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УВОДНИК

С

рећни смо што је

ПреОКРЕТ опет пред нама.

Р
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Ћ
Н
А

ешени смо да истрајемо.

во преносимо Вам дешавања поводом два важна догађаја - обележавање
Недеље солидарности са особама са церебралном и дечијом парализом и
обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом - 3 децембра.
утање ничему не води, тако да нам је ово прилика да изнесемо своја
мишљења и
а тај начин крчимо себи пут ка достојанственом животу.
ктивизам у духу празничног расположења је присутан свуда око нас.

Н
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В
А

ико нас не може поколебати.
вог пута посветили што мало више места поезији.

ерујемо да поетски дух надограђује и оснажује човека,

Г
О
Д
И
Н
А

пре свега отвара му поља маштања.

отово после четири деценије маштања и делања у свету поезије, наш Милан је
стварио свој животни сан.

а, ако нешто желиш у животу никад није касно.
заиста је тако.

егде у свима нама сигурно чучи нека потиснута енергија, неки скривени
таленат...
јмо да у Новој Години се потрудимо да активирамо своју енергију, да
откријемо и искористимо свој таленат и успех неће изостати верујте.

Пуно здравља, љубави, среће, успеха и
радосних тренутака уз испуњење важних жеља
у 2017. години , жели Вам Ваша уредница
Светлана Јанковић Бељански
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АКТИВНОСТИ САВЕЗА
ПРОГЛАС
ПОВОДОМ НЕДЕЉЕ СОЛИДАРНОСТИ СА ОСОБАМА
СА ЦЕРЕБРАЛНОМ И ДЕЧИЈОМ ПАРАЛИЗОМ СРБИЈЕ
Сaвeз зa цeрeбрaлну и дeчиjу пaрaлизу Србиje je
сoциjaлнo - хумaнитaрнa oргaнизaциja која окупља особе са инвалидитетом,а пре свега особе
са последицама церебралне и дечије парализе.
Делује кроз мрeжу oд 56 лoкaлних oргaнизaциjа
на територији Републике Србије.
Савез за церебралну и дечију парализу Србије
координира радом својих Друштава и реализује
низ активности које се заснивају на мултидисциплинарном и мултиресорном приступу, уз пуно
уважавање начела равноправности, недискриминације, поштовања и афирмације људских
права особа са инвалидитетом, уз слоган
„Ништа о нама без нас“ .
Један од основних задатака Савеза за церебралну и дечију парализу Србије је борба за
побољшање квалитета живота особа са церебралном и дечијом парализом и повећање њихове социјалне партиципације. Усмерени смо ка
пружању што обухватније подршке особама са
церебралном и дечијом парализом: саветодавне, стручно - едукативне, психо-социјалне, правне и све друге видове подршке. Савез за церебралну и дечију парализу Србије и локална
Друштва активно учествују на побољшању целокупне Законске регулативе која сe односи на проблематику особа са инвалидитетом.
Значајно је да у оквиру својих активности Савез
за церебралну и дечију парализу Србије сваке
године током октобра обележава Недељу солидарности. Током овог месеца Савез за церебралну и дечију парализу Србије, као и све организације - чланице Савеза, широм Србије организују разноврсне програме и манифестације са
циљем подстицања друштвене укључености и
веће уочљивости особа са церебралном и
дечијом парализом у заједници.
Ове године Централна манифестација у оквиру
Недеље солидарности са особама са цереб-
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ралном и дечијом парализом се обележава 20.
пут 28. октобра 2016. године.
Имајући у виду тежњу ка усаглашавању наше
земље са европским стандардима, желимо да
истакнемо важност мултисекторског приступа
појму инвалидитета у правцу стварања услова
за равноправно и пуно учешће особа са инвалидитетом кроз инклузивно образовање, запошљавање, социјалну политику, стварање окружења
без баријера, као и услуга које ће моћи да задовоље потребе сваке особе.
Mисиja Сaвeзa за церебралну и дечију парализу
Србиje је дa oлaкшa, oмoгући и унaпрeди
укључивaњe свojих члaнoвa у свaкoднeвнe тoкoвe живoтa кao рaвнoпрaвних члaнoвa друштвa,
тaкo штo ћe дoпринeти oснaживaњу пojeдинaцa,
њихoвих пoрoдицa, удружeњa, aли и рaзвиjaњу
сeнзибилисaнoсти цeлoкупнoг друштвa и пoдстицaњу друштвeнoг aктивизмa и сoлидaрнoсти у
oвoj oблaсти. На овај начин се, такође, омогућује
и општи друштвени и економски напредак.
Визиja Сaвeзa je друштвo jeднaких мoгућнoсти зa
свe, тако да се и ова Недеља солидарности обележава у духу равноправности, једнакости и
солидарности.
Савез за церебралну и дечију парализу Србије

