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УЗ ДАН ОСИ 
ДА СЕ БОЉЕ РАЗУМЕМО

ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД

За особе које се на неки начин раз-
ликују од других, кроз историју су 
се користили различити термини. 
Историја нам пружа много значај-
них сазнања о животу људи у про-
шлости. Проучавање друштвеног 
положаја особа са инвалидитетом 
кроз историју било је отежано због 
недостатка писаних извора о томе, 
али се ипак може закључити да је 
однос према особама са инвалиди-
тетом неретко био бруталан.

На основу најранијих доступних 
података о животу племенских за- 
једница, познато је да је због очу-
вања племена обичај налагао со-
лидарност према „немоћнима“, али 
и физичко уништење, уколико је 
опстанак заједнице због њих био 
угрожен. Нека истраживања у обла-

сти антропологије показала су да је 
у периоду који је претходио појави 
државе, положај особа са инвали-
дитетом био повезан са тумачењем 
инвалидитета као последице „обе-
лежавања од стране виших сила“. 
Као такве, особе са инвалидитетом, 
на неки начин, уживале су одређе-
не предности везане за магијске 
култове. Могућност комуникације 
са „оностраним“ доприносила 
им је да уживају известан углед у 
друштву без обзира на немогућ-
ност привређивања.

До промена у друштвеном положају 
особа са инвалидитетом долази у 
античко доба. У Атини су их давали 
робовима на чување, што се може 
повезати са великим поклањањем 
пажње Атињана телесном изгледу 
и нетрпељивошћу према телесним 
естетским недостацима. Изглед 

особа са телесним инвалидитетом у 
великој мери одударао је од антич-
ког идеала лепоте, па је то утицало 
да друштво у целини има негативан 
став према овој категорији људи.

У том духу и Платон наводи да „и 
лекарско занимање, о којем смо го-
ворили, одредиће у нашој држави 
као и судско: законодавством. А оба 
ће се, према томе, старати само о 
грађанима који су телесно и душев-
но здрави; оне који нису телесно 
здрави пустиће да умру, а оне који су 
душевно болесни и непоправљиви 
осудиће на смрт. Доиста, смрт је нај-
боље што се може постићи и за оне 
који су такви и за државу.“ Сасвим је 
јасно да античка друштва правед-
ност друштва и хуманост поимају 
на сасвим другачији начин, барем 
када је реч о особама са инвалиди-
тетом.
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Положај деце са инвалидитетом је 
био посебно тежак у Спарти. Ово 
се правдало војничким устројством 
овог грчког полиса и чињеницом да 
се друштво мора ослободити сва-
ког ко не може обављати војничку 
службу. Планина Тајгет, која се нала-
зила у близини Спарте, била је ме-
сто на коме су Спартанци оставља-
ли слабу, недовољно развијену и 
закржљалу децу. Сматрало се да 
таква деца, будући да немају потен-
цијале да израсту у ратнике кори-
сне за државу, представљају баласт 
за исту, те да их се треба одмах ос-
лободити. Ова пракса убијања не-
довољно физички способне деце 
се и касније задржала и прећутно 
је правдана економским разлозима 
опстанка заједнице.

Средњи век представљао је раз-
добље које је у великој мери било 
обележено снажним утицајем црк-
ве и њеног учења. Полазећи од 
хришћанске догме о помагању дру-
гима и милосрђу, могло би се оче-
кивати да је дошло до побољшања 
положаја особа са инвалидитетом у 
односу на ранији период. Нажалост, 

до тога није дошло јер се на инва-
лидитет гледало као на својеврсно 
„божије проклетство“. У средњове-
ковним списима наилазимо на врло 
ружне и погрдне називе за особе са 
инвалидитетом као што су убоги, 
ништи, кљасти, бедни, немоћни.

Нови век донео је и прве болнице 
и прихватилишта за особе са раз-
личитим врстама инвалидитета. На-
рочито је био тежак положај особа 
са менталним поремећајима који су 
често били приморавани да бора-
ве у нехигијенским просторијама, 
често изоловани од остатка света. 
Ипак, на прелазу из деветнаестог  
у двадесети век долази до побољ-
шања положаја особа са инвалиди-
тетом у друштву. Томе су допринеле 
и успешне особе са инвалидитетом. 
Забележена искуства ретких поје-
динаца са инвалидитетом, који су 
захваљујући подршци својих едука-
тора успели да превазиђу социјал-
не баријере упркос свом оштећењу 
здравља, дала су додатни подстицај 
и надахнуће за развој специјалног 
школства. Хелен Келер је, упркос 
немогућности да чује и види, за-

хваљујући помоћи своје гувернанте 
Ени Саливен, научила да чита, пише 
и говори, усавршила је своје обра-
зовање и дипломирала на Радклиф 
колеџу.

Као писац, политичар, инспектор 
америчких завода за образовање 
особа оштећеног вида и слуха једна 
је од најславнијих; била је заступ-
ник ових лица борећи се за њихова 
права. Оснивач је Америчке уније 
за грађанске слободе и 

Међународне организације за пре-
венцију слепила. Подстакла је и 
оснажила напоре у правцу констру-
исања, помагала категорији лица са 
сензорним оштећењима. Такође, у 
овом периоду су осниване и прве 
организације цивилног друштва 
које су пружале помоћ и водиле 
бригу о особама са инвалидитетом 
у њиховом превазилажењу свако-
дневних тешкоћа.

