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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 2021. godinu, podržalo izlaženje časopisa Suncokret.

M A L I  O G L A S

ULIČNA KOLICA

Tražim invalidska ulična kolica 
na ručni pogon sa kormanom 
na desnoj strani.

  Željko

i-mejl: kzsuncokret369@gmail.com 
tel. 065 946 19 75
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НАШ ДРУГ ЉУБА РАДОВИЋ

Све нас, који смо упућени у рад „Сунцокрет“ Са-
веза за ЦДП Војводине, крајем прошле године из-
ненадила је и растужила вест да нас је у 78. години 
свог живота напустио Љуба Радовић, дугогодишњи 
председник Удружења за ЦДП „Сунце“ Нови Сад и 
исто тако председник „Сунцокрет“ Савеза за ЦДП 
Војводине и дугогодишњи члан његовог Управног 
одбора. Свако од нас, који смо га познавали дуги 
низ година, памтиће га на неки свој посебан начин. 

Ја сам се са Љубом Радовићем први пут упознао 
давне 1994. године на летовању у Прчњу. Брзо сам 
уочио његову срдачност и енергичност.

Био је пратилац малој Јелени, једној девојчици 
која није скидала осмех са лица. Видело се да су она 
и њен отац Љуба прави другари. Њих двоје су на 
сваком кораку ширили огроман оптимизам. 

Ја и мој пратилац Славко Чичовачки једном смо 
били мало посустали у хладу једног дрвета непо-
средно уз шљунковиту плажу, кад нам је Љуба при-
шао.

- Ви сомборци, како видим, забушавате! Идите 
тамо међу девојке... и оне забушавају... видим јa све!

Заиста, током година видео сам при бројним су-
сретима да Љуба у моменту разуме и на лицу места 
решава проблеме особа са инвалидитетом:  Тако, 
на једном шаховском турниру у Новом Саду, док 
сам ја пред недоказаним судијом жестоко протес-
товао зато што је трајање партије ограничено само 
на десет минута, захтевајући додатних пет минута због 
наших успорених покрета и претио да ћу са екипом из 
Сомбора напустити турнир, изненада се појавио Љуба 
и у својству доброг домаћина решио ситуацију.

- Друже судија ја се слажем са Канурићем ! Ако се по-
тези вуку брзо...  фигуре падају по табли... губи се време! 
Нека зато партије трају петнаест минута !

Када је једне године екипа из Новог Сада напокон 
освојила прво место на шаховском турниру и добила 
велики пехар Љибиној срећи није било краја. 

- Канурићу... шта сам ти ја рекао! И ми ћемо једном 
вас сомборце да победимо!

Волео је да нас почасти својом добром домаћом 
ракијом, поносан на свој воћњак. Једном сам и ја њега 
почастио ракијом кад је Јелена Радовић држала једну 
трибину у Сомбору.

- Канурићу ти си мангуп! Где нађеш овако добру ка-
пљицу?!

Страсно и упорно се борио за што бољи положај 
особа са инвалидитетом у нашем друштву. Тачно је знао 
коме да се обрати и са ким и како разговарати да би 
се изборио за потребе оних које је тако ватрено засту-
пао. Несумњиво, Љуба Радовић је оставио дубоки траг 
у Друштву за ЦДП „Сунце“ Нови Сад и у Сунцокрет“ Са-
веза за ЦДП Војводине. Недостајаће нам такав срдачан 
човек неисцрпне енергије. Дружећи се са њим верујем 
да смо сви ми доста тога научили и да ћемо то знање 
умети применити за добро свих нас.

Хвала му за све!
Жељко Канурић

Последњи поздрав
чика Љуби

Чика Љуба је имао душу велику као небо! Држао је 
годинама сву нашу децу али и одрасле на окупу као 
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председник нашег Удружења ЦДП „Сунце“ Нови Сад. 
Захваљујући њему се нико од нас није осећао мање 
вредним. Господ му је дао најлеши задатак да се бори 
за све нас. За своју Јецу борио се цео живот. Заувек ће 
бити у нашим срцима!

Драгана Глигорић

Ја ћу Љубу памтити као старог другара. Када бих 
понекад навратио, он би ме увек понудио чашицом 
ракије уз оно његово „Хоћеш један андол? “                              

Славко Миковић

Ја и чика Љуба смо увек лепо причали. Све ме је 
разумео. Помагао сам му све што је требало. Звао ме 
је мајстор зато што сам све поправљао. Када смо ишли 
на море и тамо сам му помагао, носио сам ствари и 
помагао другарима, а после смо се сви лепо дружили. 
Хвала му за све што је он урадио за мене. Слава му и 
хвала!                                                

 Урош Јањић

Имам велико поштовање према Љуби Радовићу. 
Исто као према сваком родитељу особе са инвали-
дитетом, тј. према свакој особи са и без инвалидитета 
коју познам или не. Љуба, или чика Љуба како смо га 
звали је пример родитељства у правом смислу, при-
мер очинства какво многи од нас нису имали или пак 
јесу. Значило ми је то што је имао критику и похвалу за 
сваког која би била на месту. За незаборав и сећање ...

