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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“.
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BILBORD OSOBE SA INVALIDITETOM
KOJE SU MENJALE SRBIJU



SUNCOKRET INTERVJU 
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NAŠA JE DUŽNOST DA BUDEMO AKTIVNI

Čarls Bukovski je jednom izjavio da je pisanje po-
ezije kao surfovanje na morskim talasima ?

Neke pesme Čarlsa Bukovskog više 
cenim, a neke ne. Moram priznati da ne 
spadam u fanove Bukovskog, mada je 
Bukovski omiljeni pisac mnogih savre-
menih pisaca koji su moji omiljeni pis-
ci. U svakom slučaju poštujem osobeni 
stav koji je Čarls Bukovski imao i prema 
životu i književnosti. Mislim da je bio 
talentovan pisac i da je dobro pisao, ali 
mene u književnosti zanima nešto dru-
go. Od kada pišem, surfujem na tala-
sima sveta koji spoznajem. Inspiracija 
u poeziji može da bude momenat koji 
smo doživeli na raskrsnici, natpis iznad 
šaltera, zaljubljivanje, politička situaci-
ja u zemlji, telo i prostor, priroda i grad, 
svakodnevnica… Kao srednjoškolac 
bio sam inspirisan starim civilizacijama 
koje su nastajale pored mora. Ustalom 
i prve filozofske škole su nastajajale na 
obalama sredozemlja u Staroj Grčkoj, 
a poezija za mene ne postoji bez filo-
zofije. Bio sam iznenađen kada sam na 
času geografije otkrio da su sva mora 
ovog sveta međusobno povezana i 
da mi kada stojimo na plaži i bacimo 
kamenčić u vodu, teoretski možemo 
da uzburkamo svako more na ovom 
svetu. Ono što su nekada bili morski 
putevi po kojima su ljudi plovili i me-
đusobno komunicirali, danas je inter-
net. Internet povezuje našu planetu, a 
kamenčić sa plaže je zamenio lajk koji 
kad kliknemo na našoj fejsbuk stranici 
može da se vidi u bilo kom delu sveta 
(stoga treba paziti šta lajkujemo).  Tu se 

otvara novi prostor za poeziju. Čini se 
da pisanje poezije sve više i više biva 
nadahnuto surfovanjem internetom. 

Poezija ima magičnu moć da nam kaže i da nam 
opiše nešto što je ponekad običnim govorom teško 
izreći?

Avangardna književnost je dovela 
do toga do poezijom može biti sve. 
Čak i običan govor može biti pro-
glašen za pesmu, ili pak birokratski 
formular. Postoje vizuelna, konkreti-
stička, glasovna, neverbalna poezija. 
Postoji čak i kompjuterska poezija. 
Neoavangardna pesnikinja Judita 
Šalgo je npr, od podataka iz njenog 
izvoda iz matične knjige rođenih pra-
vila pesmu. Ipak, mnogi nemaju takvo 
mišljenje. Svojevreno je čuveni beo-
gradski profesor svetske književnosti 

Nikola Milošević držao predavanje na 
novosadskoj Tribini mladih na kojoj 
je govorio zašto autobuska karta na 
liniji Beograd-Novi Sad ne može biti 
pesma. Za nekog npr. ta karta može 
biti najlepša poezija, jer je sa njom 
putovao kada je išao da se susretne 
sa devojkom. Šalu na stranu. I pre 
avangarde, pesnici su uvek težili da 
oneobiče jezik, da pesničkim jezikom 
iskažu nešto što običnim jezikom ne 
možemo da iskažemo. I jezik kojim 
ljudi govore, a i onaj kojim pišu se 
stalno menja. Kada npr. čitamo klasič-
nu grčku liriku, jezik te poezije nam je 
dalek, jer se tada govorilo drugačije. 
Nekom je možda savremena poezija 
prijemčivija. Ipak, da bismo pisali po-
eziju, moramo da je pišemo sa svešću 
da izlazimo iz prostora običnog govo-

Razmišljajući ovih letnjih dana koga bi mogao predstaviti čitaocima u no-
vom broju časopisa „Suncokret“ setio sam se pesnika Siniše Tucića iz Novog 
Sada, autora pet zbirki poezije. Putem kratkih poruka na Fejsbuku stupili 
smo u kontakt. Siniša je rado pristao da napravimo dopisni intervju koji je 
sada pred vama. Nismo štedeli na pitanjima, a ni na odgovorima... 
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ra, čak i kada podražavamo obični go-
vor. Svaka poezija teži da kaže nešto 
što ne pripada stvarnosti koju živimo 
i ona često postaje i magična. U srp-
skoj poeziji su najbolji primeri magije 
u jeziku Laza Kostić, Momčilo Nasta-
sijević, Oskar Davičo, Vojislav Despo-
tov…

Tokom istorije pesnike su i slavili, a i ubijali ?
Puno je progonjenih pesnika. Ve-

liki Platon je iz svoje idealne države 
isterao pesnike. Ovidije je bio pro-
teran iz Rima na obale Crnog Mora. 
Bodleru je bilo suđeno zbog „nemora-
la“ u poeziji. Brojni su primeri progo-
na pesnika kao politički nepodobnih 
u bivšim komunističkim zemljama. 
Kada nekog pesnika progone, to je 
pouzdan znak da je on opasan po po-
stojeći poredak u društvu. Nažalost, 
danas se poezija mnogo manje čita, 
a pesma više nema težinu kakvu je 
imala u nekim minulim vremenima. U 
21. veku niko ne hapsi pesnike (ali i ne 
slavi) jer ih niko ni ne primećuje. Po-
eziju danas ubija potrošačko društvo, 
tržišna ekonomija, nove tehnologije... 
Danas je sve dozvoljeno, osvojene su 
sve moguće slobode. U takvom svetu 
je sloboda propevala, ali da li ume da 
peva kao što su sužnji pevali o njoj. 
Uvek sa vraćamo na stihove Branka 
Miljkovića.