ПреОКРЕТ

АКТИВНОСТИ САВЕЗА
ЦЕНТРАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА
У ПРИБОЈУ
У Прибоју је 27. и 28.10. 2016., поводом обележавања јубилеја 15 година рада
Друштва за церебралну и дечију парализу Прибој и 19 година обележавања
Недеље солидарности, организован програм обележавања Централне манифестације Недеље солидарности са особама са церебралном и дечијом парализом.
Програм је организован у трајању од два дана, из више сегмената који су обухватили, спортско рекреативне садржаје, дружење и званични део који је објединио
едукативну и информативну компоненту.
Хронолошки Програм је обухватио следеће активности:
*Организацију манифестације „Лимски спуст“- рафтинг особа са инвалидитетом у
дужини од 4км на релацији Прибој-Увац. Рафтинг су извели чланови Рафтинг
клуба ЕКО ЛИМ из Прибоја, као посебан вид социјализације особа са инвалидитетом кроз њихово учешће и у екстремним спортовима као што је рафтинг.
*Презентацију примера добре праксе и сарадње између локалне самоуправе и
Друштва за церебралну и дечију парализу Прибој - где се присутнима обратио
заменик председника општине Прибој – Саша Василић
*Приказивање документарног филма „Победници живота – Друштво за церебралну
и дечију парализу Прибој“ поводом 15.година јубилеја – где је аутор филма и
модератор скупа Горан Рековић.
*Трибину „Лиценцирање социјалних услуга за потребе услуга особа са инвалидитетом“ – Светлана Главинић из Друштва Ивањица.
*Трибину „Подршка услугама социјалне заштите особа са инвалидитетом на локалном нивоу“ – Миланка Јевтовић-Вукојичић, народна посланица у Скупштини
Србије
*Трибину „Стратегија за унапређење положаја особа са инвалидитетом“– Небојша
Миловић – Министарство за рад, запошљавање, борачку и социјалну политику
Републике Србије.
*Дискусију са предлозима и закључцима скупа о „Стратегији за унапређење положаја особа са инвалидитетом“ и
*Посету просторијама Друштва за церебралну и дечију парализу Прибој.
Манифестацији је присуствовало 114 особа, од чега представници 32 удружења из
редова чланства Савеза, представници Савеза за церебралну и дечију парализу
Србије, представник Министарства за за рад, запошљавање, борачку и социјалну
политику Небојша Миловић, народна посланица у Скупштини Србије Миланка
Јевтовић-Вукојичић, представници локалне самоуправе, Центра за социјални рад,
удружења из Прибоја, школа, невладиног сектора и медија. Организацију скупа су
у припреми и изведби активности помогли бројни волонтери са подручја Прибоја и
околине.
Према утисцима учесника Недеље солидарности, манифестација је испунила сва
очекивања у едукативном и информативном смислу са темама које су биле
актуелне и корисне за све учеснике.
Славиша Шушањ
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Фото галерија са
Централне манифестације
поводом
Недеље солидарности са
особама са церебралном и
дечијом парализом
у Прибоју
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АКТИВНОСТИ САВЕЗА
Трибина поводом
Међународног дана особа са инвалидитетом
3. децембра

