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„Suncokret“ Savez za CDP Vojvodine ZAHVALJUJE Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku (Sektor 
za osobe sa invaliditetom) što je preko Projekta Programske aktivnosti za 2020. godinu, podržalo izlaženje ča-
sopisa Suncokret.
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama – Sektor za javno infor-
misanje, medije i analitiku, ocenio je da je projekat izdavanja časopisa „Suncokret” od velikog značaja za Savez 
i sve naše članove i odobrio sufinansiranje u 2020. godini „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu 
nužno ne izražavaju stavove Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajed-
nicama, koji je dodelio sredstva“.
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UGRAĐEN LIFT ZA 
OSOBE SA INVALIDITETOM

Pokrajinska vlada obezbedila 
8,3 miliona dinara za ugradnju lif-
ta za nesmetano kretanje osoba sa 
posebnim potrebama u zgradi Ba-
novine.

Prvi put, 80 godina od izgrad-
nje današnje zgrade Pokrajinske vla-
de, ugrađen je lift za osobe sa invali-
ditetom, čime im je omogućen pri-
stup svim prostorijama i spratovima.

Radovi su, pored nabavke i 
ugradnje kompletnog liftovskog 
postrojenja, podrazumevali pred-
hodno probijanje liftovskog okna 
od suterena do trećeg sprata, probi-
janje ulaza u liftove na svakoj etaži 
i obimne radove na prilazima liftu.

Iz pokrajinskog budžeta za ove radove izdvojeno je 8,3 miliona dinara.
Pokrajinska vlada predhodno obezbedila je i šest miliona dinara za ugradnju teretno-invalidskog lifta i podiza-

nje platforme u zgradi Skupštine AP Vojvodine koji je u funkciji godinu dana.

Objavljeno: 25. 1. 2020.
Izvor: NEDELJNE NOVINE, Bačka Palanka – Van rubrike
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О  ДЕТИЊСТВУ

Најдивнија ствар која може
да вам се догоди у животу
јесте да проживите срећно 
детињство.

Агата Кристи
енглеска списатељица

(1890 –1976)

Можда ни један дан детињства
нисмо проживели у таквој
испуњености као кад смо читали
омиљену књигу.

Марсел Пруст
француски писац

(1871–1922) 

У детињсту увек постоји
један тренутак када се врата
отворе и будућност крочи 
унутра.

Грејам Грин
енглески писац

(1904 –1991)
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IMUNITET

ŠTA JE IMUNITET?

Reč imunitet vrlo često spominjemo 
verujući da znamo o tome šta ga pod-
stiče, jača ili slabi. Okruženi smo sva-
kakvim naslovima po internet stra-
nicama kako uticati i poboljšati imu-
nitet, međutim neretko se dešava da 
vrlo nestručni ljudi daju savete kako 
poboljšati imunitet.
Najjednostavnije rečeno, imunitet je 
sposobnost organizma da se odbra-
ni od različitih bolesti, bakterijskih, 
gljivičnih, virusnih infekcija, kao i svih 
štetnih, kako hemijskih tako i biološ-
kih materija.

DA LI JE IMUNITET STIČEMO 
TOKOM ŽIVOTA ILI SE SA NJIM 
RAĐAMO?

Nauka kaže da su oba odgovora tač-
na. Postoji urođeni imunitet koji je 
prirodni i stečeni imunitet koji je 
adaptivni.
Prirodni ili urođeni imunitet je onaj sa 
kojim se rađamo, on formira prvu lini-
ju odbrane od štetnih uticaja. Urođeni 
imunitet je prisutan u organizmui pre 
nego što se pojavi izazivač bolesti ili 
infekcija, zbog čega je stalno u pri-

pravnosti od samog rođenja.
Postoji pasivni i aktivni urođeni imu-
nitet. Pasivni je onaj koji se stiče na 
osnovu antitetla stvorenih u organiz-
mu majke, koji se putem krvi prenosi 
u bebin organizam.
Aktivni urođeni imuntet se stiče to-
kom infkecije, kada mikroorganizmi 
(bakterije, virusi, gljivice) prodru u or-
ganizam i tako aktiviraju ćelije imuni-
teta koje ih aktivno neutrališu. 
Stečeni imuni sistem specifično re-
aguje na svaki signal (antigen). On 
pamti susret sa neželjenim mikroor-
ganizmima i u stanju je da primeni isti 
onaj imuni odgovor na infekciju koji 
je primenio prilikom prethodnog su-
sreta sa njom.
Razlog zašto stečeni 
imunitet ovako savr-
šeno reaguje jesu bela 
krvna zrnca. 

ŠTA SU LEUKOCITI?

Leukociti, ili bela krv-
na zrnca su osnova 
ljudskog imunog si-
stema. Leukociti nisu 
samo aktivni agenti 

imunog sistema, oni mogu biti i prvi 
signal bolesti i promena u organizmu. 
Leukociti su zapravo bela krvna zrnca, 
odnosno krvne ćelije čija je osnovna 
funkcija zaštita organizma protiv in-
fekcija koje mogu izazvati bakterije, 
virusi i drugi mikrobi koji dospeju u 
organizam. Leukociti se u telu, za ra-
zliku od eritrocita, ne nalaze samo u 
krvi, već i u limfnom sistemu. Proizvo-
di ih direktno koštana srž. 
Bele krvne ćelije imaju uglavnom slič-
ne karakteristike, međutim, prema 
njihovoj strukturi leukociti se dele na 
5 glavnih vrsta i to su: neutrofili, eo-
zinofili, bazofili, limfociti i monociti. 
Svaka od ovih vrsta direktno je veza-
na za određene pojave u organizmu i 
pokazatelj je različitih bolesti.
Tako su, na primer, neutrofili najbroj-
nija vrsta leukocita i oni su prva linija 
odbrane organizma protiv akutnih in-
fekcija, uključujući i bakterijske i glji-
vične infekcije. 
Eozinofili imaju važnu funkciju, i to 
u slučaju alergijskih reakcija i para-
zitskih infekcija. Ne samo da ukazuju 
na ovakva stanja, već se aktivno bore 
protiv uljeza.
Što se tiče bazofila, oni su zaduženi za 
alergijske i antigenske reakcije 
Za razliku od bazofila, limfocita ima 
daleko više, međutim, kako im ime 
pokazuje, oni se nalaze mahom u lim-
fnom sistemu. Oni su u suštini antitela 
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koja se bore protiv hroničnih infekcija  
i virusa.
Ne samo da se limfociti bore protiv 
stranih uljeza, već nalaze i problema-
tične ćelije u samom organizmu koje 
su markirane kao potencijalna pretnja 
organizmu i uništavaju ih. Oni su zato 
možda i najvažnija bela krvna zrnca 
od svih u našem telu.
Konačno, monociti su najsličniji prvoj 
vrsti, neutrofilima. Kao i oni, monoci-
ti deluju u slučaju infekcije, najčešće 
hronične. Takođe, za razliku od neu-
trofila, oni imaju ulogu vezanu za rad 
limfocita i delovanjem antitela.

