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Поштовани читаоци,

У нешто промењеном руху, али само привремено, излазимо пред вас са информацијама које су
обележиле претходно тромесечје. Наиме, због недостатка финансијских средстава овај број издајемо у
црно-белом формату, али ћемо већ од наредног броја
поново вратити стари изглед нашег листа.
Пролећно издање Весника садржи информације
о неким од најзначајнијих догађаја из рада Савеза,
локалних организација и других организација које се
баве питањима инвалидности. У претходном периоду
одржано је и традиционално републичко првенство у
шаху за дистрофичаре у Врњачкој бањи, а од занимљивијих текстова издвајамо и текст под насловом
„Положај особа са инвалидитетом у ЕУ све је гори„
који говори о све тежем положају особа са инвалидитетом у земљама Европске Уније, о утицају кризе
и смањењу права из области социјалне заштите.
Takoђе у овом броју преносимо и разговор са
одлазећим председником СДС, Радованом Павловићем који се критичким тоном осврнуо на претходне
године које је провео на челу начег Савеза. У интервју
за наш лист говорио је о најзначајнијим резултатима
током његовог мандата, анализирао све оно што и
даље представљају отворена питања, а такође је
говорио и о томе како види Савез у будућности.
Надамо се да ће сви наши читаоци и овог пута
наћи по нешто што им посебно привлачи пажњу, а за
то су између осталих „задужене“ последње стране
листа са разним корисним информацијама и занимљивим текстовима.
До следећег сусрета, све најлепше,

[tampa:
[tamparija"Svetlost"
Ul. Gvozdena Paunovi}a 208, ^a~ak
Tel/faks: 032/ 350-090
Tira`:
1.500 primeraka
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IZ RADA SAVEZA

РАЗгОВОР С ПОВОДОМ

Доследан
својим принципима

Зашто одлазиш са места
председника?
- Пре шест година сам
изабран на програму демократизације Савеза, на ограничавању мандата у Савезу, на
смењивост функционера. Све
смо то унели у нови Статут.
Сада је прилика да останем
доследан. Одласком са места
председника желим да отворим пут новим идејама, новим
људима
и
новом
ентузијазму, без кога
нема
напретка
у
раду
удружења. Осим тога, посао
председника
је
изузетно
одговоран, захтеван и напоран
за особу са инвалидитетом.
Тврдим вам да свако ко се
сматра
незаменљивим,
у
најмању руку није одговоран,
или има неки лични интерес
који је изнад општег.
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Када би правио осврт на
период од када си ти на
челу Савеза, како би оценио тај период, хронолошки?
- Било је врло мало
простора да се креира нова аутентична политика Савеза
дистрофичара у окружењу које
функционише по принципу
„узми или остави“ или „уклопи
се у опште негативне тенденције у друштву или нестани“. Већина реализованих
активности диктирана je временом и околностима у којима
смо радили, а навешћу најважније:
➢ Обележили смо
јубилеј 40 година рада
Савеза. Поред свечане
академије, резултат ове
активности је и издавање
монографије Савеза

➢ Организовали смо
заседање Скупштине ЕАМДА-е у Београду
➢ Усвојен је нови
Статут, како Савеза, тако и
чланица, уз широку јавну
расправу и у складу са
одредбама новог Закона о
удружењима грађана
➢ Обележавани су
значајни датуми, сачувана
су, утемељена и организована нова спортска такмичења, прилагођена особама са дистрофијом
➢ Активно смо били
ангажовани
на
здравственој заштити најугроженијих чланова, посебно
корисника НИВ апарата. У
сарадњи са Министарством
здравља, Институтом за
пулмололгију и донаторима успевали смо да за
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R. Pavlovi} sa saradnicima iz Saveza

наше чланове обезбедимо
како НИВ апарате, тако и
маске, чија се вредност креће од 200-300 еура, а које су
падале на терет корисника
➢ Поред Закона о
удружењима, у протеклом
периоду усвојени су и Закон
о социјалној заштити, као и
Закон о професионалној
рехабилитацији и запошљавању ОСИ. Савез је директно, а и преко својих
представника у НОOИС-у
дао пун допринос њиховом
усвајању, а преко својих
програмских и пројектних
активности и активности
својих чланица едуковао и
упознавао најшире чланство са правима која им
нови закони обезбеђују и
начинима за њихово остварење

Овај период, негде до
краја 2011, се може оценити
као врло успешан. Потрошено
је пуно енергије, али су резултати били одлични.
Период после 2011. бих
окарактерисао периодом борбе
за очување стечених права, а
бојим се и да улазимо у период
борбе за опстанак Савеза као
облика организовања особа са
инвалидитетом. Држава перманентно спроводи акције и усваја Правилнике којима ограничава и смањује стечена права, без консултација са репрезентативним представницима особа са инвалидитетом.
А када вас натерају да се борите да очувате оно што имате,
немате ни времена, ни могућности да водите развојну
политику, а камоли да се ангажујете и борите за права
појединца и његове специфичне потребе.

Шта су највеће пози-тивне
промене које су се догодиле
– како на нивоу сарадње са
локалним орга-низацијама,
тако у самом Савезу?
- Изменили смо однос
надређеног Савеза и подређених организација и вратили
Савез чланицама. Савез је формиран и постоји за добробит и
корист чланица, а преко њих и
за сваку особу са дистрофијом
лично. Успостављена је врло
интезивна сарадња на пољу
информисања локалних организација, на њиховом повезивању
и размени позитивних искустава. Размењујући искуства
знатно је олакшано остваривање права чланова/ица у
свакој области друштвене заштите.
Успешно смо подмладили
Стручну службу, која је постала
ослонац рада Савеза, која је
Prole}e 2014.
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увек на услузи чланицама и
која у будућности, заједно са
особама са инвалидитетом треба да буде креатор и носилац
развоја Савеза.
Које су биле највеће слабости, шта је то што није
промењено, а на чему се радило?
- Није дошло до суштинске реформе функционисања како локалних организација, тако и Савеза. Као
свуда у друштву, тако и међу
особама са инвалидитетом,
постоје озбиљни отпори било
каквим промена, па чак и када
је евидентно да је то у њихову
корист.
Није дошло ни до промена рада у Министартву за
социјална питања, као ни у
раду локалних управа. Покушавали смо као и многи други
Савези да утичемо на успостављање јасних критеријума
приликом доношења одлука и
финансирања
организација,
али без резултата.
Они расписују конкурсе и
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обезбеђују пројектно финансирање у складу са законом, а
када одлучују о расподели
новца, деле свима помало, без
икаквог улажења у квалитет
пројекта и пројектну идеју.
Мислим да се ту отишло и корак
ил чак два назад у односу на
пре
десет
година.
Нема
подршке и разумевања за нове
идеје, које су пре десет година
биле један од битних критеријума пројектног финансирања. Данас доносиоци одлука
послују по принципу једног
критеријум, а то је да нема
критеријума приликом доношења одлука.
Поред свега изнетог,
мислим да до суштинских реформи није ни могло, а и неће
доћи, док се не покрене реформа социјалне заштите на
нивоу државе.
А то је процес који ће
трајати и који нас никако неће
заобићи.