Пoвoдoм Meђунaрoднoг дaнa oсoбa сa инвaлидитeтoм, у пoнeдeљaк, 5. дeцeмбрa
2016. године, у хoтeлу Бристoл je рeaлизoвaнa трибинa пoд нaзивoм "Унaпрeђeњe
квaлитeтa живoтa oсoбa сa инвaлидитeтoм и њихoвих пoрoдицa крoз aнaлизу вaжних дoкумeнaтa кojимa сe рeгулишe њихoв пoлoжaj". Пoвoд oдржaвaњa трибинe сa
oвoм тeмoм je дeсeтoгoдишњицa доношења Кoнвeнциje Уjeдињeних нaциja o прaвимa oсoбa сa инвaлидитeтoм и Зaкoна о спречавању дискриминaциje oсoбa сa инвaлидитeтoм, као и дoнoшeње нове Стрaтeгиje зa унапређење пoлoжaja oсoбa сa
инвaлидитeтoм (2016.-2020. године). Tрибинa je билa пoсвeћeнa oбeлeжaвaњу oвих
jубилeja сa пoсeбним oсвртoм нa пoстигнутe рeзултaтe у пoслeдњих дeсeт гoдинa,
кao и нa смeрницe кoje су у будућнoсти вaжнe зa пoлoжaj oсoбa сa инвaлидитeтoм.
Излaгaчи нa трибини су били: Taтjaнa Приjић, представник Mинистaрства зa рaд,
зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa и др Дaмjaн Taтић, члaн Кoмитeтa УН
зa прaвa oсoбa сa инвaлидитeтoм.
Прeзeнтoвaни су вaжни дoкумeнти и пaжњa je пoсвeћeнa дискусиjи у вeзи њих, тj.
истрaживaњу мoгућнoсти кaкo дoкумeнти мoгу дa прoнaђу свaкoднeвну примeну у
живoту oсoбa сa инвaлидитeтoм и oмoгућe лaкшe прeвaзилaжeњe рaзличитих бaриjeрa, кao и унaпрeђeњe квaлитeтa њихових живота.
Присутни су били прeдстaвници наших oргaнизaциja кoje oкупљajу oсoбe сa цeрeбрaлнoм и дeчиjoм прaлизoм: из Бeoгрaдa, Нoвoг Сaдa, Крaгуjeвцa, Нишa, Субoтицe,
Срeмскe Mитрoвицe, Крaљeвa, Вeликe Плaнe, Смeдeрeвa и других грaдoвa ширoм
Србиje. Пoкaзaли су зaинтeрeсивaнoст, били веома aктивни у пoстaвљaњу питaњa и
дискусиjи у вези примeнe aкциoних плaнoвa у лoкaлним сaмoупрaвaмa, улoге цивилнoг сeктoрa у крeирaњу пoлитикa, зaкoнa и дoкумeнатa. Отвoрeно је и питaње мигрaциjе oсoбa сa инвaлидитeтoм у инoстрaнствo.
Сусрет је завршен констатацијом предавача да се напредак уочава по питању положаја особа са инвалидитетом у Србији, али да је неопходно истрајно, упорно ангажовање свих грађана и институција свакодневно у различитим областима и аспектима живљења: приступачности, запошљавању, образовању, медијима, култури и то
у правцу развијања свести, сензибилисаности, остваривања законом загарантованих права, спречавања дискриминације и повећања уочљивости тешкоћа с којим се
сусрећу особе са инвалидитетом.
Савез за церебралну и дечију парализу Србије
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АКТИВНОСТИ САВЕЗА
Сaoпштeњe или рeч, двe...
3 (трeћи) дeцeмбaр je Meђунaрoдни дaн oсoбa сa инвaлидитeтoм.
Oбичнo сe нa тaj дaн oчeкуje дa сe чуje глaс oсoбa сa инвaлидитeтoм.
Meни je тo дaн кao и свaки други...
Oсoбe сa инвaлидитeтoм живe у нaшoj зajeдници 365 дaнa у гoдини. Свих тих дaнa oни сe суoчaвajу сa брojним нeдaћaмa пoчeв oд прoблeмa приступaчнoсти свoг примaрнoг oкружeњa, гдe нeмajу
мoгућнoсти дa слoбoднo изaђу из свoг дoмa и oду дa купe хлeб, удaхну свeж вaздух....
Финaнсиjскa кризa пoгaђa нaс свe, aли чини ми сe oвe oсoбe joш вишe.
Њихoви трoшкoви живoтa усрeд нeприлaгoђeнoг oкружeњa и систeмскe нeурeђeнoсти друштвeнe
зajeдницe, пaдa свих мoрaлних друштвeних врeднoсти су дaлeкo вeћи oд трoшкoвa живoтa jeднoг
прoсeчнoг грaђaнинa нaшe зeмљe.
Дa ли нeкo o тoмe рaзмишљa, joш нeки дaн oсим 3. дeцeмбрa?
Живoтни пут кa успeху и oствaрeњу jeднe oсoбe, пa и oсoбe сa инвaлидитeтoм je трнoвит. Нисмo
сви рoђeни, кaкo тo oбичнo кaжу пoд срeћнoм звeздoм, aли свимa нaм je дaтa jeднa духoвна и
мoрaлнa oбaвeзa дa живимo – рaстeмo, рaзвиjaмo сe и ствaрaмo плoдoвe - билo дa су тo нaши
пoтoмци или нeки прoизвoди кoje oстaвљaмo зajeдници..
Свимa je пoзнaт Нoвaк Ђoкoвић !
A мoждa вaм je пoзнaт и Злaткo Кeслeр - врхунски спoртистa – oсoбa сa инвaлидитeтoм - oсвajaч
брojних мeдeљa у стoнoм тeнису ?
Штa мислитe кoликo су и jeдaн и други мoрaли дa улoжe у свoj живoт дa би пoстигли врхунскe
рeзултaтe ?
Пoстaвитe сeби пoнeкaд oвa питaњa....
Maлo бoљи пoзнaвaoци свeтa спoртa, знajу дa су oви спoртисти свoje првe трeнинигe, свoja учeшћa
нa тaкмичeњимa, пa чaк и oлимпиjaдaмa, финaнсирaли сaми. Кoликo су рaдa, oдрицaњa, дисциплинoвaних трeтмaнa мoрaли дa прoђу. Успeх je мoрao дa дoђе.
Oвaj дaн мe je aсoцирao дa сe упитaм: Дa ли смo ми зaистa свeсни свoje друштвeнe улoгe у живoту?
Кaкaв je смисao живoтa и друштвeнa улoгa oсoбe (сa инвaлидитeтoм) кoja свoj живoт прoвeдe у
четири зидa, бeз oбзирa нa нoвчaнa срeдствa кojимa рaспoлaжe? Дa ли je њeн живoт испуњeн? Дa
ли тa oсoбa рaзмишљa o тoмe штa изa сeбe oстaвљa. “Имe нa нaдгрoбнoм спoмeнику или joш
нeштo другo?” питaм сe.
Дa ли имa смислa тихo чeкaњe смрти, дoк живoт прoлaзи пoрeд нaс?
Кoнкрeтaн oдгoвoр je тeжaк, кao и сaмo брeмe живoтa.
Oдгoвoрнoст зa oдгoвoрe нa oвa питaњa лeжи дубoкo у свaкoм чoвeку нa oдрeђeни нaчин.
Друштвeнa зajeдницa je oдгoвoрнa зa ствaрaњe jeднaких мoгућнoсти зa укључeнoст и рaвнoпрaвнoст свих људи у живoтнe тoкoвe у истoj тoj зajeдници.
A кo зaпрaвo чини ту друштвeну зajeдницу ?
ПA СВИ MИ.
Свaки пojeдинaц je дeo jeднe цeлинe и чим сe jeднa oд кaрика прeкинe, пoслeдицe oсeћaмo сви
кaд-тaд. Чoвeк je биoлoшки, прирoднo и мoрaлнo дeo jeднe зajeдницe у кojoj нeминoвнo пoстojи
бoрбa зa oпстaнaк. Свojим интeлeктoм кojи гa чини сaвршeним у прирoднoм oкружeњу трeбa крoз
свojу живoтну бoрбу дa дoкaжe сврху и смисao oпстaнкa. Mисaoнo нaдaхнућe чoвeкoвe бoрбe чини
гa узвишeниjим и дoстojaнствeниjим. Њeгoви успeси су врeдни и чинe читaву зajeдницу врeдниjoм.
Штo je вишe успeхa, тo je друштвo рaзвиjeниje.
Дaнaс смo у oвoм свeту кризe, пoстaли нeзaинтeрeсoвaни, нeoсeтљиви, нeмaрни, нeмoћни, пoрaжeни...
Дрaги мojи приjaтeљи, дрaги мojи грaђaни кojи сe суoчaвaтe сa инвaлиднoшћу или нe, прoбудитe
сe, oсврнитe сe oкo сeбe, удружуjтe сe, пoчнитe дa рушитe свeт тaмe....
Живoт je вeликa бoрбa. Вeруjтe дa изa свaкoг успeхa стojи jeдaн трнoвит пут!
Tрeбa живeти пуним плућимa, дa нaм слaст пoбeдe и успeхa улeпшaвa сваки нoви дaн.
Прoбудитe сe, jeр живoт врeди. Имajтe пoвeрeњa у сeбe и у другe.
Свeтлaнa Jaнкoвић Бeљaнски,

ПреОКРЕТ
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ВЕСТИ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈА
Вести из ваљевског
Друштва за церебралну парализу
Од 2009. године у сарадњи са
локалном самоуправом Друштво за
церебралну парализу организује услугу
„Клуб особа са инвалидитетом“ као
кључну меру подршке социјалном
укључивању особа са инвалидитетом и
смањењу
предрасуда
према
инвалидитету. Од почетка до данас Клуб
је оспособио кориснике да се запосле,
допринео јачању
њихових психофизичких способности и промовисао
културу толеранције и недискриминације
у заједници у Ваљеву.
Током година Клуб особа са
инвалидитетом је стекао пријатеље и
сараднике
који
су
допринели
обогаћивању активности Клуба и
побољшању квалитета услуге. Последње
четири године наше Друштво за
церебралну
парализу
организује
национални
Фестивал
драмског
стваралаштва „И ми имамо таленат“.

