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Савез глувих

Вести из Савеза

Изабрано ново руководство СГНСЦГ

С
авез глувих и наглуви Србије и Црне Горе је на
основу Закона о удружењима РС извршио пре
регистрацију и у складу са новим Статутом одр

жао Изборну скупштину на којој је конституисано ново
руководство за мандатни период 2012 год

Скупштина је одржана године у хотелу Зе
ленкада на Златибору По Статуту Савеза уместо дире
ктног избора у Скупштину делегате бирају саме члани
це, свака по седам (уместо досадашњих 13) својих пре
дставника. Тако делегирани представници између себе
бирају чланове Централног одбора, председника, пот
председника, генералног секретара (који је 15-ти члан
Скупштине) и остале органе. За председника је изабран
Муамер Каралић, а у Централни одбор, поред њега иза
брани су Милосав Јовановић као потпредседник Све
томир Радисављевић, Дарко Мијушковић, Ермина Ха
санбеговић, Милена Вујић и Дарко Мијушковић.
Из извештаја о раду који су поднети могло се видети да
и поред позитивних резултата још увек има неких нере
шених проблема. На седници су усвојени Правилници:
о раду Централног одбора, о дневницама и службеним
путовањима, о раду Сурдолошког музеја, о заштити од
пожара, и др.
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На Скупштини је расправљано по захтеву Удружења
глувих и наглувих Косова и Метохије, са седиштем у
Косовској Митровици (северни део), за пријем у
чланство СГНСЦГ, да би на крају због неких несугласи
ца одлука о пријему остављена за следећу Скупштину.

Било је речи о актуелној теми која се тиче инвестицио
ног одржавања зграде чија је инфраструктура дотраја
ла, како грађевински тако и инсталационо. На седници
је закључено да су најактуелнији проблеми везани за
део крова и терасе који прокишњавају и да се исти при
оритетно овог лета морају санирати.

У даљој дискусији било је речи о судским рочиштима,
уређивању и штампању часописа „Свет глувих“ као и
другим актуелним текућим питањима. Истакнуто је та
кође, да је потребна већа сарадња у будућем раду са чла
ницама Савеза и наглашена потреба да се чланови ЦО
мало више ангажују како би и они били активни а не па
сивни субјекти у раду Савеза.

-

-
-

-
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-

-

Чланови Скупштине СГНСЦГ за мандатни период 2012 -2016. год.
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Знаковна двојезичност је људско право

Међународнa недељa глувих 2012.

О
во је време у години када се глуви људи широм
света окупљају да заједно прославе Међунаро-
днунедељу глувих.

Овогодишња Међународна недеља глувих обележава
се од 24. до 30. септембра. Удружења глувих широм
света организују догађаје, маршеве, кампање и саста-
нке на којима истичу актуелне теме за које сматрају да
треба да се нађу на списку оних којима се баве њихове
локалне или националне владе.Њихов циљ је да скрену
пажњу доносилаца одлука, јавности, и медија на про-
блеме и тешкоће са којима се суочавају глуве особе и да
их натерају да схвате да и глувиљуди, такође, имајуљу-
дска права! Међународна недеља глувих демонстрира-
ћешта свемогу дапостигну заједно, осећајући се уједи-
њени и моћни и показујући да чине јединство са остат-
ком света. Током ове недеље такође расте и солидар-
ност међу глувима и њихових присталица, а служи и
као начин за подстицаје за веће напоре у циљупромови-
сањаправа глувихљуди.

У протеклих неколико година Светска федерација глу-

вих је давала теме под чијим слоганом би заједница гл-
увих организовала прославе обележавања. До сада смо
тако:

у 2009. прославиликултурна достигнућа глувихљуди,
у 2010. пажња је била усмеренана образовање глувих,
у 2011. бринули смо о доступности информација и ко-
муникацијама,
за 2012. желимо да предложимо тему “Знаковна двоје-
зичност јељудскоправо!”

Позивамо наше чланове да изаберу једно, два или више
питања која се односе на ову тему и на основу њих ос-
мисле кампању. На пример, у својој кампањи виможете
да укључите питања везана за признавање знаковног
језика, образовни систем, ставове у погледу знаковно
двојезичног друштва и подизања свести у оквиру зајед-
нице глувих оњиховим правима као двојезичних грађа-
на.

-
-
-

-

СФГ свима жели да у добром расположењу проведе-
те Међународну недељу глувих.

Светска федерација глувих (СФГ) и Турска национална
федерација глувих (ТНФГ) потписали су 06.07.2012.
године у Луисвилу, САД уговор којим се ТНФГ обаве
зује да 2015. године организује у Истанбулу XVII кон
грес Светске федерације глувих. Уговор су потписали
председник СФГ Колин Ален и председник ТНФГ Ер
чумент Танриверди на церемонији током 51. бијенала
конференцијеНационалне асоцијације глувихСАД.

Као што је познато, на седници XVI генералне
скупштине која је одржана јула 2011. године у Дурбану,
Јужна Африка одлучено је да се наредни конгрес СФГ
одржиуИстанбулу.

Церемонијом потписивања Уговора обележен је први
корак Турске националне федерације глувих у својим
припремама за један од најважнијих догађаја глувих у
свету. Тема конгреса ће бити одређена почетком 2013.
године.

Председници две организације изразили су радост и
узбуђењена овомисторијскомдогађају и позвали су пр-
исутне чланове Америчке конференције глувих да им
се придружи у Истанбулу, “раду на два континента”, од
28. јула до 2. августа 2015

,

.

-
-

-

Потписан уговор за организацију следећег
Светског конгреса глувих

СФГ и ТНФГ позивају све националне организације
глувих, родитеље и породице глувихљуди, преводиоце,
професионалце који раде са глувимљудима и владиним
званичницима да им се придруже на XVII конгресу
СФГуИстанбулу.

Истамбул



СГНСЦГ Из Светске федерације глувих ( )WFD

4

Позив за следећи конгрес Светске федерације глувих

К
ао председавајући Организационог комитета 2.
међународне конференције Светске федерације
глувих, драго ми је што могу да вам кажем да

припреме за конференцију увелико теку. Све више ра
димо, све више чинимо како бисмо уобличили фантас
тичне идеје захваљујући којим ћемо створити такву ре
алност која ће пружити услове за одржавање конферен
ције која ће свефасцинирати.

Тема конференције је Једнакост за глуве особе . Пози
вам вас да доставите абстракте за презентације везане
за њу. Сигурна сам да сви знате шта је то што глувим
људима највише недостаје уњиховимживотима, у сми
слу приступа свету који нас окружује и како то утиче на
нашу једнакост. Конференција ће бити прилика да са
гледате и размислитешта све даљеморамо радити не би
ли једнакост постала наша реалност. Такође нам се от
вара и могућност да сањамо о нашој будућности и ос
мислимо како би та једнакост у најбољем случају могла
даизгледа за нас.Одушевљена сам због тога.

Друштво глувих Новог Јужног Велса (НСВ има задо
вољство да буде домаћин овог узбудљивог међународ
ног догађаја, који ће се по први пут одржати у јужној хе
мисфери. То је уједно и први међународни догађај ког
организују глув и који је икада одржан у Сиднеју. Свет
ски конгресСФГ је одржануБризбејну 1999. аОлимпи
јада глувих у Мелбурну 2005. године, и сада ће бити
Друга међународна конференција Светске федерације
глувих у Сиднеју. Друштво глувих у исто време органи
зује прославу свог јубилеја

в

а, можете погледатинашпрограмна

Очекујемо долазак 800 људи из целог света. Конферен
ција ће привући широк спектар људи различитих про
фила из међународне заједнице глувих, а међуњима не
ће бити само глува лица. Доћиће и преводиоци, и про
фесионалци који раде са глувима, и родитељиипороди
це глувих, функционери аустралијске владе, васпитачи,
истраживачи и професори, политичари и законодавци,
друштвене групе и људи који су страствени поборци
свега оногшто значипојам једнакости.

-
-
-
-
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– 100 година свог постојања
и деловања, тако да планирамо неке велике сла љенич
ке догађаје који ће се десити након конференције. За ви
шедетаљ

Позивамо вас да дођете и да будете део овог узбудљивог
догађаја у нашем прелепом Сиднеју, једном од најим
пресивнијих градова света.

-

Кејт Матаиравула,
председник Организационог одбора

Из Европске уније глувих

Позив за доставу радова -
ТИСЛР 11

О
рганизатор Конференције о теоријским пита
њима везаним за истраживања знаковног језика
(ТИСЛР 11), Универзитетски колеџ Лондон,

Центар за истрживање и сазнања везана за глувоћу и
знаковни језик, која ће се одржати од 10. до 13. јула
2013. године позива све оне који имају још необјављена
истраживачка дела са било ког теоријског становишта
која се односе на знаковни језик. Кључне презентације,
организоване вежбе и постер седнице ће бити
организованена следеће теме:
-Фонетикаифонологија знаковног језика
Интонације у знаковном језику
-Морфологија знаковног језика
-Синтакса знаковног језика
-Семантикаипрагматика знаковног језика
-Појава знаковног језика уисторијскомконтексту
- Знаковни језик куповина уЛ1/Л2окружењима
- Социолингвистичка промена и промена знаковног је
зика
- Неуролингвистика / психолингвистика знаковног је
зика
- Знаковни језик и уметнички подухвати (укључујући
поезију и књижевност)
- Рачунарскомоделирање, препознавањеи синтеза, зна
ковног језика
- Документација знаковног језика / лингвистички кор
пус знаковног језика
-Однос знаковног језика и гестикулације
Програм ће се одвијати на једном колосеку (нема
паралелних сесија), с тимшто ће бити 48 папир и до 120
постерпрезентација.

ПетарХаусер (Рочестер институт за технологију, Наци
онални технички институт за глуве) иЛарсВалин (Оде
љење за лингвистику,Универзитет уСтокхолму)

Почетак регистрације: 1. октобар 2012.
Рок за достављање абстракта: 31. октобар 2012.
Обавештењеоприхватању абстракта:

19. децембар
Рок за потврду аутора: 18. јануар 2013.
Крајњирок за регистрацију: 4. март 2013.
Крајњирок за пријављивање аутора: 5. април2013.
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Уводничари:

Важни датуми
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Људска права

Морамо ли бити исти
да би имали једнака права?

Н
имало једноставан задатак једној социолошки
њи писати и расправљати о праву, можда, из
простог разлога што на први поглед не изгледа

вјероватно да се социологија и право могу баш добро
удружити. Ипак, тамо гдје је друштво, тамо је и право -
право је израз друштвености човјека. Социологија се
може дефинисати као наука о најопштијим законитос
тима настанка и развитка људског друштва. Постоји,
такође, схватањеда социологија и неманеког свог посе
бног предмета, јер све врсте друштвених појава већ
проучавају посебне друштвене науке (историја, поли
тичка економија, антропологија, психологија, демогра-
фија, лингвистика…). По овом схватању, које је дјели-
мично заступао још оснивач социологије Огист Конт,
социологија би могла да буде енциклопедија, или про-
сти скуп свих сазнања до којих се доспијева у осталим
друштвеним наукама. Јер, да би одредили јединствено
предмет социологије морали би, прије свега, прецизно
дефинисати друштво. Општа социологија проучава
друштво уњеговом тоталитету, док посебне социологи-
је проучавају поједине друштвене појаве. Развитком
људског друштва развиле су се и посебне социолошке
дисциплине, међу њима и социологија права. Право је
покушај да се у друштву оствари правда. Социологија
обједињује једно виђење права, правде и слободе, тако
да ћу ја о томеписати у овомтексту.

Као што почех сви људи су једнаки и у слободи рођени.
Али, да ли у слободи живе? Да ли у слободи и достоја-
нствено живе они за које сматрамо да треба бринути о
њима, они за које сматрамода сунеспособни, нејаки...

Поставља се питање зашто закон прописује посебне
прописе за оне које третирамо као равноправне? Коли-
ки је у таквим случајевима степен толеранције, гдје је
познавање права? Да ли ће оно постојати само на папи-
ру? Ако неком већ није јасно говорићу вам о особама с
инвалидитетом (ОСИ), њиховим правима, достојанс-
тву и слободи. Дакле, у Црној Гори, у неким областима
живота постоје посебни закони за ОСИ, као нпр. Закон
о професионалној рехабилитацији и запошљавању ли-
ца са инвалидитетом Закон о васпитању и образовању
дјеце са посебним образовним потребама Закон о пов-
ластици на путовање лица с инвалидитетом Закон о
кретању лица са инвалидитетом уз помоћ пса помагача
и уфази је израдеНацрт Закона о заштити од дискрими-
нације лица с инвалидитетом. Ријетки су примјери у ко-
јима се поштују праваОСИпрописана поменутим зако-
нима.

Индивидуа која је дио друштвене заједнице добија пра-
ва која су му/јој рођењем загарантована, дакле, друшт-
во је дужно да том појединцу омогући задовољење ње-
гових права Зашто онда ОСИ немају та иста права и за-
што не могу да их остваре као сви други чланови друш-

-

-

-

-

;
;

;

“Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима.”
(Универзална Декларација о људским правима 1948. год.)

тва? Затошто особе без инвалидитета сматрају да особе
с инвалидитетом траже нешто додатно, нешто специја-
лно, нешто што остатак друштва нема и нешто што по-
пулацији о којој говорим не припада. А како већина нас
себи даје право да процјењује друге, њихов рад, њихову
способност и вриједност, њихов животни смјер и ток, а
о сопственом сами одлучујемо?Дали смо себи право на
дискриминацију другога. Говорим о свим облицима и
врстама дискриминације, била посредна или непосред-
на, посљедице су исте. ОСИ немају исте могућности за
кретање, образовање, запошљавање и рад, породичне и
љубавне односе, нијесу им обезбијеђене ни рођењем,
некима нажалост ни у току живота. Тиме им је угроже-
нољудско достојанство, тиме им је ограничена слобода
на личниизбор.

Можда већина нас сматра да ОСИ имају и желе нека су-
бјективна права. Субјективна права су она која поједи-
нац има у правном поретку у односу на све друге. Соци-
олошки гледано, субјективно право одговара очекива-
њу, појединца у односу на друштво или једног друштва
у односу на друго друштво, да ће му допустити нешто
одређено. Свако субјективно право може припадати
ономе ко би безњега био без моћи.У том случају већин-
ски дио друштва посједује субјективна права. Ми жи-
вимоу увјерењудаморамобити „исти“ да биимали јед-
нака права. Јер, у свим друштвима, већински дио попу-
лације сматра дамањина, чија су права угрожена, дјелу-
је из субјективних побуда. Међутим, мањина не би ни
било кадбидруштвоуправимабило једнако.

Вјероватно се неки питају чему служе и због чега су до-
несени посебни закони заОСИ?!Упочетку сами ја раз-
мишљала на тај начин, јер ако говоримо о инклузивном
идемократскомдруштву, о друштву у коме влада равно-
правност и једнака правашта ће нам онда посебни зако-
ни, довољна би нам била Универзална декларација о
људским правима. Али, јесмо ли равноправни, имамо
ли и можемо ли на исти начин остварити људска права
која би свима нама требала рођењем у овој држави да
припадну?! Мој одговор је, нажалост, одричан. Поку-
шаћу и вама да дам објашњење и приближим ситуацију,
ако ништа друго, надам се, да ћу вас подстаћи на разми-
шљање.

Почећемо од образовања, мада би требали од најрани-
јег периода, од рођења, од одрастања, али нека то буде
предмет неке друге приче. ОСИ, чак ни у редовној шко-
ли немају иста права као и сви други, није им обезбије-
ђена доступност и могућност за равноправно учешће у
образовању са другима.Њихово право, њихова потреба
и њихова жеља за образовањем се сматра посебном.
Један, једини и основни разлог због чега је тако, прои-
зилазиизњиховог инвалидитета. Јер, постоји неко ко ће
себе сматрати довољним стручњаком, да процијени да
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нечији инвалидитет са собом носи посебну потребу за
образовањем, а не исто право на образовање које имају
остали чланови друштва. Не негирам чињеницу да је
доношењем Закона о васпитању и образовању дјеце са
посебним образовним потребама већи број дјеце са ин-
валидитетом укључен у редован образовни систем.
Али, и након завршене редовне школе и факултета они
немају једнаке шансе за запошљавање, као и остали и
нијесу конкурентни на тржишту рада. Наиме, донесен
је и Закон о професионалној рехабилитацији и запош-
љавању лица са инвалидитетом, из простог разлогашто
се без тог закона ОСИ, скоро уопште, нијесу запошља-
вале ни поред професионалних и стручних квалифика-
ција и способности. Нијесу били примјетни, конкурен-
тни и пожељни у радном окружењу са осталима. Али,
сви узрок њихове незапослености посматрају као њи-
хову неспособност, неангажованост, непосједовање ст-
ручних компетенција и сл. У поменутом закону дефи-
нисан је квотни систем запошљавања, који би требао да
побољшауслове и повећа запосленостОСИ.Без обзира
на његове стимулативне мјере за послодавце који запо-
сле ОСИ, они, ипак, бирају да плаћају „пенале“, прије
него што ће испоштовати моралну обавезу и доприни-
јети равноправности у области запошљавања. Мада, с
обзиром на којем је ступњу развоја наше друштво и ме-
нталитет, можемо закључити да узроци произилазе из
првобитних предрасуда и препотентности нашег друш-
тва. Ми просто сматрамо да смо најпаметнији, најмоћ-
нији, да ниједан закон не може нама управљати. Пос-
љедице су за ОСИ исте, али, ипак, да би их уклонили,
узроке морамо тражити од почетка и од најосновнијих,
а они просто почињу и „леже“ у нашим главама, у на-
шим ставовима и односу према нечем што је другачије,
ново и за неку већину неприхватљиво. Дакле, у питању
су субјективни ставови и осјећаји, а не објективни раз-
лозиичињенице.

Имамо добро познат примјер Маријане Мугоше у коме
је прекршено низ законских норми из области радних
односа, недискриминације, а најдрастичније је „пога-
жен“ Закон о кретању слијепог лица уз помоћ пса води-
ча, који је сада измијењен и преименован у Закон о кре-
тању лица са инвалидитетом уз помоћ пса помагача.
Него и поред кршења закона и непоштовања права и
правде, „погажено“ је људско достојанство, угрожена

слобода кретања помоћу пса водича, слобода избора за-
нимања, слобода на приватност и интиму, јер, просто
нико нежели да буде поменут као примјер дискримина-
ције у некомдруштву.