У погледу сарадње са
донисоцима одлука, шта би
након вишегодишњег искуства закључио?
- У садашњим условима и
садашњом праксом рада доносиоца одлука, није могуће
успоставити плодотворну сарадњу. Ми смо имали искрену
жељу да успоставимо, продубимо и проширимо сарадњу.
Нажалост, доносиоци одлука
све наше акције усмерене ка
успостављању
партнерства
третирају као слабост. Углавном се „награђују“ они који
су конфликтни и они који државне чиновнике уцењују са
јавношћу и медијима. А шта су
ти уцењивачи имали да изнесу
у јавност? То да имају удружење од три члана? То да они,
тобоже, имају одличне идеје?
То да они пишу одличне
пројекте, али немају подршку
особа са инвалидитетом, јер
особе са инвалидитетом „не
знају шта је за њих добро? “
Таквима се не ретко одобравају
средства у огромним износима,
а нама који градимо партнерски
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однос, који имамо на стотине
чланова, перманентно умањују
финансијску подршку. Уз оно
стално – уцењивачко од стране
државе „узми или остави“,
позивам читаоце да и сами
извуку закључак о каквој је
сарадњи реч.
На чему будући председник СДС, по твом мишљењу, треба да ради у
будућем мандату?
- Будући председник мораће пуно да ради на реформи
и очувању Савеза и удружења,
јер је општа тенденција угрожавања опстанка тзв. традиционалних
удружења
и
Савеза. Држави нису потребни
снажни Савези са пуно чланова,
кроз која могу да се артикулишу
интереси особа са инвалидитетом и створе реалне претпоставке за њихово остварење.
Држави је лакше са овима
новооснованим, са „сјајним“
програмима, али без чланства.
Такође, саветовао бих му
да
посвети
пуну
пажњу
здравственој заштити особа са
дистрофијом. Сви помаци у
било којем облику заштите
утичу на конфор и квалитет
живота, али сваки пропуст и
недостатак у здравственој заштити директно угрожава живот
наших чланова.
Какви су твоји даљи планови?
- Спреман сам да помогнем да неке започете акције
у Савезу завршимо, првенствено мислим на формирање
Центара за НИВ при Универзитетским клиникама. Никада
ми није било тешко да радим,
али ми је ужасно тешко падао
део одговорности да својим
радом и залагањем не могу
довољно да помогнем најугроженијим - особама са дише-

[ah kao hobi

новом дистрофијом и члановима њихових породица. Спреман сам да помогнем да се,
уколико буде заинтересованих,
оснује удружење родитеља деце оболеле од Дишенове дистрофије, јер сматрам да би
родитељи могли знатно више и
знатно јаче да се боре за
лечење и права своје деце.
Пуно је простора и за нове акције. А нове акције су ме
увек занимале...

Prole}e 2014.
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Преводилачко срце
Oсобе са инвалидитетом
из Србије којима је ради лечења
у иностранству потребан превод
медицинске документације, од
недавно, ову услугу могу добити
потпуно бесплатно захваљујући
хуманитарној акцији “Преводилачко срце” – бесплатни преводи медицинске документације, коју је осмислила и покренула моја колегиница Олгица Андрић, професор италијанског језика и судски тумач за
италијански језик. Као професор енглеског језика и књижевности, али и особа са
инвалидитетом, са задовољством сам подржала Ољину
идеју и прикључила се акцији.
Наиме, ова идеја дошла је
као право освежење насупрот
свакодневници за коју сви добро знамо каква је и у којој је
много ствари “далеко од доброг”. Осим конкретне помоћи
онима којима је неопходна, жеља нам је била и да пренесемо
бар део позитивне енергије,
ведрине и воље и да уз мало
труда и сарадње учинимо барем
то мало што је у нашој моћи, а
што ће некоме значити много.
Након непуна два месеца
колико постоји “Преводилачко
срце”, могу рећи да смо на
добром путу.
“Преводилачко срце” окупља сада већ солидан број
преводилаца који су вољни да
потпуно бесплатно раде преводе медицинске документације
и већ је урађено неколико
превода на италијански и
енглески језик. Језици које за
8
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сада покривамо су енглески,
немачки, италијански, француски, руски, грчки, португалски, пољски, па чак и
арапски. Неке од наших колега
преводилаца такође су и судски
тумачи, тако да је, уколико је
потребно, могуће добити и
превод са овером судског
тумача. Позив за колеге
преводиоце и професоре страних језика који желе да нам се
прикључе и даље је отворен,
али исто тако и за све оне који
мисле да на било који начин
могу допринети овој акцији и
ширењу наше идеје.
Олгица Андрић истиче:
- Волела бих да се круг
људи који желе да дају неки свој
професионални допринос прошири, јер понекад то мало што
урадимо некоме много значи и
да наш пример следе и лекари чија би помоћ могла да нам буде
драгоцена при превођењу, јер
често не можемо да разумемо
њихове скраћенице и слично,
али и адвокати и остали професионалци.
Живимо у тешким временима, истина је, сви ми имамо
превише својих проблема, али
то није разлог да се “затворимо”
према остатку света и не
препознамо туђе невоље. Срећна сам што се толико колегиница понудило да ради бесплатне преводе и што знам да
ће свака од њих сваком задатку
приступити максимално професионално.
Циљ нам је да што више
људи сазна за ову иницијативу

како би они којима је оваква
врста помоћи неопходна могли
да нас контактирају директно,
без
посредника.
Превод
медицинске документације,
као и мејлова којима се
заказују прегледи у иностранству или ступа у контакт са страним клиникама,
добиће без било какве
новчаве накнаде, потпуно
бесплатно.
Сви они који желе,
добродошли су да нам се придруже на фејсбук страници
“Преводилачко срце – бесплатни преводи медицинске
документације” :
хттпс://www.фацебоок.цом/гроу
пс/249479221890383/ или да
нас контактирају путем имејлова:
prevodilacko.srce@gmail.com;
dragana.markovich@gmail.com;
oljafiore@yahoo.com
И на крају, не заборавимо,
сума новца коју је до сада
требало издвојити за превод
медицинске документације можда је једнака суми која је
потребна за неку другу врсту
подршке или месечну залиху
лекова. Превод сам по себи неће
спасити нечији живот, нека
подршке или лекови можда
хоће. Није мало.

