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„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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АКТИВНОСТ ОTВАРА ВРАТА
НАШИМ СНОВИМА

Још као девојчица, уз свог оца 
сам полако почела да увиђам коли-
ка је то тешка  и непрестана борба за 
равноправност особа са инвалиди-
тетом. Као млађа нисам видела себе 
као део те борбе. Учила сам, бавила 
сам се школом, оценама, касније и 
испитима. Имала сам неки свој  свет 

који сам градила искључиво сама, 
са жељом да се образујем и будем 
равноправна у друштву. Звршила 
сам Правни факутет, и већ када сам 
давала своје последње испите за 
мене су се отворила многа врата 
која су везана са свет особа са ин-
валидитетом. 

Као активна особа у то 
време сам добила персо-
налног асистента и моје 
Удружење ми указује пове-
рење да водим правну ради-
оницу и пружам правне са-
вете за чланове и родитеље. 
Такође, почињем писање за 
више часописа које се баве 
темом ОСИ, снимам филмо-
ве и ту су ми се отворила 
врата за моје мотивационе 
трибине, које и данас подр-
жава „Сунцокрет“ Савеза за 
церебралну и дечију пара-
лизу Војводине. Још једна 
посебна врата су моје ау-
торске књиге, које су многи-
ма променуле слику о мојој 
личности, мом говору...       

Ове године је пуних десет 
година моје активност у све-
ту особа  са инвалидитетом 
а посебно особа које живе 
са последицом церебралне 
и дечије парализе. Ето, за 
ову једну деценију, било је 
и лепих и мање лепих тре-
нутака, успона и падова, 
успеха и неуспеха... Данас 
као председница Удружења 
„СУНЦЕ“ за Ц. Д. П. ЈБО Нови 
Сад, могу неке ствари да 
сагледам из више углова. 
Наравно, првенствено гово-
рим и пишем из угла акти-
вног члана, јер некако све је 
пролазно а ја ћу заувек бити 
члан који даје све од себе да 
Удружење буде активно, јер 

је мој став да без чланова и наших 
активности не постоји Удружење.   

Свака радионица, сваки семи-
нар, свака трибина ми је помогла у 
личном развоју.  Да сам изабрала да 
седим код куће не бих знала своје 
могућности и верујем да не бих 
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имала прилику да на својој кожи 
осетим живот у правом смислу те 
речи. 

Искрено најтеже ми је када ви-
дим особе које су физички у бољем 
положају него ја, али из неког раз-
лога, губе време, између четири 
зида, без воље и жеље да покушају 
себи улепшати дан и буду активне! 
Мислим да таквих има пуно, и тако 
долазимо до једне негативне слике 
о ОСИ у друшту. Разумем своје дру-
гаре, којима просто облик инвали-
дитета не дозвољава да буду актив-
ни, баш ти људи имају највећу жељу 
и вољу за животом. Они говоре ос-
мехом и очима За ралику од нас, они 
живе углавном уз своје најближе. 

Свима нама је подршка породице 
веома важна! Сви ми који можемо 
да будемо самостални, кроз разне 
начине, морамо се борити за себе 
и увек мислити шта нас чека сутра?  
Исто ово питање постављам и ро-
дитељима, који несвесно своју децу 
спутавају на путу њихове самостал-
ности. Слажем се да смо ми ваша 
вечна брига! Ипак, ми заслужујемо 
свој пад, своју срећу, свој живот... 
Ја имам срећу што моји родитељи 
верују у мене, извели су ме на пут, 
учинили су све да се осамосталим 
колико год је то могуће. Захвална 
сам им до неба на поверењу и тру-
ду јер да нису разумели моју жељу 
да будем једнака као и моје сестре, 
данас би била стално уз њих, не бих 

возила моторна колица свуда по 
граду, ишла у удружење и на ради-
онице, имала много изазова... Све 
више су поносни, на мене, јер могу 
свуда да оду знајући да ме слобод-
но и без проблема могу оставити 
саму код куће.    

Ово сам написала да бих унапре-
дила нашу свест о активностима, 
било на ком пољу. Живимо у свету у 
коме нам нико неће отворити врата 
уколико их сами не отворимо!

ЖИВИ – НЕ СПАВАЈ,
РАДУЈ СЕ – НЕ МРАЧИ, ЛЕПИ 

ДАНИ ДОЛАЗЕ – АКО ТО ЖЕЛИШ.

Јелена Радовић

О  НОЋИ

Ноћу док шетам
кроз предграђа,
не могу а да не мислим
како нам ноћ прија
јер скрива многе 
појединости,
баш као и наша сећања.

Хорхе Луис Борхес
аргентински писац

(1899-1986)

Склопи очи
и затвори врата,
немој више да бринеш
јер ноћас ћу бити само твој.

