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„Suncokret“ Savez za CDP Vojvodine ZAHVALJUJE Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, 
zapošljavanje, boračka i  socijalna pitanja što je preko  Projekta Programske aktivnosti za 2022. godinu podržao 
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 94 61 975
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JEDNA REČ VIŠE 
JEDAN PROBLEM MANJE

Generalna skupština Ujedinjenih na-
cija 1992. godine proglasila je 3. de-
cembar kao Međunarodni dan osoba 
sa invaliditetom i od tada se obeleža-
va u celom svetu.Cilj je da se promo-
višu prava i potencijali osoba sa inva-
liditetom u svim sferama društva i ra-
zvoja i da se podigne nivo svesti o po-
ložaju osoba sa invaliditetom u svim 
aspektima – političkim, društvenim, 
ekomomskim, kao i u oblasti kulture.

Ovaj dan je prilika za sve nas da za-
počnemo akciju ka tome da naš svet 
učinimo inkluzivnijim za sve jer pre-
ma podacima Svetske zdravstvene 
organizacije (WHO), između 12% i 
15% stanovništva ima neku vrstu in-
validiteta.

Ovogodišnji Međunarodni dan oso-
ba sa invaliditetom u svetu obeležio 
se pod sloganom: „Liderstvo i učešće 
osoba sa invaliditetom u stvaranju 
inkluzivnog, pristupačnog i održivog 
sveta posle pandemije COVID-19 “.

Savez za CDP Srbije je povodom Među-
narodnog dana osoba sa invaliditetom 
održao tribinu pod nazivom ,,Jedna reč 
više, jedan problem manje“, čiji je pred-
met prevencija eksploatacije osoba sa 
invaliditetom. Predavači su bili: 

•	 Jelena Anđelić (Stručni saradnik za 
program borbe protiv trgovine lju-
dima  - Crveni krst Srbije)

•	Mitar Đurašković (Kancelarija za ko-
ordinaciju aktivnosti u borbi protiv 

trgovine ljudima - MUP )

•	Bogdan Uzelac (Centar za zaštitu žr-
tava trgovine ljudima - Ministarstvo 
za rad,zapošljavanje,socijalna i bo-
račka pitanja ).

Tribini su prisustvovali predstavnici 
organizacija članica Saveza za CDP, 
predstavnici Saveza multiple sklero-
ze, Saveza bubrežnih invalida, SPIKS, 
predstavnici MNRO udruženja, sarad-
nici Saveza za CDP Srbije – BDA, CIP, i 
brojni roditelji i članovi porodica oso-
ba sa invaliditetom.

Predavači su podelili kontakt u slu-
čaju prepoznavanja bilo kog oblika 
eksploatacije osoba sa invaliditetom 
ili trgovine ljudima, a oni će ispratiti 
eventualni slučaj do kraja.
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MUZIKA KAO LEK

Кажите нам нешто о себи? 

Ја сам Прим. др сци мед. Ранка Ра-
дуловић, психијатар, психотерапеут 
ЕЦП, музикотерапеут, оснивач и су-
первизор Удружења музикотерапе-
ута Србије. Запослена сам од 1994. 
на Клиници за психијатрију Клинич-
ког центра Србије. Директор сам 
Хаторума – центра за едукацију и 
саветовање из музикотерапије из 
Београда. 

Када су, још, људи приметили позитивно деј-
ство музике?

Примена музике у лечењу је позна-
та од племенских заједница, среће 
се у библијским изворима, а проте-
же кроз све периоде развоја људ-
ске историје, па све до данас. 

Од када се код нас примењује музикотерапија?

Први на нашим просторима, који 
се помиње да је примењивао му-
зикотерапију у другој половини ХХ 

века, је био др Петар Станковић. Он 
је већину свог радног века провео у 
инострансву.
Музикотерапију континуирано при-
мењујем од 1994. године на Клиници 
за психијатрију Клиничког центра 
Србије; Удружење музикотерапеута 
Србије је формирано 2001. Eдука-
ција из музикотерапије је почела 
2002. године, па формирање стру-
ковне асоцијације и почетак еду-
кације музикотерапеута сматрамо 
почецима развоја музикотерапије у 
нашој земљи у формалном смислу.

У коју грану медицине би се могла сврстати те-
рапија музиком?
Музикотерапија се примењује у 
свим гранама медицине.
Како музикотерапија може да помогне особама 
са церебралном и дечијом парализом?
Музикотерапија може да помогне 
у развоју психомоторике, слуха и 
концентрације, прихватању себе 
и других, развоју социјалних веш-
тина и у решевању актуелних про-
блема. Ово је објашњено у мојој 
књизи „Интегративна музикотера-
пија и церебрална парализа“, где 
су објављени резултати о примени 
ове музикотерапијске методе код 
деце са последицама  церебралне 
парализе, што је део моје доктор-
ске дисертације која је настала још 
2001 године.
Поред ове методе, користимо и 
друге методе чији сам аутор, а то 
су: метод музичког избора, арт му-
зикотерапија, терапијско писање 
песама, аналитчко слушање музике 
- метод вођених фантазија. 

