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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“.

Svim saradnicima i čitaocima „Suncokreta“ 
želimo srećnu novu 2020 god.

Svako dobro u daljoj saradnji, zdravlju 
i sve najbolje u životu!
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POVLASTICE U PUTNIČKOM 
SAOBRAĆAJU 

Osobe sa cerebralnom i dečijom 
paralizom mogu preko Saveza za CDP 
Srbije ostvariti ovaj vid povlastice, a 
na osnovu Zakona o povlasticama u 
unutrašnjem putničkom saobraćaju 
(Sl. glasnik RS, br. 101/2005). Predviđa 
se mogućnost korišćenja 6 povlašće-
nih vožnji (odlazak i povratak) u toku 
godine (osoba sa invaliditetom plaća 
25% od cene karte, pratilac koji je s 
njom ne plaća kartu). Da bi ostvarili 
ovo pravo, potrebno je da Savezu za 
CDP priložite:

1. fotokopiju rešenja o tuđoj nezi i 
pomoći

2. fotokopiju medicinskog doku-
menta nadležne zdravstvene institu-
cije gde se može uvideti postojanje 
dg. cerebralne ili dečije paralize

3. očitanu ličnu kartu za odrasla 
lica ili zdravstvenu knjižicu za decu

4. 2 fotografije formata 4,5 x 3,5 cm
Knjižicu izdaje Savez i lice sa inva-

liditetom uvodi time u bazu korisnika 
knjižice. Knjižica se overava jednom 
godišnje, a kada se ispune mesta 
predviđena za overu, Savez izdaje 
novu. Knjižica ima 5 mesta za overu, 
što znači da važi 5 godina. Najveći 
broj članova overava knjižicu počet-
kom godine. Osoba sa invaliditetom, 
ukoliko putuje sama ili sa pratiocem, 
ostvaruje svoje pravo na povlašćenu 
vožnju tako što prilikom kupovine 

karte, daje knjižicu na uvid. Tada, ako 
pratilac putuje uz osobu sa invalidite-
tom, ni pratilac ne plaća kartu. 

Pored knjižice koju koristi osoba 
sa invaliditetom, Savez za CDP Srbi-
je izdaje i objave koje koristi pratilac, 
ali kada putuje bez korisnika knjižice 
tj. kada ide ili odlazi po tu osobu u 
neki grad u Srbiji. Uz knjižicu, korisnik 
ostvaruje pravo na 12 objava (jedna 
objava je za jedan putni pravac) go-
dišnje koje važe 60 dana. Ukoliko se 
ne iskoriste, mogu se poništiti i zame-
niti za nove u Savezu.

U vezi detaljnijih informacija oko 
izdavanja, overe knjižica i izdavanja 
objava, možete pitati predstavnike u 
svojoj lokalnoj organizaciji za CDP ili 
kontaktirati Savez za CDP Srbije na br. 
telefona 011 328 1594 svakog radnog 
dana od 8-16 časova. 

О МЕСЕЦУ

Сваки човек је Месец
и има тамну страну
коју никоме не показује.

Марк Твен
амерички писац

(1835-1910)

Циљајте према Месецу,
ако промашите,
можда погодите звезду.

Вилијам Климент Стоун
амерички бизинсмен и добротвор

(1902-2002)

Волим да размишљам 
како је Месец негде тамо
чак и када га не гледам.

Алберт Ајнштајн
немачко – амерички физичар

(1879-1955)
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ISTORIJA DRUŠTVA ZA CEREBRALNU I 
DEČIJU PARALIZU SOMBOR

Sećam se da smo bili ponosni kada 
smo te 1994 godine, napokon, u Som-
boru osnovali Društvo za cerebralnu i 
dečiju paralizu. U početku smo se jed-
nom ili dva puta tokom nedelje oku-
pljali u trpezariji srednje, specijalne 
škole „Vuk Karadžić“ na Apatinskom 
putu. Okupilo bi nas se i do deset čla-
nova. Ja bih poneo društvene igre: 
domine, ne ljuti se čoveče, šah i kar-
te. Između sebe smo se uglavnom svi 
poznavali.

Servirka, zaposlena u školi, skuva-
la bi nam kafu i sipala sok. Ostali bi 
tako oko dva sata. Sve to nam je bilo 
novo i zanimljivo. Na zvanične sastan-

ke dolazilo je sve više novih članova 
i njihovih roditelja. Konturi ozbiljnog 
Društva sve jasnije su se nazirali.