Марија Обровачки

Мислим да сам била јако мала кад сам први пут 
ишла у Удружење. Био је тамо чика Љуба. Нисам знала 
Српски али он је знао да ме насмеје. Ту посету памтим 
као леп дан кад ме је баш обрадовао један човек и дао 
ми је пуно шарених балона. Време је прошло, ја сам од-

расла и постала “озбиљнија”. Тада сам боље упознала 
Љубу. Увек ми је било пуно срце кад сам видела какав 
диван отац је чика Љуба. Желела бих свима таквог оца! 
Толико је лепо бринуо о својој Јеци. Али и за сваког 
увек је имао лепу реч. Била ми је част и задовољство 
кад сам могла да радим у току једног периода са њим. 
Каже се да човек вреди онолико, колико језика гово-
ри. Ја бих рекла да је човек богат онолико с коликим 
бројем људи може да се здружи и да их разуме. Чика 
Љуба је био врло успешан у томе и зато смо га сви и 
толико волели и дивили му се!                    

 Mónika Zsúnyi

Чика Љуба је отишао тихо и нечујно, али нас и даље 
гледа и усмерава на прави пут.

Мирослав Дебељачки

Драго ми је да сам познавала Чика Љубу и до неба 
сам му захвална на свему што је урадио за мене.

Маријана Дебељачки

Хвала...
За све оне године у назад.
И све оне лепе дане. 
Живот броји...
 Памтимо најбоље...
Најбоље се никад не заборавља.
Хвала...
Свему што је остало...
Све се то у делу душе чува.
Тамо у делу где станује мудрост, захвалност 
и  најлепше речи света.
Душа... оно што га зову “ Све”... Не заборавља.
 Хвала ти....                                                     

Јеца и Мићко са породицом



СУНЦОКРЕТ
su

n
co

k
re

t

5

САЧУВАТИ МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
У ТЕШКИМ ВРЕМЕНИМА

Живимо у времену које је неиз-
весно и, сада, нас плаши згрљај, и 
блискост са најдрaжим особама. 
Сваким даном смо све даљи и даљи 
од других људи! Живот са маскама 
донео је неко ново бреме. Заједно 
са вирусом covid 19 исписујемо нове 
странице историје. 

Знам да је тешко живети са сва-
кодневном бригом. Када смо ван 
куће, имамо страх од људи, да ли 
ће нам неко несвесно пренети 
вирус који сваки час широм све-
та ставља тачку на многе животе. 
Чак се плашимо и да нам неко уне-
се вирус у наш дом. Можда се и ми 
несвесно плашимо да некога не 
заразимо?! Нико од нас више не 

зна шта носимо у свом организму.                                                                                                                 
Годину дана живимо неки другачији 
живот. Имали смо прошло пролеће 
кроз прозор и питали смо се да ли 
је вирус заиста толико опасан? Неки 
себи још постављају то исто питање?    

Драги моји, из мог угла, истина 
је да постоји нешто што односи жи-
воте и од чега се људи разбољевају. 
Борба сa овим новим вирусом је 
неизвесна, и никада се не зна у ком 
правцу ће болест отићи, па је због 
тога савет да не чекамо да прође 
„кијавица“ него треба одмах отићи 
на преглед код лакара.    

У новембру и децембру сам изгу-
била три блиске особе из уже фами-
лије, и један од њих био је мој драги 

тата који није имао никаквих придру-
жених болести. Његова борба траја-
ла је скоро месец дана. Он је изгубио 
своју битку али је и победник јер је 
дао све од себе да нас поново загрли.                                                                                                                                          
Живот без драгих људи много боли, 
али се питам да ли постоји нешто 
што ми може вратити моје драге? 
Идем даље са осмехом, баш због 
свог тате који ми је посветио цео 
свој живот, чија је последња порука 
била Јецо волим те! Мислим да ми 
је још већа мотивација да се борим, 
зато што знам да ме неко са неба по-
носно гледа.     

После три месеца од највећег гу-
битка, ја сам донела вирус у кућу и 
заразила своју маму. Добити позити-
ван резултат донео је бригу, ужасне 
успомене, невероватну психичку 
борбу у себи. Тек учим да живим са 
својим болом, а онда ми се све вра-
тило, а мамино здравље ми је на пр-
вом месту. Нисмо чекали. Отишли 
смо у covid амбуланту и обавили 
преглед, анализе, снимање плућа. 
Ја сам имала блажу  клиничку слику 
и то је за мене била само као мала 
прехлада. Одмарала сам, лежала и 
бринула, да ли  сам случајно прене-
ла још некоме. Мама је имала  мало  
више проблема  од мене, и природ-
но је да сам имала бригу за њу и  
увек ћу је имати с  обзиром на њене 
године. Срећом победиле смо зајед-
но корону, уз много емоција и брига,  
све похвале за лекаре и медицинске 
сестре који су преуморни али љу-
базни за све нас.