Тема музикотерапије се све више спомиње у данашњим медијима. Онима који воле музику активно, или 
пасивно ( само је слушају ) то још више потврђује позитивно дејство музике. Како  се ova здравствена 
услуга данас све  више препознајe и доказујe то нас је подстакло да замолимо за интервју докторицу 
Ранку Радуловић, која више од тридесет година у свом раду успешно примењује терапију музиком. 



СУНЦОКРЕТ
su

n
co

k
re

t

5

 

У зависности од методе, оне се при-
мењују од најранијег детињства до 
старости, индивидуално и у групи, 
а ефекти њихове примене се прате 
током времена, помоћу посебних 
инструмената праћења.
Музикотерапија се примењује и код 
чланова породице, како би процес 
лечења и рехабилитације био опти-
малан, а резултати још бољи.
У зависности где музикотерапију 
примењује, музикотерапеут делује 
као равноправан члан тима.

Које су друге дијагнозе где музикотерапија, та-
кође, може да помогне?
Музикотерапија се примењује у 
свим гранама медицине, и користи 
се у дијагностици, терапији, пре-
венцији и рехабилитацији. Музико-
терапија представља скуп клинич-
ки проверених метода које користе 
звук који може, и не мора бити му-
зика: те методе се примењују путем 
певања, слушања музике, свирања, 
писања песама, цртања или покре-
та. Примењује се у свим узрасним 
групама, код свих особа, без обзира 
на њихове вербалне, психичке и те-
лесне капацитете или степен музи-
калности.

Како музикотерапеут одређује музику за па-
цијента?

Пре почетка се обави први преглед 
и музикотерапијски интервју. 
Када планирамо примену музике 
у оквиру одређеног музикотера-
пијског метода, имамо у виду еле-
менте звучног идентитета нашег 
клијента (његов лични развој, му-
зички укус и значајна музичка ис-
куства, порекло, породицу, нацио-
налност, значајне групе, едукацију, 
степен музикалности, а за сваки му-
зикотерапијски састанак музика се 
бира у односу на биопсихосоцијал-
не факторе датог тренутка и тера-
пијски циљ који желимо да постиг-
немо, краткорочно и дугорочно.

Ако неко жели, лично, да покуша лечење музи-
ком да ли му је потребан упут неког одређеног 
специјалисте?
Уколико постоји професионални 
музикотерапеут у некој здравстве-
ној установи секударног или тер-
цијалног нивоа, пацијент може да 
добије услугу бесплатно, преко упу-
та лекара опште праксе или лекара 
специјалисте.
Пошто се музикотерапија примењује 
и код здравих особа, деце и одрас-
лих, у циљу подстицања душевнох и 
телесног здрављ и духовног развоја, 
услуга може да се добије приватно, 
као и у нездравственим установама 
(школама, обдаништима, старачким 
домовима, предузећима) са којима 

Хаторум има потписан споразум о 
сарадњи.
Ко све може да заврши курс за музикотерапеута 
и стекне лиценцу за рад?
Едукација професноналних музико-
терапеута траје четри године и ре-
ализује је Хаторум доо – центар за 
едукацију и саветовање из мизико-
терапије из Београда, под окриљем 
Удружења музикотерапеута Србије.
 Едукацију могу да упишу кандидати 
који су музички образовани тј. знају 
да свирају, који су претходно зав-
ршили факултет или су на задњој 
години факултета и који прођу 
пријемни интервју који говори о 
психолошкој подобности за улазак 
у такву врсту школовања.
По завршетку школовања се добија 
струковни сертификат професио-
налне асоцијације и уписује у реги-
стар професионалних музикопте-
рапеута Удружења музикотерапе-
ута Србије, који се обнавља сваких 
пет година.
Ово су једини важећи сертифика-
ти који говоре о професионалним 
музикотерапијским квалификација-
ма, док држава не преузме на себе 
формирање коморе музикотерапе-
ута и издавање лиценци за профе-
сионалне музикотерапеуте.

Да ли се у Србији и у суседним земљама одр-
жавају скупови музикотерапеута ради размене 
идеја и искустава?
Удружење музикотерапеута Србије 
органзује предавања и стручне 
састанке, а као члан Европске музи-
коптерапијске конфедерације, ре-
довно учествујемо на заједничким 
скуповима која ова организација и 
професионалне организације му-
зикотерапеута из земаља чланица 
организују.