Драгана Марковић

DE[AVAWA

ПИОНИРКСИ ПОДУхВАт У СРБИЈИ

Формирање лоби

групе у Парламенту
Србије

У оквиру пројекта „Уједињеним снагама до политичког и
економског оснаживања особа
са инвалидитетом“ који финансира ЕЦ у оквиру програма
ЕИДХР, једна од активности
предвиђа стварање парламентарне групе која би се бавила
унапређењем статуса, положаја
и квалитета живота особа са
инвалидитетом у Србији (Група
за ОСИ).
Иницијални састанак посланика и посланица који су
изразили спремност да учествују у раду Групе за унапређењем статуса, положаја и квалитета живота особа са инвалидитетом у Србији, одржан је у
Дому Народне Скупштине, 5.
децембра 2013. Састанку је претходио низ прелиминарних састанака и договора чланова Тима
пројекта, са већином шефова

посланичких група у Парламенту и појединачним састанцима са посланицима.
Испред тима и партнера
пројекта састанку су присуствовали: Гордана Рајков, Иванка
Јовановић, Мимица Живадиновић, Сања Николин, Јелена Аврамовић и Ирена Радиновић.
Горана Рајков је поздравила присутне посланике/це и
захвалила се на учешћу, а затим
је, заједно са Иванком Јовановић, укратко подсетила на циљеве пројекта, наглашавајући
да се сарадња посланика и организација особа са инвалидитетом успешно одвијала и у претходном периоду, а да је оснивање групе жеља да се та сарадња
даље унапреди.
Јелена Аврамовић је дала
информацију о раду сличних
група у Европском Парламенту,

као и Парламентима Велике
Британије и Шкотске. Гордана
Рајков је представила предлог
за садржај рада Групе укључујући опште циљеве, области
од посебног значаја за реализацију циљева и могућу организацију рада Групе и замолила
посланике/це да дају своје предлоге и виђење постојања и рада
Групе.
Посланици/це су се сложили да је постојање Групе за
питања особа са инвалидитетом
добар начин за промовисање
питања инвалидности и унапређење сарадње са организацијама особа са инвалидитетом.
Такође су се сложили са предложеним садржајем рада и циљевима Групе и дали и неке своје
конкретне предлоге за будуће
активности Групе.
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Народни посланик Срђан
Шајн је предложио да се припреми и Декларација о правима
особа са инвалидитетом коју би
предложила Група за питања
ОСИ и усвојила Скупштина.
Посланица Горица Гајић је сугерисала да би било корисно да се
слични документи донесу и на
нивоу појединих општина. Љиљана Лучић је потврдила да је и
у претходном периоду постојала
успешна сарадња са организацијама ОСИ и изнела мишљење
да у Србији постоји добар законски оквир који регулише питања
особа са инвалидитетом, али да
примена није увек адекватна,
као и да не постоји одговарајуће
праћење имплементације донетих закона. Предложила је и да
се у предлогу садржаја рада
Групе додају и активности
праћења примене донете законске регулативе.
Међутим, због расписивања ванредних парламнтарних избора, даље активности око формирања
лоби групе су заустављене,
а оне ће бити настављене
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новиг сазива Парламента.
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Потписани протокли са
политичким странкама
Праксу

потписивања п ротокола о сарадњи са свим заинтересованим политичким
странкама које учествују на парламентарним
изборима н ационална организација особа са
инвалидитетом с рбије успешно спроводи од
2008. године, што је за резултат имало добру
сарадњу са п арламентом и министарствима у
в лади с рбије протеклих шест година. то се
такође добро одразило и на доношње или
измену низа закона који су били од значаја за
особе са инвалидитетом, уз консултације са
представнцима организација.
к ао нестраначкој организацији која се бави
заступањем за унапређење положаја особа са
инвалидитетом, овај вид активности током предизборних кампања је један од најефикаснијих
начина за дуговрочну сарадњу са будућим носиоцима политичких функција, као и за стварање
услова да особе са инвалидитетом могу неометнао да остваре свој бирачко право, уз пуно
поштвање њихове политичке воље и права на
различита опредељења, будући да је п арламент
једна од кључних институција креирања политике и законских норми које треба да обезбеде
права и пуну социјалну укљученост особа са
инвалидитетом у с рбији.
До краја кампање за парламентарне
изборе одржане 16. марта 2014, п ротоколе о сарадњи са н о о и с су потписале следеће политичке странке: Дс , Дс с , с п с , лига социјалдемократа в ојводине, у рс , н ова с рбија, з аједно за
с рбију, н Дс -з елени и лДп .
у исто време, к OO градсих инвалидских
организација београда је такође потписивао
п ротоколе са градским одборима политичких
странака, али ни они, као ни н о о и с , нису
успели да потписшу п ротоколе са владајућом
партијим с н с -ом.
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Положај особа са
инвалидитетом у
Европској Унији
све је гори
текст преузет из часописа „Иницијатива“,
ИЦ Лотос из тузле

Чак и пре финансијске
кризе дошло је до великог јаза
између онога што Конвенција
УН-а гарантује и стварности за
особе са инвалидитетом у
Европи. Пример за то је резање
трошкова за персоналне асистенте што је битно погоршало
ситуацију, огорчена је Вибеке
Марој Мелстром, председница
Европске мреже за самостални
живот ососба са инвалидитетом
(ЕНИЛ).
Вибеке Марој Малстром,
председница ЕНИЛ-а предводила је групу од 200 активиста
који су у Европском парламенту
захтевали да се хитно именује
повереник за особе са инвалидитетом.

12
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- У неколико нових
земаља чланица Европске
уније, особе са инвалидитетом су још више изоловане у својим институцијама и слабо су видљиве.
Ми се боримо за људска
права свих грађана са
инвалидитетом у Европи и
осталих грађана без инвалидитета. Повереник за
особе са инвалидитетом у
Европском парламенту може битно допринети прелазу из затворених установа у живот у заједници,
али пружати и личну подршку, истиче Марој Мелстром.