Covid амбуланта представља 
реку људи, у којој се виде забринута 
лица, чује кашаљ, кијање... Нисам до-
била ништа осим витамина и савет 
за много течности и лежање. Читала 
сам књиге, писала, гледала серије, 
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имала подршку пријатеља. Поштовала сам све 
препоруке и бројала дане, јер знам да све може 
пребрзо да се преокрене, само за пар сати. Најва-
жније је да уочимо сваку промену, да преурање-
но не мислимо: биће све ок. Задњи дани болести 
у овој борби могу да  буду  критични.

Ментално здравље    
Свако јутро перемо зубе, умивамо се и тако 

даље... Баш тако морамо у себи пронаћи снагу за 
радост и осмех. Упркос проблемима наши живо-
ти иду даље, а правац свега тога зависи од нас. Не 
могу зауставити ову пандемију и вратити живот 
какав сам живела, али зато могу да макар мало 
осмеха унесем у своје дане. Могу да читам књи-
ге, да вежбам, да пишем своје текстове, да будем 
подршка себи и другима. Успех је макар и уз фи-
лмове и серије да се опустимо. Веома добро знам 
колико је тешко направити први корак, маштати 
о нечему и правити планове и сањати, за мене је 
боље и то него да ме моји најближи гледају са су-
зама и страхом на лицу.        

Пошаљите поруку пријатељима, породици, 
питајте неког драгог, како си? Поједите омиљени 
слаткиш, учините неко добро дело, видећете да је 
осмех најјачи лек који је без обзира на све потре-
бан свима нама. Ментално здравље се може сачу-
вати нашом добром животном вољом!              

Хајмо, сада, један леп осмех према сунцу, са 
вером да нас чекају неки лепши дани.        

Јелена Радовић

O  HRANI

Čovek je zadovoljniji kad ima 
dobar ručak na stolu
nego kad njеgova žena 
govori grčki.

Samjuel Džonson
engleski leksikograf

(1709-1784)

Čudno je kako dobar ručak
i dobro gošćenje mogu
svakog da izmire.

Samjuel  Pips
engleski pisac

(1633-1703)

Kaži mi šta jedeš
pa ću ti reći ko si.

Anseln Brija Savaren
francuski političar

(1755-1826)
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„Акција адаптирања и сређивања 
куће трочланој породици Џилитов 
из Бечеја почела је захваљујући Уд-
ружењу ЦДП „Сунце“  и организацији 
„Буди херој“ из Новог Сада, уз вели-
ку помоћ општине Бечеј, као и Цен-
тра за социјални рад Бечеј и бројним 
људима великог срца. 

Мајка Илона и сестра Жељана 
брину о Љиљани која има један од 
тежих облика церебралне парали-
зе. Девојчица не може да хода, ни 
да говори, користи пелене... Мајка 
Илона мора да јој посвети сваки 
тренутак. Љиљанина мајка Илона 
се обратила нашем Удружењу за по-
моћ. 

Нисмо могли игнорисати жи-
вотно питање наше мале чланице 
Љиљане и њене самохране мајке. 
Секретарка  нашег удружења Јова-
на Сајић, уз велику жељу,  је покре-
нула ову хуману акцију. Убрзо зајед-
но са Јованом ка Бечеју се запутио 
наш дугогодишњи пријатељ, Миша 
Бачулов, из организације „Буди хе-
рој“, те су међу првима постали део 
ове акције . 

Ова дивна породица дочека-
ла их је у скромној дневној соби, 
јединој коју греју. Спаваћа соба у 
којој све три спавају ноћу је хладна, 
исто као и кухиња и купатило. Када 
зазими, лежај преместе у дневну 

собу да се не би смрзле. Кроз про-
зоре пробија хладан ваздух. Илона 
покушава да заустави хладноћу за-
шушкавањем прозора изношеним 
стварима! Дрво прозора је готово 
иструлило. На зидовима и плафо-
нима виде се трагови покушаја да 
испуцалу кућу барем мало доведу у 
ред. Ова храбра али измучена жена 
објашњава да нема довољно новца 
за правог мајстора. Нисмо дуго че-
кали за почетак акције. Све више се 
јављало људи, да нам помогну, који 
имају срце баш попут највеће и нај-
дивније куће!

Након више од месец дана адап-
тације куће, сви смо схватили да смо 

АКЦИЈА
ЉУДИ ВЕЛИКОГ СРЦА
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један сан претворили у јаву. Као уд-
ружење се поносимо јер смо ми по-
кренули ову иницијативу, иако је то 
ван наше делатности. Ипак је жеља, 
да помогнемо, била већа од свега. 
Заиста је било потребно само мало 
добре воље и издвојеног времена 
да би се некоме поправио живот из 
корена.    