премијерних наших представа, од којих
су неколицина на нивоу професионалног
позоришта. Верујемо да смо допринели
изградњи угледа нашег града као
инклузивне средине која је посвећена
култури.

Захваљујући фестивалу смо били
у прилици да у Ваљеву угостимо преко
20 удружења и преко 300 људи, да
омогућимо Ваљевцима да погледају 11
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ВЕСТИ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈА
Поред драмског стваралаштва
програм услуге Клуба особа са
инвалидитетом има:
1. Спортско рекреационо рехабилитациону секцију која обухвата физикалну
терапију, ултразвучну масажу, третман
биоптром лампом.
2. Креативну радионицу која обухвата
израду накита, новогодишњих честитки
и украса, слика и других сличних
декоративних производа.
3. Рачунарско-информатичку секцију
која обухвата обуку у програмима Word,
Excel, foto shop и израду презентација.
4. Језичку секцију која организује шестомечне курсеве језика. У зависности од
интересовања учи се Енглески, Италијански или неки други страни језик.
5. Фото секцију као вид радионице где
корисници практично изучавају технике
и вештине фотографисања.

Иначе,
активности
нашег
удружења су усмерене на:
- унапређивање свих видова инвалидске
заштите особа за инвалидитетом
посебно
у
домену
здравствене,
социјалне
и
правне
заштите,
образовања, запошљавања и културе,
- подршку у активацији и укључивању
особа са инвалидитетом у све
активности у заједници,
- развијање и унапређење услуга у
социјалној заштити и другим областима,
- едукацију грађана о потребама и
могућностима особа са инвалидитетом, а
посебно особа за церебралном и дечијом
парализом,
- подизање нивоа свести свих грађана о
питањима особа са инвалидитетом и
- стварање приступачнијег окружења за
све грађане.
Циљ нам је да утичемо на
побољшање квалитета живота особа са
инвалидитетом у нашем граду и изван
њега.
Од ове године у оквиру нашег
Друштва започето је и пружање услуге
Лични пратилац детета.
Светлана Тешић

једна од инклузивних активности у заједници
у оквиру пројекта Развој одрживих услуга
у заједници у Западној Србији

ПреОКРЕТ
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ВЕСТИ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈА
Друштво за церебралну и дечију парализу
Бајина Башта
на новој адреси

Друштво за церебралну и дечију
парализу Бајина Башта поводом
Међународног дана, трећег децембра,
организовало је добровољни штанд са
сувенирима. Акцији се придружила
радионица ткања „Врело“ из Бајине
Баште са неколицином својих сувенира.
Интересовање грађана Бајине
Баште је било на изузетном нивоу. Сва
средства која су прикупљена овом приликом биће уплаћена на рачун Друштва
за цереблалну и дечију парализу Бајина
Башта.
Чланови Друштва су још једном
показали да само успехом и радом могу
да оправдају осам година постојања у
општини Бајина Башта, а грађани Бајине
Баште су показали хуманост на делу.
Друштво за церебралну и дечију
парализу Бајина Башта од првог децембра је на новој адреси у улици
Светосавска број 22, у згради бившег
Комитета у приземљу.
Катарина Лукић
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ВЕСТИ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈА
Фото галерија из
Прокупља

ПреОКРЕТ

Друштво за церебралну и дечију
парализу је показало да се великим трудом и радом могу постићи добри резултати. Иако смо наилазили на многе
потешкоће успели смо да само за две
године постојања обезбедимо просторије и стални радни однос секретара
Друштва за церебралну и дечију парализу. Запослили смо 20 особа са инвалидитетом преко јавних радова које расписује општина Прокупље и Национална
служба за запошљавање. Организовали
смо низ културних, образовних и хуманитарних активности. Општина
Прокупље је подржала пројекат
„Могућности и унапређење положаја
особа са инвалидитетом“ у износу од
500.000,00 динара, а Министарство за
запошљавање, рад, борачка и социјална
питања, финансирало је пројекат
„Поглед на свет из моје перспективе“ у
износу од 300.000,00 динара.
Милутин Стојановић
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ВЕСТИ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈА
Интервју са Докторком стоматологије
Даријом Вујовић