Можете ли лично да нам испричате неки ваш 
пример где је терапија музиком неком изузетно 
помогла?
За више од тридесет година моје 
праксе, видела сам да је музико-
терапија помогла многим особа-
ма. Зависи да ли је примењујемо 
у дијагностици, терапији, превен-
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цији, рехабилитацији или подсти-
цању развоја.
Међу многима, посебно ми је драго 
када видим како су моји пацијенти 
са последицама церебралне пара-
лизе, а који су као деца, у свом ле-
чењу, поред осталих терапијских 
метода лечени и интегративном му-
зикотерапијом, сада порасли, како 
напредују, користе своје капацитете 
и како су укључени у друштво.

Како видите будућност музике уопште и будућ-
ност ове медицинске услуге?
Будућност музике је извесна и до-
бра, јер док буде људи, биће и му-
зике.
Развој друштва прати и развој му-
зике; квалитетна музика нема рок 
трајања, и заувек остаје са нама; 
развијају се нови жанрови, а раз-
вој технологије има утицај на ства-
рање, извођење, слушање и чување 

музике; долази до убрзаног развоја 
старих, али и до настајања нових 
научних дисциплина, које се баве 
музиком. 
Музикотерапија се развија вели-
ким корацима, настају и развијају 
се нове музикотерапијске методе 
и инструменти праћења ефеката 
њихове примене, а бројна истра-
живања се презентују и публикују. 
Све већи је број заинтересованих 
особа за едукацију из музикотера-
пије. Професионалне асоцијације 
се повезују на интернационалном 
нивоу, знања и искуства размењују, 
а законске регулативе се доносе 
у многим земљама. Државе пре-
познају да је много бољи квалитет 
здравствене и социјалне заштите, 
превентивни рад са здравима, као 
и уштеде у здравственом систему, 
у срединама где је музикотерапија 
развијена и прихваћена. 
Будућност музикотерапије у Ср-

бији је извесна, јер је добила свој 
законски оквир као здравствена 
дисциплина коју плаћа Републич-
ки фонд здравственог осигурања, 
а музикотерапеути су од 2019. пре-
познати као независна професија 
здравствених сарадника. Доно-
шењем Закона о музикотерапији 
овај процес законског регуласања 
ће се финализирати, јер ће се омо-
гућити примена музикотерапије у 
установама здравствене заштите, 
као и у установама социјалне за-
штите, школским и предшколским 
установама и музикотерапијским 
саветовалиштима. Закон о музико-
терапији ће спречити злоупотребу 
музикотерапије. Уколико држава 
подржи школовање музикотерапе-
ута и препозна Хаторум као центар 
од националног значаја и да под-
ршку школовању музикотерапеута, 
онда ће брзина којом ће се ова про-
фесија развијати бити већа, профе-
сионални музикотерапеути ће се 
запослити на свим местима где су 
потребни, како би што већи број 
корисника добио музикотерапијску 
услугу. 
О музикотерапији као професији, 
њеној примени и најновијим ис-
траживањима можете прочитати у 
мојој новој књизи „ Музикотерапија 
као професија “. 

Да ли би сте, можда, неком приликом дошли у 
Сомбор да нам одржите једно предавање?
Хвала на позиву. Доћи ћу када ме 
позовете. 

 Жељко Канурић 
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SUNCOKRET 

Moje prvo iskustvo crtanja, ostalo 
mi je trajno zapisano u sećanju, i 
to ne baš najlepšem. U 5. razredu 
osnovne škole, nastavnica likov-
nog nam je zadala temu da nacrta-
mo list kestena. Svakome od uče-
nika je stavila na sto po jedan list. 
Dugo sam gledala u suvi list ispred 
sebe. Osećanja i misli su mi bili 
pomešani a pitanja su se nizala: „ 
Šta sad ja sa tim listom da uradim i 
odkud nastavnici ideja da ja sa ne-
voljnim pokretima uopšte mogu 
bilo šta da nacrtam? “ Ali, sreća je 
što meni volje i mašte nikad nije 
nedostajalo, te sam prihvatila iza-
zov i snašla se. Posle tog iskustva, 
slikanje još nije postalo moj izbor. 

 Ni sanjala nisam da će slikanje 
dvadeset godina kasnije, ipak, po-
stati sastavni deo mog života i vr-
sta terapije bez koje se ne osećam 
potpunom ukoliko jedan dan ne 
slikam.