САДАШЊОСТ И  
БУДУЋНОСТ

До великих промена у положају 
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особа са инвалидитетом дошло је 
у двадесетом веку. Ако изузмемо 
еугеничне тенденције усмерене на 
елиминацију особа са инвалиди-
тетом током Другог светског рата, 
може се рећи да је двадести век – 
век институционализације људских 
права особа са инвалидитетом. Из-
мењен је и приступ проучавања ин-
валидности. До тада владајући ме-
дицински приступ, у коме је инва-
лидност првенствено медицински 
проблем, замењен је социјалним, 
по коме инвалидност настаје услед 
немогућности друштва да створи 
услове да се особе са инвалидите-
том, хендикепом укључе у друштве-
не токове и процесе под истим ус-
ловима и на исти начин као остатак 
популације. Иако је протеклих го-
дина учињено много на стварању 
инклузивног друштва, особе са ин-
валидитетом се и данас сусрећу са 
бројним проблемима.

У новијим временима, особе са ин-
валидитетом се дефинишу као осо-
бе са посебним потребама, особе 
са тешкоћама у развоју, особе са 
тешкоћама социјалне интеграције. 
Историја нас, дакле, учи да се по-
ложај особа са инвалидитетом у 
друштву може побољшати једино 
континуираним напорима друштва 

у целини. Историји треба веровати, 
у складу са древном максимом – 
Historia est magistra vitae.

Особе са инвалидитетом у Србији, у 
статусу маргинализоване друштве-
не групе која се још бори за присту-
пачност и неометано кретање, јед-
на су од најрањивијих и невидљи-
вих друштвених група, изложена 
разним стереотипима и предрасу-
дама које се споро мењају. Нису по-
требна нека велика истраживања 
– довољна и речита је и статистика. 
Особе са инвалидитетом су у не-
повољнијем положају у односу на 
општу популацију у погледу већи-
не циљева одрживог развоја, а пре 
свега онога што су основна права, 
као што су право на здрав живот, 
образовање и запослење као кључ-
не претпоставке личног и колектив-
ног одрживог развоја. Особе са ин-
валидитетом треба да докажу себи 
и другима  да постоје многе ствари 
које могу да ураде упркос њиховој 
ситуацији, а што подиже њихово са-
мопоуздање и помаже им у отпору 
депресији.

Важно је на крају рећи да је осна-
живање и обезбеђивање учешћа у 
јавном животу особа са инвалиди-
тетом предвиђено и међународном 
Агендом одрживог развоја 2030. 

Реч је о амбициозном плану де-
ловања међународне заједнице у 
правцу мирног и просперитетног 
света, у којем се као основни прин-
цип примењује достојанство инди-
видуе и равноправност међу љу-
дима у свакој од три области рада 
Уједињених нација: развој, људска 
права и мир и сигурност. За њено 
пуно остваривање од пресудног је 
значаја пуна и равноправна парти-
ципација особа са инвалидитетом у 
свим сферама друштва и стварање 
приступачног окружења за ову ка-
тегорију становништва.

Дакле, у наредној деценији је за 
очекивати креирање и спровођење 
конкретних политика кроз нацио-
нална законодавства, али и спро-
вођење прописа. Не треба сметнути 
с ума нити заборавити чињеницу да 
није довољно да закон буде донет 
и да садржи добра решења – то је 
први корак, али сви ти закони тре-
ба и да се примењују. Отуда Агенда 
2030 инсистира и на конкретним 
акцијама заснованим на светом 
правилу препознавања потенција-
ла особа са инвалидитетом.

 

Остоја Војиновић је историчар и публициста. 
Ексклузивно за Нови Стандард.

О РАЂАЊУ

Неки ће свемир
поново да нас створи.

Бранко Миљковић
српски песник

(1934–1961)

Na mladima svet ostaje,
čim stariji donesu takvu odluku.

Duško Radović
srpski pisac

(1922–1984)

Плач није показатељ слабости.
Он је од тренутка рођења
знак да сте живи.

Шарлота Бронте
енглеска књижевница

(1816–1855)
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NAŠA LETNJA AVANTURA

Svake godine sada već po tradiciji 
udruženje građana za cerebralnu i 
dečiju paralizu južno-bačkog okruga 
“Sunce” Novi Sad organizuje odlazak 
na klimatski oporavak. Tekuća 2022. 
godina nije bila izuzetak, ali valja na-
pomenuti da je bilo vrlo izazovno 
i drugačije od prethodnih kako u 
pogledu izbora destinacije tako i u 
samoj realizaciji. Tolom protekle dve 
godine u jeku pandemije COVID 19 
mnogi su ostali bez svojih najmilijih, 
a ni naše udruženje nije bilo izuzeto.   

