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Савез глувих и наглувих Републике Српске
пред вратима СГНСЦГ

рећа седница Централног одбора Савеза глувих
и наглувих Србије и Црне Горе у новом сазиву,
одржана је 06. новембра 2013. у Београду.

Поред актуелних тема на седници су у складу са законским обавезама разматрани: Програм о оспособљавању
запослених за безбедан и здрав рад; Комплет прописаних образаца о евиденцијама из области безбедности и
здравља на раду; Кодекс етичког и професионалног
понашања; Правилник о награђивању за ауторска дела
настала у радном односу; Правилник о рачуноводству и
рачуноводственим политикама; Правилник о чувању
пословне тајне; Правилник о трошковима рекламе и
пропаганде и трошковима репрезентације; Правилник
о канцеларијском и архивском пословању.
Комплет горе поменутих прописа и докумената које је
сачинио тим професионалаца специјализоване агенција која се искључиво тиме бави, је прихваћен са тим да
се упути Скупштини на усвајање.
На седници се дискутовало о проблемима са закупцима
који не измирују своје обавезе плаћања. Проблем је настао обзиром да неки корисници пословног простора,
сходно времену у ком живимо тешко преживљавају и
једва опстају, што се одражава на њихову смањену и одложену платежну моћ у односу на обавезе које имају пр-

ема Савезу, који и поред свега тога ипак некако функционише.
Миле Цревар и Милосав Јовановић су је поднели усмени извештај са пута у Бања Луку где су по позиву Савеза
глувих и наглувих Републике Српске присуствовали
њиховој Скупштини. На њој је анализирана ситуација
код нас и код њих, и са њихове стране исказана жеља за
сагледавањем могућности међусобне сарадње која би
се подигла на виши ниво, односно учлањењем СГНРС у
СГНСЦГ, будући да они, иако у оквирима БиХ, не виде
перспективу свог постојања у тамошњем новооснованом Савезу глувих са седиштем у Мостару, са којим већ
један дужи временски период немају готово никаквих
додирних тачака, па су тиме и на један индиректан начин искључени из светских збивања и токова заједнице
глувих уопште. У том правцу су начинили и прве кораке, тако што је Скупштина СГНРС донела одлуку да се
СГНСЦГ упути захтев за пријем у чланство.
Централни одбор је разматрао допис СГНРС за пријем
у чланство. Чланови ЦО су, на основу члана 24. Статута
СГНСЦГ, донели Предлог одлуке о усвајању захтева
Савеза глувих и наглувих Републике Српске за учлањење у Савез глувих и наглувих Србије и Црне Горе и његово упућивање Скупштини СГНСЦГ на коначно одлучивање.
Са скупштине СГН Републике Српске
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Јубилеј СГНС

Поносни на наших 70 година

О

но домове културе а том питању Савез је поклонио највећу пажњу и данас нема ниједне основне организације
Савеза која то не поседује. Друга важна функција била
је вођење заједничке кампање за социјалне промене јер
и глуви и наглуви људи имају право на једнаке могућности у друштву: школовање, запошљавање, економску
независност, брак и породични живот. А поред тога Савез је улагао и улаже знатне напоре да се проблеми чланова задовољавају сагласно њиховим потребама. Сви
ти напори се данас оваплоћују у бројним установама,
институцијама и организацијама социјално хуманитарног карактера, који успешно делује са становишта да се
потребе и интереси глувих и наглувих лица задовоље,
на начин који је у складу са могућностима друштвене
заједнице.

ве године обележава се 70. година постојања
Савеза глувих и наглувих Србије, удружења
које најуспешније задовољава потребе глувих и
наглувих лица код нас. То интересно удруживање једне
културне и језичке мањине, није ништа посебно, као ни
издвајање из друштва обзиром да је у њему присутно и
шаренило, на које утиче схватање да свако може ако жели да буде члан Савеза. Нема ту неке одговарајуће селекције а ни критеријума који би били јединствени у читавој земљи. У чланство, поред глувих и наглувих могу да
се приме и чујућа лица, затим деца глувих и наглувих
родитеља, сами родитељи глуве и наглуве деце, као и
свако друго правно или физичко лице.
Намера ми није да овим чланком „путујем“ кроз историју глувих и наглувих Србије која је према њима била
препуна дискриминације и окрутности, већ покушај да
читаоцима предочим неке догађаје и збивања која су
претходила данашњем Савезу глувих и наглувих Србије који ево већ пуних 70 година ради за добро глувих и
наглувих људи. Чланак, бар, из мог угла обухвата делимичан преглед стварања удружења глувих и наглувих
на подручју Србије и неке сегменте из њихових животних токова којим су исписали историјске странице
своје организације.

Међусобно дружење глувих лица, која су вољом природе била препуштена сама себи, је много старијег датума, знатно пре оснивања првог удружења глувих у Београду 1926. године. Догађаји који су претходили оснивању организација глувих везани су за њихове прве
школе. Питомци који су завршили школовање наставили су да се друже а заједнички знаковни језик, предрасуде околине и други разлози навели су их да се држе
заједно и да се организују. Састајали су се по кафанама,
приватним кућама и спортским теренима где су, дружећи се, играли фудбалске утакмице између себе и чујућих клубова. Из тог времена остала су сећања старијих
генерација, мало докумената и понека пожутела фотографија на основу чега је историјски део те културне и
језичке мањине преточен у више монографија.

Писати историју Савеза и приказати све његове активности и богатство догађаја кроз који је прошао од свог
оснивања до данашњих дана, због обимности, је незахвално. Истина, постоји више монографија о његовом
раду, али ни оне, ма колико добре биле, не могу да искажу целокупна збивања једне тако велике организације. Много тога је заборављено, много докумената је
нестало, сведоци појединих епоха давних догађаја су у
пензији или су помрли а њихова богата оставштина једина је подлога за писање овог чланка.
Савез је у неку руку био и остао извор и идеологија
праксе покрета глувих и наглувих у Србији а најважнији задатак му је био и остао брига о глувом и наглувом човеку, јер за то и постоји. Ту бригу води преко својих градских, општинских, међуопштинских и покрајинских удружења, којих данас има преко 40. Та удружења су темељ и стубови у раду Савеза који је увек био јединствен као невладина социјално-хуманитарна организација од посебног друштвеног интереса. У њима се
поред социјално-здравствених питања, професионалне
рехабилитације и запошљавања, културно просветног
и уметничког рада, спорта и рекреације некад одвијао и
друштвено-политички рад. Кроз све те разноврсне
форме свог рада глуви и наглуви не само да су мењали
свој социјални статус, већ су допринели и сазревању јавног мњења у мењању схватања о једној културној и језичкој мањини.

Прво дружење глувих почело је на спортским теренима:
Фудбалски клуб глувих из 1930. год.

Да би се све те обимне активности спроводиле, удружења су морала имати своје друштвене просторије, однос-
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писања нису успели да се са њима успоставе даљи контакти. Из непознатих разлога, они нису одговарали. Нова управа Удружења је такође покушала да их контактира, али они су одговорили само једном, да не разумеју
наш језик. Видећи да од покушаја уједињења са другим
друштвима неће бити никакве вајде, него само непотребних трошкова за писма, управа је свој рад поново
свела на Београд и околину.

ОСНИВАЊЕ ПРВИХ УДРУЖЕЊА У СРБИЈИ
Идеја за оснивање удружења у нашој земљи потекла је
од председника загребачког удружења глувих „Добротвор“, академског сликара Ивана Смолеа. Тако је уз његову помоћ у Београду 7. фебруара 1926. године формирано „Удружење глувонемих за Београд и околину“. За
председника је изабран Љубивоје Петровић а за секретаре Милан Миленковић и Антон Клир. Чланови су се
дружили и одржавали своје састанке у кафанама „Код
стрица“ у Чика Љубиној бр. 8 или на Славији у кафанама „Мали Париз“ и „Топола“.

Из архивске грађе коју је за собом оставио Мирко Зивлаковић, види се да је Удружење 1938. и у првој половини 1939. године било у тешкој депресији због лошег
рада некадашњих управа, разних трзавица највише из
личних разлога, као и нетрпeљивости међу појединим
члановима. Морал чланова је тада био сасвим опао а
Удружење пољуљано. Чланови нису плаћали чланарину, те је Удружење дошло у ситуацију да се ликвидира,
али се ипак одржало захваљујући појединим члановима
који су тражили да се у чланство приме и чујућа лица те
је на Скупштини одржаној 2. априла 1939. године дошло до реорганизације и промене назива у „Друштво
школованих глувих и њихових пријатеља - Београд“.

Удружење је од свог оснивања имало много перипетија
због честих трзавица међу члановима. Није било средстава за рад, нити лидера који би могао да их консолидује, те је Удружење животарило све до појаве нових
чланова који су имали шире погледе, са претензијом да
свој рад прошире на целу територију Краљевине Југославије, те је дошло до реорганизације „Удружења глувонемих за Београд и околину“ и на његовим темељима
20. септембра 1935. године формирано је „Удружење
глувонемих Краљевина Југославија“. Председник тог
удружења био је Матија Јаношевић а секретар Марко
Јакупић.

Љубивоје Петровић

Новоосновано Друштво је спровело акцију у циљу придобијања што више чланова међу наставницима школа
и домова глувих. Основан је Саветодавни одбор у који
су ушли управник Дома слепих у Земуну и инспектор
Министарства социјалне политике и народног здравља
Вељко Рамадановић, који је, иако притешњен годинама
и својим многобројним дужностима, налазио времена
да се позабави Друштвом, затим помоћник управника
Дома слепих Миодраг Матић, наставник дефектолог
Десимир Ристовић, наставник дефектолог Милисав
Дошљак, др Владимир Спасић и др. Жеља управе била
је да у одбор уђе и управник Државне помоћне школе у
Земуну Милић Ђ. Раковић који је много труда уложио
око Правила Друштва која су потврђена од Министарства унутрашњих послова под бр. 32841 од 21. септембра 1939. године али, нажалост, он је то одбио. Можда
су му сметале неке уважене колеге из Дома слепих који
су раније ушли у одбор или је био увређен што је управа
Друштва уметнула у нова Правила неке своје тачке које
Раковићу нису конвертирале. Нажалост Саветодавни
одбор, од кога се највише очекивало, није оправдао очекивања. Ни један од тих чланова није се сетио, или није
имао могућности да посети Друштво, да лично види и
заинтересује се где и како ради Друштво или да међу
члановима одржи неко предавање. Ни један од њих, и
поред молбе управе, није желео да ступи у редовно чланство, односно да уплати чланарину како су то прописивала Правила Друштва.

Жеља удружења је била да окупи глуве из свих крајева
Краљевине Југославије те је помогло оснивање
Пододбора „Удружења глувонемих Вардарске
бановне“ у Скопљу 1936. године. Од постојећих
удружења, загребачко није желело да сарађује са њима,
са љубљанским су постојале само срдачне и
пријатељске везе, док са мариборским, слабо или
готово никако нису могли да се успоставе контакти,
тако да је Управа на њихову прославу 1938. године
одаслала делегацију у Марибор, где су на заједничким
састанцима постигнути важни закључци о будућој
сарадњи. Али по повратку делегата, и поред труда и

Друштво је после реорганизације са Удружењем у Скопљу, односно бившим Пододбором, имало само један
контакт, и то онда кад им је послато писмо са позивом
на сарадњу. Из Пододбора су одговорили да сарадњу не
желе, да савете не примају, речју, не желе никакве везе,
него „свак усе и у своје кљусе“, како су у акту одговорили. Одговор је био у таквом тону да је управа била принуђена да им равном мером и достојно одговори. На
чело тог удружења наметнули су се неки нови чланови
управе који 10 месеци нису имали седницу, а само Удружење потпало је под покровитељство високе свештене
личности као што је Епископ Скопски Јосиф. Па ипак
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чији је власник Светомир Срзић, према Друштву и његовим члановима био предусретљив. Али пошто је у
његовом локалу било незгодно одржавати седнице и из
више других разлога, управа је одлучила да се пресели
у кафану „Златан грозд“, чији је власник био Марко
Гвозден, а погодност је чинила засебна просторија за
седнице и конференције која је била ван погледа гостију.

жеља је била да се то друштво које је било у „мртвом“
стању узме под заштиту, ослободи таквих „пријатеља“
и оживе његове активности.
Ово предратно Друштво је било најактивније и највише
се залагало да помогне својим члановима, тако је 19.
маја 1940. године у циљу повећања средстава по одобрењу надлежне власти одржало Друштвени дан. Тог дана чланови Друштва и Спортског клуба „Глувонеми“,
који је основан 14. фебруара 1937. године су, у затвореним касицама, по улицама Београда и Земуна прикупљали добровољне прилоге.

Због свега тога Друштво је себи ставило у задатак да
свом силином и енергично поради како би од надлежних добило бар и најскромнију субвенцију и тако себи
обезбедило просторије у којим би лакше и са више успеха вршило своју добротворно-хуману делатност.

Успех ове акције у материјалном и моралном погледу
испао је добар и задовољавајући с обзиром да је ово
Друштво од свог постанка први пут тако нешто привређивало, па ипак није испало онако како би стварно требалo да буде. Пре свега, у прикупљању је учествовао
мали број чланова, док су многи, а нарочито чланице,
седели код куће. Све у свему, прикупљено је близу
9.500 ондашњих динара. Такође, ово Друштво први пут
је предузело акцију да се одржи једно пропагандно предавање на радију у намери да грађанство и ширу јавност упозна са својим радом и активностима. У том циљу замолила је свог саветодавца Миодрага Матића, који се радо одазвао и саставио пригодно и надахнуто предавање о глувима, њиховом школовању и животу и раду
после школовања. Београдска радио-станица им је изашла усусрет, а говор, који је трајао 10 минута и испао
савршено, одржао је члан Управног одбора Шемсо Феризовић.

Кад је у питању међународна сарадња, највише контакта и веза било је са бугарским удружењем, чијем је конгресу и Соколском слету 6. јула 1939. године присуствовао председник Јаношевић. Поред тога, Друштво је
омогућило да Спортски клуб „Глувонеми“, по позиву
мађарског Спортског клуба „Сикетек“ гостује неколико
дана у Будимпешти и одигра пријатељску утакмицу,
која је завршена резултатом 3:2 за домаћина.
Друштво је, исто тако, било у вези са Међународном
федерацијом глувих Немачке, али због познатих међународних догађаја, који су претходили Другом светском рату, сарадња није успостављена.
У свом раду, Друштво се суочавало са великим тешкоћама, пре свега, настојало је да поправи своје стање у
друштву које су срозавале претходне управе, кад је
„убијено“ поверење чланства у своју организацију, као
и превладавање тешкоћа које су настале због ванредних
прилика у свету и Краљевини Југославији. Настале
проблеме Друштво је желело да рашчисти, кад је намеравало да у складу са својим Правилима 26. маја 1940.
године одржи главну скупштину. Али због ванредних
збивања, надлежна власт, тј. Министарство унутрашњих послова, је у међувремену забранило одржавање
зборова и скупова у целој Краљевини, па тако ни ово
Друштво намераваног датума није могло одржати своју
скупштину.

Управа Друштва приредила је 9. марта 1940. године
своју прву забаву, под називом „Другарска вечерeнка“.
Забава је успела у сваком погледу, како по штимунгу,
тако и по броју учесника, глувих и њихових пријатеља.
Уједно, ово је била прва забава коју је организовало неко удружење глувих у нашој земљи. Поред тога, Друштво је почело да прославља крсну славу а за свог заштитника узело је Св. Апостола Тому.
Управа Друштва повела је и прву акцију да у сарадњи са
удружењима у Загребу и Љубљани изда један заједнички лист који би био моћно средство пропаганде за глуве
и њихова удружења у Краљевини Југославији. У том
циљу одржала је састанке, како у Загребу са загребачким и љубљанским члановима, тако и у Београду са љубљанским представником. Углавном се дошло до могућег споразума, али ратни вихор је учинио своје.

