno zdravlje: polifenoli u crnom čaju uništa-
vaju bakterije koje uzrokuju nastanak karijesa i 
raspadanje zuba, sprečavaju paradentozu i odr-
žavaju dah svežim.

• Bolje srce: istraživanja su pokazala da, bez obzira 
na zemlju porekla, ljudi koji dnevno piju 3 ili više 
šolja crnog čaja, imaju 21% manji rizik od mož-
danog udara u odnosu na one koji konzumiraju 
manje od jedne šolje ovog napitka.

• Detoksikuje organizam: crni čaj sadrži polifenole 
koji pomažu u sprečavanju oštećenja DNK usled 
korišćenja duvana ili drugih otrovnih hemikalija. 
Ovi antioksidanti se razlikuju od onih koje unosi-
mo putem voća i povrća pa uključivanjem crnog 
čaja u redovnu ishranu mogu vam pružiti dodat-
ne pogodnosti.

• Smanjuje verovatnoću razvoja artritisa.
• Manji rizik od dijabetesa: osobe koje dnevno uzi-
maju 1-2 šoljice ovog čaja imaju 70% niže šanse 

da obole od dijabetesa tipa 2.
• Smanjenje stresa: Indijski crni čaj smanjuje nivo 
hormona stresa kortizola, a aminokiselina L tea-
nin vam pomaže da se opustite i bolje skoncen-
trišete.

•Bolji imuni sistem: crni čaj sadrži alkilamine koji 
doprinose povećanju imunološkog odgovora i 
otpornosti organizma. Pored toga, bogat je ta-
ninima koji imaju sposobnost da se bore protiv 
virusa pa nas čuvaju od gripa, stomačnog virusa, 
( proliva ) ....

•Zdrav digestivni trakt: Osim poboljšavanja imuni-
teta, tanini imaju terapeutski efekat na želudač-
ne i crevne bolesti, a takođe eliminišu nadutost 
stomaka, sprečavaju zatvor i dijareju.

•Diuretik: Crni čaj pospešuje izlučivanje mokraće, 
pa sprečava nastanak kamena i peska u bubregu.

•Više energije: Za razliku od drugih pića koja imaju 
veći sadržaj kofeina, niske količine ovog sastojka 
u čaju ubrzavaju protok krvi kroz mozak i stimu-
lišu metabolizam, respiratorni sistem, srce i bu-
brege. Sadrži i supstancu teofilin koja čini da se 
osećate sigurnije. Iz ovoga se može zaključiti da 
predstavlja zdraviju alternativu kafi i pomaže kod 
odvikavanja od ovog napitka.

• Afrodizijak: Crni čaj poboljšava potenciju i poma-
že kod seksualnih problema kao što je smanjen 
libido.

• Smanjuje rizik obolevanja od osteoporoze, de-
mencije i Parkinsonove bolesti.

• Štiti i potamnjuje kosu: Ukoliko jednom nedeljno 
kosu ispirate ovim čajem, na prirodni način ćete 
je ojačati, prekrićete sede vlasi, povećaćete volu-
men i elastičnost. Potrebno je da skuvate 3 kesice 
ili tri male kašike u 1,2 l vode i da sačekate da se 
ohladi. Kosu isperite čajem utrljavajući ga u kožu 
glave, a zatim je uvijte u peškir. Nakon sat i po 
vremena isperite mlakom vodom.

• Eliminiše neprijatan miris stopala: Ovaj problem 
ćete rešiti tako što ćete noge potopiti u lavor u 
kome se nalazi kupka od crnog čaja.

Nuspojave i neželjena dejstva
Uzimanje ovog čaja u umerenim količinama je 
bezbedno za većinu ljudi. Preporučuje se da dnev-
no ne unosite više od 300 mg kofeina (šoljica cr-
nog čaja ima 50-75 mg kofeina).