Predsednik je tada bio Slavko Milas, 
hitar, precizan i organizovan. Sekreta-
rica je bila Kamelija Utvić, naš član, za-
poslena u somborskoj pošti i snalažlji-
va u kancelarijskim poslovima.

Tih kriznih godina po raspadu SFR 
Jugoslavije naše Društvo je uspe-
lo svojim članovima preko Crvenog 
Krsta, udruženja penzionera i dugih 
humanitarnih organizacija obezbedi-
ti razne vidove pomoći u hrani, robi, 
ortopedskim pomagalima, ogrevu...

Gledalo se da naši članovi, koji to 
još nisu, u okviru zakonskih moguć-
nosti, što pre steknu pravo na Tuđu 
negu i pomoć. Članovi su sve više 
upoznavani o svojim građanskim pra-

vima i obavezama. 
Naredne godine išli smo na letova-

nje u Prčanj. Mogli smo da uživamo u 
lepotama Bokokotorskog zaliva. Or-
ganizovali smo turnire u šahu. Dovo-
dili smo u goste pesnike.

Redovno smo obeležavali Dan 
žena i Novu godinu. Broj članova se 
povećavao. 

Godine 1998 predsednik Društva 
postaje Dragan Zećević a sekretarica 
je Tereza Paštrović. I dalje idemo na 
letovanja. Idemo i u banje. Obilazimo 
manastire na Fruškoj Gori. Redovno 
idemo na Paličko jezero i u Zoološ-
ki vrt, gde pojedine životinje, uživo, 
vidimo prvi put. Osmišljamo likovne 
radionice, koje nam postaju omiljeni 
vid aktivnosti.

Željko Kanurić
SEĆANJA
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Svoje raznorazne rukotvorine sa tih radonica 
jednom ili dva puta godišnje prodajemo na saj-
mu starih zanata u Somboru. Učestvovali smo 
nekoliko puta na čuvenom Ribljem kotliću u 
Somboru. Organizujemo brojne tribine. Volimo 
da se okupimo i igramo društvene igre domine, 
ne ljuti se čoveče, šah... Svojim aktivnostima do-
prineli smo da nam život postane kvalitetniji, da 
društvo sve više uvažava i primečuje osobe sa 
invaliditetom. Uspeli smo da naš grad u saradnji 
sa Lokalnom samoupravom učinimo pristupač-
nijim po pitanju prevazilaženja arhitektonskih 
barijera. Pojedini naši članovi uspešno se bave 
sportom, mizikom, pisanjem, pevanjem... Ima i 
onih koji su zaposleni.

Dakle, idemo dalje!
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Н Е Д Е Љ А  СО Л И Д А Р Н О С Т И 
С А  О С И  С У Б О Т И Ц А  2019

У организација Савеза за цере-
бралну и дечју парализу Србије 23. 
Недеља солидарности одржана је у 
Суботици 9. и10. октобра 2019. годи-
не. Тема централне манифестације 
била је „Услуге социјалне заштите 
у закону и пракси“. Испред Минис-
тарства за рад, запошљавање , бо-
рачка и социјална питања- сектор 
за заштиту особа са инвалидитетом, 
скупу је присуствовала госпођа 
Јулијана Станисављевић. Такође, 
био је присутан и члан Градског 
већа Суботице задужен за социјал-
ну и зравствену заштиту, господин 
Илија Ђукановић, као и представ-
ници организација чланица Савеза, 
те сродних удружења из Суботице 
и представници ресорних институ-
ција у граду.

Предавачи на скупу биле су Дра-

гана Марковић и Јелена Сокреф из 
Центра живети усправно из Новог 
Сада и Ивана Гвозденовић из Друшт-
ва за ЦДП Смедерево. Оне су, као 
представници организација које 
су  лиценцирани пружаоци услу- 
га социјалне заштите,  говориле 
о значају ових услуга и о начину 
спровођења истих. Од услуга со-
цијалне заштите посебна пажња је 
посвећена персоналној асистен-
цији која је већини чланова наших 
удружења неопходна. Персонална 
асистенција спада у категорију ус-
луга подршке  за самостални живот 
и већини особа са последицама 
церебралне или дечје парализе је 
неопходна да би били равноправ-
ни чланови заједнице. Односи се на 
пунолетне особе са инвалидитетом 
које је користе као помоћ за задо-