Ово Друштво, које је су успешно водили председник
Матеја Јаношевић и секретар Мирко Зивлаковић, често
је због несређених унутрашњих прилика морало да мења управу коју су углавном чинили чланови који се нису питали да ли имају воље и љубави за рад у њему. Тако се увек на почетку рада тих управа показало да појединци немају ни појма ни смисла за послове истог. Ово
Друштво које је на својим плећима носио Мирко Зивлаковић, угасило се с бомбардовањем Београда, 6. априла
1941. године.

Једно најтеже у уједно нерешено питање Друштва било
је обезбеђење канцеларије за рад. Управа је улагала доста труда да седиште Друштва измести из кафане, али у
томе није успела, због тога што није било неког сталног
прихода или субвенције од државе или општине. Приходи од чланарине, помоћи и сл. били су мали и нередовни а за плаћање једне просторије за одржавање скупштине или састанка Управног одбора требало је много
новца. Иако је цело своје пословање вршила у кафани,
и, у том погледу имала на много тога да се пожали (картање, пиће и сметање кафанских гостију), управа је могла бити задовољна да је поред свих сметњи имала успешан рад. Све до априла 1940. године седиште Друштва било је у кафани „Карађорђе“, Карађорђева бр. 39,

Живело се тешко а положај организација глувих у свим
друштвено-политичким системима до Другог светског
рата био је више него бедан. Животни стандард који је
био достојан човека, био је на најнижем нивоу. Тадашњи режими, проблеме глувих решавали су каритативно,
на врло несоцијалан начин, уместо свестраног разматрања, њихова проблематика је решавана појединачно,
што је имало тешких последица по глуве јер су они у
већини случајева били остављани сами себи, на милост
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Зграда Друштва „Краљ Дечански“ у којој је формиран данашњи
Савез глувих и наглувих Србије

Правила, која су одобрена 9. марта 1945. године од стране Повереништва унутрашњих послова АСНОС-а под
бројем 492.
Мирко Зивлаковић

Под окриљем нове организације глуви су почели да дају
свој допринос Народноослободилачкој борби у прикупљању средстава у новцу, санитарном материјалу, одећи и обући, давањем крви за рањенике, организовањем
Радне чете у оквиру Београдског батаљона на рашчишћавању рушевина, оспособљавању болница за прихват
рањеника итд. За свој рад су добили највиша признања
од највиших војних руководилаца, као на пример од
команданта града Београда Љубодрага Ђурића који је и
предложио ново име удружења.

и немилост друштвене заједнице и, иако здрави и способни, због немогућности комуникације постајали су
терет за себе и околину.
Удружења су била немоћна било шта предузимати у
корист глувих јер нису имала никакву помоћ државе,
преживљавала су углавном од чланарине и прилога који
су чланови удружења у затвореним касицама скупљали
по улицама. Сав њихов рад сводио се на њихова унутрашња питања која су била бескорисна по опште проблема, јер су се решавала углавном лична питања, појаве
сепаратизма и разне штетне навике које су биле готово
редовне. Преовлађивао је у њима дух личних интереса,
који се није подударао са њиховим ширим интересима а
то је на њима остављало врло штетне трагове. Ове чињенице биле су од нарочитог значаја за одређивање орјентације удружења после Другог светског рата. Ликвидирани су заостаци из прошлости и дати темељи стварању нових удружења, која би била у могућности да на
себе преузму један велики терет рада, како би се убрзало решавање свих њихових проблема.

Како су се у раду удружења преплитали политички аспекти организације са једне и све веће потребе глувих
да делују као масовна појава, с друге стране, долазило
је до извесних неспоразума, те је на састанку активиста
одржаном 17.12.1944. године у Делиградској бр. 40 (иста зграда али други улаз) договорено да се оснује удружење глувих које би покривало целу Србију. Новом удружењу дато је име „Удружење глувонемих радника-ца
Србије“. Овај назив „радника и радница“ дат је као израз способности глувих да равноправно са здравим раде и кроз рад обезбеђују егзистенцију, али је оно у прво
време радило под неком врстом „заштите“ и надзора од
стране чланова Народноослободилачког фронта глувих. У Управни одбор ушли су Зивлаковић, Лазаревић,
Одавић, Јанковић, Коломбатовићева и представници
чланства Тасић, Митровић, Коларевић, М. Рајковић и
Кљајић. Како је прва организација глувих у новој Југославији формирана другог новембра, то се као званичан дан оснивања Савеза глуви Србије (од 1970. године
и „наглуви“) сматра други новембар 1944. године, датум према ком се и обележава годишњица оснивања.

ПРЕПОРОД ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Одмах после ослобођења Београда и ратних страхота
које су још увек биле присутне у западним деловима
земље, преживели глуви приступили су формирању
новог удружења. Под вођством Мирка Зивлаковића и
Јована Одавића у улици Краља Милутина бр. 79 (зграда
бившег друштва „Краљ Дечански“) на дан 2. новембра
1944. године окупили су се преживели глуви ради оснивања новог удружења. Предлог је био да ново удружење носи назив предратног удружења „Краљ Дечански“, али сам назив друштва био је у то време табу тема,
те су свом удружењу дали име које је одговарало еуфорији тадашњег свеопштег расположења и било у контексту нових временских токова - „Народноослободилачки фронт глувих Београда“. Тада су урађена и прва

Оснивање нових организација није се у свим деловима
Србије и покрајина одвијало истовремено, јер су на то
утицали кадровски, материјални и просторни услови.
Како су се стварали услови, тако су се формирале и организације, што је већ друга тема. У то време покрајинске организације су биле углавном полуаутономне у саставу Савеза глувих Србије, да би се касније, у проме-
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Први портал о здрављу
намењен глувим лицима

О

собе са оштећењем слуха од сада имају прилику
да се информишу о симптомима и превенцији
најчешћих обољења путем видео снимака на
знаковном језику постављених на сајту
www.naklikodzdravlja.com.

Јован Одавић и Мирко Зивлаковић
на Оснивачкој скупштини 2. новембра 1944.

Овај сајт резултат је активности пројекта „На клик до
здравља“ финансираног од стране Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Од септембра 2013. године пројекат реализује Медикал Старт
ап кластер, мрежа приватних пракси у области здравствене заштитие југоисточне Србије, уз помоћ Градске
организације глувих и наглувих Ниш.
Пројекат за циљ има унапређење квалитета живота особа са оштећеним слухом и њихову социјалну инклузију
кроз савремена средства комуникације. Четворомесечно ангажовање мотивисаног пројектног тима за резултат је имало 40 обучених глувих лица за коришћење
ИКТ алата, 20 глувих лица укључених у креирање садржаја сајта, 20 текстова о здравственим проблемима волонтерски припремљених од стране здравствених радника из државне и приватне праксе, 20 видео снимака
на знаковном језику, креиран и ажуриран сајт
www.naklikodzdravlja.com.

Јован Одавић и Мирко Зивлаковић
на обележавању 60 год. СГНС

Волонтерско учешће и предлози за даље унапређење
полoжаја особа са оштећеним слухом током трајања и
на завршном догађају пројекта од стране референтних
здравствених организација државне и приватне праксе
дају наду да ће бити покренуте нове конструктивне
иницијативе у том правцу.

њеним условима општедруштвеног развоја и развојем
самоуправљања, потпуно осамосталиле.
Што се тиче Савеза глувих Југославије (данас Савеза
глувих и наглувих Србије и Црне Горе), његовом оснивању претходио је састанак представника Београда,
Загреба и Љубљане у Београду средином августа 1945.
године кад је постигнут договор о оснивању јединствене организације за целу Југославију. Потребне припреме су извршене до 14. октобра 1945. године, кад је у
Загребу у кафани „Тита“ одржана Конференција (Оснивачка скупштина) на којој је основана јединствена организација Савез дефектних слухом (ДЕС) Југославије
са седиштем у Београду. Овој конференцији су присуствовали Јован Одавић, Драгољуб Вукотић, Мирко Зивлаковић, Игорина Коломбатовић (Београд), Хинко Гудац, Бранко Петани (Загреб), Цирил Ситар, Иван Штрекељ (Љубљана). Представници из осталих република
нису били присутни, јер још нису имали формиране
своје организације, односно лица која би била иницијатори за оснивање организације.

jуГмедиа.инфо

- Наставак у следећем броју Миле Цревар
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Агенда програма развоја инвалидности
до 2015. и даље
Завршни документ састанка на високом нивоу Генералне скупштине ОУН о реализацији Миленијумских развојних
циљева и других међународно договорених циљева развоја везаних за особе са инвалидитетом: “Пут напред, инвалидност укључена у програм развоја до 2015. и даље”.
I ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ
1. Ми, шефови држава и влада, који смо се окупили у
седишту Уједињених нација у Њујорку 23. септембра
2013. потврђујемо нашу решеност да радимо заједно
у правцу укључивања инвалидности у програме развоја и посвећеност целе међународне заједнице унапређењу права особа са инвалидитетом, што је дубоко укорењено у циљевима Повеље Уједињених нација и Универзалне декларације о људским правима.
2. Ми потврђујемо потребу за реализацијом Миленијумских развојних циљева и других међународно договорених циљева развоја везаних за особе са инвалидитетом до 2015. и даље, и препознавањем свих
особа са инвалидитетом као покретача, носилаца и
корисника развоја, признајући вредност њиховог доприноса свеопштој добробити, напретку и друштвеној разноврсности.

а) Постићи пуну примену и спровођење међународног нормативног оквира из области инвалидности
и његовог развоја подстицањем ратификације и имплементације Конвенције ОУН о правима особа са
инвалидитетом, укључујући и њен Опциони протокол, као и људска права и развој инструмената;
б) Обезбедити да се све развојне политике, укључујући и оне које се тичу искорењивања сиромаштва,
друштвене укључености, пуне производне запослености и пристојног рада и приступ основним
социјалним услугама, као и систем одлучивања узму у обзир сходно потребама и користима за све
особе са инвалидитетом, укључујући ту и жене, децу, омладину, аутохтоне народе и старије особе, речју, све оне који могу бити предмет насиља и изложени вишеструким или погоршаним облицима дискриминације;
в) Развити конкретне планове, укључујући, када је то
потребно, доношење или измену и примену националног законодавства, усклађивање националног
законодавства, политике и институционалних структура, као и усвајање и спровођење релевантних
националних планова у складу са Миленијумским
циљевима развоја и другим међународно договореним циљевима ради унапређења програма развоја
особа са инвалидитетом;
г) Признати право на образовање на основу једнаких
могућности и недискриминације, чинећи тиме основно образовање доступним, бесплатним и обавезним, и стављено на располагању свој деци са инвалидитетом на основу једнакости са другима, као и
обезбедити да сва деца имају једнаке могућности за
приступ квалитетном инклузивном образовном систему и при том омогућити да основно и средње
образовање генерално буде доступно и приступачно свима, а посебно деци са сметњама у развоју из

3. Забринути смо због чињенице да ова обавеза тек треба да се у потпуности преведе на поље укључивања
инвалидности у оквиру међународно договорених
развојних циљева, укључујући и Миленијумске развојне циљеве до 2015. и даље, те стога снажно потврђујемо нашу одлучност на плану стварања услова да
се обезбеди благовремено остваривање Миленијумских развојних циљева и других међународно договорених циљева развоја који се односе на особе са инвалидитетом, које процентуално чине 15 одсто светске
популације, или једну милијарду људи, од којих процентуално њих 80 одсто живи у земљама у развоју.
У том смислу, истичемо важност обезбеђивања доступности и укључености особа са инвалидитетом у свим
аспектима развоја и узимања у обзир свих особа са инвалидитетом у програме развоја Уједињенијх нација до
2015. и даље.
II СХВАТАЈУЋИ ЦИЉЕВЕ РАЗВОЈА ЗА ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО 2015. И ДАЉЕ
4. Наглашавамо потребу за хитну акцију свих релевантних учесника у доношењу и имплементацији ове доста амбициозне националне стратегије из области
програма развоја инвалидности, али и напорима самих особа са инвалидитетом у циљаним акцијама,
потпомогнутим повећаном међународном сарадњом
и подршком, у погледу њихове решености да предузму одговарајуће кораке и обавезе које воде до 2015. и
даље:
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цијама особа са инвалидитетом, са циљем промовисања позитивних перцепција особа са инвалидитетом, и настојања да се елиминишу дискриминаторске друштвене баријере и оне тако у потпуности
учествују у друштву;
л) Ојачати националне напоре, укључујући их у форме одговарајуће подршке кроз вид међународне сарадње, у циљу остварења права и решавања потреба жена и деце са сметњама у развоју и реализацији
међународно договорених развојних циљева и обавеза које се односе на равноправност полова и права детета;
љ) Подстицати регионалне и међународне развојне
банке и финансијске институције, у складу са својим мандатима, да укључе инвалидност у свим својим развојним плановима и механизама кредитирања, узимајући у обзир да су особе са инвалидитетом несразмерно погођене и током економске кризе;
м) Подстицати мобилизацију јавних и приватних извора на одрживој основи за главне токове развоја
инвалидности на свим нивоима, и истицати потребу да се промовише и јача међународна сарадња и
размена примера добре праксе, укључујући регионалне и субрегионалне, југ-југ и трилатералне сарадње као допуне, а не замене за сарадњу и партнерства типа север-југ, уз подршку националних
потпора, као што су, рецимо, обезбеђење средстава, развој капацитета, пружање техничке помоћи,
укључујући и олакшавање приступа кроз дељење
доступних и помоћних технологија или трансфер
технологије на основу међусобно договорених услова и других интервенција, што би унапредило
квалитет живота особа са инвалидитетом, обезбедило им приступачност и промовисало њихово оснаживање;
Посебну пажњу треба посветити земљама у развоју које се суочавају са растућим тешкоћама у мобилисању адекватних средства за решавање горућих
потреба у области развоја особа са инвалидитетом,
укључујући њихову рехабилитацију, хабилитацију, изједначавање могућности за особе са инвалидитетом, промоцију здравља и јавних здравствених кампања за превенцију болести, и у решавању
друштвених, еколошких и здравствених фактора
ризика кроз, између осталог, побољшања здравствене заштите, здравља мајки и приступ вакцинацији, чисто водоснабдевање и санитарије и безбедан
транспорт;
н) Подстицати лица из приватног сектора на партнерство са јавним сектором и цивилним друштвом,
посебно са организацијама особа са инвалидитетом, да интегришу, усвоје и имплементирају перспективе инвалидности, у складу са националним
плановима, политикама и приоритетима, у своје
иницијативе корпоративне друштвене одговорности;
њ) Подршка циљева партнерства Уједињених нација
за промоцију права особа са инвалидитетом кроз
Мулти-донаторски фонд, укључујући систем прикупљања добровољних прилога, као и подстицање
других да се заинтересују и исто учине.