KAKO POVEĆATI NIVO 
LEUKOCITA?

S obzirom da smo rekli da imuni si-
stem čine leukociti, odnosno bela 
krva zrnca, važno je pomoći organiz-
mu u čuvanju i stvaranju novih leu-
kocita. Najlakši način da utičete na 
nivo leukocita u krvi jeste da obratite 
pažnju na ishranu, jer time što ćete 
obezbediti svom organizmu neop-
hodne nutrijente, vi podstičete proi-
zvodnju leukocita.
Za početak, trebaće vam vitamini za 
imunitet, i to pre svih vitamin C i vi-
tamin E.
Vitamin C je već dobro poznati save-
znik za jačanje imuniteta. On direktno 
utiče na pojačano stvaranje leuko-
cita, pa tako priprema organizam da 
se bori sa mikrobima. Možete ga naći 
uglavnom u voću i povrću.
Što se tiče vitamina E, on je još jedan 
moćan antioksidant koji direktno utiče 
na povećanje nivoa leukocita u krvi. 
Ovaj vitamin posebno utiče na bela 
krvna zrnca koja su zadužena za to da 
love one mikrobe koji su se nekako 
provukli kroz prvu liniju odbrane.

ŠTA SU SUPLEMENTI?  

Okruženi smo reklamama o suple-
mentima a verujem da vrlo malo 
znamo o njima. Suplementi su doda-
ci ishrani koji vam mogu pomoći da 

dobijete minerale i vitamine, koje ne 
uspevate da dobijete iz hrane. Dva ra-
zloga mogu postojati za to – ili se ne 
hranite dovoljno kvalitetnom hranom 
koja ima veću nutritivnu vrednost, ili 
je u pitanju globalni kvalitet hrane 
koji je opao zbog hiperprodukcije 
hrane.
Dakle, suplement nije lek i ne možete 
ga uzimati umesto terapije za određe-
nu bolest, a nije ni zamena za razno-
vrsnu i nutritivnu ishranu. Nažalost, 
okruženi smo hranom koja da bi dos-
pela na naše trpeze mora proći razne 
hemijske zaštite, što za bolji kvalitet, 
što za bolji rast. Upravo zato hrana 
koju jedemo nije više puna vitamina 
i minerala kao što je nekada bila. Zato 
trebamo u našu ishranu ubaciti suple-
mente, kao što su vitamini ( vitamin C, 
D, E....) i minerali (magnezijum, kalci-
jum...). 
Najvažnije je da slušate svoj orga-
nizam, jer on sam zna šta mu je po-
trebno. Kao prva stvar naglasila bih 
to da naš organizam koji iako deluje 
tako, nije savršen, i sam ne zna razliku 
između žeđi i gladi.Upravo zato, kada 
osetimo glad, treba prvo popiti čašu 
vode i sačekati da dobijemo signal od 
organizma da li smo zaista gladni ili 
je to bio poziv za žeđ. Vrlo često pije-
mo vodu kad smo žedni, a tad je već 
kasno, jer smo dehidrirali, zato treba 
piti tečnosti, naročito vodu u velikim 

količinama, jer je ona esencija našeg 
organizma. Takođe treba naglasiti da 
dok jedemo ne smemo piti tečnost. 
Zašto? Naš organizam u želucu sadrži 
hlorovodoničnu kiselinu koja je zadu-
žena za varenje, ukoliko dok jedemo, 
u pauzama žvakanja pijemo vodu, 
onda ta voda razblažuje kiselinu u 
želucu i samim time varenje koje bi 
trajalo sat vemena mi produžavamo 
na trajanje od 5-6 sati. Time dozvolja-
vamo proces truljenja hrane u želucu, 
jer dok još nije svario hranu mi doda-
jemo vodu i time usporavamo i ote-
žavamo varenje. Kao vrhunac celog 
lanca ovim postupkom usporavamo 
apsorpciju vitamina i minerala iz hra-
ne koju smo uneli u organizam.
U vezi sa svim navedenim, možemo 
zaključiti da smo delimično i  sami od-
govorni za imunitet u našem organiz-
mu. Važno je kupovati hranu koja je 
organskog porekla, jer u njoj postoji 
znatno veća količina vitamina i mine-
rala, u odnosu na hranu u supermar-
ketima. Takođe treba voditi računa o 
unosu vode i načinu unosa hrane u 
organizam. Usvajanjem ovih saveta, 
znatno ćemo poboljšati imunitet i 
tako uticati na poboljšanje celoku-
pnog zdravlja organizma.

Ivana Milas
Master biohemičar 

Master hemičar
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КОРОНА ВИРУС

Покушај направити план
и остани здрав!
Сачувај себе и све око себе!
Претешко је ЗНАМ!

Ми смо сви људи,
навикли на слободу и активност!

Доба је Короне,
претешко је ЗНАМ!
Само када помислиш
да не можеш да загрлиш,
пољубиш све твоје драге!

Остани јак,
Због себе
и свих које волиш!