Uprkos svemu poezija se i dalje piše, čitalaca još 
ima...

Puno mladih ljudi piše poeziju i 
to je iznenađujuće. U vremenu kada 
potrošačko društvo u neoliberalnom 
kapitalizmu nudi lagodan život na 
bilbordima reklamirajući proizvode 
velikih trgovinskih lanaca, mladi lju-
di se vraćaju stihovima. Organizuju 
se večeri Slem poezije na kojima pe-
snici izvode pesme pred publikom. U 
poeziji mladih ljudi primetni su uticaji 
neosimbolizma, avangarde, neoavan-
garde, bitničke poezije, rok kulture, 
repa, hip-hopa…  Čini se da mladi pe-
snici imaju šta da kažu jer su nezado-
voljni svetom u kome žive. Među oso-
bama sa invaliditetom ima puno onih 
koji pišu pesme, ali nažalost ne koriste 

dovoljno mogućnosti koje pruža sa-
vremena poezija. Nije dovoljno samo 
pisati poeziju. Potrebno je i čitati sa-
vremene pesnike, posećivati književ-
ne večeri, biti upoznat sa dešavanjima 
na sceni. Znam da je ponekad nemo-
guće pojedinim osobama sa invalidi-
tetom posetiti književno veče zbog 
nepristupačnosti biblioteka, kultur-
nih centara, klubova, ali mislim da 
treba što više dolaziti na takva mesta 
u skladu sa mogućnostima. Poezija 
je dobar put da se na drugačiji način, 
buntovnije i slobodnije progovori o 
problemima osoba sa invaliditetom.

Inspiracija je kao ptica koju treba očekivati, 
osluškivati, pratiti i negovati?

Inspiracija je za mene mogućnost 
čitanja sveta, pojava oko nas, osve-
šćivanje osećanja. Ipak nemoguće je 
na silu pisati. Pasionirani sam šetač i 
mnoge pesme sam napisao jer sam 
dobio inspiraciju hodajući ulicama 
Novog Sada. Uvek nekako doleti ta 

ptica bilo da sam u parku, bilo da ho-
dam ulicom ili se vozim autobusom. 
Ponekad se inspirišem kada pročitam 
pesmu nekog drugog pesnika. Imam 
periode kada po godinu dana ne na-
pišem ni jednu pesmu, a ima perioda 
kada pišem svakodnevno.

Da li pesnički konkursi i nagrade danas pomažu 
mladim pesnicima da se afirmiišu?

U našoj zemlji, kao i širom regiona 
postoje brojni pesnički konkursi na 
kojima je nagrada štampanje prve ili 
druge knjige pesama, zbirke kratkih 
priča, ili romana. Tu bih izdvojio kon-
kurs za ediciju Prva knjiga Matice srp-
ske, izdavačke kuće „Treći trg“, izdavač-
ke kuće „Presing“. Tu su i najpoznatija 
NINOVA nagrada za roman godine, 
VITALOVA, „nagrada Branko Miljko-
vić“, „Disova nagrada“, nagrada „Va-
sko Popa“, regionalne nagrade „Meša 
Selimović“ i „Mirko Kovač“. Postoje 
i brojni konkursi za rezindencijalne 
boravke mladih pisaca u gradovima 
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širom nekadašnje Jugoslavije. Ipak, 
kao i u svemu, u ovim konkursima od-
lučuju žiriji i primetno je da se često 
favorizije samo jedan krug pisaca, koji 
pišu na određene teme i određenim 
stilom. Često tu umeša prste politika, 
a neki manje afirmisani pisci ostaju 
izvan tog kruga i nemaju šansu da se 
probiju. Ove godine je jedna grupa 
pisaca odlučila da bojkotuje NINOVU 
nagradu jer je nezadovoljna kriteri-
jumima po kojima žiri donosi odluke. 
Oni koji se ne slažu sa bojkotašima, 
potegli su staru, dobru - Ko gubi, ima 
pravo da se ljuti. Po meni, književ-
ni konkursi mogu doprineti mladim 
piscima da se afirmišu, ali nisu jedino 
merilo književnog kvaliteta.  

Imaš li vremena za čitanje?
Jedno par godina nisam bio na 

fejsbuku i tada sam pročitao oko 50 
romana. Imao sam mir za čitanje i ni-
sam gubio vreme na društvenim mre-
žama. Živimo u svetu senzacija, brze 
komunikacije, površnosti. Za čitanje 
je potreban trud i koncetracija. Vreme 
koje smo potrošili na čitanje jednog 
Dostojevskog, Đojsa, našeg Crnjan-
skog ili Borislava Pekića nikada nije 
uzalud potrošeno vreme. Čitanje nam 
pomaže da ne prihvatimo manipula-
ciju koja se svaki dan vrši nad nama. 
Svetu se treba odupreti da bismo po-
stali bolji ljudi.

Spremaš li novu zbirku pesama?

