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Крајем маја ове годи-
не ступио је на снагу 
закон о запошљавању 
особа са инвалидитетом 
по којем су послодавци 
дужни да на двадесет  и 
пет запослених запосле 
и једног таквог радника.  
Законом је предвиђено 
да се фирме које тако 

поступају од државе награде разним бени-
фицијама.  Одмах тих дана на телевизији се могло 
чути да Синдикат приватних предузетника тражи 
од владе одлагање истог закона за шест месеци  
јер нису довољно спремни да га сместа примене 
и да сам нови закон о запошљавању ОСИ није 
довољно у сагласности са другим подзаконским 

актима о регулисању права послодаваца, 
запослених, и ОСИ. Опет се у нашем систему, 
изгледа вечне транзиције, ка бољем сутра од 
мора прописа не види суштина. Власници фирми 
би да искулирају закон, држава им мање више 
у много чему прогледа кроз прсте не би ли само 
наплатила порез за државну касу и  у великим 
фирмама сачувала своје уске партијске интересе  
на штету закона и у овом случају на штету особа 
са инвалидитетом.  Тако да изгледа остаје да се и 
послодавци и Удружења инвалида и саме ОСИ и 
држава прегањају једни са другима па како се ко 
у којој општини снађе. Но, време ће нам најбоље 
показати хоће ли то све бити само декларативно, 
на папиру лепо написано и кад устреба пред  
неке међународне комисије и кредиторе лажно 
обећано. Људи се не могу довека  лагати ни 

странци, ни наши. 
 Детаљније о закону за запошљавање можете 

погледати на wеb–sajtu cilsrbija.org на наслову 
библиотека.

Тема осмог броја „СУНЦОКРЕТА“ је Особе са 
инвалидитетом и сексуалност.  Колико је то још 
једна друштвена предрасуда према ОСИ знамо 
мање више и сами.  Да и ми можемо живети 
нормално и равноправно у животу има пуно 
таквих примера.  Наш часопис је писао о искуству 
и животу брачних парова разних категорија  
инвалидности.

Живот је изазов и свако у њему храбрим 
бистисањем може да напише своју причу и утка је 
у ћилим свеопштег постојања.

Жељко Канурић
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REČ UREDNIKA

SKUPŠTINA SAVEZA

Redovna godišnja Skupština  
„SUNCOKRET“ Saveza za cerebralnu 
i dečiju paralizu Vojvodine održana 
je u Novom Sadu 27.05.2010.go-
dine.

Bitno je istaći da od 40 delegata 
na Skupštinu je došlo 29 što znači 

da je Skupština punovažno mogla 
odlučivati. Novina je da po novom 
Statutu će Skupština brojati 18 del-
egata tj. po 2 delegata iz svakog 
Društva , umesto dosadašnja 4 po 
svakom Društvu.

Skupština je usvojila Izveštaj o 
radu, kao i Izveštaj o materijalno fi-
nansijskom poslovanju za 2009. go-
dinu.

Takođe Skupština je usvojila novi 
Statut koji je usklađen sa Zakonom 
o udruženjima.

Usvojen je Plan rada i poslovanja 
za 2010. godinu on predstavlja naše 
želje, a realizacija sledi po odobre-
nom planu iz Ministarstva, kojе isto 
odobrava i finansira
                                                                                                   

Slavko Milas 
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Časopis „VELIKI SLIKARI“ iylazi jednom nedeljno, utorkom ili sredom 
može se kupiti u bolje snabdevenim trafikama, po ceni 159 dinara..                              
I možete posetiti web - sajt veliki slikari 

Van Gog (1853 – 1890)  poznato delo  “Suncokreti” ….
Klod Mone (1840 – 1926)  poznato delo Impresija “Rađanje sunca” …
Pol Gogen (1848 – 1903)  poznato delo  “Odakle dolazimo?  ko smo?  kuda idemo? ”...
Ogist Renoar (1841 – 1919)  poznato delo “Ručak na brodskoj zabavi”…
Edgar Dega (1834 – 1917) poznato delo  “Čas baleta” …
Eduar Mane(1832 – 1883) poznato delo  “Doručak na travi”….
Pol Sezan (183 9 – 1906 ) poznato delo  “Mrtva priroda sa jabukama i pomorandžama” 
Anri Tuluz – Lotrek (1864 – 1901) poznato delo “Ples u Mulen ružu”….
Kamij Pisaro (1830 – 1903) poznato delo “Bulevar Monmartr. Sumrak”….
Anri Ruso (1644 – 1910)  poznato delo  “Usnula Ciganka” 
Žorž Sera (1859 – 1891) poznato delo “Nedeljno popodne na ostrvu Grand Žat”... 

Ž. Kanurić

SUNCOKRET zanimljivosti

MIŠIĆI LICA POKREĆU RAČUNAR
Ekipa zrenjaninskog Tehničkog 
fakulteta “Mihailo Pupin” osvojila je 
prvo mesto u finalu Imagine kupa 
2010 u kategoriji dizajn softvera 
za Srbiju. To takmičenje, koje je 
održano u Beogradu, organizuje 
informatička kompanija “Micro-
soft”, a na njemu je učestvovalo 11 

naših fakulteta.

Zrenjaninski fakultet predstavl-
jala je ekipa TFZP “Time” koju čine 
studenti Zlatibor Veljković, Milan 
Kojadinović, Vanja Zavišin i Goran 
Nikolić sa menotorom asistentom 
Dejanom Lacmanovićem. Oni su 

p r o g r a m i r a l i 
tzv komunika-
tor koji je pro-
gramiran tako da 
omogućava oso-
bama sa teškim 
i nva l i d i d e to m 
komunikaciju sa 
okruženjem.

Računar se ak-
tivira pokre-
tanjem mišića 

lica na čovekovom licu. U ovom 
projektu studenti su se poslužili 
već postojećim alatima za 
kompjuterkse igrice.

Politika  08.05.2010. 

