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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 2020. 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 2020. 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“.

SUNCOKRET Humor
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SLOBODA U FOKUSU
SEDMOG EVROPSKOG DANA 

SAMOSTALNOG ŽIVOTA 

Brisel, 5. maja 2020.

Ovogodišnji Evropski dan samo-
stalnog života dan je kao nijedan 
drugi. Budući da je veliki deo sveta u 
karantinu, većina nas proslavlja dan 
u zatvorenom, čuvajući se, samo sa 
nužnim kontaktom sa onima spolja. 
Mnogi se bore sa nedostatkom druš-
tvene pomoći, nedostatkom hrane, 
izolacijom, problemima mentalnog 
zdravlja, strahom da im se ne uskrati 
medicinsko lečenje. Mnogi su u ka-
rantinu u institucijama, bez ikakvog 
kontakta sa spoljnim svetom.

Kada je Evropska mreža za samo-
stalan život - ENIL odabrala “slobo-
du” kao temu za sedmi Evropski dan 
samostalnog života, nismo mogli ni 
da zamislimo da će mnogima slobo-
da biti ograničena ili uskraćena. Ipak, 
iako ne možemo organizovati prote-

ste, sastanke, konferencije ili susrete, 
možemo da iskoristimo ovu situaciju 
za podizanje svesti o važnosti samo-
stalnog života.

Već decenijama pokret za sa-
mostalni život poziva na zatvaranje 
institucija. Uprkos dokazima o zlo-
stavljanju i kršenju ljudskih prava u 
institucionalnim okruženjima, još 
uvek postoje mnogi koji tvrde da je 
to sigurnija opcija od života u zajed-
nici. Sada, kada su hiljade ljudi umr-
le i umiru u institucijama, zar to nije 
dovoljan dokaz da takva mesta nisu 
pogodna za život ?!

Za mnoge osobe sa invaliditetom, 
ograničenje kretanja i nedostatak so-
cijalnog kontakta deo je njihove sva-
kodnevice, zbog nedostatka podrške 
ili nedostatka pristupačnosti. Sada 
kada su svi osetili kako je to kada nisu 
u stanju da napuste svoje domove, 

idu u školu ili na posao, da se sasta-
nu sa prijateljima, zar to, sad, nije do-
voljno da shvatimo važnost stvaranja 
društvene zajednice koja uključuje 
aktivni život ?

Danas je dan za proslavu slobode, 
slobode i samostalnog življenja. Nau-
čimo lekcije iz pandemije COVID-19 i 
učinimo da naša društva budu svima 
dostupna. ENIL poziva vlade i institu-
cije EU da se obavežu na zaštitu prava 
na samostalan život i uključivanje u 
zajednicu svih osoba sa invaliditetom, 
u skladu sa članom 19. Konvencije UN 
o pravima osoba sa invaliditetom. 
Konkretno, to podrazumeva: Sluša-
nje glasova osoba sa invaliditetom ! 
Posebno onih koji su najviše margi-
nalizovani, kao što su osobe koji žive 
u institucijama, i davanje prednosti 
njihovim pravima nad ekonomskim 
i drugim interesima. Obavezivanje 
da će se zatvoriti suvišne institucije i 
osigurati da sve tekuće i buduće inve-
sticije budu usmerene na jačanje po-
drške u zajednici i razvoj inkluzivnih 
usluga u zajednici. Potrebno je hitno 
zaštititi prava osoba sa invaliditetom, 
svih starosnih grupa. U planiranju ak-
tivnosti posle COVID-a 19 uzeti u obzir 
lekcije naučene iz trenutne situacije 
za planiranje budućnosti, uključujući 
i rizik od življenja u ustanovama insti-
tucionalne zaštite.

članak je preuzet sa web sajta 
Portal o invalidnosti
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UZ KAFU SA SEKRETARICOM JOVANOM

Kada si došla na mesto sekretara, da li si tako 
zamisljala ovaj posao?

U prvih sedam dana sam bila zatr-
pana papirima, nisam zamišljala tako, 
zato što sam više očekivala da ću biti 
u akciji, da se nešto više krećem po 
tim gradskim upravama. Međutim sve 
se svelo na administrativne poslove 
koji se odvijaju ovde u kancelariji. Tih 
prvih sedam dana sam tek učila pa mi 
je sve bilo interesantno.

Kako ste se snašli u radu sa osobama sa 
invaliditetom?