вољење личних по-
треба. Најчешће је то 
помоћ при кретању, 
али дефиниција пер-
соналне асистенције 
је много шира. Након 
предавања развила 
се динамична диску-
сија међу учесници-
ма скупа. Добијени 
су многи одговори и 
савети, али су и многа 
питања остала без од-
говора. Највећи про-
блем лиценцираним 
пружаоцима услуга 
социјалне заштите је 
непостаојање конти-
нуитета у финанси-
рању услуге персо-
налне асистенције.  
Јавним заговарањем 
о потреби и значају 

услуга социјалне заштите указује се 
на њихов значај и на проблематику 
која их прати.

Као домаћини скупа побринули 
смо се и да неформални део ску-
па има форму, те смо драге госте 
повели у разгледање суботичке 
Синагоге која је друга по величи-
ни у Европи и представља култур-
ни споменик Суботице. У плану је 
било и разгледање језера Палић и 
одлазак у Зоолошки врт, али су нас 
временске прилике у томе омеле. 
Надамо се скором поновном су-
срету са пријатељима на некој но-
вој трибини или округлом столу на 
којем бисмо разменили искуства и 
примере добре праксе. 

Љ. Б.

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЗАКОНУ И ПРАКСИ
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SUNCOKRET fotoreportaža

SAJAM JEDNAKI 2019
ПРОМОЦИЈА КЊИГА И ПОЕЗИЈА

Дана 24.10.2019. на овогодишњем 
Сајму ЈЕДНАКИ запажен наступ имали 
су и представници „Сунцокрет“ Савеза 
за ЦДП Војводине:

Јелена Радовић из Новог Сада одр-
жала је мотивациону трибину „АКТИВ-
НОСТ ЈЕ МОЈА РАДОСТ“ и промовиса-
ла је своју нову књигу истоименог 
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SAJAM JEDNAKI 2019
ПРОМОЦИЈА КЊИГА И ПОЕЗИЈА

наслова.
Дубравка Кртинић песникиња из 

Сремске Митровице, пред бројном 
публиком, читала је своје песме.

Жељко Канурић из Сомбора читао 
је поезију из своје нове збирке песама 
„ПЛАМЕН НА ДАР“.

Ж. К. 
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СУНЦОКРЕТ ФОТОРЕПОРТАЖАСУНЦОКРЕТ

Шта је циљ Сајма Ј=ДНАКИ и коме ће он 
највише значити ?

Министарство за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања 
у сарадњи са Националном органи-
зацијом особа са инвалидитетом, 
у хали 3 А, у периоду од 23. до 27. 
октобра, организује други по реду 
Сајам Ј=ДНАКИ, са циљем инфор-
мисања јавности о резултатима и 
мерама које у оквиру надлежности 
ово министарство спроводи ради 
унапређења квалитета живота свих 
грађана, а посебно према осетљи-
вим групама. Сајам Ј=ДНАКИ пред-
ставља реализацију иницијативе 

Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања 
и традиционално се организује у 
периоду одржавања Међународног 
београдског сајма књига као једна у 
низу иновативних и афирмативних 
активности којом ово министар-
ство на јединствен начин, на једном 
месту и под истим слоганом, пред-
ставља резултате и примере добрих 
пракси заснованих на приступу да 
су сви грађани једнаки и са циљем 
да се најостељивије категорије ста-
новништва представе јавности као 
равноправни грађани друштва које 
градимо на принципима једнакости 
и уважавања различитости.

Због чега је важно да се оваква манифе-
стација сваке године одржава у Србији?

Сајам Ј=ДНАКИ значајан је не 
само за особе са инвалидитетом 
него и за све грађане Србије који 
се суочавају са предрасудама. Овај 
сајам омогућава да се на једном 
месту, организацијом различитих 
трибина, радионица, округлих сто-
лова, изложби и промоцијом добре 
праксе укаже на могућности и по-
тенцијале сваког појединца, да се 
размене ставови и искуства и да се 
заједничким деловањем унапреде 
мере и активности које се спроводе 
у циљу унапређења положаја особа 
са инвалидитетом и других осетљи-
вих група. Важно је напоменути да 
је Београдски сајам након 81 године 
од оснивања, први пут у историји, за 
време прошлогодишњег Сајма Ј=Д-
НАКИ у потпуности постао присту-
пачан за особе са инвалидитетом.  У 
циљу побољшања приступачности 
физичког окружења Министарство 
је иницирало и у сарадњи са Нацио-
налном организацијом особа са ин-
валидитетом реализовало уградњу 
хидрауличних платформи које по-
везују све хале, као и комплетну ре-
конструкцију и изградњу два нова 
тоалета за особе са инвалидитетом, 
код хале 3А. На овај начин реализо-
ване су пројектне активности саве-
за и локалних удружења у саставу 
савеза, које доприносе изједнача-
вању могућности особа са инвали-
дитетом.