породица са малим примањима;
д) Обезбедити приступачност за особе са инвалидитетом услугама примарне здравствене заштите, укључујући и специјализоване услуге, између осталог, улагањем у побољшање и доступност тих услуга за особе са инвалидитетом;
ђ) Јачати социјалну заштиту у домену задовољавања
потреба везаних за инвалидност и промовисање
приступа релевантним плановима из области социјалне заштите, на основу једнакости са другима,
укључујући подршку и приступ одговарајућим и
приступачним услугама, уређајима и другим врстама помоћи;
е) Подстицати државе чланице да предузму мере како
би осигурале одрживост једнаког приступа пуном
и продуктивном запошљавању и пристојном раду
на равноправној основи и без дискриминације према особама са инвалидитетом, укључујући промовисање система инклузивног образовања, развој
вештина и стручне и предузетничке обуке, како би
се омогућило особама са инвалидитетом да постигну и одрже максималну независност;
ж) Обезбедити приступачност у најширем смислу речи, почев од универзалног дизајна, преко уклањања баријера из физичке средине, затим у саобраћају, при запошљавању, све до система образовања,
здравства, услуга, информацијама и помагала, користећи новине информационих и комуникационих технологија (ИКТ) и спров
одећи све то и у удаљеним сеоским подручјима, како би особе са инвалидитетом могле да испоље своје максималне могућности током целог свог животног циклуса;
з) Побољшати прикупљање података из области инвалидности, путем анализа и праћења политике развоја и планирања, спровођења и евалуације, и при
том у потпуности узимајући у обзир карактеристике региона или подручја, као и, по потреби, релевантне податке и статистике реномираних агенција и
тела Организације уједињених нација, укључујући
и статистичке комисије, уз обавезна компаративна
поређења података и статистика разврстаних по
полу и старости и посматраних у ширим међународним размерама;
и) Јачање и подршка, у координацији са академским
институцијама и другим релевантним актерима,
истраживањима која промовишу сазнање и разумевање инвалидности и њеног развоја, и адекватна и
ефикасна расподела ресурса у том погледу;
ј) Залагања држава чланица Организације уједињених нација и хуманитарних актера, у складу са њиховим одговарајућим мандатима, у правцу наставка њиховог ангажовања на пољу јачања и развоја
особа са инвалидитетом, кроз хуманитарне програме фокусиране на њих и њихове потребе, пре свега
на њихову доступност и рехабилитацију, истичући
их као две битне компоненте у свим аспектима и
фазама њиховог хуманитарног реаговања, па тако,
између осталог, и кроз јачање припремљености и
смањење ризика од катастрофа;
к) Подстицати повећано разумевање и комплетну друштвену свест о особама са инвалидитетом, између
осталог, кроз развој и спровођење разних видова
кампања медијских и друштвених мрежа од стране
и у вези са особама са инвалидитетом и организа-
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III ПРАЋЕЊЕ ЗАВРШНОГ ДОКУМЕНТА О
ИНВАЛИДНОСТИ И РАЗВОЈУ: “ПУТ
НАПРЕД, АГЕНДА РАЗВОЈА ИНКЛУЗИВНЕ
ИНВАЛИДНОСТИ КА 2015. И ДАЉЕ”

Уједињене нације
гарант права и равноправности
глувих у друштву

5. Позивамо Уједињене нације, као и државе чланице да
остану ангажоване у реализацији Миленијумских
развојних циљева и других међународно договорених циљева развоја везаних за особе са инвалидитетом према 2015. и даље, и охрабрити међународну заједницу да искористи сваку прилику да укључи инвалидност као свеобухватни проблем у глобалном развојном програму, и да са дужном пажњом размотри
инвалидност у оквиру развојног програма УН према
2015. са циљем да се побољша сарадња, као и да обезбеди релевантну техничку помоћ државама чланицама на њихов захтев.
6. Позивамо Економско и социјални савет да посвети
дужну пажњу питањима инвалидности и развоја, укључујући их у оквире оперативних активности Уједињених нација, у складу са релевантним мандатима,
у циљу унапређења свести и сарадње на свим нивоима, укључујући и учешће, где је то могуће, агенција
Уједињених нација, мултилатералних развојних банака и институција, као и других релевантних актера,
уз обезбеђивање координације и избегавање могућих
преклапања.
7. Напомињемо да се у оквиру припрема овог састанка
укључе интернет и регионалне консултације.
8. Тражимо од генералног секретара да, у сарадњи са
свим релевантним субјектима Уједињених нација,
укључи информације о напретку у реализацији овог
завршног документа у својим постојећим периодичним извештајима о питањима везаним за инвалидност и развој, као и да даје препоруке, по потреби, за
даље кораке за примену овог завршног документа у
контексту плана развоја ка 2015.
9. Истичемо важност непосредних консултација и активног укључивања, по потреби, особа са инвалидитетом, преко својих репрезентативних организација,
као кључних актера и заинтересованих страна у изради, имплементацији и мониторингу плана развоја
до 2015. и даље.
10. Захтевамо од Генералне скупштине да у свом завршном осврту на напредак ка постизању Миленијумских развојних циљева, предузме мере у циљу примене овог завршног документа.

Д

атум 24. октобар слави се као Дан Уједињених
нација од 1945. када је пет сталних чланица Савета безбедности УН (Француска, Кина, Совјетски Савез, Велика Британија и Сједињене Државе)
ратификовало Повељу ОУН.
Идеје о Уједињеним нацијама, развијене су у последњим годинама Другог светског рата, а посебно су дошле до изражаја на Конференцији у Сан Франциску,
САД, од 25. априла 1945.
ОУН је веома важна за глуве, можда чак и превише, будући да је изнедрила Конвенцију о правима особа са инвалидитетом (ЦРПД), кључни документ за особе са инвалидитетом, будући да им се њоме штите њихова права
и промовише њихова равноправност у друштву.
Посматрана из перспективе глувих, ЦРПД садржи кључне ставке о знаковном језику, о његовом поштовању и
признавању; о праву глувих лица на преводиоца знаковног језика и на образовање на свом знаковном језику; да
глува лица не могу бити дискриминисана по основу инвалидности; да је заједница глувих призната као једна
језичка и културна група итд. Све то, на један целовит,
свеобухватан, визионарски, перспективан начин.

Најтише место на свету

У

Цириху постоји место где се не чују никакви
звукови. Реч је о такозваним глувим лабораторијама, које су дeо ИБМ-овог постројења Нанотехнологија вредног 90 милиона долара.
Ове собе пригушују звук тако јако да кад ставите уvо
близу зида ваше унутрашње уво “постане неуравнотеженo, почнете осећати вртоглавицу и добијете нагон за
повраћањем”, објаснио је њихов архитекта др Емануел
Лортшер.

извор: ОУН

Компанија ИБМ ове просторије користи како би радиола за Нанотехнологију, технологију чије је поље деловања величине реда милијардитог дела метра. Ствари
изграђене на наноскали су тако ситне да им сметају вибрације звука и отежавају рад с њима .
Стога је ИБМ-у потребан “свет без буке” у ком би осмишљавали минијатурне компјутерске чипове, па и блесаве ствари попут најмањег филма на свету у којем “глуми” гомила атома.
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Џени Нилсон говорила приликом отварања
Центра приступачности у УН
Све у свему, Џени Нилсон је изразила жељу да од држава чланица и од УН чује њихову намеру и посвећеност
борби за једнакост и приступачност за младе особе са
инвалидитетом. У закључку, она је изразила мишљење
како се нада да ће: “кроз иницијативе попут овог Центра приступачности, више младих са инвалидитетом,
односно, особа са инвалидитетом уопште, постајати
све већи део породице Уједињених нација.“
Иначе, Центар за приступачност треба да омогући веће
учешће особа са инвалидитетом у међувладиним процесима у оквирима Уједињених нација. Центар је осмишљен као одговор потребама, изазовима и захтевима
ОСИ у складу са Конвенцијом УН о правима особа са
инвалидитетом и Одлуке Савета за људска права.

Џ

ени Нилсон, председник Секције младих Светске федерације глувих, обратила се са говорнице
УН 4. децембра 2013. на свечаности приликом
отварања Центра приступачности у УН. Она је седела
на панелу са генералним секретаром и председником
Генералне скупштине УН, Бан Ки Муном и Џоном
Ашеом и генералним директором Бироа за конвергациону политику Министарства за науку, ИКТ и будуће
планирање Владе Републике Кореје, Кангом Јуом сениором. Будући да је и сама млада глува девојка, Џени Нилсон је говорила у име младих особа са инвалидитетом.

Џ

Изгубила слух
због Џастина Бибера

астин Бибер добио је на суду Стејси Бетс која га
је тужила због трајног оштећења слуха, и тражила одштету од девет милиона долара, преноси
Дејли мирор.
Стејси Бетс је у тужби навела да је морала да одведе
ћерку на Биберов концерт у јулу 2010 и на том концерту
претрпјела непоправљиво оштећење слуха.
Тужила је Бибера, његову издавачку кућу, организатора
концерта и арену у којој је одржан концерт за девет
милиона долара.
„Због вриштања клинки на концерту изгубила сам значајан проценат слуха, и константно патим од “звоњаве” у ушима”, изјавила је самохрана мајка из Орегона
Стејси Бетс.
„Пукле су ми бубне опне од урлања девојчица на концерту, а за све то крив је Бибер који је изашао на бину у
гондоли у облику срца, и рукама им показивао да јаче
вичу”, рекла је Бетсонова.
Суд је сада одбацио тужбу као неосновану, пошто није
могла да изнесе медицинске доказе који би потврдили
њену тврдњу.
Тужба је поднесна прошлог љета.

Џени Нилсон је своју презентацију извела на знаковном
језику, а иста је превођена на вербални уз помоћ преводиоца. Презентација јој је била усредсређена, занимљива, обогаћена сентиментом и емотивним набојима. “Ми
млади људи са инвалидитетом желимо да будемо укључени, и ми имамо право да будемо укључени у процесе
доношења одлука, што предвиђа Агенда развоја до
2015 и даље. Ми имамо шта да кажемо, ми имамо шта
да допринесемо, и баш због постојања разних баријера
са којима се суочавамо у нашим свакодневним животима, ми хоћемо да помогнемо да се изнађу начини да се
ситуација измени, да се окружења прилагоде, да се решења пронађу и друштво постане доступно и инклузивно за нас. Често се каже да су млади будућност. Да,
ми смо будућност - и то управо она којом бисте ви требало да се бавите колико већ данас“, изјавила је она.
У наставку, Џени Нилсон је говорила о потреби да се
подстакну доносиоци одлука да слушају глас младих
особа са инвалидитетом. “За све ове године, имала сам
прилике да, такорећи из прве руке, видим како је мали
број младих људи са инвалидитетом укључено у процесе УН, и то углавном све због неадекватног приступа, а што је опет често повезано са недостатком ресурса и сиромаштвом. Користим прилику да, као млада
глува жена са ове говорнице а поводом церемоније свечаног отварања Центра за приступачност у УН, позовем све да се не либе да ствари и проблеме назову правим именом и пошаљем сигнале за покретање промена
у позитивном правцу“, рекла је Џени.
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3. децембар - Међународни дан особа са инвалидитетом

Недовољна брига државе и локалних самоуправа
за особе са инвалидитетом

П

оводом 3. децембра, Међународног дана особа
са инвалидитетом Банка хране упутила је помоћ Удружењу параплегичара и удружењу глувих и наглувих из Котора, Организацији глувих и наглувих из Будве, као и Удружењу глувих и наглувих из Херцег Новог. Поред помоћи 35 породица ових удружења,
Банка хране је у новембру подијелила 1 тону 525 кг
хране.
По процјени Светске здравствене организације у Црној
Гори живи 10% становништва са инвалидитетом. У
свим стратешким документима и статистичким подацима у нашој земљи, лица са инвалидитетом спадају у
најрањивије дјелове популације када је у питању угроженост од сиромаштва.
Већи проблем од физичких баријера су предрасуде и
низак ниво свијести грађана о потреби инклузије лица
са инвалидитетом, као и недовољна брига државе и локалних самоуправа за такве суграђане.
Банка хране Црне Горе увијек је имала посебан однос
према овој категорији, и кроз велики број акција пружала помоћ њеним материјално најугроженијим припадницима. Овакве акције су од посебне важности за оснаживање НВО које се непосредно баве сложеним проблемима особа са инвалидитетом и за промовисање
међусобне солидарности.

Помоћ је упућена Удружењу параплегичара и Удружењу глувих и наглувих из Котора, Организацији глувих и
наглувих из Будве, као и Удружењу глувих и наглувих
из Херцег Новог.

Тако је и овога пута Банка хране дала свој допринос
Свјетском дану особа са инвалидитетом, који се обиљежава 3. децембра, кроз помоћ удружењима који окупљају инвалидне особе.

Донирано је и Удружење Рома, Египћана и Ашкалија из
Котора, Акција за сјевер из Андријевице и НВО Мост.

Поред помоћи 35 породица ових удружења, Банка хране је у новембру подијелила 1 тону 525 кг хране.

извор: Кодекс.ме

Међународни дан особа са инвалидитетом

У

изјави Заштитника грађана РС Саше Јанковића који је за међународни дан инвалида
изјавио: „У поштовању права особа са инвалидитетом Србија бележи напредак, али недовољан
да победи скривену и несвесну дискриминацију ових
грађана која постоји на сваком кораку“.
Донети су добри заштитни прописи као што је Закон
о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом, али су права особа са инвалидитетом још увек више неостварена него остварена. У поступцима контроле Заштитник грађана
свакодневно установљава пропусте најширег спектра - од елементарне архитектонске недоступности
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чавају са проблемима који се односе на остваривањe
права на социјалну и здравствену заштиту, образовање,
запошљавање и недовољно развијене системе подршке
у локалним заједницама.

објеката, простора и јавних сервиса, до изостанка суптилних мера афирмативне акције у образовању и запошљавању. Посебно је тешка дискриминација одређених група у оквиру особа са инвалидитетом, као што су
грађани са менталним тешкоћама.

Вођењем поступака контроле, упућивањем препорука
и мишљења органима јавне власти у чијем је раду утврђен пропуст и предлагањем закона Народној скупштини, те обиласком више од тридесет локалних самоуправа утврђени су пропусти и упућене препоруке ради њиховог превазилажења.

Остваривање права особа са инвалидитетом не само да
је лично право грађана које је у њиховом индивидуалном интересу, већ их чини друштвеним ресурсом, уместо теретом.
Из притужби упућених Заштитнику грађана у протеклих годину дана, којих је било око 350, произилази да се
особе са инвалидитетом у Србији и даље најчешће суо-

Извор: Заштитник грађана (Омбудсман) РС

Без стратегије нема европског новца за особе са инвалидитетом

М

еђународни дан ове популације обележен
скупом на Тргу Николе Пашића и списком
проблема који је предат градским властима са
захтевом да буду решени.

“Градска стратегија постоји”, каже Ненад Матић,
секретар за социјалну заштиту. Он, међутим, није директно одговорио на питање да ли је она усклађена са националном стратегијом, већ је рекао да ће град у јануару, заједно са представницима удружења, почети да
мења правна акта којима ће се омогућити да особе са
инвалидитетом превазиђу свакодневне проблеме. Тако
ће градска стратегија бити усаглашена са националном,
а Матић се нада да ће измене почети и да се примењују
до краја 2014. године.

Недостатак градске стратегије за решавање проблема
особа са инвалидитетом, неуређен си-расподеле новца
из престоничког буџета и недоступан јавни превоз проблеми су с којима су 3. децембар, свој међународни
дан, дочекале особе са инвалидитетом у Београду. Педесетак чланова њихових удружења окупило се Јуче на
Тргу Николе Пашића, да обележи тај датум, али и да
представницима градског Секретаријата за социјалну
заштиту на састанку у Старом двору уруче списак захтева.

Једна од дилема које би требало решити, стратегијом
или неким другим актом, јесте и то ко ће плаћати личне
асистенте који би у школама требало да помажу деци са
инвалидитетом.

“Прва национална стратегија за особе са инвалидитетом сачињена је 2005. године. Да би заживела, неопходна је разрада “на локалу”. У већини београдских општина то је учињено, али не и на нивоу главног града.
Без сопствене стратегије, ниједан град не може за
особе са инвалидитетом добити новац из претприступних фондова Европске уније, што значи да зависи
од свог буџета, у коме никада нема. довољно пара”, каже Дилбера Сарајлић, из Удружења особа са церебралном парализом.

“Инклузивно образовање није заиста заживело. Али,
морали би постојати педагошки асистенти, који подучавају такву децу, али и лични асистенти, који су им при
руци око физиолошких и осталих потреба. Годинама
никако да се град и општине договоре око тога ко ће их
плаћати”, објашњава Сарајлићева, док Матић напомиње да се залаже за то да личне асистенте плаћају општине.
В. В. - Д. Ј. С

Са једног протестног скупа инвалида Београда

Недоступан јавни превоз
Особе са инвалидитетом, уколико добију посао, тешко
стижу до радног места. Јер, у Београду нема довољно
нископодних возила јавног превоза у која могу да уђу
особе са инвалидитетом, као ни специјалних комбија
који служе за њихов превоз. Матић истиче да је на
предлог Секретаријата ГСП отпочео процедуру за
набавку нових десет комбија.
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Удружења особа са инвалидитетом приступила коалицији
СПС-ПУПС-ЈС

К

оалиција СПС-ПУПС-ЈС у Београду потписала
је Протокол о сарадњи са удружењима која окупљају око 25.000 особа са инвалидитетом, а кандидат коалиције за градоначелника Београда Александар Антић поручио је да је њихова политика брига о
људима и онима којима је помоћ потребна.