Ove godine sam izdao svoju petu 
po redu zbirku pesama pod naslovom 
„Mehanički monstrumi“. Trenutno ra-
dim na prozi i pokušavam da završim 
svoj prvi roman pod nazivom „Popino 
prase“ u kome opisujem jedan do-
gađaj iz detinjstva: U osnovnoj školi, 
zbog invaliditeta imao sam problema 
u dokazivanju, u socijalizaciji. Poigrao 
sam se sa travkom poznatom kao po-
pino prase. Naime, iz generacije u ge-
neraciju postoji mit među decom da je 
tu zelenu travku opasno staviti u usta 
i da ta travka ne može da se izbaci na-
polje. Nehotice sam jedno veče stavio 
pred drugovima popino prase u usta i 
nesrećno je udahnuo u pluća. Za neko-
liko dana sam završio u bolnici i to opi-
sujem u romanu koji pišem. Doktori su 
bezuspešno pokušavali bronhoskopi-
jama da mi izvade strano telo iz plu-
ća. Na kraju su morali dva puta da me 
operišu. Popino prase je na kraju zavr-
šilo u mom stomaku. Jedva sam ostao 
živ. U prozi ima dosta poetskih slika, 
a sve se događa one nesrećne 1991. 
kada je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji. 
„Popino prase“ je roman o ratu i detetu 
čije telo razara jedna obična travka, a 
dete se suočava sa odrastanjem u ra-
nom pubertetu.

Kao osoba sa invaliditetom  kako vidiš položaj te 
grupe ljudi u našem današnjem društvu?

Jedan deo priče je da društvo 
treba da obezbedi pristupačnost u 

skladu sa standardima univerzalnog 
dizajna, pravo na izbor, personalnu 
asistenciju i ravnopravan život u za-
jednici. Same osobe sa invaliditetom 
trebaju da doprinesu zajednici i da 
prestanu da se bave samo sa svojim 
invaliditetom. Nama je potrebno što 
više pravnika, inžinjera, umetnka, in-
formatičara, sociologa… koji će se 
afirmisati u društvu nezavisno od pri-
če o sopstvenom invaliditetu Toliko je 
znanja na internetu iz oblasti nauke, 
duhovnosti, religije, umetnosti… a mi 
traćimo vreme na gluposti. Zajednica 
bi trebala da nam obezbedi samostal-
nost, a mi trebamo da menjamo sami 
sebe. Da se usavšavamo kao ljudi, in-
dividue, ličnosti. Da radimo na sebi…

Da li si uspeo da se zaposliš?
Delujem kao samostalni umetnik, 

pisac, ponekad volontiram, radim na 
više projekata. Modernim jezikom re-
čeno, ja sam neka vrsta frilensera, kao 
i mnoge moje kolege umetnici. Iako 
postoji zakon o zapošljavanju osoba 
sa invaliditetom on se u velikom bro-
ju slučajeva nažalost ne primenjuje i 
na to treba ukazivati. Naša je dužnost 
da budemo aktivni i da doprinosimo 
zajednici u meri koliko je to u skladu 
sa našim mogućnostima.

Da možeš da putuješ kroz vreme i prostor koju 
istorijsku ličnost bi pozvao na kafu?

Za mene su veliki svetski književni-
ci istorijske ličnosti. E sad ne verujem 
da bi hteli sa mnom da kafenišu, jer 
su teški i sujetni ljudi .  Nisu mi savr-
šena sva Manova dela, ali ga volim. 
Njegov “Čarobni breg”, “Doktora Fau-
stusa”, “Ispovest varalice Feliksa Kru-
la”, “Budenbrokove”, “Smrt u Veneciji”.  
Mislim kada bi se Man oslobodio aure 
velikog pisca, da bi bio gospodin u 
mom komšiluku sa kojim bi mogao 
da se sretnem slučajno prepodne na 
klupi i da elegantno pričamo o filozo-
fiji, književnosti, kulturi, društvu... sa 
urednom distancom, a da nikada ne 
dođemo u sukob. Za Gintera Grasa ni-
sam siguran, on je malo pedagog za 
moj ukus.

Željko Kanurić
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ВЕСТИ Тител

„Пријатељи Титела“ Удружење 
за церебралну и дечију парализу 
свечано су обележили 10 год. свог 
рада! 

И ове године, крајем септембра, 
одржано је девето Покрајинско 
такмичење, у справљању старих 
војвођанских јела од теста: „Тесте-
нијада и ваљушци“.

Заједно са тим одржано је и ба-
цање плочица са метом на поду у 
сарадњи са удружењима у окру-
жењу, по програмским активнос-
тима за 2020. годину „Сунцокрет“ 
Савеза за ЦДП Војводине.

Окупила се стара дружина пред-
ставника чланица Савеза из Срем-
ске Митровице, Апатина, Куле, Но-
вог Сада, Зрењанина, Панчева и 
сарадничко удружење ,,Алтруист“ 
из Жабља да у склопу појединачних 
склоности и могућности покажу 
шта могу и знају уз подршку прија-
теља, како би превазишли различи-
тости и постали видљиви за околи-
ну и ширу друштвену заједницу.

Присутне  госте је поздравила 
председница Удружења Надежда 
Влашки. Такмичење је отворила 
заменица председнице Савеза Ма-
рија Богић из Апатина.