Sa obzirom na to da mi je rođena 
sestra osoba sa cerebralnom para-
lizom , na neki način mogu da razu-
mem ovu populaciju, ali sa druge 
strane ne mogu vam biti u koži, niti se 
osećati kao vi. Jedino šta sam mogla 
je da iz te neke perspektive prepozna-
jem vaše probleme, potrebe, i to sa 
čim se borite.

Za jednu organizaciju 365 ljudi je mnogo, neke 
osobe su u krevetu, neke u kolicima, koji su bili 
prioriteti udruženja?

Prvo šta smo uradili je bilo ponov-
no češljanje baze podataka koju je 
uradio naš volonter Dragan Popović, 
dok ja nisam počela da radim. Tada 
je krenula ponovna selekcija , prove-
ra baze podataka o stanju članova , 
pozivali smo ih, videli njihova rešenja, 
selektovali od najugroženijih... od-
nosno ko koristi kakva pomagala za 
kretanje i ponovo ređali kartone po 
azbučnom redu. Tek tada smo imali 
jasan pregled stanja naših članova.

Kako planiraš jedan radni dan?
Ne mogu da planiram, zato što ni-

kada ne znam kada će neko da dođe. 
Ovde je sve neizvesno, zavisi od dana 
do dana, te nema nikakvog redosleda.

Šta mislite, kako bi mogli obogatiti rad 
udruženja?

To pitanje se stalno provlači  ! 
Ono što bi vi kao članovi udru-
ženja želeli ne može uvek da 
se realizuje jer se sada sredstva 
izdvajaju samo za edukacije, se-
minare, tribine i takve stvari. Me-
đutim moje mišljenje je, ispravi-
te me ako grešim, je da članovi 
više vole druženja, radionice a 
baš za to se sredsva  manje iz-
dvajaju. Gradski konkursi i repu-
blički konkursi uglavnom izdva-
jaju sredstva za usluge podrške 
samostalnog življenja personal-
ne asistencije i pomoć u kući.  Fi-
nansije su usmerene uglavnom 

ka tome, ili neke inkluzivne radionice i 
mi tu nemamo nekog uticaja. Tako da 
to pitanje, kako obogatiti rad udruže-
nja, više zavisi od toga da li je omo-
gućeno konstantno finansiranje  od 
strane grada koji nas uvek podržava.

Kakav je vaš odnos sa predsednicom udruženja?
Imamo otvoren odnos, o svemu se 

dogovaramo. Ume da bude stroga i 
da me iznervira, ali moram da radim 
svoj posao, u suštini ja treba da je slu-
šam zato što ipak ona može najbolje 
da sagleda situaciju u udruženju. Naj-
više je prisutna u boravku, upućena je 
u sve probleme čak i one koji su lične 
prirode. Jelena u suštini drži stvari u 
svojim rukama ! Ona nam iznese pro-
bleme, a na nama je da ih rešavamo.

Kako ste zadovoljni sa radioničarima?
Sa nekim stvarima sam zadovoljna 

sa nekim nisam, tu mislim da je Jele-

Tokom pauze za kafu jednog mirnijeg radnog dana uspeli smo nagovoriti 
Jovanu, sekretaricu Uruženja za cerebralnu i dečiju paralizu „SUNCE“ Novi 
Sad, da napravimo intervju za naš časopis „SUNCOKRET“
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na dosta velikog srca prema njima, 
jer smatra da one dovoljno doprinose 
udruženju a to je ono što je vama kao 
osobama sa invaliditetom dovoljno 
malo pažnje da bi bili zadovoljni, to je 
ogromna razlika između vas i osoba 
bez invaliditeta, i to je ono što vas čini 
većim ljudima od njih. Moje mišljenje 
je da bi radionice mogle biti drugačije 
organizovane, i da bi trebao da posto-
ji strogo poslovan odnos među njima. 
Sa obzirom da Jelena nije taj tip, i da 
voli topao odnos među ljudima, ovo 
može i dalje da funkcioniše ako se ja 
budem držala strogo poslovnog od-
nosa. a da Jelena preuzme taj druš-
tveni deo intimnije saradnje.

Kakva vam je saradnja sa gradom?
Ne možemo da se žalimo, sve što 

tražimo oni na neki način ispoštu-
ju koliko je to u njihovoj moći.. Grad 
Novi Sad izdvaja sredstva za osobe sa 
invaliditetom, dok pojedini drugi gra-
dovi ne izdvajaju. Novi Sad se može 
pohvaliti da nas je prepoznao kao 
marginalizovanu grupu i da nam pru-
ža veliku podršku.