A kako je sve počelo? Pa kao i sva-
ka prava ljubav spontano i bez 
najave. U našem boravku je bila u 
toku neka radionica a meni je jed-
na četkica zapala za oko i pored nje 
paleta boja. Zamolila sam asisten-
tkinju da mi na nekom plastičnom 
poklopčiću, umeša par boja. Laga-
nim pokretom leve ruke, bojažljivo 
sam spustila četkicu u boju i preci-
zno postavila ruku na platno kako 
bih povukla moj prvi vodoravni 
talas. Za njim i drugi, treći i odjed-
nom sam shvatila da gledam u 
more. Ushićena sam i ne mogu da 
verujem. Oko mene se okupljaju 
drugari i svi sa radošću uzvikuju:“ 
Bravo Jeco!“ Ja i dalje ne verujem 
ali inspiracija i mašta, odjednom 
naviru i ja osećam potrebu da sli-
kam i ne stajem jer se desilo čudo ! 
Ispred mene je more veselih talasa 
i boja a u mojoj mašti nižu se in-
spiracije za nove slike. Pokušavam 
četkicom viziju da prenesem na 

platno ali nailazim na brojne pre-
preke. U pomoć priskače moja asi-
stentkinja i zajedno pravimo plan 
savladavanja raznih tehnika, koje 
bi mogle biti prilagođene mojim 
pokretima. Tada počinje, potpu-
no novo poglavlje u mom životu. 
Pretraga i savladavanje novih teh-
nika, uopšte nije lako, zbog mojih 
nevoljih pokreta i želje da odmah 
i sve bude savršeno. Ipak, sada 
sam zrelija i znam da za sve tre-
ba mnogo vežbe i strpljenja. A to 
možemo svi samo ako smo uporni 
i imamo ogromnu želju da zami-
šljeno materijalizujemo. Nije mi 
bilo teško da se suočim sa nekom 
novom tehnikom koju baš nisam 
mogla odmah da savladam. Nema 
odustajanja ! Prelazimo na sledeću 
tehniku. Pravu slikarsku tehniku za 
mene ćemo negde usput prona-
ći...ili će u međuvremenu, tehnika 
pronaći mene. 

Počela sam sa debelom četkicom 
a zatim sa sunđerom za pranje po-
suđa koji ima dve strane, glatku i 
obrazivnu. Tako nastaje trava i liš-
će. lenjirom slikam grančice i sta-
bla ali osećam da nešto nedostaje, 
ah da, nedostaju latice cveća a tu 
pronalazimo tehniku slikanja šta-
pićima za uši. To je bio veliki izazov 
jer zahteva preciznost, koncetraci-
ju i strpljenje. Nije mi bilo teško da 
jedan pokret uvežbavam i čitav sat 
dok ne postignem oblik koji sam 
zamislila. A svaki savladan potez 
u meni budi želju da ga prevazi-
đem i naučim novi, još zahteviji i 
teži. Tako nastaju beskrajna polja 
lavande, uljane repice, žita...

Zatim učim da mešanjem boja 
dobijem neku drugu ali ih mešam 
prstima i isprobavam na nekoj 
podlozi i tako, opet bez najave, 
shvatim da umesto četkice mogu 
da slikam prstima. Nastaju pre-
divne slike olujnog neba, zalaska 

sunca, uranka, vodopada, šarenih 
cvetnih polja, obala uz reku i more 
u svim godišnjim dobima. Ali to 
nije sve. Radost koju mi donosi sli-
kanje oslobodila me je ustezanja 
za govorim. Kao osoba koja ima 
otežan govor, ustezala sam se ili 
pričala uz veliki napor. Sada sam 
potpuno opuštena i sve je manje 
ljudi koji me ne razumeju. Ima ne-
što u motorici mojih pokreta, dok 
slikam, koji me oslobađaju spazma 
govornih mišića. Radim motivaci-
one tribine i više nemam tremu. 
Nesmetano razgovaram preko te-
lefona i tu promenu su uočili svi iz 
mog okruženja.

 Ja sam vam napisala moje lepo 
iskustvo inspirisano bojama a 
vama želim da pronađete u sebi 
neki vaš izvor radosti i razlog za 
osmeh. Nije teško, verujte mi! 

Jelena Radović

IGRA BOJA
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СУНЦОКРЕТ ФОТОРЕПОРТАЖА

Za osobe sa fizičkim invaliditetom, 
cerebralnom paralizom, izlazak i uži-
vanje u prirodi je izazov. Da bi se radi-
le stvari koje neinvalidne osobe rade 
bez razmišljanja, potrebno je mnogo 
više koraka, kao i smeštaj i pristupač-
nost, pa čak i prilagodljiva oprema. 
Postavljanje šatora ili pešačenje la-
kom stazom može se činiti običnom 
aktivnošću, ali za dete ili odraslu oso-
bu s cerebralnom paralizom može biti 
zastrašujuće ili čak nemoguće. Pro-
vođenje vremena na otvorenom, uži-
vanje u parkovima i stazama treba da 
bude nešto što svako može da radi, a 
to je moguće. Vi samo treba da znate 
gde da pronađete smeštaj i da se ras-
pitate o pristupačnosti.