Прво место освојила је екипа из 
Сремске Митровице, друго место 
припало је екипи из Новог Сада, док 
је треће место освојила екипа из 
Апатина. Председница Савеза за це-
ребралну и дечију парализу Војво-
дине, Ружица Гаруновић, уручила 
је пехаре и дипломе победницима, 
као и захвалнице свим учесницима 
и гостима а затим се п.у. Надежда 
Влашки укратко осврнула на десе-

тогодишњи рад уд-
ружења „Пријатељи 
Титела“ на постигнуте 
резултате и на пла-
нове у даљем раду. 
Затим су подељене 
захвалнице домаћим 
члановима за дугого-
дишњи волонтерски 
рад, бригу и несеб-
ично залагање за ову 
рањиву популацију 
нашег становништва. 
Поменути су и сви за-
служни чланови анга-
жовани од оснивања: 
Ђорђе Очај, Паво 
Мајданџић, Љуби-
ца Дурковић, Бошко 
Влашки, Јелена Ћуру-
вија и одсутни члано-
ви Марија Попан, Јас-
мина Дикић и други.

Посебна захвал-
ност одата је заме-
нику председника 
општине Гојку Кос-
тићу који је, и лично, поздравио 
госте. Захвалило се и представнику 
центра за социјални рад Милану 
Никићу, као и представнику Црве-
ног крста Горану Поповићу, затим 
месном жупнику Фрањи Лулићу 
и  ЈКП ,,Комуналац“ за помоћ око 
припреме и уређења дворишта. 
Нaкoн звaничнoг дeлa тaкмичeњa, 
дружeњe је настављено уз музику, 
на челу са оркестром: ,,КАО НЕКАД“ 
и певачем нашег најстаријег члана 
Звoнка Губринског.

Представници Удружења „Прија-
тељи Титела“ даље се захваљују на 
подршци и донаторству: „Titel coop“ 

доо Тител, Пекари „Сложна браћа“, 
Пекари ,,Стојшић“ и пицерији 
„Маестро“. Посебно се захваљује-
мо нашим члановима и члановима 
њихових породица и волонтерима 
ангажованим на јавном раду : Цеци, 
Маји Драгани  и Неши око уређења 
пословног простора, припреме и 
послужења за ову манифестацију.

Уз срдачне поздраве домаћи-
ни су испратили госте уз обећање 
да их чекају догодине у још већем 
броју. Безбедоносне мере због пан-
демије ковид 19 су спровели Томис-
лав Влашкалић и Наташа Зорано-
вић.

TЕСТЕНИЈАДА У 
ТИТЕЛУ 2020
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SUNCOKRET fotoreportaža
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СУНЦОКРЕТ ФОТОРЕПОРТАЖАVESTI Sremska Mitrovica

U okviru redovnih aktivnosti „Sun-
cokret“ Saveza za CDP Vojvodine, ove 
godine se realizuje motivaciona tribina: 
Slušaj me srcem i razumećeš sve. Ovom 
tribinom želimo da skrenemo pažnju na 
osobe koje imaju poteškoće u govoru, 
da pokažemo da otežan govor nije nesa-
vladiva  prepreka u vođenju svakodnev-
nog života. 

Cilj ove tribine nam je da predstavi-
mo osobe sa poteškoćama u govoru kao 
ljude koji imaju svoje mesto u društvu Mi 

ne želimo da drugi govore umesto nas! 
Mi nismo „senke” već osobe koje imaju 
svoj način komuniciranja: pogledom, 
osmehom, pisanjem ili nekim drugim 
načinom. Naša poruka je uvek ista: Ako 
se slušamo srcem mi ćemo se razumeti!

NE DOZVOLI DA TI GOVOR BUDE 
PREPREKA ZA ŽIVOT KAKAV ŽELIŠ.

Jelena Radović
autorka tribine 

SLUŠAJ ME SRCEM I 
RAZUMEĆEŠ SVE

МОТИВАЦИОНА ТРИБИНА

О  НЕМОГУЋЕМ

У сновима и љубави
не постоји немогуће.

Јанош Арањи
мађарски песник

(1817-1882)

Немогуће није 
француска реч.

Наполеон 1 Бонапарта
француски владар

(1769-1821)

Мало шта постаје немогуће
пред ревношћу и вештном.

Самујел Џонсон
енглески књижевни критичар

(1709-1784)
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Boris Pozder

NEOPHODNOST VEŽBANJA

Prvo bih naveo da je cerebralna 
paraliza teški problem celog društvа i 
socijalne inkluzije a ne samo problem 
u zdravstvu. Cerebralna paraliza je 
STANJE koje je kao kišobran, jer pod 
taj kišobran stane mnogo problema. 
To je grupa poremećaja nastala zbog 
oštećenja mozga. Ona je heterogena i 
po svojim manifestacijama i po uzroč-
no-posledičnoj vezi. Samo oštećenje 
mozga je ne progresivno ali klinička 
slika tokom života se menja u zavi-
snosti od dodatnih promena koje nosi 
stanje cerebralne paralize, a najizra-
ženije promene su motoričke prome-
ne kao što su problemi u stajanju, kre-
tanju, sedenju, nepravilnom držanju 
o čemu će kasnije biti reči. 

Osobe sa cerebralnom paralizom 
su lako primetljive u društvu kretala 
se ona bez ili sa pomagalima. To bi u 
našem društvu trebalo da bude skroz 
normalno da je naše društvo bar do-
nekle informisano o cerebralnoj pa-
ralizi a ovako se stvara samo strah i 
odbojnost, zato i jeste problem celog 
društva.    