Тешки су дани ЗНАМ!
БУДИ КРЕАТИВАН
И ОСМИСЛИ ДАН!

И ово доба Короне ће проћи!
ТЕШКО ЈЕ ЗНАМ!
АЛИ СВЕ ЋЕ ПРОЋИ
И ИМАТИ СРЕЋАН КРАЈ!

ЗАТО ВЕРУЈ,
УЗ БОЖИЈУ ПОМОЋ
ПОБЕДИЋЕМО МИ ТУ КОРОНУ!

ОСТАНИ КУЋИ,
НАПРАВИ ПЛАН,
НИСМО САМИ,
ГОСПОД БОГ ЈЕ УЗ НАС!

БУДИ КРЕАТИВАН,
ВЕРУЈ И ЗНАЈ
И КОРОНИ ЋЕ ДОЋИ КРАЈ!!!

ПОЕЗИЈА У ВРЕМЕ 
ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

Јасна Крсмановић

О ЛАЖИ

На тренутак, 
лаж постане истина.

Фјодор М. Достојевски
руски писац
(1821–188)

Боље мала истина,
него велика лаж.

Галилео Галилеј
италијански астроном

(1564–1642) 

Лажљивац мора 
да има добро памћење.

Марко Фабије Квинтилијан
римски писац

( 35 – 95 нове ере)
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SUNCOKRET

ASISTIVNA TEHNOLOGIJA ZA OSI

ŠTA JE TO ASISTIVNA 
TEHNOLOGIJA? 

Pod asistivnim tehnologijama po-
drazumeva se svaki proizvod deo 
opreme ili sistem, bez obzira da li se 
upotrebljava u izvornom obliku, mo-
difikovan ili prilagodjen, koji se koristi 
da bi se povećale, održale ili poboljša-
le funkcionalne mogućnosti osoba sa 
invaliditetom. 

Asistivna tehnologija nalazi svoju 
primenu u različitim sferama života  
kao što su: pozicioniranje i kretanje, 
oblačenje, ishrana, omogućavanju i / ili 

poboljšavanju komunikacije, učenju, 
čvrstom držanju predmeta, upravlja-
nju aparatima kao što su radio, televi-
zor, računar ili svetlosni izvori i drugo. 
U ovom tekstu će biti detaljno opisani 
načini korišćenja ovakvih pomagala, 
kako bi time olakšali život osobama sa 
cerebralnom paralizom.

Asistivne tehnologije i alati, odno-
sno savremene tehnologije, mogu i 
te kako olakšati život ljudi sa cerebral-
nom paralizom - ograničenim telesnim 
sposobnostima. Na tržištu se mogu 
naći brojna i raznovrsna sredstva koja 
mogu poboljšati razvoj ekstremiteta, 
pomoći pri prevazilaženju svakodnev-

nih prepreka, olakšati kretanje, komu-
nikaciju, pristup informacijama, pomo-
ći pri učenju. Mnoga od njih, nažalost, 
nisu finansijski pristupačna, međutim 
to ne mora biti prepreka prilikom oda-
bira odgovarajućeg alata / pomagala i 
ne moraju se nužno nabaviti najskuplji 
proizvodi. Neophodno je uređaje bira-
ti pametno, prilagoditi ih uzrastu i po-
trebi korisnika. Takođe, ono što je jako 
bitno pored ovih pomagala, za svakog 
korisnika su svakodnevne vežbe i rad 
na sebi, podrška porodice, i naravno, 
osećaj pripadnosti i uključenje u sva-
kodnevne aktivnosti odnosno inkluzi-
ja u savremenom društvu.

PRIBOR ZA PISANJE
Pisanje rukom je kompleksna veština koja obuhva-

ta vizuelnu, neuro-mišićnu i motornu komponentu. 
Vizuelni aspekti pisanja obuhvataju prepoznavanje 
slova i brojeva, razumevanje i interpretaciju informa-
cija koje se primaju preko vida. Nervno-mišićni aspek-
ti podrazumevaju jačinu mišića, položaj i snagu tela. 

Motorni aspekti pisanja uključuju: držanje pribora za 
pisanje, stabilizaciju papira, vizuelno vođenje ruke, 
pomeranje pribora za pisanje duž reda, kinestetička 
memorija formiranja slova, formiranje reči i pisanja 
kao deo procesa uređivanja. Sve ovo čini pisanje jed-
nim od najtežih i najsloženijih veština koje učenici tre-
ba da savladaju.

Plastični vodiči | Graničnici za pisanje

Graničnik za pisanje predstavlja tanki plastični šablon koji, postavljanjem na pa-
pir, omogućava pisanje po pravoj liniji, pomaže pri razlikovanju različitih vrsta lini-
ja na papiru i olakšava snalaženje na istom. Dolazi u različitim formatima kao npr. 
šablon za pismo, poslovne koverte, stranice ili šablon za potpis (koji, kao privezak, 
može biti praktičan osobama sa oštećenjem vida jer ga mogu poneti sa sobom). 
Ovi šabloni pogodni su za osobe sa teškoćama u pisanju, sa oštećenjem vida i oso-
ba sa telesnim smetnjama.

Hvataljke, navlake, držači za olovke

Navlaka za olovke je ergonomski oblikovana i služi kao pomoćno sredstvo za 
pisanje. Postoji više modela različitih oblika, boja i veličina. Svaki od njih pomaže 
osobi da drži olovku što pravilnije i olakšava pisanje na drugačiji način (ispravlja 
nepravilno držanje olovke, omogućava manji pritisak prstiju, sprečava da olovka 
klizi iz ruku i sl.). Odgovara svim vrstama olovaka, bojici i drugim alatima za crtanje.



Lenjiri sa ručkom

Zabavni lenjir sa ručkom napravljen za male ruke. Velika drška na 
gornjoj površini lenjira olakšava držanje i upotrebu lenjira deci sa teš-
koćama u koordinaciji pokreta. Ima istaknute oznake za svaki centi-
metar, takođe ima označene i milimetre. Lenjir je dimenzija 5.5x30cm.