Prednosti prirode i 
provođenje vremena na 
otvorenom
Prvo, važno je razumeti zašto inva-
liditet ne treba da spreči nikoga da 
izađe napolje da uživa u svežem vaz-
duhu i aktivnostima. Istraživači su 
otkrili da postoje značajne koristi za 
mentalno i fizičko zdravlje ukoliko 
se vreme provodi napolju. Svako, a 
posebno neko ko živi sa ograničenji-
ma cerebralne paralize, može imati 
koristi poput poboljšanja raspolože-
nja i drugih zdravstvenih efekata kada 
je napolju.
Jedna studija, na primer, ustanovila 
je da samo pet minuta provedenih 
aktivno napolju izaziva značajna po-
boljšanja u samopoštovanju i raspo-
loženju. Druga studija     je pokazala 
da čak i lagana šetnja u parku ili bilo 
kojoj prirodnoj oblasti na otvorenom 
može da smanji znakove depresije u 
mozgu. Dokazano je da sunčeva sve-

tlost podiže raspoloženje i smanjuje 
depresiju i anksioznost. Biti aktivan 
doprinosi povećanju raspoloženja i 
fizičkim zdravstvenim prednostima, 
jednostavno biti napolju u prirodnom 
okruženju je dovoljno da nam pomo-
gne da se osećamo bolje. To znači da 
nekome sa fizičkim invaliditetom nije 
potrebno mnogo, samo pristup priro-
di, parkovima i prirodnim područjima.

Pristup invalidskim 
kolicima
Ako imate dete sa cerebralnom pa-
ralizom, želite da mu pružite najbolji 
život, to znači obezbeđivanje pristu-
pa parkovima i prirodi. To može biti 
zaista izazov ako vašem detetu tre-
baju invalidska kolica za kretanje po 
okolini, ili čak ako koristi hodalicu ili 
neko drugo pomagalo. 
Bez obzira na vrstu ili stepen fizičkog 
invaliditeta, izlazak na otvoreno je 
mnogo izazovniji za vas i vaše dete. 

СУНЦОКРЕТ

UŽIVANJE U PRIRODI 
ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
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O  INTELIGENCIJI

Inteligencija u lancima
gubi na jasnoći ono što
dobija u snazi.

Alber Kami
francuski pisac

(1915-1960)

Inteligentnom čoveku
možete da naredite,
ali ne možete da ga ubedite.

Konfučije
kineski filozof

(551–479 pre nove ere)

Čista inteligencija 
bez dovoljne snage volje
je kao uglačani mač bez oštrice.

Džon Milton
engleski pesnik 

(1608-1674)

Vredi, međutim, da saznate gde ćete 
imati pristup i da se potrudite da 
tamo stignete i uživate da budete na 
otvorenom. Mnogi parkovi, posebno 
državni i nacionalni parkovi, imaju 
barem neke staze koje su popločane 
tako da se možete kretati u invalid-
skim kolicima ili sa šetačem.

Kampovanje, 
bez barijera
Kampovanje je takođe veliko iskustvo 
za svakoga, uključujući i dete sa cere-
bralnom paralizom. Umesto samo sat 
vremena ili par dana u prirodi, kam-
povanje pruža više iskustva. Kada pla-
nirate kampovanje, najbolje je osigu-
rati da lokacije na koje putujete imaju 
pristupačne kampove. Takođe je do-
bra ideja da rezervišete pristupačnu 
lokaciju unapred.

Organizacije koje 
pružaju pristupačnu 
spoljnu rekreaciju
Postoje klubovi koji pomažu deci i 
odraslima sa invaliditetom kao što su 
cerebralna paraliza da imaju iskustva 
kao i svi drugi, uključujući i aktivnosti 
na otvorenom. Na primer, Planinar-
sko sportski klub “Balkan” je posebno 
ponosan na saradnju sa Sportskim 
savezom osoba sa invaliditetom Be-
ograda, sa kojima je ostvario partner-
stvo, zajedničke projekte i akcije. Sa 
Sportskim savezom invalida Srbije, u 
avgustu 2009. organizovan je kamp 
na Durmitoru i ostvaren uspon na Bo-
botov kuk i Mali Žurim. U ovom klubu 
inkluzija je duboko ukorenjena. Gru-
pa organizuje aktivnosti i obezbeđuje 
adaptivnu opremu koja omogućava 
da svako učestvuje. Vodiči i osoblje su 

iskusni i posebno obučeni za rad sa 
ljudima svih sposobnosti i sa različi-
tim ograničenjima.
     Prednosti boravka na otvorenom, 
aktivnog života i mogućnosti da uče-
stvujete u avanturama ne mogu biti 
precenjene za dete sa cerebralnom 
paralizom. Ova iskustva   na otvore-
nom su dobra za sve, i niko ne bi tre-
balo da bude isključen iz mogućnosti 
da učestvuje. Ako imate dete sa cere-
bralnom paralizom, možete mu pru-
žiti iskustvo na otvorenom. Možda će 
biti potrebno malo više planiranja, ali 
to se može uraditi. Pronađite parkove 
sa najboljom pristupačnošću, kam-
pove koji imaju pristupačne lokacije 
i organizacije koje se trude da osigu-
raju da sva deca mogu da učestvuju u 
uzbudljivim, edukativnim i osnažuju-
ćim avanturama na otvorenom.q
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MASLINA