Боб Дилан
амерички музичар и песник

(1941-)

Свака ноћ је 
страшни џин.

Владимир Набоков
руски писац
(1899-1977)
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ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И
ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ

Церебрална или дечија парализа 
се дефинише као поремећај поло-
жаја и покрета тела, тонуса мишића, 
координације и осећаја равнотеже 
настало оштећењем делова мозга 
или обољењем. Аисен и сарадници 
сматрају да су моторичка оштећења 
често праћена: ослабљеном инте-
лектуалном способношћу, комуни-
кацијом и сензорном перцепцијом, 
проблемима са гутањем, лучењем 
пљувачке, говором, дискинетичким 
поремећајима или чак комбина-
цијом свега наведеног.  

Особе са церебралном парали-
зом имају различите степене ограни-
чења покретљивости.На основу тога 
ЦП се дели на : спастичну, дискине-
тичку, атаксичну, мешовиту и хипо-
тоничну. У зависности од погођених 
мишићних група, разликујемо сле-
деће облике: хемиплегија – погође-
на је само половина тела (лева или 
десна), а друга половина нормално 
функционише, диплегија – обе ноге 
су погођене, а руке су нормалне 
или лагано погођене, тетраплегија 
(такође квадриплегија) – погођена 
су сва четири уда – и руке и ноге, 
а постоје и повезани проблеми са 
трупом и држањем главе. Важно је 
истаћи да особа са тешким моторич-
ким оштећењем може такође имати 
просечне или чак изнад просечне 
интелектуалне способности.

Учесталост церебралне пара-
лизе у свету варира од 0,5 до 6‰, 
у просеку се креће од 2 до 3‰ (на 
1000 рођених, 2 до 3 детета је хенди-
кепирано церебралном парализом.)
Учесталост церебралне парализе у 
Србији је између 1 и 2.5‰, а укупан 
број особа са церебралном парали-
зом прелази 10.000.

Иако, на жалост нема специфи-
чне терапије, за особе које имају 

ЦП неопходан је целоживотни про-
грам физикалне (кретање, истезање 
спастичних мишића и превенција 
деформитета) и опште рехабилита-
ције (окупациона и говорна тера-
пија). Програм терапије има за циљ 
да поспеши оптималну независност 
особа са ЦП у што је могуће већем 
броју дневних активности. У овом 
чланку ће бити представљене три 
методе рехабилитације: 1. терапија 
бањске рехабилитације, 2. вежбање 
у кућним условима и 3. спорт у функ-
цији рехабилитације.

Бањска терапија Америчко уд-
ружење за физикалну терапију  је 
објавило „Водич за физикалну те-
рапију“ 1997. године у ком пише да 
физикалне терапије помажу људима 
у следећем:

1. Да ублаже бол; 
2. Да спрече настанак и напре-

довање оштећења, функционалних 
ограничења, онеспособљености 
или промене физичке функције и 
здравственог стања које су после-
дице повреда, болести или других 
узрока.

3. Да обнављају, одржавају и про-
мовишу укупну кондицију, здравље 
и оптималан квалитет живота.

Такође, наведено је да патологија 
која води ка оштећењу до инвалиди-
тета – не мора бити неизбежна, од-
носно да физикалне терапије могу 
спречити или успорити овај процес. 

Предности терапије у болничким 
или бањским условима су свакако 
доступност неколико врста разли-
читих терапија, од физикалне до 
окупационе, које могу да помогну у 
рехабилитацији. У таквим центрима 
постоје сале за кинезитерапију, ба-
зени за хидротерапију, електроте-
рапијске процедуре, термотерапија, 

подршка специјалисте дефектоло-
гије, што у многоме помаже квали-
тетној рехабилитацији, јер обухвата 
велики број терапијских третмана.

У нашој земљи, особе са ЦП у пе-
риоду детињства имају организо-
ване програме вежбања. Међутим 
након периода детињства важно је 
наставити са дозираном и специ-
фичном физичком активношћу што 
у Србији још увек на систематском 
нивоу није решено. Идеално би 
било када би услови за такву реха-
билитацију постојали свакодневно 
читавог живота сваке особе која 
има ЦП. Нажалост, особе са ЦП имају 
право једном годишње на рехабили-
тацију у таквим центрима о трошку 
здравственог осигурања. Из тог раз-
лога неопходно је да се свакодневно 
раде вежбе у кућним условима.