САЈАМ Ј=ДНАKИ 2019
Други по реду Сајам J=DNAKI одржан је  и ове године у Београду од 23 до 27 октобра. 
Организатор  је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
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Оштећење моторике, удружено 
са распрострањеним предрасуда-
ма и стереотипима према особама 
са инвалидитетом (ОСИ), неретко 
постаје и извор различитих видова 
дискриминишућег понашања пре-
ма припадницима ове популације. 
Један од примера који то сликови-
то приказује јесте и често оспора-
вање права на коришћење печата/
факсимила приликом обављања 
различитих правних послова у 
којима је потребно потписати неки 
документ. Тако су и данас, упркос 
јасним одредбама „Закона о спре-
чавању дискриминације особа са 
инвалидитетом“, према којима су 
сва правна и физичка лица обавез-
на да „особи са инвалидитетом која 
има трајне последице телесног или 
сензорног оштећења или болести 
омогуће услуге потписивањем, 
када је то потребно, уз помоћ пе-
чата који садржи податке о личном 
идентитету или уз помоћ печата са 
угравираним идентитетом“ (Закон о 
спречавању дискриминације особа 
са инвалидитетом, „Сл. гласник РС“, 
бр. 33/2006 и 13/2016, члан 34а), ко-
ришћење печата/факсимила при-
ликом обављања неког правног 
посла у коме учествује ОСИ и даље 
је tabula rasa за највећи број грађа-
на нашег друштва.

ПРЕПРЕКЕ
Прва препрека на коју наила-

зе ОСИ које не могу својеручно да 
се потпишу, јесте набавка печата/
факсимила са подацима о личном 
идентитету, тј. печата на коме је од-

штампано име и презиме особе која 
се помоћу њега потписује, будући 
да многи печаторесци траже лекар-
ско уверење о томе да ОСИ не може 
самостално да се потпише. С друге 
стране, и сами лекари од ОСИ тра-
же да се позову на неки правни акт, 
по коме су они дужни да им такво 
уверење издају. Имајући у виду да 
набавка печата/факсимила за ОСИ 
није повезана са потребом за под-
ношењем било какве-медицинске 
документације (јер печат/факсимил 
може имати свако, без обзира на 
постојање/непостојање инвалиди-
тета), ОСИ већ тада постају жртве 
једног (невидљивог) облика дис-
криминације. 

НАБАВКА ПЕЧАТА
Како би избегле различите не-

пријатности приликом набавке 
печата/факсимила, ОСИ најчешће 

нису у прилици да размишљају ни 
о његовој цени, па га купују код 
оног печаторесца који им не тражи 
никакву (додатну-медицинску) до-
кументацију. Опет, највећи број пе-
чаторезаца, не познајући законске 
одредбе о коришћену факсимила 
за ОСИ, избегава да физичким ли-
цима израђује печате са подацима 
о личном идентитету, сматрајући 
да физичка лица треба да користе 
(искључиво) печате са угравираним 
идентитетом. 

Недовољно информисање
О постојању Законских одредби 

о коришћењу факсимила за ОСИ и 
даље су недовољно информисани 
и многи шалтерски службеници у 
поштама, банкама, различитим ин-
ституцијама. Као последица свега 
тога и данас, упркос добро конци-
пираним законским одредбама, 
особе са оштећењем моторике, 

ФАКСИМИЛ ЗА ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Постојање израженог тремора или спазма, особама које живе са последицама церебралне 
парализе често онемогућава да самостално обаве многе мануелне активности, неопходне за 
успешно задовољавање базичних и социјалних потреба, што оставља бројне последице на њихово 
свакодневно функционисање.
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још увек неретко изазивају чуђење 
и сажаљење околине, чак и када 
имају највиши степен образовања, 
ако због природе свог инвалидите-
та нису у могућности да ставе пот-
пис на неки документ.