На крају овог дијела остаје нам да размотримо да ли
има сврхе Закон о повластици у унутрашњем саобраћа-
ју?! Када би постојале исте могућности и шансе за пу-
товање за све, не би било потребе за постојањем неког
посебног закона. Можда ће неко због постојања посеб-
них закона сматратти да је већина дискриминисана и
угрожена. Али, да ли ОСИмогу остварити право на пу-
товање на равноправној основи са осталима?! Како и на
који начин ОСИ, поготово они који су смањене покрет-
љивости и корисници колицамогу ући у аутобус, авион,
брод,..., воз, а да притом не губе достојанство и самос-
талност у кретању?! Можда би сви понекад жељели да
будемо ношени и да за посматраче будемо предмет игре
и забаве, али уколико неко носи особу са инвалидите-
том, тај чин добија ноту сажаљења... зато што нико не
жели бити на „грбачи“ другоме, јер га то емотивно не
испуњава.

Остајем при увјерењу да сам вам приближила социоло-
шку, моралну и правну потребу постојања посебних за-
кона за ОСИ, а прије свега потребу њихове имплемен-
тације, као инструмента за изједначавањемогућности и
бивствовања и битисања на равноправној основи са ос-
талима. Покушала сам представити онај дио људског
духа који проучава пуну друштвену стварност права,
почињући од њених уочљивих манифестација у дјелот-
ворним колективним понашањима. Социологија права
тумачи ова понашања и материјалне манифестације
права у складу са унутрашњим значењима, која се инс-
пиришући и прожимајући истовремено дјиелом и мје-
њају због њих. Надам се да ће почети да се мијењају од-
ређена понашањаиунашемдруштву, и да неће битипо-
требе да се дијелимо на „ми“ и „ви“, односно на „нас“ и
„вас“, јер, сви смо ми заједно у овој земљи и на овом
свијету. Колико год били различити сви смо испод коже
исти и чинимо јединство. Тек кад на тај начин почнемо
размишљати и понашати се, бићемо слободни и једин-
ствениудостојанствуиправима.

Ауторка: Марина Вујачић
Извор: (интернет портал Црне Горе

који обрађује теме везане за ОСИ)
disabilityinfo.me

Елеонора Рузвелт са Декларацијом о људским правимаГС УН у Паризу 1948. год.
кад је усвојена Универзална декларација



Знаковни језик

Знаковни језик заступљен
у Центру за посетиоце Европског парламента

О
д

суотворена за јавност. По први
пут у историји, он ће бити доступан заједници глувих,
будући да нуди информације на четири различита зна
ковна језика.

Парламентариум је највећи парламентарни центар за
посетиоце у Европи и први у историји светских изло
жби који је у потпуности покривен са 23 говорна и 4
знаковна језика. Глува лица од сада у Парламентарију
му могу да користе услуге британског знаковног (БСЛ),
француског знаковног (ЛСФ), немачког знаковног
(ДГС) и холандског знаковног (НГТ) језика. Цео прос
тор је снабдевен видео опремом која ће од сада да пок
рива сва та четири знаковна језика.

Посетиоци ће моћи да сазнају више о улози Европског
парламента, учествују у виртуелној тури по Европи на
3Д мапи, приближе своје политичке ставове путем ин
терактивних мултимедијалних дисплејева, сазнају шта
је Европска унија учинила за сваку земљу понаособ, и
јошмного тога!

14. октобра 2011. године, врата Парламента
риума, Центра за посетиоце Европског парла
мента у Бриселу

-
-

-

-
“ ”

-

-
-

-

Европска унија глувих је задовољна што је Центар за
посетиоце Европског парламента, по први пут у својој
историји постојања, постао доступан заједници глувих
на знаковном језику. Истовремено, ЕУД апелује на Ев
ропски парламент да прошири доступност знаковног
језика и ван простора Парламентаријума, будући да је
то важно за глува лица уЕвропикако бидобилапотпуну
информацију на свом националном знаковном језику.
Иначе, у Европи званично постоји 29 знаковних језика,
од којих је већина њих призната у својим националним
законодавствима. Обзиром на чињеницу да је Европски
парламент већ доступан на сва 23 службена језика ЕУ,
то му предстоји да се у нередном периоду најозбиљније
позабави преиспитивањем могућности проширења
свог приступа са ова првобитна четири, на свих 29 зна
ковних језика, и тиме обезбеди једнак приступ инфор
мацијама за све грађане, у складу са чланом 21. Конвен
ције УН о правима особа са инвалидитетом. Уосталом,
и сама Европска стратегија за особе са инвалидитетом
предвиђа да им, између осталог, употреба знаковног је
зика буде видолакшањарада са институцијамаЕУ.

-

-
-
-

-

“ ”Није љубав ствар
на знаковном језику

П
опуларни певач Жељко Јоксимовић након обја
вљивања симфонијске верзије песме Није љу
бав ствар данас је снимио и видео спот за ову

нумеру којом ће нас представљати на предстојећој Ев
ровизији уАзербејџану.

Спот за песму Нијељубав ствар снимљен је под реди
тељском палицомпознатог фотографаНебојше Бабића.
Јоксимовић је у сарадњи са глувонемим плесачем Не
надом Махмутовићем речи песме Није љубав ствар
одлучиодаприближииособама са оштећенимслухом.

Језиком знакова,Махмутовић ће у споту превести текст
свима онима који до сада нису могли да је чују широм
Европе. Овај начин комуникације представника Србије
на Евровизији за сада је јединствен пример у припре
мама европских представника за престижно музичко
такмичењеуБакуу.

-
“ -

”
-

“ ” -

-
“ ”

“ ” -

Извор:
Блиц Онлајн

Небојша Бабић, Ненад Махмутовић и Жељко Јоксимовић

Иван Ивановић се ругао глувонемима
Докле више са његовим неумесним шалама? ТВ водитељ се подсмевао споту за песму Жељка Јоксимовића "Није
љубав ствар", снимљеном заљуде са оштећенимслухом.

рекао јеИванИвановићу својој емисијиподсмевајући се Јоксимовићевој нумери.
Успут је успео да увреди и особе оштећеног слуха јасним алудирањем нањихов хендикеп. Али ту се није зауставио.
Подругљиво је објашњавао како изгледа спот који је Лане снимио с НенадомМахмутовићем, победникомшоуа "Ја
имамталенат".
Урадили су сплит-скрин (подељени екран, прим. аут.) и док на једној страни стојиЖељко, а на другој тип овако...
рекао је Иван и почео да уз ироничан осмех млатара рукама као да показује језик знакова, којим се користе
глувонемеособе.
Даница Јаслар, секретарГрадске организације глувихБеограда, револтирана јеИвановићевимсмислом за хумор.

рекла јеДаница.

“ “ ”
”,

“

”,

Своју евровизијску песму Није љубав ствар Жељко је снимио за особе с оштећеним слухом. Њима се песма
највишедопала

То је ниподаштавање глувих и наглувих. Мени се чини да је он хтео Жељка да закачи, али је испало веома ружно.
Језик знакова је законски равноправан са свим језицима који се користе у Србији и нема потребе за исмевањем на
било који начин

Извор: Тројка.рс/Курир

“ ”,

Жељко Јоксимовић снимио спот
за Евровизијску песму
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Отац Кристофер Клусман oдржао своју рукоположничку мису
на америчком знаковном језику

Милвоки, Висконсин

О
тац Кристофер Клусман стоји леђима окренут
Сент римокатоличкој цркви у јужном делу Ми
лвокија и поздравља вернике после суботње ве

черњемисе.

Ово није обичан контакт. Већина верника је насмејано,
чак одушевљено.Неки га поздрављају.Другиплачу.Са
мо неколико речи је изговорено. А тако много тога је из
речено.

Клусман је глув, као и многи од оних који су се окупили
да учествују у овој миси где се слави његово рукополо
жење као новог свештеника који држи проповед на аме
ричком знаковном језику. То је истовремено и прво ис
куство за многе: да искусе хришћанску тајну на свом
језику, потписану од стране свештеника ког сматрају за
једног од својих.

, каже Карен
Лаустен из Западног Алиса, држава Висконсин, једна
од двадесетак часних сестара које су присуствовалеКл
усмановој првој миси.

Клусман, који је родом из Милвокија, један је од свега
10 потпуно глувих свештеника у целој Америци, а ово
му је прво службовање по окончању милвокијске
Надбискупске богословије уСентФренсису.

Његово радно време протицаће између цркве Свети Ро
ман, где је примљен за пастора сарадника и обиласка
пастве на терену у својству новог мисионара који пру
жањаподршку глувиминаглувимлицима тог краја.

Суботом увече у 6 сати Клусман држи мису на знаков
ном језику користећи и усмено појање. Желим да буде
мост, да окупим глуви и чујући народ", објашњава он,
који се креће лако у оба света, делом због развијеног

-
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-
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Кад бисте само знали колико је важноимати свеште
ника који разуме ваш језик, вашу културу

Осећам се као да сам данас од
њега научила много више о својој вери него што сам
уопштеуцеломсвомдосадашњемживоту знала.

усменог говораи вештине читања са усана.

Што је најважније, Клусман је рекао да се нада да ће се
повезати свест о пасторалним вредностима и обредима
често маргинализованих група људи у друштву са
њиховом жељом за учешћем у верском животу
заједнице. Управо је ту још увек велики јаз у
Милвокију, јер многи глуви католици и даље презиру
цркву због свог пасивног односа и нечињења када је у
питању покојни отац Лоренсо Марфије, чујући опат
који је знао знаковни језик, и за кога се верује да је
малтретирао чак 200 глувих дечака током своје
свештеничке каријере.

, рекао је Клусман, када је присуствовао међу
народној конференцији на Универзитету Маркет овог
пролећа са циљем да боље сагледа изазове и последице
сексуалног злостављања и спозна свест жртава тог на
сиља.

Они који га знају кажу да ће својим присуством и радом
излечити стањеунадбискупији.

, уверен је отац Том Кугхлин, оснивач Домини
канскогмисионарства за глуве апостоле, иТексашке ба
зе верског реда посвећене глувим мисионарима.

, сигуран
јеКугхлин.

Са своје 34 године, Клусман одише ведрином и зрачи
духом неискварене младости. Он је изгледа много мла
ђе него што то уствари јесте, и са свима се поздравља
љубазнимречимапраћенимширокимосмехом, без тра
га претварањаилипретеранепобожности.

Током свог првог знаковног превођењамисе на данСве
тог Романа, пошто је приметио да недостаје путир, Клу
сман је изазвао смех присутних када је, спазивши међу
њима сниматеља који је правио видео запис, духовито
знаковно прокоментарисао

Приликом полагања религијског испита три младе сес
тре које су припремају за крштење и увођење у верску
заједницу, Клусман је изненадио најстарију рођендан
ском тортом. А успело му је и да насмеје најмлађу пита
јући је да ли му може позајмити своју шарену мараму
која би у знак радосног догађаја украсила његову црну
одору. ,
изјавила јењиховамајка,КристинаГреко.
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Желим да будемтамо збогњих за свешто им је пот
ребно

Он је преузео великитеретна себе. Али сам сигуран да
ће успети да покаже људима да није попут оца Мар
фија

Он је
добар. Он је другачији… Да, он ће допринети да се об
нови и врати вера глувих у цркву у Милвокију

Претпостављам да ће
ово битинајзанимљивијитренутак!

Он је тако стрпљив, сналажљив и духовит

– -
”

“
-

”

“
-

”

“
”

“ ”
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Рођен глув, Клусман је одрастао у богоугодној католи
чкој породици у Бај Вјуу и СентФренсису као најмлађе
од четвородецеЕлејн иЕлмераКлусмана.

Као и многа глува деца, Клусман је бивао често изоло
ван и задиркиван од стране локалне деце и школских
другова то искуство га је, по његовим речима, касније
учинило јачимиразвило осећањекадњега.

О свештеничком позиву није размишљао све до колеџа
када је на Универзитету Висконсин-Медисон почео да
похађа предавања на којима се проучавала Библије под
будним менторским оком свештеника који се бавио ми
сионарскимрадоммеђу глувима.

, присетио сеКлусман.

Клусман је скоро годину дана радио за државу, проце
њујући способности глувих и наглувих студената који
желе да уче богословију уСентФренсису.

, рекао је недавно руко
положени бискуп Доналд Хинг, који је био најпре де
кан, а потомиректор уСентФренсису.

-

-

–

-

-

-
-
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Он је питао да ли сам икада размишљао о томе, а ја
сам рекао да нисам знао да је то нештошто саммогао
да радим Он је рекао да акоме
Бог зове да се бавим свештенством, онда Он ће учини
тида сетоидеси.

Он је био изузетан и стручан

Сад су проповеди и за глуве

Каиро, Египат

“ -
-

”

“ ”

“
”

Прва ствар која пада у очи је његова огромна позити
вна енергија, његова отвореност према свима и све
му

Желим да се осећају да су једнаки у цркви

Они су равноправни чланови Тела Христовог. Они
имајутолико дарова, имитребадаих признамо.

, рекао је он.

Иако су у неким црквама заступљене услуге превођења
на знаковни језик, то ретко превазилази границе само
недељне мисе, глуви католици имају ограничени прис
туп религиозном учењу и учешћу у парохијском живо
ту.

Клусман се нада да промене које иду у правцу проуча
вање Библије, повлаче и друге програме за глуве и на
глуве и служекао ресурс за друге парохије.

Већњихово учешће у суботњој миси на знаковном јези
ку означило је почетакнове ере инклузије.

На том богослужењу, глуви верници су знаковно озна
чавали молитве уз освештану наору и вино. Они су по
дигли руке у глас сви заједно да кажу Алелуја и Оче
наш тако дирљиви тренуци и за глуве и за чујуће вер
никеподједнако.

, рекао Клу
сман, који на своју глувоћу гледа каона дар одБога.

-
-

-
-

-

-
-
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М
ухамед Абдел-Фатах, који је глув, присуству
је молитвама петком сваке недеље већ деце
нијама. Недавно, он је по први пут био у ста

њуданормалнопрати свакуизговоренуреч.

Молитва прошлог петка на знаковном језику у каирској
Саид Зеинаб џамији била је прва такве врсте уопште
одржана у некој египатској богомољи. Стотине глувих
људи било је међу онима који су се клањали у џамији,
где је преводилац знаковног језика добио своје важно
местоиредовнуфункцију.

рекао је уз
помоћ преводиоца Абдел-Фатах, стар 60 година.

Ахмед Јонес, шеф египатске организације за права осо
ба са инвалидитетом, сматра да нико нема право да ста
не на пут особама које желе да буду ближе Богу.

, објашњава он.

У Египту, међу 65 милиона
становника има седам милиона особа са инвалидите
том, а од тог броја су самоњихдвамилиона глуви.

-
-
-

-
-

-
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Некада сам се љутио што присуствујем молитви а
нисам у стању ишта од тога да разумем,

Сада
сам веома срећанштосамовако нештодоживео.

Глуви
и неми, готово у целом свету,живе свој верскиживоту
тоталној изолацији Ми смо отвори
ли врата, и искрено се надамо да се она неће никада ви
ше поново затворити.

Јонес, који је иначе слеп, каже да јењегова организација
склопила са Министарством исламске задужбине спо
разум да се почне са знаковним превођењем у три каир
ске џамије, с тенденцијом каснијег проширења истог.
Неке цркве у Египту су такође почеле да користе услуге
преводилаца знаковног језика, за почетак једном неде

-
-

-

Знаковни језик
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љно.

, сма
тра Јонес.

Док је имам у својој проповеди говорио о добрим дели
ма исламског пророкаМухамеда, очи на стотине глувих
људи биле су упрте уАла-Един елСаиеда који је то пре
водио на знаковни језик.

, рекао је ел-Саиед,
из Египатске правне групе.

Тако су, као одговор на све већи број заинтересованих
глувих верника у Египту, недавно постав-
љени преводиоци знаковног језика да обављају молит-
вене рутуале петком. Џамије Саида Зеинаб у централ-
ном делу Каиру, Салаха ал Динара у Маниалу и Кахер
ал Татарски у Хелиополису су изабране од стране Ми-
нистарства исламске задужбине да обаљају ову услугу
од 30. јуна.

, недавно је новинарима изјавио ми-
нистарИсламске задужбинеХамдиЗакзук.

Многобројне невладине организације добро служе пот
ребама глувих, јер им за циљније само олакшавањежи
вота глувих и наглувих особа, већ им омогућавају и да
сештобољеинтегришуудруштву.

, сматра Моунир Схоман, директор
Египатског друштва глувих.

Схоман, чији центар годишње прима до 4.000 глувих
лица различитог узраста,што ради стицањаобразовања
и стручног оспособљавања, што ради помоћи око нала
жења посла или брачног друга, сматра да су еколошко
загађење, болести у раном детињству и употреба неких
лекова у трудноћи главниузроци глувоће уЕгипту.

МухамедСаидШабан, 19-годишњистудент који похађа
школу за глуве у Схебен ал Коуму, уМенуфију, рекао је,
уз помоћ преводиоца, да ће доступност услуга тумача
знаковног језика умногоме учинити живот лакшим глу
вим грађанима.

, рекао је Схо
ман, додајући да је његова заједница, заједно са другим
организацијама, тражила од Врховног савета за ислам
ске послове да им омогући да верски саветници буду
обученида користе знаковни језик.

Недостатак могућности адекватног образовања за глу
ве, међутим, јошувек је великипроблем.Очити је проб
лем у мањку образовних установа. Тако рецимо, док са
мо у Каиру има седам школа, други градови немају ни
једну, па ученици морају да преваљују дуге релације не
билипохађалинаставу.

“ -

”
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Важно је да глуви и неми - без обзира на своју на
ционалну, социјалну и класну припадност, богатство,
положај, боју кожеи веру - знају свој путдоБога

Нисамимао сна последње две
ноћи, све због узбуђења и срећешто ћу бити прва особа
која ће да преводи молитве петком

Срећа коју сам видео на ли-
цима глувих и немих учиниламе је чак и срећнијим.

“Постоји план зањено постепено прошире-
ње широм земље

Чињеница да тренутно постоји два милиона глувих и
наглувих лица у Египту, треба да буде мотив више и
влади и невладиним организацијама да сарађују у пру
жању више услуга

Увођење преводиоца у џамије добар је корак који ће
помоћи глувим муслиманима да схвате религију. Није
ништа тешко, само ако се нешто хоће

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-
-

у три џамије
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Нажалост, постоји и мањак наставника који знају
знаковни језик и то је је
дан од разлога који спречава Министарство просвете
даотвара вишешкола за глуве.

Било би боље да људи који не разумеју глуве, уместо
што их исмевају у јавности, науче нешто о њиховој ку
лтури и знаковном језику, посебно кад велики део нашег
друштва пати од овог инвалидитета

извор: Асосиатед Прес

, рекао је Схоман, додајући,

Недостатак јавне свести често погоршава ситуацију.

Схоман је об
јаснио.

Пре неколико година, Јавни египатски радио и телеви
зијски сервис (сада канал ИИИ) преузео је на себе ини
цијативу именовања стручњака за знаковни језик који
би знаковнопреводилиодређенепрограмеи вести.