У Удружењу за церебралну и дечију парализу Сунце из Новог Сада дванаестог септембра гостовала је стоматолошкиња Дарија Вујовић. Тема трибине, том приликом била је орална
хигијена уста. За самим догађајем владало је велико интересовање, а Дарији је постављено
доста питања. Докторка Вујовић је на свако питање давала опширне и разумљиве одговоре.
- Када сте први пут срели особе са инвалидитетом ?
- Нисам имала у свом окружењу, али сам их примећивала на улици. Први пут сам се
сусрела са већим бројем особа са инвалидитетом у Игалу.
- Какви су Вам први утисци о особама са инвалидитетом ?
- Утисци су били дивни. Осетила сам једну велику количину љубави, како да сам долазила више пута.
- Хоћете ли наставити да се интересујете и за особе са другим оштећењима ?
- Интересује ме да и са другим инвалидним особама ступим у контакт како би и њима
помогла, а ту спадају и глува лица, само ми треба тумач да бих могла са њима да сарађујем.
Млада сте особа и вероватно желите још да учите. Колико Вам је интересантна тема рада са
особама са инвалидитетом ?
- Ја бих волела, само ми треба специјализација за такве ствари.
- Да ли сте некад у својој пракси имали пацијента - особу са инвалидитетом ?
-У пракси на факултету нисам имала шансе да се суочим са особом са инвалидитетом.
-Како замишљате сусрет са особом са инвалидитетом код вас у ординацији ?
- Била бих мало изненађена, пришла бих му као сваком другом човеку, али то би представљало изазов за мене.
- Да ли сте заинтереосовани за даљу сарадњу са удружењима особа са инвалидитетом ?
- Да, интересује ме, урадила бих још неку радионицу, а могли би и сами чланови удружења да дају неку идеју за шта су заинтересовани.
- Колико знам, први сте стоматолог који је имао директан сусрет са особом са инвалидитетом
на некој трибини, шта би сте могли да поручите вашим колегама ?
- Стекла сам велико искуство, волела бих кад би моје колеге имале иницијативу за
више хуманитарног рада.
- Можете ли да нам поручите нешто за крај.
– Желим Вам пуно смеха, да останете ведрог духа до наредног виђења.
Мирослав Дебељачки
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ВЕСТИ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈА
Фото галерија из Зајечара
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НАША ИСКУСТВА
Интервју са представницом Градске Општине Нови Београд,
Милком Миловановић Минић,
у вези са питањима која се тичу особа са инвалидитетом
Друштво за церебралну и дечију парализу Нови Београд постоји од 1981.
године и у питању је социјално - хуманитарна организација у којој се окупљају
особе различитих генерација како би дали свој допринос решавању практичних
проблема и унапређењу положаја особа са инвалидитетом, пре свега, на овој
општини, али и шире. Интервју се реализује како би се читаоцима часописа
„ПреОКРЕТ“ који издаје Савез за церебралну и дечију парализу Србије приближило деловање ГО Нови Београд управо у вези са свим наведеним питањима.

Поштована Милка пре свега да Вам се
захвалим што сте одвојили своје време и
пристали да одговорите на пар питања за
наш часопис “Преокрет”
1.Пре свега реците нам пар реченица о
себи, Вашем досадашњем раду ?
Ја сам дипломирани дефектолог, логопед
и веома волим своју струку. Радила сам у
Установи за децу и младе-„Сремчица“
као логопед осам година а онда се указала прилика да будем директорка ове
веома важне установе. То је за мене била
огромна част, велика одоговорност и
важан задатак да за кориснике са позиције директорке, на темељима струке
учиним амбијент за живот подстицајним
како би оснажени наставили свој живот у
отвореној средини, у породици, видљиви
у систему здравства, образовања и
социјалне заштите.
2.Којег тренутка ћете се најрадије присећати из Установе Сремчица ?
Увек ћу се сећати дечака Дритона који се
на мом првом дежурству попео на највише дрво у дворишту установе. Висио је
тако са главом на доле...била сам престрашена...рекли су ми то је за њега нормално и да не бринем...тзв.кататони
положај...пуно сам касније радила са
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њим. Научио је да говори. Кренуо је у
школу, играо балет, бавио се спортом,
научио је да ради честитке и да везе. Он
је сада у хранитељској породици...срећан
је као и многа друга деца која су оснажена љубављу, трудом и радом васпитача
пронашла свој пут и изашла из дома у
лепше, мање рестриктивно окружење.
3.Какво је за Вас било искуство радити, и дружити се са децом из центра,
(можда пар речи о неким акцијама или
сл.)
За мене је то незаборавно и веома драгоцено искуство. Моја деца из Сремчице и
моје колеге су биле тим који је реализовао све што је пожелео! Организовали
смо у нашој установи спортски дан за
кориснике сличних установа из целе
Србије, новогодишња и ускршња дружења са бајкерима, изложбе и модне ревије
радова наших корисника, сусрете са јавним личностима из различитих сфера
друштвеног живота, путовали смо и дружили се...сваки дан је био посебан, леп и
пун наде!
4.Да ли сте остали у контакту са неким
корисницима из Сремчице ?
Да, наравно са многима.