Drugi nazivi: Maslinka, olika, oljika, 
uljenika, ulika  
Latinski naziv: Olea europaea 

Opis biljke: Zimzeleno drvo koje ra-
ste u Sredozemlju gde se ulje, koje se 
dobija preradom plodova ove biljke, 
smatra simbolom mediteranskog na-
čina ishrane. Istovremeno je i simbol 
mira, plodnosti, izobilja i dugoveč-
nosti. Listovi su eliptični, duguljasti, 
kožasti sa tamnozelenim licem i sre-
brnastosivim naličjem i vrlo kratkom 
drškom. U prirodi se maslina u divljem 
stanju pojavljuje kao grm s trnovitim 
vrhovima grana. Međutim, maslina 
što se uzgaja kao kulturna biljka raste 
kao drvo sa stablom visokim 6 do 8 
metara..

Stanište: Raste u obalnim područjima 
Sredozemlja. U tom području uspeva 
više od hiljadu vrsta maslina što su 
nastale prilagođavanjem tlu i klimat-
skim prilikama. Cveta u aprilu i maju, 
a plod se bere u jesen.

Lekoviti deo biljke: Za lek koriste se 
listovi i plodovi masline Plod je bogat 
uljem, koji se cedi korištenjem priti-
ska kroz razne prese (hladno ceđeno 
ulje), ili se izdvaja koristeći vruću vodu 
ili paru. Ulje se koristi u ishrani kao do-
datak jelu, prženje, začinjavanje jela, 
kao i u medicinske svrhe.

Lekovito delovanje: Maslinovo ulje 
od davnina je poznato kao svestran 
lek koji leči tvrdu stolicu, isteruje ka-
mence iz žući, sprečava delovanje 
raznih bakterija, greje želudac, jača 
probavne organe, snižuje tempera-
turu, stišava grčeve u crevima i otvara 
kanale iz žučnog mehura i jetre, regu-
liše krvni pritisak i leči malariju. Koristi 
se kao podloga za izradu melema i 
raznih masti kojima se leče opekoti-
ne i kožne bolesti. Masline su važan 
izvor mononezasićenih masnih kise-
lina i dobar su izvor vitamina E. Čak 
75 odsto masti čini oleinska kiselina, 
koja smanjuje nivo holesterola. Za-
hvaljujući stabilnosti mononezasiće-
nih masnih kiselina, masline imaju za-

štitno delovanje na ćelije, posebno u 
kombinaciji s vitaminom E. Njihovim 
uzajamnim delovanjem se smanjuje 
rizik od oštećenja ćelija, i nastajanje 
upalnih procesa. 

Vitamin E je glavni telesni antioksi-
dant, topiv u mastima, koji prikuplja 
i neutrališe slobodne radikale u or-
ganizmu. Slobodni radikali su uzrok 
oštečenja koja doprinose brojnim 
oboljenjima. Tako, na primer, oksidišu 
holesterol, koji se potom taloži u arte-
rijama, a posledica može biti srčani ili 
moždani udar. Sprečavanjem oksida-
cije holesterola, masline sprečavaju i 
razvoj srčanih bolesti.

 Zoran Maksimović 
Travari Srbije
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ШКОЛА ПО МЕРИ ДЕТЕТА

Инклузија подразумева укључивање деце са сметњама 
у развоју у редован систем васпитања и образовања, а 
затим из образовног система у све сегменте друштве-
ног живота и рада. У нашој земљи редовни образовни 
систем и систем школовања деце са сметњама у раз-
воју годинама функционише са потешкоћама. У циљу 
обезбеђивања неопходне подршке, ова два система 
неминовно морају да се ускладе. 

Премда је у нашој земљи инклузивно образовање за-
конски регулисано 2009. године, оно још увек пред-
ставља новину, јер су потребни време и услови да се 
оно имплементира у школе. У многим земљама света 
Специјалне школе замењене су инклузивним моде-
лом који даје много боље резултате у образовању 
деце са сметњама у развоју. Учење у инклузивној сре-
дини у окружењу својих вршњака овој деци је много 
природније и једноставније. Од тога сва деца имају ко-
рист, развијају осећај припадности, стичу пријатеље, 