Разумевање језика глувих је корисно не само за саме гл
уве, већи за друге којижеле да комуницирају сањима.

Пре неколико месеци, египатско друштво је био шоки
рано сазнањем да се десио злочин силовања и убиства
извршено од стране групе глувих људи над једном глу
вом девојком. Жестока дебата у египатским медијима
уследила је међу социолозима и психолозима који су
оптуживали све друштвене органе због занемаривања
глувих. Од тада, свест о проблемима и фрустрацијама
глувих и потреба да се са њима комуницира на њима
адекватанначин, почела је да сешири.

Глуви и наглуви из Египта су успешно демонстирали
своју трговачку способност, отворивши радњу брзе
хране, намењене глувима у том окружењуи чујућој сре
дина, а која је прилагођена тако да се у њој може лако
научити знаковни језик и бити задовољан квалитетом
понудеиуслугом.

-

-
-

-

-

-

-

Знаковни језик

Црно / бели вицеви на тему ОСИ

Компензација

“Докторе, је ли истина да мајка природа никад чов-
јеку ништа не одузима, а да му нечим не компензује
губитак? На примјер, ако је неко слијеп на једно око,
онда другим много боље види. Ако је глув на једно уво,
онда друго уво много боље чује. Је ли то заиста та-
чно?”

“Дакако”, “Зар нисте примијетили
да је човјеку који има једну ногу краћу друга нога зна-
тнодужа?”

одговара доктор.
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Шаљемо вам љубав преко наших руку

Бразилска полиција учи знаковни језик
да би помогла глувим људима

Н
аПекиншком универзитету од 21. до 25. марта
2012. године Друштво “Срце љубави” је орга
низовало “Фестивал знаковног језика и културе

глувих”.

Првог фестивалског дана је приређена изложба фото
графија на тему знаковног језика.
Жеља “Срцаљубави” је била да скрене већу пажњудру
штва на глуве студенте. То су учинили организовањем
изложбе фотографија, насталих тако што су сликали
пролазнике које су позвали да учествују у играма веза
ним за знаковни језик, у дистрибуцији брошура које су
на својим страницама доносиле елементарно знање о
знаковном језику, али и давали препоруке о књигама о

-

-

-

-

Призори са изложбе

знаковном језику. Крај свог учешћа сви су радо ове
ковечили сликајући се шаљући поруку волим те на
знаковном језику.

У оквиру игара везаних за знаковни језик, учесници су
морали да се суоче са разним врстама тешкоћа које у
свакодневномживоту прате глуве, и тако искусе делиће
њиховогживота, како биихмоглибољеразумети.

У оквиру фестивала били су такође укључени и преда
вања и радионице на тему знаковног језика, састанци,
вечерњадружењаи забава.

Фенг Иунру, портпарол ове манифестације изјавила је:

-
“ ”

-

“Циљодржавањафестивала је да популарише културу
глувих, њихов знаковни језик и прошири његову употре
бу и утицај како на Пекиншки универзитет тако и на
друштво у целини.”

-

В
ојна полиција Сао Хозе де Рио Прето учи брази
лски знаковни језик како би унапредила своју
вештинукомуникације са глувимљудима.

Укупно 31 полицајац похађа први курс под називом
фунти (бразилски језик), у организацијиОпштинског
одбора за особе са инвалидитетом, расе и друге етните
те у том граду.

Капетан Недсон Нобре, портпарол војне полиције у ре
гиону, изјавио је да њихова команда захтева да се група
чувара јавног реда и мира обучи и активира за

Општински секретар Регина Чеире је изузетно задо
вољна односом и пажњом које је испољила ова државна
безбедносна институција и нада се да ће се иницијатива
проширитиина друге органе локалне управе.

-

“ ”
-

-

-

“ -

”

укази
вање помоћи грађанима оштећеног слуха када се нађу у
стањуразних потреба .

Знаковни језик
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Глувe особе марширале тражећи увођење
знаковног језика у судове и ТВ вестима

Филипини

О
ко 150 глувих Филипинаца марширало је крај
Представничког дома у понедељак у циљу скре
тања пажње на значај усвајања два предлога за

кона којим се налаже употреба знаковног језика у судс
кимпоступцимаиТВпрограмима вести.

Чланови Филипинског ресурсног центра глувих
(ПДРЦ) стигли су у БатасангПамбанса комплекс у 4 са
та поподне да би потом присуствовали скупштинским
пленарним сесијама, а након тога марширали центром
града до Комонвелт авеније позивајући највише држав
но законодавно тело да усвоји предлоге 4121и4631.

Превођење тумача знаковног језикамогло се пратитина
великом екрану у пленарној сали где су, крај чујућих
парламентараца седели и филипински представници
заједнице глувих што је било први пут у историји овог
доњег дома.

Иначе, само током протеклих месеци сакупљено је ви
ше од 100

ПредлогХБ4121, чији је ауторБајанМуна, са партијске
листе Репс - Теодора Казина и Нери Колменареса, зах
тева од свих локалних радиодифузних мрежа да почну
да користе услуге превођења садржаја својих информа
тивнихпрограмана знаковни језик.

ПДРЦ се жалио како велики Метро Манилови инфор
мативни програми не користе титл нити превод на зна
ковни језик, упркос свесном кршењу одредби Репу
бличког акта 7277 и Магна карте за особе са инвалиди
тетом.

, објашњавају уПДРЦ.

Што се тиче предлога ХБ 4631, њиме се омогућава ко
ришћење преводилаца знаковног језика у свим судским
поступцимаи јавнимрасправама.

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-
-
-
-

-

–

, између осталог стоји у писму подршке
које је Представничком дому упутио лично председник
ФилипинаФелисијаноБелмонте Јр.

000 потписа са позивом за доношење горе на
веденихмера.

“

”

“
-

-
”

120 000 регистрованих глувих Филипинаца ће сигурно
имати користи од такве праксе, која ће им омогућити
добијање (разумевање) благовремених и релевантних
информација

Коришћење преводиоца на суду

Имада су неке регионалне станице почеле спорадично
да емитују знаковни превод уз помоћ невладиних орга
низација, ова пракса се, нажалост, не спроводи тамо
одакле све почиње, ато је на станицама главног нацио
налног емитера

У ПДРЦ кажу да те мере треба одмах пренети и на
област кривичних поступака због високе учестало
сти кривичних случајева у којима су актери глуве и на
глуве особе.

Касино је у пригодном говору позвао Представнички
домдапровери да ли су адекватно заштићена права слу
шно оштећених Филипинаца.

, рекао је он.

“ ” -
-

-
“

”

Глувим Филипинцима је
потребна подршка и оснаживањењихових права... Они
не траже ништа друго, само начине да могу једнако са
осталиматасвоја права да остварују

Бајан Муна

Знаковни језик

НА ПАЛУБИ

На палуби мог живота
тишина се скрива нека
не желећи да ми тугу
моју гледа издалека

тугу коју је створила
она, отевши ми звуке
нежносјајне и блиставе
за којим ми душа чезне.

:

Славица Вујић,
Суботица
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Дабисеи глувимособама омогућилопраћењепре
дизборне и изборне активности који се дају пос
редством радио дифузних емитера Савез глувих

и наглувих Србије је упутио допис Повереници за заш
титу равноправности Невени Петрушић са молбом да
својим ауторитетоминтервенишеуРадио дифузној аге
нцији како би се изборне активности преносиле и на
знаковном језику.

На основу тога а у складу са Законом о радио дифузији
Савет Републичке радио дифузне агенције је донео Оп
ште обавезујуће упутство за емитере ради омогућавања
несметаног информисања гледалаца са оштећеним слу
хому токупредизборне кампањеу2012. години.

-
-

-

-

-

-

,

, ,

Упутство су испоштовале углавном све реномиране ТВ
куће. Међутим све то није остварено у разумној мери и
у складу са очекивањем глувих и наглувих особа обзи
ром да су уочена нека ограничења која у контексту дос
тупности дају погрешну диспозију информативних ус
луга и стиче се утисак да смо још далеко од равноправ
ног учешћа у животу заједнице. Ипак теши чињеница
да је у односу на раније предизборне активности нешто
кренуло са мртве тачке. Високи стандард приступачно
сти домаћег ТВ програма и глувим особама, који се уг
лавном виђа на програмима већих међународних ТВ
кућа дочекали смо и ми захваљујући РТС који је омогу
ћио да се директан пренос дуела председничких канди
дата БорисаТадића иТомиславаНиколића преводиина
знаковни језик

,

,

.

-
-
-
-

-
-

-
-

Избори доступни и глувим особама



Водич за наставнике
''Разумевање и одговор на потребе деце

у инклузивним учионицама''

Инклузивно образовање

Р
еч је о компилацији резултата истраживања, сп-
роведених од стране Рој МекКонеја, уз помоћ
групе аутора, његових колега широм света на те-

муинклузивног образовања.

Рад се може користити као студијска књига сам по себи
или као водич за групе наставника који студирају зајед-
но, све уциљудапомогне:

Наставницима који већ имају децу са “посебним пот-
ребама” у својимодељењима.
Наставницима који имају недовољноискуство са так-
вомдецом, алибижелелиданауче више.

Овај својеврсниУнесков образовни ресурс пакет за нас-
тавнике развијен је са циљем да помогне земљама и пр-
актичарима да усвоје инклузивније стратегије за реаго-
вање на посебне потребе за учењем у редовним школа-
маидаподржередовнообразовањенаставника.

Основни елементи ресурс пакета састоје се од следећег:
студијскихматеријала (великиопсег предавања, стиму-
ланс листова и активности у учионици) водич лидера
обуке са детаљним смерницама о томе како да се орга-
низује курс и олакшају сесије на основу студијских ма-
теријала, каоидва демонстрациона видеа.

Пакет уводи нова размишљања у посебним образовним
потребама и посматра инвалидитете и сметње у развоју
као и потешкоће у учењу са становишта интеракције
између ученика и животне средине, одбацујући меди-
цински концепт инвалидитета, сметњи у развоју и теш-
коћа у учењу.

Он промовише учеснички приступ учењу и настави,
подстичући ученике и наставнике на заједнички рад, и
позива школе да отворе своја врата за учешће заједни-
це.

Материјали се користе флексибилно и могу се модифи-
ковати тако да одговарају локалним контекстима обуке
на нивоу пре запослења и током посла (pre-service и in-
service), као и ушколској обуци.

Унесков образовни ресурс пакет за наставнике нашао је
своје место у пракси у безмало 80 земаља широм света,
и преведен је на вишеод20 језика.

Пажњу читалаца задржаћемо на поглављу који се одно-
сина глувуинаглуву децу.

1.

2.

;
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Оштећења слуха

Знаци упозорења

Ми користимо термин оштећен слух , али остали пој-
мови су тешко чује или глувоћа . Често претпостав-
љамо да деца могу да чују када, у ствари, они могу да
имају потешкоће да чују. Деца не могу да нам кажу да
имају проблеме са слухом зато што можда не знају шта
то значичутиправилно!

Благи губитак слуха је уобичајенији у школској попу-
лацији од потпуног губитка слуха (глувоћа). Запамтите
да неки проблеми са слухом долазе и одлазе. Ако је дете
склоно кијавици или сталним инфекцијама уха, онда
њихов слух такођеможебитипогођен.

Нашфокус је овде углавном на оне који су рођени глуви
или који су стекли глувоћу у раним годинама живота, а
не на онима који губе слух (постају глуви) наконшто су
научилида сричу, читају ипишу.

Навели смо неке од уобичајених знакова оштећеног
слуха.

Међутим, они не значе да дете има трајно оштећење
слуха.Могу постојати други разлози за понашање дете-
та које ћетеморати узети у обзир.

Требало би такође да разговарате са родитељима о ва-
шој забринутости. Они вам могу дати додатне инфор-
мације које могу потврдити ваше сумње или вас увери-
ти да дете нема тешкоћа са слухом.

Ако ученик не пази на часу, могуће је да
он или она не могу да чују оно што се каже, или звуци
које дете чује могу бити изобличени. Због ових разлога
дете или не разумешта наставник говори, или се не тру-
ди да слуша или прати. Врло ретко се дешава да ученик
буде изузетно пажљив веома обраћајући пажњу у поку-
шају да утврдиочему се говори.

Незрео, необичан и искривљен го-
вор може бити последица губитка слуха. Или дете гово-
ри веома гласно, илимеканим гласом.

Дете које има неуоби-

“ ”
“ ” “ ”

Лоша пажња:

Лош развој говора:

Тешкоћа у праћењу упутстава:
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чајену потешкоћу у праћењу усмених упутстава може
имати оштећење слуха. Дете може одговорити боље на
задатке када је наставник релативно близу ње или њега
или на писане задатке пре него на оне који захтевају ус-
мени одговор. Ученикможе окретати или наћулити гла-
вуна једну страну како бибољечуо.
Проблеми са слухом могу довести до тога да дете пос-
матра шта други ученици раде пре него што започне
свој рад или да гледа ушколске другове или наставнике
тражећинекинаговештај.

Детеможеиматипотешкоћу да чује текст који други чи-
тају или може захтевати од својих вршњака да гласније
говоре.

Понекад дете може дати погрешан одговор на постав-
љенопитањеилине умеда одговори.

Деца са оштећењем слуха радије раде у малим групама,
седе у релативно тихом делу учионице или у првом ре-
ду.

Ученик може бити стидљив или повучен или се дешава
да буде тврдоглав и непослушан као реакција нањегово
оштећење слуха.

Ученик може да се опире учешћу у говорним активнос-
тима, не смеје сешаламаилине разуме хумор.

Ученикможе да има тенденцију да се изолује од друшт-
вених активности.

Ученикможеда тумачиизразе лица, покрете тела и кон-
текстуалне информације пре него говорни језик и стога
некипут долази допогрешних закључака.

Ученик семожежалитина честе болове у уху, прехладе,
упале грлаили сталне ангине.

Ученикможеиматинеки секрет из ушију.

Да ли у вашем одељењу постоје деца која показују било
који од ових знакова?Дали треба дапроверите?

Нека деца се роде са оштећеним слухом нека могу из-
губити слух касније.Ми смо набројали различите узро-
ке оштећења слуха пошто вас то такођеможе упозорити
на децу којамогуиматипроблем са слухом.

Најчешћиузроци су:

Наследни (оштећења слуха се јављају у одређеним по-
родицама, иако родитељи детета не морају бити особе
са оштећеним слухом. Ово се дешава више са дечаци-
манего девојчицамаичешћа су убогатим земљама.)
Мајка детета је имала немачке богиње током ране тру-
дноће
Недостатак јода уисхранимајке детета.
Превремени порођај (беба је раније рођена или је ма-
ла)
Инфекције уха, нарочито дуготрајне, гнојне инфекци-
је које се понављају
Претераниушнивосак који блокира ушниканал
Менингитис (инфекцијамозга)

;

-

-
.

-
-

.
-

.
- .
- .

-
.

-

-

;
-

-

;

Церебралнамаларија и прекомерна доза лекова који се
користе зањенолечење

Ипак, у једном од три случаја узрок оштећења слуха је
непознат.

Акције које у оквиру програма адаптација у учионици,
наставницимогу дапредузму:
Дете треба да седне што је могуће ближе наставнику
(не вишеод триметра удаљено).
Наставници морају да воде рачуна да стоје или седе
окренути лицем деци. Не покривајте лице књигом ка-
да читате илинемојте причатидокпишетена табли.
Водите рачуна да светлост не допире иза вас, пошто ће
вам онда лице бити у сенци. И још нешто, радите под
добрим светлом тако да дете може да види ваше лице,
шакеилиусне.
Неки ученици имају користи када у исто време виде и
наставника и своје другове у одељењу. Они могу да
уче тако што виде остале ученике који одговарају
наставнику.

Ако је детету преписан слушни апарат, побрините се да
га дете носи, да је укљученида су батерије добре.

Јаснои гласно говорите алибез викеипретеривања.

Користите једноставне речи и реченице заједно са гес-
товима или сликама како бисте помогли детету да разу-
ме оно што говорите. Деца са оштећењима слуха уче
више гледајући него слушајући иако би наставници
требалода користе и једноидруго.

Покажите имшта одњих очекујете да ураде. Користите
сликарскиматеријал иликарте са симболима.

Ставите дете да седи заједно са учеником који чује. Па-
ртнер му може помоћи да пронађе исправну страницу
понављајте упутства и тако даље.

Охрабрите ученика са оштећењем слуха да гледа и слу-
ша остале ученике када одговорају на вашапитања.Ако
немогу да виде остале ученикеида чујуњихове одгово-
ре, можете поновити шта су они рекли окренути лицем
ка ученику са оштећењемслуха.

Проверите са учеником да ли он или она разумеју шта
се одњихочекује да ураде.

Деца са оштећењем слуха могу сматрати да су групне
ситуације теже зато што различити људи у исто време
пуно причају. Наставници могу да користе ово време да
лицем у лице дају упутство ученику са оштећењем слу-
ха.

Ако дететов говор није јасан, дајте себи довољно вре-
мена да саслушате шта дете покушава да вам каже. По-
мозите му да користи исправне речи и граматику али га
ипохвалите за напоре које улажеу говор.

Да ли сте пробали неку од ових адаптација или страте-
гија у вашој настави?

Наставне стратегије

СГНСЦГИнклузивно образовање



Наставне стратегије за ученике који су глуви

Са децом која су глува са онима који имају веома мало
слуха главно средство комуникације мора да буде
знаковни језик читање са усана или читање и писање
може се користити као додатно средство комуникације.
Све горе наведене сугестије примените на глуву децу,
али такође узмите следеће у обзир:

Наставници треба да узимају часове из знаковног јези-
ка које користе глувиљуди уњиховим земљама. Одра-
сле глуве особе, које су обучене као језички инструк-
тори, често сунајбољинаставници.
Контактирајте вашенационалноудружења глувих.
Мала деца веома брзо уче да користе знакове чак и ка-
да њихови наставници или родитељи нису тако добри
у томе.Штовишевежбате, постајаћете све бољи.
Наставницимогу да рекапитулирају садржај часа кроз
знакове за своје глуве ученике или да наизменично ко-
ристе говорнии знаковни језик токомлекција.
Може битимогуће организовати тумача/наставника за
знаковни језик да редовно долази ушколу. Глуви одра-
сли се могу користити као волонтери у учионици за
подршку глувој деци и да потпомогну комуникацију
измеђудетета, наставникаидругова из одељења.
Како се језичке вештине детета буду развијале, уводи-
те читањепоштоонопружанајважнијимедиј учења за
дете и у комуникацији са другима.
Постарајте се да глуви ученик добије писане примерке
лекција од вас или својих вршњака. Потрудите се да
понудите књиге и писанематеријалешто чешћеможе-
те.
Умногим земљама успостављене су посебне јединице
за глуву децу у редовним школама, обично у урбаним
областима.
Глуви одрасли се могу запослити као наставници и
асистенти у учионици. Они ученике подучавају на
знаковном језику, па га онда они могу користити да

–
–

;
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лако комуницирају између себе. Истовремено ће тако
имати прилике да се друже са другом децом и да им се
придруженанекимчасовима.