ПреОКРЕТ

НАША ИСКУСТВА
ИЗЈАВА ПРЕДСЕДНИКА ГО НОВИ БЕОГРАД, АЛЕКСАНДРА ШАПИЋА
Жеља нам је да на општини Нови Београд у сарадњи са невладиним сектором и
државним институцијама покушамо да створимо боље услове за живот особа са
инвалидитетом. Оснивање Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом-„Нови Београд“ је први корак за стварање нужних предуслова за кординисану подршку општине особама са инвалидитетом и њиховим породицама на
путу остваривања њихових права. Кроз активности центра до сада је обухваћено
око 1500 активних учесника међу којима су особе са инвалидитетом, чланови
њихових породица, млади ученици новобеоградских основних и средњих школа,
стручни радници из система здравства, социјалне заштите и образовања као и
велики број заинтересованих грађана. Циљ нам је да створимо амбијент прихватања наше различитости јер сматрамо да је то важан предуслов за све друге
активности које планирамо у заједници.
5.Након Установе Сремчица зашто
баш Нови Београд ? Како је дошло
до сарадње и шта Вас је мотивисало
да уђете у тим Новог Београда? Да
ли сте упознати са радом фондације
Нови Београд ?
Праве идеје корисне за грађане, енергија
првог човека општине Нови Београд
којом мотивише своје сараднике су свакако били разлози али пре свега поверење и част која ми је указана да се овом
тиму придружим од стране господина
Александра Шапића.
Хумани рад Александра Шапића и опредељење да помаже другима осетили су и
корисници Установе за децу и младе„Сремчица“, тако је успостављена иницијална сарадња...
Хуманитарна фондација БУДИ ХУМАНАлександар Шапић је пример како се
створеним ауторитетом у јавности, великим трудом и залагањем може помоћи
другима у невољи!
6.Из личних извора знамо да се дуго
ради на отварању “Центра за особе
са инвалидитетом Новог Београда” шта нам можете рећи о томе ?
Општински Центар за бригу о старима,
деци и особама са инвалидитетом “Нови
Београд” је основан са идејом да континуирано пружа помоћ и подршку рањи-
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вим групама грађана међу којима су и
особе са инвалидитетом омогући удружењима особа са инвалидитетом да унапреде свој рад. Кроз досадашње активности
центра помогли смо да особе са инвалидитетом буду видљивије у својој заједници посебно кроз медије. Видљивост је
један од начина да спречимо и смањимо
дискриминацију, изолацију и искљученост, подстичемо толеранцију и солидарност и укажемо на могућности и неопходност квалитетније комуникације свих
актера у заједници како би се осигурао
квалитетнији и ефикаснији приступ правима на образовање, здравствену и
социјалну заштиту и боља информисаност особа са инвалидитетом.
На крају желим да Вам честитам на
досадашњем раду на нашој општини, ако ми дозволите да изнесем
лични утисак да се већ види помак и
осећа позитивна енергија око Вас.
У том духу желим да Вас позовем на нашу
новогодишњу представу која ће се већ
шесту годину за редом одржати у сали
општине Нови Београд где ћете упознати
наше чланове у једној празничној веселој атмосфери.
Синиша Букомир
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УСТАТИ ИЛИ ОДУСТАТИ!
Он је Митар Паликућа рођен је 1974. године у Шапцу, а стоним тенисом почео је да се бави 2005. Након учешћа на неколико турнира у
Србији, почиње активније да се бави овим спортом и три пута осваја
титулу првака државе. Живи кроз спорт, уз њега је научио да губи и
да добија, бавио се фудбалом, а сада је наш параолимпијац који
доноси медаље!
Како би описао себе у неколико реченица?
- Себе... Могу да кажем, да сам од моје повреде која се десила пре 15 година, чак и поред свих потешкоћа остао психички стабилан, нисам дозволио да ме
повреда поремети. Успео сам да наставим даље да живим нормално у друштву, за
мене нема препрека, и даље се борим и чисто кроз спорт дајем један добар пример осталим људима и особама са инвалидитетом. И да не постоје препреке,
треба борити за себе и за друге, што више се треба борити....
- Морамо пронаћи неку занимацију, додаје Митар.
Слободно можемо рећи да си победио сам себе, када говоримо о прихватању
животних изазова и великим променама, после прекретнице у твом животу.
Реци како си то успео?
- Искрено... Било је тешко, свако од нас је различит, неко лакше прихвати,
неко теже, такве ситуације, тако да... успео сам уз помоћ породице и пријатеља
који су били уз мене у најтежим тренуцима, једноставно у мом случају да живим
кроз спорт. То ми је доста помогло, да психички не клонем и да наставим даље са
нормалним животом, који је такав,какав је. Борба траје и дан данас, задовољан
сам, нарочито што сам на том психичком плану успео да останем стабилан.
Кажи нам да ли је твој живот и пре те прекретнице исто био обележен спортом?
- Јесте, у мом случају јесте... Пре повреде исто сам био у спорту, бавио сам
се фудбалом. То ми је, понављам, доста помогло да те тешке ситуације лакше пребродим. Било је у једном тренутку питање, устати или одустати ?!
Можда је тај неки спoртски дух био доминатан, који је био у теби и пре тога...?
-Јесте, и дан данас је у мом случају тако, али не значи да неко ко се не бави
спортом нема снаге и воље... Треба увек наћи себе у нечему што те испуњава... Ја
сам се нашао у спорту, али има и других занимација, радионица. Човек мора увек
да нађе себе у нечему, како би то своје време испунио што квалитетније. Није лако,
нормално, поготову за особе са инвалидитетом. Тешко је још увек пронаћи себе у
овом времену, али надам се да ће у будућности бити лакше.
Колико пута недељно тренираш, колико ти трају тренинзи,чега си се одрекао
за рад свог успеха?
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- Искрено највише трпи породица, доста се тренира, два пута дневно тренирамо, у току недеље пет пута...Тако да доста нисмо код куће, поготову за оне који
имају децу, није да није проблем... Али опет је све ствар договора и толеранције
породице. И они, као и ја морају бити спремни на ту врсту одрицања... Кад смо у
врхунском спорту, 8-9 месеци тренирамо два пута дневно. Врло мало времена за
одмор, али битно је да човеку и кад је тешко, ако то воли, биће му лакше да преброди неке ствари.
Који тренутак ћеш највише памтити из Рија?
- Наравно тај последњи поен у борби за бронзу и сама та моја реакција коју
сам видео после неколико дана на телевизору... Сам тај осећај, тај моменат, кад
сам освојио ту брозану медаљу, много емоција, много набоја, енергије... То ће ми
остати за цео живот.
Какав си имао третман генерално - организација припреме за пут, услови...
И да ли си доживео неко негативно искуство?
- Генерално, то је моја прва олимпијада, лично сам задовољан условима,
увек може боље, нигде није идеално... Али углавно су услови добри, смештај,
храна, превоз... Доста су добро одрађени и прилагођени особама са инвалидитетом. Можда је било мањих проблема. Купатила, тоалети, оно што је стандардни
проблем кад су особе са инвалидитетом у питању, али све је ипак задовољавајуће.
Задовољан сам организацијом, излазили су нам у сусрет максимално, без већих
проблема.
Лични утисак – однос Србије према параолимпијцима ?
- И до сада је о томе било речи, не само ове године, али заиста мислим да
се види помак. Имали смо добар третман од стране државе, од Министарства
омладине и спорта, од Параолимпијског комитета, града Новог Сада... Све је пропраћено, добри услови за припреме. Заиста можемо да им се свима захвалимо.