Дошао је дан када се породици 
вратио осмех на лице. Сузе радос-
нице говориле су све.  Старија ћер-
ка Жељана, прва је рекла: „ Мама 
данас ћемо овде спавати “. Јована 
Сајић, секретарка удружења „ Сун-
це“ из Новог Сада, рекла нам је да је 
све ово било веома емотивно, као и 
да је ово нешто највредније што је 
урадила. 

Преко двадесет фирми се укљу-

чило у ову акцију, већином дона-
цијама у виду грађевинског мате-
ријала, ПВЦ столарије, керамике, 
намештаја, али и у радној снази, у 
помоћи око исељења, а у наредних 
неколико дана свакодневно ће ови 
људи великог срца долазити да по-
могну да се унесе и породични на-
мештај и уреди двориште.

Саша Плавшин, предузетник из 
Новог Сада, захваљујући свом ве-
ликом искуству у извођену слич-
них послова, урадио је велики део: 
окупио је своје пријатеље и грађе-
винско – гипсарским радовима 
омогућио је да се породици у што 
краћем року обезбеде бољи услови 
за живот. Разговарали смо и са ос-
талим мајсторима, који су од Јова-
не, Мише и Саше чули за породицу 
Џилитов и понудили се да помогну 

у керамичким радовима, молерс-
ким, неки око електро инсталација, 
водовода.... неки и по први пут на 
оваквом задатку. Општина Бечеј 
била је ту све време трајања ове 
акције, око логистичке подршке, 
обезбеђења камиона, превоза, до-
лазака, око свих оних ситница без 
којих се овај посао не би тако брзо 
и ефикасно завршио. Није важно да 
ли смо учинили велико или, ипак, 
мало дело, битна је добра воља и 
добра намера. Желели бисмо да ова 
наша прича покрене ланац сличних 
добрих дела.  

Удружење за дечију и церебралну парализу 
„СУНЦЕ“  Нови Сад

Јелена Радовић
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СУНЦОKРЕТ фоторепортажа

IZGUBLJENO VREME SE TEŠKO 
NADOKNAĐUJE

Možete li nam se, ukratko, predstaviti za čitaoce 
„Suncokreta“?

Ja sam Una Mladenović – Specijalista 
defektolog-logoped. Diplomirala sam 
na Defektološkom faklutetu u Beogra-
du, smer logopedija. Na istom faklute-
tu završila sam 2013.godine i master 
studije. Te godine sam završila stručnu 
edukaciju – Opšta reedukacija psiho-
motorike sa relaksacijom i specifična 
reedukacija psihomotorike sa opštom 
defektološkom dijagnostikom na Insti-
tutu za mentalno zdravlje u Beogradu. 
Decembra 2019. godine završila sam 
Specijalističke akademske studije Rane 
intervencije u detinjstvu na Medicin-
skom faklutetu u Novom Sadu sa pro-
sečnom ocenom 9,00.
Od marta 2016.godine do danas ra-
dim u ŠOSO sa domom „Vuk Karad-
žić“ u Somboru. Angažovana sam kao 
povremeni član interresorne komisije 
Sombora i Apatina. Posedujem licen-
ce za rad iz oblasti zdravstva, socijal-
ne zaštite i obrazovanja. Autorka sam 
i koautorka mnogih stručnih radova 

koji se bave temama iz oblasti logo-
pedije i defektologije. Volim svoj po-
sao i imam tu privilegiju da uživam u 
njemu. Mnogo toga sam naučila od 
ljidi i dece sa kojima sam radila. I mi-
slim da je lično i profesionalno usavr-
šavanje bitno za mene. Znam da će mi 
i ovaj intervju doneti neka nova i lepa 
iskustva i izazove. 

Šta je posao logopeda?

Logopedi rade na prevenciji, de-
tekciji, dijagnostikovanju i tretma- 
nu govorno – jezičkih poremećaja i 
poremećaja glasa, tačnije: poremeća-
ja artikulacije, razvojnih govorno-je-
zičkih poremećaja, disleksije, disgra-
fije, mucanja, afazija i srodnih pore-
mećaja (dizartrija, apraksija, agnozija, 
akalkulija) kao i poremećaja žvakanja 
i gutanja. Logopedi rade i dijagnosti-
ku i tretman poremećaja komunika-
cije kod osoba koje imaju cerebralnu 
paralizu, oštećenje vida, autizam, 
oštećenje sluha, višestruko ometene 
osobe, kod osoba sa demencijom i 

cerebralnim promenama koje prate 
starenje, kod osoba sa rascepom usta 
i nepca. Logopedi rade i na razvijanju 
augmentativnih i alternativnih in-ter-
ventnih metoda u komunikaciji.