Samo kretanje osobe, u zavisnosti 
od vrste cerebralne paralize, kod lju-
di koji nisu upoznati sa ovim stanjem 

U ovom tekstu ću pokušati da Vam dam odgovore na pitanja kako nastaje 
cerebralna paraliza, da li je cerebralna paraliza bolest ili stanje, šta dodatno 
otežava život osobama sa cerebralnom paralizom, da li osobe sa tim sta-
njem treba da se bave sportom i dižu tegove, da li je neophodno održavati 
fizičku kondiciju i koliko je ona bitna za osobu, i koje su loše navike ponekih 
roditelja .
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budi određeni strah i naravno prvo 
što ljudima padne na pamet je da to 
nisu samo motoričke smetnje već i 
drugi psihički problemi zbog kojih 
ljudi ne znaju kako da pristupe i 
pomognu osobi sa cerebralnom pa-
ralizom ukoliko treba pomoć. Zato 
treba da se više priča o ovim proble-
mima i budi svest među ljudima. 

Lično volim da provodim vreme 
sa decom sa smetnjama i osobama 
sa invaliditetom i van svog posla sa 
namerom da nas vidi što više lju-
di i shvati da oni nisu sa neke dru-
ge planete, već da su svuda među 
nama i da su i oni deo društva. U 
takvom načinu rada sam video do-
sta pozitivnih primera ljudi koji su 
prilazili i pitali za pomoć osobu sa 
cerebralnom paralizom nalazili se 
oni u autobusu,tj pokušaju da uđu 
u autobus ili u teretani gde moraju 
da pređu nekoliko desetina stepeni-
ka da uđu u nju. Moramo da budi-
mo svesnost osoba sa cerebralnom 
paralizom. 

Ukoliko dođe do stanja cerebral-
ne paralize roditelji mogu da prime-
te asimetričnost pokreta,opet simp-
tomi motoričkog disbalansa. Ako 
se razvija unilateralna, jednostrana 
cerebralna paraliza onda će beba 
pružati jednu ruku i raditi više vežbe 
sa jednom nogom a asimetrično za-
boravlja i zapostavlja drugu stranu 
tela i kada se vidi da tu nema sime-
tričnih pokreta roditelji bi trebali da 
se jave stručnoj osobi za tu oblast. 
Takođe ukoliko se primeti rigiditet i 
spastičnost. Jedna od loših navika i 
odgovora na sve ovo je „Ima vreme-
na da se dete razvija... još je malo.“ 

Savet roditeljima koji imaju dete 
sa cerebralnom paralizom – VEŽ-
BAJTE VEŽBAJTE I SAMO VEŽBAJTE!

Zašto mora da se toliko vežba? 
Zato što je motorička stimulacija 
broj jedan na listi prioriteta. Fizijatri, 
defektolozi, fizioterapeuti, ortope-

di, protetičari... su samo par sati sa 
osobom sa cerebralnom paralizom a 
ostatak dana se provede sa roditelji-
ma. Do istinske i prave promene se 
dolazi samo kroz svakodnevni rad 
i potpunu posvećenost vežbanju. 
Fizičko vežbanje treba da postane 
stil života koji će da traje. I vežbanje 
treba da traje ceo život a ne samo 
do detetove pete godine do kada 
roditelji imaju pravo na bolovanje. 
Dugogodišnjim radom  i praćenjem 
uzročnih faktora i povezivanjem s 
kliničkom slikom cerebralne para-
lize i rezultatima rehabilitacijskog 
tretmana, definitivno da je nužno 
dete što pre uključiti u rehabilita-
cijski program. Važno je da se dete 
timski sagleda, od strane neurope-
dijatra, neurologa, logopeda, fizi-
jatara, defektologa, oftalmologa, 
fizioterapeuta a ponekada i drugih 
specijalista. Stručnjaci koji rade sa 
detetom moraju odlično poznavati 
normalni motorički, mentalni i inte-
lektualni razvoj, kao i razvoj opaža-
nja, odnosno razvoj zdravog deteta 
da bi znali koji deo terapije u kojoj 
fazi razvoja treba primenjivati i zna-
ti to postepeno dozirati. Pored toga 
terapeut mora imati odlične peda-
goške sposobnosti kako bi takvo 
dete u samom procesu rehabilitaci-
je postiglo najbolje rezultate. 

Defekološkim i fizikalnim tera-
pijama, fizioterapijama, dete s ce-
rebralnom paralizom usmereno 
je individualnim i sveobuhvatnim 
pristupom povratku normalne mo-
toričke funkcije. Kroz motoriku i po-
kret se osposobljavaju novi centri u 
mozgu umesto oštećenih, dovodi 
se do stimulacije zdravog pokreta, 
te i sprečavanje daljnjeg razvoja 
poremećaja,stanja ili oštećenja od-
govarajućim terapijskim postupci-
ma. Smanjena je i prirodna razno-
likost pokreta koja je zamenjena 
oskudnim  ili preteranim nevoljnim 
pokretima.  S toga, vežbajte i posve-
tite se tome 100%. 