Godinama unazad boravili smo na 
crnogorskom primorju, ali kako su svi 

smeštajni kapaciteti bili popunjeni 
u terminima koji nama odgovaraju 
po prvi put smo se odlučili za Grčku 
i malo mestašce „Olimpic beach“ 
nadomak Paralije. Pored mnogih 
nedoumica, nepoznanica i strepnji od 
onoga šta nas očekuje imajući u vidu 
činjenicu da po prvi put grupu nije 
imao ko da sačeka i unapred obez-
bedi sve potrebne uslove neophodne 
za siguran boravak već se sve dogo-
varalo elektronskim putem i preko 
predstavnika agencije svoje kofere 
smo spakovali 28.avgusta u večernjim 
časovima i krenuli u ovu uzbudljivu 
avanturu. 

Putovanje je bilo prijatno i bez krivina 
tako da ga nismo ni osetili. Pauza je 
bilo dovoljno, a vozači su bili krajnje 
profesionalni i na visini zadatka. Na 
naše odredište stižemo u jutarnjim 
časovima i smeštamo se u hotel „Pla-
ton“ koji se nalazi tik uz plažu. Br-
zom uslugom osoblja hotela svi smo 
smešteni u sobe u rekordnom roku. 
Pri dolasku naišli smo na poteškoće 
jer lift nije bio dovoljno veliki da bi u 
njega mogla da stanu invalidska koli-
ca, ali uz malo snalažljivosti i skidanje 
nožnih pedala sa kolica ova prepreka 
je bila iza nas. Smeštaj je bio pristojan 
i uredan, ali se opet pojavljuju prob-
lemi za ulazak u toalet jer vrata nisu 
bila dovoljno široka za prolaz kolica, 
a kako smo naučeni da se dovijamo 
na razne načine i ovo smo brzo rešili 
uzimajući u obzir činjenicu da nam 
smeštaj baš i nije toliko presudan s 
obzirom na to da smo najmanje vre-
mena provodili u sobi. Hrana nije baš 
bila na zavidnom nivou, ali niko nije 
ostao gladan. Sa umerene ponude 
švedskog stola svako je mogao da 
pronađe obrok za sebe. Ukoliko pak 
i ništa ne pronađete u restoranu ku-
linarska ponuda ovog malog mesta 
je prava fantazija. Ono što nikako 
nismo propustili bila su uživanja u 
tradicionalnim specijalitetima Grčke 
poput girosa, suvlakija, neizostavnih 
grčkih poslastica, sladoleda i mnogih 
drugih đakonija. Nećemo izostav-
iti ni tradicionalna pića  kao što je 
Ouzo, Metaksa, vino Mala Matina..... 
Plaža nas je posebno fascinirala. 
Ogromno prostranstvo, sitan pesak 
i pogled na tirkizno, plavo, otvoreno 
Egejsko more. Plaža je u potpunosti 
prilagođena za osobe sa invalidite-
tom. Postoje rampe sa tušem koje 
osobu sa invaliditetom voze skroz u 
vodu i po istom principu ih vraćaju 
iz vode, a prilaz do njih je podaščan 
drvenim paletama. Veliko olakšanje 
kako za lične pratioce, personalne 
asistente tako i za roditelje. Rampe su 
se nalazile malo dalje od našeg hotela 
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i iz tog razloga se grupa podelila na 
dva dela. Oni koji su imali potrebe za 
ovom vrstom pomoći kupali su se na 
oko kilometar udaljenosti od hotela 
dok se ostatak grupe kupao gotovo 
ispred hotela. Po vrlo pristupačnim 
cenama na plaži mogli ste da poručite 
piće i tako sebi obezbedite ležaljku i 
suncobran na  ceo dan, a mogli ste da 
se smestite i na pesak. 

More je bilo savršeno za kupanje, top-
lo kao bara sa vrlo dugim plićakom i 
peščanim dnom što nam je uz plivan-
je  bilo pogodno za različite vežbe i 
rekreaciju. Ako ste ranoranilac ili vo-
lite da ostanete malo duže na plaži u 
kasnim popodnevnim satima mogli 
ste sebi da priuštite kupanje sa jatima 
malih ribica i da jednostavno uživate 

u njihovoj igri posmatrajući ih kako 
iskaču iz vode pored vas. 

„Olimpic beach“ je mirno i malo 
mesto bez buke pogodno za odmor i 
opuštanje sa dosta dugim stazama za 
šetnju koje se protežu sve do Paralije. 
Ponuda suvenira je vrlo raznovrsna 
i bogata. Naši ljubazni domaćini 
pored toga što su nastojali da nam 
maksimalno izađu u susret i ispune 
sve naše kriterijume i zahteve  svo-
jski su se  potrudili da naš boravak 
učine što prijatnijim i sadržajnijim, te 
su nam ponudili desetak izleta. Imali 
smo mogućnost da obiđemo planinu 
Olimp i Zevsova kupatila, čuvene Me-
teore, Atinu, Solun, Skijatos, krstarenje 
brodom i nezaboravno Grčko veče. 
Svako od nas je mogao da pronađe 

neku destinaciju za sebe i da se na  tre-
nutak prepusti čarima Grčke i upozna 
sa njenom bogatom kulturom i tradici-
jom. Druženja nam takođe nije man-
jkalo, večeri smo provodili u šetnjama 
duž obale uz puno smeha i zabave, da 
čak ni par kišnih dana nije moglo da 
nam pokvari ugođaj.