VELIKI  SLIKARI
predlog za čitanje
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CVEKLA
LEKOVITO BILJE

Opis biljke: 
iz osnovne biljke, čija je pradomovina obala Sredozem-
nog mora, proizašle su mnoge kulturne sorte repe. Iz 
početnog tankog korena, stoletnim uzgajanjem dobiv-
en je gomoljasti podzemni deo biljke. Iznutra je crvene 
do krvavocrvene boje, a stabljika i listovi su kod većine 
sorti crveni. Ova dvogodišnja biljka vretenastog korena 
crvene boje i tamnozelenog lišća spada u red najkoris-
nijih i najlekovitijih povrtarskih kultura. Koristi se čitava 
biljka, upotrebljava se preko cele godine, bogata vita-
minima i mineralima, lako probavljiva, može se uzimati 
bez ograničenja i opasnosti od štetnih posledica. Pored 
izuzetnog bogatstva belančevinama, mastima i ugljenim 
hidratima, cvekla sadrži gotovo sve mineralne sastojke: 
kalcijum, kalijum, natrijum, fosfor, magnezijum, gvožđe, 
fluor, mangan, bakar, jod, sumpor, litijum, stroncijum, 
brom...Značajno je i prisustvo vitamina B1, B2, C , kao i 
vitamina B12, izuzetno retkog u namernicama biljnog 

porekla a tako važnog za vegetarijance. Zahvaljujući 
prisustvu antocijana, koji daje toplu crvenu boju soku 
od cvekle, a utiče i na obnavljanje krvi, ova blagotvorna 
biljka deluje i antikancerozno. Izuzetni su zdravstveni 
efekti cvekle u slučajevima demineralizacije kostiju i 
zuba: prisustvo joda čini je dragocenom u borbi protiv 
arterioskleroze i usporavanja procesa starenja. Osnov 
višestruke lekovitosti ove biljke čine ipak betanin i beta-
in, jer podstiču razmenu materija, regulišu krvni pritisak, 
smanjuju holesterol, održavaju krvne sudove, podstiču 
rad jetre... ,

Stanište: 
uzgaja se u povrtnjacima.

Lekoviti deo biljke: 
za lek se upotrebljava podzemni deo biljke. Sabire se u 

Drugi nazivi: crljena blitva, cveka, 
cvekla,cikla, crvena repa. 
Latinski naziv: beta vulgaris 
Engleski: Beet
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jesen. Pohranjuju se u umere-no tople 
prostorije. Ako se čuva na odgovarajući 
način, cvekla se može sačuvati do 
idućeg leta. 

Lekovito delovanje:
osnovno delovanje cvekle je u suz-
bijanju tumora i lečenju leukemije. 
Zatim, u lečenju malarije, akutnih fi-
broznih bolesti i gripe u početnom 
stadiju. Osim toga, koristi se za regu-
lisanje krvnog pritiska, osobito kod 
bolesnika s niskim ; povoljno utiče na 
živce i rad mozga. Za sve vrste lečenja 
koristi se sveže ceđeni sok iz cvekle, a 
iz 1 kg cvekle može se dobiti 700 do 
750 g soka. Cvekla je, nadalje, korisna 
u lečenju slabokrvnosti, posebno kod 
dece i mladih osoba, a pospešuje rad 
želuca, creva i žuči. 

Sok od cvekle
Kuvanjem gubi svoju lekovitost pa je 
najbolje piti sok od presne cvekle. Od 
1 kilograma cvekle dobije se otprilike 
700 grama soka. Cveklu treba tanko 
oljuštiti, sitno narendati, preliti sokom 
od limuna i medom. Kada malo odstoji istisnuti sok i piti ga u gutljajima celog dana. Kod težih oboljenja popiti 
dnevno od 1/2 do 1 litre soka. Kada se oseti poboljšanje smanjiti na 1/4 litre.Lako je varljivo povrće.
Cvekla je povrće koje se može koristiti čitave godine. Može se uzimati u bilo kom obliku bez ikakvih nepovoljnih 
posledica i ograničenja, lako je varljiva i ne utiče negativno na sekrecije želuca. Energetska vrednost cvekle 
je dosta visoka: 100 grama jestivog dela ima 189 kJ ili 45 kcal. Bogata  je belančevinama,mastima i ugljenim 
hidratima. U njenom korenu možemo naći i deset odsto šećera. Toplu crvenu boju korenu cvekle daje sastojak 
zvan antocijan.

Primena u kulinarstvu 
Mogućnosti njene primene u kulinarstvu su mnogostruke. I to ne samo njenog podzemnog dela već i zbog lista, 
koji je isto tako vredan kao i koren i može se upotrebljavati u kulinarstvu kao spanać. Sok od cvekle krepi i jača 
čitav organizam i deluje povoljno na razmenu materija u njemu. Zaslađen medom, postaje eliksir za smirenje, 
koji utiče i na blago snižavanje krvnog pritiska. Sok od cvekle i med koriste se u razmeri 1:1, a pije se po pola 
čaše tri puta na dan. Izuzetan ukus rendanoj sirovoj cvekli ili soku daju kim ili rendani ren.

Čorba za čišćenje krvi
Operite dve veze mladih listova cvekle, isecite i stavite da se kuva. Neka se sa cveklom kuva i veza peršunovog 
lista. Dok se lišće kuva (10-15 minuta) naseckati mladi crni i beli luk sa perima, narendati koren šargarepe, jedan 
koren peršuna i manji celerov koren. Narendati najsitnije četiri-pet cvekli, sve preliti velikom kašikom ulja i so-
kom od limuna, staviti u vodu s lišćem i odmah skloniti s vatre. 

Salata za jačanje želuca
Krupno narendati cveklu i upola manje koren od celera. Začiniti s malo soli, jabukovim sirćetom, kašičicom 
maslinovog ulja i mlevenim kimom. Izmešati s kiselom pavlakom i posuti peršunovim listom.

Tekst je preuzet sa web - sajta o lekovitom bilju HERBATEKA.
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Iako se prostor jugoistočne Evrope 
postepeno uključuje u savremene 
planetarne tokove, još uvek su  snažni 
otpori prema svakoj vrsti napretka, 
prema svemu što ruši ustaljena 
nepisana pravila, tačnije rečeno – 
prema svemu onom što preti da 
dovede u pitanje neke  predrasude i 
tabue.
U dvadesetom veku, naučna sazna-
nja o seksualnosti dovela su do 
revolucionarnih promena u svim 
segmentima društva, srušene su mno-
ge barijere, raskrinkano licemerje.  
Ni Balkansko poluostrvo nije bilo 
pošteđeno seksualne revolucije, 
polako ali nepovratno i ovde su se 
stvari menjale. Seks nije više bio samo 
predmet masnih viceva, koji su se 
prepričavali šapatom i uz kikotanje, 
nego i ozbiljnih naučnih rasprava, 
lepe književnosti, kinematografije i 
masmedija.
Međutim  malograđanski umovi me-
đu nama nisu spremni da se oslobode 
baš svih predrasuda jer taman 
kad su pomislili da o društvenom 
seksualnom životu „znaju“ sve kad 
evo ovi u kolicima, zamislite vi to, 
kakve oni veze imaju sa seksom? Nije 
im dosta što im država daje kolica i 
zbog njih naprave tu i tamo poneku 
rampu, ili razbiju poneki ivičnjak, 
nego još očekuju da ćemo trpeti 
dvoje invalida kako šetaju u kolicima 
držeći se za ruke, ili, ne daj Bože, 
nešto još gore? Nečuveno! Danas im 
„dozvolimo“ to, sutra će već doći i do 
toga da se pomešaju s „nama“. ON – 
živ, zdrav, prav, na dve noge, a ljubi, 
grli, mazi NJU, nepokretnu, u kolicima. 
Ili ONA, zgodna riba, ništa joj ne fali, a 
zaljubila se u invalida! Sramota!
Cilj ovog članka nije da od ovakvih 
besprizornih primitivaca načini česti-
te ljude, neće oni ovo ni čitati, a i da 

