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Поводом обележавања 3.

децембра, међународног Дана

особа са инвалидитетом, у Ма-

лој сали Народне Скуптштине

РС одржана је заједничка сед-

ница Одбора за рад, социјална

питања, друштвену укљученост

и смањење сиромаштва и Од-

бора за људска и мањинска

права. Седница је билa у форми

округлог стола на тему

„Инклузија ОСИ – присту-

пачност и оснаживање“.

Манифестацију је и ове године

традиционално организовала

Народна скупштина РС, у сарад-

њи са Центром за самостални

живот особа са инвалидитетом

Србије и Националном органи-

зацијом особа са инвалидите-

том Србије.

На скупу су говорили

народни посланици, представн-

цици Министарства за рад,

запошљавање, борачка и со-

цијална питања, представници

владиних канцеларија за соци-

јално укључивање и смањење

сиромаштва и за европске

интеграције, као и представни-

ци инвалидског покрета Србије. 

Неке од порука са окург-

лог стола су: 

1. Особе са инвалидите-

том су равноправни грађани

који морају бити у могућности

да остваре своја људска права.

2. Промовисањем осна-

живања, стварамо реалне мо-

гућности. Те могућности утичу

на јачање сопствених капаците-

тa и значи подршку у успостав-

љању личних приоритета.

НАРОДНА СКУПШтИНА РС

Обележавање 3.
децембра,

Међународног дана
особа са 

инвалидитетом

- Процена је да се милијарду људи са инвалидитетом широм света сва-
кодневно суочава са многим препрекама како би се равноправно

укључили у све друштвене токове.  Резултат је – особe са инвалидите-
том немају једнак приступ заједници као остали грађани, што укључује
превоз, запошљавање, образовање, друштвено и политичко учешће.
Право на учешће у друштвеном животу је суштинско за стварање ста-
билних демократија, активног грађанства и смањење неједнакости у

друштву. - Особе са инвалидитетом треба да имају могућност испуња-
вања своје друштвене улоге и учешћа у друштво под једнаким услови-
ма са другима. Важно је тежиште ставити на могућности а не немогућ-

ности сваке особе са инвалидитетом.
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Правни факултет у Крагу-

јевцу.  током студија имала

је велику подршку мајке и

брата, који су преузели на

себе улогу персоналних

асистената.   Није имала ни

стипендију, ни студентски

кредит, нити икакву инсти-

туционалну подршку иако је

факултет био неприступа-

чан, него је уз подршку

породице „показивала и

потврђивала да кретање са

штакама не доноси приви-

легије током студија, већ

захтева додатни напор да

докажеш да си једнака са

другима“.  

Дипломирала је на

Правном факултету у Кра-

гујевцу, удала се и свој

живот тек дипломиране

правнице наставила у

Београду. Иако су и тада,

1995. године, постојале неке

подстицајне мере за запош-

љавање особа са инвалиди-

тетом, није успела да се

запосли ни као адвокатки-

ња ни као судска приправ-

ница, јер како је говорила,

ни једна адвокатска канце-

ларија није хтела да је

запосли, а судови су били

архитектонски непристу-

пачни.  Прво запослење

добила је у хуманитарној

организацији храна за

живот,  где је до 1998. године

обављала правне послове,

контактирање донатора,

медија и корисника радећи

од куће.  

желела је да помогне

женама које су сличне њој,

да буду јаче и спремније за

животне недаће и свесне да

дискриминација и насиље

није њихова кривица, али и

да докаже да и оне којима

свакодневно треба подршка

и помоћ, могу да помогну

другима. то су разлози који

су је подстакли да ос-

нује ...Из КРУГА – Београд,

прву организацију за под-

ршку женама са инвалиди-

тетом, коју од тада успешно

води.