Sa ovog letovanja nosimo divne us-
pomene. Promena destinacije je za 
sve nas bila pravo osveženje i svi bi 
smo voleli da se ponovo vratimo u 
Grčku. Sa nestrpljenjem očekujemo 
sledeću godinu kako bi ponovili 
ovogodišnje iskustvo, a da li će to biti 
baš ova ili neka druga destinacija os-
taje da se vidi.

Vesna Paušić 
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SUNCOKRET FOTOREPORTAŽA

MANIFESTACIJA TERRA KIKINDA 2022 
Društvo invalida za cerebralnu i dečiju paralizu Kikinde kao domaćin ove manifestacije, „SUNCOKRET“ Savez za cere-
bralnu i dečiju paralizu Vojvodine kao organizator, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao 
finansijska podrška i CLPU TERRA su organizovali 12.06.2022. u prostorijama „TERRE“ tradicionalnu radionicu rada sa 
glinom koja se održava već dvadeset godina za redom. 

 Ukupno trideset učesnika radionice iz Titela, Zrenjanina, Novog  Sada, i Kikinde proveli su prijatno pre podne, prvo 
obišavši stalnu postavku u muzeju TERRA, a potom su prionuli na rad sa glinom, uz stručnu  pomoć vajara iz CLPU 
TERRA. Zadovoljstvo članova iz svih udruženja je bilo veliko, baš kao i predhodnih godina. Nadamo se da će se ova-
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SUNCOKRET

MANIFESTACIJA TERRA KIKINDA 2022 
kav vid druženja nastaviti sa još više učesnika. Rad sa glinom je odavno prepoznat i usvojen terapijski metod i za 
osobe sa invaliditetom. 

Celom ovom događaju su prisustvovali predsednik Društva CDP Kikinda Ivan Zarić, zajedno sa sekretarom Stevanom 
Zarićem u ulozi domaćina. U ulozi predstavnika “SUNCOKRET“ Saveza za CDP Vojvodine bio je predsednik Drago 
Ilić. Iz TERRE su učestvovali saradnici muzeja, i radioničari Goran Ludajić, Igor Grandić, i Ljubiša Nikolić, kao i osnivač 
TERRE Slobodan Kojić sa svojom suprugom Miroslavom Kojić i predstavnici SO Kikinda. Ovu manifestaciju zabeležili 
su novinari televizijskih i lokalnih radio stanica.

Stevan Zarić
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СУНЦОКРЕТ ФОТОРЕПОРТАЖАСУНЦОКРЕТ ФОТОРЕПОРТАЖА

ТЕСТЕНИЈАДА ТИТЕЛ 2022  
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У суботу 24 септембра од 9 до 16 
часова у трпезарији и кухињи ос-
новне школе ,,Светозар Милетић“ 
у Тителу окупила се позната дружи-
на представника чланица „СУНЦО-
КРЕТ“ Савеза за ЦДП Војводине из 
Куле, Новог Сада, Зрењанина, као 
и сарадничких удружења ,,Алтру-
ист“ из Жабља и удружење грађана 
,,Вера љубав нада“ из Новог Сада 
који међу својим члановима имају 
и особе са церебралном.и дечијом 
парализом. Домаћин овог такми-
чења је тако пружио прилику да у 
склопу појединачних склоности и 
могућности покажу шта могу и знају 
уз подршку пријатеља и асистената, 
како би превазишли различитости 
и постали видљиви за околину и 
ширу друштвену заједницу. Госте 
је поздравила председница тител-
ског удружења Надежда Влашки, а 
такмичење је отвориo председник 
„СУНЦОКРЕТ“ Савеза за ЦДП Војво-
дине  Драго Илић из Зрењанина.

После правог Бачког доручка за 
који се побринуо донатор Мир-
ко Макарић са богатом понудом 
од  чварака, сланине, шунке и ко-
басице, до шваргли и џигерњаче, 
уз праве циповке хлеба из пекаре            
„Сложна браћа“, одржана је и моти-
вациона трибина Јелене Радовић 
под назовом  „Никад не одустај“.

Прво место освојила је екипа из Но-
вог Сада „Вера љубав нада“, друго 

место припало је екипи из  Удру-
жење Ц.Д.П. Зрењанин, док је треће 
место освојила екипа Удржење 
„Алтруист“ из Жабља. Утешну на-
граду добила је екипа Удружење 
Ц.Д.П. ,,Сунце“ из Новог Сада, док 
домаћини не учествују по договору 
у оцењивању. Председник Савеза 
за церебралну и дечију парализу 
Војводине, Драго Илић уручио је 
пехаре и дипломе победницима, 
као и захвалнице свим учесницима 
и гостима а затим се  председница 
удружења „Пријатељи Титела“ за-
хвалила свим гостима и поделила 
захвалнице волонтерима за дуго-
годишњи рад бригу и несебично 
залагање за ову рањиву популацију 
нашег становништва, радницима 
локалне управе, логопеду Ната-
ши Зорановић, спортисти Радету 
Цуцићу, Шарбан Данијелу, Бошку 
Влашки, Шандору Немешу, Драгани 
Вуков, Маји Чавић, Ђурђевки Илић, 
затим.мајци нашег Жарка Јасмини 
Дикић, Дејану Гајићу и секретару 
Ђорђу Очају, мајци нашег Јосипа 
Љубици Дурковић главном кувару 
ручка и члановима жирија Љуби-
ци , Марији Пап и Јасмини Угодин 
и гостима који су увеличали својим 
присуством ову манифестацију као 
и новинару Жики Марковићу који 
је у речи и слици забележио цео 
догађај. Нaкoн звaничнoг дeлa тaк-
мичeњa, дружeњe је настављено 