pročitaju, ne bi im puno pomoglo. 
Ono što želimo da pomaknemo sa 
mrtve tačke jeste to da se kod osoba 
sa invaliditetom razbiju predrasude o 
sebi samima.  
To bi bio početni i nužni korak da se 
i kod opšte populacije razvije svest o 
tome da osobe sa invaliditetom nisu 
aseksualna bića, da i oni mogu da se 
zaljubljuju i da se nekom dopadnu, da 
mogu da stupe u brak, vode aktivan 
seksualni život, odgajaju decu...
Društvo će to da shvati onda i samo 
onda kad to shvate i prihvate osobe 
sa invaliditetom, odnosno tek kad 
objekti predrasuda prestanu i sami da 
budu subjekti istih tih predrasuda.
  

Ti to možeš!   

Ukoliko je čitatelj/ka uspeo/la da 
razbije svoje sopstvene predrasude, 
ili – ukoliko nije ni imao/la otpor 
prema svojoj seksualnosti, može da 
se o ovoj temi otvoreno porazgovara 
i sa partnerom i da se obrati za savet 
lekaru, pošto je svaki pojedinačni 
slučaj osobe sa invaliditetom ipak po 
mnogim elementima specifičan. 
Seksualnost je mnogo više od 
onoga što se događa između dve 
osobe u krevetu. Čak ni potpuni ili 
delimični gubitak genitalne funkcije 
ili osetljivosti ne znači gubitak 
seksualnosti. Invalidnost ne znači 
odsutnost seksualne želje, a ne 
znači ni nemogućnost zadovoljenja 
ovakvih potreba. Iskustva mnogih 
osoba koje su pre povrede kičme imali 
aktivan seksualni život, govore nam 
da promene u čulnoj osetljivosti – ili 
njihov gubitak, ne moraju da imaju 
negativan efekat. Umesto fizičkog 
orgazma, koji je usmeren isključivo 

na genitalne organe, vrhunac 
zadovoljstva može da bude stanje 
uma. Kod mnogih je seks postao 
mnogo intimniji i duhovniji nego 
pre nastanka invalidnosti. Ti ljudi su 
našli veliko zadovoljstvo u otkrivanju 
svog tela i tela svojih partnera na 
sasvim nov način – dodirivanjem, 
milovanjem, maženjem, međusobnim 
istraživanjem.
Takva intimnost i zadovoljstvo 
zahteva otvoren razgovor o tome 
kako ko oseća zadovoljstvo, gde voli 
da se dodiruje, šta ga uzbuđuje a 
šta mu smeta. Razgovor o naizgled 
neprijatnim stvarima, kao što su 
promene u funkcionisanju mokraćne 
bešike ili debelog creva i njihovoj vezi 
sa seksualnošću – takođe su potrebni 
u ovakvim okolnostima i ne treba ih 
izbegavati.
Osećaje ne treba mešati sa 
osećanjima.
Ove dve reči slične po zvučnosti imaju 
sasvim drugačija značenja.
Osećaj, ili oset je prost čulni doživljaj, 
utisak koji nastaje dejstvom spo-
ljašnjih ili unutrašnjih nadražaja 
na čula. Osećaj je, npr, dodir, toplo, 
hladno, boja, ukus, miris, bol.
Osećanje, ili emocija je psihički 
doživljaj koji se manifestuje kroz 
subjektivnu, fiziološku i delatnu 
dimenziju i predstavlja jedan od 
temelja čovekovog psihičkog života. 
Osećanja su, npr, radost, žalost, strah, 
tuga, gnev, ljubav, ljubomora, mržnja 
itd.
Kod nekih oblika invalidnosti dolazi 
do trajnog ili privremenog, potpunog 
ili delimičnog gubitka  o s e ć a j a , u 
određenim delovima tela. 
Gubitak osećaja ne znači i gubitak 
osećanja. Naučno je dokazano da 
je najveći seksualni organ mozak, 

OSOBE SA INVALIDITETOM I 
SEKSUALNOST
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a osobe sa invaliditetom koje ovu 
činjenicu smatraju samo lošim 
pokušajem tešenja, ne treba da 
budu obeshrabrene. Veza između 
tela i psihe je još uvek nedovoljno 
istraženo područje, tu se često 
dešavaju čuda koja se potom 
naučno objašnjavaju. Tako je kod 
muškaraca sa invaliditetom poznato 
da su psihogene erekcije moguće kod 
oštećenja lumbalne i sakralne kičme, 
kao i kod nekompletne povrede iznad 
Th 12. Međutim, poznati su slučajevi 
koji se ne uklapaju u ovaj kliše, pa su 
u literaturi opisani muškarci koji su i 
te kako seksualno aktivni, a naučne 
činjenice o vrsti i stepenu njihove 
invalidnosti bi trebalo da demantuju 
stvarnost.
Ako čuda izostanu, postoje i druga 
rešenja, kao što su penilni implantati 
i penilne proteze, bilo spoljne ili 
unutrašnje. 
Kod ženskih osoba sa invaliditetom, 
lubrikacija, tj. vlaženje, podmazivanje 
vagine, moguća je i ako je povređen 
gornji motorni neuron, kao i kod 
oštećenja ispod Th 12 i L2.
U svim ostalim slučajevima, rešenje 
su razne vrste veštačkih lubrikanata.
Ne treba imati iluzije da će po ovom 
pitanju stvari teći glatko i same po 
sebi. Sva ona prava koja su osobe 
sa invaliditetom do sad ostvarili, 
delimična uklanjanja fizičkih barijera,  
nešto malo bolji tretman u zajednici, 
ostvarili su svojim dugotrajnim i 
strpljivim rušenjem barijera i zabluda 
u glavama ljudi, uz manju ili veću 
podršku dobronamernih pojedinaca 
i organizacija. Srušiće se i predrasude 
po pitanju seksualnosti i invalidnosti, 
a treba početi od sopstvenih redova. 
Podršku i pomoć treba prvo tražiti 
od struke, u ovom segmentu 
prevashodno od lekara i zdravstvenih 
radnika, slobodno i otvoreno, bez 
stida i snebivanja .
Pri svom zdravom životnom stavu i 
uz dobru volju svih može se postići 
mnogo.