Дете се може упутити неком здравственом раднику или
лекару ради испитивања уха. Та особа би требало да
очистиинфекцију ипрекомеран восак.

Слух детета може да испита аудиолог. Он ће прецизно
утврдити степен и врсту оштећења слуха коју дете има.
Могу се преписати слушниапарати.

Аудиолошке услуге се обичнопружају у болницама, не-
када у државним или приватним клиникама и мобил-
ним клиникама за скрининг. Распитајте се код здравст-
вених стручњака.

Салма је била у специјалнојшколи за глуве.Има озбиљ-
но оштећење слуха али користи слушни апарат. Њен
аудиолог, који верује у инклузију, саветовао је њеним
родитељима да је преместе у редовну школу и препо-
ручили су школу за девојчицеAhliyyah School For Girls
у Аману, Јордану. То је једна независна школа која ук-
ључује ученике са посебним потребама и има напредан
програм за ученике са оштећењима слуха. Салми је тре-
ћа година у тој школи. Сада је у трећем разреду. Салма
веома добро чита и пише на арапском и на енгласком, а
такође се изражава на оба језика. Она воли своју школу
и ужива на часовимамузике и балета.Њени наставници
из првог и другог одељења и садашњи наставници по-
носни су на то шта је постигла. Салма има нову друга-
рицу ове године придошлицуушколи.Онепосећују је-
дна другу код куће и веома уживају да проводе време за-
једно.

Савет

Пример

;

СГНСЦГ Инклузивно образовање

Човек и уметност

Екстазна стањаучовеку стварају разноврсна дела у светуидеја, а свет идеја је најоригиналније благо човеково.

Замислимо да се налазимо у свету књига, киста и боја, скулптуре или звука увек ћемо доживети један вид праве
уметности произишле из људске мисли, које свеобухватно развијају поједине гране уметности. У космосу живота
човек стоји чврст ипостојан.Налете и ударце судбине храброодбија кроз универзум своје генијалности.

Уметник је стваралац заробљеник свог духовног стања, јер свакодневно осећа потребу за стварањемкоја иде брже
или спорије у зависности од његових интелектуалних могућности или препрека на које наилази на свом
уметничкомживотномпуту.

И тако дајући плодове своје генијалности у виду остварених уметничких дела, сам уметник даје један део себе и
ослобађа се тренутне патње, да би након тог екстазног стања у коме је остварио једно уметничко дело, поново
западао уново екстазно стање.Он је вечни заробљеник самога себе.

Читалац, слушалац или гледалац је такође заробљеник, али заробљеник већ оствареног уметничког дела који
доживљава својимдуховнимопажањем, откривајућипутевењиховог настајања.

;

–

Славица Вујић, Суботица



Промоција српског знаковног језика

Предлог закона о српском знаковном језику урадила је
пре неку годину Радна група формирана од стране
Министарства рада и социјалне политике - Сектор за
заштиту особа са инвалидитетом, а пре његовог уласка
у процедуру на усвајање у Скупштину Републике
Србије било је потребно упознати ширу друштвену
заједницу оњеговом значају и потреби.Промоцију је на
себе преузео Савез глувих и наглувих Србије, који је
лобирање започео 24. априла у Великој Плани да би
након обиласка свих већих градова у Србији исто
завршио 27. септембра у Београду у склопу
манифестације обележавања Међународне недеље
глувих.

На промоцију се ишло аутобусом који је био облепљен
рекламама на тему знаковног језика а највећи допринос
овом добро осмишљеном лобирању дали су тумачи
знаковног језика из Велике План и Крагујевца који су
учествовали на свимпромоцијама и који су из прве руке
присутним грађанима објашњавали начин и сврху
његовог коришћења, изводећи притом више песама на
знаковном језику.

e

Велика Плана

Суботица

Жабаљ

Бечеј

Куршумлија



С
авез глувих и наглувих Србије је 14. маја 2012.
године, у просторијама Градске организације
глувих Београда промовисао свој први видео

речник српског знаковног језика.

Видео речник је урађен уз подршкуМинистарства рада
и социјалне политике, Сектора за заштиту особа са ин
валидитетом и Јавног сервиса Радио телевизије Србије
у чијој продукцији је и снимљен.

Издавањем овог видео речника ускладиће се коначно у
једну целину комуникација на знаковном језику на ни
воу РепубликеСрбије. То значи да је створена основа на
којој ће почивати знаковни језици у нашим национал
ним оквирима, а тиме ће се аутоматски елиминисати са
дашње шаренило у ком је свако могао да даје своју вер
зију српског знаковног језика.

Речник обухвата 34 поглавља којим се изражавају разни
појмови, обично они који се најчешће у разговору кори
сте а почивају на темељу којег је обрадила Радна група
за израду Закона о употреби српског знаковног језика,
чији предлог је јошувек упроцедури.

-

-

-
-
-

-

Нови видео речник српског знаковног језика

Представници Министарства, РТС и СГНС
на промоцији видео речника

Помоћник министра Министарства рада и социјалне политике
Владимир Пешић и секретар СГН Србије Радоје Кујовић

приликом промоције видео речника
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Признати светски стручњак психолог и едукатор:
слеп од треће и глув од девете године живота

Прича о Александру Суворову је попут оне о Хелен Келер и АниСаливен, оригинално сведочанство моћи надчовеча
нске издржљивостиљудског бића.

-

А
лександар Суворов је рођен 1953. године у гра
ду Бишкеку, престонициКиргистана. Са три го
дине је скоро потпуно изгубио вид, а на узрасту

од девет изгубио слух. Нејасни су узроци његовог ин
валидитета, будући да је рођен као здрава беба. Међу
тим, тек много година касније он ће открити да су ње
гови родитељи уствари били у крвном сродству. Њихо
ве породице су умрле од глади у колхозу за времемасов
не совјетске колективизације, а деца су одрасла у сиро
тиштима, не знајући ништа о сродности. И Алексан-
дрова друга два брата имају известан степен инвалиди-
тета, с тим што је он више менталне природе, а вид и
слух суимочувани

МалиСуворов је био веома повучен. Нијежелео да буде
ванмајчиног крила, ни далеко од очевог видокруга.Ма
јкаму је рецитоваламноге песме и приче, које је он лако
памтио и репродуковао. Као дете, пре него што је изгу
био слух, фасцинирала га је народна музика која је до
пирала са вечерњих забава и посмртни маршеви са сва
кодневних сахрана на оближњем гробљу. У седмој го
дини, наставници у школи су мислили да ће слепо дете
једног дана постати музичар, па су му давали часове ха
рмонике. Али свињихови планови буквално испари
ли оног часа када је постало јасно да ћемалишану од де
вет година остати заувек оштећен слух. Александара су
преместили у државну школу за слепу, глуву и нему де
цу у Загорск (сада Сергијев Посед, град који се због мо
нашког стила живота сматра православним Ватика
ном ). Ту су ђаци обучавани за монотоне послове: изра
ду папирних коверти, склапање слова ... Став већине је
био да су они терет за земљу и дати им посао је био на
чин да они надокнаде совјетској држави зато што им
онапружаподршку.

Срећом по Суворова, група научника из Института за
децу Дефектолошке академије Педагошких наука
СССР је одлучила да покуша са увођењем експеримен
талне методе која је подразумевала упис извесног броја
слепих студената на факултет. Тако је 1971. године, пре
добијања дипломе средњег образовања, Александар
почео своје студије као студент учесник пилот пројекта
на Филозофском факултету. Упркос добрим оценама на
одсеку Марксизам-лењинизам, као особа са инвалиди
тетом осећао се ускраћеним јер није могао да искаже
све своје способностии тиме да свој пуни допринос. За
то је прешао на Одсек психологије, где је дипломирао и
отишао да ради на Институту за општу и педагошку
психологију Академије педагошких наука СССР (сада
Психолошки институт Руске академије образовања).

-
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Промена: Суворов иде на колеџ

Од 1982. године почео је да редовно посећује своју ста
рушколу-интернат. Томестому служи као основа за на
учне радове са глуво-слепима.

Године 1987. почео је да ради као ментор у колонијама
на здраву децу Здраво . Желео је не само да докаже и
потврди, него и да примени своје психолошке и педаго
шке потенцијале као учитељ и мисионар коме ће поћи
за руком да глуво-слепу децу врати у нормалу . Успех
је био такав да су га из колонијалне администрације по
звали да дође следеће године са групом деце са инвали
дитетом у Загорск. Тако је почела фаза заједничке
психо-педагогије , јер његов циљ је и био да осмисли и
организује лечење деце са сметњама у развоју (на по
четку експеримента само слепи и глуви) заједно са зд
равом децом. Као резултат овог његовог егзактног ис
куства, 1986. године снимљен је документарни филм
Додир , у режијиАлгуисаАрлаускаса.

Године 1991. Универзитет Сускуехана у Пенсилванији
је одликоваоСуворова титуломпочасног доктора друш
твених наука. До тада, његов метод заједничке психо-
педагогије већ је увелико нашаошироку примену у по
крету Милост детета (покрет који је прерастао од Пио
нира, својеврсне комунистичке верзије извиђача).

Три године касније, Суворов је одбранио докторску
тезу Саморазвој личности у екстремној ситуацији сле
пило/глувоће . Од те године је почео да предаје ушколи
за волонтере који ће радити са штићеницима покрета
Милост детета. Школа за особе са инвалидитетом не
дуго затим је преименована уШколу узајамне човечно
сти. Године 1995. Комитет Деце Русије одликовао га
је медаљом Пламена захвалност . Велики корак нап

-
-

“ ”
-

“ ”
-
-

“
”

-
-
-

“ ”

-
“

” -
-

“ -
”

-
-

“ ”
“ ” -

Ментор колоније за рад са децом

Александар Суворов



СГНСЦГ Из света глувих

20

ред било је увођењенових рачунарских технологија.Уз
помоћ специјализованих рачунара, сваки научни и ис
траживачки рад добио је убрзање, па је тако приведена
крају и и његова докторска дисертација: Хуманизам
као фактор личног става . Суворов је тако постао док
тор психологије и професорДефектолошког факултета
за студенте са слушним проблемима, Руске педагошке
академије. Од 1996. године он првенствено ради као
професор на одсеку за образовну антропологију. Исте
године, светлост дана је угледала његова књига Глуви
и слепи у свету видовњака и чујућих . Од 1999. је редо
вни професор на Одсеку едукативне антропологије и
члан Академије међународне информатизације УН.
Године 2000. наставио је да се као научник бави истра
живањем нових метода и програма за основне школе, а
као наставник да ради на неколико водећих универзи
тета, на групама за децуи омладину, научна истражива
њаикњижевнуделатност.

-

“
” -

“
” -

-

-
-

Духовна револуција

Суворов није верник, али је одавно престао да буде ми
литантни атеиста.

-

“Не знам шта сам ја са становишта традиционалне
филозофске класификација: материјалиста, идеалис
та или нешто сасвим треће, али сам нашао са Дани
лом Андрејевим велику блискост. Фиргуративно рече-
но, ја просто осцилирам између свих њих. Блиски су ми
и марксистичка дијалектика и хришћанска паслма, све
их сматрам оруђем своје духовне револуције у трагању
за смислом живота, бивствовања, делања и трајања.
Ја ћу наставити да буде истраживач као што сам це-
логживота свогто и био. У више варијанти.Желим да
сачувам своју духовну и интелектуалну независност, а
то је могуће само истрајавањем у одржавањутог свог
положаја као истраживача, и не само у науци, већ и у
свакодневном животу. При том су деца, не само моја,
већ сва деца света, моја неисцрпна инспирација и сми-
саоживота, јер им је душачиста, јер су имдела безгре-
шна.

-
-

”

Уметници и другe познатe личности промовисали слух

П
ознато је да активисти и познате личности из
налазе разноразне разлоге за појављивање у ја
вности и поводе за скретање пажње на себе и

своја дела.

Пример за то је и недавни наступ РодаСтјуарта. Славни
музичар се прикључио осталим учесницима кампање
која је за циљ имала да код људи развије свест о важно
сти очувањаипревенције слуха.

И не само он. Придружили су му се и Ени Ленокс и Ле
ниКравиц, иБилиАјдолиБрајанАдамсимногидруги.

Кампању је осмислио амерички Институт за бољи слух
(БХИ), који је основан далеке 1973. године као непро
фитна корпорација са циљем да едукује јавност о проб
лемима слуха и шта се може учинити на том пољу. До
данашњег дана његове активности усмераване су ка
томеда се:
- отклоне стигматизам и непријатност који спречавају
милионељудидапотражепомоћ због губитка слуха,
- прикаже негативне последице нетретирања проблема
слуха замилионеАмериканаца
- промовише позитиван став и адекватан медицински
третман и тиме покаже да је ово национални проблем
који семожерешити.

Да би постигао ове циљеве, БХИ користи медије, веб
сајт и друге комуникацијске форуме где се саопштавају
разне информације о слухуипромовишеисти.

Тако, на пример, захваљујући вебсајту БХИ, скоро 60

-
-

-

-

-
-

холивудских славних личности, спортиста, пословних
и политичких лидера и други помена вредни Америка
нци имају прилику да поделе своја искуства везана за
проблеме које су имали или имају у вези оштећења или
губитка слуха. Затим, БХИ редовно објављује своје ст
ручне чланке у водећим штампаним публикацијама
(нпр. Невсвик, Тајм, Фортуна, ЈАМА) и на свим глав
ним телевизијским мрежама. Овај реномирани инсти
тут се бави и дистрибуцијом едукативног материјала на
тему слуха.

Челници БХИ верују да у народу треба да престане ло
ша навика и још гора пракса по којима се губитак слуха
третира као мањи проблем. Истраживања показују да
ова појава, ако се на време не лечи, смањује радну моћ,
ремети породични живот и изазива широк спектар пси
холошких проблема. Добра вест је да смо сведоци пос
тојањаитекако ефикасних решења за губитак слуха која
су доступна за људе свих узраста. Они су саставни део
прогресивне програмабилне дигиталне технологије ко
ја је доживела револуцију у свету медицинских уређаја,
од којих су слушниапаратидалеконапредовали.

-

-

-
-

-

-
-

-

Р.Стјуарт Е. Ленокс
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Из наших организација

Г
радска организација глувих Београда је аплици-
рала са пројектомна конкурсу који је расписан од
странеМинистраства рада и социјалне политике

ДИЛС “Пружање унапређених услуга на локалном
нивоу” у 2011. години, са пројектом “Преводилачки се-
рвис за знаковни језик Београд” који је трајао 6 месеци,
а успешно реализован крајем априла 2012 године. Пот-
писивање Уговора са Министарством рада и социјалне
политике одржано је 3 новембра 2011. године у сали
Градске општине Врачар, када је фактички и отпочео
пројекат.

Преводилачки сервиси су на најдиректнији начин доп-
ринели уклањању баријера у комуникацији између глу-
вих и чујућих људи. Активности пројекта тј. преводи-
лачке услуге се непрекидно пружају од 3. децембра
2009. године у оквиру пилот пројекта “Сервис тумача
знаковног језика за глуве особе”, и наставка пројкета
“Преводилачки сервис за знаковни језик”, као и проје-
кта “Преводилачки сервис за знаковни језик Београд”
којим је организација аплицирала у јулу месецу на от-
вореном конкурсу МРСП, а реализује се од јула до сеп-
тембра 20

Овакав вид подршке заједници глувих у Београду се по-
казао као најпотребнији вид подршке на њиховом путу
ка друштвеној интеграцији. Током рада Сервиса 240
глувих и наглувих особа са територије Београда ишире

-

.

.

11.

се оснажило и укључило самостално у свакодневне
друштвене активности, користећи своје право на бесп-
латног тумача, чиме се знатно побољшава квалитет жи-
вота сваког од корисника. Постојање Сервиса и право
на интеракцију на знаковном језику умногоме унапре-
ђује положај сваке глуве особе у друштву, у циљу јача-
ња социјалне инклузије и побољшања квалитета живо-
та глувихособа уРепублициСрбији.

У претходном периоду регистрована је већа заинтере-
сованост запослених у установама у којима тумачи пру-
жају услуге, па ће се на лицу места запосленима бити
пружане информације о раду Сервиса, и начинима за-
казивања и пружања услуге. Посао тумача биће у вели-
кој мери олакшан, а комуникација чујућег и глувог ко-
рисника неупоредиво “течнија”, уколико наши чујући
корисници буду унапред упознати са услугом коју Сер-
вис пружа. Зато ће се успоставити интензивна комуни-
кација са државним, градским и општинским органима
који руководе установама у којима се пружа велики део
услуга превођења (здравствене институције, државна
управа, градски секретаријати, општине и слично).
Јавност је била информисана о раду Сервиса кроз елек-
тронске и писане медије најмање једноммесечно током
целокупног трајања пројекта (писање саопштења, гос-
товање у емисијама на радију и телевизији, ажурирање
података на веб сајту и слично).

Даница Јаслар

”
Пројекат: Преводилачки сервис тумача

за знаковни језик Београд
“

ГОГ Београд

Представници ООГН са помоћником министра Владимиром Пешићем
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Пројакат Будимо толерантнији - упознајмо знаковни језик“ ”

О
вај пројекат којим је Градска организација глу-
вихБеoграда аплицирала на редовном конкурсу
Градске општине Врачар у г. прихваћен је

и једним деломфинансиран од стране општине. Била је
то прилика да се грађани Врачара упознају са једном
услугом неопходном глувим особама у комуникацији
са чујућом средином. Поред пружања услуга превође-
ња организација је у сарадњи са Асоцијацијом тумача
за српски знаковни језик и Удружења студената са хен-
дикепом штампала промотивни материјал “Знакуј”
алфабет знаковног језика.

ПоводомМеђународног дана људских права 10. децем-
бра, дан раније је испред Градске општине Врачара
одржана промоција лифлета “Знакуј” којој је присус-
твовао и председник општине, Бранимир Кузмановић,
и који се томприликом краће задржао са нашим активи-
стима који су делили лифлет грађанима Врачара, и који
је покушаода знаковно спелује своје име.

2011.