PRISTUP RAČUNARIMA

Računarski miš

Računarski miš je ulazni uređaj i koristi se za izbor objekata na ekranu. Kretanje miša se prevodi u kretanje 
pokazivača/kursora na ekranu, čime omogućava kontrolu korisničkog interfejsa tj. softverskog okruženja 
(vizuelne elemente poput ikone, prozora i drugih elemenata) koje omogućava korisniku adekvatnu komu-
nikaciju sa kompjuterom koristeći prethodno definisane funkcije. Ovo je najčešći oblik pokazivača za raču-
nare. Obično ima do tri tastera i točak za skrolovanje. Taktilne i slušne povratne informacije tokom korišćenja 
miša treba da skrenu pažnju na aktiviranje tastera. Korisnik ima mogućnost da izmeni brzinu kretanja kurso-
ra, veličinu kursora i interval duplog klika. Odmaranje prstiju na tasterima na mišu ne bi trebalo da aktivira 
tastere. Postoje različite vrste miševa. Oblik nekih miševa čini ih nepodobnim za levoruke osobe, ali postoje 
neki miševi posebno dizajnirani za levoruke korisnike.

Većina operativnih sistema omogućava korisniku da podesi brzinu kretanja kur-
sora na ekranu kada se pomera miš. Ljudi sa ograničenim kretanjem mogu da ko-
riste veoma male (minimalne) pokrete da pomere pokazivač na veliku daljinu na 
ekranu. Osobe kojima je problem postizanje preciznosti, mogu da uspore kretnje 
kursora, kako bi lakše pogodile željeni cilj. Ciljevi su ikonice ili područja na ekranu 
na koja može da se klikne, kao što su dugmad linkova na veb stranicama. Ciljevi  
takođe mogu biti lakše dosegnuti (kliknuti) ako su uveličani. Ovo se može postići 
smanjenjem rezolucije ili finim podešavanjem opcija prikaza.

Mnogi korisnici imaju poteškoća sa duplim klikom. Maksimalno kašnjenje po-
trebno za dva uzastopna klika, koje treba tumačiti kao dvostruki klik nije standar-

dizovano. Prema Microsofts MSDN, podrazumevano vreme u operativnom sistemu Windows je . sekundi. 
Većina računarskih operativnih sistema omogućava korisniku da prilagodi brzinu koja je mu je potrebna za 
obavljanje dvostrukog klika. Ovo vreme se može produžiti da bi se izbegli nenamerni dupli klikovi. Mnogi 
ljudi takođe ne znaju kada da koristite dvostruki klik, a kada da koriste jedan klik. Srećom, neki operativni 
sistemi imaju opciju da onemogućavaju dvoklike preko celog ekrana, tako da je uvek potreban samo jedan 
klik. Pojedini specijalizovani džojstici imaju dugme rezervisano za dupli klik.

SUNCOKRET
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Pristup računarima je izraz kojim se opisuje grupa 
sredstava asistivne tehnologije koja pojedincima 
omogućava da koriste računar, a bez kojih oni to ne bi 
mogli. Namenjena su osobama koje ne mogu da ko-
riste standardne tastature ili miševe. Kada korisnik ne 
može da koristi računar na uobičajen način, a on mu 
je potreban za obavljanje različitih zadataka kao što 

su komunikacija, pretraživanje interneta, kucanje tek-
sta, igranje ili učenje, može koristiti asistivnu tehnolo-
giju za pristup računaru. Ovi uređaji, iako ih najčešće 
koriste osobe sa telesnim smetnjama ili motoričkim 
poremećajima, mogu da budu veoma korisni i za oso-
be sa oštećenjem vida, intelektualnim teškoćama ili 
drugim problemima.

Miš za levoruke
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SUNCOKRET

Track Ball
Računarski miš koji se sastoji od male slobodno rotirajuće lopte u fiksnom 
ležištu koje sadrži senzore za otkrivanje rotacije lopte oko dve ose. Name-
njen je osobama koje imaju teškoće sa korišćenjem i držanjem standardnog 
miša. Osobe sa telesnim smetnjama, ili ograničenim pokretima šake  mogu 
koristiti Track Ball kao alter-nativni ulazni uređaj, jer je njime lakše manipu-
lisati, a dugmad mogu da se aktiviraju bez uticaja na poziciju pokazivača. 
Track Ball se lako koristi jer osoba pokreće samo palac. Nedostatak Track Ball 
ne odgovara sporim korisnicima.

cena: 40-130$

Plavi miš
Plavi miš je pomagalo za osobe koje imaju poteškoće sa motorikom ruku. Ure-
đaj ima specifičan oblik koji podseća na otisak šake u glini što obezbeđuje lakše 
rukovanje. Takođe, nekontrolisani pokreti ne utiču na rad miša. Ima sve funkcije 
standardnog računarskog miša. U paketu sadrži i magnetno postolje (mouspad), 
a na računar se povezuje preko USB kabla.

VERTIKALNI MIŠEVI / DŽOJSTICI

Evoluent Mouse – za levoruke i desnoruke
Ovaj miš podržava ruku u uspravnom, neutralnom stavu i sprečava uvr-
tanje podlaktice. Ima šest dugmića kojima može da se podesi funkcija 
uz pomoć softvera (dupli klik, otvaranje linka u novom prozoru…), a isto 
dugme u kombinaciji sa tasterom CTRL može da vrši drugu funkciju što 
omogućava neograničenu kombinaciju funkcija dugmića na mišu. Tako-
đe, miš sadrži i mogućnost podešavanja brzine kursora od izuzetno spo-
ro do veoma brzo. Postoje verzije za levoruke i desnoruke.