уживају у тимском раду и учествују у развоју хуманијег 
друштва. Постоје примери добре праксе у оквиру ин-
клузивне наставе, како у предшколским установама, 
тако и у основним и средњим школама. То подразуме-
ва прављење индивидуалног плана за децу са посеб-
ним потребама, укључивање личног пратиоца и аси-
стента, као и   родитеља. Веома је значајна подршка у 
физичком смислу (улазак у школу, учионицу...), а деци 
која похађају инклузивну наставу потребно је прила-
годити и наставне садржаје, у зависности од врсте и 
степена инвалидитета (на пример, за децу са сметња-
ма из спектра аутизма, са сметњама са видом, слухом, 
кретањем...). Такође, велику подршку чини и значај-
на помоћ и интеракција са вршњацима из одељења 
при учењу, цртању, физичким активностима, јер их 
то оснажује, мотивише и олакшава учење, уз осећај 
прихваћености и припадности, а уједно и сву осталу 
децу у разреду, што доводи до видно бољих резултата. 
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Kроз учење у инклузивном друштву учи се о животним 
вредностима попут љубави, поштовања, подршке, то-
леранције, сарадње, слободе, заједништва... 

Како је то, рецимо, решено у скандинавским земља-
ма, нпр. Финској, где је њихово друштво током низа 
година вршило упорну и темељну обуку грађана кроз 
разна предавања, семинаре, брошуре и уклањало 
предрасуде и негативне ставове о особама са инвали-
дитетом, због којих су се oне често дистанцирале од 
друштвених односа. Поред тога, сви објекти се у Фин-
ској граде по архитектонским решењима која одгова-
рају специфичним захтевима особа са инвалидитетом. 
Превазилажењем ових физичких и психо-социјалних 
баријера, створили су се услови за почетак спро-
вођења инклузивног образовања. То је процес који 
захтева тимски рад који укључује едукаторе, стручне 
сaраднике, родитеље и дете, као најважнију карику. 

У Финској, деца са сметњама су у редовним одељењи-
ма, док су деца са тежом менталном или телесном оме-
теношћу у специјалним одељењима у редовним шко-
лама и раде по специјалном програму. Дефектолози су 
присутни у свим школама и имају статус специјалних 
наставника који раде са децом са разним проблемима 
(пошто фински дефектолози нису стручњаци само у 
једној области, као што је то случај код нас, логопеди, 

соматопеди и слично већ имају много шира знања). 

Увођењем инклузивног образовања, школе су пре-
стале да буду институције у којима су наставни план 
и програм на врху наставног процеса, већ су школе 
сада места где се план и програм прилагођава сваком 
детету понаособ, његовим знањима и искуствима, мо-
гућностима интересовањима. 

Фински образовни систем је ту трансформацију 
успешно решио и одавно је у самом светском врху. 
Поред овога, пажња се поклања и сарадњи са роди-
тељима, који су неизоставни део образовног процеса. 
У школама постоје посебни тимови наставника који су 
задужени за координацију са родитељима, а тај однос 
и заједничка брига дају изузетне резултате у стварању 
атмосфере поверења и узајамног поштовања. 

Надамо се да ће и Србија истрајати на том путу да се 
у образовном систему настави са едукацијом запос-
лених у просвети и пружи још већа и директнија под-
ршка деци и њиховим родитељима. 

  Марија Милинковић

 Чланак је преузет из часописа
„ПРЕОКРЕТ“ бр. 83 – 84, 2019 год. 

О  POLITIČKIM IZBORIMA

Glasački listić
je ponekad jači od metka.

Abraham Linkoln
američki predsednik

(1809-1865)

To što ne učestvujete u politici
ne znači da se politika neće 
baviti vama.

Perikle
starogrčki državnik

(495–429 pre nove ere)

Negde duboko u svima nama
leži snaga koja može
da promeni svet.

Roald Dal
američki pisac

(1916-1990) 
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У организацији Савеза за ЦДП Ср-
бије 6. и 7. октобра 2021. године у Ти-
телу је обележен Међународни дан, 
као и Недеља солидарности са осо-
бама церебралне и дечије парализе 
у Србији.  Домаћин целог догађаја 
било је Удружење за ЦДП  „Прија-
тељи Титела“ из Титела. Цео пројекат 
је подржан од Министарства за рад 
и социјална питања, сектора за ОСИ. 

После добродошлице представни-
ка удружења из целе Србије, Мани-
фестација је почела  у 17 ч. испред 
хотела Тиса са обележјима догађаја:  
мајицама, беџевима и корпицама са 
бомбонама. Предходно наведено 
су  донације: продавнице ,,ДУЋАН“, 
мајке нашег члана Љубице Дурко-
вић , бифеа ,,КОЛЕ“ док је породица  
Марије Илић донирала освежење.

Поворка гостију и домаћина крену-
ла је преко трга до Дома здравља и 
до Православног храма старог пре-
ко два века, где смо присуствовали 
литургији, потом нам је свештеник 
Милош Јевросимов очитао молит-
ву за здравље. Вратили смо се на-
зад до хотела а успут су домаћини 
делили пролазницима и чланови-
ма бомбоме. На овај начин су ОСИ 
биле видљиве и препознате широј 

друштвеној заједници у виду прева-
зилажења различитости.