требна“, рекао је Антић, додајући да је потребно и
даље радити на социјалном предузетништву.
Координатор организација особа са инвалидитетом у
Београду Душан Трајановић рекао је да се потписивањем оваквог протокола први пут започиње таква пракса
да се и на тај начин скрене пажња на проблеме особа са
инвалидитетом.

Антић је, приликом потписивања протокола, рекао да је
чињеница да то што се протокол потписује у време предизборне кампање оставља сумњу да се то чини управо
због кампање, али да то није и не може бити разлог.
„Ово је наша политика и наше залагање и ми то не радимо због кампање“, нагласио је Антић.

Наводећи да је реч о седам организација, које окупљају
око 25.000 особа са инвалидитетом, Трајановић је рекао
да је важно активирање свих друштвених субјеката да
делују, да их обавежемо да унапреде подршку и донесу
мере како би услови живота тих особа били побољшани.

Наводећи да је свестан да се данас живи у време кад се
људи отуђују једни од других и да у јурњави за успехом
заборављају да треба да буду хумани, Антић је нагласио
да је ипак важно да „водимо рачуна једни о другима“.

Он је навео и да је потребно отклонити одређене недостатке у законској регулативи, како би положај особа са
инвалидитетом био побољшан. „Драго ми је што је
коалиција СПС-ПУПС-ЈС прихватила нашу понуду, да,
уколико буду у могућности, учине оно што су данас и
обећали потписивањем протокола“, рекао је Трајановић.

„Ушао сам у ову причу јер желим да променим ствари,
да гледамо људе око себе и да почнемо да водимо рачуна
једни о другима. Људи морају да буду у првом плану“,
нагласио је Антић.

Реч је о Удружењу дистрофичара Београда, Савезу за
церебралну дечју парализу, Градској организацији
слепих Београда, Градској организацији глувих, Савезу
за помоћ ментално недовољно развијених особа Београда, Савез инвалида рада Београда, Београдском удружењу за помоћ особа са аутизмом.

Према његовим речима, коалиција СПС-ПУПС-ЈС у
Београду је последњих година начинила мали корак,
будући да је успела да се избори да у главном граду социјална политика има своје место, али да то није довољно.
„Спреман сам да будемо партнери у том послу и да будемо посвећени људима у Београду којима је помоћ по-

Извор: Танјуг

Кључеви за расподелу средстава

У

Ненад Матић тврди да Секретаријат за социјалну заштиту на чијем је челу нема утицаја на конкурсну комисију. Он одбацује и приговор да не постоји правилник о
расподели средстава која се на конкурсима Секретаријата издвајају за финансирање удружења особа са инвалидитетом.

дружења особа са инвалидитетом негодују и
због тога што се, како кажу, по политичкој одлуци, на конкурсима, осим њих, за средства боре и
асоцијације пензионера.
“Те две категорије се не могу поистоветити, ни због
нас, ни због њих. Тим спајањем се већ у почетку смањује
новац који је обема врстама удружења на располагању.
Још је горе што нема правилника који би дефинисао
критеријуме за доделу новца. Никада се ни не објави колико је ко добио средстава. Све то оставља превише
простора за малверзације и политичке одлуке о томе
ко ће примити новац”, оцењује Душан Тројановић, из
Удружења дистрофичара Београда.

“Правилник постоји. Али, не можемо на конкурсу елиминисати неку групацију, попут пензионера или Рома.
Конкурс је одувек важио за све те категорије”, каже
Матић.
Пренето из дневног листа „Политика“
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Македонија

СГН Македоније обележио 65. година постојања

Н

ационални савез глувих и наглувих Македоније
(Национален сојуз на глуви и наглуви на Македониа) обележио је 21. новембра 2013. године
свој јубилеј 65. година постојања.
Овом значајном скупу поред високих функционера Министарства рада и социјалне политике на челу са министром Диме Спасовским, присуствовали су чланови
организација глувих Македоније и гости из неких међународних организација: Русије, Турске, Чешке, Бугарске Албаније, Косова, Хрватске и Србије.
Честитајући јубилеј министар Спасовски је у свом говору поред осталог рекао: „У средини у којој живите
направили сте другачију слику о себи, а у исто време у
сарадњи са Министарством рада и социјалне политике успели сте да изградите партнерски однос са свим
релевантним институцијама. За ових 65 година решили сте проблеме или побољшали свој животни стандард, остварили своја основна људска права, унапредили
образовање и знаковног језик, превазишли комуникацијске баријере, обогатили културни живот и организовали свој спортски живот.”
У лепо уприличеном културно уметничком програму,
присутнима се обратио Васко Марков, председник СГН
Македоније који је поред кратког подсећања на досадашњи рад у успехе Савеза, апострофирао успешну сарадњу са Министарством и другим релевантним субјектима а затим поделио признања заслужним члановима
и правним лицима.
По званичним подацима СГН Македоније који окупља
17 организација са 6000 чланова основан је 28. марта
1948. године. За првог председника изабран је Јосип
Станчић, типограф а за секретара Гавро Гавриловски,
аутомеханичар. Међу првим значајним успесима овог

Фудбалски тим глувих Скопља
пред утакмицу са ССК „Јединство“ (3:1), 2. новембра 1931.

Савеза било је отварање првог завода за глуву децу у НР
Македонији, у Петровцу код Скопља као и отварање интерната за глуве ученике у привреди у Скопљу и Битољу. Савез је изградио и свој хотел „Дељан“ који се налази на Охридском језеру, а у сваком од 17 градско-среских организација постоје домови културе. Све у свему
Савез и поред многих промена кроз које је прошао успешно делује у свим правцима свог деловања чинећи
напоре за добробит глувих и наглувих Македоније.
У лепо уређеној монографији која штампана за ову прилику ништа се не види о њиховом предратном удружењу Вардарске бановине које је уз помоћ Удружења глувих „Краљевина Југославија“ основано у Скопљу 1936.
године а радило је према свим правилима удружења до
1941. године. Председник тог удружења био је Стеван
Лазаревић а секретар Слободан Димитријевић. Сем тога у Скопљу је пре овог удружења постојао фудбалски
клуб глувих Скопља што се види на фотографији која је
начињена 1931. године пред утакмицу са резервним
тимом ССК „Јединство“ (3:1).

СГНСЦГ

Глуви Македоније

Посебан додатак за глуве у Македонији

Н

а Божић 7. јануара 2014. године у Републици
Македонији је почео да се примењује нови закон по коме глуве и наглуве особе имају право
на посебан додатак од 4.000 денара месечно а особе са
квадриплегијом 7.000 денара.
Поводом овог новог закона премијер Македоније Никола Груевским, примио је председнике Националног удружења глувих и наглувих Македоније Васка Маркова
и Националног савеза особа са квадриплегијом.
Поред тих бенефиција и самохрани родитељи деце са
сметњама у развоју добијаће 50 посто посебног додатка, којим ће им се помоћи у обезбеђивању додатних средстава за бригу о овој деци.
Васко Марков, Никола Груевски и Диме Спасов

“Све ова нова права представљају екстра пажњу од
стране Владе и Министарства рада и социјалне политике за угрожене грађане и конкретно у овом случају за
самохране родитеље деце са сметњама у развоју, за
људе који пате од квадриплегије и глуве,” рекао је председник Министарства рада и социјалне политике Диме
Спасов.

„Ови људи су практично прикован за кревет, они сами
не могу са рукама да користе колица. Нашли смо разумевање да ови људи треба да добију одређену накнаду
која ће омогућити њихову социјализацију и укључивање
у друштво“, рекао је Јовановски .
„Ми смо задовољни оним што је постигнуто у обезбеђивању права за особе са инвалидитетом у земљи с обзиром на чињеницу да су две године прошле од потписивања Конвенције“, рекао је Марков и додао да их је на
састанаку премијер подстакао да поднесу све захтеве и
предлоге за побољшање положаја особа са инвалидитетом и да у сарадњи и договору раде на њиховој реализацији.

Председник Удружења особа са телесним инвалидитетом, Бранимир Јовановски је приметио да су прошле
године у партнерству са Владом и Министарством за
рад заједнички радили на реализацији додатака за мобилност, пре свега, како је рекао: “То може да помогне
људима са најтежим физичким инвалидитетом и лица
са квадриплегијом, која је у неку руку тешка мултиплa
ксклероза.”

Роберт Редфорд на снимању новог филма изгубио слух!

А

је реч о сценама које су саставни део лика ког тумачи у
филму.

мерички глумац Роберт Редфорд изгубио је 60
одсто слуха на једно уво због инфекције коју је
задобио током снимања свог најновијег филма.

“Био сам убеђен да ће бити боље за филм ако тако поступим”, објаснио је он.

У филму “Све је изгубљено” (All Is Lost), редитеља Ј. Ц.
Чендлера, славни глумац игра усамљеног морепловца
који покушава да преживи на Индијском океану у оштећеном броду без радио везе и навигационе опреме.

“Направили смо хаос око мене, било је таласа, ветра, а
један члан екипе ме је непрестано засипао водом из огромног црева. Задобио сам јаку инфекцију због које сам
изгубио 60 одсто слуха у левом увету”, испричао је Редфорд.

Сам наслов филма као да је најављивао шта ће се догодити, казао је Редфорд у дугом интервјуу који је дао Њујорк тајмсу.
Он је испричао да је филм делимично снимљен у огромним базенима, које је у Мексику својевремено саградио
Џејмс Камерон за потребе “Титаника.”
Било је предвиђено да дублери замењују холивудску
звезду у појединим сценама.
“Али, током снимања, мој его је прорадио и тражио
сам да све сам одиграм”, казао је Редфорд, наводећи да

16

Вести из Светске федерације глувих (WFD)

Лиза Каупинен
добитница награде за људска права

Б

ивша председница Светске федерације глувих
(СФГ), др Лиза Каупинен добитник је награде за
људска права Oрганизације уједињених нација
2013. Награда јој је уручена на сам Дан људских права,
10. децембра 2013. у Њујорку.
Награда Уједињених нација у области људских права је
почасна награда која се појединцима и организацијама,
који су препознати као носиоци изузетних остварења у
области људских права, додељује сваке пете године.
Име Лизе Каупинен ће се тако придодати листи са именима истакнутих добитника награде за људска права
Уједињених нација, као што су бивша прва дама САД
Елеонора Рузвелт, лидер грађанских права САД Мартин Лутер Кинг, бивши председник Јужне Африке Нелсон Мандела, бивши председник САД Џими Картер,
бивши Високи комесар УН за људска права Луиз Арбур
и још многи други.
Др Каупинен је заиста изузетна жена, која је службовала у Светској федерацијих глувих више од 30 година.
Др Каупинен је постала прва жена председник СФГ
(1995.), пошто је претходно била на месту њеног потпредседника (од 1983.) и генералног секретара (од
1987.). Била је извршни директор финског Удружења
глувих у периодима 1976-1987. и 1991-2006. Она је активно сарађивала са лидерима међународних организација особа са инвалидитетом и као члан, а и као председавајући управног тела Међународне алијансе инвалида. Као умировљени председник СФГ од 2003. и почасни председник СФГ од 2011. године, она је била инспирација међународној заједници глувих, њен артикулисан и интелигентан “глас“ о потреби да се експлицитно подрже људска права глувих и на локалном, и на националном и на међународном нивоу.

Лиза Каупинен

ји, југоисточној Азији, на Балкану и у северозападној
Русији. Рад др Каупинен у овим пројектима је резултирао проширењем броја земаља чланица Светске
федерације глувих; повећао се на 71 земљу у периоду
1983-2003. Сада глуви у овим областима имају веће користи од својих удружења и сервиса услуга, као и повећано признавања и подршку СФГ. И мада је сада у пензији, она се и даље ангажује у раду СФГ, па тако заузима
место саветника волонтера у Секретаријату СФГ у Хелсинкију, у Финској, у земљи у којој је рођена и одрасла.

Др Каупинен је била посебно ефикасна у обезбеђивању
да се референце о знаковном језику, култури глувих, заједници глувих и идентитету глувих људи укључе у
Конвенцију УН о правима особа са инвалидитетом
(ЦРПД). Фокус Каупинениног рада у области људских
права, међутим, није био искључив и једнострано усмерен само на права глувих лица, већ на људска права за
све. Она је промовисала и права жена и права жена са
инвалидитетом кроз сарадњу са другим активистима на
плану људских права, представницима влада и међународних невладиних организација.

Садашњи председник СФГ Колин Ален, у великој мери
инспирисан Лизиним ликом и делом, на недавно одржаном састанку на високом нивоу у Уједињеним нацијама на тему инвалидности и развоја, је изјавио: “Тек
када владе испуне своје обавезе из Конвенције о људским правима особа са инвалидитетом УН, глуви ће бити равноправни у њиховом свакодневном животу.” Тек
тада ће Лизина животна амбиција, да глуви постану једнаки, бити преточена у њено доживотно дело.

Пасионирана страст др Каупинен за међународним радом довела је до реализације бројних развојних пројеката сарадње у областима као што су организациони развој, документовање знаковног језика, сервиси тумача
знаковног језика, као и пројекти обуке о људским правима у заједницама глувих у Африци, Централној Ази-
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Знаковни језик

Технологија наспупрот преводилаца подршка или замена

Г

одишња скупштина и конференција Европског
форума тумача знаковног језика (ЕФСЛИ) „Технологија наспупрот преводилаца - подршка или
замена“ одржана је од 13. - 15. септембра 2013. године у
Љубљани. Домаћин је било Удружење тумача словеначког знаковног језика које је ове године прославило
десетогодишњицу чланства у ЕФСЛИ-ју.

Тема о технологији и превођењу на знаковни језик је
представљена путем пленарних презентација и радионица на основу различитих перспектива истакнутих стручњака и научника широм целе Европе и света. Које су
позитивне, а које негативне стране технологије, може
ли модерна технологија заменити потребу за преводиоцима знаковног језика? Који су начини да савремена технологија буде подршка и да користи преводиоцима
знаковог језика и услуга које пружају својим корисницима и какве услуге корисници очекују путем модерне
технологије су нека од питања која су разматрана.

На ЕФСЛИ Скупштини су присуствовали делегати из
21. удружења који су пуноправни чланови, а Асоцијацију тумача српског знаковног језика представљале су
Десанка Жижић и Вера Јовановић.

Технолошки развој представља нашу свакодневницу и
има утицај на нашу професију и све предности које нуди требало би искористити на најбољи начин како би се
побољшало и олакшало превођење и омогућио квалитетнији живот глувим људима.

На ЕФСЛИ Скупштини, која је била одржана у петак
13. септембра 2013. године, изабран је нови председник
ЕФСЛИ-ја Питер Левлин-Џонс из Велике Британије
као и остали чланови одбора: Кристиан Петер (Немачка), Јоланда Певерели (Холандија), Јосефина Калоусова (Чешка) и Лив Родхоф (Белгија).

Следећа ЕФСЛИ скупштина и конференција ће бити од
12. до 14. септембра 2014. године у Антверпену, у Белгији.

Конференцију са темом „Технологија наспупрот преводилаца - подршка или замена“ од 14. до 15. септрембра
2013. године имало је прилику да посети шест тумача из
Србије: Јована Вујић, Марија Марковић, Ивана Бућко,
Светлана Пешић, Десанка Жижић и Вера Јовановић.
По први пут из наше земље су делегирана два глува преводиоца Михаило Гордић и Слађана Гордић на Радном
семинару за Глуве тумаче 12. септембра 2013. године.

Извештај са конференције можете преузети на сајту
Асоцијације тумача српског знаковног језика
www.atszj.org.rs
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Знаковни језик

Тумачи и преводиоци – радост и туга?

К

омитет ФИТ за судске преводиоце (ЦЛТИ) у
сарадњи са Удружењем научних и стручних
преводилаца Србије (УПИТ), под покровитељством Међународне федерације преводилаца (ФИТ) и
уз подршку ЕУЛИТ-е (ЕУЛИТА), организовао је од 19.
до 21. септембра 2013. једанаести међународни скуп:
“Тумачи и преводиоци - радост и туга?”