УН Конвенција мртво
слово на папиру
Карка Панауотова, чланица Управног одбора Европске
мреже за самостални живот
(ЕНИЛ), потврдила је како на
европском нивоу постоји недостатак јасне дефиниције кључних
речи
као
што
су
‘’институције’’ и ‘’лична заштита’’ и да је то значајан
проблем када се расправља о
питањима који се односе на
инвалидитет. Ирски заступник у
Европском парламенту, Емер
Костело, поздравио је ЕНИЛ-ов
допринос у заштити темељних
права ОСИ на европском нивоу.
- т ражићемо од Европске комисије да се оба-

ISTRA@IVAWA

већу спремност
за решавање ове
проблематике. Европска унија се обавезала да
ће осигурати да особе са
инвалидитетом могу учествовати у друштву на равноправној основи са другима - oдлучна је Вибеке Марој
Мелстром.
У ових десет година,
откако је основана Европска
мрежа за самосталан живот,
Вибеке Марој Мелстром је била
сведок паду интереса заступника у Европском парламенту
за ситуацију особа са инвалидитетом.
то нас је разочарало рекла је.
- Битно је да политичари преузму одговорност за положај особа са
инвалидитетом и да чују
њихове приче и искуства. А
чак и кад позитивно реагују
на наш предлог за европског службеника за инвалидност и јасније дефиниције које регулишу права
особа са инвалидитетом,
политичари су мање заинтересовани за расправу о
финансирању мера које ће
особе са инвалидитетом
померити са друштвених
маргина - закључује Вибеке
Марој Мелстром.
везно ратификују дефиниције које наводи ЕНИЛ,
рекао је Костело, који је уједно
и заменик председника за особе
са инвалидитетом.
У свом уводном говору у
Европском парламенту, Вибеке
Марој Мелстром подсетила је
чланове Парламента да су
ратификовали УН-у Конвенцију
о правима особа са инвалидитетом, а да то подразумева
акцију која у последње време
почесто изостаје.

Неосетљиви
политичари
- Чак и пре финансијске кризе, дошло је до
великог јаза између онога
што Конвенција гарантује и
стварности за особе са
инвалидитетом у Европи.
Највише је резање трошкова за персоналне асистенте погоршало ситуацију.
Разочарана сам чињеницом
да политичари са којима
смо се срели нису показали
Prole}e 2014.
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38. Републичко
шаховско првенство за
особе са дистрофијом
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Пролећно сунце у Врњачкој бањи, трећег дана сунчаног априла, најављивало је
долазак најбољих шахиста особа са дистрофијом из целе Србије, Војводине и Косова. У
нашу најлепшу туристичку дестинацију, Врњачку Бању, стигло
је 50 шахиста и шахисткиња, да
по 38. пут одмере снаге у
древној игри на 64 поља.
Шаховско првенство за
особе са дистрофијом одржано
је у организацији Савеза дистрофичара Србије, а под покровитељством Министарства
рада, запошљавања и социјалне политике (Сектор за
заштиту особа са инвалидитетом). Првенство је одржано
од 3 - 6. априла 2014.год у
хотелу “Бреза”. Особље хотела
пружило нам је сву неопходну
подршку, а објекат удобан и
приступачан смештај, што је за
сваку похвалу.
Такмичење се одвијало
по категоријама: Сениори (прва
и друга лига), Жене, Омладинци, Брзопотезни шаховски
турнир - популарни “Цугер
2014”.
Суђење је традиционално
поверено Љубивоју Перуновићу, међународном судији ФИДЕ
из Ниша, који се одриче многих
својих обавеза и увек проналази време да суди ово наше
престижно такмичење, као и да
нам помогне у његовој организацији. Место директора свих
турнира поверено је Животи
Радојковић из Краљева.
Такмичења у сениорској
конкуренцији одржана су по
швајцарском систему у 5 кола.
Темпо игре по играчу био је сат
времена – укупно два сата по
партији. Цугер се играо на 5
минута, а омладинци су одмерили снаге по двокружном
систему са темпом од пола сата
по играчу.
У првој лиги сениора,
такмичило се 16 најбољих

шахиста, међу којима је било и
ФИДЕ мајстора, мајсторских
кандидата и других категорија,
што је за сваки респект. У
другој лиги сениора, такмичио
се 21 шахиста, од којих су
двојица првопласираних обезбедила прелазак у виши ранг
такмичења и они ће 2015.
наступати у првој лиги сениора.
После свечаног отварања
уследиле су веома занимљиве
борбе у свим категоријама.

Важно је напоменути да се у
првој лиги сениори водила
жестока борба, тако да је већ у
првом колу дошло до дербија
кола између Радоша Керавице
(мајсторски кандидат) и Марка
Стојановић (ФИДЕ мајстор).
Имајући у виду да 10 такмичара
прве лиге сениора има неку
шаховску категорију, свако је
коло донело по један или два
дербија.
У другој лиги, такође су
се издвојили најбољи и до
последњег кола није се знало
ко ће у прву лигу са позиције 1
или 2. Четврто коло донело је
дерби између двојице првопласираних: Владе Додић и Аврама Милосављевић који је завршен ремијем, али су оба такмичара у задњем колу обезбедила пролаз у виши ранг
такмичења.
Код жена треба истаћи да
се после дуже паузе за

шаховски сто успешно вратила Стана Радивојевић, вишеструка шампионка. У предзадњем колу дошло је до
неизбежног сусрета за шаховском таблом, између Стане и
Славице Тодоровић, прошлогодишње шампионке. Славица је
успела да надмаши себе и да у
веома оштрој шаховској борби
победи Стану, а тиме и отвори
себи пут до нове титуле.
Омладинци су играли
двокружно, и ту није било изненађења. Божић Илија је потврдио своју доминацију у овој
конкуренцији. Илија ће следеће године прећи у сениорску
конкуренцију, али он се већ
успешно опробао и у тој конкуренцији, па је за очекивање да
ће наставити са успешним наступима.
Први брзопотезни шаховски турнир одигран је у вечерњим сатима. Виђена је веома
оштра и динамична игра, где је
Марко Стојановић поново био
неприкосновен на шаховском
пољу, потврдио квалитет и
освојио турнир.
За све категорије обезбеђене су пригодне награде:
пехари, медаље и дипломе.
Такмичење је протекло у фер и
поштеној борби. До следећег
сусрета и виђења, желим свима
пуно здравља и успеха у
животу.