Kako ste zadovoljni sa odazivom članova?
Nisam zadovoljna, ali moj stav je 

da ne treba nikoga prisiljavati da do-
lazi, ako neko želi da dođe, on će do-
laziti i dati neki svoj doprinos. Mogu 
da pohvalim stalne članove, koji su 
redovno uz nas i nama to puno znači. 
Mislim da je i nedostatak zaposlenih 
u boravku bitan faktor koji utiče na 
odaziv članova. Mi težimo ka tome 
da imamo stručan kadar u boravku 
defektologa, psihologa, sociologa itd, 
i mislimo da bi onda sve bilo mnogo 
bolje uređeno, ali opet sve to poteže 
milion pitanja.

Da li su vam potrebni volonteri?
To opet poteže pitanje odaziva čla-

nova, jer kako da dođu volonteri ako 
nemaju sa kim da rade. Eto nama su 
pre neki dan bile dve devojke, i svi su 
bili zadovoljni, prijalo im je prisustvo 
novih lica. Tako da za sada možemo 
angažovati volontere da nam dolaze 
na radionice. 

Kako animirati nove članove?

Novi članovi su uglavnom deca. 
Imamo i tri momka koji su stonote-
niseri oni imaju dva puta dnevno tre-
ninge tako da ne mogu često da budu 
u boravku ali ih udruženje podržava i 
preko nas dobijaju sve moguće povla-
stice. Ono što bih želela da pohvalim 
je novi projekat koji je organizovan za 
decu, zove se Teatar Senki ( predsta-
va Ko se boji senke još ? ) u kojoj deca 
glume, zajedno sa svojom braćom i 
sestrama. Ovaj projekat je sproveden 
u saradnji sa dramskim studijom Tea-
trilo.

Da li imate poruku za članove?
Samo se borite za ono šta vam je 

bitno i nemojte nikada da odustaje-
te !  Mi smo tu da vam pomognemo 
u vašoj borbi. Neka svako pokuša da 
izdvoji malo vremena, i da dođe u 
udruženje kako bi se osetio kao deo 
jedne družine koja postoji više od 30 
godina.

Miroslav Debeljački

О  САМОЋИ

Све велике ствари
настају у самоћи.

Жан Жак Русо
француски филозоф

и књижевник
(1712-1778)

Самотњак је свугде
код куће.

Руска пословица

Ако се плашите самоће,
не ступајте у брак.

Антон Павлович Чехов
руски књижевник

(1860-1904)
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Н И Ш ТА  О  Н А М А  Б Е З  Н АС

Годишњице су увек леп повод да 
се присетимо почетака. Друштво 
за церебралну и дечју парализу 
севернобачког округа Суботица је 
прошле, 2019. године, обележило 
20 година постојања. У прелепом 
амбијенту Велике већнице у Град-
ској кући у Суботици, на Светски 
дан особа са инвалидитетом, 3.де-
цембра, одржана је Свечана ака-
демија поводом 20 година од осни-
вања Друштва. Са бројним гостима 
и драгим пријатељима евоцирали 
смо успомене... 

Давне 1999. године, три маме:  
Славица Киш, Јелена Маурић и  (моја 
маленкост) Љиљана Бегановић, чија 
деца имају последице церебралне 
парализе, дошле су на идеју да оснују 
удружење. Сусрећући се са бројним 
проблемима око дијагностике, реха-
билитације, бањских третмана, упи-
са деце у вртиће и школе, закључиле 
смо да би било најбоље када би се 

све те информације могле добити 
на једном месту : у удружењу, које 
би пружило подршку свим особама 
са последицама цере-
бралне и дечје пара-
лизе у нашем граду.  

Оснивачка скуп- 
штина Друштва одр-
жана је 21. Новембра 
1999. године. Велику 
и несебичну подршку 
смо тада добили од 
Савеза за ЦДП Србије, 
Савеза ЦДП Војво-
дине, новосадског 
удружења „Сунце“ 
и драгих пријатеља 
господина  Предрага 
Вукасовића, госпође 
Љубинке Боризоски, 
господина Љубе Радо-
вића, госпође Мили-
це Соларов и многих 
других. За председ-

ника Друштва бива изабран госпо-
дин Александар Киш, а на позицију 
секретара госпођа Пирошка Сабо. 
Нажалост, прерана смрт господина 
Киша оставља Друштво без пред-
седника  па, на то место на Скупшти-
ни нашег Друштва бива изабрана 
госпођа Ева Блашко Михалик. На-
кон петнаестогодишњег рада на по-
зицији секретара, госпођа Пирошка 
Сабо се повлачи, а на њено место 
Скупштина Друштва ЦДП Суботица 
бира госпођу Љиљану Бегановић.