Била је члани-

ца Савета за родну равно-

правност Владе РС, и одне-

давно чланица Савета за

родну равноправност града

Београда. трудила се да

кроз свој ангажман допри-

несе да се жене са инвали-

дитетом препознају као

вишеструко маргинализо-

вана група, и да се више-

струку дискриминација уг-

ради у законе, и да жене са

инвалидитетом добију под-

ршку као што је: сервис аси-

стената, помоћ у кући... и да

када одлуче да буду мајке и

супруге, имају у томе под-

ршку.

У свом скоро дводеце-

нијском ангажману у покре-

ту за права особа са инвали-

дитетом и женском покрету,

Лепојка је дала велики

допринос за унапређење

положаја жена са инвали-

дитетом, учествовала је у

многим радним групама

које су припремале нове

законе и политике, и измене

постојећих. Ауторка је акре-

дитованог програма обуке

“Рад на СОС телефону за

жене са инвалидитетом

жртве насиља”, као и неко-

лико публикација и прируч-

ника. 

живот и дело Лепојке

Чаревић-Митановски заувек

ће остати важан део исто-

рије покрета за права жена

са инвалидитетом у Србији!
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Иако су мушкарци и жене

са инвалидитетом субјекти дис-

криминације по основу инва-

лидности, жене са инвалидите-

том су (најмање) двоструко дис-

криминисане – по основу пола

(рода) и по основу инвалидно-

сти. Скоро свако истраживање о

особама са инвалидитетом пре-

тпоставља неважност родне

поделе, а чак и женски покрет у

свету игнорише ову специфич-

ност, организујући конферен-

ције на неприступачним мести-

ма и слично.  

Традиционална улога

жене као неког ко подиже децу,

ко је мајка, супруга, домаћица и

љубавница обично није иста за

жене са инвалидитетом. Жене

без инвалидитета, много више

него жене са инвалидитетом,

имају могућности да бирају

између традиционалног и не-

традиционалног начина живота.

Ове друге ретко имају исте

могућности и њихов приступ

чак и најтрадиционалнијим

женским улогама је веома

ограничен.

Интимност и брак

У поређењу са мушкарци-

ма са инвалидитетом и женама

без инвалидитета, жене са

инвалидитетом чешће остају

ван брака, касније се удају и

често се разводе уколико се и

удају. Поређење стопе развода

указује на то да жене са инвали-

дитетом чешће остају саме, а

када инвалидност наступи

након заснивања брака чешће

се разводе мушкарци од жена са

инвалидитетом, док се бракови

жена са мушкарцима са инвали-

Двострука
дискриминација

жена
са инвалидитетом

У овом броју, у част наше колегинице и пријатељице Лепојке Чаревић-

Митановски, преносимо делове из истоимене публикације која представља

синтезу објављених текстова о женама и девојкама са инвалидитетом које је

прикупила и анализирала Американка Rannveig Traustadottir из њујорка, 

а коју је превео и објавио Центар за самостални живот инвалида Србије. 

Додатно је у овој публикацији садржан и извод из брошуре „жене са

инвалидитетом“ коју је публиковала Светска организација особа са 

инвалидитетом – ДПИ, регион за Европу. Циљ превођења и објављивања

ових материјала је да они послуже као полазна основа свима који су

заинтересовани да сазнају нешто више о

специфичним проблемима

са којима се у данашњем друштву суочавају

жене са инвалидитетом.
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дитетом ретко раскидају. Само 5

од 45 испитаних жена је било

удато. Такође, оне често упадају

у замку неиспуњених или насил-

них веза због свог ограниченог

социјалног или економског

стања или јер је једина друга

могућност -  живот у институ-

цији. Неретко, оне се враћају у

такве везе у којима трпе наси-

ље, јер је према истраживачима,

то можда једина интимна веза

коју су икад имале, те да оне

размишљају да је боље имати и

лошу везу него никакву. 