Живота Радојковић
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СЕНИОРИ - I ЛИгА
1. Стојановић Марко, Шабац
2. Вијатовић Мића, Бољи живот-Смедерево
3. Радован Антон, Војводина-Нови Сад
СЕНИОРИ - II ЛИгА
1. Додиц Владо, Бољи живот-Смедерево
2. Милосављевић Аврам, Крушевац
3. Симић Рандјел, Крагујевац
ЖЕНЕ
1. тодоровић Славица, Смедерево
2. Радивојевић Стана, Лесковац
3. Петровић Јелена, Шабац
ОМЛАДИНЦИ
1. Божић Илија, Суботица
2.глигорић Владимир, Београд
3. Ђорђевић Вук, Ниш
ЦУгЕР
1. Стојановић Марко, Шабац
2. Вијатовић Мића, Бољи живот-Смедерево
3. Керавица Радош, Војводина-Нови Сад
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Марко Стојановић

Славица тодоровић

Илија Божић, Владимир глигорић и Вук Ђорђевић

Prole}e 2014.

17

IZ RADA ORGANIZACIJA

Ni{

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКтИВНОСтИ КРАЈЕМ 2013.

Обележавање 3. децембра
челника и представнике градске власти” у великом и приступачном простору Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању.
Тема обележавања овог
дана била је “Уклонимо баријере, отворимо врата: инклузивно друштво за све” .
Основна идеја организаторa била је да се у неформалном дружењу представника
власти и самих особа са инвалидитетом (а не само вођа
организација) укаже на горуће
проблеме са којима се суочавају
ОСИ.
Обележавању овог дана
присуствовали су заменик градоначелника Нишa, Љубивоје
Славковић, Градски већник
Бранислав Ранђеловић, председници појединих нишких општина, представници градских
Управа, многобројни гости, као
и чланови организација особа
са инвалидитетом.
Чланови Удружења дистрофичара Нишa препознали су
ову прилику да се сами заузму
за свој положај у друштву и у
великом броју активно обележили овај дан.

Поводом 3. децембра,
Међународног дана особа са
инвалидитетом 13 удружења
особа са инвалидитетом града
18
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Ниша и сарадничка организација - Одбор за људска права
Ниш организовали су скуп под
називом “Пријем за градона-
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Одмор и рехабилитација
у Сокобањи
Крајем августа прошле
године Удружење дистрофичара Ниш успело је да обезбеди донацију и упути својих
53-је чланова и пратилаца на
климатско-рехабилитациони
опоравак и лечење у трајању
од четири дана. Чланови су у
две групе боравили у Хотелу
“Здрављак” где су користили и
спољни и унутрашњи базен са
термалном водом. Чист ваздух
и богата природа Сокобање
удружени са радошћу дружења
са драгим особама деловали су
благотворно и на тело и на дух.
Наши чланови уживали су у
многобројним културним садржајима ове прелепе бање. Да
би успомене биле богатије,
допринос је дала и наш дугогодишњи помажући члан, мр
психологије Споменка Савић

приредивши за обе групе
чланова забавно-рекреативни
квиз.
За оне који воле хладнију
воду организована је и посета
аква парку.

Најмлађи су нарочито
уживали у шаренилу вашара
који је тих дана привукао многобројне туристе.
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Novi Pazar
Pi{e: Ivana Bi}anin

Сећање на Сашу и Перицу

У Новопазарској бањи одају почаст Перици и Саши,
29. децембра одржан је шаховски турнир у знак сећања на
преминуле чланове, Сашу и
Перицу Игњатовић из Пирота.
Поред чланова нашег удружења који су се окупили да

учешће су узели и чланови
удружења дистрофичара из
Чачка и Краљева.
Најбоље пласирани такмичари, Радован Павловић и
Фикрет Кецап, добили су пеха-

ре у трајно власништво.
Захваљујемо се свима
који су учествовали на овом
турниру.

IN MEMORIAM

Перица Игњатовић
20.11.1987 – 26.12.2013.

Драги наш Перо,
Tешко је помирити се са истином да више ниси са нама, зато ћеш увек живети у нашим срцима.
Ведрог духа и поред тешке инвалидности увек си био спреман за сваку акцију и борбу против
тешке и сурове дистрофије која те није штедела.
Толико пута смо помислили да је готово, али ти си имао велику вољу за животом и скупио снаге
да наставиш даље.
На жалост, тог 26. децембра дистрофија је надјачала твоје а и наше жеље.
Нека твоја бескрајно племенита и чиста душа почива у миру.
Чланови Удружења ОСИ „Живети заједно“
Нови Пазар
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Новогодишњи
празници

Удружење дистрофичара поморавског округа је још
једном обрадовало најмлађе.
По једној од најлепших традиција коју ова организација
прати, 2013. година је завршена осмесима малишана. Пакетићи су били донација, а дечица су била посебно узбуђена
поводом сазнања да су најлепша изненађења, која су унутра
пронашли, за њих припремили
вршњаци из Енглеске. Уз звуке веселих празничних песмица, сијала су озарена лица
најмлађих чланова и деце чланова.
Док су неки губили битку са стрпљењем и брзим по-

кретима отварали своје пакетиће, остали су уредно чекали
да весели Деда Мраз постави
баш њих у крило и чује да ли
су били добри током године.
Након што је Удружење
дистрофичара поморавског
округа обрадовало најмлађе,
није пропустило прилику ни да
подели празничну радост и са
одраслим члановима и пријатељима, па је тако добро расположено друштво заједно дочекало Православну Нову годину. Закуска је била скромна
али је радост надоместила
све, па се певало и играло до
поноћи, у поноћ се честитало
а доста након ње се уживало

уз звуке гитаре и најлепше
роматничне песме.
Круна 2013. године
су свакако били празници,
али је Удружење за собом
оставило једну успешну
годину, пуну остварених
циљева, укључујући и један огроман.... У питању
су остварени јавни радови
“Стицање нових вештина квалитетнији живот ОСИ”
током којих су биле запослене 3 особе са инвалидитетом и из којих је проистекло много продуктивних дана. Са жељом да и
2014. година буде макар као
претходна, Удружење дистрофичара поморавског округа је
храбро и жељно нових победа,
закорачило у њу.