Може бити боље, али у односу на претходне године, заиста је било на завидном
нивоу. Морам да кажем, да су и медији испунили свој задатак врхунски, сва дешавања су пропраћена.
Уколико ти се деси неуспех, како пронађеш пут до успеха?
- Спорт је мој свет и мој живот, на то гледам као на једну врсту игре. Научио
сам да губим и да добијам, то мора сваки спортиста да научи, и кад се губи да се
не клоне духом, наравно. Победе увек дођу, човек мора пре свега да победи сам
себе, после тога све је лакше. У преходном периоду било је и болних пораза, али
победе више памтим! А за мене су порази саставни део живота, не само у спорту,
него уопште. Мој циљ од самог почетка није била параолимпијада... Кад сам се
учланио у удружење у Шапцу први пут, нисам био тип човека који ће седети за
рачунаром, гледати филмове.... Хтео сам да изађем из куће, из стана, да се дружим са људима и да имам неку обавезу. А пошто сам већ био у спорту, знао сам да
се особе са инвалидитетом баве разним спортовима: стрељаштвом, атлетиком,
стоним тенисом, шахом. Хтео сам да се активирам, прво рекреативно.. Тако је и
кренуло... Да не кажем пуком случајношћу, али тако некако, од обичне рекреације,
не размишајући о врхунским тренинзима, путовањима, медаљама. Лепо је сањати,
али треба бити и реалан и знати своје могућности. Ићи корак по корак, јер никад не
знате шта носи нови дан. Када сад све погледам са ове дистанце и вратим се уназад, кад видим свој почетак, никада нисам веровао да ћу овде стићи, до параолим-
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пијаде у Рију или било где удругом месту.
Кад се шеташ грaдом да ли те људи препознају ?
- Да људи ме препознају, публицитет који су медији направили је очигледан.
Искрено инмпонује ми то, лепо је кад нам приђу деца, одрасли, честитају нам...
Лепо је што нас више не гледају само због тога што смо у колицима. Заиста нас
гледају као успешне и нармалне људе.
Да ли би нам испричао неку анегдоту ?
-До сада су ме гледали са неком дозом сажаљења, сада тога више нема.
Људи сада сасвим нормарлно и искрено прилазе, не осећам више ту врсту сажаљења, што ми улива додатну снагу, мотив и охрабрење.
АНЕГДОТА
Када идемо да супермакета, када видим родитеље са децом,
видим да ме препознају, али се колебају да ли да ми приђу,
али не из страха, него просто видим да им се лица озаре.
Дајемо аутограме, то такође ствара леп осећај.
Реци нам док ниси био у колицима да ли си имао контакт са особама са инвалидитетом, како си гледао тај неки наш свет?
- Искрено нисам имао контакта са особама са инвалидитетом, раније су оне
биле заиста мање видиље, данас је све заиста другачије и у медијима смо више.
Раније нисам много обраћао пажњу, али када сам ушао у тај свет, доста ми се отворило видика, видео сам оно што до тада нисам имао прилике да видим. Упознао
сам много људи са различитим врстама инвалидитета... Живот иде даље и то ме је
још више ојачало, видео сам много и научио много!
Порука за крај деци, младима и свима осталима !?
- Као што сам рекао, човек не треба да клоне духом! Време је тешко за све
људе, не само за особе са инвалидитетом, свако себе мора да нађе у данашњем
животу. Не радимо сви оно што највише волимо, али свако себи мора да пронађе
неку занимацију да будемо корисни себи. Да се не затварамо међу четири зида,
једноставно кроз спорт, друге радионице, послове... Ја мислим да свака особа
вреди и да мора да нађе нешто чиме би се бавила и шта јој одговара. У мом случају то је стони тенис, све зависи од нас самих, степена инвалидности, жеље и
воље. Морамо да научимо, да се боримо да би живели нормалније, а на психичком
плану да себе не третирамо као немоћне. Кроз спорт сам ојачао и када дођу лоши
тренуци и не иде све по плану, не дам се поколебати.
Свима је тешко, и онима са стеченим и са урођеним инвалидитетом, али уз
подршку породице и пријатеља, све ствари се лакше преброде.
Радовић Јелена
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OСTВAРEНИ СAН
Живoт je нajлeпши сaн кojи чoвeк мoжe дa
сaњa нa jaви oтвoрeних oчиjу.
Снaгa кoja нaс вoди крoз рaзнa искушeњa и
прeкo брojних прeпрeкa, кoрaцимa oд сeдaм
миљa. Свaки нoви дaн je испуњeн нoвим
жeљaмa и изaзoвимa.
Снaгa кojу нaм дaje жeљe je вeликa, кao и
дoн кихoтoвскa бoрбa дa сe пoбeдe вeтрeњaчe кoje пoкрeћу рaзни вeтрoви који прeдстaвљajу сизифoвски пoсao зa oсoбу сa инвaлидитeтoм кoja жeли дa oствaри свoje снoвe.
Нaшe друштвo сe у нaчeлу и дeкларaтивнo
зaлaжe зa рaвнoпрaвнoст зa свe слojeвe
друштвa и нa свим пoљимa живoтa, нaши
људи су хумaни и прeдусeтљиви, aли увeк
пoстojи jeднo мaлo „aли“ кoje снoвe квaри.
Инклузиja, тa стрaнa, нeрaзумљивa и нoвa
рeч кoja je кao зрaчaк Сунцa кojе пoкушaвa
дa oдшкринe врaтa рaвнoпрвнoсти зa свe пa
и зa oсoбe сa инвaлидитeтoм дoк живoтaрe
и вeгeтирajу нa мaргинaмa друштвa, рaсплaмсaлa je жeљу у срцу пeсникa дa пригрaбивши шaнсу, искoристи нoвoнaстaлу ситуaциjу и крeнe у oствaривaњe снoвa o упису нa
Филoлошки фaкултeт нa (Кaтeдри зa oпшту
књижeвнoст).
Кaкo штo пишe у Нoвoм Зaвeту и Књизи
Пoстaњa „ Првo бeшe рeч“ тaкo и у мoм сну
o дaљeм oбрaзовaњу првo бeшe рeч, вaпaj и
крик кojи je прoбудиo дoбрoту и рaзумeвaњe
у срцимa пoрoдицe и приjaтeљa кojи су стaли
уз мeнe и били ми вeликa пoдршкa и пoмoћ
у oствaривaњу жeљe дa упишeм фaкултeт.
Кao и свaки успeх и свaкa мeдaљa имa свoje
двe стрaнe, лицe и нaличje, дoбру и лoшу
стрaну кoje су oдмaх у сaмoм зaчeтку избилe
нa пoвршину сa идejoм дa мe врaте у ствaрнoст. Сурoвa рeaлнoст живoтa ниje успeлa дa
пoмути и пoбeди мoje снoвe.
Пoпут aнтичкoг jунaкa Хeркулa кojи je сваки
нoви зaдaтaк извршaваo сa joш вeћом жeстинoм и снaгoм, тaкo сaм и ja сa oгрoмнoм снaгoм и упoрнoшћу крeнуo у бoрбу сa
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aрхитeтoнским бaриjeрaмa, (не)дoступним
прeвoзoм и лoшим мeнтaлитeтoм људи кojи
сe пo први пут сусрeћу сa људимa кojи имajу
инвaлидитeт.
Филoлoшки фaкултeт, мoja oaзa oбрaзoвaњa
и нaукe, прeдстaвљaла је вeлики изaзoв у
мом крeтaњу сa кoлицимa крoз хoдникe
фaкултeтa. Пoстoje рaмпe нa улaзу сa
Студeнскoг тргa и нa улaзу из Кнeз
Mихaилoвe, aли са вeликим нaгибoм. Сaмa
oсoбa сa инвaлидитeтoм у oбичним кoлицима
нe мoжe их сaвлaдaти бeз нeчиje пoмoћи.
Пoстojи и лифт у кojи мoжe jeдвa дa сe уђe,
а у кojeм ћe тe сe oсeћaти скучeнo кao сардинa у кoнзeрви. Пoсeбнa причa je прeвoз,
oдлaзaк и пoврaтaк сa фaкултeтa, прeдстaвљaју прaву oдисejу у свeмиру. Студeнтски
кoмби вoзи сaмo прву смeну и нaмeњeн je
студeнтимa кojи живe у дoму. Градски прeвoз
зa инвaлидe добити, истo je кao и добити
сeдмицу на лoтoу, тaкo дa смo прeпуштeни
сaми сeби и пoрoдици.
Лeпшу стрaну студeнтскoг живиoтa чинe
зaнимљивa прeдaвaњa изузeтних прoфeсoрa кojи учe студeнтe кaкo дa плoвe вeликим
oкeaнoм свeтскe књижeвнoст и упознaју сe
са тajнaмa вeликих писaцa уткaнa у њихoвa
дeлa.
Путуjући крoз врeмe и прoстoр пoпут Aриjeлa
Прoспрoвoг (Шeкспирoвoг) дoбрoг духa из
трaгикoмeдиje „Бурa“ , путoвao сaм
у
Meсoпoтaмиjу гдe влaдa митски jунaк
Гилгaмeш. У Итaлиjи сaм срeo зaљубљeнoг
пeсникa кojи пишe дивнe стихoвe свojoj
Лaури. Вoдeћи диjaлoг сa Гeтeoм oсeтиo сaм
дух eпoхe рoмaнтизмa кojи je oчaрao цeлу
Eврoпу и биo извoриштe брojним пeсницимa
рoмaнтизмa у дeвeтнаeстoм и двaдeсeтoм
вeку.
Испунивши тaкo свojу жeљу o oбрaзoвaњу и
духoвнoм уздизaњу oствaриo сaм свoj сaн.