Вежбање у кућним условима – 
од раног детињстав, из практичних 
разлога, као што су смањење гуж-
ве у центрима за рехабилитацију, а 
врло често и недостатак физикалних 
амбуланти за децу у градовима у Ср-
бији, родитељи се обучавају да могу 
примењивати кинезитерапијске 
вежбе са својом децом код куће. Јед-
но од опција јесте и ангажовање фи-
зиотерапеута за свакодневне вежбе, 
али то изискује додатна материјална 
средтва, која нажалост, нису сви у 
прилици да обезбеде. Без обзира на 
медицинску подршку, веома је битно 
да особе са ЦП вежбају читав живот, 
јер на тај начин долази до повећања 
покретљивости зглобова, повећања 
и одржавања мишићне снаге, издр-
жљивости и гипкости,а такође се по-
бољшава координација тела. Најбит-
није је да се прогресија ЦП заустави 
и тиме спрече могуће контрактуре 
(укоченост зглобова) и одржи снага 

Церебрална парализа и рехабилитација,
вежбање код куће или спорт као вид терапије?
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мишића ради боље контроле тела. 
Свакако да је приликом самосталног 
вежбања код куће главни проблем 
мотивација. Неопходно је да особе 
са ЦП буду све време високо моти-
висане да би свакодневно самостал-
но радили вежбе код куће. Још један 
могућ недостатак вежбања у кућним 
условима је свакако надзор и кон-
трола стручне особе, јер је правил-
но извођење вежби најважније за 
напредак и спречавање повреда. У 
циљу позитивног утицаја вежбања 
на локомоторни апарат, али исто 
тако и на психосоцијални развој, 
данас у свету су веома развијене 
спортске рекреативне, за неке чак и 
такмичарске активности за особе са 
свим врстама инвалидитета, па чак и 
за особе са ЦП-ом.

Спорт у функцији рехабилитације 
Период Првог светског рата и након 
њега карактерисао је нагли напре-
дак медицине, где су се спорт и те-
лесне вежбе примењивале више од 
других облика физикалног лечења. 
У САД-у, Великој Британији, Немач-
кој и Француској уводе се спортске 
активности у циљу побољшања 
покретљивости удова после рања-
вања. Sir Ludwig Guttmann, идејни 
творац организоване физичке ак-
тивности за особе са инвалидитетом 
и некадашњи председник Интерна-
ционалне спортске организације за 
особе са инвалидитетом је истицао 
да циљеви спорта за особе са ин-
валидитетом не само да су исти као 
циљеви спорта за здраворазвојну 
популацију, него су и јаче истакну-
ти развијањем такмичарског духа, 
самодисциплине, самопоштовања 
и другарства – особине које су 
битне за успешну инклузију особе 
са сметњама и инвалидитетом у 
друштво. Спортске активности са 
другима, спровођене већ у болници 
и настављене после отпуштања из 
ње, идеалан су начин да се спречи 
повлачење особа са инвалидитетом 
у њихову неспособност.

У току рехабилитације, у оквиру 
кинезитерапије, примењују се еле-
менти спорта, јер кинезитерапија као 

средство лечења користи активан 
покрет. Иако у терапијским вежба-
ма има елемената спорта, а у спорту 
терапијских вежби, ту постоји битна 
разлика у погледу врсте, интензи-
тета и трајања покрета. Спортске 
активности у оквиру кинезитера-
пије примењују се у хроничној фази 
болести, односно када је дошло до 
стабилизације стања пацијента. У том 
смислу користе се: гимнастика, атле-
тика, спортови на сувом, спортови 
на води, зимски спортови и спортске 
игре (кошарка, одбојка, стони тенис, 
боћање, стрељаштво, стреличар-
ство, пикадо и др). Код особа са инва-
лидитетом потреба за физичком ак-
тивности кроз спорт је од пресудног 
значаја у рехабилитацији и након ње. 
Она помаже поновном формирању 
целокупне личности особа чији је 
интегритет нарушен, кроз реадапта-
цију и ресоцијализацију. Бављење 
спортом доприноси осећању за-
довољства и низу позитивних про-
мена у расположењу и емоционал-
ном стању, олакшава сналажење 
у многим психолошким и другим 
конфликтним ситуацијама како у по-
родици, тако и на радном месту. По-
ред потврђивања сопствених моћи, 
физичког стања, ангажовањем пре-
осталих способности, спорт допри-
носи и побољшању и успостављању 
нормалних међуљудских односа, 
бољем прилагођавању на инвалиди-
тет, олакшавајући интегрисање но-
вонастале телесне шеме у представу 
о телу.  Истраживања показују да је 
учешће у прилагођеним спортским 
активностима у тесној вези са квали-
тетом живота особа са ЦП, односно 
да би особе са ЦП-ом требале ради-
ти на повећању учешћа у спортским 
активностима да би осетиле све бе-
нефиције у погледу побољшања ква-
литета живота у погледу моторике и 
покретљивости, али исто тако и на 
психсоцијалном развоју и напретку. 