но њен део судског тумачења и превођења, и на тај начин пружају додатни подстицај уређивању друштвене
инфраструктуре по овом питању, ради што успешнијег
укључивања нашег друштва у међународне интегративне токове.

Оливера Лозић
наша представница
на изборима за Мис света

Асоцијација тумача српског знаковног језика је имала
два представника на међународном скупу који су имали
прилику да чују излагања о преводилачкој професији и
преводилачким праксама и искуствима из 16 држава
широм света.

Н

Учешће наших представника на медђународном скупу
је подржао Савез глувих и наглувих Србије и Црне Горе.

а овогодишњим изборима за Мис света и Мис
Европе који се одржавају током јула у Прагу
(Чешка Република) нашу земљу представљаће
двадесеттрогодишња Оливера Лозић. Оливера је рођена у Новом Саду где је завршила редовну основну и средњу графичку школу. Недавно је дипломирала веб дизајн на Вишој техничкој школи у Новом Саду.

На скупу су се разматрала актуелна питања и токови из
области судског тумачења и превођења. Саветодавне
теме из области преводилаштва и друштвеног положаја
професије. Учесници су кроз дискусију сагледали питања и положај преводилаца у друштву и њихов допринос друштвеном развоју.

Хоби јој је фотографисање и читање књига. Од 2009. године почела је да се бави пантомимом и учествовала је
на разним фестивалима широм Србије. Веома је дружељубива и воли да излази са друштвом.

Како знаковни језик у многим земљама у региону није
истражен и документован, самим тим професија тумача
знаковног језика није регулисана и тумачи не подлежу
провери знања језика и вештина превођења као тумачи
за друге језике, те не могу равноправно да учествују на
конкурсима и да буду равноправни чланови удружења
тумача и преводилаца.
Са друге стране, тумачи за знаковни језик и превођење
са знаковног језика и на знаковни језик у земљама у којима се он може формално учити у високошколској установи и где се они могу усавршити за професију тумача, ти тумачи су део понуде преводилачких агенција за
пружаје преводилачких услуга и надокнада за њихов
рад се не разликује од надокнаде преводилаца за друге
језике.
Скупови као што је овај омогућавају бољем сагледавању сталешке области превођења, а у оквиру тога посеб-
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Корисни савети
преводилаца знаковног језика

С

ам одлазак на међународни састанак је занимљив и забаван. Видиш нова места и научиш нове
ствари, сретнеш старе пријатеље и стекнеш нове. Тумачење на међународној конференцији је увек
изазов. Радићете са колегама из других земаља и тумачити људима који долазе из свих крајева света, са различитим акцентима и степеном знања енглеског језика. За
оне преводиоце који су, на пример, из Шведске или
Шпаније и којима енглески није матерњи језик, то је
још већи изазов. Превођење на енглески, уколико је можда ваш други језик, и знаковни, ако је можда ваш трећи језик, то је већ много тежи посао.
Преводиоци увек морају да се припреме за свој задатак.
Када се ради о превођењу на језик који је ваш други, или
трећи, то је готово обавезно и од пресудног значаја. Без
добрих припрема, ни један преводилац не би могао да
одговори потребама струковне праксе и постигне оптималан степен информисаности глувих лица који су учесници међународних конференција и манифестација.

претходно сазна од преводиоца. При том треба да узме у
обзир и чињеницу да превод увек временски касни
неко-лико речи или реченица за излагањем, те да мора
да га сустигне пре почетка показивања.

Примера ради, рецимо да је доста проблема за преводиоце било на ДХИ Конгресу у Паризу, у јулу 2003. По
завршетку конгреса, уредник Њузлетера Лоис Браг је
замолио неке од нас да за овај билтен напишемо своја
искуства, кроз призму свих примедби и притужби које
смо имали на рачун организације тумачке службе, не би
ли на основу истих извели закључке који би унапредили
ситуацију у будућности.

Други проблем су скраћенице. Од велике нам је помоћи, ако су исте написане у пуном називу, поготово оне
које се користе први пут. Објашњења непознатих и нејасних речи, знакова, термина, итд. итекако нам је увек
добродошло. Да бисмо избегли читање са папира, што
нам је од непроцењиве помоћи, такође се може постићи
захваљујући договору, сарадњи и усаглашености говорника, преводилаца и слушалаца, јер писани језик има
структуру која је веома различита од говора, па је зато
теже истовремено преводити говорни језик на знаковни.

Овде ћу истаћи само најупечатљивије проблеме са којима смо се ми, преводиоци на том скупу, суочили. Некима од нас је било тешко да пронађу било какве информације пре конгреса и да ступе у контакт са Организационим одбором. Такође смо имали проблема са пријемом
материјала за припрему када смо стигли. Ми смо свесни чињенице да је Организациони одбор радио изузетно напорно нон-стоп, и баш из тог разлога сматрамо да
би било боље ако би се одредио неко ко би био координатор за преводиоце и који би се бринуо о свим питањима везаним за превођење, и пре и за време конгреса, а
тиме би истовремено и растеретио Организациони одбор.

Корисно би било да свакој конференцији претходи један краћи састанак на ком би се преводиоцима, између
осталог, предочили и основни технички детаљи, пре
свега везани за просторне, организационе и аудиовизуелне могућности места догађаја. Ту имамо у виду и распоред и удаљеност учесника скупа и екипе преводилаца, затим квалитет аудиотехничких средстава, код којих
је јачина звучника доста важна, поготово за део превођења где се постављају питања и дају одговори. Ако би
се свему томе полагала имало већа пажња, то би било од
велике практичне користи нама преводиоцима. Такође
је од виталног значаја да преводиоци говорног језика,
који преводе на конференцијама, а на које се ослањају
сви други преводиоци, буду врсни и квалитетни професионалци.

Једно је засигурно тачно: тек захваљујући доброј сарадњи између нас преводилаца, како знаковних, тако и говорних језика, и стрпљивости говорника који ће да темпо свог излагања ускладити са степеном реализације
нашег превода, ми преводиоци можемо добро да обављамо свој посао.

Надамо се да ће ови наши предлози бити од помоћи за
убудуће. Најважније је да радимо заједно, усаглашено,
тимски не би ли конференцију учинили што је могуће
више доступном онима којима је и намењена.

При том говорници треба да имају у виду да ни глуви не
могу да гледају на две ствари у исто време. Ако говорник жели да покаже нешто, на пример, слику или знак,
онда је важно да претходно добро процени колико то захтева времена како би га били таман толико да то што
демонстрира може да види и глуви учесник, пошто то

Пиа Вендел
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Краљеви и слушни апарати
Живот познатих личности - политичара, бизнисмена, глумаца, спортиста - увек је у центру пажње обичних људи.
Прича о њиховом успеху за многе је добар пример, те помаже да се досегну постављени циљеви и тежи новим хоризонтима.
На страницама нашег листа повремено пишемо о људима који су носили слушна помагала и који су, упркос тој
чињеници, оставили неизбрисив траг у светској историји.
За Александра Великог, Лудвига Ван Бетовена, Роналда Регана, Томаса Алва Едисона не треба увод, њихова дела су
заувек уписана у историју човечанства.
Сада ћемо рећи о представницима краљевских династија. Јер, и краљеви и краљице су, такође, патили од оштећења слуха, неки од мањих неки од већих.
ГУСТАВ АДОЛФ VI, краљ Шведске, 1882. - 1973.

ХУАН КАРЛОС I, краљ Шпаније

Дошао је на престо 1950. када је имао 67 година. Густав
VI је више него било који краљ допринео стварању тзв.
нове Британија - демократске државе. Током своје 23годишње владавине, спровео је уставне реформе у Шведској (нови Устав је усвојен у 1975. - после његове смрти). Упркос свеопштем расположењу за републиком,
краљ је успео да преокрене јавно мњење у корист очувања монархије. Пресудну улогу у томе су одиграли његови лични квалитети, чиме је стекао велику популарност код народа.

Године 1969. Каудиљо Франко је именовао за наследника шпанског трона Хуана Карлоса, унука последњег
краља Алфонса XIII. Хуан Карлос није требао одмах да
преузме престо, већ тек после Франкове смрти, која се
догодила 22. новембра 1975. У почетку се чинило да ће
његова владавина бити кратког даха. Међутим, краљ је
показао визионарство, спроводећи демократске реформе. Године 1978. донет је нови устав Шпаније, по коме
краљ није само наследник Франка, већ је проглашена
наследна монархија и загарантовани су грађанска права
и слободе. Краљ је себе називао “Краљем свих Шпанаца, гарантом Устава и борцем за правду”.

Густав VI је живео и радио под мотом: “Дужност на првом месту”, једноставно и природно, избегавајући било
какве церемоније и луксуз. Шта више, он није био само
државник, већ и познати научник у области археологије
и ботанике. Године 1953. изабран је за почасног члана
британске академије. Као археолог био је укључен у
бројним експедицијама у Кини (дипломирао је кинеску
уметност), Грчкој, Италији, основао је шведски Археолошки институт у Риму. Као ботаничар, поседовао је
велику колекцију рододендрона. Имао је библиотеку од
80 хиљада књига, и при том заиста прочитао све купљене књиге.
Без обзира на то што је морао да користи услуге слушних помагала, краљ је све до последњег дана активно
учествовао у друштвеном животу државе, а да га
притом оштећење слуха није спутавало при доношењу
великих користи народу.

У Шпанији је 23. фебруара 1981. године организован
војни пуч у циљу свргавања краља и враћања Франковог режима. Тог дана, краљ је учинио несвакидашњи
гест храбрости без премца. Држећи за руку млађег
сина, он се уживо појавио у телевизијском студију који
се налазио на нишану пучиста и побуњеног народа, позивајући их да крену у одбрану демократије. Захваљујући том његовом обраћању, пуч није успео и био је угушен исте ноћи. Након тога, лидер шпанских комуниста
Сантјаго Кариљо, особа која шест година раније тог истог краља називао “Хуан Карлос кратког даха”, преплављен емоцијама је пред телевизијским камерама заплакао узвикујући “Живио краљ!”.
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Хуан Карлос I је врстан радио аматер на кратким таласима и страствени љубитељ једрења. Учествовао је на
многим регатама, па чак и на Олимпијским играма у
Минхену 1972. Цео живот Хуана Карлоса је подређен
интересима шпанског народа и, као прави монарх, он се
залаже за једнака права свих грађана, укључујући и
особе са оштећеним слухом, будући да и сам има
проблема те врсте и носи слушни апарат.

МАРГАРЕТА II, краљица Данске
Владајући краљица ужива велико поштовање данског
народа. Она није само шеф државе, већ и врховни командант оружаних снага.
Још као принцеза Маргарета (рођена је 16. априла
1940.) она се благовремено и у потпуности спремала за
обављање својих дужности. Студирала је филозофију,
економију, друштвене науке и археологију на Кембриџу, Сорбони, Универзитету у Копенхагену, Архусу и
Лондону. У 18. години, она је постала члан Државног
савета и председавала седницама Одбора у одсуству
свог оца, краља Фредерика IX. У периоду 1958-1970.
била је регрут Секције жена Ваздушне ескадриле, где је
студирала различите аспекте војног позива. Поред матерњег холандског, она говори француски, шведски, енглески и немачки језик.

ФАБИОЛА, краљица Белгије
Дона Фабиола де Мора и Арагон је рођена 11. јуна 1928.
у Мадриду, у породици шпанског грофа. Њена породица је морала да побегне у иностранство два пута, а затим се врати у Шпанију - након свргавања династије и
након избијања грађанског рата. Фабиола је завршила
медицинску школу. Бавила се хуманитарним радом, посећујући болнице и клинике. Године 1960. Белгија је
шокирана вестима да је на помолу свадба окорелог нежење краља Бодуена I и непознате шпанске племкиња.
Веначање је обављено 15. децембра 1960. Упркос неколиким трудноћама, краљица није могла да има бебу.
Помиривши се са судбином да неће моћи да се оствари
као мајка, она се посветила добротворном раду. Управо
захваљујући њеној непосредној иницијативи, у земаљи
су се појавили први центри за слушна помагала. Фабиола је постала покровитељ музичког такмичења названог по краљици Елизабети и председник је фонда који

Позната је чињеница да је у сфери интересовања државника, па и монарха, између осталог, готово увек

носи име краља Бодуена. Њен рад се фокусирао на заштиту материнства и детињства.
Краљица посебну пажњу посвећује проблемима деце
са сметњама у развоју и деце са менталним поремећајима, као и положају жена у земљама трећег света. Средства од објављивања своје књиге “12 предивних бајки
краљице Фабиоле” упућују се у добротворне сврхе.
У последњих неколико година краљица Белгије је почела да губи слух. Иако монарсима не приличи да отворено признају и говоре о својим слабостима, Фабиола се
мирно носи са том чињеницом и увек радо подржава
иницијативе које доприносе побољшању квалитета живота особа са оштећеним слухом и глувих лица.
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Глуве особе у затвору
цама информације нуде на енглеском као другом језику.
Затим, да су глуве особе у затвору углавном мушког
рода, као и да нема много информација о женским глувим затвореницима. Те да су сервиси за глуве у затворском систему широм земље у најмању руку у ужасном
стању.

“Закључајте их и баците кључ” – синтагма је која се
често може чути у вези затварању људи који су починили злочин.
Шта се дешава са глувим особама кад оду у затвор?
Можемо рећи да они нису потпуно заборављени, све
док има људи попут Марка Ерлихмана.

Ја знам једну ситуацију у којој је приступ телепринтеру био ограничен због злоупотреба од стране затвореника који је на једно уво био наглув а на друго глув, па
је на рочишту говорио без ичије помоћи. Он је некако
сазнао за могућност коришћења бесплатних међуградских телефонских позива преко релеја и почео да злоупотребљава ТТИ. То је разљутило остале глуве затворенике, и они су се жалили управнику да им тај затвореник ограничава ТТИ услугу. Из онога што сам недавно сазнао, ситуација је таква да је ТТИ услуга још
увек ограничена, а ублажавање исте тече веома споро.
Неки од затвореника не могу често да телефонирају,
јер њихове породице не могу те позиве да плате.

Ерлихман је администратор за глува и наглува лица у
затворима. Преносимо његово виђење ситуације “из
прве руке“ када су питању положај, права и поступања
према овој категорији особа са инвалидететом.
“Оно што ја чиним у затвору је да једном месечно петком ујутро за време школе, а још чешће у току слободног времена, проводим два сата у проповедању Библије
глувим и наглувим затвореницима. Те часове духовности обично похађа углавном њих двоје, троје, максимално шесторо. Могу рећи да ми тренутно не располажемо прецизним подацима о броју глувих / наглувих затвореника у затвору у земљи. Једине чињени-це које имамо
у сазнању о притвореним глувим и наглу-вим лицима су
оне које добијамо од Министарства рада и социјалних
услуга, односно његове затворске службе. Помислимо
да смо заиста срећне руке кад наиђемо на затворског
стражара који нам о томе може нешто конкретније
рећи. Знам да отприлике 25-30 глувих / наглувих затвореника има у затвору у Калифорнији. Исти сам посетио септембра прошле године, када сам учествовао на
конференцији о мрежи затворских јединица са глувим /
наглувим затвореницима у Бејкерсфилду, Калифорнија.
Тексас има највећу групу глувих / наглувих затвореника
– њих око 90 - 100. Док на нивоу целе земље бројке варирају од 10.000 до 20.000.

Дакле, шта могу рећи да сам закључио на основу онога
што сам до сада видео (још увек прикупљам и истражујем ...), то је да је живот изнутра, у затвору, у великој мери двоструко затворски за оне који су глуви и наглуви."
Ерлихман има свој интерактиван сајт, на чијим страницама је аудио-визуелно-знаковни Центар за помоћ глувим особама у затвору. Мрежа такође помаже бившим
глувим затвореницима и породицама глувих затвореника. Помоћ је обезбеђена и од глувих верника који желе да допру до глувих људи у затвору у оквиру својих
парохија.
Џејми Берке

Док сам прикупљао неке од ових информација, приметио сам да се на његовим (затворским) веб страни-
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Терапија матичним ћелијама из пупчаника
повратила слух девојчици од 2 године

В

ирусна инфекција која је напала Стефани Конор
током трудноће ставила је њену нерођену бебу у
ризик за неуролошко оштећење и доживотно
оштећење слуха.