Дружење и размена искустава у 
свакодневним проблемима које 
прате ову рањиву популацију ста-
новништва наставило се у хотелу до 
вечере уз присуство наших најста-
ријих чланова Звонка Губринског, 
Марије Попан и наших волонтера 
из Тиела. После вечере дочекао нас 
је оркестар „Бане и Пеђа“ који су по-
здравили госте и  забавили их мело-
дијама по жељи до поноћи.

Сутрадан после доручка стигли су 
представници удружења из Савеза 
за ЦДП Србије и „Сунцокрет“ Саве-
за за ЦДП Војводине, представнице 
Сектора за заштиту особа са инва-
лидитетом из Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања. Уз подршку представника 
локалне управе Радета Мишљено-
вића и начелнице која је учествова-
ла у радном делу манифестације уз 
присуство председнице Удружења  
Надежде Влашки, секретара Ђорђа 
Очаја и мањег броја чланова због 
ограниченог броја окупљених. Пре 
почетка манифестације госте су до-
чекали представници АКУД ,,Јован 
Поповић“ из Титела у Војвођанској 

ношњи са погачом а сам програм 
је почео извођењем сплета игара 
најмлађих чланова фолклора.

Све присутне је поздравио пред-
седник Савеза Србије Славиша Шу- 
шањ. Скупу се обратила представ-
ница Министарства Јулијана Стани-
сављевић и представник домаћина 
Надежда Влашки а потом се придру-
жила начелница општинске управе.

У међувремену одржана је конфе-
ренција за штампу нашег представ-
ника Душанке Бувач и екипе теле-
визије Нови Сад која је снимила цео 
догађај.     

Програм је настављен трибином 
,,Лиценцирање услуга социјалне 
заштите као подршка инклузивном 
образовању“ коју су припремиле 
Јелена Ћурувија уз додатну подрш-
ку, у виду дефектолошко-логопед-
ских третмана, Владислава Дукића 
и наших стручних сарадника и во-
лонтера, а придружили су им се 
представници БДА и презентовали 
рехабилитационе терапије за ОСИ.

 Уследила је дискусија већине учес-
ника на теме које прате ОСИ уз раз-
не предлоге како превазићи бројне 
проблеме уз новчану подршку ло-
калних управа.

Убрзо је стигао ручак. Потом су путем 
видео бима представљене  знамено-
сти Титела и Тителског брега, уз при-
чу предствнице туристичке органи-
зације Тител Александре Николић.

Расположени и задовољни госто-
примством учесници скупа су се 
затим поздравили са домаћинима. 
Захваљујемо се особљу хотела „Тиса“ 
који су овај догађај учинли величан-
ственим. Захваљујемо и подршци 
локалне управе и нашим волонтери-
ма Јоци и Здравку који су били тех-
ничка подршка особама у колицима 
при доласку и силаску са спрата.

НЕДЕЉА СОЛИДАРНОСТИ 
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Боли ме време
Кидају сати чупају минути
На моја широка плећа
Кануће восак, дукат жути

Боли ме историја
Битке, ратови  и сатрахови,
краљеви , војводе пешадинци
Гаврани црни злослутници

Боли ме  све што је моје
Што од сунца кишу правим
Кад се заврте све магистрале
Латицама  су спокој  дале

Боли ме  то што чекам
Дан ли ћеш процвретати крај пута
Она уска прашњава титула
Сав је терет  повио је лица

Боли ме Божија казна
У јеку младости сваки дан је дар
Ко је пољима ширину  дао
Кроз ланац једини сам ја пао

Марко Иванчевић
Нови Сад

ЗАЈЕДНО СМО ТИ И ЈА

Заједно смо цело вече,
И време нам као лудо тече. 
Хајде да се скријемо
у тами, и будемо сами.

Да се мало грлимо и љубимо,
о зашто да узалуд време губимо.
Лепо нам је док смо скупа, ти и ја
Спојише се наша срца два.

Љубав је наша у нама врила,
и душа нам је најсрећнија била.
Ох боже дивне ли су ноћи ове,
ми остварисмо наше снове.

Хајде мила пољуби ме сада !
Сваки пољубац мени припада. 
Твоје усне упијају се у моје лице, 
усне су ти дивне као љубичице.

Душа нам је млада, и веруј ми 
да у овом животу нема ништа слађе. 
Зато хајде да се љубимо слатко, 
јер ово је наше време веома кратко.

За праву љубав ми знамо
те сад да се боље упознамо. 
Не треба нам ништа више, 
јер у нашим сновима све пише.

Ратко Бибић

SUNCOKRET Poezija

ДВЕ ПЕСМЕ