Прихватајући да боље физичко 
кондиционирање доводи до бољег 
здравља и превенције или смањења 
секундарних оштећења, логично је 
да последица недовољне или не-
правилне физичке активности може 

произвести разорне физичке или 
физиолошке последице на мишиће, 
кости и кардиореспираторни сис-
тем. Један од начина одржавања 
морфофункционалних карактерис-
тика је вежбање. Идеално би било 
када би особе са ЦП имале цело-
годишњу рехабилитацију у бањс-
ким условима, уз комбинацију са 
бављењем спортом или вежбањем 
код куће, што је савршен начин за за-
устављање прогресивности стања, 
одржавање покретљивости локо-
моторног апарата и мишићне снаге, 
што са собом повлачи и повећање 
самопоуздања и осећаја самовред-
новања, а самим тим и побољшању 
социјалне интеракције и положаја у 
друштву. 

Какви год да су услови за реха-
билитацију у месту у ком живите мој 
савет је да ВЕЖБАТЕ! Оно што је бит-
но да истакнем јесте да је пракса у 
високом развијеним земљама толи-
ко узнапредовала, те да је спорт као 
облик рекреације доступан за особе 
са скоро свим типовима ЦП, па чак 
и оне најтеже. Често волим да цити-
рам изреку „Ко хоће нађе начин, а ко 
неће нађе разлог“. Тако да увек нађе-
те НАЧИН на који ће те вежбати и да 
тежите да створите идеалне услове. 
Пошто сам тренер у џудоу за особе 
са инвалидитетом препоручујем 
да, небитно који спорт је у питању, 
уколико у вашем месту  не постоји 
спортска рекреација за особе са ин-
валидитетом управо ви будете ини-
цијатор тога. Уколико је тешко про-
менити здравствени систем, верујем 
да је много економичније обучити 
једног тренера и у вашем месту омо-
гућити спортску активност за особе 
са сметњама и ЦП-ом. Срећно и ус-
пешно на том путу. А у међувремену 
– САМО ВЕЖБАЈТЕ!

Сајонела Крга
Физиотрерапеутски техничар

Мастер професор физичког васпитања и спорта
Џудо тренер за особе са сметњама

Председница Комисије за развој и унапређење 
џудоа за особе са инвалидитетом у Џудо савезу Србије
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СУНЦОКРЕТ

РА Д  Б И Б Л И О Т Е К Е 
, , П А РА К В А Д  В Ш “

Већ годину дана успешно радим у библиотеци 
,,Параквад ВШ“, за све особе са инвалидитетом на  
територији града Вршца. Задовољство и срећа, из 
дана у дан, су обострани  између  чланова библио-
теке  и мене, као библиотекара. Не бих мењала ове 
дане од кад радим ни за шта на свету, јер стичем 
нова  искуства, сазнања и проширујем своје знање 
у раду са корисницима библиотеке! Искуства  која 
стичем у раду са њима су веома драгоцена! 

Ево како је дошло до тога да  радим у истуреном 
одељењу Градске библиотеке Вршац. Наиме, пошто 
је у Републици Србији укинута забрана запошља-
вања за особе са инвалидитетом, запослена сам у 
Градској библиотеци Вршац и радим у поменутом 
одељењу библиотеке „Параквад ВШ“. Градска биб-
лиотека и удружење ,,Параквад ВШ“ потписали су 
меморандум о сарадњи,  уз подршку града Вршца. 
Тако је дошло до мог запослења и отварања посеб-
ног одељења...    

Библиотека „Параквад ВШ” је осмишљена са 
циљем да задовољи читалачке потребе особа са 
инвалидитетом на територији града Вршца. Сваког 
четвртка библиотека доставља жељену литературу 
и штампу на кућну адресу члановима који нису у 
могућности лично да дођу. Почетак  рада био је и 
леп и тежак. Тежак у смислу, како приближити осо-
би са инвалидитетом књигу, ако не воли да чита? А, 
друго, како наћи начин да особе са инвалидитетом, 
мотивишеш да изађу из куће и да дођу до библио-
теке?

То  су били  велики изазови  за мене, за које  сам 
се трудила да нађем адекватна решења. Лако је кад 
особа било са или без  инвалидитета воли да чита 
и онда можеш да му помогнеш да нађе шта жели 
или му препоручиш неку књигу везану за тему која 

Nastavak na strani 10
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СУНЦОКРЕТ ФОТОРЕПОРТАЖАСУНЦОКРЕТ

га занима. Такође сам многе од њих научила како 
могу самостално да претражују Kooperativni online 
bibliografski sistem i servis – COBISS.SR. Врло често то 
није био случај, а онда је требало наћи начине како 
допрети до њих.

Успела сам и у томе, прво су изашли из куће, 
па су за почетак читали новине,  а онда посте-
пено и полако дошли су и до својих првих књи-
га, а да нису биле лектире које су читали, јер су 
морали. Пошто сам се сусрела и са том ситуа-
цијом у том случају питам корисника, шта воли 
да ради ?