уз музику, оркестра ,,Бане и Пеђа“. 
На крају уз срдачне поздраве до-
маћини су испратили све госте уз 
обећање да их чекамо и догодине у 
још већем броју. Ове године је било 
око шездесет гостију.

Представници Удружења Ц,Д,П. 
„Пријатељи Титела“ захваљују ди-
ректору основне школе Петру 
Којићу који је омогућио да се ова 
манифестација одржи у просто-
ријама школе, затим на подршци 
„СУНЦОКРЕТ“ Савезу за ЦДП Војво-
дине за део материјала и послу-
жење и освежење и  донаторима 
ДБ ,,Родић“ који су се побринули за 
супу, ринфлајж и поховану пилети-
ну. Исто захваљухемо за подршку 
око послужења ученицима средње 
школе „Милеве Марић“ куварски 
смер под руководством професор-
ке Мирјане Ћулум.  За новчану по-
моћ захваљујемо АД Aгро „Ћирић“ 
и  Макарић Мирку а у материјалу 
готовог теста и хлеба хвала пекари 
„Сложна браћа“. За сокове и друга 
освежења захваљујемо ББ ,,Траде“ 
Житиште,самосталној занатској 
радњи ,,Здравковић“ из Титела, као 
и Општинској управи Тител, би-
феу ,,Коле“, домаћинствима Марије 
Илић и Настасић Милана родитеља 
наших чланова Тијане и Душице 
Живковић као и представницима 
удружења за старинске колаче и 
послужење после ручка.

ТЕСТЕНИЈАДА ТИТЕЛ 2022

У улози домаћина Удружење за церебралну и дечију парализу „Пријатељи Титела“  из Титела одржало 
је једанаесту манифестацију  ,,ТЕСТЕНИЈАДА И ВАЉУШЦИ,“ такмичење у справљању традиционалних 

војвођанских јела.  Само такмичење је као један вид куварске радионице за особа са инвалидитетом на нивоу 
Покрајине Војводине у организацији, по програмској активности, „СУНЦОКРЕТ“ Савеза за ЦДП Војводине 
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ДЕСЕТ ГОДИНА СА ОСМЕХОМ

Пре десет година, по програмској активности „СУНЦО-
КРЕТ“ Савеза за ЦДП Војводине причајући своју живот-
ну причу у жељи да своја искуства пренесем другима, 
почела сам представљати своје мотивације. Велико 
хвала свима вама, јер сам после сваке трибине, доби-
ла вољу и жељу за нове изазове. Тако су настале и три 
књиге. Представићу вам своју трећу књигу „БИТИ ТУ-
ЖАН ЈЕ СУВИШЕ ЛАКО ЈА НЕ ЖЕЛИМ ТАКО!“
Нисам супер херој или девојка којој се сви диве. Ја сам 
обична девојка која живи живот пуним плућима јер ми 
је у генима да се борим, да прихватим оно што, ипак не 
могу променити.

НАСМЕШИ СЕ И КАДА ЈЕ ТЕШКО
То је за мене најтежи испит, када нам се деси неко ра-
зочарење, губитак или велика бол... 
Сви углавном помислимо на одустајање, зато што нам 

се то учини најлакшом опцијом. Замислите, рецимо, 
да сам ја одустала од себе? Читав мој живот  људи ме 
познају као великог смешка који  воли живот, а здрав 
смех је оно по чему сам позната. Не могу да замислим 
дан без осмеха, а ни себе 
као негативну особу. Добро, десе се и лоши дани, али 
ја се трудим да мој осмех победи „ црне облаке “.

ЖЕЉЕ
Желим да останем здравог разума, али такође и да 
останем храбра и јака, упорна и успешна жена. Мени, 
тренутно не треба мушкарац, љубав, или испуњен 
емотивни живот да бих била срећна. Љубав ако се 
деси доћиће сама без најаве. Желим да овакве моје 
мотивације трају годинама, јер је лепа реч потребна 
свима.

ВОЉА
Недавно сам упознала 
свет боја и сликања. Воља 
ме води кроз тај обојани 
свет. Свака слика захте-
ва посебан труд, технику, 
вољу... Успех који даје сми-
сао томе је мој говор који 
је бољи и јаснији.

МОТИВАЦИЈА
Мој циљ није да живим као 
неко други, мој циљ је да 
будем боља него јуче, због 
себе. Сама померам своје 
границе а не туђе! Највећи успех је када ми неко каже 
или напише:
- Јецо улепшала си ми дан, насмејала си ме, мотивиса-
ла си ме! 
Како бих могла да мотивишем друге, ја морам прво да 
мотивишем саму себе.