Рад нашег Друштва обухвата 
решавање проблематике са којом 
се чланови срећу. Ради се на уна-
пређењу и остваривању циљева у 
области социјалне, здравствене и 
правне заштите и сигурности, об-
разовног, културног и едукативног 
рада, организовању активности које 
побољшавају квалитет психофизич-
ких способности чланства, као и на 

Читаоцима часописа „СУНЦОКРЕТ“ у овом броју представља се 
Друштво за церебралну и дечју парализу 

севернобачког округа Суботица. 
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унапређењу свих активности које 
доприносе бољем положају особа 
са инвалидитетом у свим токови-
ма друштвеног живота. Ови идејни 
постулати одредили су и практичан 
рад Друштва. У протеклих 20 година 

успостављена је сарадња са локал-
ним, покрајинским и републичким 
ресорним секторима, са многим 
хуманитарним организацијама, са 
сродним удружењима у Суботици 
и широм Србије. Спроведене су 

многе хуманитарне акције, бањска 
лечења, летовања, излети, спорт-
ска такмичења, семинари, округли 
столови, реализован је велики број 
пројеката....

Ипак, на прво место бих стави-
ла топлу реч и бригу за сваког на-
шег члана, од најмалђег Драгана 
(3 године), до најстарије тетка Ане 
(83 године). У пријатном амбијенту 
нашег удружења одвија се прав-
но-саветодавни рад, психо-социјал-
но саветовање, одржавају се рад-
но-окупационе радионице, а мини 
теретана служи за рекреативну 
потребу наших чланова. Дечји ку-
так омогућава одржавање викенд 
предаха за децу и родитеље, када 
са децом раде педагошки радник, 
дефектолог и физиотерапеут.

Поред Скупштине и Управног 
одбора, тим који води удружење 
су предсеник и секретар. Заједно 
са правником, физиотерапеутом, 
радионичарем и дефектологом са 
највећом одговорношћу и озбиљ-
ношћу прилазимо решавању сва-
ког проблема на који наши чланови 
наиђу. Залажемо се за афирмисање 
и инетегрисање особа са инвалиди-
тетом, за развој инклузивног окру-

жења и равноправног учешћа ОСИ 
у нашој заједници. Све ово било би 
неизводиво без интеактивног од-
носа, са једне стране, са нашим чла-
новима, а са друге стране, са ресор-
ним секторима. Мото Друштва за 

ЦДП Суботице је: „ НИШТА О НАМА 
БЕЗ НАС “и тако на најбољи начин 
описује идеју коју ћемо и у будућ-
ности наставити.

 Љиљана Бегановић
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SUNCOKRET fotoreportaža

DRUŠTVO CDP SOMBOR DRUŽENJE ZA DAN ŽENA
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DRUŠTVO CDP SOMBOR DRUŽENJE ZA DAN ŽENA



10

su
n

co
k

re
t

СУНЦОКРЕТ ФОТОРЕПОРТАЖАСУНЦОКРЕТ

Kao da sanjam: moj svet se preko 
noći promenio. U početku nisam zna-
la šta se dešava, zato što sam bila na 
nekoliko dana van Novog Sada. Bila 
sam u banji „ Kanjiža “ gde sam imala 
svoje terapije: vežbe, hodanje, pliva-
nje...

Za dva sata smo morali da napu-
stimo banju, zbog „ nevidljvog nepri-
jatelja “ covid 19. Boravak u banji mi 
je tek počeo a ja sam morala da spa-
kujem svoje kofere ne znajući šta me 
čeka kada otvorim vrata svoga stana. 

Čekala me je izolacija u četiri zida i 
strah za roditelje koji su rizična grupa. 
Sama sa roditeljima živim ove dane. 
Sestre imaju svoje porodice i dolaze 
samo na vrata kada donose namirnice 
i šaljemo poljupce i reči podrške jedni 
drugima.