Da li postoje loše navike rodite-
lja? Itekako, ali moram da istaknem 
da su roditelji najveći heroji u celoj 
ovoj priči i da svaka loša navika nije 
namerna. Jedna od loših navika ro-
ditelja dece sa cerebralnom parali-
zom je što drže decu pod „staklenim 
zvonom“. Deca imaju mnogo pro-
blema sa epilepsijama što dovodi do 
problema u pažnji i ravnoteži.Epi-
lepsija kod cerebralne paralize uo-
čava se u otprilike trećini slučajeva.
Često je teška i teško je kontrolisati, 
posebno kod dece s intelektualnim 
oštećenjima. Mnoga deca su never-
balna i kada treba da vežbaju ili rade 
nešto za njihovo dobro ona počnu 
da plaču. Takođe problem spavanja 
je konstantan. Pitanja se postavljaju 
da li ovo vežbanje boli dete a ono ne 
može da se izrazi. Nameću se pitanja 
kako vežbati kada je dete dodatno 
usporeno od lekova za epilepsiju. 
Kasnije se pojavljuje problem upi-
sa u školu i kućne nastave , a tokom 
svih ovih problema konstantno se 
pojavljuje pitanje: „Radimo li pravu 
stvar i prave vežbe za naše dete“. 
Zbog svih ovih problema većina 
roditelja drži dete pod „staklenim 
zvonom“ i ne dozvoljava detetu, 
recimo, da padne. Pustite ga, neka 
padne, podignut će se, i bar ćete 
ga naučiti da se potrudi da se digne 
što će mu kasnije u životu mnogo 
značiti. Razumem da u tom periodu 
rasta i razvoja ima svega, od radosti 
do neba, do tuge do najtamnijih du-
bina, emotivnih lomova kako brač-
nih i društvenih tako i poslovnih ali 
VEŽBAJTE, samo VEŽBAJTE i videt 
ćete rezultate. Bitna je upornost i 
zajedništvo ka ostvarenju cilja. A šta 
je cilj? Cilj je izvući maksimum iz de-
teta i kasnije odrasle osobe. 

Neophodnost održavanja kondi-
cije ću pokušati dočarati kroz tri ra-
zličite životne priče ljudi koji imaju 
cerebralnu paralizu ali nisu dozvolili 
da im dijagnoza određuje granice i 
koji su mnogo vežbali da budu tu 
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О  ОДМОРУ

Седећи и одмарајући се
душа постаје разумна.

Аристотел
старогрчки филозоф

(384–322 пре нове ере)

Летње поподне – за мене су
од увек биле две најлепше 
речи енглеског језика.

Хенри Џејмс
амерички писац

(1843–1916)

Када су срећни,
људи не примећују 
да ли је лето или зима.

Антон Павловић Чехов
руски писац

(1860–1904)

gde jesu danas: Jednom momku je 
majka najviše pomogla u habilitaciji 
i rehabilitaciji tako što ga je upisala 
na plivanje. Posle 15 godina rada, 
odricanja, žrtvovanja momak će po-
stati jedan od najuspešnijih parao-
limpijaca u plivanju. On danas radi 
terapije u bazenu sa decom sa smet-
njama u razvoju takvim intezitetom 
da bi to malo koja osoba normalnog 
razvoja izdržala. Da nije vežbao ne 
bi to postigao. Druga priča: Nedav-
no sam počeo da radim treninge u 
teretani sa momkom od 24 godine 
sa cerebralnom paralizom koji se 
pored fakulteta bavi i novinarstvom. 

Od kako vežbamo on je postao mo-
tivisaniji za promene na bolje, lakše 
se kreće, ustane, sedne, od invalid-
skih kolica je došao na jednu šta-
ku, počeo je da istražuje okolinu na 
skroz drugi nači. Vreme boravka na 
nogama mu se znatno produžilo što 
znači da su mu se i socijalno-druš-
tvene aktivnosti umnožile što i jeste 
cilj u životu, biti društveno prihvat-
ljiv. Treća priča je žena od 33 godine 
takođe sa cerebralnom paralizom 
koja je uspešna na svom poslu a pre 
par godina se ostvarila i kao majka. 
Posao majke traje 24 sata i da ne 
održava svoju fizičku kondiciju oba-

veze majke sigurno ne bi mogla us-
pešno obavljati.

Cerebralna paraliza je STANJE 
koje zahteva NEPREKIDAN rad da 
bi se postigli rezultati i isti očuvali. 
Dijagnoza je samo rečenica na papi-
ru. Bitno je šta osoba može a šta ne 
može da uradi i da se stvore uslovi 
da ono što ne može, ipak, postane 
moguće!

Boris Pozder 

Dip. defektolog i fitnes trener 
osoba sa invaliditetom
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Бити особа са церебралном и 
дечијом парализом, значи водити 
животну игру са разним границама 
испред себе. Свако од нас је посеб-
на прича  и живи свој живот. Има-
мо сличне али не и исте изазове и 
борбе. Не постоје две исте копије 
оних који живе са последицама це-
ребралне и дечије парализе. 

Оно што је можда за већину на-
ших породица заједничко, јесте 
питање: ’’Шта после нас?’’ Многе 
ОСИ су се остварили као родитељи, 
многи су основали своје породице, 
каријере и тако даље. Али велика 

већина нас мора да живи уз неку вр-
сту подршке, било то уз породицу, 
разних помагала или уз персоналну 
асистенцију. Мислим да 90% особа 
са ЦДП захтева подршку 24 часа, у 
зависности од облика и степена ин-
валидности.  За сада само на папи-
ру имамо разна решења, много се 
прича о инклузији, запошљавању...  

Деинституционализација je 
процес систематичног преласка 
са система резиденцијалне бриге 
и збрињавања у институцијама, на 
систем бриге о ОСИ у породичном 
окружењу, уз коришћење услуга 

и служби подршке у заједници. То 
значи да ОСИ не иде у инситуције 
него остаје у свом природном ок-
ружењу. Овај процес је добро ре-
шење, које је тренутно на папиру, а  
наш живот тече... 