Мајчинство и
подизање деце

Још увек је слика мајке

она коју друштво користи као

основну представу о жени.  Како

се жене са инвалидитетом смат-

рају зависним и онима о којима

неко треба да брине, онда је

многима тешко замислити како

мајка са инвалидитетом може

испунити улогу онога ко брине и

одгаја децу. Кад жене са инва-

лидитетом постану мајке суоча-

вају се са многим тешкоћама јер

свет претпоставља да их инва-

лидитет чини неспремним да

буду мајке. Многе изгубе стара-

тељство над децом приликом

развода, док другима децу оду-

зимају органи социјалног стара-

ња. Жене са инвалидитетом

нису дискриминисане само у

покушајима да биолошки поста-

ну мајке или старатељи над

децом, већ и у покушајима

усвајања деце или пружања

хранитељства. 

Врло је мало извора у

свету из којих се може сазнати

како оне доживљавају мајчин-

ство. Један од њих говори да је

пронађено око 25 % жена са

инвалидитетом којима је одузе-

то право бриге о деци. 

Иако је страх друштва да

ће жене са инвалидитетом

родити дете са оштећењем

углавном неоснован (јер већина

инвалидитета или није наслед-

на, или се може превенирати

развојем генетике и пренаталне

дијагностике), то резултује теш-

ком дискриминацијом, а посеб-

но према женама са тешкоћама

у интелектуалном развоју. За

овакве жене се мислило да

немају кочнице према сексуал-

ним активностима, а превентив-

не мере против те „претње“ би-

ле су присилне стерилизације. У

1960. години у 26 држава је

постојао закон о стерилизацији,

а у 1980. години у 33 државе

закон је забрањивао особама са

менталном ретардацијом скла-

пање брака. Ниједна група жена

са инвалидитетом није толико

дискриминисана у погледу

права на рађање, као жене са

менталном ретардацијом, а неки

од тих митова, на жалост су и

дана веома присутни. 

Образовање

Приступ образовању и

даље је главни проблем за

особе са инвалидитетом, а по-

себно за жене са инвалидите-

том. Приметно је да оне имају

ниже образовање

од жена без инвали-

дитета или мушкараца са

инвалидитетом. 17,4 % жена

са инвалидитетом има мање од

осам разреда основне школе,

наспрам 3,5 % жена без инвали-

дитета. Само 16 % жена са инва-

лидитетом има диплому колеџа,

у поређењу са 31 % жена без

инвалидитета и 28 % мушкара-

ца са инвалидитетом, према

истраживањима из 1984. године.

Деца са инвалидитетом су

традиционално школована у

одвојеним, тзв. специјалним

школама и одвојеним одељењи-

ма редовних школа, а њихово

образовање је углавном било

ниже у односу на редовни обра-

зовни систем. У последњим

деценијама је приметан прогрес

ка интегрисаном образовању у

развијенијим земљама света,

посебно када говоримо о сту-

дентској популацији. 

Утицај родне припадности

на образовање даље се компли-

кује утицајем расних и класних

разлика. 

Више образовање је и

даље изазов за жене са инвали-

дитетом. Као и мушкарци са

инвалидитетом и оне се сусрећу

са проблемима приступачности,

невољношћу образовних инсти-

туција да обезбеде смештај,

недостатком посебних служби...

Поред ових, жене са инвалиди-

тетом се сусрећу и са додатним

препрекама. Нпр. уколико желе

да изграде каријеру у доминант-

но мушким професијама. Као

резултат, жене са инвалидите-

том имају мање образовне

могућности, па су и мање вред-

новане и имају мање плаћене

професионалне позиције. 

НА НАШЕМ ПОДРУЧЈУ НА
жАЛОСт ДО САДА НИЈЕ
БИЛО СПЕЦИфИЧНИх

ИСтРАжИВАњА НА ОВУ
тЕМУ, АЛИ СЕ НАДАМО ДА

ћЕ ОВАКВИ ПОКУШАЈИ
МОжДА ПОДСтАћИ ИСтРА-
жИВАЧЕ У НАШОЈ зЕМЉИ
ДА ПОЧНУ ДА ИСтРАжУЈУ
СПЕЦИфИЧНЕ РЕЛАЦИЈЕ

ИзМЕђУ фЕНОМЕНА ИНВА-
ЛИДНОСтИ И РОДНИх

(ПОЛНИх) РАзЛИКА – Г.