Žarko Pintarić
psiholog

INVALIDNOST I SEKSUALNOST
Zar i oni »to« rade ?!

Seks i seksualnost

Seks je reč koja redovno izaziva 
smeškanje,podsmevanje, tajne 
misli i asocijacije mladih i starih, 
muških i ženskih osoba. Razvijanje 
seksualnosti međutim znači: samo-
procenjivanje, samopoštovanje, 
odlučivanje, zdravlje, seksualni 
samorazvoj, ali i upoznavanje, 
razumevanje i tolerisanje ljudi oko 
nas.

Seksualnost je sastavni deo svake 
ličnosti. Svi ljudi imaju seksualna 
osećanja, ali ih svako ispoljava 
drugačije, na svoj način. Zato je vrlo 
važno poštovati seksualnost drugih.

Seks i invalidnost se međusobno 
ne isključuju! Seksualno zado-
voljstvo doprinosi kvalitetu života 
za svakoga, uključujući i osobe sa 
invaliditetom. Istraživanja poka-
zuju da težina invaliditeta nije u 
direktnoj vezi sa nivoom seksualnog 
funkcionisanja ili stepenom 
zadovoljstva seksualnim životom. 
Seksualno zdravlje je više od 
funkcionisanja genitalija.

Seksualnost može imati više 
različitih aspekata: biloški, psi-
hološki i socijalni.

Konačno, seksualnost uključuje i 
pitanje prava da se bude seksualna 
osoba i pored oštećenja.

Izgled tela - Body image

Uobičajeno shvatanje seksualnosti 
često je povezano za izgledom i 
privlačnošću nečijeg tela. Stari Grci 
su idealizovali savršeno telo. Antička 
tradicija je težila idealu tela koje je 
mišićavo i uspravno. Danas lepo 
telo oličava erotičnost, želju i moć. 
Oni koji su drugačiji često izazivaju 
podozrenje i podsmeh.

Telo osobe koja ima nedostatak ili 
invaliditet, je daleko od društveno 
prihvaćenog estetskog obrazca. 
Društvo odbija činjenicu da osobe 
sa invaliditetom mogu voleti svoje 
telo i uživati u njemu. Invalidnost 
nije jednako biti nepoželjan/a.

Osobe sa invaliditetom uče da 
njihovo telo nije poželjno, da ne 
vole svoje telo, da se stide što su 
drugačiji. Ako ih društvo odbacuje 
zbog invaliditeta i izgleda, nije čudo 
što osobe sa invaliditetom prave 
istu grešku u odnosu na sebe, jer 
su usvojili aseksualnu predstavu o 

nastavak na strani 11
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IDEMO U POZORIŠTE

KOMЕНТАР ГЛУМАЦА ИЗ ПОЗОРИШНЕ 
ПРЕДСТАВЕ „ВОЗ“

У предивном амбијенту Сомборског Народног позоришта, 26. априла 2010. године, 
имали смо част да поново играмо само за вас нашу представу „Воз“. Ваши устрептали 
погледи, смех и аплаузи, пунили су нашу душу надом, да иако смо аматери, допиремо 
до срца оних који нас гледају.  Надамо се да  вас нека проста реч или покрет на сцени 
нису сувише дотакли,  јер ми смо само верни имитатори живота, а живот, знате већ 
какав је... До новог сусрета са вама, позоришном, фолклорном или музичком  групом , 
пуно вас поздрављамо са жељом да не губите наду у боље и лепше сутра. Верујте у себе 
бар онолико колико ми верујемо у вас.   

Аматери из Дома културе Сивац
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Polа sаtа pred početаk predstаve počeli smo se 
okupljаti ispred pozorištа. Broj invаlidskih kolicа i nаših 
prаtilаcа iz minutа u minutu se povećаvаo. Odmаh se 
moglo nаslutiti dа će predstojećа predstаvа biti dobro 
posećenа. Svi smo bili dobro rаspoloženi i srdаčno smo 
se izpodrаvljаli. Momentаlno su, među nаmа, počele 
pаdаti šаle nа rаzne teme. Togа, ideаlnog, dаnа kаo dа 
smo svi bili pomаlo pripiti jer je vаzduhom vlаdаlo prаvo 
proleće. Nа sporednom ulаzu u pozorište, gde se nаlаzi 
prilаznа rаmpа, brojnа kolicа svih vrtstа nаprаvilа su 
prаvu kаrаvаnsku kolonu. Pri ulаsku u pаrter pozorištа 

nаstаlo je komešаnje zbog mnogobrojnih kolicа. 
Pozorišni redаri su, uz strpljenje zа svаku pohvаlu, uspeli 
dа nаs pаrkirаju u uzаnim prolаzimа dužinom sedištа. 
Oni koji mogu hodаti brzo su zаuzimаli sedštа i lože.

Sа nestrpljenjem smo očekivаli nаstup Lаle i Crnogorcа, 
nаših glumаcа i poznаnikа Jovаnа Pаulа i Miše Stjepovićа 
koji su već nebrojаno putа izvodili svoje skečeve prilikom 
rаznih povodа u nаšem somborskom Društvu invаlidа 
dečije i cerebrаlne pаrаlize. Ovog putа pred nаmа je, 
nа pozornici Nаrodnog pozorištа Sombor, izvedenа 
predstаvа „Voz“ po tekstu i režiji Vlаdimirа Rikа, а u 
izvođenju Amаterske pozorišne grupe iz Sivcа „Velimir 
Sаndić Veljа“, Zаnimljivo je dа je populаrnа predstаvа 
„Voz“ izvedenа i više od stotinu putа širom nаše zemlje.