Logopedski tretman primenjuje se u 
svim životnim dobima. Logopedija je 
samostalna interdisciplinarna naučna 
disciplina koja se nalazi na raskrsnici 
medicinske, lingvističke, psihološke 
i obrazovne nauke, tako da logoped 
individualno posmatra svaku osobu 
kao bio-psiho-socijalno biće.

Zašto osobe sa cerebralnom paralizom teško govore?

Zbog kvalitativnog motoričkog po-
remećaja, oštećenja mozga, kao i 
strukturalnih abnormalnosti govornih 
organa. Motorički govorni problem se 
javlja kod osoba sa cerebralnom pa-
ralizom kada je deo mozga koji kon-
troliše govornu produkciju oštećen, 
veza između mozga i govornih mišića 
je pogođena. To može pogoditi jedan 
ili više govornih podsistema: disanje, 
fonaciju, rezonanciju, prozodiju, arti-
kulaciju. Produkcija govornih glaso-
va može biti veoma otežana, ali mo-
ramo reći da se ispoljava u različitim 
stepenima izraženosti individualno 
za svaku osobu. Usne, jezik, nepce, 
mišići lica i glasnice mogu biti neko-
ordinisani, što predstavlja problem 
pri govornoj produkciji. Razumljivost 
dodatno može biti otežana naruše-
nim disanjem i samim tim i smanje-
nom jačinom, promenljivom brzinom 
i ritmom i nepravilnom visinom glasa.
Poremećaj mišićnog tonusa mišića 
usana, jezika, obraza i vilice, kao i pro-

Znajući koliko osobe ca cerebralnom paralizom često imaju problem sa ote-
žanim govorom, zamolili smo logopeda Unu Mladenović na razgovor.
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blemi u funkciji pokreta i nedostatak 
senzomotornih iskustva, dovode do 
problema sa govorom kod osoba sa 
cerebralnom paralizom. Takođe i fizi-
ološki problemi kao što su spušteno 
meko nepce, okluzija mandibule ili 
maksile (nepravilan zagrižaj), abnor-
malnosti zuba i slično.

Kako se, sve, može pomoći da se takvim osobama 
govor popravi?

Tretman sprovodi logoped koji u 
njega uključuje ojačavanje ili opušta-
nje govorne muskulature ili upotrebu 
kompezatornih tehnika. Određene 
logpedske vežbe mogu da ojačaju i 
poboljšaju funkciju mišića koji su za-
duženi za stvaranje glasa ili mogu da 
poboljšaju disanje kroz relaksaciju 
pogođenih mišića. Logoped može na-
učiti pacijenta kako da usporen govor 
postane razumljiviji, kao i tehnikama 
koje služe da poboljšaju način izgova-
ranja reči i skraćivanje pauza između 
reči. Logoped na početku radi pasiv-
ne masaže orofacijalne regije kao i 
termo/taktilne stimulacije radi kori-
govanja pojačane salivacije, nemo-
gućnosti gutanja pljuvačke i jačanja 
mišića usana, jezika, obraza i vilice. 

Pasivna masaža ima značaj i u sen-
zornom osvešćivanju prostora oralne 
duplje i govornih organa. Poboljšanju 
oralne funkcije pomaže i primena lo-
gopedskih instrumenata, kao što su 
logopeske sonde. Ako je narušeno 
disanje, sprovode se i vežbe disanja i 
relaksacije, ali i vežbe fonacije. Ne po-
stoje dve iste osobe sa cerebralnom 
paralizom, zato je neophodno napra-
viti individualni plan logopedskog 
tretmana.

Da li prisustvo nepravilnog disanja, treme i lošeg 
socijalnog okruženja imaju uticaj na otežani govor?

Naravno. Za govor je bitno pravilno 
usmeravanje vazdušne struje, motor-
na spremnost govornih organa, kao 
i stimulativno socijalno okruženje. 
Govor i jezik su najsloženije psiho-
fiziološke funkcije, ali su podložne i 
delovanju raznih riziko faktora, neke 
od njih ste sada naveli. Za normalan 
govorni razvoj neophodan je niz or-
ganskih, psihičkih i socijalnih činilaca.

Koliko je važno započeti logoped terapije u detinj-
stvu?