Moj dan počinje vežbama i osme-
hom, zatim lična higijena, jutarnja 
kafa sa roditeljima, priča, smeh... Obo-
žavam šale sa svojim ocem koje mi 
uglavnom ulepšaju dane, često zbog 
toga plačem od smeha. Sa mamom 
je sjajno, kuva ukusna jela, zovemo 
sestre i sestriće. Volimo da zajedno 
uveče gledamo televizijske serije... 
Posle jutarnje kafe dolaze na red vež-
be stajanja koje traju sat vremena, 
potom dođem u svoj „ čaroban svet “ 
a to je moja soba koja mi pruža mir i 
motivaciju. Dovoljno je da pogledam 
fotografije koje mi ulepšavaju sobu i 
bude radost u meni.

Čitam knjige koje mi mnogo govo-
re, čine me bogatom i mnogo zrelijom 
osobom. Čitanjе mi zaista daje snagu. 
Posle ručka pozovem sestre, prijate-
lje, odgledam nešto, na drušvenim 
mrežama objavim neku motivacionu 

poruku ili fotografiju... Uveče gledam 
serije i filmove, radim na sebi, trudim 
se da što manje gledam aktuelne ve-
sti.  Želim da budem informisana ali 
ne želim da remetim svoj mir. Svaki 
dan pišem, ispisujem stranice svoje 

treće knjige, kao i razne tekstove i od-
govaram na e - meilove, imam grupe 
sa članovima, pružamo međusobnu 
podršku... 

Uz svoju personalnu asistentkinju 
Jelenu obavljam razne poslove i neke 

ZABELEŠKE IZ 
KARANTINA
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stvari za koje mi je potrebna podrška.
Vreme karantina me je ojačalo. Shva-
tila sam da mi samoća nije problem i 
dokazala sam sebi da moje raspolože-
nje ne zavisi od okolnosti i od drugih 
ljudi već samo od mene. Ovaj svetski 
„nevidljvi neprijatelj“, je mene nau-
čio kako da živim u samoći a opet da 
je ne osetim. Zahvalna sam uvek, ali 
sada duplo više na svemu što mi život 
pruža, bilo da je to pozitivno ili ne-
gativno. Svakog dana izvučem neku 
pouku, i pokušam da steknem neke 
nove navike.

Nedostaju mi moje aktivnosti, 
tribine, rad u udruženju, radionice, 
šetnje pored Dunava... Nedostaje mi 
baš ta „ leteća Jelena “ fali mi omiljena 
dnevna vežba hodanje po rampama. 
Pre virusa kovida 19 hodala sam pe-
deset metara. Danas je moje hodanje 
znatno slabije, tužna sam ali znam  da 
ću se vratiti svojim koracima jer je sva-
ki korak za mene velika pobeda.

Ne znam kada će sve ovo biti naša 
prošlost, ali znam da treba živeti i sa-

njati o nekim lepšim danima. Motiva-
cija i osmeh su za mene najbolji lek 
koji uvek imam u zalihama bez obzira 
na okolnosti. Prvo što ću uraditi posle 
ovog karatina je da zagrlim svoje se-
striće i zahvalim se svima koji su bili 
uz mene. Posle idem da vidim Dunav, 
da uživam u pogledu i da hodam na 
rampama.

Jelena Radović

О  ПТИЦАМА

Интелегенција без амбиције
исто је што и птица без крила.

Салвадор Дали
шпански сликар

(1904-1989)

Човек треба да пита
децу и птице какав је укус
трешњама и јагодама.

Јохан В. Гете
немачки књижевник

(1749-1832)

Ако у срцу носимо
зелену грану, птица 
певачица сигурно ће доћи.

киинеска народна пословица
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Тог лепог сунчаног дана све нас 
је преправила туга, због изненад-
не и преране смрти нашег друга 
и пријатеља Милована Соларова, 
којег смо из милошти звали „Мића“. 
Као његове другаре и другарице из 
Удржења „СУНЦА“ за церебралну 
и дечију парализу ЈБО Нови Сад то 
нас је све изненадило и погодило...

Мића је био један од најактив-
них и најкориснијих чланова на-
шех удружења, био је наш пионир 
у савлађивању вештина рада на 
компјутеру. Његова искуства из те 
области је несебично преносио на 
остале чланове. Своју жељу у раду 
на компјутерима употпунио је ра-
дом са Џојстицима у време кад су 

се појавили први рачунари. Он је 
желео да кроз промоције својих 
идеја помогне другима да овладају 
технику новог доба. За њега ништа 
није било тешко, иако је и сам имао 
отежан говор и невољне покрете. 
Користио је колица, био је један од 
првих успешних корисника мотор-
них колица у нашем граду...