Uživаli smo u sаtiričnoj priči kojа se odigrаvа nаkon 

zаvršetkа drugog svetskog rаtа kаdа su u Vojvodinu 
zаjedno sа drugim nаrodimа pristigli i kolonizovаni 
Crnogorci. Stаrosedeoce Lаle i doseljenike sа crnogor-
skih plаninа povezivаlo je jedino to što su se borili protiv 
Hitlerove vojske i njihovih sаveznikа pа čаk i to su činili 
svаko nа svoj nаčin tаktikom svog mentаlitetа. Inаče 
sve drugo među njimа bile su sušte suprotnosti i sukob 
međusobnih nаvikа i nаčinа rаzmišljаnjа bili su nemi-
novni. Sjаjno izvedenа predstаvа, u punoj sаli pozorištа, 
publiku je nаsmejаlа do suzа.

Nа predstаvi su bili prisutni bivši grаdonаčelnik Somborа 
Jovаn Slаv-ković, neko-
liko odbornikа skupštine 
opštine Sombor, Udruženje 
аmpu-tirаnih i rođenih 
sа mаlformаcijom iz Sub-
otice, učenici srednje eko-
nomske i srednjetehničke 
škole iz Somborа, učenici 
specijаlne škole „Vuk 
Kаrаdžić“ iz Somborа, Fo-
rum ženа Demokrаtske 
strаnke Sombor, Društvo 
obolelih od rаkа, Udruženjа 
pаrаplegije i kvаdriplegije 
Bаčkа i distrofičаrа Zаpа-
dnobаčkog okrugа, Društvo 
defektologа, Društvo 
zа pomoć nedovoljno 
rаzvijenim osobаmа, Koris-
nici uslugа Gerontološkog 
centrа, Kolo srpsih sestаrа, 

Sаrаdnici iz knjigovodstvenog centа, nаši člаnovi i dru-
gi pojedinci koji su se rаdo odаzvаli аkciji Društvа zа 
cerebrаlnu i dečiju pаrаlizu Sombor.

Oni koji su bili pozvаni i nisu došli iz oprаvdаnih 
ili neoprаvdаnih rаzlogа propustili su jedno odlično 
druženje i sjаjnu humorističku predstavu kojа je 
ljubаznošću Uprаve somborskog pozorištа te večeri bilа 
otvorenа zа sve grаđаne.

Zаhvаljuljemo se svimа nа podršci i poseti ! 

Ž. Kаnurić

IDEMO U POZORIŠTE
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sebi koju im je društvo nametnulo.

Brak, roditeljstvo i invalidnost

Osobe sa invaliditetom imaju ista prava na brak, 
porodicu i radost roditeljstva, kao i neinvalidne osobe, 
i mogu biti sposobni i brižni roditelji koji pružaju ljubav 
svojoj deci. Nažalost, smatra se »prirodnim« da osoba 
koja ima invaliditet ne ulazi u brak (»ko bi nju/njega 
uopšte hteo/la?«), a ako postoji veza izmedju dvoje ljudi 
od kojih jedna osoba ima invaliditet, okolina neinvalidne 
osobe obično na sve načine obeshrabruje takvu vezu. 
Ovo je posebno izraženo 
kada se radi o devojkama 
i ženama sa invaliditetom, 
što je i posledica njihove 
predpostavljene socijalne 
uloge.

Uobičajene su predrasude 
da osobama sa invaliditetom 
ne treba dozvoliti da 
imaju decu. Osobe sa 
invaliditetom nemaju prava 
da usvoje decu, čak i ako je 
jedan od bračnih partnera 
neinvalidna osoba. U slučaju 
razvoda deca po pravilu 
pripadaju roditelju koji je 
neinvalidna osoba, čak i 
onda kada neinvalidna osoba nije najpogodnija da se o 
detetu brine.

Ukradeni identitet

Svaka osoba ima svoje jedinstveno seksualno putovanje 
povezano sa patnjom i radošću, koji određuju njen 
identitet i samovrednovanje. Univerzalna je potreba da 
se bude prihvaćen/a, nekome potreban/a i bezuslovno 
voljen/a.

Pa ipak postoje skrivene norme i verovanja o tome kome 
je dopušteno da bude seksi. Osobama sa invaliditetom 
to nije »dopušteno«. »Zamislite invalid, pa da radi »one 
stvari«! Deca sa invaliditetom koja su u pubertetu ili 
mladi ljudi »zaštićuju« se od patnji i razočaranja, tako 

što se obeshrabruju njihove 
romantične veze i ignoriše 
buđenje ili postojanje 
njihovog seksualnog na-
gona. 

Osobe sa invaliditetom su 
ljudska bića kao i sva druga. 
Oni imaju ljudske potrebe, 
uključujući i seksualne, kao 
i svi drugi. Ako ih društvo 
gleda kao aseksualna bića, 
time ih lišava ljudskosti i 
sopstvenog identiteta.

Zato treba preispitati 
postojeće predrasude i 
zablude o seksualnosti 
osoba sa invaliditetom. 

Tome je namenjena i ova publikacija, a za to se zalažu i 
Standardna pravila UN u pravilu 9.

Autor: Gordana Rajkov, CSŽ, Beograd
lustracije: Atelje DD, Zaječar

STANDARDNA PRAVILA UN

za izjednačavanje mogućnosti koje se pružaju oso-
bama sa invaliditetm Pravilo 9. Porodični život i lični in-
tegritet Države treba da podstiču puno učešće osoba 
sa invaliditetom u porodičnom životu. One treba da se 
zalažu za ostvarenje njihovog prava na lični integritet, 
kao i da obezbede da osobe sa invaliditetom ne budu 
zakonom diskriminisane u pogledu seksualnih odno-
sa, braka i roditeljstva.
1. Osobama sa invaliditetom treba omogućiti da 
žive u svojim porodicama. Države treba da podstiču 
da porodična savetovališta uključuju i sticanje 
odgovarajućih znanja o invalidnosti i njenim efektima 
na porodični život. Porodicama u kojima postoje osobe 
sa invaliditetom treba omogućiti odgovarajuće usluge 
za predah i pomoć u nezi. Države treba da eliminišu 
nepotrebne prepreke za osobe koje žele da neguju ili 
usvoje dete ili odraslu osobu sa invaliditetom.
2. Osobama sa invaliditetom se ne sme uskratiti 
mogućnost da dožive sopstvenu seksualnost, da ima-
ju polne odnose i postanu roditelji. Imajući u vidu da 

se osobe sa invaliditetom mogu sresti sa teškoćama u 
sklapanju braka i stvaranju porodice, države treba da 
podstiču da se takvim licima obezbedi odgovarajuće 
savetovanje. Osobe sa invaliditetom moraju imati istu 
mogućnost pristupa kao i ostali građan, metodama za 
planiranje porodice, kao i odgovarajućim informaci-
jama o seksualnom funkcionisanju njihovih tela, koje 
treba da im budu dostupne u prihvatljivoj formi.
3. Države treba da podstiču promenu negativnog 
stava prema braku, seksualnosti i roditeljstvu osoba 
sa invaliditetom, koji još uvek preovlađuju u društvu, a 
naročito kada se radi o devojkama i ženama sa invali-
ditetom. Sredstva javnog informisanja treba podsticati 
da odigraju značajnu ulogu u otklanjanju takvih nega-
tivnih stavova.
4. Osobe sa invaliditetom i njihove porodice treba da 
budu u potpunosti informisani o preduzimanju mera 
protiv seksualnih i drugih oblika zloupotreba. Osobe 
sa invaliditetom su naročito podložna zloupotreba 
u okviru porodice, zajednice ili institucija i treba ih 
naučiti kako da izbegnu da do takvih zloupotreba 
dođe, kako da prepoznaju zloupotrebe i da ih prijave.