Родитељи, на жалост, постају 
старији, неки од њих су већ отишли 
одавде са својом највећом бригом. 
Многе особе су јединци, немају 
браћу или сестре, док неки имају 
али опет се поставља питање да  ли 
ми требамо да  постанемо њихова 
додатна обавеза ? Како то прихва-
тају њихови партнери и деца. Из 
мог угла то треба да буде само њи-
хова жеља и добра воља а не обаве-
за за читав живот. 

Наш живот није пројекат, као 
што ни систем подршке за само-
сталан живот не сме да буде, само, 
пројекат, а такође ни запошљавање 
особа са инвалидитетом.  Познајем 
много особа са ивалидитетом које 
после завршене школе или факул-
тета желе своје радно место, уз 
осећај припадности овом друштву. 
Они често у пракси наилазе на не-
разумевање, многобројне препре-
ке... 

Посебно питање је питање 
пословне спосопности која се чак и 
без разлога масовно одузима. Вео-
ма је тешко када се ради о особама 
које нису способне да самостално 
доносе одлуке, говоре,  разумеју 
свет око себе. Како наћи решење у 
будућности за те људе који такође 
морају имати место под овим сун-
цем. Сада смо, овим текстом, само 
мало загребали површину овог ве-
ликог и важног друштвеног питања! 
Остаје нам да се, и даље, боримо и 
одржимо свој позитиван став усме-
рен ка нашој будуђности.

Јелена Радовић
Правно-саветодавна радионица 

Удружење “СУНЦЕ” Нови Сад

ШТА НАМ ДОНОСИ БУДУЋНОСТ?



SUNCOKRET  POEZIJA 

LORINA POPI
OSTANI KOD KUĆE

Ostani kod kuće
I ovako vlada muk.
Ostani kod kuće
Nisi sam, nemaš kud.
Ulice su prazne
I dan je tako dug
U tišini svetla se gase
Koliko li će da traje ovakav put?
Bojiš se, zaboravićeš lica draga
I pitaš se stalno:
Kakav se život odvija iza ovih zidina
Ali odgovor znaš: vani ničega nema
Osama i strah svuda vlada
Strah pre svega za voljene naše
Tako je kad neprijatelj života iz senke nevidljivo vreba
Ostani kod kuće
Možeš da kreriaš svašta nešto
Piši, čitaj, crtaj,pevaj
Pa, i nije tako strašno!
Ostani kod kuće
Shvati, život je sada tako krh
Ostani kod kuće
Da pobedimo bolest i smrt!

Lorina Popi, 31 mart 2020, povodom vanrednog stanja
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О AUTORU

Rođena 1980 godine u Vršcu. Studirala je Španski jezik i 
književnost i Rumunski jezik i književnost na Filološkom 
Fakultetu u Beogradu. Napisala je dva romana: “Sama protiv 
danguba” i “O budućim ljudima”.

SVETLOST U SIVILU

Sela je na krevet u svojoj sobi. Gledala je u prazno. Bila je 
okružena stvarima koje su je nekada veselile, nekada čak 
i oduševljavale, toliko bi ih razmeštala i nameštala, lickala 
i ukrašavala. Nekada joj je stalo...

Znala je da nikome nije lako. Ova kriza je obuhvatila ceo  
svet ali nikome nije teško kao što je njoj. Toliko planova, 
toliko ideja i želja! Sada su sve one beživotno skupljale 
prašinu u njenoj glavi i neizmerno su joj tištale dušu.

„Čemu? Čemu sav trud? Svo učenje?“ Svuda je nailazila 
samo na zatvorena vrata, na neljudskost, na ljude koji 
nisu hteli ni da je saslušaju. A htela je da učini ovaj svet 
lepšim. Kako mogu da ne razumeju, kako mogu da ne 
cene to!

U sobu je ušao njen komšija. Ne, naravno da nije htela 
da razgovara sa njim. Možda se malo i bojala. Oduvek 
joj se činilo da ovaj vitalni osamdesetogodišnjak može 
da joj čita misli, da ima nečeg proročkog u njemu. Ali, 

kakvo olakšanje i razočarenje: pričao joj je o teškoćama 
njegove porodice, o crnim vremenima. Ne, ne, očigledno 
je: sada ljudi gledaju samo sebe, misle samo na sebe. Ali 
mora da se kontroliše.  Mora da se pretvara. Čak je uspela 
i da se našali!

Starčić ju je uhvatio za ruku i, nevezano za ono što su ma-
lopre razgovarali, rekao joj je:

– Znaš, svaki sanjar nosi na svojim plećima i veliku od-
govornost prema svojim snovima i idejama. On mora da 
se bori za njih! Ako voli ljude kojima je namenio svoje 
snove i  ako je svestan da su snovi dobri ne smeju da ga 
zaustave prepreke, pa makar i sto prepreka i nedaća. Ne 
dopusti da crna vremena ubiju tvoje snove, jer si, u stvari, 
ti ta koja ih ubijaš. Idi i nastavi da se boriš!

Sa velikim čuđenjem je gledala u starca i slušala šta go-
vori i, prvi put posle dugo vremena se zaista nasmejala.



SUNCOKRET ISHRANA I ZDRAVLJE 

SMOKVE
Rajski plod
Smokve su voće 
koje ima jedin-
stven, sladak ukus 
i teksturu, pune su 
hrskavih semenki. 
Sveže smokve su 
veoma delikatne 
zato se često suše i 
od njih se prave džemovi i slatko. U suvim smokvama možete 
uživati tokom cele godine i lako su dostupne dok je sa svežim 
smokvama situacija malo drugačija. Karakteristične su za po-
dručje Bliskog istoka i Mediterana gde su toliko cenjene da su 
Grci zakonom zabranili njihov izvoz.