РАЈКОВ
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криминација и даље присутна у

друштву, оценио је шеф Мисије

ОЕБС-а у Србији Петер Бурк-

хард.

Буркхард је на конфе-

ренцији поводом Међународног

дана толеранције “Србија на

путу равноправности и толе-

ранције: искуства Повереника

за заштиту равноправности”,

нагласио да је велики значај

медија за промовисање

равноправности и толеранције.

Буркхард је, такође, рекао и да

важне информације о дискри-

минацији дају независне инсти-

туције и јавне анкете.

- Податак који највише

забрињава је да је 50 одсто

испитаника по анкети која је

вршена 2015. године тврдило

да не осуђује дискриминаторно

понашање - нагласио шеф

мисије ОЕБС-а у Србији.

Јанковићева:
Равноправност одлика
зрелог друштва

Наводећи да Србија иде

путем равоправности, толеран-

ције, поштовања сваке врсте

различитости и људских права,

повереница за заштиту рав-

ноправности Бранкица Јанко-

вић је поручила да је рав-

ноправност вредност којом пре

свега треба да се потврди зре-

лост друштва, као и вредност

која се заједнички дели са

европским земљама.

Међутим, како је истакла,

пут до таквог друштва није

нимало лак.

- Из стерепотипа о било

којој маргинализованој групи у

стању смо да веома брзо

створимо предрасуде, а онда

лако стигнемо и до дискри-

минације која је, упркос еви-

дентним помацима и видљивом

напретку у појединим сег-

ментима друштва, и даље при-

сустна појава - рекла је

Јанковићева.

Искуства и притужбе које

добија показују, како је навела,

да грађани не желе да ћуте и

трпе, већ да све више при-

јављују дискриминацију која се

може испољити у свим

областима друштвеног живота.

Како је навела, највећи

број притужби Повереник за

заштиту равноправности добија

због дискриминације на основу

пола и националне припад-

ности, а присутна је и на основу

инвалидитета, старосног доба,

здравственог стања, брачног и

породичног статуса, а најчешће

се дешава при запошљавању и

у обасти рада.

ГОВОРЕћИ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ У ОБЛАСтИ ИНВАЛИДНОСтИ, ИВАНКА ЈОВАНОВИћ
ЈЕ НАГЛАСИЛА ВАжНОСт ОБЕЛЕжАВАњА ОВОГ ДАНА, КАО ПОДСЕћАњЕ НА тО ДА У

НАШЕМ ДРУШтВУ ВЕЛИКИ БРОЈ ЉУДИ СВАКОДНЕВНО жИВИ СУОЧЕН СА
ДИСКРИМИНАЦИЈОМ, А У тОЈ ГРУПИ ЈЕ И ОГРОМАН БРОЈ ОСОБА СА

ИНВАЛИДИтЕтОМ. ОНА ЈЕ ИСтАКЛА НА БРОЈНЕ ПОМАКЕ У ПРАКСИ, КАО И НА
зАКОНОДАВНОМ НИВОУ, АЛИ ЈЕ НАГЛАСИЛА И ЧИњЕНИЦУ ДА ЈЕ И ДАЉЕ ОВО
ЈЕДНА ОД НАЈВЕћИх МАРГИНАЛИзОВАНИх ГРУПА, ДА СЕ њЕНИ ПРИПАДНИЦИ

СУОЧАВАЈУ СА ДИСКИРМИНАЦИЈОМ У ОБЛАСтИ ОБРАзОВАњА, зАПОШЉАВАњА,
КРЕтАњА, ПРИСтУПА ИНфОРМАЦИЈАМА И КОМУНИКАЦИЈАМА И У РАзНИМ ДРУГИМ
ОБЛАСтИМА. ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИтЕтОМ СУ УГЛАВНОМ ИСКЉУЧЕНЕ Из ПРОЦЕСА