Veoma je važno započeti sa logo-
pedskim tretmanom što ranije, da bi 
se smanjila odstupanja u govorno-je-
zičkom razvoju i unapredio celokupni 
razvoj i kvalitet života deteta i cele 
porodice. Započinjanje rane govorno 
jezičke stimulacije dovodi do boljeg, 
bržeg i efikasnijeg napredovanja de-
teta. Sve više logopeda i stručnjaka 

drugih profila govori o značaju rane 
intervencije u detinjstvu. Neuronauka 
nam je pokazala da se razvoj mozga 
nalazi na svom najvišem nivou na 
uzrastu između rođenja i treće godine 
i da baš tada postoje „Kritični periodi“ 
za senzorne, motorne i jezičke spo-
sobnosti. Ti kritični periodi su ustvari 
optimalno vreme za stimulaciju. To je 
ustvari period koji je od suštinskog 
značaja za rane intervencije, naročito 
kod dece koja su opterećena faktori-
ma rizika kao što je cerebralna para-
liza. Rana detekcija i rana stimulacija 
su siguran put ka ostvarivanju punog 
razvojnog i govornog potencijala de-
teta i boljeg funkcionisanja cele poro-
dice.

Postoje li vežbe koje se mogu raditi i samostalno kod 
kuće da bi se održao kvalitet govora?

Postoje vežbe koje se samostalno 
ili uz pomoć ukućana rade kod kuće 
da bi se unapredio ili održao želje-

ni kvalitet govora. Svakom detetu ili 
osobi logoped individualno zadaje 
one vežbe koje su baš za tu osobu i 
njen problem. Ne postoje dve osobe 
sa cerebralnom paralizom sa identič-
nim problemom govora, zato je i plan 
vežbi „krojen po meri“ svake osobe 
individualno. Najbolje je vežbe kod 
kuće sprovoditi po preporuci svog lo-
gopeda i u konsultaciji sa logopedom 
menjati vežbe.

Da li čitanje naglas može biti jedna od tih vežbi ?

Može, ali bi bilo dobro da logoped 
objasni svakoj osobi individualno na 
koji način bi to trebala da radi. Da li 
treba da obrati pažnju na disanje, go-
vornu ekspresiju, naglašeno pomera-
nje govornih organa, ritam i tempo 
čitanja i slično.

Najbolje je da logoped obuči oso-
bu kako i na koji način da to uradi, 
da prvo provežbaju zajedno, pa da se 
onda to i kući samostalno primenjuje. 
Da bi se postigao željeni efekat.

Zašto neki ljudi pogrešno izgovaraju 
glasove č, ć, đ i dž?

Za pravilan govor važno je da mišići 
jezika, usana i vilice mogu da podrže 
pokrete koji su neophodni za izgovor 
glasova, kao i ispravno usmeravanje 
vazdušne struje. Ovo je nekada teš-
ko zato što mišići govornih organa 
nisu dovoljno korišćeni-stimulisani 
ili su nekoordinisanih pokreta i onda 
nepravilan položaj govornih organa 
i nepravilno usmeravanje vazdušne 
struje dovodi do „pogrešnog“- distor-
zovanog izgovora glasova.

Imate li šta dodati za kraj našeg intervjua ?

Izgubljeno vreme se teško nado-
knađuje. Nemojte biti zabrinuti već 
zainteresovani. Nikad nije rano kon-
sultovati se sa logopedom.

Željko Kanurić
februar 2021    
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SERVIS PERSONALNE 
ASISTENCIJE U SOMBORU

Usluga Personalne asistencije na 
teritoriji grada Sombora pruža se već 
dugi niz godina i jedan je od najvaž-
nijih programa u razvijanju vaninsti-
tucionalnih oblika socijalne zaštite 
u lokalnoj zajednici. Svrha usluge 
personalne asistencije je pružanje 
odgovarajuće individualne praktične 
podrške koja je korisniku neophod-
na za zadovoljavanje ličnih potreba 
i uključivanje u obrazovne, radne i 
društvene aktivnosti u zajednici, radi 
uspostavljanja što većeg nivoa samo-
stalnosti. (Član 100. Pravilnika o bližim 
uslovima i standardima za pružanje 
socijalne zaštite).

Pravo na uslugu imaju punoletna 
lica, koja imaju boravište na područ-
ju grada Sombora,  sa invaliditetom 
I i II stepena podrške, koja ostvaru-
ju pravo na uvećan dodatak za tuđu 
negu i pomoć, imaju sposobnost za 
samostalno donošenje odluka, radno 
su angažovana ili aktivno uključena 
u rad različitih udruženja građana, 
sportskih društava, političkih partija 
i drugih oblika društvenog angažma-

na, odnosno uključene su redovni ili 
individualni obrazovni program. (Član 
74. Pravilnika o bližim uslovima i stan-
dardima za pružanje socijalne zaštite). 