Мића је био изузетно богат са 
идејама како олакшати живот осо-
бама са инвалидитетом у кућним ус-
ловима и своје патенте је несебично 
нудио другима. Иако је имао своје 
личне изазове, тежак облик инва-
лидитета, пленио је својим шармом 
свако друштво у коме се налазио. 
Волео је много смех и шалу, па чак и 
шале на свој рачун и био је изузет-
но духовит. Веома често је евоцирао 
успомене, згоде и незгоде са наших 
заједничких путовања и дружења.

Заједно са својом мајком Мили-
цом Соларов, Мића је био један од 
оснивача нашег удружења у којем 
ће заувек оставити неизбрисив траг. 
Мићу и остале наше преминуле дру-
гара нећемо никада заборавити зато 
што су и даље део нашег  „СУНЦА“. 

Мићо нека ти је вечна слава и 
хвала!

Јелена Радовић

Колико је Мића био добар човек 
и битан део нашег удружења гово-
ре и изјаве наших другара:

Просто не могу да верујем како 
време брзо пролази, данас је тачно 
месец дана од како наш друг Мило-
ван Соларов није са нама и свима 
нам недостаје и увек ће недостајати 
и увек ће нам свима остати у лепом 
сећању .

Марко Милосављевић

З АУ В Е К  Ћ Е Ш  Б И Т И  Д Е О 
Н А Ш Е Г  „ С У Н Ц А”
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Данас се навршава месец дана 
од када Мића није са нама. Био је 
човек ведрог духа, племенитог духа 
и добра душа. Увек ће бити део на-
шег удружења Сунце.

Весна Милосављевић

О Мићи шта год да напишем није 
довољно јер је он као и сви ми је-

динствен, борац за нас инвалиде, 
карика која ће свима нама недос-
тајати.

Јарослав Стрехар

Ја сам радо гурао Мићу кући, ра-
дио сам му и оправке, ишао са њим 
на разна путовања и  на море. Ја 
друга Мићу Соларова никада нећу 

заборавити.

Урош Јанић

Мени је Мића био неко кога ни-
када нећу заборавити, отишао је 
брзо као да се заинатио и каже: „Jа 
нећу у изолацију ”.

Марија Обровачки

О  РОДОЉУБЉУ

Не морам да будем 
велики родољуб, 
има ко је плаћен за то.

Александар Баљак
наш афористичар

1954-

Онај ко спасава своју земљу
не крши ни један закон.

Наполеон I Бонапарта
француски војсковођа и владар

(1769–1821)

Не питај шта твоја земља
може да учини за тебе, питај
шта ти можеш да урадиш за њу.

Џон Ф. Кенеди
бивши председник САД

(1917-1963)
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RAD TOKOM VANREDNOG STANJA

DRUŽENJE ZA DAN ŽENA

Od početka vanrednog stanja u našoj zemlji, Društvo 
za cerebralnu i dečju paralizu SBO Subotica je prilagodilo 
svoj rad nastaloj situaciji. Prioritet nam je bio da održimo 
kontinuitet u komunikaciji sa našim članovima za šta ko-
ristimo društvene mreže i grupna ćaskanja. Na ovaj na-
čin razmenjujemo informacije i obaveštavamo članove, 
a, takođe, smo i mi upućeni u njihove probleme. Oni su 
raznoliki. Jedan od najvećih problema je što je policijski 
čas onemogućio dolazak personalnih asistenata i ne-
govatelja bez kojih neki naši članovi nisu u mogućnosti 
da obave ni najosnovnije potrebe. Veliki je problem kad 
je neko osoba sa invaliditetom: živi sam, nepokretan je 
i potpuno zavisi od pomoći drugog lica. Naša najstarije 
članica ima 83 godine! Ovo je bio veliki problem na po-
četku vanrednog stanja kada se od nadležnih na dozvole 
za kretanje duže čekalo. Zatim, rešavali smo podizanje 
penzija za naše članove preko 65 godina starosti. Nekima 
je bio potreban prevoz do banke, lekara...

Sve smo to rešavali „u hodu“. Preusmerili smo naš rad 
na rešavanje problema koji su se javili kao nuspojava 
pandemije. Jedna od aktivnosti je bila i podela dezinfek-
cionog sredstva i zaštitnih maski koje nam je obezbedio 
Gradski štab za vanredne situacije na čemu im se još jed-
nom zahvaljujemo. Dobili smo 100 l sredstva za dezin-
fekciju i 50 zaštitnih maski. Prvo smo sledovanja odneli 
našim najstarijim članovima koji imaju preko 65 godina, 
te im je kretanje onemogućeno. Zatim smo snabdeli čla-
nove koji žive sami u domaćinstvu. Članovima koji se lak-
še kreću, kao i roditeljima dece, koja su članovi Društva, 
smo ovo podelili u prostorijama udruženja, pridržavajući 
se svih mera zaštite.