Марија Радовановић
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Прослављен Дан жена
Већ неколико година уназад, Удружење
дистрофичара јужнобанатског округа из Панчева
обележава Дан жена. Тако је било и овога 14. марта
у ресторану “Ветрењача”. Због умањених средстава,
припаднице лепшег пола су се одазвале у мањем
броју, али то није био разлог да се међу присутним
дамама не запева, а и не заигра. Светислав
Миховиловић је у име Удужења одржао здравицу и
наравно тиме измамио осмехе присутнима. Секретар,
Милана Павловић, уручила је пригодне поклоне
чланицама. У веома лепом амбијенту какав има само
ресторан “Ветрењача”, причи уз осмех нема краја..
Осетило се да те даме спаја нека позитивна нит којој
нема краја.

Слађана Раденковић

ЛЕСКОВАЦ, МЕДИЦИНСКА ТРИБИНА

Превенција инвалидности
Удружење дистрофичара Јабланичког округа
из Лесковца је у оквиру програмских активности које
је финансиjски подржало Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, организовало медицинску радионицу на тему ,,Превентива на смањењу
инвалидности”.
Циљ овог предавања јесте да појединци или
породица схвате значај генетског испитивања и у
складу са тим донесу правилну одлуку о стварању потомства. Предавач на саветовању био је др Милорад
Величковић, неуропсихијатар Медицинског центра
Лесковац, који је детаљно упознао чланове са овом
темом.
Чланови су имали прилике да постављају многобројна питања на која је доктор одговарао.
Посећеност од стране чланова је била велика, а чла-
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врстом саветовања.
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Књижевно-поетско вече
У оквиру програмских активности Удружења
дистрофичара златиборског округа 7. марта организовано је књижевно вече
у сарадњи са Клубом књижевника „Рујно“ из Ужица.
У препуном клубу
Удружења песме су читали
чланови Клуба књижевника „Рујно“, као и чланови
Удружења церебралне и
дечије парализе и Удружења дистрофичара.
У пријатној и опуштеној
атмосфери рецитовању песама
прикључили су се и ствараоци из
публике, а кроз најаве појединих
аутора присетили смо се неких

И као што са драгим
људима време неприметно
и брзо тече, ових сат и по
предивне мешавине поезије и шале протекли су
неумитно брзо као најава
8. марта, неких следећих
окупљања и нових песама
на радост аутора и публике
која је и те вечери уживала.

нама драгих људи који више нису
са нама, а који су својим радом још
пре више од петнаест година
ударили темеље сарадње и дружења
између клуба „Рујно“ и
Удружења.

Успостављање социјалних услуга,
лиценцирање и улога цивилних
организација
Удружење дистрофичара
Ужице, у сарадњи са Удружењем
грађана “Златиборски круг” из
Чајетине, организовало је 19.
марта, у просторијама библиотеке
Љубиша Р. Ђенић у Чајетини трибину на тему „Успостављање социјалних услуга, лиценцирање и
улога цивилних организација“.
Трибина је била намењена
представницима установа социјалне заштите, грађанских организација, удружењима особа са инвалидитетом и релевантним локалним институцијама, како би се
размотриле могућности и решења

за што бољу примену законских
прописа из области социјалне заштите.
По Закону о социјалној заштити битан сегмент је успос-

тављење услуга социјалне заштите ради побољшања квалитета
живота корисника. Услуге могу
пружати, поред установа социјалне заштите, удружења грађана,
физичка и правна лица, односно
они актери који су добили лиценцу
за пружање услуге.
Очекује се да ће
пред-ставници локалнх удружења,
уста-нова и институција, искуства
и смернице са ове трибине применити у пракси у наредном
периоду, што је у основи и циљ
оваквих трибина.
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Кикини дани
Удружење дистрофичара Златиборског округа, у
знак сећања на нашу Тијану
Петровић – Кику, организовало је манифестацију „Кикини дани“.
Манифестација је обухватила литерарни конкурс
за ученике основних и средњих школа којим су се промовисале идеје за које се
Тијана залагала. На теме
„Једни са другима, а не
једни поред других“ и
„Ми смо једни од вас“
пристигло је двадесетак
радова у две категорије –
ученици основних и средњих
школа.
Завршно вече манифестације одржано је у уторак
18. марта на Тијанин рођендан. Програм је отпочео у 18
часова када се присутнима
обратио председник Удружења Предраг Бакић који се
захвалио свима који су
дошли да нам употпуне ово
вече. После читања пригодног текста које су написале
Кикине колеге, а који је присутне подсетио на кикину
личност и рад, објављени су
добитници награда на литералном конкурсу. Новчане
награде и пригодне плакете
уручене су добитницима по
три награде у обе конкуренције. А првонаграђени у конкуренцији средњих и основних школа, Жикица Лукић и
Никола Миловановић, про-
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читали су своје радове.
Манифестацију су употпунили ученици музичке
школе Арс Нова из Ужица
пригодним музичким нумерама, међу којима је било и
деце са инвалидитетом.
У оквиру програма додељена је и награда у облику статуете „Цвет једнакости“ (рад грнчарке Ане
Лазић из Ужица) за изузетан
допринос стварању једнаких
могућности за особе са инвалидитетом. Награда је уру-

чена трубачу из Ужица Дејану Петровићу и његовом
Биг бенду за допринос успеху акције „За децу Ужица“ у
оквиру које је набављена
стоматолошка опрема за
лечење деце и одраслих са
инвалидитетом.
На крају програма, а
пре још једног блока музичких нумера, публика је
имала прилику да види део
филма „Пут ка једнакости“, у
продукцији Центра за оријентацију друштва из 2012.
године у коме је један од
актера била и Тијана.
Нама који смо радили
са њом остаје обавеза да ова
манифестација постане традиционална, али не само
због сећања на Кику, већ пре
свега сбог промовисања
свега онога за шта се она
залагала, а што се може свести на једну реченицу
„Стварање једнаких могућности за особе са инвалидитетом“.
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Заједно до циља
Удружење дистрофичара из Ужица уз подршку Националне коалиције за децентрализацију из Ниша, УСАИДа и Института за одрживе
заједнице реализоваће од
почетка марта до краја јула
кампању „Заједно до циља“
чији је крајњи циљ да у току
пет месеци буде формиран
Савет за социјалну политику
Града Ужица.
Пројектом је предвиђена медијска кампања (емитовање промотивних спотова,
радио и ТВ емисија), затим
едукације и едукативне радионице на тему инвалидности у

средњим школама на територији града Ужица, трибине и
едукативне радионице на различите теме (заступање, мониторинг и евалуација социјалних услуга, лобирање и
комуникација у локалној заједници) за представнике
локалних удружења и локалних установа социјалне заштите Града Ужица.
Јавним заговарањем и
кроз дијалог са представницима установа, институција и
органима јавне управе Града
Ужица предвиђено је формирање поменутог Савета.