cena: 60-120$

Evoluent Mouse – za levoruke i desnoruke
Ovaj miš (džojstik) je ergonomski dizajnirana zamena za klasičnog miša. 
Omogućava prirodan položaj ruke i stisak šakom, ostavlja palac slobod-
nim za klik levo ili desno, a prste za skrolovanje. Zbog specijalno dizajnira-
nog oblika neznatno savija zglob i blago uvrće ruku što rezultira manjim 
pritiskom na mišić podlaktice nego što je kod uobičajenog miša. Kontrola 
kursora vrši se pomeranjem cele jedinice. Dizajniran je samo za dešnjake. 
Na računar se povezuje preko USB kabla.

cena: 97$
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RAČUNARSKI MIŠ / DŽOJSTICI / TASTERI

BIGtrack
Bigtrack je uređaj koji sadrži dva funkcijska tastera  (za levi i desni klik) i kuglu 
koja svojom veličinom odgovara šaci odrasle osobe i omogućava kretanje kur-
sora na ekranu. Pogodan je za vežbe koordinacije oko-ruka za mlađe korisni-
ke. Velika žuta kugla je manje osetljiva na pomeranje od kuglica kod običnih 
trackball-ova. Njome se može upravljati i pomoću laktova ili stopala. Položaj 
tastera za klik onemogućava neželjene (slučajne) klikove. Ova alternativa kla-
sičnom mišu čini računar mnogo pristupačnijim ne samo deci predškolskog 
uzrasta sa invaliditetom već i telesno invalidnim osobama uopšte.

cena: 60-120$

Orbitrack
Orbitrack je uređaj koji za razliku od miša, trackball-a ili džojsti-ka, ne 
zahteva pokretanje ruke ili zgloba, već samo pokretanje prsta. Pomoću 
kontrolnog, upravljačkog prstena (prečnik 5 cm) precizno se upravlja kre-
tanjem kursora. Za kontrolu pravca i brzine kretanja kursora potreban je 
samo meki dodir. Ergonomski je dizajniran, pa je udoban za korišćenje. 
Ima mogućnost podešavanja kontrole na četiri različite brzine.

cena: 230$

Cup switch
Taster manjih dimenzija postavljen u plastično kućište i vrlo je izdržljiv. 
Čičak traka omogućava lako montiranje. Nalepnice u boji menjaju izgled 
tastera. Obzirom na male dimenzije (2,5cm) omogućava brzo prelaženje 
sa jednog na drugi uz malo pokreta.
Nakon pritiska, ima taktilne i auditivne povratne informacije.

cena: 65$

Switch / Prekidač - taster
Swich predstavlja hardverski dodatak računaru. Najlakše se može opisati 
kao taster koji se proizvodi u različitim veličinama i bojama. Postoje taste-
ri koji se mogu pritiskati šakom i oni koji se pritiskaju stopalom. Sredstvo 
koje služi za kontrolu i rad sa računarskim programima za decu predš-
kolskog uzrasta, telesno invalidna lica, osobe sa mentalnim retardacijom.
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PRAZILUK

Praziluk je dvogodišnja zeljasta biljka pore-
klom iz Evrope i zapadne Aziji, a osim što se 
masovno koristi u kulinarstvu, poznat je i po 
lekovitim sastojcima. Upotrebljava se kao do-
datak salatama i raznim jelima, a od njega se 
pripremaju i izuzetno zdrave i ukusne čorbe. 
Praziluk nije pogodan za zamrzavanje, ali se 
u frižideru može čuvati sedam do deset dana. 
Poznato je da ovo povrće prevenira mnoge 
bolesti, štiti kardiovaskularni sistem i čisti ceo 
organizam.

Lekoviti sastojci
Ovaj bliski rođak crnog i belog luka ima blaži 
ukus od svojih srodnika, ali kao i oni obiluje 
eteričnim uljima koja sadrže alicin (jedinjenje 
sumpora) čije se blagotvorno dejstvo naroči-
to ogleda u dejstvu na sistem za varenje. Sa-
drži i ugljene hidrate, belančevine, vitamin C 
(više nego crni i beli luk) i beta-karoten. Sirovi 
praziluk odličan je izvor mangana, gvožđa, 
folne kiseline i vitamina B6 te je bogat eterič-
nim uljem koje podstiče produkciju probav-
nih sokova i izlučivanje mokraće.

Blagotvorno dejstvo
Jedna od najvažnijih sposobnosti praziluka jeste regula-
cija nivoa šećera u krvi, a za to su najviše zaslužni vitamini 
C i B6, folna kiselina, gvožđe i mangan kojih u tom po-
vrću ima u izobilju. Takođe, rezultati brojnih istraživanja 
pokazali su da redovan unos praziluka, naročito u svežem 
obliku, podiže nivo takozvanog dobrog holesterola, dok 
istovremeno snižava količinu lošeg.

Održavanje takvog balansa u organizmu od velike je 
važnosti u prevenciji i napredovanju taloženja masnih 
naslaga na zidovima krvnih sudova, što smanjuje rizik 
od razvoja ateroskleroze i drugih oboljenja srca i krvnih 
sudova. Osobe koje pate od hipertenzije takođe treba da 
jedu praziluk jer utiče na smanjenje krvnog pritiska. Ovo 
zdravo povrće odličan je izvor vlakana, pa sprečava opsti-
paciju, pospešuje izlučivanje štetnih materija iz organiz-
ma, pritom deluje antiseptički i pomaže organizmu da se 
izbori protiv raznih infekcija.
U rano proleće koristi se za pročišćavanje organizma i 
obnavljanje crevna flore, a ima i blago laksativno dejstvo. 
Pored toga, dragocen je i zbog sadržaja sumpornih jedi-
njenja koja preveniraju maligna oboljenja. Znatne količi-
ne biljne sluzi stimulišu izbacivanje sluzi iz organa za disa-
nje, pa praziluk treba koristiti u slučaju kašlja i bronhitisa. 
Ipak, stručnjaci upozoravaju da osobe sa oboljenjima bu-
brega i žučne kese treba da izbegavaju praziluk ili da ga 
ne koriste često zbog toga što sadrži oksalate – supstance 
koje se kristališu povećavajući rizik od nastanka kamena-
ca i blokade apsorpcije kalcijuma.

preuzeto iz časopisa Lepota i zdravlje

Zahvaljujući obilju vitamina C i ostalih hranljivih materija, ovo povrće čisti organizam i sprečava čak i najteža oboljenja
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У Т А К М И Ц А

Кажу да је фудбал игра милиона: Играју га профе-
сионалци и аматери, играју га млади и деца, утакмице 
прате милиони гледалаца, око фудбала се врте ми-
лиони евра и долара. Фудбалска лопта је вероватно 
најтраженији спортски риквизит на свету. 