Maske nam je doniralo i GU Autizam Subotica i huma-
ni ljudi do kojih smo došli preko fejsbuk grupe „Vanredno 
stanje Subotica“. Solidarnost se još jednom pokazala i do-
kazala. Hvala im svima. Svakodnevno pratimo saopštenja 
resornog ministrstva koja   se odnose na OSI i obaveštava-
mo članove. Saradnja se sve vreme održava i sa stručnom 
službom Svaeza za CDP Srbije i Saveza za CDP Vojvodine. 
Sve vreme vanrednog stanja smo, takođe, putem elek-
tronske korespondencije u vezi sa srodnim udruženjima 
iz Mreže organizacija za pružanje podrške OSI u Subotici.

Nadamo se da će pandemija uskoro utihnuti i da ćemo 
moći da se vratimo našim uobičajenim aktivnostima, kao 
što su pravno-savetodavna, psihološka i radno-okupacio-
na radionica, rekreativna rehabilitacija u našoj mini-tere-
tani, vikend predahu za decu i roditelje, šah sekciji, dru-
ženjima, motivacionim tribinama, obeležavanju raznih 
datuma.... Sve ove aktivnosti se već dugi niz godina odr-
žavaju u našem Dtuštvu za CDP Subotice.

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Sombor otvori-
lo je novu sezonu druženja

12. 03. 2020. godine u lepim prostorijama kafane 
„Slon“ na kanalu, na poznatom somborskom letnjem ku-
palištu. Povod za okupljanje bio je tradicionalno obeleža-
vanje Dana žena 8. marta koje naše Društvo već godina-
ma redovno održava zajedno sa svojim članovima.  

I ovaj put se okupio veliki broj naših članova i njihovih 
pratilaca. Bilo nam je veoma drago da se ponovo vidimo i 
čujemo nakon nekoliko dugih, zimskih meseci. 

Za rućak nam je posluženo odlično meso sa roštilja po 
kojem je inače kafana „Slon“ i poznata u Somboru. Nakon 
toga sve prisutne dame primile su prigodne poklone koje 
je lično uručio predsednik našeg Društva gospodin Dra-
gan Zečević. 

Zahvljujemo se svima koji su nam omogućili da zaista 
lepo provedemo taj dan.

 Julijana Kočiš
članica Društva CDP Sombor



SUNCOKRET ISHRANA I ZDRAVLJE 

KUKURUZ

Bilo da ga koristimo kao žitaricu, povrće ili grickalicu, 
dok uživamo u njegovom ukusu,naš organizam punimo 
energijom, štitimo se od virusa, ali i doprinosimo zdravlju 
srca i krvnih sudova  

Žitarica koja se često naziva zlatnim zrnom, važi za na-
mirnicu koja je lako svarljiva i bogata hranljivim sastojci-
ma, a isto tako odličan je izvor i gradivnih materija. Mnogi 
smatraju da kukuruz opterećuje organizam suvišnim ka-
lorijama, što je potpuno netačno budući da obiluje uglje-
nim hidratima, a siromašan je mastima pa predstavlja do-
bar izvor brzo raspoložive energije.

Ulje
Zrno kukuruza ima najveću klicu koja procentualno 

sadrži veliki deo masti i šećera. Od klice se proizvodi ulje 
visokog kvaliteta, koje je bogato vitaminima A, C i E (vita-
min plodnosti) i nezasićenim masnim kiselinama. Ulje se 
preporučuje kao lek kod progresivne staračke ateroskle-
roze jer smanjuje nivo holesterola i dovoljno je da se sva-
kodnevno koristi 20 gr. ulja kao dodatak redovnoj ishrani.

Lek za srce i mozak
Doprinos kukuruza zdravlju srca i krvnih sudova ne leži 

samo u zavidnom sadržaju prehrambenih vlakana koja 
uništavaju povišene vrednosti holesterola, već i u značaj-
nim količinama folne kiseline, vitamina B3 i magnezijuma 
koji pomažu prirodnu regulaciju vrednosti homocisteina 
u organizmu i tako štite kardiovaskularni sistem. Kukuruz 
obiluje vitaminom B1 koji  obezbeđuje gotovo trećinu 
dnevnih potreba našeg organizma, a ima važnu ulogu i u 
pravilnom radu mozga.