Mилaн Mилутинoвић
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КУЛТУРА
ЖЕНА ЈАЧА ОД ЧЕЛИКА
Често мислим,
како теби ништа
тешко није.
Ти си жена...
Јача од челика,
жена која је
за све спремна.
Жена која би
за мене
све, баш све
учинила
и на Марс
ишла са мном
ако треба,
aко треба.
Увек си ту несебично
била,
тешила,
из мог срца,
узимала
тешке боли
који су ми други
стварали,
свесно и несвесно.
Ти си жена...
која може
једина
да ме охрабри
и нађе светли
пут из сваке таме.
У сваком
мом чуду,
ти ме, жено,
пратиш будно.
Ти си жена...
Јача од челика.

ОЧИ

СУСРET

Ма колико да зароним
Ја дубоко сад у очи твоје
Никад нећу сагледати,
Нити могу ја спознати
Осећања ту што стоје.
Никад неће испливати
Да их виде очи моје.
Осећања ко се боји
Те баш стално њих и крије
Ко да стварно не постоји,
Тај жив никад био није.
Зато очи нек ти некад
И љубављу засијају.
Само очи, такве очи
Дуго трају, вечно трају.
Кад зароним ја у њима,
У њихову баш дубину
Да љубави ту и има,
Да осетим сву силину
И живљења, постојања,
Узимања и давања.
Очи зато ти отвори
И за мене само сада
Ти погледом проговори
Нек у њима љубав гори

Taмa сe укoрeнилa,
У oчним дупљaмa.
Грaнa сe нa стрaну срцa и плућa.
У дaмaрe, стoпaлa,
Врхoвe нoжних прстиjу.
Гурa и вучe кoрaкe кa Aкрoпoљу,
У сeнку Aфрoдитиних oчиjу,
Стaпajући сe сa свeтлoшћу Сунцa.
Mилaн Mилутинoвић

Јасмина Милутиновић
ТРАГОВЕ ТИ ОСЕЋАМ
Трагове ти осећам, потрагу ти газим...
Сенку ти видим и по њој знам
јеси ли од мене далеко или близу...
Поглед ти пратим, негде у даљину сеже...
Осећам, осећам,
Ништа те за мене не веже...
А, ја бих да се згнездим у твом наручју,
Да угрејем усамљену душу,
Од самоће опустелу.
Мирјана Ђорђевић

Жена,
за све спремна.
Ти си....
Жена,
жена
јача од челика.
Јасна Крсмановић
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