СНОВИ
Храбри се боре за себе и своје снове. То није једно-
ставно баш данас када често имамо прилику да чујемо 
да неки од нас немају своје снове. Наши снови могу 
бити велики или мали али само од нас зависи хоће ли 
они постати стварност. Откада знам за себе увек сам 
имала своје снове као позив за акцију.

ОСТВАРЕН САН
Ову нову књигу, написала сам са великом радошћу 
једним прстом своје леве руке, 
због себе и због свих вас који желите да заједно ко-
рачамо лепшом страном живота.Ова књига се презен-
тује у Удружењима нашег Савеза као моја овогодишња 
трибина.
Идемо даље са осмехом!

Јелена Радовић
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POREMEĆAJ SPAVANJA KOD DECE SA 
CEREBRALNOM PARALIZOM

Cerebralna paraliza je neurološko stanje koje prvenstveno 
pogađa mišiće i pokret. Postoji mnogo načina na koje se 
to manifestuje, od spastičnih pokreta do gubitka sluha do 
nemogućnosti hodanja. Među mnogim problemima s kojima 
se suočavaju osobe sa CP-om je spavanje. Deca se posebno 
bore da dobro spavaju ili da dovoljno spavaju zbog CP. 
Uobičajeni krivci za probleme sa spavanjem kod dece sa CP 
su stvari kao što su napadi, grčevi u mišićima, bol, disanje ili 
gastrointestinalni poremećaji. Istraživanja pokazuju da čak 
polovina dece sa dijagnozom CP pati od poremećaja spavanja. 
Kao roditelj, teško je gledati kako dete pati od dodatne 
nelagodnosti zbog nesposobnosti da spava, ali postoje stvari 
koje se mogu učiniti za dete sa CP kako bi spavanje bilo lakše 
i ugodnije.

CEREBRALNA PARALIZA I POREMEĆAJI SPAVANJA
Postoji mnogo načina na koje CP može sprečiti dete da spava. 
U mnogim slučajevima, pitanje je dovoljno ozbiljno da lekar 
deteta može dijagnostikovati poremećaj spavanja. Na primer, 
mnoga deca sa CP  pate od apneje u spavanju. Ovo stanje 
karakteriše zaustavljanje i početak disanja tokom noći tokom 
spavanja. To je opasno stanje i često je praćeno hrkanjem. Čak 
i ako dete sa CP-om nema apneju za vreme spavanja, njegov 
ili njezin san može biti poremećen brojnim faktorima. Mišićni 
grčevi, koji su tako česti kod dece sa CP, su ometajući. Dete sa 
CP koja se ne mogu lako kretati može se osećati nelagodno 
tokom noći jer ne može da promeni položaj. CP takođe može 
izazvati hronične bolove koji ometaju spavanje.

KONTROLISANJE CEREBRALNE PARALIZE 
ZA DOBRO SPAVANJE
Za početak, najvažnija stvar koju roditelji mogu da urade kako 
bi pomogli svom detetu da bolje spava, je lečenje i upravljanje 
simptomima cerebralne paralize. Dete koje ne dobija odgovarajući 
tretman je verovatno manje sposobno za spavanje. Na primer, ako 
vaše dete ne može zaspati noću zbog grčenja mišića, rešenje može 
biti jednostavno kao opuštanje mišića pre spavanja. Naravno, 
tretiranje i upravljanje CP je veliki izazov. Čak i uz najbolju negu, 
dete može i dalje da se muči da spava noću. Lekovi mogu izazvati 
nuspojave ili ne raditi dovoljno dobro. Terapije mogu pomoći malo, 
ali nedovoljno da bi potpuni noćni san bio lak. Pored upravljanja 
simptomima CP, postoji još nekoliko stvari koje roditelji mogu da 
urade da pomognu svojoj deci da spavaju preko noći.

POČNITE SA DNEVNIKOM SPAVANJA
Odlično mesto za početak je korišćenje dnevnika spavanja 
kako bi se bolje odredili problemi koji uzrokuju da vaše dete 
ima loše obrasce spavanja. Vaše dete možda neće moći tačno 
da vam kaže šta nije u redu.
Vodite evidenciju nekoliko nedelja o svemu što se tiče sna 
vašeg deteta: učestalost i vreme spavanja, vreme kada on ili 
ona ide u krevet, koliko je potrebno da zaspi, sve što on ili ona 
jedu pre spavanja, kako prolazite proces pripreme za krevet, i 
kada i koje lekove uzima vaše dete.

Snimite sve što mislite da je relevantno i možete početi da vidite 
obrazac. Na primer, možete početi da shvatate da je vaša rutina 
za spavanje stresna ili da vaše dete jede užinu pre kreveta koja 
ima previše šećera. Čak i ako ne možete da pronađete problem 
u vašim beleškama, stručnjak za spavanje će moći i može da 
koristi informacije da pomogne vašem detetu.