Циљ Савета је да се
одређене надлежности и
ингеренције као и предлози и
сугестије из области социјалне политике у дужем временском периоду, кроз овај
институционални механизам,
спусте са јавних органа управе на Савет који ће сачињавати и представници више удружења, установа и институција
Града Ужица. То би у многоме
олакшало доношење и спровођење локалних акционих
планова и стратегија које су
од кључног значаја за све
актере социјалне политике у
Ужицу.

Пројекат
„Персонална асистенција“
Почев од 1. фебруара у
сарадњи са Градом Ужице и
Форумом младих са инвалидитетом, Удружење дистрофичара
Ужице реализује пројекат персоналне асистенције. Пројектом ће
бити ангажовано 5 персоналних асистената који ће пружати услугу асистенције за 5 особа
са инвалидитетом. Селекцију
персоналних асистената обавили
су стручни сарадници на пројекту.
За особе са инвалидитетом
које су обухваћене овом услугом

критеријум је био да захтевају
први или други степен подршке и
да су радно и друштвено ангажоване.

Вредност
пројекта
је
600.000 динара, а предвиђено је
да пројекат траје до 31. маја текуће године, с тим што Удружење у
сарадњи са Градом Ужицем ради
на проналажењу средстава за
финансирање пројекта до краја
године. Крајњи циљ је да се обезбеди одрживост пројекта и његово финансирање из буџета у
наредном дужем временском
периоду.
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Sombor
Pi{e: Julijana ^atalinac

Партнерством
до циља
Поводом 3. децембра,
Међународног дана особа са
инвалидитетом, Удружење дистрофичара Западнобачког округа у сарадњи са партнерским
организацијама међу којима су
Друштво инвалида за церебралну и дечију парализу Сомбор, Центар за самостални живот особа са инвалидитетом
Сомбор и Удружење слепих и
слабовидих Сомбор, организовало је 5. децембра 2013.
године у Сомбору више активности у оквиру пројекта под
називом ‘’ОСИ - спорт их
нОСИ’’.
Активности су се одвијале од раних поподневних до
касних вечерњих сати уз присуство великог броја чланова и
њихових персоналних асистената и пратилаца из Сомбора и
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других места са територије
Западнобачког округа. Одржана је трибина ‘’Положај ОСИ
у друштву’’, у којој је учешће
узео већи број присутних
чланова, као и у Вишебоју,
пикаду и бацању плочица у
којем су се, уз смех и шалу и
ведар спортски дух, надметали
сви присутни учесници. Весела
и позитивна енергија свих
присутних је допринела да
вече кулминира предновогодишњим дружењем чланова до
касних вечерњих сати.
Активности су подржали
Покрајински секретеријат за
здравство, социјалну политику
и демографију, Министарство
рада, запошљавања и социјалне политике РС, Град
Сомбор и општина Кула.

Одржана
Скупштина
удружења
У Сомбору је 6. априла 2014. у геронтолошком
центру одржана редовна
седница Скупштине Удружења дистрофичара Западнобачког округа са
седиштем у Сомбору. На
седници је изабран и нови
председник Удружења,
Бранислава Опачић, која
је бирана системом кооптирања, из реда чланова
Скупштине Удружења.
Усвојени су завршни
рачун за 2013. годину, као
и извештаји и планови потребни за рад Удружења.
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ЧАЧАК

Пролећне активности

Под
покровитељством
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике –
Сектор за заштиту особа са
инвалидитетом, Удружење дистрофичара Моравичког округа
Чачак реализовало је више
радионица психолошке подршке под називом „Зашто баш
ја“, као и трибину „Полна и
родна равноправност жена са
инвалидитетом“.
Активности су успешно
реализовали дугогодишњи сарадници удружења - Ана Милетић и Горан Јаворац. Уз велику
посећеност чланства и јасно ис-

казаног задовољства истакнута
је неопходност да се настави са
оваквим облицима подршке,
као и да се исте прошире на
чланове породица.
Takoђе, одржана је и креативна радионица “Уради сам”,
на којој су чланови стицали вештине у изради различитог накита.

ОтВОРЕНА ПОСЕБНА КАНЦЕЛАРИЈА
У ФИЛИЈАЛИ РФЗО ЗА гРАД БЕОгРАД
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСтВЕНО ОСИгУРАњ Е (РФЗО) ОтВОРИО JE ПОСЕБНУ
КАНЦЕЛАРИЈУ У ФИЛИЈАЛИ РФЗО ЗА гРАД БЕОгРАД, У ЖЕљ И ДА УНАПРЕДИ
САРАДњ У И ИЗгРАДИ тРАЈАН ПАРтНЕРСКИ ОДНОС СА УДРУЖЕњ ИМА ПАЦИЈЕНАтА
И ОСОБА СА ИНВАЛИДИтЕтОМ.
КАНЦЕЛАРИЈА, У НЕМАњ ИНОЈ УЛИЦИ 30/I, СОБА 110, НАМЕњ ЕНА ЈЕ СВАКОДНЕВНОЈ
САРАДњ И, ОД 9 ДО 15 САтИ, СА УДРУЖЕњ ИМА ПАЦИЈЕНАтА И ЗАЈЕДНИЧКОМ
РЕШАВАњ У ПРОБЛЕМА, САОПШтИО ЈЕ РФЗО.
ЗАПОСЛЕНИ У КАНЦЕЛАРИЈИ ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА СВАКОДНЕВНО БУДУ НА УСЛУЗИ
УДРУЖЕњ ИМА ПАЦИЈЕНАтА И ОСОБА СА ИНВАЛИДИтЕтОМ, ЈЕР ЈЕ, КАКО СЕ ИСтИЧЕ,
СтАЛНА И ОтВОРЕНА САРАДњ А НАЈБОљ И НАЧИН ДА СЕ ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАгАМА
УтИЧЕ НА ПОДИЗАњ Е НИВОА КВАЛИтЕтА ЗДРАВСтВЕНЕ ЗАШтИтЕ И ДА СЕ ПРЕДСтАВНИЦИ УДРУЖЕњ А ПАЦИЈЕНАтА АКтИВНО УКљ УЧЕ У РАД КОМИСИЈА РФЗО-А И
ИЗРАДУ СВИх АКАтА КОЈИМА СЕ РЕгУЛИШУ њ ИхОВА ПРАВА.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА МОЖЕтЕ ПРОЧИтАтИ НА СЛЕДЕћ ЕМ ЛИНКУ
h t t p://w w w .t ANj u g .Rs /NOv Os t I/116538/Rf z O-k ANc El ARIj A-z A-s ARAd Nj u -s A-pAc Ij ENt IMA-I-INvAl Id IMA.h t M
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г рупе