“Било је трауматично”, рекла је Стефани, описујући
моменат сазнања о стању њеног детета.
“Било је као да оплакујете губитак детета”.
Са навршених годину дана, беба Мадлен била је комплетно глува на десно ухо а на левом уху дијагностикован је значајан губитак слуха. Мада је апарат помогао у
појачавању неких звукова, исти никада не би довео до
опоравка од већ начињене штете у њеном уху.
Међутим, једноставна експериментална процедура у
којој је поридица Конор укључила Мадлену, врло вероватно јој је повратила слух и обрнула ток њеног поремећаја.

По први пут, доктори експериментишу са матичним ћелијама из крви пупчаника за регенерацију слуха код
деце која пате од губитка слуха.

Наиме, у јануару 2012. године, Мадлен је са две године
постала прво дете које је примило експерименталну
терапију за лечење губитка слуха кроз клиничку студију на Мемориал Хеман-Тексас Медикал центру, током
које су јој у ухо убризгане матричне ћелије које су до тада биле похрањене у банци матичних ћелија.

Ова студија, која траје годину дана, пратиће 10 деце, укључујући и Мадлен, која су старости од 6 недеља до 18
месеци, а која су оштећеног слуха и са својим матичним
ћелијама похрањеним у некој од породичних банка.
“Постоји неколико третмана за губитак слуха, али
већина њих заснива се на појачавању звукова, а не на
преокретању процеса губитка слуха”, рекао је др Самир Факхри, професор и директор програма на Одељењу Оториноларингологије, Мемориал Хеман-Тексас
Медикал центра, који је истовремено и вођа студије.

У наступајућих шест месеци, Стефани каже да је била
сведок драстичног побољшања Мадленине могућности да чује.
“Раније, када би нешто чула, свуда би гледала”, каже
Стефани.

Пошто је Мадлен део студије која се тренутно спроводи, није сасвим јасно колико је перципирано побољшање, које је приметила породица Конор, заиста изазвано
терапијом матичним ћелијама.

“Сада примећујемо да главу окреће искључиво у смеру
извора звука”.
Мадлен је, такође, по први пут почела да говори.

Мадлени је већ на првој контроли, која је тестирала њен
говор и језички развој, на основу кључних индикатора,
регисртровано да је дошло до побољшања у слуху.

Више од две деценије, трансплантација матичних ћелија из крви пупчаника–било да су матичне ћелије самог
детета или добијене од другог детета, у зависности од
врсте процедуре–користи се за лечење иначе смртоносних болести које укључују: поремећаје крвног система,
имуних болести и неких врста канцера.

Факхри каже да је и даље сувише рано да би се одредило да ли је процедура заиста помогла Мадлени и да ли је
помогла и другој деци.
“Ако има побољшања, исти би требало да се открије
за шест месеци до годину дана”, рекао је Факхри.

Инфузија матичних ћелија у тело врло вероватно има
такав потенцијал да веома успешно може да опорави и
регенерише друге оштећене ћелије, па и цела ткива.

“Ми не можемо да одредимо да ли је дошло до свеопштег побољшања на основу случаја само једног детета”.

Регенеративна терапија у којој се користе матичне ћелије добијене из крви пупчаника, тренутно се испитује
кроз терапије за лечење поремећаја, као што су церебрална парализа и оштећења мозга.

Ако резултати покажу значајно свеукупно побољшање
код групе деце која су обихваћена студијом, деца која
имају стечени - не генетски - губитак слуха, могу имати
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ребама, нема веће среће и од самог сазнања да постоји
могућност да се помогне мом детету, само то је огромна ствар”, каже Стефани.

користи од ове терапије.
“У овом моменту, још увек званично не тврдимо, нити
предлажемо да се матичне ћелије користе као терапија за губитак слуха”, рекао је Факхри.

“Јер, нема ничега што се може упоредити са тим када
успете да вратите свом детету нешто што му је одузето!”
Извор: еКапија

Претходне студије код мишева указују на дуготрајну
репарацију слуха након инфузија матичних ћелија. Др
Факхри каже да је веома вероватно да ће подухват успети, те да ће деца као Мадлен имати опорављен слух заувек.

Аспирин лош за слух

“Начин на који матиче ћелије раде је да помажу у репарацији”, каже др Факхри.

М

“Једном када репарирате насталу штету, не постоји
никаква индикација да ће се та поправка током
времена поново урушити!”
Стефани Конор каже да је побољшање која она до сада
види код своје ћерке сасвим довољно да може да буде
задовољна и захвална што је уопште уврштена у студију, и нада се да ће се иста показати као делотворна у
репарацији губитка слуха, што би могло и другој деци
да омогући овакву врсту терапије.

еђу сталним нежељеним ефектима аспирина,
амерички лекари су додали још један -ризик
од губитка слуха.

Прекомерна употреба аналгетика (аспирин, парацетамол, итд) повезан је са повећаним ризиком од оштећења
слуха, закључак је опсежног истраживања групе америчких лекара.
О могућности негативних ефеката аспирина на слух
знало се и раније. За здраве људе, који узимају ову врсту
лека само неколико пута годишње, претпоставља се да
нема опасности, али је за истраживаче индикативно да
провере какве ефекте на слух има аспирин и други
нестероидни антиинфламаторни лекови који се користе
као редовна средства против болова.

“За мене, као мајку која има дете са специјалним пот-

Беби у уву
процветао маслачак!

Тим лекара из више научних и медицинских институција широм САД (укључујући и Универзитет Харвард)
пуних 18 година се бавио посматрањем 26 хиљада људи, који су учествовали у овом истраживачком пројекту.

Топло и влажно окружење погодовало расту цвета.

Д

Анализа статистичких података, прикупљених током
свих тих година, је показала да је ризик од делимичне
глувоће за око трећину већи у случајевима редовног
узимања аспирина, него тамо где би се лек пио само повремено.

Маслачак је процветао до те мере да је затворио канал, и
најмањи притисак на уво је могао изазвати унутрашње
крварење, а тиме и тешка оштећења, објаснили су доктори.

Стручњаци, пак, упозоравају да не треба преуранити са
закључцима, јер, како истичу, примену лекова на трајној основи треба да одређује лекар, с тим што сваки лек
има своје главне и споредне ефекте, а и сваки од њих делује сам за себе специфично, а у комбинацији са другима посве другачије.

октори у Пекингу успешно су хируршким путем
из ува шеснаестомесечне девојчице одстранили
маслачак који јој је у потпуности затворио ушне
канале.

Девојчица Ранран неколико месеци често је чешкала
уво и давала до знања да је боли, а родитељи су је одвели у болницу тек када је бол постао несношљив и када
су и сами приметили да у њему нешто расте.

АНТИБИОТИЦИ СМАЊУЈУ КВАЛИТЕТ СЛУХА
Амерички истраживачи тврде да дуготрајно коришћење антибиотика смањује квалитет слуха. Спроведене
анализе су испитивале како на слух пацијената дечијег
узраста делује примена канамицина и гентамицина.

“Није било другог решења. Морали смо да оперишемо
девојчицу. Маслачак је процветао до те мере даје најмањи притисак на уво могао да изазове унутрашње крварење, а тиме и тешка оштећења”, објаснио је шеф
одељења за оториноларингологију болнице у којој је
цвет хируршким путем уклоњен. Доктор је објаснио да
је топло и влажно окружење погодовало његовом расту.

Том приликом је утврђено да се у 10-20% случајева код
пацијената са дуготрајном употребом ових антибиотика манифестовало погоршање слуха.

Из ушију лекари су вадили и горе ствари од цвећа, па су
тако у јулу једној Енглескињи из ува извадили црве, а
лани једној Кинескињи паука.

Стручњаци су објаснили да превелике дозе антибиотика утичу на аудио систем у оној мери у којој то чини стални утицај буке на бубну опну.

Извор: Доктор.нет

Извор: www.realt5000.com.au
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Удисањем кисеоника вратила слух

Х
љења.

ипербарична комора допрема кисеоник у “критичне” просторе у уву где је он снижен или где
га нема, што помаже у лечењу одређених обо-

По повратку са годишњег одмора Д. Т. (32) из Београда
доживела је шок – изгубила је слух на једном уву. Одмах
је отишла код лекара у дом здравља, али је добила
погрешну дијагнозу. Лутала је дуго од лекара до лекара
док јој није саопштено шта јој се догодило – доживела
је инфаркт ува.
“Радим у срењој школи и први дан на послу после одмора у секунди сам схватила да ништа не чујем на лево
уво. Најпре сам добила инјекције кортикостероида, а
имала сам и два третмана бушења бубних опни. Онда
сам добила препоруку да одем у Војномедицинску академију, где су лекари констатовали да имам потпуно
оштећење слуха због инфаркта средњег ува. Речено ми
је да пробам да идем на лечење у хипербаричну комору,
што сам и учинила, а уједно сам око две недеље примала инфузиону терапију”, објашњава Д. Т. за Политику.

Др. Милорад Рабреновић

На терапију удисања кисеоника у хипербаричној комори ВМА ишла је око 3 пута, а бољитак са слухом је приметила већ после девет “сеанси”. Сада већ добро чује, а
смета јој једино бука, и то када више људи прича у исто
време.

зависи од сваког пацијента понаособ и колико је слух
“пао”. Ако није много оштећен, саветује се одлазак на
10 до 15 третмана, а ако јесте потребно је 20 боравака у
комори, после чега се прави пауза, а онда следе нови
третмани. Најбољи успех се постиже када се особа чим
дође до оштећења слуха јави на преглед.

Она није једина којој је “удисање кисеоника” у посебној комори донело побољшање. Како објашњава пуковник прим. др Милорад Рабреновић, начелник Центра за
хипербаричну медицину ВМА, са проблемом акутне
глувоће сусрећу се углавном специјалисти ОРЛ, али се
све више људи јавља и њима а помоћ.

“Имали смо у комори седамдесеттрогодишњу пацијенткињу која слабије чује и жалила се на зујање у ушима. Дошла је код нас због проблема са периферном циркулацијом, али и ово је поменула у разговору. После око
15 третмана била је срећна јер је могла да прича мобилним телефоном. Већ дуже време нам долази један младић који је имао ударац у главу и због тога изгубио слух
на оба ува. Он је још у фази лечења, али већ разуме све
када причамо, што раније није могао.

“Изненадни губитак слуха се углавном јавља када ушна
маст, церумен, запуши ушни канал и то се решава испирањем. Други проблем је када уво “нападне” неки вирус услед прехладе или инфекције, јер он захвати ушни
живац и изазове проблем. Највећи проблем су инфаркти ува, који су васкуларне природе, јер је реч о крвним
судовима ува и ока, који су најситнији у организму. Догађа се да особа ујутру устане и да не чује ништа на
једном уву или да јој се губитак слуха догоди изненада у
току дана. Човек то веома бурно доживи и када дође
код нас објашњава да има и поремећај равнотеже и зујање у ушима. Симптоми се јављају због тога што се
управо у срдњем уву налази центар за равнотежу”, истиче др Рабреновић.

Друга је ситуација са онима који су рођени глуви, јер је
њима ушни живац повређен или имају урођену аномалију. Ту не можемо да помогнемо”, додао је др Рабреновић.
Извор: Политика онлајн

МОЈА СЛИКА О ЗВУЦИМА

За овакве проблеме постоји терапија медикаментима,
каже он, али је последњих година доказано да хипербарична комора због допремања кисеоника у “критичне”
просторе у уву, где је он снижен или га нема, омогућава
бољитак. Суштина је у томе да се кисеоник “допреми” у
одређена ткива где иначе не долази. Захваљујући том
третману, развија се капиларна мрежа и проблем се превазилази. Колики је број третмана у комори потребан,

Целим бићем доживљавам
готово све дивне звуке
јер то моја душа чује
оно што слух наслућује
Славица Вујић

26

СГНСЦГ

Наука

Оштећење унутрашњег увета ствара хиперактивност?

П

роблеми које одрасли људи, а нарочито деца, имају са
оштећењем функција унутрашњег увета могу бити
разлог за хиперактивност, сугерише једно истражива-

Научници сугеришу да би исти процес могао да се изолује и
усмери на људе и да би могли да се произведу лекови који би
могли да под контролом држе хиперактивност деце са поремећајима унутрашњег увета.

Експерименти кој су спроведени на мишевима у лабораторијским условима су показали да поремећаји у функционисању
унутрашњег увета изазивају промене у мозгу које доводе до
хиперактивности. Ово сазнање би научницима могло да буде
од изузетне користи у проналажењу узрока и ефикаснијем лечењу поремећаја у људском понашању.

“Наша студија je дала први доказ да сензорна оштећења попут унутрашњег увета могу да произведу специфичне молекуларне промене у мозгу које мењају људско понашање,” рекла је професорка Џин Херберт.

ње.

Стручњаци, који су такође радили на овом истраживању, кажу
да вероватно постоји и генетска веза која доводи до хиперактивности, али да озбиљно треба узети у разматрање и сензорна оштећења која би могла да буду главни узрок поремаћаја у
понашању. Међутим, они наглашавају да би код ових открића
ипак требало бити опрезан и да би директно повезивање оштећења унутрашњег увета и поремећаја понашања требало и
потврдити у следећим озбиљним тестовима.

Амерички и енглески научници су након анализирања ових
сазнања саопштили да су открића врло "интригантна" и да би
са њима свакако требало наставити. Поремећаји функција
унутрашњег увета, нарочито код деце и тинејџера, имају утицаја на проблеме са слухом и равнотежом, а научници су код
особа са тим поремећајем често приметили и промене у понашању, мада до сада није примећена директна веза. Ово истраживање посредно сугерише да поремећаји са унутрашњим
уветом доводе до промена у мозгу које потом узрокују озбиљне промене у понашању.

Синдром хиперактивности отприлике погађа од 2 процента
до 5 процената деце и младих људи, а уобичајени симптоми су
непажња, изузетна активност и импулсивност. Први симптоми овог поремећаја уобичајено се примећују код деце узраста од 3 до 7 година.

Тим са Kолеџа “Алберт Ајнштајн” на Mедицинском факултету “Јешива” у Њујорку је приметио да су неки мишеви у лабораторији константно јурили свој реп за време експеримента.
Сви тестирани мишеви су били са озбиљним оштећењем слуха и унутрашњег увета - практично су били 100% глуви. Део
унутрашњег увета, кохлеа, који је одговоран за слушање и равнотежу им је био озбиљно оштећен, а након што су научници
у здравим мишевима пронашли и блокирали мутирани ген
Слц12а2 који се налази и у људима, они су постали изузетно
хиперактивни. Након тога су испитали стриатум, подручје у
центру мозга које је одговорно за контролу покрета, а резултати су показали повишене нивое два протеина пЕРК и пЦРЕБ.

Извор: ББЦ

Дјевојчица изненадила
и разнежила глуве родитеље

П

Мишевима са генским поремећајем су потом дали инјекције
халоперидола, лека који се користи за лечење тикова - неконтролисаних покрета код људи, који су показали охрабрујуће
резултате.

етогодишња Клер Кох нова је звезда на интернету.

За разлику од бројних других” једнократних” звезда,
ова девојчица је направила нешто истински позитивно.
Њени родитељи су, наиме, глуви, а она је пронашла начин да уживају у њеној представи. И док су сви њени
вршњаци опонашали покрете које су научили, она је на
знаковном језику родитељима показивала шта пева.
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САД

Глуви кадет
није за америчку војску

Ј

ош од малена Кит Нолан је био фасциниран војном
и поморском историјом и уопште не чуди што је,
опредељујући се за свој будући позив, изабрао баш
војну каријеру.
Нолан је, међутим, глув. Његов отац, Кевин је био прва
у историји глува особа (од рођења) која је изабрана на
неку јавну функцију (одборник у Нортхамптону, Масачусетс, 1986-87). Отуда не изненађује податак да је породица здушно подржала Китове амбиције.