VEŽBAJTE SVAKI DAN
Vežbanje je odličan način da bilo ko bolje spava. Pobrinite se 
da vaše dete dobije adekvatnu fizičku aktivnost svaki dan, 
čak i ako je njegov pokret ograničen zbog CP-a. Svaka vrsta 
aktivnosti koju možete dodati njegovom danu će vam pomoći. 
Možete čak uključiti i terapiju koja pomaže u lečenju CP-a, kao 
što je fizikalna terapija, akva terapija, ciljano istezanje, ili čak 
samo šetnja, ili korišćenje invalidskih kolica tokom celog dana.

PROMOVIŠITE ZDRAVU ISHRANU
Vežba će opustiti vaše dete, ali zdravo jesti će mu pomoći da 
se oseća bolje. Deca sa CP posebno su izložena riziku da imaju 
lošu ishranu, jer mnogi imaju poteškoća sa jelom i gutanjem. 
Ako niste sigurni da li vaše dete dobiva ispravnu ishranu, 
radite sa dijetetičarom ili nutricionistom da vam pomogne da 
razvijete plan obroka koji uzima u obzir CP. Ako vaše dete teško 
jede zbog problema sa gutanjem, uzmite više manjih obroka 
dnevno, umesto tri veća obroka. To olakšava vašem detetu.

NAPRAVITE SMIRUJUĆU RUTINU ZA SPAVANJE
Imati rutinu pre odlaska na spavanje je odlična strategija za neko 
dete bilo kog uzrasta, bez obzira na medicinska stanja. Rutina 
vas dovodi u raspoloženje za spavanje i vremenom se vaš um 
i telo prilagođavaju i počinju da se pripremaju za spavanje dok 
prolazite kroz rutinu. Za dete koje se bori sa spavanjem zbog 
CP to je posebno važno jer je to rutina što umiruje. Kao deo 
rutine, ograničite korišćenje raznih stimulansa nekoliko sati pre 
spavanja. Ovo uključuje video igre i druge elektronske uređaje. 
Zamenite ih čitanjem knjige zajedno. Drugi elementi opuštajuće 
rutine za spavanje mogu uključivati vruću kupku, spore vežbe 
istezanja, ili vreme provedeno zajedno, ili tiho pričanje.

UČINITE KREVET UDOBNIM
Dete sa CP ima više problema nego većina dece koja se udobno 
smeštaju u bilo kom okruženju, uključujući i krevet. Ako je 
vaše dete ozbiljno onesposobljeno, razgovarajte sa svojim 
lekarom ili fizioterapeutom da biste saznali koji je položaj tela 
najudobniji. Koristite jastuke i udobnu posteljinu kako biste 
ojačali položaj i učinili krevet udobnijim. Držite temperaturu 
u spavaćoj sobi hladnom i isključite sva svetla pre spavanja. 
Dobro spavanje je važno za zdravlje vašeg deteta, ali to može 
biti borba za njega. Postoje mnogi koraci koje možete preduzeti 
da biste mu pomogli da bolje spava, ali ako ove mere još uvek 
ne rade, razgovarajte sa svojim lekarom. Može postojati još 
jedan medicinski problem koji sprečava vaše dete da spava.
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ИСПРАЋАЈИСПРАЋАЈ

VINKO LEMIĆ ŠAMPIONVINKO LEMIĆ ŠAMPION

ПРИЗНАЊЕ ЗА АЦУ КАТАНИЋАПРИЗНАЊЕ ЗА АЦУ КАТАНИЋА
Друштво за церебралну и 
дечију парализу Сомбор је 
својој дугогодишњој члани-
ци Јулијани Кочиш прире-
дило испраћајно дружење у 
ресторану „Слон“  поводом 
Јулијаниног одласка у дом.
Окупило се десетак члано-
ва, заједно са председни-
ком друштва Драганом Зе-
чевићем, који је Јулијани, у 
име сомборског друштва, 
поклонио фото албум са многобројним фотографија-
ма, забележених акција на којима је Јулијана редовно 
учествовала.
Иначе Јулијана Кочиш је била сарадник нашег часо-
писа „Сунцокрет“.

 Ж. К.

U Baji u Mađarskoj, organizovano je nacionalno prven-
stvo u džudou pod organizacijom Specijalne Olimpija-
de Madjarske. Vinko Lemić član Društva CDP Sombor 
osvojio je zlatnu medalju. Obzirom da džudo u Srbiji 
još uvek nije uvršten u sportove Specijalne Olimpijade, 
džudisti  dzk ,,Sensei-IN“ su dobili poziv od domaćina da 
uzmu učešće na ovom prvenstvu kao gosti. Prvi put su 
somborski džudisti uzeli učešće u ovom tipu takmičenja 
i tom prilikom osvojili 6 odličija u   svojim kategorijama. 
Zlatnu medalju su osvojili: Vinko Lemić i Dimitrije Savić. 
Srebro je pripralo Đordju Jovanoviću, Srđanu Vucelji i Jo-
vanu Baniću dok je Katarina Galamboš osovojila bronza-
no odličje. 