На пример:добијем одговор волим да  гле-
дам спорт. Препоручим кориснику Енцикло-
педију о спорту, или књигу везану за ту тему 
која их занима, или једну од књига Олимпијске 
игре: античке, летње, зимске , аутора, Драгана 
Малешевића. И тако редом  у зависности од 
интересовања и потреба чланова библиотеке.

Тако да и они који нису мислили да ће неко 
успети да их мотивише да прочитају било шта, 
па макар то биле и новине и сами кажу: ,,Успела си да 
нам пронађеш нит, а нисмо ни сањали да ће то некад, 
неко моћи, јер не волимо да читамо“...

За ових годину дана у току рада библиотеке, имали 
смо низ активности. Радионице читања, на опште за-
довољство родитеља и деце, уз помоћ којих су деца 
напредовала, стекла навику да читају и воле што ра-

дионице постоје. Такође имамо и најактив-
нијег члана од самог почетка рада библи-
отеке ,,Параквад ВШ“. У питању је Стефан 
Дамјанов, који недељно  прочита три књиге 
о животињама и ако се икада буде додељи-
вала награда за највећи број прочитаних 
књига у оквиру библиотеке ,,Параквад 
ВШ“, та награда треба да припадне Стефану 
Дамјанову.

У оквиру библиотеке ,,Параквад ВШ“, за 
потребе слепих и слабовидих особа прочи-
тана је прва аудио књига. У питању је књига 
,,Мале приче Великог рата “, аутора Милана 
Богојевића. То је за мене једно велико, ре-
лативно ново искуство и задовољство, јер 
никада пре тога нисам имала прилике да 
некоме коме је то потребно читам књигу у 
целости, сем неких поглавља. Библиотека 
,,Параквад ВШ“, до сада има 40 чланова.

Циљ нам је да што више, особе са ин-
валидитетом долазе у што већем броју у 
библиотеку и тако се укључе у редован 
друштвени ток активности и сами дођу по 
жељену литературу, а корисницима, који 
нису у могућности да дођу, због степена ин-

валидитета, библиотекар ће им доставити  једном не-
дељно жељену  литературу и штампу на кућну адресу.  

У будућности је планирано низ активности са чла-
новима библиотеке као и увођење новина у завис-

ности од потреба чланова. Порука за све особе са ин-
валидитетом: 

Ако желите, нешто да урадите пронаћи ћете начин, 
јер начин за све постоји. Ако не желите нешто да ура-
дите, наћи ћете изговор. Границе не постоје, оне су 
у нама. Бирајте пут борбе, јер је то живот! Никада не 
одустајте од својих циљева!

Јасна Крсмановић 
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Film je osvojio Oscara za najboljeg glavnog glumca Dani-
jel Dej Luis (Daniel Day-Lewis) i najbolju sporednu glumicu 
Brenda Fiker (Brenda Ficker). Nominovan je i u kategorijama 
za najboljeg reditelja, najbolji film i najbolji adaptirani sce-
nario. 

Danijel Dej Luis nalazi se u ulozi irskog umetnika Kristija-
na Brauna koji je rođen s cerebralnom paralizom i jedini deo 
tela kojim se može poslužiti je levo stopalo. Njegova majka 
jedina je koja je primetila  inteligenciju i humanost u momku 
kojeg su svi u okolini smatrali biljkom. Vremenom Kristijan 
Braun postaje zajedljivi pisac koji za stvaranje koristi jedino 
što može svoju levu nogu.

Inače sam film je rađen po istoimenom, biografskom ro-
manu Kristijana Brauna: MOJA LEVA NOGA. Knjiga je preve-
dena na srpski jezik.

Ovaj film, snimljen 1989. godine, se povremeno pojavi na 
kablovskim televizijskim programima. Film se može pogle-
dati i na Internetu. 

MOJE LEVO STOPALO

Kristi Braun je rođen kao 
žrtva cerebralne paralize. Ali 
bespomoćna, mlitava beba 
skrivala je u sebi izuzetno 
maštovitog i osećajnog pis-
ca, koji će zauzeti svoje me-
sto među velikanima irske 
književnosti.

Ovo je lična priča Kristija 
Brauna. On se priseća kako 
se kao dete borio da prstom 
svoje leve noge nauči da 
piše, slika i, konačno. kuca na 
pisaćoj mašini. Na ovaj način 
napisao je i bestseler Tokom 
svih tih dana.

Prema romanu koji je 
pred Vama, snimljen je izu-
zetni i zapaženi film s Danijelom Dej Luisom u ulozi Kristija Brauna.