Моје интересовање за фудбал потиће још из де-
тињства путем телевизијских преноса, одлазака не-
дељом после подне на градски стадион са оцем или 
са децом из комшилука, јер се стадион налазио преко 
пута моје куће у улици где сам живео. Биле су тада по-
пуларне и сличице са фудбалерима које су се чувеним 
лепком „Карбофикс “ лепиле у албум. Сличице су тада 
још биле црно-беле, куповале су се у новинским ки-
осцима упаковане у мале, папирне кесице. Свака ке-
сица садржала је по две сличице фудбалера и једном 
„цигарет“ жваком. На сличице фудбалера навукао сам 
се одмах, док на жваке нисам никад. Знао сам имена 
бројних фудбалера и отац би ми у дневним новинама 

читао резултате фудбалских утакмица. Поред дечијих  
пиштоља и аутомобила и лопта ми је постала омиљена 
ствар за игру.

Прву велику утакмицу коју, на посебан начин, пам-
тим јесте сусрет репрензетације Југославије са Шпа-
нијом у баражу за светско првенство у Немачкој 1974 
године. Била је то моја необична дечија авантура.

Необично лепо фебруарско време моја мајка и ја 
искористили смо да проведемо на вазудуху у малом 
парку одмах уз интернат који се налазио при Инсти-
туту за мајку и дете у Новом Саду, улица Хајдук Вељка, 
број десет. 

На два места видели смо неколико малих висиба-
ба кака стидљиво вире тек мало изнад ситне зимске 
траве. Било је ту и неколико бујних јелки и неколико 
старих бођоша широких крошњи. Бођоши су се још 
налазили у зимском сну. Са мајком сам причао о раз-
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норазним темама својственим за децу и родитеље. 
Полако смо кренули према приземљу зграде где смо 
били смештени ми клинци старости од пет до два-
наест година. 

– Е, да не заборавим да ти кажем, да ти је тата пору-
чио да у среду увече 

погледаш важну фудбалску утакмицу Југославија - 
Шпанија !

– У среду увече... нема шансе да нам дају да гледамо 
телевизор – рекао сам одмах мами.

–  Како то.
– Тако... телевизор после вечере можемо да гледа-

мо само петком, суботом и недељом. А, штета... баш 
бих волео гледати утакмицу.

– Хајде питаћемо сад дежурне болничарке да чује-
мо шта ће оне рећи – није хтела моја мама одмах одус-
тати. 

Кад смо стигли на одељење наишли смо на сестру 
Естику. Ми клинци смо све болничарке звали сестра-
ма. Сестра Естика млада и брзог хода, кратко осишане 
риђе фризуре застала је у ходнику да се поздрави са 
нама. Њих две су почеле причати о мени... оно: како 
једем, како спавам, како се играм са осталом децом... 
И, моја мама напокон упита: – Може ли Жељко у среду 
после вечере гледати утакмицу Југославија – Шпанија?

– Знате није пракса да пуштамо децу радним дани-
ма да гледају увече телевизор, зато што пре подне иду 
на школску наставу, после ручка на физикалну тера-
пију... онда после подне раде домаће задатке са вас-
питачицом. Дан им је стварно испуњен – лепо је она 
објаснила мојој мами па додала, гледајући у мене са 
мангупским осмехом: – Кад се Жељко разуме у фудбал, 
ево, ја ћу га у среду оставити да гледа утакмицу! Ја у 
среду радим ноћну смену и ми ћемо пратити фудбал! 
Није проблем – обећала је сестра Естика самоуверено. 
Ја сам се, наравно, веома обрадовао. Ми деца знали 
смо да је сестра Естика увек пажљива и добро распо-
ложена према нама.

И у данима детињства дани знају брзо пролазити 
уз игру, учење и разне обавезе. Дан утакмице брзо је 
дошао. Тог дана у послеподневној смени радиле су се-
стре које за дозволу гледања фудбала на телевизији, 
након вечере, није било смисла ни питати јер су се 
строго придржавале реда да нас радним данима ра-
није сместе у кревет. Сва моја надања била су окренута 
ка сестри Естики која је ускоро требала доћи на ноћно 
дежурство. Вртео сам се у кревету потпуно будан са 
нестрпљењем очекујући даљи развој сутуације. Док 
нам је десетокреветна соба била у полумраку ходник 
је био осветљен. Део те светлости допирао је и у собу 
јер су врата увек остајала полуотворена. Са мог креве-
та видео сам део ходника. Убрзо су ходником почели 
пролазити бројни доктори, мени непознате сестре и 

други радници болнице: шофери, мајстори, баштован, 
портир... Њихова граја се чула широм ходника. Прво 
сам се томе веома зачудио, док се нисам сетио да сви 
они долазе у наш дневни боравак где се налазио теле-
визор. То ми се баш није допало. Тешко ћу сад ја успети 
добити дозволу за гледање утакмице. Неколико тре-
нутака касније из дневног боравка су допрли радосни 
узвици – Гооол. гоооол... ураааа! Помислио сам да су 
то сигурно наши фудбалери постигли гол. Узбудио сам 
се. Хитро сам се са кревета пребацио у колица, која 
су увек стајала близу мене. Онако у пиџами на брзину 
сам навукао две различите чарапе: једну коцкасто ша-
рену, једну скроз плаву. У интернату пуном деце после 
прања веша тешко је било спарити силне чарапе, тако 
да смо их углавном сви носили различите. У тој журби 
неколико пута сам колицима свекнуо о метални руб 
кревета и тако пробудио мог школског другара Нико-
лицу.