Ukoliko preterate, javiće se neželjeni efekti kao što 
su: anksioznost, poteškoće sa spavanjem, ubrzano 
disanje, glavobolja, učestalo mokrenje, nepravilan 
rad srca, mučnina i povraćanje, uzrujanost i nemir, 
zujanje u ušima, podrhtavanje, itd.
Čaj se ne preporučuje trudnicama, dojiljama, deci i 
osobama sa visokim pritiskom. Ako uzimate leko-
ve, pitajte doktora da li je za vas bezbedno da pi-
jete ovaj čaj jer može doći do interakcije sa njima.

Recept: kako skuvati crni čaj?
Crni čaj može se naći u bolje opremljenim marketi-
ma i prodavnicama zdrave hrane. Kvalitetniji čaj se 
pravi od celog lista koji se može više puta kuvati, 
dok se u filter kesicama, koje su za jednokratnu 
upotrebu, nalaze izlomljeni delovi lista.
Preporučuje se da ga čuvate u porculanskim ili 
staklenim posudama koje se hermetički zatvaraju. 
Iako je njegov rok trajanja nekoliko godina, vre-
menom gubi na kvalitetu.
Primena i korišćenje:
• jedna čajna kašičica ili filter vrećica crnog čaja;
• 200 ml vode.
• Sipajte vodu u džezvu i kuvajte dok ne provri.
1. Za pripremu ovog čaja se koristi voda čija je 
temperatura 90-95° C.
2. Stavite čaj u šolju i prelijte ga kipućom vodom.
3. Poklopite šolju i ostavite čaj da odstoji 3 – 5 mi-
nuta (što je duže u vodi, ukus je gorči).
4. Nakon toga konzumirajte čaj bez dodataka jer 
tako ima najbolje dejstvo.
5. Ukoliko vam se ne dopada ukus, dodajte limu-
nov sok, đumbir, med....

Tekst je preuzet sa web sajta:  čajevi.org
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VOLEO SAM DEVOJKU IZ GRADA

Ja sam rođen u cveću livada;
čuvah stada pokraj reke Gruže
al’ zavoleh devojku iz grada
sa usnama ko pupoljak ruže.

Bele ruke a prsti ko dirke
pričahu mi najnežnije bajke.
Zalud uzdah iz grudi pastirke,
zalud suze moje stare majke.

Sin sam plavih šuma i livada;
gajih dobre konje i volove.
Zbog lepote devojke iz grada
zaboravih brda i dolove.

Zvao sam je ulicama dugim
i venuo ko trava jesenja.
Jednog dana spazih je sa drugim
zagrljenu u senci kestenja.

Šta sad mogu već bol svoj da patim;
mladost moju da tužim za celo.
Morao sam kući da se vratim
svome domu u rođeno selo.

I sad opet svoga vranca jašem
i u krčmi krčmim svoja stada.
Kitim svirce i razbijam čaše
i proklinjem devojku iz grada.

VELIKANI POEZIJE

DOBRICA ERIĆ 

Dobrica Erić je bio srpski i jugoslovenski književnik. Rođen je 
22. avgusta 1936. godine u Donjoj Crnući kod Gornjeg Milanov-
ca. Preminuo je 29. marta 2019. godine u Beogradu u 83. godini 
života. Erić je jedan od najznačajnijih srpskih pisaca 20. veka.      

Pisao je poeziju, prozu i drame. Njegove pesme za decu postale 
su neizostavan deo čitanki. Objavio je više od stotinu knjiga poezi-
je, proze, slikovnica i antologija, a za svoj rad je dobio isto toliko 
nagrada. 

Njegovi roditelji, Miloš i Radmila bavili su se poljoprivredom. 
Dobrica je završio četiri razreda osnovne škole u Vraćevšnici. Kako 
sam kaže, bavio se raznim zanatima. Pisanje mu je posebno išlo od 
ruke. Svojim stihovima oslikao je živopisnu prirodu šumadijskog 
kraja, pa je tako postao lirski zdravičar Gruže. Prvu zbirku pesama 
pod nazivom „Svet u suncokretu“ objavio je 1959. godine. 

Ljubav prema rodnom kraju, te uspomene iz detinjstva bili su 
njegova glavna inspiracija. Selo, livade, kuće, decu i ljude, sve to 
je pesnik Dobrica Erić pretočio u  sjajne stihove za sve generacije 
čitalaca