Ovaj umetnik je postao poznat širom sveta zbog činjenice da je slikao i pisao levom nogom. Upravo moć 
da kontorliše pokrete bar jednog dela tela omogućila mu je ulazak u svet umetnosti, premda na mala vrata, ili 
kroz prozorče od kuhinje, gde je u šestoj godini života na podu napisao slovo A dok ga je majka bodrila. Potom, 



nekoliko godina kasnije, na svom desnom tabanu četkicom je 
nacrtao krst. Tek u sedamnaestoj godini došao je do spoznaje 
da bi svoju sposobnost reprodukovanja mogao da preobrazi u 
stvaralačku moć, i pisanom rečju saopšti ono što nije mogao 
da kaže u neposrednom kontaktu sa ljudima, čak ni onda kad 
mu se govor, zahvaljujući upornom radu, znatno popravio.

Stanje u kome je Kristi Braun proveo svoj život nije retko, 
i mnogi slični njemu nikada ne pronađu put, već odlaze, a da 
čak ni najbliži ne prepoznaju njihove mogućnosti. Braun je 
svoj medijum na vreme prepoznao i u tome je njegova sreća. 
Zato je i mogao da luta od kaubojskih i detektivskih priča sa 
morbidnim opisima, preko sentimentalnih, pisanih sa stanovi-
šta željenog, neproživljenog i neispunjenog. Pokušao je da ispiše sopstvenu priču prožetu dikensovskim temat-
skim okvirima, sižeom i jezikom, i na kraju je ipak preveo na svoj jezik, transformišući Reminescencije mentalno 
defektnog u naoko tako jednostavan i tako jasan naslov: Moja leva noga. Put od Reminescencije do Noge bio je 
dug i mukotrpan ...

“Čita se bez daha. duhovito i inspirativno.”
Ajriš Tajms
“Priča o hrabrosti, mudra i bez trunke morbidnosti.”
Sandej Tajms 

SUNCOKRET
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О  САВРШЕНСТВУ

Не бојте се савршености.
Никада је нећете достићи.

Салвадор Дали
шпански сликар

(1904-1989)

Када човек каже за себе
да је савршен, за њега постоје
само два места боравка
или небеса, или лудница.

Хенри Ворд Бичер
амерички писац

(1813-1880)

Ко хоће мазгу без мане
мора се одлучити да иде пешке.

Мигел де Сервантес
шпански писац

(1547-1616)
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PARADAJZ – RAJSKI PLOD

Paradajz je poreklom iz Srednje i 
Južne Amerike, a bio je kultivisan još 
za vreme vladavine Asteka i Inka. U 
Evropu je prvi put donet na područ-
je Španije i Portugalije krajem petna-
estog veka. Zbog svoje energetske, 
hranljive i lekovite vrednosti postao 
je omiljena salata, hrana i preliv. Da-
nas čini osnovu mediteranske kuhi-
nje, jer se odlično slaže sa brojnim 
jelima sa testeninom, pirinčem, sirevi-
ma, jajima, mesom i ribom. U ponudi 
su brojne vrste, poznate kao goveđe 
srce, kruškasti paradajz, paradajz bez 
semenki, sitan paradajz u grozdu, žuti 
i zeleni paradajz, jabučar... Paradajz je 
sezonsko povrće od maja do oktobra, 
ali zahvaljujući plastenicima i stakle-
nicima može da se nađe tokom cele 
godine.

Njegova crvena boja potiče od li-
kopena koji je karotenoid sa poseb-
nim antioksidansnim svojstvima. Bori 
se protiv slobodnih radikala štiteći 
kožu, zbog čega je za vreme sunča-
nja poželjno jesti što više ovog povr-
ća. Ustanovljeno je i da je delotvoran 
u prevenciji tumora prostate, zbog 
čega muškarci naročito treba da ga 
jedu. Paradajz je bogat i belančevi-
nama, beta- karotenom, biljnim ma-
stima, vitaminima A, B, C, D, K, a od 
minerala gvožđem, kalijumom, kalci-
jumom, magnezijumom, natrijumom, 
fosforom. U zavidnim količinama sa-
drži i lutein, mineralne soli, kofeinsku, 

hlorogensku i ferulin-
sku kiselinu, flavonoi-
de, kao i brojne druge 
korisne sastojke. U ma-
njim količinama sadrži 
i retke minerale bakar, 
mangan, bor i kobalt.

Kao niskokalorijska 
namirnica odlično se 
uklapa u dijetalni je-
lovnik za one koji žele 
da smršaju, a prepo-
ručuje se i za jačanje 
odbrambenog sistema 
organizma. Zapravo, 

paradajz sadrži dosta lekovitih mate-
rija zahvaljujući kojima i ima antioksi-
dansno i antiseptično dejstvo, dobar 
je čistač organizma i diuretik. Pokazao 
je delotvornost i u lečenju čireva, bu-
buljica, kao i pojedinih kožnih obolje-
nja. 