,

,

-

Даница Јаслар

Тумач Д. Жижић и председник ГО Врачар Бранимир Кузмановић

Ућешће на панел дискусији
Сарадња града и

организација цивилног друштва
до бољег положаја

особа са инвалидитетом

“

”

Суши демонстрација

А
генција за европске интеграције и сарадњу са
удружењима крајем 2012, године одржала је у
Скупштини града Београда консултације са ор-

ганизацијама цивилног друштва које се баве проблеми-
ма особа са инвалидитетом. Консултације су одржане
на инцијативу града Београда са циљем да се укаже на
важност заједничког рада града и организација циви-
лног друштва на решавању проблема са којима се суо-
чавају особе са инвалидитетом, те корака које би град
требао да предузме у циљу повећања укључености осо-
ба са инвалидитетом. На састанку је истакнуто да се
овакав вид консултација мора унапредити и да ће то би-
ти део Стратегије подршке развоју цивилног друштва.
Поред представника организација и особа са инвалиди-
тетом, консултацијама су присуствовали и наши пред-
ставници, Х. Цоља председник, Д. Јаслар секретар иМ
Гордић члан ИО организације који су изнели проблеме
са којима се суочавају глува лица, првенствено проблем
комуникације и неопходност тумача за знаковни језик
као подршке самосталном животу глувих. На састанку
су покренута питања неопходности персоналне асис-
тенције при остваривању права на школовање, запош-
љавање, становањауз подршкуи сл.

.

.

Даница Јаслар

П
редставници ГОГБ Хари Цоља и Даница Јас-
лар, по позиву амбасадора Јапана у Републици
Србији, г. Тошио Цунозакија, су присутвовали

Суши демонстрацији у Континентал хотелу у Београду,
у сали “Атлантик и Пацифик”, 19 фебруара 2012. го-
дине. Након кратког поздравног говора амабасадора Ја-
пана и престављања сушимајстора г Масајошија Каза-
тоа, као и суши демонстрације и предавања господина
Казатоа, одржана је дегустрација сушија од странемно-
гобројних гостију. Искористили смо љубазност дома-
ћина да сефотографишемо за успомену.

,

.

Даница Јаслар

Цоља и Јаслар са амбасадором Јапана Цунозукијем и његовом супругом
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Ч
ланице Београдске организације глувих учест-
вовале су на Отвореном дијалогу који је орга-
низовао “Клуб првих жена” 22. 11. 2011. године,

у Дому народне Скупштине на тему “Србија на 145 ме-
сту реална или погрешна слика”. Дијалог је одржан
поводом објављене ранг листе у дневном листу “Блиц”
а односио се на положај жена у 165 земаља света, пре-
узет из дневног недељника “Newsweek” где је Србија
рангирана на поражавајућем 145 месту, по квалитету
живота и експанзивностиправажена.

Дијалогу је просуствовало близу 300 жена из целе Ср-
бије. Учеснице су у два панела дискутовале на теме: Ре-
алан положај и потенцијал жена и женског предузетни-
штва, и Образовање у функцији развоја женског преду-
зетништва и предуслов успеха. Наша представница се у
име свих присутних чланица захвалила на позиву за
учешће на дијалогу и укратко изнела проблеме жена са
инвалидитетом са нагласком на проблеме глувих жена,
истакавши при том да су Закони о забрани дискримина-
ције усвојени, али да су глуве жене двоструко дискри-
минисане, као жене и као особе са инвалидитетом. На
крају су донети предлози за боље услове живота и рада
жена у цивилном сектору Примера ради навешћемо
један од закључака:

Цело трајањеДијалога на знаковни језик су пре-
водилеВера ЈовановићиДесанкаЖижић.

„ “

.

–

“Без солидарности, без емпатије
према онима који су угрожени, без родне раноправнос-
ти у ствари нема вредоносног система у друштвеној и
пословној заједници и на томе морају да раде сви, од
надлежних до невладиног сектора, па све до самих гра-
ђана.”

Даница Јаслар

,

Учешће на трибини Клуба првих жена

СГНСЦГИз наших организација

Наше чланице на трибини Првих жена у сали Народне скупштине

Меморијални пријем у
Јапанској амбасади

Председник и секретар Градске организације глувих
Београда Х. Цоља и Д. Јаслар су присуствовали
Меморијалном пријему у знак сећања на жртве
великог земљотреса који је задесио нашу пријатељску
земљу Јапан, а који је Амабасада Јапана организовала у
Скупштини града Београда

је присуствовао велик број званица из јавног
живота.

13 марта ове године.
Пријему

Д. Јаслар

Представник ЦОД г Золтан,
Јаслар и Цоља на пријему у Скупштини града
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Градска организација на трећем сајму
организација цивилног друштва

Н
а трећем Сајму организација цивилног друшт-
ва који је ове године одржан под називом СА-
МОиницијатива , на ТргуНиколеПашића 24 и

25 маја, у организацији Агенције за европске интегра-
ције и сарадњу са удружењима града Београда, међу
седамдесет организација, Градска организација глувих
Београда је имала прилику да представи грађанима Бе-
ограда своје пројекте и планове. Том приликом упозна-
ла је ширу јавност и посетиоце са својим највећим про-
јектом Преводилачки сервис за знаковни језик Бео-
град и са услугамапревођењакоје пружа чланству.
Организација је имала свој штанд са материјалима,
брошурама, монографијом, као и видео презентацијом .
Ово је била јединствена прилика да организација пока-
же да може заједно са осталим организацијама да кон-
курише у начинима рада, активностима и сл. Штампан
је и промотивни материјал а објављен је и каталог на
сајту сајма.
Преводиоци из Сревиса су знаковним језиком преводи-
ли отварање сајма, а читаво време трајањаСајма било је
обазбеђено дежурство од стране активиста организаци-
је. Штанд организације је био посећен од стране госпо-
ђе Невене Петрушић из Канцеларије за заштиту равно-
правности, која се у краћем разговору задржала са чла-
новима организације, као и члана градског већа Дарка
Божићаимногихдругих.

“
”

“
”

.
.

Даница Јаслар

Представници ГОГБ са тумачима СЗЈ и активистима

Штанд ГОГБ
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Инфоцентар Градске организације глувих Београда

Запошљавање глувих путем јавних радова
и националне службе за запошљавање

Г
радска организација глувих Београда је почетком
маја 2012 године са Нациналном службом за за-
пошљавање потписала уговор о сповођењу Јав-

них радова у циљу запошљавања особа са инвалидите-
том, односно запошљавања глувихособа.

Јавни рад “Инфоцентар Градске организације глувих
Београда” ће се реализовати у периоду од 6 месеци, по-
чев од 15 маја до 15 новембра 2012. године, а ангажо-
вано је двоје чланова, једно глуво и једно наглуво лице,
који су се водили на евиденцији НСЗ-а, и то Михаило
Гордићи ЈаснаСтаменковићизБеограда.

Јавнимрадомпредвиђена је и једномесечна обука за по-
четне програме, програме за израду базе података и из-
раду сајта организације, у сарадњи са Међународном
мрежом помоћи “IAN” из Београда, у времену од 15
маја до јуна 2012.

Спровођење јавног рада ће се одвијати кроз коресподе-
нцију са чланством организације, ажурирње података
стварањем јединствене базе података о члановима ор-
ганизације, глувим и наглувим особама, као и ажурира-
њем и постављањем САЈТА организације који ће поред
основних података имати и едукативне програме, на те-
кстуалном и на српском знаковном језику, при заврше-
тку јавног рада одржаће се промоција сајта.

Кроз “Инфоцентар Градске организације глувих Бео-
града” ће се остварити приоритетан интерес ангажова-
њем незапослених глувих особа особа са инвалидите-
том у својој матичној организацији, а с друге странефо-
рмирањем овог Инфоцентра при организацији и изра-
дом базе података о чланству организације, оствариће
се квалитетнија информисаност и промовисање инклу-
зије и учешћа глувих и наглувих у економском и друшт-
веном животу у свом окружењу, као и промовисање ст-
варања једнаких могућности глувих особа. Преко овог
Инфоцентра чланови организације ће моћи да сазнају
све информације које организација пружа, чиме ће се
подићи капацитет организације.

Постављањем обједињеног Инфо центра са сајтом ор-
ганизације на једном месту моћи ће да се нађу обједи-
њени сви релевантни податци о организацији о њеним
активностима, циљевима, потребама и проблемима, са
којима се суочавају наши чланови. На сајту ће се моћи
наћии вести о активностима, о заједници глувих, погле-
дати законска регулатива, правилници, корисни линко-
ви, занимљивости и проблеми из рада организације и
њених чланова, као и занимљивости из рада других
организација ОСИ у граду и држави. Све напред наве-
дено бићеи презентиранона знаковном језику

С друге стране, радно ангажовање глувих и наглувих у
својој основној матичној организацији имаће за циљ

.

. .

.
.

-
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.

побољшање психосоцијалног статуса, да се кроз укљу-
чивање у рад организације осећају као пуновредни чла-
нови своје организације и заједнице, што ће имати за
циљ и први корак у укључивању особе са инвалидите-
томурадну средину.

Испред Извршног одбора организације изабрана је Ра-
дна група која ће давати предлоге и сугестије за израду
Инфо сајта и праћењу реализације јавних радова: Хари
Цоља, ЗоранЖижић, Душан Николић, Славенка Јанко-
вићиБојанаПавловић Јовановић, аментор јавног рада
јеДаница Јаслар, секретар организације.

-

Даница Јаслар

Глуви Београда први пут
пратили домаћи филм у биоскопу

Даница Јаслар

Домаћи филм са титлом
на Српском језику

П
оводомМеђународног дана особа са инвалиди-
тетом, у суботу 3 децембра, чланови Градске
организације глувих Београда заједнички су

први пут гледали домаћи филм у биоскопу, који је био
прилагођен глувиминаглувимособама.

Надлежни из дистрибутерске куће поводом
филма Срђана Драгојевића “Парада“ кога је пре тога
пратило преко 200.000 гледалаца, прилагодили су једну
копију глувим и наглувим особама, која је била титло-
вана

Ову специјалну бесплатну пројекцију је пратило више
од 50 чланова организације у биоскопу “Шумадија” на
БановомБрду. Чланови су били одушевљеништо сумо-
гли употпуности дапрате једну оваквупројекцију

“Cinefest”

.

.

Гледаоци Параде са Тањом Ковач ПР менаџером Дистрибутивне куће
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Ускршње вече у Београду

К
луб пензионера Градске организације глувих
Београда је за своје чланове и ове године орга-
низовао Ускршње вече са циљем да чланови за-

једнопрославе највећихришћанскипразник.

Око седамдесет чланова, младих и старих се у одређено
време окупило у клубу с нестрпљењем очекујући поче-
так програма. На улазу их је дочекивао МилошМакси-
мовић поклањајући им по једно шарено ускршње јаје
које су офарбале Божана Чанадановић, Радмила Симе-
оновска иМајаПићурић.

Организатори су се потрудили за добар вечерњи прог-
рам. Одржано је такмичење у избору најлепших једно-
бојних јаја, шарених, са сличицом и декоративних јаја.

Заинтересованост је била велика, мора се признати да
су јаја за ову прилику била лепа тако да чланови жирија
нисуималилакпосаоприликомодабира.

Победници такмичења су добили скромне поклоне. На
крају је одржано и такмичење у туцању јајима. Такми-
чење у туцијади се одвијало између 13 чланица и исто
толико чланова. Мора се признати да су чланови за раз-
лику од ранијих година имали више успеха, сем Оли-
вере Зјача која је догурала до финала. На крају се пока-
зало да је најтврђе јаје имао Живорад Савић који је за
победу добио скромну награду, а заједничке фотогра-
фије остале су као споменна још једнопријатно вече.

Божана Чанадановић

Учесници такмичења са председником ГОГБ Харијем Цоља

Глуви ветеринар

У
Великој Британији много глувих лица је завр-
шило ветеринарску школу. Они сад раде као ве-
теринари и брину о животињама. Међу глувим

ветеринарима је и др Томас МекДавид. На слици је др
МекДавид како проверава рад срца пса. Он не користи
стетоскоп попут чујућих ветеринара. Он ставља свој
образ на леву страну пса у пределу срца како би могао
да осетињегов ритам.
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Пензионерско забавно вече

П
оследње мајске суботе, Клуб пензионера Град-
ске организације глувих Београда, организовао
је за своје чланове Пензионерско забавно вече.

И поред нестабилног и свежег времена преко четрдесет
старих и нових пензионера окупило се у клубу са же-
љом да разбије свакодневну монотонију пензионерског
живота ида семало забави.

Организатори су се потрудили да припреме богат про-
грам како би дружење било интерасантно и сви актери
задовољни. Организована су разноразна такмичења -
пикадо, избор најлепшег шешира, пирамида такмиче-
њеи сл.

Такмичењеупикаду које је самопо себи одувек привла-
чило пензионере организовано је у мушкој и женској
конкуренцији. Код жена највише успеха имала је Рад-
мила Симеоновска, друго место освојила је Божана Ча-

надановић а треће МајаПићурић.МилошМаксимовић
је био најбољи у мушкој конкуренцији, други је био
Миодраг Симеоновски а трећи Драган Чанадановић.
Свиони сунаграђени скромнимнаградама.

Програм је настављен избором најлепшихженскихше-
шира које су за ову прилику урадиле Маја Пићурић,
Славенка Јанковић и Божана Чанадановић. Њима су се
придружиле Драгана Маговчевић Митрић и Вукица
Јанковић које су такође направиле шешире. Разлика у
изради и лепоти шешира је била минимална те је жири
имао тежак посао, да од 12 шешира изабере четири нај-
лепша. Прво место освојио је шешир ауторке Вукице
Јанковић, друго Маје Пићурић, треће Драгане Магов-
чевић а четврто Живадинке Максимовић. Поред тога
награду је добио и Милораг Николић који је једини од
мушкараца донеошешир.

Коментари око избора се још нису стишали а као из-
ненађење вечери уследило је “пирамида такмичење” у
мушкој и женској конкуренцији. Такмичење је привук-
ло највише пажње свих присутних и изазвало буру сме-
ха. Само такмичење састојало се од 15 празних пласти-
чних чаша које треба поређати пирамидално почевши
од пет чаша, затим вратити у првобитни положај. Нај-
брже и најспретније међу пензионеркама биле су Љи-
љанаЂорђевић изНиша иКатицаМилосављевић, а код
мушкараца најбољи су билиМилић Зарић и Драган Ча-
надановић.

Време у забави и дружењу је брзо протекло, а пензионе-
ри уморни и добро расположени почели су да се разила-
зе око 22 часа.

–

Божана Чанадановић

Победници са скромним поклонима

Чији је шешир лепши?



Овогодишњи XXXVI фестивал драмско-пантомимских
остварења и модерних игара који се по обичају сваке године
одржава под окриљем Савеза глувих и наглувих Србије
одржан је 2. јуна 2012. године у Пироту. Пре фестивала у
преподневним сатима на пиротском централном тргу
одржана је промоција српског знаковног језика, која је још
једном као и у другим градовима где је вршена промоција
дала позитиван пример упознавања грађана овог краја са
знаковним језиком и потребом да исти заживи у законским
оквирима.

Међуопштинска организација глувих и наглувих Пирот, као
домаћин беспрекорно је организовала ову смотру која је
одржана у велелепној сали Дома културе. Нажалост, све оно
што је лепо организовано покварили су по обичају, као и у
свим досадашњим случајевима сами актери фестивала.
Наиме учесници, који су завршили своју тачку или су чекали
на свој ред правили су такву збрку да су на крају растерали и
најупорнији део публике који је први а можда и једини пут
дошао да на миру гледа културна достигнућа глувих и
наглувихизвођача.

Што се тиче самих представа, стиче се утисак да многи
извођачи уместо нових остварења годинама понављају једну
те исту тачку и тиме доказују да им је учешће на овом
фестивалу вишепривилегија негопотреба.

Све у свему, фестивал на коме је учешће узела 21
организација са преко 300 учесника дао је још један пример
да се без обзира на кризна времена на њему окупља највећи
број глувихинаглувихљудииз целеСрбије.

Прво место у драмско-пантомимским остварењима заузела
је Међуопштинска организација глувих и наглувих Пирот са
остварењем „Животни век једног човека“, друго је освојила
Градска организација глувих и наглувих Смедерево са
представом „Вечера за једну особу“ а треће је припало КУД
„Јован Бољарић“ из Новог Сада за представу „Хајде да се
играмо“.

У модерним играма најбоља је била екипа КУД „Радивој
Поповић“ из Београда са модерном игром „Power dancers“,
друго место је припало МОГН Сремска Митровица за игру
„Hip-hop“, а треће солисткињи из Пирота Милици Ђокић
која је са својом игром „Осети ритам“ први пут наступала без
свог дугогодишњегпартнераНенадаМахмутовића.

,

Заслужено први - МОГН Пирот

ГОГН Смедерево

Увек у врху - КУД Јован Бољарић“„

Плесна група КУД „Радивој Поповић“ - Београд

Пехар остао у Пироту

Фестивал КУД глувих и наглувих Србије

Може и без сталног партнера:
Милица Ђокић



Друго место реалан домет: Дуо из Сремске Митровице

Председник МОГН Пирот Виден Вељковић
поздравља учеснике фестивала

Дрво живота -
КУД П Поповић Београд„ . “ ( )

“ ” -Кад шпорет не ради КУД Јагодина

“ ” -Цврчак и мрав ДГН Неготин

“ ” - “ ”Сан летње ноћи КУД Нишава



8. март протекао у забави и дружењу

Осми март, Дан жена, обележен је у Београду у клубу,
организовањем свечане академије, такмичења у пикаду,
шаху, стрељаштву и стоном тенису, као и доделом
диплома и пехара за најуспешније чланице. У пикаду
прво место је освојила Снежана Чегар, друго Радмила
Раба а треће Веслана Ђорђевић Најбоља у шаху била је
Анђелија Богдановић, друга је билаОливера Зјача а тре-
ћа Славенка Јанковић. У стоном тенису прво место при-
пало је Душанки Лакић, друго СандриМанојлови и тре-
ће Дајани Ранђеловић. Прво место у стрељаштву осво-
јила је Снежана Чегар, друго Славица Ђорђевић а треће
Маја Јелка Пићурић. Горан Радивојевић, члан Изврш-
ног одбора, успешно је осмислио забавне игре за члани-
це, која се састојала од убацивања пинг понг лоптица у
чаше различитих величина, а највише бодова освијила
јеМаја-ЈелкаПићурић, као и такмичењеуљуштењу јаја,

.

-

где је победила чланицаСлободанкаМараковић. Обе су
добиле на поклон по флашу вина. И ово осмомартовско
славље организовано је уз скромно послужење, уз при-
суство великог броја чланица, али и чланова орагниза-
ције.

Прође и 101 година од како се у свету обележава Дан
жена, и још једна прилика да се замислимо каква је свр-
ха овог празника. Жени у 21. веку није нимало лако, а
да ли су жене саме одговорне за положај у коме се нала-
зе или је друштво криво, питање је које се често постав-
ља. Глувим женама је још теже, јер су дискриминисане
по два основа, и каожене и као особе са инвалидитетом,
са чимсе треба суочитиинањих указивати.