Он је најпре похађао Школу Кларк (где је његов отац 21
годину радио као учитељ и саветник), а диплому стекао
на Школи за глуве Мериленд 2001. У више наврата је
покушао да упише војне студије на различитим местима, али је увек био одбијен. Бити глув значило је аутоматску дисквалификацију, чак и ако су глуви кандидати
били у сјајној физичкој кондицији.
Зато је Нолан “променио брзину”, уписао ЦСУН, стекао диплому Факултета политичких наука и 2010. године, на препоруку свог професора, постао предавач у оквиру програма за глуве на Високој школи Тафт.
Три ствари су се десиле и тако саме по себи распламсале ватру његових старих амбиција.

податке да су бројни глуви били војници у војскама
Конфедерације и Унија за време америчког грађанског
рата, а прегршт студената и дипломаца са Галодет колеџа били регрутовани током Другог светског рата, и на
крају да тренутно неколико десетина војника са инвалидитетом, већина њих су ампутирци и један слеп, задржано је и даље од стране америчке војске у активну
службу.

Када је предавао о мексичко-америчком рату, ученик
му је пришао после часа и рекао да би волео да иде у војну школу. Нолан је ухватио сам себе како му одговара
истим речима као што су и њему самом: ”Не, не можеш, ти си глув”. Тада је сазнао од пријатеља да су
израелски одбрамбене снаге примиле у своје редове
квалификоване глуве људе да им служе на разним цивилним положајима. Заинтригиран, он је отишао у Израел, прикупио документацију о истима и интервјуисао
их.

И трећа ствар, ЦСУН је увео Програм обуке резервних
војних официра (РОТЦ), а када је Нолан контактирао
старешину и питао га да ли би могао да ”пропрати неколико часова”, одговор је био да га позива да им се придружи као ”ванредни учесник”. Одушевљен, Кит је напустио посао наставника како би се што боље посветио
својој новој захтевнијој улози. ЦСУН је за његове потребе обезбедио преводиоце. А Кит је њихове услуге
тражио не само за време наставе него и током свакодневне физичке обуке у раним јутарњим сатима (5:30), али

Ослањајући се на резултате овог истраживања, Кит
Нолан је касније на 98 страна написао семинарски рад о
глувима у војсци, анализирајући улогу глувих израелских војника, како су глуви људи заузимали војне положаје у историји САД, укључујући Ераст "глувог" Смита
који је играо кључну улогу у тексашким ратовима, као и

28

Из света глувих
и викедном током праћења његових колега кадета у
”лабораторије” (поља обуке) у војној бази. Он није тражио посебан третман, и није добио ништа више. Био је
третиран као и сваки други питомац. Старешина је био
толико импресиониран његовом мотивацијом и истрајношћу, ”он пружа 110% своје воље, знања и труда”,
имао је обичај често за њега да каже. Издао му је пуну
војну опрему: униформу, кевлар кацигу, врећу за спавање, ранац. У почетку је била мала недоумица да ли ће му
бити дозвољено да се придружи осталима у вожњи Чинук хеликоптером, али, на Ноланово опште задовољство и срећу, испало је све добро. Након тога, он више
није био тамо неки придодати учесник обуке. Његов
статус је промењен, постао је ”редовно уписани” кадет
са пуноправним учешћем.

СГНСЦГ

Човек намерно
„жарио, палио“
и пребијао своје тело

У Хоторну, Калифорнија, полицајци тукли невиног човека до бесвести, а онда га оптужили за нападa и сад
се суочавају се са оптужбама за кршење грађанских
права над глувим човеком.

Он и његове колеге кадети – младићи и девојке из различитих средина, превазишли су комуникацијске баријере, разрадили су своје специфичне системе разумевања и научили да раде и делују заједно, тимски. Из тога
су никла и осећања припадности, другарства и пријатељства. ”Ово је моја страст”, објашњавао је Кит публици на презентацији ЦСУН. ”Волим ове момке.”

Ч

етири полицајца у Хоторну, Калифорнија, САД,
претукла невиног глувог човека до бесвесног
стања кад он није могао да им одговори на њихова питања током рутинске контроле, а потом га оптужила за напад.

РОТЦ има четири нивоа. Нолан је успешно завршио прва два до маја 2011. Када су војни званичници сазнали
да он хоће да ”унапреди” статус (за студенте који очекују да ће бити актирани у војну службу након дипломирања), oбавестили су га да не може да настави обуку
на трећем и четвртом нивоу. Одузет му је статус ”редовно уписаног” кадета и морао је да врати униформу и
опрему. Све то, упркос одличним карактеристикама добијеним како од стручних кадрова тако и својих колега
кадета, који су га, сазнавши за одлуку, подржали и позвали да се тако лако не предаје и не одустаје од својих
жеља.

Глуви човек је поднео тужбу тврдећи да је брутално нападанут док је у свој аутомобил паковао своју сноуборд
опрему. У тужби, поднетој ове недеље од стране Велике
Лос Анђелеске агенције за глувоћу у име Џонатана Мајстера, наводи се да су припадници хоторнске полиције
починили кривично дело кршења грађанских права федералног Америчког акта о инвалидности јер су користили прекомерну силу и извршили агресију над тужиоцем. Такође се напомиње да је Мајстер покушао на
знаковном језику да објасни полицајцима да не може да
их чује, када су га пресрели у дворишту куће његовог
пријатеља, одакле је износио своје, тамо остављене,
ствари.

Он је контактирао конгресмена Хенрија Ваксман, надлежног за његов дистрикт, и замоливши га да истражи
могућности како би се нашао неки начин који би омогућио глувима да служе у америчкој војсци. Он је пронашао довољно преседана у прилог томе, јер се све, углавном, своди на то да је за то искључиво потребно извршити промену прописа којим се забрањује да глуве
особе могу бити кандидати за војну службу.

Према полицијском извештају, комшија је позвао полицију, сматрајући да се Мајстер сумњиво понаша, пошто
није одговарао на његове вербалне позиве преко улице.
“Полицајци су угледали Мајстера док је он ишао кроз
капију, из дворишта свог пријатеља, носећи неке од
својих личних ствари у свој аутомобил“, пише у тужби.
“Када их је угледао, он је спустио ствари и показао им
да је глув и да није могао да их чује. Отишао је до њих,
али, чим им је пришао, полицајци су га зграбили за руке и
покушали да му их ставе иза леђа. Пошто је глув, господин Мајстер зависи од својих руку, уз помоћ којих комуницира. Изненадна агресија полицајаца, као и проузроковани бол од њихових насртаја, плус ометање способности да комуницира, код господина Мајстера су утицали да рефлексно повуче руке од “чувара реда и закона“ и устукне корак-два назад и тако себи створи простор да може да комуницира.“ Међутим, дешава се то
да два полицајца, колико их је у почетку било, почну да
се боре са Мајстером не би ли му на руке ставили лисице, и да им он ту њихову намеру успешно осујећује, како стоји у полицијском извештају, и било је тако све док
им нису притекла у помоћ још два полицајца.

Нолан је сада замена наставнику у Школи за глуве Хораце Мен у Бостону. Он је одржао неколико презентација у школама за глуве и факултетима, говорећи о својим искуствима као кадет РОТЦ и подизању свести
јавности о изводљивости да глуви службују у војсци.
Он напомиње да чак 80% свих војних позиција припада
уствари оним које су цивилне врсте и да је управо многе
од њих могуће попунити способним, специјално обученим и стручно квалификованим глувим људима. Иако
многи људи очигледно и даље мисле да глувима не би
требало бити дозвољено да се ангажују у војним снагама земље, Кит Нолан ипак има све већи број присталица.
извор: Deaf person of the month
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му као особи са инвалидитетом загарантована федералним Америчким актом о инвалидности, тврдећи да је
полиција према њему испољила непотребну и претерану агресивност. “Ми смо заиста забринути због проблема које имају глува лица пред законом да заштите
своја права“, рекла је Паула Перлман, Мајстеров адвокат. “Он није радио ништа друго него покушавао да
побегне од људи који су га тукли и пекли.“ Она даље објашњава да се “овај инцидент догодио у значајном делу”, јер Полицијска управа Хоторна не шаље своје функционере и кадрове на обуку како треба поступати и комуницирати са људима који су глуви или оштећеног
слуха“. “Хоторнска полиција није обезбедила ефикасну
комуникацију и интеракцију са том групацијом особа
са инвалидитетом, чиме врши дискриминацију према
њима.“

Полицајац Ерик Бристон је изјавио да су, тек кад су
пристигли полицајци Џефри Тисл и Џефри Лос, Мајстеру стављене лисице. “Одмах сам Мајстера зграбио
за ноге, јер сам једино тако могао да помогнем колегама да стекну контролу над њим, али нисам могао да
му држим обе ноге“, наводи се у Бристовој изјави.
“Осетио сам да ме неко чупа за косу, а кад сам подигао
главу, видео сам да то Мајстер ради.” Полицајци су га
затим тукли рукама и ногама по леђима и стомаку, и гушали за врат.
На крају је Лос пуцао у Мајстерова леђа из пиштоља са
шок мецима, и човек је пао на земљу, млатарајући рукама и ногама. Полицајци су се бацили на њега, а он се
ни тада није тако лако предавао, па га је Бристон ударио
електричним пендреком по леђима два пута, а онда је и
Марк Халтрен то учинио, само овог пута по стомаку.
Према полицијским извештајима, полицајац га је потом
окренуо на стомак, сео на њега и ставио му лисице.
Мајстер је без свести одвежен у болницу, а када је дошао к себи дао је изјаву да је су га напали полицајаци.
Полицајци су, међутим, описали Мајстера као “исувише агресивног и насилног“, те да се повредио кад је заправо њих, службена лица, напао. Мајстер је, истина,
одведен у полицијску станицу и тамо у притвору провео извесно време да би недуго затим био пуштен.

“Постоје подаци о мношто случајева полицијског пребијања и чак физичког и психичког насиља од стране
припадника полиције над инвалидима широм нације.
Почев од људи у инвалидским колицима до дијабетичара, полиција је употребљавала силу која се користе само као последња опција пре смртне казне ... Све то је
због недостатка обуке у полицијским управама и изостанка њихове спремности да се казни свако ко се не понаша у складу са правилима понашања и овлашћењима.“

Он тужи полицију за кршење грађанских права која су

Стив Вотсон , Инфоварс.ком

Оакака, Мексико:

Глуви полицајци будно мотре на мексичке улице

Н

ајновија група од 20 припадника полиције у колонијалном граду Оакака не може да чује, или
не говори.

Када ови полицајци примете нешто сумњиво, они та
своја запажања знаковно показују својим преводиоцима који потом то говоре полицијским диспечерима.

Ова група полицајаца, названа Анђели ћутања, делују
преко видео камера даноноћно надзирући улице овог
града и трагајући за починиоцима прекршаја.

“Оаксака је тако први град у Мексику који је регрутовао полицајце који не могу да говоре или чују. Све ово је
део пилот програма из области инклузије особа са
инвалидитетом”, објаснио је Игнасио Вилалобос Каранса, портпарол Одељења за јавну безбедност у граду.

Синтија Зепеда, директор Хитних служби Оакака државе, рекао је да припрадници ове специфичне групе интервентне полицијске бригаде имају високо развијену
визуелну перцепцију и смисао за лако уочавање дискхарминије и пролема.

Вилалобос је уверен да би, да је којим случајем ова група полицајаца била ангажовано пре годину дана, они
помогли при хватању много већег броја дилера дроге и
лопова.

“Они нам омогућавају да приметимо ситуације које
можда особа која нема инвалидитет не би приметила.
Они читају са усана и прате сумњиве покрете у маси
народа", објашњава Зепеда.

“Програма привлачи међународну пажњу. Било је људи
из Енглеске, из Арапских Емирата, из Немачке, из Аргентине, који су нам се обратили са жељом да сазнају
како наш систем функционише”, додао је Вилалобос.

Недавно је једног поподнева, један од полицајаца приметио човека који му је деловао сумњиво како се врти
око извесне женске особе. Када су на његову иницијативу, камере зумбирале тог човека и на њему застале
пратећи га неколико минута, испоставило се да је он у
пролазу жени дотурио малу пластичну кесу у којој је
била марихуана. Само неколико минута касније полицијска патрола га је сустигла и привела.

извор: Асоциатед , Хозе Мариа Алварез,
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За потребе муслимана
који говоре арапски
и заједницу глувих
издвојено 48 џамија
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Загреб први град у Европи
са хостелом за глуве

И

деју хостела предложили су чланови Удружења
за културу особа оштећена слуха Хрватске “Свет тишине”. Пројекат је још у зачетку и не зна се
ни локација, но онде би радиле особе са инвалидитетом. Градоначелник града Загреба Милан Бандић је такву идеју подржао на отварању изложбе Мој град, на
којој су изложени радови „глувонемих“ особа.
Град Загреб могао би тиме бити први град у Европи са
отвореним хостелом који је намењен глувим особама.
Иницијатива је потекла од Удружења за културу особа
оштећена слуха Хрватске “Свет тишине” која је добила
одобрење и зелено светло градоначелника Милана Бандића.
Иако је пројекат тек у зачетку и још није позната локација на којој би се градио, зна се да би у хостелу нова радна места пронашле управо особе са инвалидитетом.

“Још је рано говорити о целом пројекту. Тек у понедељак одржат ћемо састанак са прочелницом Вишњом
Фортуном и пробати договорити што више детаља.
Ово је тек идеја”, објаснила је Ванда Шаговац, председница удружења.
Наиме, чланови “Свијета тишине” су позвали градоначелника у галерији у Реметинечкој цести 77 на изложбу
радова њихових уметника под називом “Мој град”.

О

дељење је, у сарадњи са Сервисом за хуманитарне услуге града Схарјаха, већ одредило експерта за превођење проповеди са арапског на знаковни језик.

“Захваљујући нашој глувој заступници Катарини Тонковић, сада су нам проблеми особа са оштећеним слухом јаснији и реализирамо бројне пројекте, па тако и
идеју хостела”, поручио је Бандић.

Одељење за послове исламске заједнице (ДИАС) је
претходно издвојило 48 џамија широм Емирата у којима ће муслимани, који не говоре арапски и припадници заједнице глувих, задовољавати своје верске потребе.

Извор: “Вечерњи лист”, Загреб

У саопштењу, које је дао шеик Сакр бин Мохамед Ал
Касим, председника ДИАС по окончању седнице Консултативног већа, одржаног у четвртак, се каже: “Одељење је исказало спремност да задовољи потребе свих
сегмената друштва, и у том смислу је предузело све радње не би ли се омогућило да се убудуће у 48 џамија проповед држи на урду, малаиаламу, пасхту, тамилу, енглеском и знаковном језику.“
Одељење је, у сарадњи са Сервисом за хуманитарне услуге града Схарјаха, већ одредило и експерта за превођење проповеди са арапског на знаковни језик.
По речима имама Ахмед бин Ханбал џамије “Тај сервис
је први такве врсте у земљи који ће радити у корист
особа са оштећеним слухом“.
Ахмед Шабан

Милан Бандић долази на изложбу
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Играј лик са инвалидитетом

У

кључио сам радио прошлог петка баш у време
када је у емисији Фреш муви филмски критичар
Давид Еделштајн рекао да је “Сесионс” (нови
полу-измишљени филм о животу писца парализованог
испод врата од детињства због дечје парализе) био
бољи од неких других “Оскар-мамац инвалидских филмова” које је те недеље видео.
Доста цинично? Рекло би се...
Његовој изјави нема места? Чини се...
Мада ...
Узмите Ал Паћина, на пример. Он никада није добио
Оскара ни за један ''Кумов'' филм, али јесте када је надахнуо лик слепог човека у “Мирису жене”? Вaух! Тек онда је постао најбољи глумац!
И не само он, и Дастин Хофман је добио Оскара за најбољег глумца у главној улози за тумачење аутистичног
јунака филма “Кишни човек”, Данијел Дал-Луис за улогу особе са церебралном парализом у филму “Моје лево
стопало”, а Џон Војт за лик параплегичара у филму
“Повратак кући”. При том је Марли Матлин освојила
Оскара за најбољу глумицу у главној улози у филму
“Деца мањег Бога”.
Кад погледате, доста је глумаца и глумица номиновано
за Оскара у категорији најбољег глумца/глумице у главној улози за тумачење ликова особа са инвалидитетом,
можда чак и сувише:

која садржи довољно таквих филмова да се са њима
слободно може попунити готово једномесечни биоскопски репертоар.