ПОЛИтИЧКОГ ОДЛУЧИВАњА, А жЕНЕ И ДЕЦА СА ИНВАЛИДИтЕтОМ, КАО И ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИтЕтОМ КОЈЕ жИВЕ У СЕЛИМА И МАњЕ РАзВИЈЕНИМ ОПШтИНАМА СУ

ВИШЕСтРУКО МАРГИНАЛИзОВАНЕ.
СВОЈЕ ОБРАћАњЕ зАВРШИЛА ЈЕ РЕЧИМА ДА СЕ ПРЕД СВИМА НАМА НАЛАзЕ БРОЈНИ

ИзАзОВИ У ОВОЈ ОБЛАСтИ, АЛИ И ДА ЈЕ тО ОДГОВОРНОСт ЦЕЛОГ ДРУШтВА, ЈЕР
ИАКО СВИ ЉУДИ НИСУ ИСтИ, СВИ тРЕБА ДА ИМАЈУ ИСтА ПРАВА.  



 

 

 


































  
    
   
   
    

  
  
 


 
    
   

  
     
  


    


  
 
  
   
    
   

     
    
    
   


  
  
     




    
    

   
  
   


    
   





   


  
    
    
  



 
    
  
 
    

     











 

    
    


   

   



 

























































 





IZ RADA ORGANIZACIJA

Zima 2015/16.18

Тема ове наше приче

јесте судбина људи оболелих од

мишићних и неуромишићних

болести, организованост њихо-

вог живота у савременом друш-

тву и однос друштва према

њима. Са што мање предрасуда

представићемо Удружења дис-

трофичара Краљево-Рашки ок-

руг (УДК-РО) поводом ретког

јубилеја – 40. годишњице њего-

вог постојања и рада и живот

његових чланова у протоку тог

времена.

Док размишљамо о тим

људима, отима се мисао Светог

Николаја Велимировића: ‘’Нео-

басјани мисле да ноге носе

главу, а зналац зна да глава

носи ноге.’’ Са циљем да се

створе услови за организовану

борбу против мишићних и не-

уромишићних болести, сами

људи са дистрофијом основали

су далеке 1966. године Удру-

жење дистрофичара Југос-

лавије у Фојници код Сарајева,

а убрзо и републичке и пок-

рајинске организације. Савез

дистрофичара Србије основан

је 1968. године, а затим се фор-

мирају удружења по градовима

и регионима.

Историјат

Са задатком окупљања

оболелих, њихових пријатеља,

лекара, социјалних радника,

заслугом чланова Иницијатив-

ног одбора са подручја Кра-

љева, Чачка, Крушевца и Новог

Пазара у Краљеву је

ПОВОДОМ 40. ГОДИШњИЦЕ ПОСтОЈАњА И РАДА УДРУжЕњА 
ДИСтРОфИЧАРА КРАЉЕВО

живети међу 
људима, 

на светлости дана

- Са задатком окупљања оболелих, њихових пријатеља, лекара,
социјалних радника, заслугом чланова Иницијативног одбора

са подручја Краљева, Чачка, Крушевца и Новог Пазара у
Краљеву је 15.11.1975. године, заслугом Аранђела-Рајка

Радмилца, председника Републичког удружења, основано је
Удружење дистрофичара региона Краљево.

Kraqevo

Pi{e: Vladan Petrovi}





 

  
 

   
  


   
  
   

  


   
   

   
  
   


 

    

    



 
     
   
   
    
   

    
   

     


 
   



  



   

    

   


  

   



    
    

  
   

  


 

    
   
   
   


















  
    





   
    

     
  

   

  
  
   
  
  
   
   
   
  
   
   

  
  
  
   


   
    
 
   

   
    

     
  



     
   
   
   
  
  
    
  


   


   
   
   


 
   

  


     
   

  
    
  
   
  

   
   
   
  
   
   
   

  

    
   


   
    

    