Nutritivne vrednosti
Smokve su bogate prirodnim šećerima, mineralima i upijaju-
ćim vlaknima. Minerali koji preovladavaju u ovom voću su ka-
lijum, kalcijum, magnezijum, gvožđe i bakar. Veoma su bogat 
izvor antioksidanata, vitamina A i K, te pospešuju opšte zdrav-
lje organizma.

Lekovita svojstva
Smokve se često preporučuju kao veoma delotvorno, prirodno 
laksativno sredstvo zbog količine vlakana koji sadrže. Većina 
nas u ishrani koristi veće količine natrijuma koji vodi do nedo-
statka kalijuma, a neravnoteža između ova dva minerala može 
dovesti do povišenog krvnog pritiska. Ishrana bogata svežim 
voćem i povrćem među kojima su i sveže smokve prirodnim 
putem podiže nivo kalijuma i time utiče na snižavanje krvnog 
pritiska. Zbog dijetalnih vlakana, smokve mogu biti sjajna po-
slastica ukoliko ste na dijeti i želite izgubiti koji kilogram. Hrana 
bogata vlaknima obezbeđuje osećaj sitosti te sprečava glad i 
želju za slatkišima.

Kada se kupuju i kako se čuvaju smokve
Sezona smokava počinje u kasno leto i traje sve do jeseni 
što opet zavisi od vrste smokava. Veoma su delikatne i lako 
propadnu zato ih ne bi trebalo čuvati duže od dan ili dva 
nakon kupovine. Kada kupujete smokve birajte one koje 
imaju lepu, živu boju, čvrste su na dodir i po sebi nema-
ju tragove udaraca. Zrele smokve su veoma slatke, a kad ih 
donesete kući perite ih netom pre upotrebe, ne ranije. Ču-
vajte ih u frižideru najviše dva dana, ukoliko su zrele. Ako su 
još uvek zelene čuvajte ih na sobnoj tempraturi da sazriju. 
Suve smokve sa druge strane mogu puno duže da stoje. Važ-
no je samo da kupite one koje na sebi nemaju tragove plesni 
i mekane su na dodir. Čuvajte ih na tamnom i hladnom mestu 
ili u frižideru. Mogu se konzumirati sa kožom i bez, u zavisnosti 
koliko je koža tvrda i naravno vašeg ličnog ukusa. Jedina briga 
kad je u pitanju veća konzumacija smokava jesu oksalati koji se 
u njima nalaze, a koji imaju veoma laksativno dejstvo i zato ne 

preterujte ukoliko ne želite proliv tokom godišnjeg odmora.

Razlozi zašto da smokve jedete češće: 
Visok nivo magnezijuma
Magnezijum je jedan od osnovnih elemenata koji štite naš ner-
vni sistem od stresa. Vrlo je bitan za kosti, imunitet, zdravlje 
mozga. Podstiče zdravlje i vitalnost, leči brojne bolesti i znatno 
usporava proces starenja. Suve smokve sadrže trostruko više 
magnezijuma nego sveže.

Obiluje kalijumom, kalcijumom, gvožđem, fosforom, 
bakrom, vitaminima B6, C i betakarotenom
Vrlo nizak sadržaj masnoća i veći sadržaj vlakana nego bilo 
koje drugo voće i povrće jedan su od razloga zašto bi smo-
kvu trebali konzumirati svaki dan. Pektin je topivo vlakno koje 
smanjuje holesterol u krvi, dok triptofan pomaže kod proble-
ma s cirkulacijom i kod nesanice.

Visok nivo prirodnih šećera
Visok nivo fruktoze osiguratće da vaš mozak radi brže, bolje 
prima i razvrstava informacije. Naravno oprez postoji kod di-
jabetičara prilikom konzumacije suvih smokava koje sadrže 
dvostruko više šećera nego sveže.

Suve smokve izvrstan su izvor brojnih nutrijenata
Ujedno su praktičan i nutritivno vredan obrok za sportiste re-
kreativce i profesionalce, a u kombinaciji s orašastim plodovi-
ma mogu poslužiti kao idealan međuobrok. Čaj od smokve leči 
bolesti jetre, grla, disajnih organa, žučnog kamenca, mehura.

Sadrže biljne sterole
Dokazano je povoljno delovanje na nivo holesterola u krvi. 
Biljni steroli poput stigmasterola i lanosterola, koje sadrže 
smokve vežu se na molekule holesterola u crevima i tako ome-
taju njegovu apsorpciju.

Antikancerogena delovanja
Brojna istraživanja otkrila su vezu sa potencijalnim antikarci-
nogenim delovanjem, benzaldehid i kumarini kojima smokva 
obiluje. Ispitivane veze u naučnim istraživanjima pokazali su 
obećavajuće rezultate posebno kada je reč o karcinomu pro-
state i kože.

Sveža smokva sadrži do 80 posto vode i 60 posto 
prirodnog šećera

Zato je dobrobit konzumiranja smokve mnogostruka baš kao i 
načini konzumiranja. Slatkasti bogati ukus smokve savršeno se 
slaže sa slanim ukusima, poput ovčijeg ili kozijeg sira, možemo je 
dodati raznim kompotima ili jelima od pernate živine. Od sveže 
smokve možemo napraviti kompot, pekmez i fermentirana pića.

Ovaj tekst je preuzet sa web sajta: Stvar ukusa.