LIKOPEN I ASTMATIČARI 

Ishrana bogata antioksidansima 
smanjuje učestalost astme, pokazala 
su istraživanja australijskih naučnika 
iz Sidneja. Istraživači su se posebno 
osvrnuli na paradajz i njegov moćan 
antioksidans likopen. Praktičnu po-
tvrdu dobili su nakon sedmodnevnog 
eksperimenta sa trideset pacijenata 
obolelih od astme. Pacijenti su prvo 
dobijali hranu siromašnu sa antioksi-
dansima, a zatim su konzumirali ek-
strakt i druge proizvode od paradajza 
bogate likopenom. Dobijeni rezultati 
su pokazali da suplementi sa likope-
nom imaju izuzetna svojstva i da ih 
treba uključiti u terapiju astme.Osim 
toga, povoljno deluje protiv alergija, 
anemija, artritisa, astme, bolesti srca i 
krvnih sudova. 

Pomešan sa hladno ceđenim ma-
slinovim uljem, začinjen origanom 
ili nekom drugom aromatičnom bilj-
kom, predstavlja lak preliv, koji jelima 
sa roštilja ili kuvanim na pari daje po-
seban ukus.

Ako je paradajz suviše kiseo, treba 
dodati malo šećera u sosove i sok, jer 
kod nekih osoba izaziva pojačano lu-
čenje želudačne kiseline i nadimanje. 
Glavni krivac za to je ljuska koju treba 
ukloniti, kao i seme. Zapravo, para-
dajz predstavlja jednu od najzdravi-
jih namirnica, koja može da zaštiti od 
mnogih bolesti. 

Paradajz je najdelotvorniji kao sok, 
pokazala su istraživanja. Kao napitak 
reguliše metabolizam, jača otpornost 
i izbacuje suvišnu tečnost iz organiz-
ma. Ukoliko nije slan snižava krvni 
pritisak, popravlja krvnu sliku delujući 
protiv malokrvnosti, reguliše varenje, 
efikasan je i protiv bolesti jetre, pan-
kreasa i reume. Sok od paradajza pre-
poručuje se i kod premora, jer krepi 
i čisti organizam, a telo oslobađa od 
neprijatnih mirisa. Dobar je i prirodni 
lek protiv prevremenog starenja, ka-
šlja, plućnih bolesti i bolesti mokrać-
nih organa. 

Naučna istraživanja pokazuju i da 
sok smanjuje slepljivanje trombocita, 
te na taj način sprečava trombozu, na-
ročito kod osoba sa dijabetesom tip 2. 
Inače je poznato da dijabetičari ima-
ju povećan rizik od nastanka tromba, 
koji je u daljem toku bolesti najčešći 
uzročnik infarkta srca i mozga. Zato 
se i preporučuje konzumiranje soka 
od paradajza, pri čemu treba umanji-
ti unos natrijuma. Srčani bolesnici bi 
iz istog razloga trebalo da koriste sok 
od paradajza koji u sebi ima i zavidne 
količine kalijuma. Osim toga, ovaj na-
pitak smanjuje nivo lošeg holesterola, 
a samim tim smanjuje i opasnost od 
njegovog taloženja na krvnim sudo-
vima. Podstiče i stvaranje crvenih krv-
nih zrnaca i pravilan rad pankreasa, 
zbog čega je koristan anemičnim oso-
bama i dijabetičarima. Kada se sok od 
paradajza koristi kao lek potrebno je 
dnevno popiti najmanje dva decilitra 
sveže pripremljenog napitka. Ako se 
radi o anemiji ili naglom gubitku krvi, 
neophodno je povećati dnevnu dozu. 
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Dana 14. 06. 2019. Društvo za 
cerebralnu i dečiju paralizu Som-
bor je u kasnim popodnevnim 
satima organizovalo jednosatni 
izlet na Velikom bačkom kana-
lu, nadomak Sombora. Desetak 
naših članova i njihovih pratilaca 
provozalo se brodicom „Tatjana“ 
od kupališta do Prevodnice. 

Dan je bio idealan za plovid-
bu kanalom i zaista smo uživali 
u priridi. Sa jedne stane Velikog 
bačkog kanala mogli smo da 
posmatramo zalazak sunca a na 
suprotnoj strani sve jasnije se 
ocrtavao izlazak punog meseca. 
Razne ptice, u neprestanoj po-
trazi za hranom, samo su ulepšali 
celokupnu sliku doživljaja.  Brojni 
pecaroši sa obale su nas pozdrav-
ljali mahanjem. I mi njih isto tako.