Даница Јаслар

Дан жена свечано обележен у Београду

Чланице ГОГБ приликом прославе 8. марта
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Турска

Пола села глуво

Ј
едно од четворо деце које се роди у малом турском
селу Карс Катак обавезно је глуво, немо или муца.
Разлог овоме још није научно утврђен. У селу, нор-

мално, свакомора да зна знаковни језик.Многе особе са
инвалидитетом не похађају школу због проблема у чи-
тању и писању. Село досад нико од стране државе није
помогао, нити се заинтересовао да се озбиљније поза-
бавињиховимпроблемима.

Катак је мало село које се састоји од 60 домаћинстава,
од чега је њих 30 са по једним глувим и/или немим чла-
ном, а свако четврто има неког ко међу њима муца. То
због тогашто је у свакомодњих деценијамамакар једно
илинеколикоњихрођено глувоинемо.

Већина тих сељана са инвалидитетом је препуштено са-
мо себи намилост и немилост, без икакве бриге од стра-
не Министарства здравља. Огромна већина их је дели-
мично или поптпуно неписмено. Ономалоњихшто је и
пошло у школу, морало је да одустане због здравстве-
нихпроблема.

Глуви, неми, и сви који то нису а у селуживе, знају и ко-
ристе знаковни језик. Приликом упознавања, најчешће
питање је

. Па се тако мештани са инвалидитетом уопште не
суочавају са проблемима у комуникацији са својим глу-
вим или немим сународницима који су у односу на њих
“здрави”.

Три наглува детета са инвалидитетом Гентле Минтас
Елис (20), Виш (17) и Сергеј (18) желе да помогну и до-
принесу промени. Виш и Сергеј чују веома мало. Елис
је глув, нем ...

“колико је глувих, а колико немих у твојој ку-
ћи”

Виш је временом изгубио способност да говори. Онже-
ли слушни апарат због чудних звукова који до њега до-
пиру, а ту својужељуисказује стидљиво говорећи:

, кажеон.

Сергеј је Вишов старији брат.

Он је као и Виш завршио основну шпколу, а кад је кре-
нуо у средњу, морао ју је напустити због све већег ош-
тећења слуха. Елисникаданије ишаоушколу.

Мештани желе да се испита позадина узрока овог њи-
ховог проблема.

“Ме-
ни је сада 17 година. Нисамжелео да наставимшколо-
вање после основне школе. Слух сам временом губио све
више и више. Атакожелим да причам и разговарам као
остали, без проблема и устезања. Зато ми је потребан
слушниапарати ја гатакожаркожелим”

“Људи не могу да живе
само у оквиру својих потреба за слушнимапаратом,то
никако није довољно, на томе се све не завршава, како
то замишљамој брат. Јажелим да напустим ово село,
да се запослим, али не могу сам да се изборим са овом
ситуацијом, јер проблем смо ми сами који смо такви -
какви смо.”

Лoго новина уз текст Пола села глуво“„
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Гнев због одузимања слободе глувом доброчинитељу

Велика Британија:

Ј
анСтилманжртва велике не “правде” натпис је ко-
јимбритански активисти за заштитуљудскихправа
позивају ширу јавност на акцију моменталног ос-

лобађања глувог Британца осуђеног на 10 година затво-
ра уИндији због диловањадроге.

Јан Стилман, стар 50 година, глуви хуманитарац који
живи и ради у Индији безмало пуних 30 година, ухап-
шен је након што је у његовом аутомобилу пронађена
знатна количина опојне индијске конопље.

Адвокати истичу да јењихов клијент, чији је рејтинг ви-
соко котиран у Индији, и који је стални саветник индиј-
ске владе по питању глувих лица, уствари жртва велике
завере.

Стилман, који иначе има вештачки ногу, жали се на не-
хумане услове у индијском затвору који доприносе да
сењегово здравље самопогоршава.

, не може
чудом да се начуди Стивен Јакоби, инострани правни
заступник, који у изјави за ББЦ додаје:

Стилманова сестра Елизабет Дагдал каже да је Јану то-
ком суђења било ускраћено право на коришћење услуга
преводиоца знаковног језика.

, објашњава она.

Извођење доказа против Стилмана текло је мимо мно-
гих судских и законских норми и регулатива. Окривљу-
јућа пресуда је донета неочекивано брзо. Чакшта више,
у записнику са суђења, сачињеном на енглеском језику
знатно касније, случајно или не, тек нису обухваћени
свидетаљипоступка.

Стилман је с нестрпљењем очекивао да изнесе своју од-
брану, али су му дозволили само давање изјаве у писме-
нојформи.

Иначе, Стилман, који потиче из Рединга у Беркширу,
ухапшен је прошлог августа након посете Манали,
граду у подножјуХималаја у државиХимачал-Прадеш,
локалитету уобичајено познатом по кријумчарењу дро-
ге.

У кратком саопштењу полиције, која га је зауставила на
пограничном контролном пункту, стоји да је код њега у

–

“То је најстрашнији случај који сам икада видео, да од
једног невиног човека направе криминалца”

“То је чист при-
мер завере, чијих сам се многих појавних облика досад
нагледао, али за овако нешто нисам ни слутио да може
дапостоји!”

“Судски поступак се од-
вијао на хинду језику, па мом брату, који га не зна, није
ништа друго преостајало него да се свим силама нап-
реже да колико-толико нешто прочита са адвокато-
вих усана, који се опет трудио да му све то приближи
превођењемна енглески”

аутомобилу пронађена торба са 20 кг дроге. Стилман је
изјавиода ту торбуникадапре тога није видео.

Његове присталице су убеђене да је он испао невина
жртва у акцији коначног обрачуна режимских припрад-
ника јавног реда и мира са бандама кријумчара у тој об-
ласти.

Стилман је као окривљен спроведен у затвор, где је спа-
вао на голом бетону и није био у стању да комуницира
са већиномосталих затвореника.

Јан Стилман се жалио на пресуду суда. Британски Ви-
соки комесаријат му свесрдно помаже својом бесплат-
ном правном помоћи. Док у британскомМинистарству
иностраних послова поносно кажу да се једино захва-
љујући томе и успело у намери да га пребаце у други
затвор где су донекле бољи услови, па је тако тамо до-
био и свој кревет.

изричит је портпаролМинистарства.

Стилман је иначе широм света познат по свом пионир-
скомраду за добробит глувихљуди.

Године 1970. преселио се у Индију где је осам година
касније основао Намбикаи фондацију, усредсређену на
пружање помоћи глувима Индије, кроз разне програме
обуке, запошљавањаиобразовања.

Јанов хуманитарни рад и сво доброчинство нису остали
незапажени. О њему је ББЦ 1992. године снимио доку-
ментарац. Он је убрзо потом у саобраћајној несрећи
изгубио десну ногу до испод колена. Иначе, срећно је
ожењенИндијком Јесумани са којомимадва сина.

“Ми стално вршимо притисак на
Индијце не би ли што пре отпочели жалбени процес.
Не одустајемо тако лако, све док се не исправи непра-
вда”,

извор: ББЦ Вести

Јан Стилман
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Злоупотребе дрога изазива губитак слуха код кинеске деце

Први глуви посланик
у Парламенту Новог Зеланда

Кина:

Нови Зеланд:

Н
ајновији статистички подаци показују да се до
цифре од 10

Кинези користе веома често и пуно антибиотике за ле-
чење прехладе, упале грла и других инфекција и болес-
ти. Познато је да неке врсте антибиотика лако могу до-
вести до губитка слуха.

Годишње10

Одговорност лежи на родитељима и лекарима Кинези
се ослањају на лекаре и на антибиотике, а лекари опет
узимају мито од фармацеутских компанија у замену за
прописивање лекова. Верује се да је сваки четврти ан-
тибиотик неодговарајући

, каже
Лиу Јинфенг, директорКинеског рахабилитационог ис-
траживачког центра за глуву децууПекингу.

.

000 нових случајева губитка слуха
код кинеске деце сваке године долази због зло-

употреба дрога.

000 нових случајева губитка слуха код деце
се јавља због злоупотребе дрога и других опојних суп-
станци.

. “Бар лекарима треба да бу-
де јасно који су то лекови који оштећују слух, а с друге
стране препоручује се да родитељи не верују у приче да

скупљи антибиотици уједно и најефикаснији”

Кинеска влада усвојила читав пакет мера и чини до-
датне напоре у покушајима да ограничи претерану
употребу антибиотика

су

је

Акциони планови су потребни

.

Кинески истраживачки
рехабилитациони центар за глуву децу

У Кини, 24 одсто становништва пати од губитка слуха,
што је приближно 28 милиона људи, укључујући и 137
хиљада деце испод шест година старости. Кина је зе-
мља са највећом популацијом глуве и наглуве деце, раз-
личитог порекла оштећења слуха: генетски узроци, ин-
фекције, дрога. С тим што је у последњих 20 година,
више од 300 хиљада те деце рехабилитовано, пре свега
захваљујући третманима у бројним рехабилитационим
установамаширом земље.

М
ојо Метерс је потпуно глува жена која живи
на Новом Зеланду. На државним парламента-
рнимизборима 2011.њени суграђани су је пр-

едложилииизгласали за посланика.Она је тако постала
прва глува особа посланик у Парламенту Новог Зелан-
да.

Рођена је у Лондону, Велика Британија, 1966. године.
Касније се преселила на Нови Зеланд и радила на заш-
тити животне средине. Она је члан Партије зелених.
Ова политичка партија сефокусира на питања којашти-
те ваздух, водуи земљиште.

Мојо је име добила по песми која сењеним родитељима
много допала, а говори о мутним водама.Мојо има тро-
је деце.

За време кампање, Мојо је о себи написала: “Ја насто-
јим да смањим свој лични утицај на природне токове и
циклусе уживотној срединутакошто сам вегетарија-
нац, подржавам развој нетоксичне, органске ГЕ хране
(хране која није генетски модификована), фер тргови-
не и локалног тржишта, коришћење јавног превоза,
свестрано сам информисана, самодисциплинована и са
изграђеном радном етиком, и при том сам веома лако
доступнапутемемаила…”Мојо Метерс
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Ресторан глувих Мозериа примамљив за све

Глуви курири - прави људи на правом месту

Сан Франциско, САД :

Индија, Мумбаиј:

М
озериа је нови италијански ресторан у кали
форнијском граду Сан Франциску. Власници
Мозериа суМелоди и РаселСтејн, млади бра

чни пар, иначе, обоје глуви.Многи од запослених уњи
ховомресторану такође су глуви.

Мелоди је рођена у Хонг Конгу и преселила се у Кали
форнију још као веома млада. Након што је завршила
средњу школу, похађала је Галодет универзитет. Ту је
упозналаРасела, младића који је одрастао уЊујорку.

Мелоди је одувек желела да има свој ресторан. Након
што је завршила Галодет, извесно време је радила за не-
владине организације. Онда је одлучила да следи своје
жељеииспуни свој сан о сопственомресторану.

Да би то постигла, вредно и напорно је учила и радила.
Акренула је од темеља, такошто је најпре похађала спе
цијалну угоститељску школу у којој је научила све што

-

-
-

-

-

треба о кулинарству и гастрономији, али и о простор
ном и пејзажном дизајну, туризму. Затим је доста путо
вала по Италији како би сазнала што више о италијан
ској кухињи.

Мелоди и Рас су прво много тога сазнали и научили о
кувању, па тек онда прешли на планирање и отварање
свог ресторана.

Мозериу су отворили крајем 2011. године. Међу њихо
вим запосленим особљем има и глувих. Ресторан је до
бро посећен од стране глуве и чујуће популације Сан
Франциска, али и бројних туриста који уМозерију радо
свраћају не би ли уживали у специјалитету куће пици
Неополитана, коју брачнипарСтејн припрема по старој
италијанској рецептури и пече у специјалној пећи на
дрва.

-
-
-

-
-

–

Извор: Иелп.ком
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-
-
-
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-

-

-
-

Миракли курири је фирма у Мумбају, Индија. Њени
радници разносе пакете и писма од места до места. По
чела је са радом2009. године.Предузеће тренутно запо
шљава 70 глувих. Они обаве око 65.000 достава месеч
но.

Човек по имену Дхрув Лакра је оснивач Миракли ку
рира . Једног дана је срео глувог човека у аутобусу, по
коме се видело да тешкоживи. УИндији, иначе, не пос
тоје неке веће могућности за глуве особе. Већина њих
живи у веома лошим условима. Господин Лакра је по
желео да помогне том човеку и сетио се начина како би
могао да запосли и њега а и многе друге глуве на пос
ловима курира. Предосећао је да би то били добри пос

лови за њих јер захтевају доста визуелних вештина, а
глувиихимају.

Није много требао да чекао да се испостави да је био у
праву, јер су се глуви изузетно добро показали у снала
жењуупростору, читањумапе ипамћењупутева и згра
да.

-
-
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Лепс ће сам себе упропастити превише гласном музиком

Москва, Русија:

Билану прети глувоћа

Москва, Русија:

Г
ригорије Лепс (право презиме Лепсверидзе) је
традиционално и овог 8. марта дао диван поклон
Московљанкама и свим поштоваоцима његове

музике. Одржао је још један из серије својих концерата
упрестоници, за које се увек тражила карта више.

И док се певач на сценишалио и смешио, то је иза кули
са био несносан: на
своје помоћнике. Колико смо били у стању да сазнамо,
узрок Григоријевог лошег расположења био је његов
слух који је почео драстичнода се погоршава.

не може да се начуди шеф тима технич
ког особља певачке звезде.

За певаче који певају уживо, каоЛепс, много је важно да
могу да чују свој глас. Да би се то омогућило, на основу
облика и величине сцене и гледалишта постављају се

-

-
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Грмео је и пуцао из све снаге

Гриша се понашао несвакидашње изузетно, изузет
но агресивно!

По њему, звук је био преви
ше тих, иако смо претходно сву опрему тестирали, а
током концерта све функционисало беспрекорно фино
и све у најбољемреду!

–

прописни професионални звучници, монитори и екра
ни. Управо је на њима, на захтев певача, и морала да се
мења, тј. повећава јачина звука, и то у толикој мери да је
на крају била удвостручена у односу на горњу границу
која је дозвољена за особе са нормалнимслухом.

, - настав
ља наш извор.

Заправо стручњаци су још одавно упозорили: звук који
је гласнији од 90 децибела утиче на ћелије у унутраш
њем уху, и полако али сигурно доводи до губитка слуха.
Можда би популарном певачу ипак паметније било да
послуша савете лекара. Будући да је већ пре неколико
година заглавио у болници јер није одлежао бронхитис.
Болест се тад озбиљно искомпликовала и ослабилање
гове гласне жице. Што ће рећи, музичар стално се игра
и ризикује оним највреднијимшто има и чиме га је мај
ка природа великодушнонаградила - слухоми гласом.

Ине само тиме…

Тим пре што је његове квалитете на време уочио руски
олигарх Искандер Махмудов, који на Форбсовој лис
ти тренутно заузима 11. место, и за кога се прича да је у
Лепсову каријеру досад уложио више одмилион амери
чкихдолара.

-

-

-

-
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Ми смо једноставноморалито да учинимо
Лепс је у последње време почео да има

проблеме са слухом. И, нормално, одмах смо знали да
ћемо му са тим појачањима само учинити медвеђу ус
лугу. Певач је и раније на сваком свом концерту свесно
ризикујући вршио притисак на своје бубне опне идући
скоро до 100 децибела, а сада то чини и преко 110 - 120.
И све то стојећи на само метар раздаљине од извора
звука. По медицинским показатељима, излагање так
в ј буци се не препоручује више од свега 10 минута. А
Григорије пева скоро три сата и све то време излаже
себе најозбиљнијој опасности.

Игор Котов

Григорије Лепсверидзе Лепс-

Р
уски медији се утркују ко ће пре да саопшти се
нзационалну вест: Миљеник милиона девојака
Дима Билан има велики проблем. Он се суочава

са глувоћом.

О свом обољењу Дима је сазнао након недавно обавље
ног специјалистичког прегледа код оториноларинголо
га. Због уметникове сталне близине и изложености из
вору прегласне музике, мембрана његовог десног уну
трашњег уха је попустила, што током времена може до
вести доделимичне глувоће.

-

-
-
-
-
-
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Лекар ми је објаснио да се са таквим проблемом чес
то суочавају многи уметници, и посаветовао да убуду
ће будем опрезан када су у питањутонови високефрек
венције Сем тога, специјалиста ми је
препоручио да добро пазим и кад бирам музичке инс
трументе.

каже Билан

Плашећи се за своје здравље, Дима је пожурио одмах да
поступи у складу са упутством специјалисте. Тако је, за
потребе припреме предстојећег концерта са симфониј

.

-

ским оркестром, наручио ексклузивне, ушима посебно
погодне звучнике и мониторе. Опрема ће бити специја
лно за ту намену произведена у иностранству и испору
чена уРусију унајкраћемогућемроку.

У међувремену, Пореска управа у сарадњи са органима
за спровођење закона, ових дана врши инспекцију у ка
нцеларији руског певача, која се налази у центру Мос
кве. Разлог за то су пријаве за утају пореза на приход
који је оствариоу2011. години.

-
-

-
-

Бони и Денвер

Јокшир, Велика Британија:

Б
они каже да јој је Денвер промениоживот из ко
рена,те садаможето своје искуство да пренесе
другима

-

.

Бони Кели је одувек волела псе. А да то ипак није било
башоно право, није ни знала све док није добила браон-
белог спрингер шпаниела Денвера, захваљујући којем
је схватила колико уствари он добар пријатељ и најбо
љичовековпратилацможебити.

За Бони, 60, која је глува и која крозживот није увек иш
ла путањом која јој је омогућавала да се интегрише у
друштво, свет се, како каже, енормномного отворио тек
кад је срелаДенвера.

Седмогодишњи Денвер је пас и дат је Бони у добротво
рне сврхе, на име професионалне испомоћи као особи
са оштећенимслухом.

-

-

-

Стручно обучен, он је у стању да помогне Бони у обав
љању свакодневних послова и задатака, као што је, из
међу осталог, упозоравање на телефонске позиве и зво
нце на вратима, с тимштоби јој могао чак и спаситижи
вот такошто би је упозорио на звук њеног димног алар
ма.

Умиљати пас је постао Бонине уши и прати је где год да
крене. Он је чак следи на тениским теренима Илклее,
где је чак успео да савлада свој импулс

, па тако може мирно и стрпљиво да седи и пра
тиигру.

Али, улога коју је Денвер одиграо у Бонином животу
превазилази границе само строгопословног односа.

Већинаљуди уИлклеи знају ко јеДенвер и он је за већи
ну пословног света заиста добродошао.

причаБониКели

За време наших шетњи по граду, Денвер је увек у уни
форми са својим заштитним знаком Рад, што значи да
је пас пратилац.