У жељи да што брже и без додат-
них компликација и непријатности 
заврше неки правни посао, ОСИ 
најчешће пристају на различите 
компромисе приликом  потписи-
вања неког документа, чак и када 
имају печат/факсимил. Остављање 
отиска прста, поред „удареног“ фак-
симила, дозвољавање да им неко 
приликом потписивања „води“ руку 
или молба да неко „имитира“ њихов 
невешт потпис и даље су најчешћи 
начини на које се ОСИ, које не могу 
самостално да се потпишу, довијају 
како би успешно завршиле неки 
правни посао. Свесне или не да оп-
исаним поступањем заправо (са)
учествују у сопственој дискримина-
цији, ОСИ нажалост, најчешће прис-
тају на ову врсту „уступака“, пла-
шећи се да им ће у противном бити 
ускраћена могућност да заврше 
одређени правни посао. При томе, 
осећај задовољства или олакшања 
због проналажења „компромисног 
решења“, најчешће остаје поме-
шан са горким укусом подсећања 
да због сопствене различитости, 

упркос постојању јасних законских 
норми, још увек морају пристати на 
одређене компромисе.

ПРИТУЖБЕ
Неподношење притужби служ-

би Повереника за заштиту равноп-
равности поводом описаног пона-
шања, оправдано можемо приписа-
ти како недовољној сензитивности 
самих ОСИ да препознају неке об-
лике дискриминишућег понашања, 
тако и њиховој жељи да избегну 
додатне непријатности. Наиме, да 
ли ће (конкретна) ОСИ бити у при-
лици да још некад користи услугу 
тог службеника, врло је дискута-
билно, а будући да је правни посао 
већ, колико-толико, завршила, пи-
сање притужбе служби Поверени-
ка, већина ОСИ може доживети као 
губљење времена. Док одговор По-
вереника стигне, службеник ће ве-
роватно већ и заборавити да је ОСИ 
са печатом/факсимилом уопште и 
долазила, а уколико у међувреме-
ну на шалтер буде постављен дру-
ги службеник, мала је вероватноћа 
да ће бити информисан о допису 
Повереника за заштиту равноправ-
ности. Тако да ће (не)могућност ко-
ришћења права ОСИ на употребу 
факсимила и даље бити „питање 
среће“.

Овде је важно напоменути да, 
упркос томе што су законске одред-
бе о коришћењу печата/факсимила 
за ОСИ на снагу ступиле 27. фебру-
ара 2016. године, још увек није из-
вршено усклађивање свих правних 
докумената наше државе. Тиме се 
ОСИ, које услед природе свог ин-
валидитета не могу својеручно да 
се потпишу, ускраћује могућност 
да коришћењем печата/факсими-
ла обаве све правне послове. Тако 
је стављање својеручног потписа 
према актуелним законским одред-
бама, још увек неопходно, нпр. при-
ликом закључивања купопродајног 
уговора или издавања менице. Зато 
је неопходно и даље радити на ус-
клађивању свих правних аката Ре-
публике Србије којима се регулише 
стављање својеручног потписа фи-
зичког лица приликом обављања 
неког правног посла, са одредбама 
„Закона о спречавању дискрими-
нације особа са инвалидитетом“, 
како би се постигла потпуна им-
плементација законских одредби 
о коришћењу печата/факсимила и 
осигурала равноправност особа са 
инвалидитетом на основу једнакос-
ти са другима.

Бојана Димитријевић

СУНЦОКРЕТ ХУМОР
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ОТВОРЕНА „К У ЋА С УНЦ А“
СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Удружење особа са церебрал-
ном и дечјом парализом „ Воља за 
животом “ Велика Плана, свечано 
је отворило кућу за становање уз 
подршку 12. новембра 2019. годи-
не. Директор удружења Радован 
Радуловић је са својим сарадни-
цима започео овај пројекат током 
лета и за три месеца су успели да 
реновирају и опреме кућу за само-
стално становање особа са инвали-
дитетом.  

 Како нам је Радуловић рекао, 
био је ово изузетно захтеван и те-
жак задатак, али је њему и сарад-
нцима снагу давало сазнање ко-
лики ће значај за особе са инвали-
дитетом имати овај вид пружања 
подршке за самостални живот. По-
моћ при реновирању и опремању 
куће имали су од , како сам каже, 
људи великог срца. Помагао је ко је 
колико могао, а списак донатаора је 
подугачак. Више од педесет фирми, 
мањих или већих, занатских ради-
оница, мајстора, пријатеља, ком-
шија помогло је да особе са инвали-

дитетом добију прос-
тор у коме ће моћи да 
живе самостално. 