Moćni antioksidans
Iako važi pravilo da je sirovo povr-

će zdravije od kuvanog, kukuruz ipak 
ne pripada toj grupi. Naime, američki 
istraživači otkrili su da prilikom termič-
ke obrade kukuruza, kuvanja ili pečenja, 
dolazi do oslobađanja molekula s anti-
oksidativnom aktivnošću, što povećava 
njegovu hranjivost.

Poboljšava memoriju
Zahvaljujući obilju vitamina B1 (je-

dan kukuruz zadovolji 24 odsto od uku-
pnih dnevnih potreba), koji je sastavni 
deo enzimskih reakcija vezanih za stva-
ranje energije, takođe igra važnu ulogu 
u kognitivnim funkcijama mozga jer je 

potreban u sintezi acetilholina. Acetilholin predstavlja ne-
urotransmitere neophodne za memoriju. Nedostatak ace-
tilholina vezuje se za bolesti koji se javljaju starenjem, kao 
što su senilnost i Alchajmerova bolest.

Prijatelj organa za varenje
Zbog velikog sadržaja biljnih vlakana, odličan je diure-

tik i pomaže u regulisanju zatvora. Dobar je i kod oboljenja 
želuca, jer ublažava simptome gastritisa i čira na želucu, a 
znatno smanjuje i gorušicu.

Srce voli kukuruz
Zbog velikog sadržaja dijetetskih vlakana, kukuruz 

snižava nivo holesterola u krvi, a njegovo blagotvorno 
dejstvo na zdravlje kardiovaskularnog sistema leži i u 

su
n

co
k

re
t

15



značajnom sadržaju vitamina B grupe koji snižavaju nivo 
homocistina u krvi. Homocistin direktno oštećuje krvne 
sudove pa, snižavanjem koncentracije ovih opasnih mo-
lekula smanjuje se rizik od srčanog i moždanog udara, ili 
oboljenja perifernih krvnih sudova.

Kukuruzno brašno za zdrav obrok 
Kukuruz i pecivo od kukuruznog brašna povoljno utiču 

na zdravlje kada su u pitanju Alchajmerova bolest, anemi-
ja, bronhitis, depresija, dijabetes, jačanje nervnog sistema, 
poremećaj metabolizma, neplodnost, bolest krvnih sudo-
va, osteoporoza, reuma, smanjenje apetita, bolesti srca, 
problemi sa bešikom, mokraćnim putevima, holestero-
lom....

Kačamak
Ovo jelo je u poslednje vreme nepravedno izostavljeno 

sa jelovnika. Preporučuje se kao lagan i dobar doručak ili 
večera uz dodatak mleka ili nekog mlečnog proizvoda (jo-
gurt, sir, kajmak). Ako vodite računa o kalorijama ili zdrav-
lju, isključite masne mlečne proizvode koji se preporučuju 
deci u razvoju i mladim i zdravim osobama, i dodajte obra-
no mleko ili nemasni sir ili jogurt.

Proja
Priprema se na različite načine, od osnovnog recepta 

- brašno, voda i so, sa masnoćom ili bez nje, do današnjih 
projara i projica koje su prave energetske bombe zbog 
masnoće koja se dodaje. Da biste mogli i dalje da uživate 
u omiljenom ukusu proje, smanjite masnoću, dodajte ne-
masni jogurt ili sir.Danas postoji izvanredno posuđe u koje 
nije potrebno dodavati masnoću.

Kornfleks
U svetu se koristi odavno, a kod nas poslednjih dvade-

setak godina. Mnogi pogrešno misle da je niskokaloričan 
(uvek čitajte deklaraciju). To je, u stvari, instant kačamak u 
ljuspicama. 

Kokice
Kokice imaju isto kalorija koliko i kukuruz, ali uz doda-

tak ulja prilikom pečenja, dobijaju dodatne kalorije koje 
ovu popularnu grickalicu svrstavaju u kalorijsku bombu. 
Na tržištu se mogu naći i kesice sa kokicama za mikrotala-
snu rernu, sa raznim dodacima, koji nisu zdravi.

Ekstra savet: 
Ako sami kiselite kupus, dodajte jednu šaku suvog 

prošlogodišnjeg kukuruza, rasol će ostati bistar, lepe žute 
boje i neće biti sluzav.

članak je preuzet sa web sajta zdrava ishrana kukuruz