самопомоћи

Организација “…ИЗ КРУгА – Београд”
формира нове групе за самопомоћ које ће
се састајати почев од 15. маја. групе самопомоћи су замишљене као едукативно –
практично – искуствени рад.
Циљ им је јачање психолошких капацитета неопходних како у свакодневном
животу, тако и у ситуацијама у којима се
суочавају са проблемима насиља, дискриминације, ускраћивања права и сл.
групе самопомоћи су састављене од
особа које имају сличан или исти проблем,
и обично се број учесника по групи креће
до 10 чланова. групу воде водитељи – психолог или фацилитатор.
Водитељ групе самопомоћи равноправно учествују у раду групе, а његова
посебна улога и обавеза јесте спровођење
правила рада које група заједнички доноси
на првом састанку. Водитељ такође има
обавезу да, по потреби, подстиче рад
групе, да се избегну вредновања и оцењивања било ког изнетог искуства или садржаја, исто тако да отвара и затвара појединачне састанке.
Састанци група самопомоћи одржаваће се у просторијама организације у
Београду, Средачка бр.2.
Сви/е заинтересовани/е могу да јаве
на телефоне: 011/3448-045, 060/3448-045;
на мејл: sostelefon@izkruga.org

Коме су намењене групе
самопомоћи:
1. Особама са инвалидитетом,
посебно женама
2. Родитељима и старатељима деце
са инвалидитетом
3. Запосленима у организацијама
које пружају помоћ и подршку
особама са инвалидитетом
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Које се теме обрађују:
1. Адекватно превазилажење психолошких последица траума изазваних насиљем
у породици (суицидне идеје, разне психосоматске тегобе, депресија, анксиозност,
панични напади, фобије итд.)
2. Рад на пољуљаном самопоуздању и
самопоштовању изазваним насиљем,
дискриминацијом и занемаривањем

8. Адекватан наступ пред институцијама
система у борби за остваривање сопствених права (МУП, суд, ЦЗСР, ПИО итд.)
9. Психолошка едукација лица које се
брину о особама са инвалидитетом
родитељи деце са инвалидитетом,
персонални асистенти и сл.)

3. Развијање психолошке резистентности
на различите облике манипулација и
емоционалних уцена
4. Напуштање улоге жртве и
активно
преузимање одговорности
за сопствени живот
5. Поремећени партнерски
и породични односи
6. Прихватање сопственог
инвалидитета
7. Развијање адекватних социјалних вештина (асертивност, ненасилно решавање конфликата
итд.)
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(Зло)кобна
усамљеност
Неки тврде да страх покреће свет. Страх од усамљености, јавља се (изненађујуће)
рано, негде између пете и седме године први пут. Када нас
једном посети најчешће нас не
напушта до краја живота.
Самоћа је често позитивна, емотивно освежавајућа, али
само ако је контролисана. У
Америци чак 25% одраслих се
осећа екстремно усамљено бар
једном месечно, док је проценат усамљених адолесцената и
студената нешто већи.
Свима је понекад потребно мало свог простора да удахну ваздух, буду сами у свом
стану, без дечка, пријатеља,
родитеља, родбине. Али страх
да ћемо остати сами веома је
јак и може да постане опсесија,
чак фобија. Живот са кућним
љубимцем је леп, али лимитиран.

Други корак је да направите акциони план. Добро је
знати да нисте жртва усамљености, да сте ви неко ко може
да контролише своје време и да
направи неки план. Почните од
мањих ствари. Понекад од превише задатака и жеља да задовољимо што више људи, можемо да се осетимо страшно усамљено иако можда цео дан ни
минута нисмо били сами. И то
може јако да фрустрира.

Ево неколико решења
Поделите себе са другима, онима којима треба помоћ,
са децом, старима, псима и
мачкама. Можда нећете добити
довољну дозу захвалности или
ће захвалност потпуно изостати, али трик је у томе да то и не
очекујете. Магија је да поделите себе са неким, да изађете са
свог самодовољног простора и
не мислите на себе.
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Зато је следећи корак у
одабиру. Не ради се о квантитету контаката, већ о квалитету. Битно је такође остварити
блискост, интимност, направити однос са смислом. Чак и
најбизарније ћаскање треба да
има своју праву динамику, да се
не претвори у празнину или
досаду. Веома је важно да не
убеђујемо себе да нам неко
одговара због друштвеног статуса, изгледа. Коначно, недав-

но је потврђено да када је реч о
везама крилатица “супротности
се привлаче” озбиљно губи
битку од оне друге “свака птица
лети своме јату”. Последњи
корак је да од свега овога очекујете само најбоље. Позитиван
став је пожељан и потребан.
С друге стране, статистика иде у прилог томе да људе
мучи усамљеност, да је епидемична али постоји и група оних
који пропагирају такозвану
соло револуцију. Кад себе описују кажу “живим у типичној
америчкој породици – сам.“
Статистика о усамљености прераста неке стереотипе.
У Великој Британији чак 17%
старијих људи који живе сами
осећа се веома усамљено у
поређењу са осталим старијим
људима који су усамљени у
симболичких 2%. Озбиљан разлика.
У том смислу, страх да
ћемо завршити сами, са мачкама или без њих, није ни мало
неоправдан. Жене чешће говоре о усамљености и зато је
слика са мачкама симболична
слика усамљене даме. Из страха бирамо брак који можда
може да значи само усамљеност у двоје, немаштовиту тековину данашњице.

POEZIJA

њ ЕН ДАР
Филип Филиповић

Од ње смо створени, од ње смо рођени,
њој смо привржени, њој смо највољенији,
она нам даје све, она нам пружа најбоље,
живот наш без ње био би само лутање.
Слушали смо из дана у дан звуке те,
откуцаје срца наше мајке најдраже,
носила нас је у утроби својој,
сваки наш трзај за њу је био прави благослов.
Доласком на свет овај имали смо
тренутак дирљив и по све магичан,
нисмо знали да кажемо ниједну реч,
а наш плач говорио је баш све,
да ћемо је волети најискреније заувек.
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