     
    




 







   
    
   
   
    
  
   
    
   
   
    
  

  
   
  


   
    
   
    
   
     
  
  

   
   
   
    
   
    
    
   
     
  
   
  
    
     
    


   
     
     
  
   
    
     


  
   
    
   
   

   
    
      
   
   
 

    
   
  
    
    
   
    
   
 

   
   
   


   
 











  
    
    
   
   
     
   
  
   

  
    
    
  
  
   


   
    
    
   
   
    
   
     


   
     


   
     
  



  
 

 
    
   
   
   
     
   
   
    
    
    
    
     
     
     
     
  
    
     

  
   
  

    
   
   
     
   
   
   
    
   
   
 

     
  
    
    
    

    
    
   
   
      
   
      
 

  
   
     
     
    
     
      
   
 







 

 



    
       
    
    
     
     
   
      
    
    




  
   
    
  
    
  
   
     

   
    
    
   
  
 
    
   

    
  
     
  
    


   

 

 
   
   
    
   


  
   
   
   

     
     
   

   
    
    
     
     
    
 



  










     
   
    
   
 

   



   
    


  
   
   
    

      
   
   






   
   

 
    
    


   







  
   
  


    



    
    
   


  
    

     


   

 
     


  
    
    
    













 






 


   
    
   
  


 
 

    
   
    


    

     
   


  
  

   
    
   
   
   
   
 

  
   
    
   
      
  


     


    

  


   

  
   
    
    

      
     

  
 
    
   

     


      




    
    
   

    

    
   
    
    
     


   


    
   
   
    
    
    

    
  

   


     

    







 


 
    

  
   
   
  
   
 
  
  
    
 
  

   

   




   
    
  
   

   
   

 
   
   

    
   

    
   
     
  








   
    
   

   
    



   


   

  


   
   
   




  
    
   
   
     

   
 
    


   
  

  

    





    
  


    
  
   
   
   
   
    
   
   

    
    




    
     
  



    

  
   
   
    
    
   

  


 

  

   

    

   


    
  


    
  



    

      
  
 

  
    







ASTROLOGIJA

Zima 2015/16. 27

Поп (1-19. јануар)

Ако сте рођени у периоду између 1. и 19. јануара, вама је судбина наклоњена. Моћ, богатство и сексу-

алност су три аспекта реалности овог мајанског хороскопског знака. Младост проводе у остваривању својих пла-

нова. Због тога су најуспјешнији у средњим годинама. Здравље вам је јача страна, без обзира на то што не води-

те претерано рачуна о њему. Срећа је на вашој страни, будите мирни.

Wо (20. јануар – 7. фебруар)

Рођени у периоду између 20. јануара и 7. фебруара имају живот испуњен пријатељствима и дружењима.

Иако сте склони компромисима, ретко одустајете од животних циљева. Постићи ћете солидно материјално

стање, а у браку ћете ценити свог партнера или партнерку и бићете му одани. Друштвени сте и забавни.

Али, ђаво у неком тренутку може доћи по своје и једва ћете се извући. Будите опрезни и не играјте се са својим

животом!

Сип (8. фебруар - 26. фебруар)

Особе у овом знаку стално су окружене људима који величају њихове моралне квалитете. У периоду од

28. до 35. године постижу изузетне резултате на послу. Не теже натпросечном благостању, а у души су скром-

ни и праведни. Осим ситних проблема са плућима, не очекује се драстично погоршање здравственог стања.

Сотз (27. фебруара – 17. марта)

Особе рођене у oвoм периоду су романтичне и имају бујну машту, а често су и егоистичне. У младости су

упорни и спремни на сваку жртву како би дошли до зацртаног циља. При томе понекад знају да плате високу

цену. У браку желе да су у првом плану, ауторитативне су, али су истовремено нежни родитељи и верни брач-

ни партнери. Срећа је на њиховој страни, а могу да поживе и читав век. 