12

su
n

co
k

re
t

Habár a délkeleteurópai térség lassan bekapcsolódik 
a korszerü planetáris folyamatokba, még mindég 
erősek az ellenálások a mindennemű előrehaladás 
ellen, mindazellen ami megdönti a megszokott 
iratlan tőrvényeket, pontositva-mindazellen ami avval 
fenyeget hogy megdönti és kérdőre vonja a megszokott 
előitéleteket és tabu témákat.
A huszadik században, a tudományos kutatások  
forradalmi változásokhoz vezettek minden társadalmi 
szinten, megdőltek külőmböző határok, lelepleződött 
a képmutatás. A Balkán félsziget sem volt kivétel a 
szekszuális forradalom alól, lassan de visszavonhatatlanul 
a dolgok itt is változtak. A szeksz többé nem volt csak a 
zsiros viccek témája amelyeket suttogva meséltek halk 
nevetéssel kisérve hanem komoly tudományos viták 
irodalom kinematográfia és maszmédiumok tárgyává 
lett. 
De a kispolgári elmék közöttünk még nem készek arra 
hogy megszabaduljanak épen minden előitélettől mert , 
akkor amikor azt hitték hogy a szekszualitásról mindent 
tudnak, megjelentek „ezek a kocsikban“, képzeljék el mi 
közük van nekik a szekszhez.. Nem elégednek meg azzal 
hogy az állam kocsikat biztosit számukra, és végettük 
készitenek itt ott egy egy sorompót, vagy feltörnek 
helyenként határkövet,, hanem még elvárják azt is hogy 
majd eltűrjük hogy két invalid kocsijukban  sétálva fogják 
egymás kezét, vagy ne adj Isten még valami mást is. 
Hallhatatlan!Ha ma „megengedjük „ nekik ezt holnap 
már oda jutunk hogy „keverednek“ velünk. Ö egy férfi 
egészséges, erős, két lábon járva, csókol ölel simogast 
egy mozgásgátolt kocsibanülő nőt. Vagy egy nő, 
egészségesszép beleszeret egy mozgássérültbe, szégyen!
Ennek az irásnak a célja nem az hogy ilyen jellemtelen 
primitiv egyéneket megváltoztasson és rendes 
emberekké változtassa őket, ezt el sm fogják olvasni, és 
ha el is olvasnák nem sokat segitene nekik. Az amit el 
akarunk mozditani a holtponrol az hogy MAGUKNÁL A 
MOZGÁSSÉRÜLTEKNÉL MEGTÖRJÜK A Z ELŐITÉLETEKET 
ÖNMAGUKRÓL.
Ez lenne az első és szükséges lépés hogy a társadalomban 
kifejlődjön az öntudat arról hogy a mozgássérültek nem 
aszekszuális lények, hogy ők i lehetnek szerelmesek, 
valakinek tetszhetnek, hogy házasságot köthetnek , aktiv 
szekszuális életet élhetnek, gyermekeket neveljhetnek… 
A társadalom ezt akkor fogja megérteni amikor ezt 

elfogadják és megértik a mozgássérültek is 4vagyis 
amikor ennek az előitéletnek a tárgyai megszünnek 
maguk is ahordozóévá lenni ezeknek az előitéleteknek.

TE EZT TUDOD!
He e sorok olvasójának sikerült ezeket az előitéleteket 
legyőzni vagy ha a jobbik esetben nem is voltak 
előitéletei a saját szekszualitásával kapcsolatban, akkor 
tud erröl a témáról nyiltan beszélgetni a partneréval, vagy 
segitségért orvoshoz fordulhat, mert minden egyes esest 
a mozgássérrültségben mégis sok elemében egyedülálló.
A szekszualitás sokkal több mint az ami két személy között 
történik az ágyban. Még a teljes vagy részeb elveszitett 
genitális funkció hiánya nem jelenti a szekszualitás 
elvesztését. 
Az invaliditás nem jelenti a szekszuális vágy távollétét, 
de nem jelenti annak a vágynak a kielégithetetlenségét  
sem. Sok olyan személy akik a gerincsérűlés előtt  aktiv 
szekszuális élete éltek, mondják hogy a testi  érzelmek 
változásában vagy annak elvesztésében  nem tapasztaltak 
negativ efektust. A fizikai orgazmus helyett amely 
kizárólag a genitális szervekre  vonatkozik, a makszimális 
élvezet egy elmei állapo lehet. Sokaknál a szeks  sokkal 
intimebb és szellemibb lett mint az invaliditás beállta 
elött . Ezek az emberek megtalálták  az élvezetet a saját és 
partnerük testének feltárásában egy egészen új módon, 
tapintással, simogatással, közös kutatással.  Egy ilyen  
intimitás és élvezet megkövetel egy nyilt beszélgetést, 
arról hogy ki hogyan érzi át az élvezetet, hol élvezi a 
tapintást, mi t élvez és mit nem. . Beszélgetés  ugymond 
kellemetlen dolgokról, mint például a hugyhólyag 
funkciojának változásairól, vagy a vastagbélé,  és ennek 
összefüggése a szekszualitással, ugyszintén szükségesek 
ilyen helyzetben, és nem kell kibujni előlük. 
Az ÉRZÉST nem kell összekeverni az ÉRZELEMMEL. 
Ez a két szó ha  hasonló is de teljesen más jelentőségük 
van. 
Az érzés  egy teljesen testi élmény, amely külső és belső 
érintéskor lép fel.  Az érzés pl-  érintés, hideg, meleg, , szin, 
iz, szag, fájdalom.Az érzelem vagy emóció, egy pszihikai 
élményamely egy szubjektiv dimenzión keresztül 
nyilvánul meg.  És az ember  pszihikai életének alapját 
képezi.  Az érzelmek pl. Az őrőm,  bánaz, félelem, busulás, 
harag,  szeretet, féltékenység, stb. Az invaliditás esetében 