Наш другар Аца Катанић, 
члан Друштва дечије и 
церебралне парализе 
Сомбор, недавно је до-
био признање за своју 
хуманитарну активност 
у сакупљању пластичних 
чепова.
Признање му је уручила 
хунанитарна организа-
ција „Хуманизација“ из 
Сомбора. Иначе, Аца је 
предао велики број че-
пова и хуманитарним 
организацијама „Чепом до осмеха“ и „Чеп за хендикеп“. 
Аца се том вредном активношћу бави од 2015 године 
и до сада је сакупио неколико хиљада чепова од пла-
стичних боца. У томе му помажу његова породица, 
комшије и бројни другари.
Аца је свима нама познат као особа ведрог духа са 
одличним осећајем за хумор. Воли да се дружи са 
својим другарима, обожава да слуша народну музику 
и да одлази на концерте. Ове године је био на кон-
цертима Лепе Брене и Драгане Мирковић. Када има 
времена радо обилази наше манастире, иде у зоо вр-
тове, музеје и у бање. Редован је учесник спортсих и 
осталих догађаја у Друштву ЦДП Сомбор.        

 Ж. К.

- Ovo je bilo prvo takmiče-
nje posle skoro 3 godine 
na kom smo uzeli učešće, 
obzirom na stalna otkazi-
vanja planiranih takmiče-
nja zbog korona virusa. 
Presrećni smo što nam se 
omogućilo prisustvo i za-
dovoljni smo postignutim 
rezultatima. Ono što je 
najbitnije da su sombor-
ski džudisti uprkos svemu 
nastavili sa treniranjem, sa 
jednakom voljom i željom za napretkom. Svakako da su 
nam takmičenja značajna kao jedan od načina verifika-
cije postignuća, ali još važnija je motivacija za redovnim 
dolascima na treninge i bavljenju sportskom aktivnosti i 
u funkciji poboljšanja zdravstvenog stanja – rekla je Saj-
onela Krga trener i predsednica džudo kluba Sensei-IN. 
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Društvo za CDP Apatin i „Suncokret“ Savez za CDP Vojvo-
dine je ove godine, 03. 07. 2022. odražalo tradicionalno ta-
kmičenje u pevanju osoba sa invaliditetom.

Nakon prijema brojnih gostiju iz Vojvodine, članica Po-
krajinskog Saveza, kao i nekoliko članica iz Republičkog 
Saveza Srbije, u dunavskom ambijentu restorana „Šaran“ 
uz muziku orkestra „Mali Mrav“ vrlo brzo se počelo sa ta-
kmičarskim delom programa. Uz zdušno navijanje i burne 
aplauze vreme je prisutnim gostima brzo proletelo.

Pri završetku obilnog ručka, takmičarski žiri  Zlatnog Glasa 
2022 je proglasio najbolje i podelio pehare i medalje. Prvo 
mesto pripalo  je Snežani Kovač i Jeleni Cvetković. Na dru-
gu poziciju dospeo je Nebojša Živanović. Treće mesto zau-
zeo je  Dinko Čulina.   

Ž. K.

ZLATNI GLAS APATIN 2022



ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ  „ ПЛАМЕН НА ДАР “

Градска библиотека „Карло Бјелицки“ 
у Сомбору организовала је 19.10.2022. 
представљање књиге „Пламен на дар“ 
песника Жељка Канурића. У програму 
су, поред аутора, учествовали и Марија 
Келић која је читала песме, директорица 
сомборске библиотеке Наташа Туркић 
која је најавила програм и православни 
музички састав „Бедем“.

- Збирка „Пламен на дар“ концепцирана 
је као три тематски различита, али пое-
тички и идејно сасвим блиска песничка 
циклуса. Први круг насловљен „Градске 
разгледнице“ апотеоза је родног града, 
у другом  „Пламен на дар“ аутор показује 
свој религиозни доживљај, док је трећи 
„Ако волиш Србију“ (атипична) родољу-
бива поезија. Збирка песника Жељка 
Канурића изузено је поетски успела, а са 

идејног аспекта је интелигентна и племенита провокација за другачије про-
мишљање тренутка и места у којем живимо - написала је, осим осталог, о књи-
зи Анкица Вучковић професор књижевности.

 Т. С.
„ Сомборске новине “  
 Збирка песама „ Пламен на дар “ изашла је из штампе 2019 године у издању 
„Сунцокрет“ Савеза за церебралну и дечију парализу Војводине 

СУНЦОКРЕТ Поезија

СВЕТЛОСТ ПОЕЗИЈЕ

СКИТНИЦА 

Сваки педаљ земље
и неба
њему је дом
и свачије срце
пуно љубави и маште
добар му је друг

На преосталим                                                     
античким стубовима
и на старим капијама
и огласним таблама
свакодневним словима
пише кришом  
химну скривених
светова
Заборавним
људима 
исто тако казује 
и о потиснутим истинама

Комфоран
понекад
лети својим крилима
путује и пешке
па  докле стигне
па ако устреба 
испроси ситну милостињу
и неком тако тихо помогне
да се тиме ослободи 
велике беде   

Песмама креће у сусрет
Пријатеље као децу 
уме да обрадује
у костимима Деда Мраза
Петра Пана
доброг свештеника
ил гусарског капетана
Џона Пиплфокса...

А, кад га нико не види
од преозбиљних људи
он збаци са себе све хаљине
и понекад се ипак одмори 
у свом телу 

Анђела