хОРОСКОП ДРЕВНИх МАЈА

Ево шта је хороскоп
древних Маја 

забележио за сваки 
хороскопски знак!

Сваки од ових знакова има записану судбину, која се
може, али и не мора остварити. Деветнаест 

хороскопских знакова представља циклус дана у 
години, а многа значења и симболи засновани су на

културолошким и верским аспектима важним за 
културу Маја. Древно веровање значи предиспозицију
да се (не)срећа догоди, али то се не мора остварити, 
у зависности од личне воље и храбрости. Ево шта је

забележено за сваки хороскопски знак.
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Сек (18. март – 4. април)

Рођени у овом хороскопском знаку у животу ретко праве компромисе, што не важи за брак.

Врло су одани и нежни. Страствени су у љубави, упорни у остваривању својих животних замисли и изу-

зетно продорни. Здравље солидно.

Xул (5. април - 23. април)

Немиран дух, жељан авантура, главна је карактеристика људи рођених у  овом знаку. Њих не привла-

че брачне воде јер се у брачној заједници не осећају слободним. Па ипак, они знају бити добри супружници и

родитељи. Звезде кажу да је њихов најважнији период између 18. и 32. године. Могући проблеми са срцем.

Јаxк’ив (24. април – 12. мај)

Ако сте рођени у периоду између 24. априла и 12. маја, ваш живот биће миран и плодоносан. Корачање

малим корацима одвешће вас до животних задовољстава и срећне старости. Особе рођене у овом знаку ретко

се ослањају на било кога. Веома поштују брачне партнере и воле породицу. Спремни су на сваку жртву да би

угодили онима које искрено воле.

Мол (13. мај - 31. мај)

Детињство пуно знатижеља оставиће трагове у души за читав живот особа рођених у овом знаку. Жеља

за афирмацијом и истицањем утицаће на њихов јавни статус и донеће им углед. Здравље врло остељиво.

Цх’ен (1. јун - 20. јун)

Ако сте рођени у периоду између 1. и 20. јуна, звезде кажу да ће вам живот бити динамичан и узбудљив.

Иако сте радознали и склони истраживачким подухватима, особе рођене у овом знаку у сталном су трагању за

мирним животом и искреним пријатељством. Доживећете дубоку старост.                                    

Yаx (21. јун – 9. јул)

Сви рођени у периоду између 21. јуна и 9. јула су омиљени и поштовани у средини у којој живе. Такав

статус произилази из њиховог понашања и спремности да увек помогну без икаква интереса. Срећа их прати у

животу, али има и периода када им ништа не полази за руком. Период великих искушења их очекује између 47.

и 55. године живота.

Сак (10. јул - 29. јул)

Неодољив шарм је главна карактеристика особа рођених у мајанском знаку Сак. Обично избегавају кон-

фликтне ситуације и око себе зраче топлином, хармонијом и поверењем. Будући да у кратком времену постижу

углед и успех, често имају доста непријатеља, али они сами не воле свађе. Проблеми са психом су неизбежни!

Кех (30. јул – 18. август)

Ако сте рођени од 30. јула до 18. августа, цели живот ћете покушавати да будете на врху и доминирате.

Добри сте саветници и темељни истраживачи. Радо сте прихваћени у свим срединама и брзо стичете углед.

Период значајан за њихов живот је између 30. и 38. године. Ако нађу правог брачног партнера, оствариће дубо-

ку и срећну старост.

Мак (19. август – 6. септембар)

Пренаглашена индивидуалност и жеља за савршенством особа које су рођене у хороскопском знаку Мак

условиле су развој њихове самодовољности и осећаја сигурности. Све одлуке у животу које доносе прошле су

темељиту анализу и проверу, тако да су ризици за неуспех сведени на минимум. Треба да воде рачуна о здрав-

љу.

К’анк’ин (7. септембар - 25. септембар)

У овом се знаку рађају врло оригиналне личности. До циљева неретко долазе на оригиналан начин.