A MOZGÁSSÉRÜLTEK
ÉS A SZEKSZUALITÁS



VESTI      Sombor

su
n

co
k

re
t

13

létrejön egy ideiglenes vagy örökös, teljes vagy részbeni 
elvesztése az  é r z é s e k n e k  bizonyos testrészekben.
AZ ÉRZÉSEK ELVESZTÉSE NEM JELENTI AZ ÉRZELMEK 
ELVESZTÉSÉT IS.  Tudományossan be van bizonyitva  
hogy a legnagyobb szekszuális szerv az agy.  És azok a 
mozgássérültek akik azt hiszik hogy ez egy rossz vigasztalás 
nem kell hogy hitüket veszitsék.  Az összefüggés a test 
és a pszihikus között még mindég nincs teljesen feltárva. 
Itt még történnek csodák, amelyek késöbb  tudományos 
magyarázatot nyernek.  Ugy a férfiaknál  tudvalevő hogy 
a psihogén erekció lehetséges akkor ha  ha sérülést 
szenved a lumbális vagy szakrális gericrész,  vagy a Th 
12 feletti  részbeni sérülések esetében is., Ismertek olyan 
esetek is ahol ilyen jelenségek  kivételesek,  és találunk 
olyan férfiak esetét is akik igenis szekszuálisan aktivak  
habár a tudományos körök ezt cáfolnák. . Ha a csodák 
kimaradnak, vannak más megoldások is,  mint pl. A 
penilis inplantumok, és penilis protézisek, vagy külsők, 
vagy belsők. 
A nőknél megjelenő invaliditás a lubrikávió vagyi s  
a nedvesség a vagina nedvessége letséges ha felső  

motorikus neuron van megsérülve mint a Th12 és a L 2  
alatti sérülések esetében is. 
Nem kell olyan ilúziókat kelteni hogy ilyen esetekben 
a dolgok könnyen fognak menni. Mind azok a jogok 
amelyeket a mozgássérültek eddig kiharcoltak, mint 
a fizikai gátlások részbeni kiküszöbölése, kicsivel jobb 
elbánás a közösséggben, mindezt  elérték hosszútávu 
türelmes munkával megdontve a gátlásokat  az 
emberek elméjében, kiebb nagyobb hozzájárulásával 
más intézmények és egyedülálló személyek részéről.  Ily 
módon meg fognak dőlni a gátlások a szekszualitás és 
az invaliditás terén is de saját sorokban kell elkezdeni.  
Hozzájárulást és segitséget  mindenek előtt a szakmától 
kell kérni, mindenekelőtt az orvosoktól és egészségügyi 
munkásoktól szabadom, gátlások, szégyen és kételkedés 
nélkül.
Egészséges életerővel és sok jóakarattal mindenki 
részéről sok minden elérhető. 

Zsarkó Pintarity, 
pszihológus

Dvanaestog marta mi je bio 62. rođendan. Nisam planirala 
neko veliko slavlje, samo sam pripremila skromne poslas-
tice u slučaju da me se neko seti. Pre podne su me posetili 
drugarica i dva druga, kao i moja personalna asistentkin-
ja koja mi je pomogla oko nabavke i postarala se da iz-

gledam i osećam se lepo tog dana. Predveče sam doživela 
veoma prijatno iznenađenje kad su došli predsednik, sek-
retarica i koleginica iz mog “Društva za CDP Sombor, Kula 
i Odžaci”. Jako sam se obradovala što su mislili na mene 
i što su svojim prisustvom uveličali moje rođendansko 

slavlje. Posebno me je usrećila 
velika čokoladna torta koju sam 
dobila od njih, zajedno sa so-
kovima. Lepo smo se zabavljali, 
duvala sam svećice, a Dragan, 
predsednik Društva, napravio 
je nekoliko fotografija za us-
pomenu. U međuvremenu su 
mi u goste došle i komšije, pa 
je u jednom trenutku sve ličilo 
na pravu rođendansku žurku. 
Veoma sam zahvalna Društvu 
na ovako divnom gestu koji ni-
kad neću zaboraviti.

Julijana Kočiš

PROSLAVA JUCINOG ROĐENDANA
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Društvo ZCDP Sremskа Mitrovicа je u mаju u okviru pesničkih 
аktivnosti orgаnizovаlo veče poezije sа Dubrаvkom Krtinić.
Knjižаrа „Bukvаr“ nаm je ponudilа dа u prelepom prostoru 
Dubrаvkа govori svoje stihove, nаrаvno tu je bilа i Besnа dа 
nаstаvi kаdа Dubrаvki zаtrebа predаh. Gospodin Hаjrudin 
je poeziju proprаtio nа svojoj gitаri. 
Te večeri kišа je pаdаlа neumorno. Bez obzirа nа vremenske 
uslove tridesetаk nаših sugrаđаnа sа uživаnjem je isprаtilo 
ovo književno veče. Dubrаvkа Krtinić, nаšа nаjuspešnijа 
pesnikinjа je govorilа svoje neobjаvljene pesme.
Nаdаm se dа ćemo iznаći sredstvа dа novа Dubrаvkinа  
knjigа uskoro ugledа svetlo dаnа.

 Ružicа Gаrunović

СЛАКАРСКА РАДИОНИЦА
Друштво инвалида за церебралну и дечију парализу Сомбор, Кула и Оџаци је поподне тринаестог маја 
одржало још једну сликарску радионицу у просторијама Герентолошког центра у Сомбору. Петоро наших 
чланова  у  друштву са сомбoрском слакарком Сањом Медић је учило и усавршавало вештину сликања 

акрилним бојама на платну. Уз 
упутства и помоћ стрпљиве сликарке 
трудили смо се да нешто насликамо 
на својим платнима. Цедили смо 
боје из тубе, мешали смо нијансе, 
знојили се и језиком облзивали 
усне, уздисали због понеке грешке 
и тако нисмо ни приметили да нам 
је три сата дружења брзо пролетело. 
Добили смо пет слика разних 
тематика. Сви мање више задовољни 
својим радовима на крају смо се 
сви заједно фотографисали, и при 
том на лицу места направили малу 
сликарску изложбу.
Свиђају нам се овакве радионице и 
надамо се да ће се овакве акције и 
даље наставити.