Једном приликом, Бони је изјавила:

Бони и Денвер су се у Иклеи први пут срели пре седам
годинаи тонаконшто је Бони случајно срела неку другу
глувуженуупозоришту.

Присећајући се тог времена, Бони прича:

Бони је ступила у контакт са организацијом која се бави

-
-
-
-
-
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трчања за лоп
тицом

Осећам се
много сигурније уз њега, а и сам је дивно друшто. Атек
какав мезимац може да буде и са сасвим непознатим
људима, просто је за неверовати ,

Он је неверова
тан. Он заиста јесте мој најбољи пријатељ. Без њега
би ми живот био много, много пуст. Да човек не
поверује, али је баштачнотако!

Имала сам
пса пре овог, али он је био само обични кућни љубимац.
Чекајући у позоришту ред за тоалет, испред мене је
стајао некакав пас у униформи. Никада претога нисам
чула да тако нешто постоји, па сам питала госпођу са
којом је био шта то значи. Све ми је испричала колико
они могу бити корисни за нас глуве. Помислила сам да
би то било добро и за мене и одмах сам се дала да саз
намштовишеотоме.

–

Бони Кели и пас Денвер
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псима специјализованим за персоналну асистенцију,
где су обавили интервју са њом како би сазнали њене
потребе и аспирације, све у циљу налажења погодних
кандидата за њеног потенцијалног пса. Урађен јој је и
тест чујности да би се утврдило како уствари не чује и
на тај начин сазнало да ли је она довољно активна и спо
собна да се бори са псом.

Није прошло много времена, а она је добила писмо са
сликом Денвера, уз обавештење да је увршена у прог
рам.

О томе она с одушевљењем прича:

Пре него што се Денвер преселио у своју нову кућу,
имао је обавезу дапрође једномесечну обуку.

Бони објашњава:

Од тада, Бони се сасвимпрепородила.

Запослила се и свуда стизала: на свадбе, сахране, крш
тења, позоришне представе, отискивала се на туристи
чка путовања возом, крстарења бродом и све то захва
љујућиДенверу.

-

-
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Била сам пресрећ
на. Све се одиграло у трену, попут љубави на први по
глед. Чим сам угледала Денвера осетила сам се као на
седмомнебу!

Морао је да научи да препозна мој
глас, звоно на мојим улазним вратима, затим како да
ме упозори на поједине звуке, на звоно мог телефона,
димни аларм, итд.Онда смоморали да проверимо да ли
ће он све што научио знати да примени и када будем
насамо са мном, и у одсуству његовог тренера. Испос
тавило се да је јако брзо учио и успешно савладавао сва
наређења. Тако беспрекорно издресиран ево дат јемени
дабез грешке примењује све чему је научен.

Он чак долази у продавницу у којој ра
–

дим, где седи и стрпљиво ме чекајући да пођем кући,
враголастомаше репом. Атек колико смо познатих ли
чности упознали! На тениском турниру смо срели Бјо
рн Борга и Пет Кеш, у краљевској палати присуство
вали смоцеремонији и руковали се са принцезомАном.

Желела сам да се
упишем нафакултет, да градим каријеру, али могућно
сти су ми били сведене искључиво натзв. образовне ни
воеАкатегорије!

Мислимда јефантас
тична идеја то са децом. Када сам била мала често
сам се осећала изоловано у школи, јер нисам могала да
чујем шта се око мене дешава. Никада ни крос нисам
трчала, све само зато што нисам знала када је свиран
старт!

аутор Андреа Хардакер
извор: Локалне вести у Илклеи гласнику

-
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Иначе, Бони је глувоћа откривена када је имала само
четири године, када је њена мајка схватила да више не
реагује нањен глас. Узрок је остао непознат, али је, како
Бони каже, то новонастало стање вечите потребе уре
зало печат на већи деоњеногживота.

Персоналну подршку чујућих паса глувим особама
обезбеђујеНационални сервис персоналне асистенције
који послује на непрофитној основи.Од времена када је
почео са радом 1982. године до данас он је удомио ви
ше од 1500 слушних паса широм земље. Све време пра
тећи савремене токове и потребе корисника, низао је са
моуспех за успехом.

Тренутно је приоритет давање паса глувој деци и омла
дини.Поводом тога, Бони каже:

Сервис има два центра која послују у Великој Брита
нији уБакингемширунаистокуиу Јоркширу.

-
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Глуви пси

Глуви пси се међусобно слажу боље него што већина мисли. Зашто? Пси виде свет много другачије од људи.

Идокљудска комуниција укључује чула овимредом:
1. слух

дотлепси комуницирају овимредоследом:
1. мирис в

У зависности од расе, чуло мириса паса је од 1.000 до
10.000 пута осетљивије него код човека. Људско има 5
милиона мирисних жлезда, што је неколико десетина
пута мање у односу на пса који их има од 125 до 300 ми-
лиона. Када пас нешто мирише, он о томе може рећи
доста тога, то је готово исто као да чита књигу где је
предмет,шта је јео,шта је дотакао, итд

Глуви пси се ослањају на свој нос и очи, а та осећања
постају још осетљивија. Зато је веома важно обратити
пажњу да се глувим псима не одсеку бркови, пошто их
пси користе да биосетилирастојање ствариоко себе.

; 2. вид; 3. мирис

; 2. ид; 3. слух

–

Пас који је рођен глув ни не зна да је глув, или тачније,
он не зна да сви други могу да чују. За њега, свет је оно
што јесте. Човек који је на било који начин хендикепи-
ран или било чим онемогућен, у већини случајева је
свестан тога. Људи имају тенденцију да стоје, расуђују
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и делују са становишта своје инвалидности. Пси се, ме-
ђутим, не задржавају на ономешто немају, јер не разми-
шљају о томе на такав начин. Они не евоцирају успоме-
не из прошлости, нити планирају будућност. За пса, све
је питање тренутка, шта он ради и шта му се дешава у
датоммоменту.

Поред три чула, слуха, вида и мириса, пси имају још не-
што што људи немају. Пси могу да читају енергију. Ако
је особа нервозна, они то знају, ако је уплашена, такође
знају, ако је тужна, и то знају. И док пси, с једне стране,
могу да осете и препознају ове емоције, они их, пак с
друге стране, доживљавају и тумаче сасвим другачије
негољуди. За пса су нервоза, страх, сажаљење, итд. сла-
бости. Да, добро сте чули, знајте да уколико осетите са-
жаљење, пас ће то регистровати као вашу људску сла-
бост.

Пас је животиња која инстиктивно живи у чопорима. У
чопору влада хијерархија. Дефиниција хијерархије је

Када пас живи са људима, људи постају његов чо-
пор.

“систем лица или ствари рангираних један изнад дру-
гог.”

Чак је и човекова породица, на известан начин, хије-
рархијски уређена, у смислу да су родитељиизнад деце,
да важе правила и дисциплина и прописују казне за не-
поштовањеистих. За човека то је култура.

За пса, то је првобитни, примарни, животињски инс-
тинкт којиму говорида тамомора бити све у реду.

Пошто пас “чита” емоције попут сажаљења, туге, нер-
возе, страха, пасивности, итд, као слабости, инстинкт
му говори да мора нешто да преузме и буде лидер ради
опстанка у чопору. Без јасног поретка ствари, пас неће
бити срећан и често неће ни покушавати да “спашава
свој чопор”.

Идеалан начин да комуницира са било којим псом је го-
вор тела и енергије. Псима је потребно мање ријечи, а
више сигнала руком. Кад пас једном стекне поверење,
увек ће се одазивати.

Извор: сајт Инфо центар раса паса

Страница дневника

Београд, једног петка у априлу

И
данас, као и претходних дана, живот ми се сас-
тоји само из једне обавезе - да пишем. А када
нешто пишете, па вам уз то још и не иде, најбо-

љи начин да превазиђете кризу јесте да прихватите да
напишете још један текст. Па, тако, ево и мене овде.
Клин се клиномизбија,штоно кажу.

Ана је отишла да се запљуне на нашој представи која се
вечерас игра у Битефу, а ја сам после непродуктивног
писачког поподнева, отишао да се нађем са ортаком у
кафићу. Док сам га чекао, пришла ми је девојчица која
проси да ми тражи неки динар. Носила је картон у ру-
кама на којем је писало да је глувонема. Некако ми је у
тренутку пало на памет да то није истина, али нисам од-
реаговао. Дао сам јој 200 динара. Одмах за њом је дош-
ла друга девојчица, веома мила и лепа циганчица. Она
ми се обратила. Рекао сам јој да сам већ дао њеној дру-
гарици. Рекла ми је да нису заједно и да она неће да по-
дели новац с њом. Дао сам јој педесетак динара. Одмах
се вратила. Покушао сам да јој
објасним да немам више. Била је упорна. Сетио сам се
да у џепу јакне имам још 100 динџи. Дао сам јој и отиш-
ла је задовољна.

Неких сат времена касније сам се нашао на аутобуској

“Али њој си дао 200.”

станици. Чекао сам први ноћни аутобус да палим кући.
Поредмене јежурно прошао онижицига. Поредњега је
ишла циганчица из кафића. Неколико корака иза њих,
ишла је плава девојчица и задовољно јела сладолед.Ци-
га је носио кесу са намирницама из продавнице. Девој-
чица је нештопричала сњим.Аонда се иплава девојчи-
ца укључила у разговор. Причала је нормално и сасвим
разговетно потпуно несвесна да се ја налазим само не-
колико корака од ње. Било је нечег наивног и љупког у
целомтомпризоруиупреваричија самбиожртва.

Вук Ршумовић
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У
оквиру пројекта Подршка комуникацијској
инклузији глувих корисника знаковног језика
подржаног од стране Министарства рада и со

цијалне политике Сектора за заштиту особа са инва
лидитетом током октобра и новембра 2011. године, у
седам градова у Србији одржане су радионице и сас
танци са корисницима и пружаоцима услуга у Прево
дилачкимсервисима за знаковни језик

Циљ одржаних радионица је потпуно учешће глувих и
наглувих особа у комуникацији и самостално доноше
ње одлука. Радионице су биле добро посећене, чак 250
особа је присуствовало радионицама.

На радионицама се са корисницимаСервиса говорило о
праву глувих особа на професионалне тумаче знаков
ног језика о УН Конвенцији о правима особа са инва
лидитетом као и другим међународним документима и
постојећим законима у Србији који су релевантни за
права глувих особа Кроз симулације превођења у ор
динацији на суду у општини, телефонски разговор…
и разговор са учесницима дискутовало се о улози тума
ча остваривању сарадње са тумачима као пружаоцима
услуга о правима корисника и тумача На састанцима
са радним тимом Сервиса говорило се о изазовима са
којима се тумачи и администратори Сервиса сусрећу о
томе шта би им било потребно као подршка у раду и
заједнички се долазило до одређених решења која би
сваком од ових Сервиса помогла да што ефикасније
квалитетније и безбедније обављају свој посао

Осим што се дошло до одређених конкретних знања
могућих решења важнихинформација ови сусрети би
ли су значајни и као први корак у формирању мреже
Преводилачких сервиса у Србији која би за циљ имала
пружање међусобне подршке а ради бољег рада Серви
са али и и унапређења професије тумача што је стални
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Промоција Преводилачког сервиса
кроз радионице

циљАсоцијације тумача српског знаковног језика

Градови који су били укључени у овај пројекат су Кру-
шевац Параћин Лесковац Нови Сад Ваљево Пирот и
Трстеник Осим радионица обављене су и анкете са
одређеним бројем корисника Сервиса на основу чега је
урађен извештај о ситуацији по питању Сервиса у Ср-
бији који ће бити помоћ у раду на унапређењу рада
Преводилачких сервиса

Радионице су држали: ДесанкаЖижић тумач за знако-
вни језик и координатор Пројекта, Вера Јовановић ту-
мач за знаковни језик потпредседник АТСЗЈ, Михаило
Гордић глува особа корисник Преводилачког сервиса
и члан ИО ГОГБ задужен за комуникацију између Пре-
водилачког сервиса и чланова и управе ГОГБ а, Ивана
Бућко администратор Преводилачког сервиса Београд
и Слађана Гордић глува особа корисник Преводилач-
ког сервисаБеоград.
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Деса Жижић

Вера Јовановић, Михаило Гордић, Ивана Бућко,
Деса Жижић и Слађана Гордић

Вера Јовановић, Михаило Гордић, Ивана Бућко,
Деса Жижић и Слађана Гордић

Вера Јовановић, Михаило Гордић, Ивана Бућко,
Деса Жижић и Слађана Гордић
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Ч
ешка хуманитарна организација „Глуви са на
дом“, коју води Роман Лупомеску поклонила је
школи за глуву и наглуву децу „Радивиј Попо

вић“ из Земуна аудиометар за испитивање слуха
Блиценце

Вредну дунацију директорки школе др Весни Наран
чић предали су Лупомеску и Лубош Јоза, трећи секре
тар по рангу у Амбасади Чешке Републике у Београду
захваљујући чијом љубазношћу је на крају делегација
глувих била угошћена у чешкој амбасади и којој је,
после сагледавања ситуације међу глувима у Србији
обећао помоћ која се остварује преко пројеката Чешке
развојне агенције.

Наведена хуманитарна организација је у сарадњи са
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-
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невладином организацијом Јужно-моравског региона
помогла и удружењу глувих и наглувих Крагујевац у
адаптацији пословног простора.

Приликом кратког боравка у Шумадији, Лупомеску је
са члановимаСГНСЦГи крагујевачког удружења посе
тио школу за глуву децу како би сагледао могућност
изналажењанекихпројеката који би били везани за пот
ребешколе.

-

-

Лидушка Лолић, технички секретар амбасаде,
Лубош Јоза, шеф чешке амбасаде, трећи секретар по рангу

и Роман Лупомеску

Миле Цревар и Роман Лупомеску
са члановима крагујевачке организације глувих

који су му даривали уметничку слику

Вредна донација за школу у Земуну

Роман Лупомеску предаје донацију др. Весни Наранчић
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Техника у служби глувих

Глувима ће бити лакше
да комуницирају

Белоруски програмери прогласили револуцију у комуникацији за глуве особе

С
тручњаци из Минска су развили програм који
може да преведе знаковни језик на енглески и
руски језик и обратно. Новинар НТВ Георгиј

Гривениј је проучавао овај изум, који доприноси олак
шавању дијалога, и буквално је узео овај процес у своје
руке.

Да је то неопходно, речитије од свег у прилог томе го
воре готово свакодневни прозори из тзв. обичног живо
та. У трговини, на пример, нема сцена је у буквалном
смислу речи. Илона и Никита покушавају да објасне
продавцу коју тачно врсту кобасице желе. Млади људи
могу да комуницирају само путем знакова, а њихов је
зик је продавцу, наравно, непознат.

Илона Јермолик:

А шта ако немате при руци оловку или папир? Или оно
што напишете буде преопширно? Особе оштећеног
слуха и говора се понекад просто изгубе у ситуацијама
које су за чујуће тако просте и баналне и чине да буду
особе попут осталих - изабрати производ у продавници,
објаснити лекару симптоме болести, купити карту у не
комодређеномправцу.

Лидија Димскис, стручњак за знаковни језик и ванред
ни професор рехабилитације на Белоруском државном
универзитету за специјалну едукацију и рехабилитаци
ју се пита:

Одговоре на та ињима слична питања у чијем су центру
пажње знакови и звуци,ЛидијаС. тражицео својживот.
И сама одрасла у породици глувих, професионално се
определила за проучавање глувоће и писање приручни
ка и уџбеника из те области. А онда је сазнала за најно
вије достигнуће техничког прогреса у свом граду. УНа
учној лабораторији белоруског Медицинског универ
зитета родио се знаковни језик заснован на компјуте
рскомпрограму.

Григориј Карпетиан, шеф Лабораторије рачунарских
технологија у белоруском државном Медицинском
универзитету објашњава:
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Тешкоће у комуникацији су присутне
на сваком кораку, оне настају свуда и свакад. И шта
обично чинимо, вадимо из џепа папир и оловку и пишемо
нашироко и надугачко о ономештосмо хтели.

Како пронаћи заједнички језик са другима?
Какоих разумети, и како они нас?

Полазна тачка овог нашег
пројекта-водича је било сазнање да за особу која је од
растала на знаковном језику учење језика представља
истошто и чујућој учење неког страног језика. Наста
вно-образовни процес је тако замишљен да се одвија
корак по корак, учи се значење значења , нуде се раз
јашњења и финесе. При том их Лидија М. само даје на

екрану, а студенти интернатске школе за глуву децу
свето слушају очима.Сада боље разумете које дубо
ке импликације има само име овог програма: Водич .
Он првенствено глувој особи треба да служи за са
вет.
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Идеја аутора је да овај електронски преводилац и реч
ник у блиској будућности прерасте у профитабилан ко
мерцијаланпројекат на дуге стеазе.

У плану је уградња софтвера који ће преводити не само
руски језик на знаковни и обратно, већ и енглески. Про
грам семожепреузетине самона рачунаруилилаптопу,
већ у обичноммобилномтелефону.

-
-

-

Јужна Африка

Брод у облику лопте

Досад невиђени поморски брод у облику лопте,
назван Виспер лопта , саградили су глуви пи
томциВиспер бродиградитељске академије у Ке

јптауну, ЈужнаАфрика.

Ова виша школска струковна установа бави се, између
осталог, и обуком одраслих младих глувих особа у сти
цању звања висококвалификованихбродоградитеља.

Као таква, Виспер лопта је проглашена за најиновати
внији производ у 2010. години и награђена највишом
јужноафричкомнаградомуобластипловидбе.
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Помоћ глувим људима
у превазилажењу комуникацијских баријера

Пољска:

Шта ако би глуви људи имали увек на располагању преводиоце знаковног језика, ма где се задесили? Да ли би то
променилоњиховеживоте

Тоизгледа као сан, али је заправомогуће

Захваљујући услугама заснованим на видео конференцијама, које је Мобитоки лансирао прошле године у Пољској,
глуви и наглуви Пољаци сад могу да имају користи од услуга знаковног превођења када иду у здравствене центре
или друге владине институције.

То је засад само први корак: проширењем овог решења на домове и телефоне, ова услуга може да се учини још
универзалнијом

?

!

!

Мобитоки

УслугуМобитокија омогућава видео платформа засно-
вана на виодеоконференцијском принципу коришћења
пољског знаковног језика.

У новембру Европска унија је издала званичну
Декларацију у којој стоји да ради обезбеђења глувим и
наглувим људима приступ јавним сервисима, земље
чланице морају да предузму извесне мере у циљу сма-
њења комуникацијских баријера Пољска је била међу
првим земљама која је нешто предузела по том питању
Пољски парламент је донео закон по ком су пољска Вл-

,

.2010
,

.
.