– Куда идеш ? – упитао ме је онако поспан.
– Идем да питам сестра Естику да гледам утакмицу!
– Стварно...? Е, онда буди друг... и питај и за мене.
– Важи.
Полако сам отворио врата од собе и тихо изашао 

у ходник. Возио сам лагано да ми гуме не би шкри-
пале по глатком поду. Дугачки ходник је био потпуно 
осветљен и пуст. Из дневног боравка чуо се гласно 
телевизор. Глас спикера је узбудљиво коментари-
сао дешавања на терену. Осетио сам и оштри мирис 
дуванског дима. Пролазио сам поред дежурне собе 
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која се налазила скоро тачно преко пута трепезарије. 
Кроз одшкринута врата видела се светлост. Иза врата 
вирила је женска нога у црвеној папучи. Такве папу-
че носила је једино сестра Естика. Од буке телевизо-
ра дежурна сестра ме уопште није чула да пролазим. 
Возио сам средином ходника и кад сам дошао тачно 
наспрам врата трепезарије имао сам шта да видим. 
Велика просторија, где смо ми током дана обедовали, 
играли се, и радили са васпитачицом домаће, школске 
задатке – тренутно је попримила изглед кафане. Густи 
дим од дувана лењо је пловио изнад глава мени пот-
пуно непознатих доктора и болничарки. Гомила људи 
са ноћне смене, са других спратова болнице скупила 
се да прати пренос утакмице Југославија – Шпанија. 
Нико ме није приметио. Телевизор је стајао скроз у 
десном углу просторије. И, из ходника се могло прати-
ти шта се дешава на екрану. Тихо сам заобишао врата 
и окренуо колица, тако да ми и дежурна соба буде на 
видику. Тад више нисам директно видео телевизор... 
али сам видео леви угао трепезарије и, скроз отво-
рени, велики, једнокрилни прозор на чијем се ста-
клу феноменално осликавао екран телевизора. То је 
било одлично! Ја сам стајао у ходнику иза врата. Мене 
нико од присутних није могао приметити, а ја сам на 
великом прозору могао добро пратити дешавања на 
фудбалском терену. Могао сам да уживам. Игра оба 
тима је била динамична. Лопта се брзо преносила од 
једног до другог гола. Повремено бих погледао према 
дежурној соби, повремено према ходнику. Све је било 
мирно. Из трепезарије сам чуо бројне коментаре, који 
су се односили на ток утакмице. 

У то време телевизори нису били у боји и на екрану 
нису стајали ни време ни тренутни резултат утакмице. 
Спикер је неколико пута нагласио да Југославија води 
са један нула. Трибине су биле препуне навијача. Не 
знам колико дуго сам пратио утакмицу. Одједном из 
собе где су спавале девојчице неко је дозивао сестру. 
То је значило да је моја авантура завршена. Дежурна 
сестра ће ме сигурно приметити чим ступи у ходник. 
Међутим сестра Естика се брзо упутила лево према тој 
соби, те ме уопште није приметила. Кад буде поново 
изашла у ходник приметиће ме сигурно. Решио сам да 
одглумим као да сам био у тоалету и брзо сам отишао 

колицима пар покрета у рикверц на средину ходника. 
Сестра Естика се изненадила кад ме је угледала.

– Жељко, па ти ниси у кревету!
– Морао сам ићи у купатило – слагао сам хладно. 
– Јеси ли обавио што си требао? Јеси ли опрао руке?
– Јесам – слагао сам опет.
– Хајде, да те сместим у кревет! – ухватила ме је по-

лако за колица.
– Сестра Естика, могу ли ја да гледам утакмицу? – 

охрабрио сам се да питам. 
– Не може данас !
– Али... рекли сте мени и мојој мами да ћу моћи...!
– Знам Жељко, рекла сам тако. Јеси ли приметио 

колико је у трепезарији доктора? – рекла ми је полу-
гласно на уво.

– Јесам. Не познајем никога! – рекао сам искрено.
– Не познајем их ни ја – наставила је да ми говори 

на уво. Зато те не смем пустити да гледаш утакмицу. 
Немој да се љутиш, молим те. Да смо сами гледали би 
утакмицу заједно! 

Док ме је сместила у кревет и покрила ћебетом, за-
молио сам је да ми ујутру пренесе како се утакмица 
завршила. Обећала је да хоће. Кад нас је ујутру у шест 
сати све пробудила саопштила ми је да смо победили.

Тај, данас, чувени гол Јосипа Каталинског, те ноћи 
у Франкфурту, видео сам тек на телевизијском сним-
ку неколико месеци касније, док је трајало Светско 
првенство у фудбалу те 1974 године: На центаршут 
са десне стране изведен из слободног ударца, у шс-
настерцу шпанаца, највише је скочио Јосип Каталин-
ски и главом послао лопту пред гол. Лопта се као ме-
так одбила од тла. Шпански голман Ирибари је својим 
длановима крајњим напором лопту одбио натраг пре-
ма Каталинском који је у паду успео да закачи лопту 
врхом копачке и страховитим ударцем је пошаље у 
мрежу испод саме пречке шпанског гола.

Захваљујући интернету, сада, кад се сетим погледам 
веома добар снимак тог, мени, посебно лепог гола. 

Жељко Канурић

О  ПРИЈАТЕЉСТВУ
Онај који је пријатељ свима
није по мом укусу.

Молијер
француски комедиограф

(1622-1673)

Пријатељство је двосмерна улица.

графит на зиду

Пријатељи се не вуку за нос,
већ један другоме чувају понос.

народна пословица
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VESTI Zrenjanin

KREATIVNO IZRAŽAVANJE KROZ 
RADIONIČARSKI RAD

Udruženje za cerebralnu i dečiju paralizu srednje-
banatskog okruga iz Zrenjanina osnovano je 13. aprila 
2001. godine za područje opština: Žitište, Sečanj, Nova 
Crnja i Novi Bečej. Osnovnu delatnost Udruženja čini una-
pređivanje položaja osoba sa invaliditetom srednjeba-
natskog okruga za cerebralnu i dečiju paralizu. Sa 
aktivnostima Udruženja, radionicama i realizova-
nim projektima upoznao nas je njegov predsednik 
Drago Ilić. 