Ž. Kanurić

Osam članica našeg „Suncokret“ Saveza za cerebralnu i de-
čiju paralizu Vojvodine  okupilo se 13. juna u Kikindi, na 
radionici rad sa glinom. 
Predusretljivi domačini iz Društva za cerebralnu i dečiju 
paralizi Kikinde dočekali su nas u poznatom banatskom 
raspoloženju. Pobrinuli su se da nam za stolom ništa ne ne-
dostaje, stalno nam dosipajući u čaše i dodajući u tanjire. 
Kako se uglavnom svi poznajemo odmah smo našli teme 
za razgovor, šalu i drugarska peckanja. 
Nakon okrepljenja domačin Ivan Zarić nas je kratkim go-
vorom sve pozdravio. Dali smo se odmah na oblikovanje 
predmeta od gline. Ko ima mašte od gline može napraviti
svašta. Ređali su se razni predmeti: lonci, pepeljare, ogrlice, 
prsteni poneke životinje i grbovi gradova iz kojih su došli 
gosti. Zanimljivu radionicu je posetila i lokalna televizija. 
Pojedinci iz našeg „Suncokret“ Saveza za cerebralnu i de-

čiju paralizu Vojvodine dali su prigodne izjave. Kamere su 
potom snimile ono što su vredne ruke oblikovale glinom.
Ubrzo je usledio ručak. Pojavili su se i dva harmonikaša, 
koji su nam svirali i pevali.
Mogli smo da naručujemo pesme i atmosfera je bila odlič-
na. Tako nam se i  rastanak brzo primakao. 
Moramo da naglasimo da su nam ovakvi susreti zaista po-
trebni! Prava je šteta što osobe sa invaliditetom još uvek 
nemaju dovoljno ovakvih kreaktivnih skupova. Osobe sa 
invaliditetom željne su dokazivanja na raznim nivoima 
društva, te je potrebno pisati projekte koji inspirišu i unose 
dinamiku pokreta i doživljaja.

Ž. Kanurić

VESTI Kikinda



SUNCOKRET fotoreportaža

ŠAHOVSKI TURNIR PRIJATELJSTVA
Šahovski turnir prijateljstva, za osobe sa cerebralnom i dečijom pa-

ralizom, ove godine je održan u Pančevu 13. 06. 2019. u prostorijama 
Rekreativnog centra „Čardak“ koji se nalazi na rubu Deliblatske peščare.

Na turniru je učestvovalo dvanaest ekipa. Turnir se igrao po Švajcar-
skom sistemu. Nakon tri sata igre prvo mesto je pripalo ekipi Beograd 
1, do drugog mesta stigao je tim iz Priboja, dok su se na trećem mestu 
našli šahisti iz Subotice.

Tim timovima dodeljeni su vredni pehari. 
Turnir prijateljstva je programska aktivnost Saveza za CDP Srbije i 

„Suncokret“ Saveza za CDP Vojvodine, a ovogodišnji domaćin je Asocija-
cija za CDP Južnobanatskog okruga „Duga strela“ Pančevo.

Ž. Kanurić
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JELENA  STOJČIĆ

LJUBAV JE TAKO JEDNOSTAVNA

Ljubav je tako jednostavna , tako jasna i kratka reč. 
Ljubav čini mnogo svima, može mnogo, snažna je, svuda 
može da je ima… ali čoveku je najbitnija da postoji. Lju-
bav može mnogo!

Imajući ljubavi u sebi ja sam je podelila sa, meni, naj-
boljim čovekom na svetu. Obostrana ljubav pomeriće i 
pomera granice. U našem slućaju takav smo sklop i če-
trnaest godina smo nerazdvojni porodični ljudi. Sedam 
godina u našem timu nas je troje. Sedam godina smo 
ponosni roditelji. 

Nije nama teško biti roditelj. Teško je u čitavom siste-
mu ispratiti I ispoštovati rast i razvoj voljenog lica koje si 
sa puno ljubavi doneo na ovaj svet. Detetu ne želiš i ne 
možeš reći ne mogu, nemam… Nisam mogla biti onaj 
savršeni sportista, balerina… U mnogo čemu me je koči-
lo moje fizičko zdravstveno stanje a maštala sam... Naše 
dete sada želi puno toga i trudimo se da ispunjavamo 

želje. Ne znam sa čime bi mogla taj osećaj da uporedim. 
Nije lako sve to pratiti. Nekad smo mi želeli a nismo mo-
gli. Sada bi njoj sve što poželi pružili jer to zaslužuje!

Maštamo o tome kada će članska karta našeg udruže-
nja biti cenjenija i poštovana, kada  će nas drugi razumeti 
za mnoge stvari. Želim, da ja kao osoba sa invaliditetom 
(OSI) mogu otvarati vrata tamo gde zatreba bez puno 
objašnjavanja.

Osoba sa invaliditetom nema puno u našoj zemlji. 
Srećom. Nema puno osoba sa invaliditetom koji su rodi-
telji! I male stvari nama mogu puno da znače: radionice 
o roditeljstvu, popuste za potrebe naše dece… i slične 
stvari.

Jelena  Stojčić 

Udruženje “SUNCE” za C D P Novi Sad