„Кућа сунца“ има 
две  женске и две муш-
ке собе, а ту су и соба за 
неговатеље, два прос-
трана купатила, дневни 
боравак , трпезарија и 
кухиња, као и канцела-
ријски простор. Кућа је 
у сваком смислу при-
лагођена особама са инвалидите-
том и веома је пријатног амбијента. 
Отварање куће био је предуслов за 
добијање лиценце за пружање ус-
луге становања уз подршку, па  ће 
Удружење „Воља за животом“ доса-
дашњим лиценцама ускоро  додати 
и ову. Радуловић и сарадници наме-
равају да отворе још кућа овог типа, 
кажу док год не задовоље потребе 
особа са инвалидитетом са треито-
рије своје општине за овим обли-
ком самосталног живота. 

Свечаном отварању куће прису-
ствовала је госпође Јулијана Стани-
сављевић из Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања – сектор за заштиту осо-
сба са инвалидитетом, председник 
општине Велика Плана, председни-
ца Савеза за ЦДП Србије, представ-
ници стручне службе Савеза за ЦДП 
Србије. Подршку колеги и прија-
тељу Раши дали су и представници 
сродних  удружења из Пожаревца, 
Свилајнца, Новог Београда, Суботи-
це и многи пријатељи.

Љиљана Бегановић
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DESET LESTVICA O LJUBAVI

О  СНОВИМА

Па марш, онда, из нашег сокака
кад не умеш да сањаш!

Мирослав Антић
српски песник

(1932-1986)

Пријатељу мој, чувај се дана 
када ти се остваре снови.

Агата Кристи
енглеска списатељица

(1890-1976)

Ако је живот као сан,
зашто да патим на јави?

Милош Црњански
српски писац
(1893–1977)

Ljubav zna za kompromis
Mora da zna za kompromis, jer kada nekoga zaista 

volite, spremni ste da se odreknete nekih stvari u korist 
partnera. Postoje situacije kada vaš mali gest popuštanja 
može da bude od ogromnog značaja za partnera.

S druge strane ljubav nije…
Da potpuno promenite svoj život zbog nekoga.  Ne 

treba menjati svoj lični opis, podilaženje nekome sakaće-
njem svog karaktera je laganje a ne ljubav. Ličnost i ka-
rakter  su živi i svako pretvaranje će pre ili kasnije izaći na 
površinu. To može da bude strašno razočarenje i raskol.

Kad imaš s kime da deliš misli i to je definitvno ljubav
Iako će nekima da zvuči patetično, bez deljenja misli, i 

razmene stavova, u čemu je poenta zajedništva u ljubavi!? 
Kada je neko voljen i voli, neće imati problema da bude 
otvoren. To je između ostalog jedan od ključeva uspešnih 
veza : Komunikacija bez cenzure.

Konstantna kontrola nad nekim nije ljubav
Potrebno je komunicirati o stvarima koje vam se ne 

dopadaju kod partnera, ali zvocanje je posebna katego-
rija. Niko ne podnosi konstantnu negativnost i kontrolu 
nad sobom. To ljubav neće trpeti dugo.

Podrška u teškim vremenima

U dobru ali još više u zlim vremenima, ljubav je na 
iskušenju. Davati podršku u teškim okolnostima i život-
nim situacijama dokaz je posebne naklonosti. Samo pra-
va ljubav opstaje u momentima kada se na život survaju 
ozbiljne životne poteškoče.

Prijatnost 100%
Važno je da se osećate prijatno u svom ljubavnom 

gnezdu. “ Hodanje po jajima ” u odnosu nije nimalo za-
bavno. S druge strane toplina, koju ljubav kreira, lekovita 
je za svakog člana male ljubavne zajednice.

Nije ljubav uzeti nekoga zdravo za gotovo
Ne podrazumevajte ljubav uvek. Ona zahteva trud i 

rad, veliko zalaganje oba partnera. Ako uzimate svog par-
tnera zdravo za gotovo, odnos će početi vrlo brzo da se 
urušava. Najpre će nestati sjaj i strast, a onda i sam smisao 
zajedničkog života.