Udruženje ukupno broji 67 članova od kojih 
30 redovno učestvuje u aktivnostima koje se or-
ganizuju. Aktivnosti koje se sprovode u Udruže-
nju organizovane su na način koji odgovara svim 
članovima  u zavisnosti od njihovog interesovanja 
i starosne dobi. Svake godine se organizuju nove 
radionice poput slikarske, vajarske, dekupaž, glu-
mačke, etno, radionice za pletenje, bojenje   

– Radionica za podsticaj dece i stvaralaštvo se 
redovno sprovodi u prostorijama našeg Udruženja, 
koja za mlade članove predstavlja najbolji način za 
njihovo kreativno izražavanje. Radioničarskim ra-
dom su obuhvaćena sva deca sa invaliditetom, ne samo sa 
cerebralnom i dečijom paralizom, jer ne želimo da delimo 
decu na osnovu njihovog invaliditeta. Radionicama se tako-
đe mogu pridružiti i deca roditelja sa cerebralnom i dečijom 
paralizom – ističe Drago. 

Volonteri i predsednik Udruženja 
su organizatori svih akcija, radioni-
ca i aktivnosti, predstavljaju glavnu 
pokretačku snagu i izvor podrške. 
Udruženje ima veoma veliki značaj za 
članove, za njih ono predstavlja izvor 
podrške, pomoći, poverenja, mesto 
na kojem uvek mogu konstruktivno 
ispuniti svoje slobodno vreme, gde 
će biti saslušani i prihvaćeni.

Za vreme pandemije korona vi-
rusa članovi se nisu okupljali u pro-
storijama Udruženja, poštovale su se 
propisane mere, a komunikacija se 
odvijala posredstvom volontera i pu-
tem telefonskih poziva.

Među brojnim uspešnim projekti-
ma Udruženja posebno je važno istaći 
značaj projekta Bez stida i srama, koji 
je pripremio naš sagovornik Drago 
Ilić. Projekat će se realizovati kada se za 
to stvore adekvatni uslovi, a mi se na-

damo da će se se oni uskoro obezbediti – kaže Drago. Proje-
kat je imao za cilj da obezbedi toalete koji će u potpunosti 
biti pristupačni ne samo osobama sa invaliditetom, nego 
i majkama sa malom decom u skladu sa standardima 
univerzalnog dizajna. – Kada pristupam pisanju projekta, 

nastojim da bude prilagođen svima, a ne samo osobama 
sa invaliditetom, cerebralnom i dečijom paralizom – ističe 
Drago.

Miladinka Mijatović
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АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ЗА ЦДП ТИТЕЛ

Настављена је сарадња са школом „Милан Петро-
вић“ из Новог Сада за додатну подршку у раду дефекто-
лога и логопеда деци са сметњама у психо-физичком 
развоју, телесним инвалидитетом и говорно-језичким 
манама уз волонтерски рад и употребу сопственог во-
зила нашег члана Ђока Панића из Вилова за превоз 
деце из околних места са кућне адресе до учионица 
које је обезбедила OШ „Светозар Милетић“ у Тителу. 
Ни за ову акцију није изостала подршка локалне Упра-
ве родитељима за трошкове поменутог превоза.

Наш досадашњи волонтер и студент –логопед је 
наставила рад са децом коју није могла обухватити 
школа из Новог Сада због великог броја корисника. За 
време пандемије наш логопед индивидуално је ради-
ла са децом на кућним адресама. Успели смо да део од 
наменских средстава усмеримо на њен рад до краја 
јуна како би је делимично наградили за успешан рад.

 Очекујемо да локална Управа да сагласност на 
Споразум о пословно-техничкој

сарадњи за накнаду ЛП координаторима за пру-
жање социјалних услуга: лични пратилац де-
тета и помоћ и негу старих лица, као и осба 
са инвалидитетом и продужи коришћење 
пословног простора како би коначно Удру-
жење добило Лиценцу од Републичког за-
вода за социјалну заштиту и тиме помогло 
да рањива популација нашег становништва 
напокон добије додатну подршку како би 
себи и члановима своје породице олакшали 
свакодневни живот.

 Одржане су одобрене активности од 
„Сунцокрет“ Савеза за ЦДП Војводине за ме-
сеце фебруар, март и јун. Чланови, деца и 
одрасли веома радо су се одазвали на рад-
но-окупационе, психолошке, едукативне и 
спортске радионице које су се ипак одржа-
ле са закашнњенем због ванредног стања 
и каснијег прилива средстава током маја и 
јуна.

У суботу 11. јула наши чланови спортске секције 
учествоваће на Лигашком турниру парастреличара у 
Вилову у организацији СССУ ОСИ „Пријатељи Титела 
Шајкашке“, а спремају се и за државно првенство па-
растреличара Србије где је ово спортско удружење 
домаћин уз подршку локалне Управе и сапортског Са-
веза општине Тител.

Послали смо до сада три предлога за пројекте. 
Покрајински је обустављен због епидемије вируса. 
Пројекат код Министарства не може да прође јер 
нам још увек локална Управа није одобрила даље ко-
ришћење пословног простора у којем смо од 2011.
године и у који смо уложили значајна средства за ре-
новирање просторија : тоалета и приступачне рампе. 

Ускоро очекујемо резултате јавних радова за за-
пошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих особа као помочника за потребе наших 
активности радно-окупационих и едукативних ради-
оница.

Надежда Влашки

PARASTRELIČARI
Na turniru parastreličara u Subotici 01. 08. 2020. Majdačić Paja 
je osvoio zlatnu a Rade Cucić srebrnu medalju, u kategarija 
18m, dečaci. Dečaci Miljević Dejan i Aleksandar u kategoriji 
olimpijski luk 10m osvojili su zlatne medalje