Избегавају клишее и туђа искуства, што им понекад отежава живот. У браку је с њима занимљиво. Добри

су љубавници и вољени родитељи. Уживају у мирним путовањима и понекад неконтролисано троше. Склони су

разним пороцима.
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Муан (26. септембар – 14. октобар)

Особе рођене у хороскопском знаку Муан обично су натпросечно интелигентне, креативне и

духовите. У сталној су потрази за срећом. Избирљиви су и тешко се одлучују на живот удвоје, погото-

ву ако у младости прођу кроз лоша искуства. Ове особе склоне су песимизму.

Паx (15. октобар – 2. новембар)

У овом хороскопском знаку рађају се уравнотежене, праведне, стабилне и ауторитативне

личности, склоне самодисциплини и жељи да се истичу. Најзначајније су им године између 18. и 32. Ако до

тада не постигну оно за чим жуде и чему стреме, постају бунтовни и незадовољни. Могу застранити и отићи

у крајност. У старости су усамљени.

К’аyаб (2. новембар - 22. новембар)

Ако сте рођени у периоду између 2. и 22. новембра, онда сте добар организатор и увек тежите ка најбо-

љем решењу. Особе овог знака поуздане су, одане и пожртвоване. Омиљени у друштву, а посебно међу

пријатељима. Живот им није увек наклоњен, али њихова упорност је задивљујућа.

Кумк’у (23. новембар – 11. децембар)

У овом хороскопском знаку рађају се сјајне личности. Праведне, одане, искрене, сусретљиве, упорне…

Обично су то борци за све што је поштено и праведно. Могу с лакоћом обављати високе руководеће функције.

У животу им се отварају и она врата до којих многи никада не успеју да дођу. У брак тешко улазе. Воле дуга

путовања, спорт и све што се тиче физичких активности.

Wаyеб (12. децембар - 31. децембар)

Људи у овом знаку обично су добри родитељи и брижни брачни другови. Веома цене породичне вред-

ности и у њима налазе срећу и задовољство. Ретко ризикују. Критичан период им је између 23. и 35. године

живота. Не умеју да сакрију своја незадовољства и поборници су отворености и правде. Узмичу пред ароган-

цијом и избегавају жучне расправе. Вечито ће бити болешљиви и само јаком вољом могу да се извуку из

несреће!
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НАШЕМ хЕРОЈУ

Био си наш херој, наша звезда водиља,

али зла судбина од нас те одвојила.

заједно смо се кроз живот са дистрофијом борили,

заједно смо за ту битку многе трофеје освојили.

Од тебе смо сви научили доста,

да је дистрофија саставни део наших живота.

Научили да кроз живот са том болешћу живимо

и како да се упркос њој животу дивимо.

Да особа са инвалидитетом не вреди мање,

само треба да прихвати своје стање.

Да, драги Пеђа, научио си нас многим лекцијама у животу,

и сви смо мислили да ће наш борац и херој са нама доживети стоту.

Нико од нас ни слутио није да ће изгубити друга који зна сваку битку да добије.

Свима нама си био херој, борац и звезда водиља,

а онда те судбина од нас одвојила.

Остали смо без друга, хероја и брата,.

Бог нам те узе и затвори за собом врата.

Пре две године на дан сахране твоје,

Бог је са нама лио сузе своје.

Бирао је он, узео најбоље,

оставио нас да за тобом патимо надаље.

Без тебе драги друже ниста није исто,

узео је Бог срце невино и чисто.

Нико те од нас никада заборавити неће,

сви ћемо те чувати у свом срцу,

и за тебе палити свеће,

Године пролазе али не бол и туга, јер остасмо без најбољег друга.

знамо да би ти волео да се и даље боримо,

Драги друже наш на небу знај да те неизмерно волимо.

Нека те анђели на небу чувају, а ми ћемо те чувати у нашим срцима

Нека ти је вечна слава

Амин

Ирена Павловић, 

члан Удружења дистрофичара Ниш

У знак сећања 

на Предрага Дељанина



 











