- Расел Кроу био је номинован за најбољег глумца у филму “Блистави ум” за улогу генија који пати од параноидне шизофреније,
- Салма Хајек је номинована за најбољу глумицу у филму “Фрида” за тумачење лика особе са телесним инвалидитетом и гангреном,
- Мери Мекдонел је била номинована за најбољу глумицу у филму “Страст рибе” за лик особе везане за инвалидска колица,
- Џуди Денч за најбољу споредну глумицу у филму
“Ирис” за лика британског романописца који болује од
Алцхајмерове болести.

Историјски посматрано, у периоду од 1920. до 1980. на
тему инвалидности је снимљено више од 20 филмова. У
сваком од њих је прилажено са различитог аспекта
обрађивања поједина врста инвалидитета, као што су
слепило, глувоћа, телесни, психијатријски или
интелектуални хедникеп, али и поглавље о ратним
ветеранима са инвалидитетом:
- У “Афери за памћење” (1957) романтичан састанак
Деборах Кери са Кери Грантом је пропуштен због
саобраћајне несреће,
- У ”Плавoj Пат” (1965) Елизабет Хартман је слепа бела
девојка која се заљубљује у црнца, кога глуми Сидни
Поатје,
- У “Лептири су слободни” (1972) Едвард Алберт je слепи младић који покушава да се ослободи окова своје
превише заштитничке мајке,
- У “Џони Белинда“ (1948) Џејн Вајман као "глувонема"
је приморана да пркоси очекивањима околине,
- У “Чудотворки“ (1962) Ана Банкрофт тумачи лик Ени
Саливен а Пати Дјук је Хелен Келер,
- У “Лету изнад кукавичјег гнезда“ (1975) Џек Николсон глуми пацијента у установи за ментално оболеле, а
Луис Флечер злогласну сестру Ратчед,

Сложио би се да са стране (а и доста површно) гледано,
све упућује на такав закључак.
Па ипак, у одгонетању дилеме да ли је све баш тако како
се чини (и неко намерно жели представити), морамо заћи у анале светске кинематографије.
Они кажу да филмови са фокусом на тему инвалидности нису ништа ново.
Да је то заиста тако, можемо се уверити ако погледамо
колекцију Филмске куће “Тарнер класик муви” (ТКМ)
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део друштвене свакодневице, филмски гледаоци бити
све мање и мање подвргнути тзв. Оскар-мамац инвалидским филмовима и захваљујући томе имати све више прилике да нас виде као саставни део сцене.

- У “Најбољим годинама наших живота“ (1946) глуме
Фредерик Марч, Мирна Лој и тешко хендикепирани
ветеран рата у реалном животу Харолд Расел,
- У филму “Чарли“ (1968), Клиф Робертсон је у улози
човека са интелектуалним инвалидитетом који доводи
у питање границе науке, након што се претворио у генија.

За сад се, међутим, могу сетити само пар примера квалитетних филмова с карактерима са инвалидитетом у
улогама које су више у позадини, а међу њима бих посебно истакла: “Четири венчања и спровод“ (1994), где
главни лик Чарлс има кризу поверења у свог брата Дејвида, који је глув, и “Контакт“ (1997), где је Кент Кларк,
слепи СЕТИ научник који помаже Џуди Фостер са својим истраживањима.

Ови филмови су одраз времена у којем су настали. Уосталом и ретроспективна колекција ТКМ иде само до
1980. године, пре него што је усвојен Амерички акт о
инвалидности.
Надам се да ће у мери супротној оној у у којој с временом ми, особе са инвалидитетом, постајемо саставни

Извор: wordpress.com

По спуштању завесе на “Синедифу”
За најбољи филм проглашен је турско-никарагвански
“Живот без речи”, режисера Адама Ајзенберга, који је
оставио без даха не само жири него и публику. Деби
Американца, који је доста времена живео у Истанбулу,
је дирљива прича о глувој деци у афричком селу, која
нису знала ни говорни ни знаковни језик и о сурдологу
који је обучио цело село да користи знаковни језик не би
ли се тако приближили глувима.
Титула најбољег режисера уметничког филма припала
је Британцу Теду Евансу за “Повлачење” у алтернативну стварност, у коју запада главна јунакиња.
За најбољег режисера документарног филма изабрана
је Британка Камила Арнолдс за филм “Ко се брине” о
глувим пензионерима, популацији која је многоструко
изложена проблемима глувих.
Специјално признање је добио италијански филм “Гестикулирај са мном” Силвије Бенчивели и Чајри Тарфано, јер на сликовит и инспиративан начин говори о италијанском знаковном језику.

И

талијански фестивал глувих “Синедиф” је одржан крајем новембра прошле године у Риму
под покровитељством римског државног Института за глуве, једне од најстарије образовне институције у Италији, будући да постоји од 1784. године.
На фестивалу, који је за циљ имао унапређење, промовисање и ширење филмске продукције глувих, учешће
су узели не само глуви него и чујући режисери, италијански и страни, под условом су у својим радовима обрађивали теме из области живота и рада глувих.
Филмски су тако била покривена географска подручја
широм Русије, Француске, Аустралије, Немачке, Енглеске, Италије, Јапана, Шпаније, САД, Холандије, Турске, Шведске и чак Исланда.
Сваки од присутних режисерa је нашао за сходно да нешто више каже о култури глувих, па се тако чуло о глувима Осаке и Кјота, о глувом боксеру, о инклузији, о
глувим песницима и глумцима, глувим спортистима и
др.
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Допинг по основу глувоће
на Олимпијадама глувих?

- чак и када се ради о спортским догађајима који се
одржавају у заједници чији су припадници особе са
инвалидитетом.
Недавно одржане Светске игре глувих подстакле су извесну зебњу и забринутост. Зар да глуви буду ускраћени
у спортовима као што је трчање? Ако би то били, зар онда не би неко други могао, симулирајући глувоћу, да освоји медаљу, баш као што би се неки младић, тврдећи да
се осећа као девојка, такмичио у женској конкуренцији?

УВОД
На недавно завршеним XXII светским играма глувих
(Deaflympics), одржаним у Софији (Бугарска) од 26.
јула до 4. августа 2013. године ИЦСД (International
Committee of Sports for the Deaf) је, полазећи од Кодекса
Светске антидопинг агенције (World Anti-Doping Agency - WADA), ревидирао свој Антидопинг правилник,
као и политику скрининга глувоће и процедуру обезбеђивања једнаких могућности глувим спортистима како
би спортови у којима се они такмиче били раме уз раме
са осталима.

Шта са кохлеарним имплантима? Да ли они представљају те варке?
Допинг у спорту није нов, а с друге стране олимпијаде
глувих имају своја стандардна правила у погледу строге
забране употребе гена допинга, хормона раста и других
стимулативних супстанци. Сем тога, глуви спортисти
су обавезни да прибаве и уверење о степену оштећења
свог слуха, па можда “у том грму лежи зец“, можда отуда сумње и забринутост због евентуално могућег “допинга по основу глувоће“. То свакако не мора да значи
да ће, рецимо, глуви бацач кугле имати предност што
неће моћи да чује фијук који прави бачена кугла, јер је
засигурно тачно да су током његовог развоја и друге ствари утицале на способност да може добро да баца куглу.

Иначе, Кодекс Светске антидопинг агенције је документ који пружа правни основ за обезбеђивање оквира
хармонизације антидопинг политика, правила и прописа у оквиру спорта и спортских организација широм
света, укључујући у ИЦСД.
Од свог оснивања, 1. јануара 2004. године, Кодекс се показао веома моћним и ефикасним средством у области
усклађивања антидопинг напора широм света. Да је то
тако, потврђује огромна подршка коју добија од стране
влада, спортских организација и самих спортиста који
прихватају Кодекс, као и, на основу истог изникли, Арбитражни суд за спорт (Court of Arbitration for Sport CAS), у својству његовог оперативно-правног тела.

Зар глуви играју пинг-понг лошије? Помислили бисте
да је то немогуће, управо због добре координације њихових руку и очију, јер им се иста повећава на начин као
што слепи људи често боље чују. Ако је све то тако, онда
можда глуви људи имају неправедну предност?!

ИЦСД је прихватио Кодекс ВАДА 23. фебруара 2006.
године и од тада ради у складу са његовим постулатима,
примењујући их у свом Антидопинг правилнику. Ови
антидопинг прописи, усвојени и спроведени у оквиру
одговорности коју ИЦСД има у сталној борби против
допинга, први пут су ревидирани 28. маја 2010.

Граница за оне који могу да учествују а са губитком су
слуха је 55 ДБ чистог тона просека, а што је умерен губитак слуха на уобичајеном нивоу. Аудиологисти са
Универзитета у Саутемптону увек се нађе при руци Међународном комитету за спорт глувих (ИЦСД), када исти организује велика спортска такмичења, као што су
недавно биле игре у Софији које су окупиле 3.000 спортиста из више од 80 земаља. “Ми смо ту са циљем да
обезбедимо да ни један спортиста нема неправедну
предност над другим, јер њихов недостатак слуха није
услов за учешће“, истиче се у њиховом саопштењу. Они
се баве истраживањима како губитак слуха утиче на спортске резултате и чврсто верују да им је исти велика
мана.

Спортисти који учествују на такмичењима у оквиру
ИЦСД обавезни су да се придржавају правила Антидопинг правилника ИЦСД, као услов да могу да се такмиче.
Употреба допинг супстанци или допинг метода за побољшање резултата је у основи сасвим погрешно и штетно како за спортисте као појединце, тако исто и за спорт
уопште. Злоупотреба стимулативних средстава може
бити изузетно штетно по здравље спортисте. Допинг
оштећује интегритет, имиџ и вредности спорта.

Како то? У чланку “Биологија спорта“ се каже да слух
може да утиче на развој моторичких способности. Чињеница је да се губитак слуха 41-55 дБ чистог тона у
просеку сматра умереном глувоћом (71-90 је тешком и>
90 је дубоком), а с друге стране чињеница је и да је развој моторике - кретање - међу првим стварима које
учимо, будући да је то основни елемент нашег људског
постојања. Ако слух утиче на развој моторике, чини се
да ће то имати утицаја на спортисту док је још млад, али
аутори кажу да статистички то није видљиво. Уместо
тога, они закључују да хипер-адаптација изазива да

КОМЕНТАР
Спортисти су конкурентни, они су увек у потрази за том
још једном, додатном, и само својом, предношћу у односу на друге. Додуше и сама линија разграничења правде од неправде, исправног од неисправног, дозвољеног
од забрањеног, итекако може бити мутна, дискутабилна
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Спорт
млади људи развију моторичке способности и на друге
начине.

Али, гро спортских манифестација је дизајнирано за
спортисте са нормалним слухом, и без обзира на то што

Велики снови
глуве руске скијашице
Ћаби Алонсо замењен
због оштећења бубне опне

В
хом ...

Елена Јаковишина

Г

лувa руска алпска скијашица Елена Јаковишина
верује да ће њен наступ на Зимским олимпијским
играма у Сочију бити инспирација другим девојкама да се баве белим спортовима.
Са заузетим 14. местом у супер-комбинацији и 28. местом у спусту, ова 21-годишња девојка је само делимично задовољила своје велике амбиција, а оне су везане за
освајање првог места и стајање на подијуму уз интонирање химне, што је, уосталом, сан и сваког спортисте.
“Стајала сам, био је сам почетак трке, и наједном су
до мене допрели покличи навијача 'Русија, Русија'. То ме
тако унервозило, јер сам постала свесна да много људи
полажу наду у мене и да једва чекају да ме виде на делу
како ћу да скијам,“ изјавила је Јаковишина, која носи
слушне апарате када се такмичи.
Она каже да јој они помажу око равнотеже када се као
торнадо сјури низ литицу. “Колика је разлика када се
скија са слушним апаратима, то је добро за равнотежу. Тад чујеш другачије: ветар, скије, све. Просто без
њих не би могла да скијам, бар не тако добро“, рекла је
она.“То је као кад си у клубу са гласном музиком и већ
након пет минута морате да запиткујете 'Шта?
Шта си рекао? ' иако сте уствари чујући. “
Сада јој је на мети олимпијско злато.“Мој сан је освајање олимпијске титуле“, рекла је она. “ Нећу одустати од бављења спортом. Наставићу са радом до наредних Олимпијских игара у Јужној Кореји.Игре у Сочију
ће допринети много мом искуству и надам се да ћу бити још успешнија у Кореји.“
На питање да ли се нада да ће она можда инспирисати
друге младе да почну да се баве скијашњем, Јаковишина је самоуверено одговорила: “Да! Ако млади људи виде многе спортисте, онда ће се и сами заинтересовати
да се баве спортом, што мислим да је веома добро.“

езни играч шпанског Реал Мадрида Ћаби Алонсо је морао бити замењен за време полувремена
утакмице против Селте због проблема са слу-

Алонсо је, подсетимо, 22. децембра у двобоју против
Валенсије претрпио оштећење бубне опне левог ува
након судара с француским дефанзивцем Џеремијем
Матеуом.
Очекивало се да ће се 32-годишњи шпански репрезентативац за време новогодишњег предаха у потпуности
опоравити, а очито је и сам мислио да је спреман за игру, па га је тренер Kарло Анђелоти против Селте (победа Реала 3:0) у 18. колу Примере послао на терен од првог минута.
Но, показало се да проблеми с увом нису нестали, па је
Алонсо на полувремену остао у свлачионици.
“Да, изашао је због проблема са перфорацијом бубне
опне. Треба излечити повреду до краја”, нагласио је Анђелоти.
Тоталспорт

Фестивал позоришно - драмског стваралаштва
особа са инвалидитетом Србије

„И МИ ИМАМО ТАЛЕНАТ....“
Чланови КУД “Радивој Поповић”
Београд

Чланови КУД Ваљево

П

о први пут у Србији организован је Фестивал драмског стваралаштва особа са инвалидитетом под
слоганом „И ми имамо таленат“. То је био још један
начин да се утиче на побољшање квалитета живота особа са
инвалидитетом у нашем окружењу и да се покаже да особе
са инвалидитетом могу бити успешни грађани наше друштвене заједнице.

Први Фестивал позоришног стваралаштва особа са инвалидитетом Србије одржан је 30. новембра и 1. децембра 2013.
године у Ваљеву, у Центру за културу.
Циљ нам је био да поводом обележавања Међународног
дана особа са инвалидитетом, трећег децембра представимо достигнућа особа са инвалидитетом исказана кроз различите драмске форме.

Чланови КУД Kрагујевац

Организатор Фестивала је Друштво за церебралну парализу Ваљево. За успешност Фестивала побринули су бројни
пријатељи, спонзори и сарадници Друштва: Министарство
рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, Центар за културу Ваљево, Еуропром, Клас, Агенција
„Trust me“, Удружење драмских, музичких, аудио и видео
стваралаца „Милован Глишић“ Ваљево, Удружење глувих и
наглувих Ваљево.
Покровитељ Фестивала је град Ваљево.
Учесници првог дана Фестивала су били Спортски клуб за
децу и младе са сметњама у развоју „Палестра“ из Крушевца и Друштво за церебралну парализу Ваљево и Удружење
драмских, музичких, аудио и видео стваралаца „Милован
Глишић“ из Ваљева.
У другом дану Фестивала наступале су следеће организације: Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа
Крагујевац, Удружење особа са церебралном и дечијом парализом „Воља за животом“ Велика Плана, Удружење глувих и наглувих Ваљево, Културно-уметничко друштво глувих Београда „Радивој Поповић“ и Удружење за помоћ особама са сметњама у развоју Стари град „Живимо заједно“
Београд.
Милена Вујић,
председница Удружења глувих и наглувих Ваљево