Жељко Канурић

PESNIČKO VEČE SA DUBRAVKOM KRTINIĆ
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AKTIVNOSTI UDRUŽENJA ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU 
OPŠTINE KOVIN

Po dobijаnju nаmenskih, finаnsijskih sredstаvа zа mesec 
mаrt, 2010. godine nаše nаjznаčаjnije аktivnosti, između 
ostаlih, bile su:
Udruženje je 02.04.2010. godine imаlo rаdio emisiju 
u sаrаdnji sа lokаlnim informаtivnim centrom „Rаdio 
Bus“ gde su člаnovi Udruženjа  kаo i grаđаni opštine 
Kovin upoznаti sа nаšim reаlizovаnim аktivnostimа i o 
plаnovimа koji nаs očekuju do krаjа godine.
Udruženje zа cerebrаlnu i dečiju pаrаlizu opštine Kovin 
je 06.04.2010. godine zа svoje člаnove, u prostorijаmа 
Udruženjа, orgаnizivаlo tribinu 

„Bolesti zаvisnosti osobа sа invаliditetom“. Tribinu je 
održаlа doktoricа Dobrić Biljаnа i аsistent Novković Anа 
i govorilo se o posledicаmа koje prouzrokuju nаrkotici, 
аlkohol i duvаn.
U prostorije Udruženjа 08.04.2010. godine je došlа 
nаšа nаjmlаđа simpаtizerkа Rаdovаnov Jovаnа učenicа 
četvrtog rаzredа osnovne škole „Jovаn Jovаnović Zmаj“ 
iz Kovinа i pročitаlа nаm nekoliko svojih pesаmа koje je 
posvetilа osobаmа sа invаliditetom.

PREDSEDNIK UDRUŽENJA
Vlаdimir Kolundžić

Pokrajinski Savez za cerebralnu i dečiju paralizu organi-
zovao je druženje i šahovski turnir u Kikindi 29.05.2010. 
godine. Posle zimskih meseci ovo nam je bila dobra prilika 
da se okupimo u većem broju. I zaista srdačni domaćini iz 
Kikinde smestili su nas u lep ambijent restorana „Lovac“, 
koji je bio pristupačan invalidskim kolicima. Među prisut-
nim gostima bilo je mnogo poznatih lica i uopšte nije 
nedostajalo tema za prijatne razgovore. Dok je glavnina 
prisutnih bila smeštena u prostranoj sali, gde su svirali 
harmonikaši,  učesnici šahovskog turnira bili su smešteni 
u susednoj manjoj prostoriji gde su se bez žurbe odvi-
jale borbe na šezdeset i četiri polja. Prvo mesto pripalo 
je ekipi iz Kikinde, drugo mesto zauzelo je Pančevo  a na 
trećem mestu našla se šahovska ekipa iz Novog Sada.
Šahovski tim iz Sombora je uveliko zakasnio na takmičenje 

zbog kvara na svom automobilu desetak kilometara od 
Kikinde. Na naš telefonski poziv za pomoć predusretljivi
domaćini su nas svojim automobilom prebacili do cilja i 
uz put nas odvezli do majstora koji je do našeg povratka 
rešio problem sa probušenom gumom. 
Domaćini su nas posle ispratili skroz do automobila koji 
je ostao parkiran na sporednom putu nadomak jednog 
sela i svojim alatom pomogli su nam da montiramo zad-
nji točak i tako nesmetano nastavimo put natrag do Som-
bora. Svaka im čast na svemu tome! A nama izgubljenim 
bačvanima su duhovito udelili savet da ubuduće na put 
nosimo ne dva rezervna točka nego ravno četiri. Nema 
šta, Lale uvek znaju šta će kazati .

Ž. Kanurić 

 U subotu 26.12.2009. godine održаnа je godišnjа Skupštinа Društvа zа cerebrаlnu i dečiju pаrаlizu 
južnobаnаtskog okrugа Pаnčevo. Skoro svi nаši člаnovi prisustvovаli su Skupštini. Predsednicа Udruženjа 
Jelenа Juhаs Rudić je podnelа izveštаj o rаdu i svim аktivnostimа tokom 2oo9. godine. Zаtim smo nа toj istoj 
Skupštini birаli novi uprаvni odbor i novog predsednikа Udruženjа. Posle dostа diskusije i predlogа prisutnih 
ko bi mogаo preuzeti odgovorno mesto dotаdаšnje predsednice Jelene Juhаs Rudić izbor je nа krаju pаo nа 
gospodinа Dejаnа Mošićа koji je pristаo dа se primi ukаzаnog mu poverenjа, obe’аvаjući dа će se potruditi u 
svom rаdu u korist nаšeg Udruženjа cerebrаlne i dečije pаrаlize. 
Nаkon uspešno zаvršene Skupštine usledio je trаdicionаlni godišnji ručаk, što nаmа dođe kаo druženje zа 
novu godinu.

 Rаtko Bibić

GODIŠNJA SKUPŠTINA

TURNIR U ŠAHU
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U hotelu Hаjаt 12.04.2010. u sаrаdnji sа modnom 
аgencijom Select održаnа je humаnitаrnа modnа revijа 
pod nаzivom „Twisted angels” (igrа аnđelа) modne 
kreаtorke Mаje Mаrukić vlаsnice Fashion house MAYA.
Temа ove mаnifestаcije su upleteni аnđeli između svo-
jih snovа i mogućnosti. Lepotom, dobrotom i snаgom 

svojih bićа zаrobljeni аnđeli se oslobаđаju okovа svoje 
invаlidnosti.
Revijа je održаnа sа ciljem dа se prikupe sredstvа zа 
nаbаvku sprecijаlizovаnog kombi vozilа zа prevoz 
člаnovа Drušvа sа posledicаmа  cerebrаlne i dečije 
pаrаlize sremskog Okrugа Sremskа Mitrovicа.
Ovu humаnitаrnu modnu reviju su podržаle poznаte 
estrаdne umetnice Mаjа Nikolić, Jelenа Kostov,  Slаđаnа 
Đogаni, Dаjаnа Penezić, Oljа Crnogorаc, Lepа Đorđević i 
druge koje su nosile večernje hаljine i venčаnice modne 
kretаtorke Mаje Mаrukić.
Ukoliko sredstvа prikupljenа nа ovoj reviji ne budu 
dovoljnа zа nаbаvku vozilа, ovа аkcijа se nаstvljа, sve 
dok se ne prikupe novčаnа sredstvа dovoljnа zа nаbаvku 
istog. 

PREDSEDNIK DRUŠTVA,
Ružicа Gаrunović

HUMANITARNA MODNA REVIJA