Ta prelepa emocija dolazi sama
Ljubav dolazi sama i nenadano. Možda je nekad dav-

no, u doba ugovorenih brakova, ljubav uspela da izraste 
iz suživota i uzajamnog poštovanja i strpljenja , ali je pra-
vilo da je ljubav ipak spontana, pre svega. Ne može se vo-
leti prisilno.

Definitivno nije trofej ili pobeda
Ljubav nije trofej niti bilo kakva pobeda u životu. Ona 

može da donese novi život. Ali ako smatrate da ste neko-
ga osvojili kao trofej ili ste to sami, ne računajte na to da 
ljubav, na taj naćin, ispunjava vaša srca.

Ne kupuje se i ne prodaje se
Prava ljubav se ne kupuje i ne prodaje. Ljubav se za 

ljubav daje.

Ljubav ljudi doživljavaju na različite načine. Međutim postoje stvari koje ljubav bar okvirno 
definišu: složena je emocija koja pokreće svet, često je zbunjujuća, i tužna, i nepredvidljiva je, 
a u biti je jednostavna.



VESTI Pančevo 

INVALIDSKA KOLICA NA DAR

Na Danima solidarnosti u Subotici 
uz sve hvale o organizaciji došla 
je i jedna zahvalnica od Doma za 
nezbrinutu decu iz Subotice, naime 
naš aktivni član saveza   Duga Strela iz 
Pančeva je dodelila invalidska kolica 
ovom domu za Dane solidarnosti. 
Tom prilikom u prostorijama doma je 
uručena zahvalnica Radovanu Nikoliću 
za   uspešnu saradnju sa ovom kućom.
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О  СКРОМНОСТИ

Лажна скромност
је украшена дрскост.

Халил Џубран
сиријски песник

(1883-1931)

Скромни мугу да буду
само веома самоуверени људи.

Габријел Лауб
чешки афористичар

(1928-1998)

Није довољно бити скроман,
за то треба имати разлога.

Франсоа Мари Волтер
француски мислилац

(1694-1778)



СУНЦОКРЕТ приказ књиге

Јелена Радовић 

АКТИВНОСТ  ЈЕ  МОЈА  РАДОСТ 

- одломак из књиге -
.... Имала сам неки свој свет који сам градила искљу-
чиво сама са жељом да се образујем и будем равноп-
равна у друштву. Завршила сам Правни факултет. 
Већ када сам давала своје последње испите, за мене 
су се отворила многа врата, која су везана за свет осо-
ба са инвалидитетом. Као активна особа у то време 
добила сам персоналног асистента, моје удружење 
ми указује поверење да водим правну радионицу и 
пружам правне савете за чланове и родитеље. Такође, 

почињем да пишем за више часописа који се баве те-
мом особа са инвалидитетом, и снимам филмове. Ту 
су ми се отворила врата за моје мотивационе триби-
не, које и данас подржава „Сунцокрет“ Савез за ЦДП 
Војводине.
Још једна посебна врата су моје ауторске књиге, које 
су многима промениле слику о мојој личности, мом 
говору...
Ове године је пуних десет година мојих активности у 
свету особа са инвалидитетом, а посебно особа које 
живе са последицом церебралне и дечије парализе...

..... Јеца је девојка која је рано схватила да њена сна-
га и моћ не леже у њеним ногама већ у њеном уму 
и срцу. Непресушна енергија у њој је тера на актив-
ности, како физичке, тако и психичке и стиче се ути-
сак да увек размишља о новим пројектима који су ус-
мерени према буђењу добра у себи и другима. 

Својим позитивним духом и понашањем, путем три-
бина и јавних наступа, Јеца људе око себе мотивише 
да буду активнији, истрајнији и добронамернији.

 Јеца спада у врло узак круг младих особа које могу да 
инспиришу друге да више цене живот и своје место у 
њему.

Душко Бурсаћ, психолог

ДРУГИ О КЊИЗИ „АКТИВНОСТ ЈЕ МОЈА РАДОСТ“ Јелене Радовић

Дозволом ауторке Јелене Радовић представљамо вам њену нову књигу под насловом: „АКТИВНОСТ 
ЈЕ МОЈА РАДОСТ“. Ради се о успешном, литерарном приказу истоимене мотивационе трибине коју 
успешно води Јелена Радовић у оквиру „Сунцокрет“ Савеза за ЦДП Војводине.