U 2020. godini zadatak pružanja us-
luge Personalne asistencije preuzela 
je firma Mobility MGB doo Sombor. 
Novi pružalac nasledio je korisnike, 
zaposlene personalne asistente i na-
čin dotadašnjeg rada, uz primenu 
svih zakonskih obaveza koje se pro-
pisane Zakonom o socijalnoj zaštiti. 
Tokom 2020. godine nastavljena je 
naplata sredstava na ime učešća ko-
risnika u ceni usluge personalne asi-
stencije (participacija) u skladu sa Pra-
vilnikom o kriterijumima i merila  za 
učešće korisnika i njihovih srodnika u 
ceni usluge pomoć u kući, personalne 
asistencije i dnevnog boravka dece, 
mladih i odraslih lica. (Član 10. Pravil-
nik o uslovima obezbeđivanja i pru-
žanja usluge personalne asistencije; 
„Službeni list grada Sombora“).  Visina  
napalćene participacije u procentima  
je određena od strane uputnog orga-
na Centra za socijalni rad Sombor koji 

i donosi rešenje o ostvarivanju prava 
na uslugu Personalne asistencije. 

U odnosu na prethodnu godinu, 
broj korisnika nije se znatno menjao, 
te je zaključno sa decembrom 2020. 
godine uslugu Personalne asistenci-
je u Somboru dobilo 11 korisnika. U 
uslugu su uključena dva nova kori-
snika koja su ostvarili pravo na uslu-
gu, dok je jedan korisnik je na listi 
čekanja, s tim da je ostvario pravo na 
uslugu. Potreba za ovakvim vidom 
podrške primećena je kod mnogo 
više osoba sa invaliditetom I i II ste-
pena,  pa bi u narednom periodu bilo 
potrebno proširiti listu korisnika i ovu 
uslugu učiniti dostupnijom kako bi se 
osobama sa invaliditetom obezbedilo 
lakše funkcionisanje u domaćinstvu i 
zajednici.  

Mnogi korisnici koji koriste ovu 
uslugu dugi niz godina su se izjasnili 
da je ovaj vid podrške nešto sjajno i 
da im obezbeđuje nesmetano funk-
cionisanje u pogledu svakodnevnog 
života i samoj socijalizaciji. Kako kažu, 
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osećaju se prihvaćeno u društvu i ose-
ćaju da „žive“ jer im je mobilnost znat-
no unapređena. 

Ono što posebno volim u ovom po-
slu jeste saradnja sa korisnicima koji 
su sa zadovoljstvom prihvatili da ne-
posredno učestvujem u ostvarivanju 
njihovih potreba. Posao koordinatora 
mi je pružio bliži pogled na živote ko-
risnika i samo funkcionisanje u zajed-
nici sa svim benefitima ove usluge, ali 
i poteškoćama koje i dan danas imaju. 
Ono što smatram izuzetno korisnim 
i što mi pomaže da unapredim ovu 
uslugu jesu svi vidovi sugestija koje 
dobijam od korisnika u saradnji sa 
personalnim asistentima. Sugestije 
rado prihvatamo i radimo na njihovoj 
realizaciji zarad unapređenja usluge. 
Eventualne prepreke i nedostatake 
koje korisnici i personalni asistenti 
uočavaju otklanjamo i prevazilazimo 
zajedničkim snagama. 

Za najlepši deo mog posla ističem 
terenski rad i posete korisnicima, tada 
imam priliku da korisnike upoznam u 
njihovom  najbližem i najsigurnijem 

okruženju.  Nažalost zbog nastale epi-
demiološke situacije, mnoge aktiv-
nosti koje su planirane smo sprečeni 
da realizujemo, kao što su druženja, 
kulturni događaji pa i redovne pose-
te korisnicima.  Nadam se da će se u 
skorije vreme sve popraviti i da će se 
planirane aktivnosti moći uskoro rea-
lizovati.

Usluga Personalne asistencije je va-
žan činilac u oblasti vaninstitucional-
nog oblika zaštite ranjivih grupa. U 
dosadašnjoj saradnji sa korisnicima i 
zaposlenim Personalnim asistentima 
utvrdili smo neophodnost ovakvog 
vida podrške sa potrebnim unapre-
đenjem, ponajviše kroz organizaciju 
prevoza koji bi im bio dostupan za 
odlaske na važne preglede i u Zdrav-
stvene ustanove. Osećaj pripadnosti, 
uključenosti i zbrinutosti posebno je 
važan i izražen kod ove grupe ljudi, 
te oni male promene i unapređenje 
usluge dočekuju sa oduševljenjem i 
pohvalama. Možemo reći da smo sa 
korisnicima u dosadašnjem periodu 
ostvarili odnos poverenja i uzaja-
mnog poštovanja, uvažavajući njiho-

ve predloge i sugestije. Komunikacija 
sa koordinatorom kao posrednikom 
u zadovoljavanju njihovih potreba je 
ocenjena veoma visokom ocenom, 
što je veoma značajno u prepozna-
vanju i uvažavanju zahteva i potreba 
naših korisnika. Takav odnos ćemo i 
ubuduće negovati.

Pružalac usluga konstantno nastoji 
da unapredi način organizacije uslu-
ge shodno sugestijama i preporuka-
ma korisnika koje su se ticale eventu-
alnih propusta za koje je odgovoran i 
koje može da menja. Međuinstituci-
onalna saradnja i dalje ostaje važan 
izazov i preduslov adekvatnog pristu-
pa potrebama korisnika, pa možemo 
istaći da smo tokom ovog perioda bili 
zadovoljni saradnjom sa Centrom za  
socijalni rad, što je bilo preduslov za 
pravovremeno i adekvatno postupa-
nje sa korisnicima.

Anamarija Bošnjak
Master psiholog i koordinator savetnik 

usluga SPA u Somboru    

О VOJNICIMA

Najveći je osvajač
onaj koji zna da pobedi
bez borbe.

Lao Ce
kineski filozof

(604–531 pre nove ere)

Tri četvrtine vojničkog života
prođe u bespomoćnom čekanju.

Eugen Rozenštok
nemački istorčar

(1888-1973)

Ne pobeđuje veća vojska.
Pobeđuje zemlja 
koja ima bolju priču.

Šaši Taror
indijski političar i pisac



SUNCOKRET  

UTICAJ VIRUSA KOVID 19 
NA DRUŠTVENI ŽIVOT
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Opšte je poznato da grad čini nase-
lje sa većim brojem stanovnika, gde 
su odnosi među ljudima i pre pojave 
virusa kovid 19 bili udaljeni. Među-
tim, treba istaći da je epidemija još 
više uticala na te odnose , promenila 
život iz korena kao i način društve-
nog funkcionisanja.

Pojavom virusa kovid 19 način 
društvenog delovanja se izmenio 
u mnogim segmentima. Pre svega 
došlo je do obustave rada škola, vr-
tića i univerziteta. Kad govorimo o 
sistemu poslovanja treba istaći na, 
čija to profesija dozvoljava, rad od 
kuće putem interneta. 

Kao što sam napomenula sve je to 
veoma uticalo na društveni život 
ljudi. Na samom početku  vanred-
nog stanja tokom policiskog časa 
u martu 2020-te dolazi do totalne 
obustave rada kafića, klubova i svih 
institucija zabavnog tipa. Bile su 
otvorene jedino prehrambene pro-
davnice. Stariji sugrađani su tokom 
policiskog časa bili snabdevani od 
strane mlađih sugrađana jer nisu bili 
u mogućnosti da to čine sami zbog 
ograničenog kretanja. Gde je bilo 
potrebno tu pomoć je pružala i naša 
vojska.

Nošenje maski i zaštitne  opreme od 
marta 2020 postaje nažalost naša 
svakodnevnica. Neretko možemo 
čuti apel nadležnih da izbegavamo 
gužve. Sva udruženja za osobe sa 

bilo kakvim vidom invaliditeta nisu 
mogla normalno da rade. Ujedno 
treba istaći da su upravo ova udru-
ženja često i jedini vid druženja i 

komunikacije za mnoge osobe sa 
invaliditetom.

Milena Đurić



СУНЦОКРЕТ размишљања

ЉУБАВ ЈЕ КЉУЧ 
ЗА СПАС ЧОВЕЧАНСТВА

Из љубави смо рођени, дошли на овај 
свет, спознали и још увек спознајемо, 
чаробну страну и мане које са собом 
сваки дан изнова рађа и у живот уно-
си. Рођени смо нејаки и с љубављу од-
гајани. 

Иако је живот трновит и тeжак, успе-

ла сам да пребродим све. Некадашњи 
снови остварени су и сад живим пуним  
плућима, баш онако како сам и сања-
ла. Кључ је у љубави као непресушном 
извору вере, снаге, оптимизма и стр-
пљењa. Немогуће за мене не постоји. 
На пијадесталу, мог успеха, стоји моја 
мајка која је од немогућег направи-
ла могуће. 0д нејаке бебе, направила 
је великог, оствареног и племенитог 
човека. Ни сестра не посустаје за ма-
мом, као ни њена породица, и моји 
пријатељи такође. Све су то моји анђе-
ли послати од Господа Бога, с једне 
стране, с друге стране су ти исти људи 
потврђени од стране мене да су веро-
достојни да ходе заједно са мном на 
мојој стази живота. Заједно да идемо 
путевима неизвесним и дугим. Путе-
вима среће, љубави и туге, путевима 
живота, истине и правде. 

Храмови су извор свеобухватног 
знања и сазнања. Исто, тако, и духовни 
храмови, у којима се свакога дана љу-
бављу хране душа и тело, најузвише-
нијом и најчистијом, љубављу Господа 
Исуса Христа према човеку.

Одабрани моји, као челик су моћни, 
великоумни и великодушни, духовно 
зрели. Оличење су ослноца у пружању 
снаге, помоћи и подршке исконске 
љубави, доброте и у лепим тренуци-
ма, као и у треницима неизвесности и 
страха једних за друге. Љубав као цен-
трални мотив који покреће све на све-
ту, биће увек основни кључ за срећу и 
спас човечанства!

 Јасна Крсмановић