ада, медицинске установе и други јавни сервиси дужни
да обезбеде приступ глувим лицима нањиховом нацио-
налном знаковном језику.

Међутим, донети закон није исто што и спровести га у
праксу. У то време је процењено да око би
могло да има користи од услуга знаковног језика, али
цела земља је имала само чних преводиоца
знаковног језика. Без буџета, који би обезбедио још хи-
љаде преводилаца а и без могућности да се предвиди
где ће и када бити потребни знаковни преводиоци, пред
Пољском је био задатак да изнађе начин како да оно ма-
лопреводилацаштоимараспорединашто вишеместа.

Пшемислав Висзински, директор водећег пољског про-
вајдера за комуникационе услуге Мобитоки, дошао је
на идеју да помогне пољској Влади у циљу оправдања
свог мандата Он је предложио имплементацију видео-
конференције засноване на услузи интерпретације зна-
ковног језика, изграђене на апликацији интерфејс про-
грама видеоплатформе (АПИ

,
изјавио је Висзински.

40.000 места

150 звани

,

,

.

).

,

Видуо Технологија ток ту ток услуга
комуникације на знаковним језиком

- -

“Видео платформа за наше услуге интерпретације
знаковног језика треба да одговори неким изазовим”

Ја самморао да радим на буква-“
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лно свакој интернет вези, укључујући и удаљене канце-
ларије, болнице у малим градовима и општинским кан-
целаријама. То је требало да буде исплативо и лако за
употребу људима који се не сналазе лако са компјуте-
рима. А превасходно је било потребно да има довољно
видео квалитета како би се ухватиле нијансе знаковног
језика на основу брзих покрета руку и прстију. Након
прегледа разних опција одлучили смо за Вид платфо-
рма, као једином решењу које одговара нашим захтеви-
ма.”

Слаб квалитет Интернета још увек погађа делове
Пољске, али низак потенцијал Вид платформе и ви-
сока отпорност на пренос грешака омогућавају нам да
лако примењујемо услуге ток ту ток сервиса чак и под
датим условима у нашој земљи

“Ток ту ток Вид сервис ми дозвољава да функцио-
нишем као да комуницирам у истој соби са глувим гра-
ђанима

Квалитет Видуа је савршен и омогућава
намда користимо врло природну интеракцију

- -
”

- -

”

.”

, yо

yо

yо

Услуга коју нуди кол центар Мобитокија заснива се на
нон-стоп располагању неколико интерпретатора знако-
вног језика. Било који јавни сервис у Пољској може да
користи типичан ПЦ десктоп или лаптоп компјутер са
вебкам-ом да би успоставио везе на захтев или да би
звао колцентарпутемВид конференцијске везе.

објашњава Висзин-
ски.

Многи глуви грађани нису писмени на свом, пољском
језику, тако да не могу да комуницирају у писаном об-
лику Пре употребе система заснованог на Видуо када
преводилац знаковног језика није био присутан, кому-
никационе баријере су биле толико присутне да су во-
диле ка заиста забрињавајућој и алармантној ситуаци-
ји, јер су за последицу имале иживотне опасности као
када је један пацијент био примљен у болницу а није
могао да комуницира са болничкимособљем

прича Катарина Глозак, преводилац знаков-
ног језика у Пољској, која чини део пружаоца ток ту
ток услуга

Киосци који су опремљени ток ту ток-оми канцеларије
те врсте врло јасно и упечатљиво су обележени широм
Пољске. Да би се употребила та услуга, глува особа до-
дирује екран или дирку на конектованом компјутеру, а
видеоконференцијска веза се аутоматски успоставља
са кол центром. Преводилац знаковног језика се појав-
љује на екрану и такође може да посматра глуву особу и
да види њену околину. Глува особа може да види ток
ту ток преводиоца знаковног језика и уз његову помоћ
лако може да комуницира са медицинским особљем и
другимслужбеницима јавнихустанова

,

,
- -

- -

-
-

yо
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–
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.
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“

Трансформациона комуникација
за глуве грађане Пољске

Као што је један глуви корисник коментарисао

Ток ту ток услуга је тренутно у употреби преко ПЦ ра-
чунара, али Мобитоки планира да у будућности њен
приступ прошири и на таблице и телефоне у коришће-
њемВид мобиле.

сматра Ивона
Следз помоћник директораВоломинболнице удаљене

североисточно одВаршаве.

:

yо

, ,
30 км

Нека-
да је био проблем да комуницирам са доктором. Никад
нисам могао да разумем шта говори. Покушао је да ми
пише, али није вредело, јер ја нисам знао пољски језик.
Када сам први пут видео ток ту ток преводиоца, био
сам тако срећан. Ја бих једноставно додирнуо екран и
она је ту била. Ја почнем говор знаковним језиком, пре-
водилац је ту да говори за мене. Ја се обратим доктор-
ки а преводилац ми пренесе шта је докторка рекла. То
је предивно

Овај комуникациони систем елиминише неспоразуме,
уклања стресове и омогућава нам да понудимо ефикас-
није услуге нашим глувим пацијентима”

Захваљујући сервису
ток ту ток и високом квалитету Вид платформе,
глувим особама се сад посвећује исти ниво пажње и
третмана као и чујућимпацијентима

“

“

“

- -

,

- -

”
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.

- -

,
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Црно/бели вицеви на тему ОСИ

Утакмица

Боље је пјешачити

Музичари

Дошли глув,слијепиинвалидна утакмицу.

Глув:
Слијеп: “Видјећемо.....”
Инвалид:

Човјек у најновијем Мерцедесу стане на семафору,
спусти прозор, кад поред њега човјек у инвалидским
колицима.

Један слијепии један глувимузичарнапозорници.

Пита слијепимузичар глувога:
Глувимузичар:

“Чуо самдаће данас битифрке!”

“АкобудеФрке бјежаћемо!!!”

“Је ли матори, пита лик у мечки, колико иде то твоје
чудо?”
“Паиде, једно 2-3 на сат, одговара овај у колицима.”
“Уф, па бољети је онда пјешачити!!!”

“И јел већ плешу?”
“Заштопиташ, јел већ свирамо?”

Извор:

´
´

disabilityinfo.me
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Лечење глувоће помоћу светлости

У
скорије време научници су открили да је изло
женост инфрацрвенoj светлости на неуроне
унутрашњег уха веома слично утицају звучних

таласа.

Како чујемо? При појави звука здрава длакаста сензор
на ћелија стимулишенеуроне унутрашњег уха, којиша
љу импулс у мозак. Ако су те ћелије болесне или оште
ћене, мипрестајемода чујемо, тј. коднас наступа глуво
ћа.

За развој слуха користе се кохлеарни имплантати, који
стимулишу неуроне. Будући да се такви импланти ко
ристе селективно у стимулисању неурона, то ствара пр
облеме, на пример, у бучномокружењу.

Ласерско зрачења такођеможе да стимулише све неуро
неи слух учинимного јаснијим.

Амерички научници су обавили низ експерименталних
истраживања на глувим морским прасићима, као замо
рчићима. Неурони њиховог унутрашњег уха били су
изложени дејству инфрацрвеног зрачења. Резултати чи
тавог огледа су брижљиво праћени и бележени не би ли
се упоредили са перцепцијомморских прасића нормал
ног слуха. На крају се испоставило да је перцепција
слуха глувих морских прасића изложених инфрацрве
ним зрацима идентична оној коју имају исти али чују
ћи.

-

-
-
-
-

-
-

-

-

-

-

-
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Лечење глувоће помоћу светлости

Морско прасе

Овај налаз је још увек у повоју, јер је за научнике још
увек велика мистерија откуд то да инфрацрвено зраче
њеможе да делује на неуроне који у себи не садрже про
теине осетљивена светлост.

Они се, међутим, не заустављају само на томе. Наиме,
одлучили су да се у исто време фокусирају и на дејство
топлотног зрачења, све мислећи да можда ту лежи нови
лек за глувоћу.

Други пак научници спроводе истраживања у области
лечења глувоће помоћу матичних ћелија. Експеримен

-
-

-

ти су већ успешно спроведени на заморцима,што улива
наду за открићеновогметода лечењаове болести.

Научници су објаснили
како је код Бетовена глувоћа

утицала на музику

П
рогресивна глувоћа композитора је променила
његову музику, откриће је научника. Испоста-
вило се да је током времена он престао да чује

високе ноте и прешао на дела са нижим тоновима, по-
казала је анализа Бетовенових дела, пише Телеграф, а
преносиТВНетмагазин.

Међутим, када је глувоћа коначно досегла свој макси-
мум, уњеговим делима су се поново вратили високи то-
нови, каже се у извештају холандских стручњака, објав-
љеном на страницама Бритишмедикал журнала. Аутор
дела је Едоардо Саћенти са Универзитета у Амстерда-
му.

Анализирајући комплетан Бетовенов музички опус, ис-
траживачи су га поделили на четири периода: од 1778.
до 1800. године, 1805-1806. године, 1810-181 одине и
од 1824. до 1826. Број музичких белешки и нота напи-
саних за прву виолину кретао се у опсегу већем од 1568
Хз, у односуна све друге.
Скоро одмах након дијагностиковања симптома оште-

1. г



ћења слуха 1796-1798. године у раним опусу 18 за гуда-
чки квартет 8% бележака је са високим тоновима. Када
је 1805. Бетовен написао да не чује дрвене дуваче, 59
композиција је већ садржало само 5% високих нота.
Опуси 74. и 95. садрже још 2% мање високих тонова.
Писани су у време када се композитор жалио на тини-
тус и када је користио слушну цев како би могао да чује
разговор. Године 1825. Бетовен је већ потпуно изгубио
слух. Тада је написао 127. и 135. музички комад за гуда-
чки квартет. А анализа је открила у њиховом садржају
повећањеод4%високих тонова.

Дакле, како је напредовала глувоћа, тако је Бетовен че-
шће користио звуке средњег и нижег тоналитета, јер их
је боље чуо.А када је готово сасвимоглувео, он јеморао
да се врати ранијем стилу компоновања музике (он је
тада користио високе тонове).

Спомен плоча Бетовена

Научници направили "Глуву собу"
у којој човек полуди после 45 минута

П
овремено свима прија потпуна тишина. Ме-
ђутим, у САД је направљена соба у којој после
кратког времена боравак постаје неподнош-

љив. Најдуже време које је неко остао у мраку у "соби
без еха" у Орфилд лабораторији у Јужном Минеапо-
лису јесте само 45 минута. Глува соба упија 99,99 одсто
звука, и уједно држи Гинисов рекорд за најтише место
на планети.Међутим, дужи боравак уњој изазива халу-
цинације.

Направљена је од блокова од фибергласа дебљине јед-
ногметра, ова соба има дупле зидове од челика и бетона
дебљине30 сантиметара.

Оснивач компаније и њен директор, Стивен Орфилд
каже да се одљуди тражи само једна ствар - да седе у со-
би умраку.

кажеОрфилд.

“До сада је једна особа успела да издржи 45 минута.
Када влада тишина, уши се навикну. Што је тиша со-
ба, више ствари чујете. Чујете откуцаје сопственог
срца, понекад плућа, чујете како вам ради стомак. У
глувој соби ви постајете звук”,

Он додаје да је реч о врло неугодном искуству и објаш-
њава да је боравак у соби толико узнемиравајући да јед-
ноставно уњој не можете да ходате или стојите, већ мо-
рате да седите.

Он личноможе да борави унутра пола сата, упркос томе
што му је уграђен вештачки срчани залистак који у глу-
вој собипостаје изузетно гласан.
ГлувуОрфилдову собу користе многе компанијеширом
САД, укључујући Насу, која у њој врши тестирања ас-
тронаута који плутају у базену с водом, да би се видело

Орфилд објашњава да је свемир попут џиновске глуве
собе, тако да је кључно да у таквој ситуацији астронау-
ти буду способнида остануприбрани.
Глуву собу, такође, користе многобројни произвођачи,
који уњој тестирају колико суњихову уређаји гласни.

кажеОрфилд, који ће заједно са својим тимом помоћи и
компанији попут “Вирпула”, произвођача машина за
прање судоваи веша.

Произвођач моторцикала “харли дејвидсон” користио
је његову лабораторију како би направио тише моторе,
али који ће идаље звучати као “харлидејвидсон.”

“Кад ходате, оријентишете се према околним звуци-
ма. У глувој соби, не примате никакве информације.
Одузета вам је моћ перцепције и ваше чуло слуха је “из-
губљено”. Ако сте у соби пола сата, морате да седите
у столици”.

“колико времена је потребно пре него што почну да ха-
луцинирају и да лимогу да раде утаквој атмосфери”.

“Користи се за обично тестирање производа, за проу-
чавање звука различитих извора - на пример, срчаних
залистака, звука дисплеја мобилног телефона, звука
паљења светла на инструмент табли аутомобила”,

Извор: Блиц Онлајн

Стивен Орфилд у “глувој соби”: Овде ви постајете звук
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Гојазност прети и губитку слуха

Њујорк, САД :

И
страживачи су установили да што више жена
тежи, то је већа вероватноћа да јој прети губи-
так слуха. Истраживачи на Универзитету уЊу-

јорку су утврдили да је вишак телесне тежине озбиљан
ризик оштећења слуха.

Тим стручњака је израчунао путем рачунске операције
дељења тежине у килограмима са висином у метрима
латентну тенденцију слабљења слушне функције код
лепшег пола.У експерименту су учествовале 4083жене
старости од20до49 година.

Резултати научног истраживања показују да здрав на-
чин животаштити од губитка слуха. Вероватноћа за ра-
звој глувоће расте са повећањемтелесне тежине.

Епидемија гојазности је приметна у многим земљама, а
све више од последица додатне тежине страдају жене.
Честим здравственим проблемима и компликацијама
због масних наслага, као што су мождани удар, срчани
напад, тромбоза, бубрежна инсуфицијенција и дијабе-
тес, сада је додата и глувоћа, каже водећи стручњакпро-
фесор Карл Мерфесон. Притом су, пушење и конзуми-
рање алкохола, стављени у други план у односу на обо-
љења која су у вези са прекомерном тежином, каже Ра-
ут.

Поред тога, истраживачи су открили да прекомерна де-
бљина такође утиче на аудитивне функције, готово исто

као и гојазност. Тако да је велика учесталост губитка
слуха међу гојазним представницама више од лепшег
пола у односу нажене са виткијомфигуром.На пример,
ако је индекс телесне масе већи од 20%, то се ризик од
губитка слухаповећава трипута.

Извор: МИГњуз

Играње голфа проузрокује појаву глувоће

Досад је највећа катастрофа за голфере била ако би
их током такмичења захватила олуја или пак ло
птица ударила у главу.

Али, сада им стиже упозорење да треба посебно да чу
вају своје чуло слуха.

На основу резултата истраживања, објављеног у Бри
тишмедикал журналу, објављеног од стране доктора са
Универзитета у Норфолку и Норвичу (Енглеска) гол
фери се најозбиљније упозоравају да, попут рели во
зача, носе заштиту од титанијума за своје уши.

Стручњаци су, наиме, закључили да продукција најно
вије генерације спортске голф опреме са лоптом "Со
ник бум", која развија буку чак од 130 децибела, дуго
трајном применом код играча може да изазове губитак
слуха.

Иако конструктори спортске опреме сада проб-
лем решити патентирањем лопте испуњене пеномне би
ли смањили буку, за многе играче то је неприхватљиво

-
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настоје

решење јер би тад много изгубили на прецизности, бу
дући да они морају да чују ударац лопте да би знали ка
ко даиграју.

-
-
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Глуви од геџета

К
олико вам се пута десило да се удубите у неко
штиво, или садржај интернет сајта, па да не чу
јете да вас неко зове из суседне собе? Ништа не

обично, рећи ћете. Међутим, можда та појава открива
један врлонеобичанфеномен.

Седите за столом и проверавате мејл или читате вести
са неког од сајтова, а саговорник вас у том тренутку не
што пита. Ви не реагујете, све док вам не упути неиз
бежно:

Ово звучи као познат сценарио, а наука вам управо сер
вира и савршен изговор за сваку будућу сличну ситуа
цију.

Захваљујући недавно објављеном истраживању у жу
рналу Пажња, перцепција и психофизичко стање ,
можете се правдати убудуће “ненамерном глувоћом”.

То је недавно именован феномен, који заправо у свако
дневици постоји веома дуго и догађа се када вам је па
жња усмерена на неки визуелни задатак, тако да не
чујете звуке око себе.

Иако је ненамерна глувоћа дошла до изражаја све чеш
ћом употребом модерних геџета, заправо се догађа и
док читате неко занимљиво штиво или посматрате сли
ку.

Све док су вам мисли “заузете” негде другде, делује да
слабије чујете звукове око себе. Ненамерна глувоћа, из
гледа, не зависи од тога где сте уперили поглед, него
“унутрашњеоко”.

Студија коју је спровео тим професорке Нили Лави на
Институту когнитивне неурологије у Лондону подразу
мевала је серију експеримената на сто волонтера са са
вршенимслухомивидом.

Учесници су имали задатак да носе слушалице током
тестирања, како би се, тобоже, боље концентрисали.
Уствари, слушалице су с времена на време неочекивано
преносиленеке звукове.

-
-

-
-

-
-
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“Слушашлитимене?”

Испитаници су најпре имали лаган задатак: разликова
ње боја на две укрштене линије на компјутерском екра
ну. Осам од десет испитаника је упркос томе што су се
концентрисалина слику, ипак чуло звукиз слушалица.

Међутим, током решавања тежег задатка који је захте
вао више концентрације, резултати су били супротни:
осамоддесет није чулопоменути тон.

Открића упућују да перцепција звука зависи не само од
слуха, него и од способностида обратите пажњу.

Иако се дуго сматрало да је слух развијен као један од
раних система упозоравања на опасност, а тиме и неза
висан од воље, изгледа да се ово чуломного више засни
вана свесној пажњи.

Ненамерна глувоћа је еквивалент “ненамерном слепи
лу” које се догађа када видите неочекиване ствари док
семозак концентришенанештодруго.

-
-

-

-
-

-

пренето са сајта
Americanvirus/Flickr.com

Нова појава - ненамерна глувоћа

Токсично оштећење слуха

П
одтоксичним оштећењем слуха подразумева се
оштећење кохлеарне и вестибуларне функције
уха поддејствомлекова или токсина.

Узроци настанка овог обољења могу бити материје ен
догене и егзогене природе. Егзогене су неки отрови,
водоник, бензол, гасови, прерађевине нафте, угљен мо
ноксид итд. У ендогене токсичне материје спадају ош
тећења услед хормонских дисфункција, каошто је дија
бетес мелитус, после хистелектомије, оваријектомије.
Међу лековима који имају токсично дејство су гарамy
цин, неомyцин, салицилати, арсенскипрепарати.

Клиничку слику чине зујање у ушима, оштећење слуха,
које је сензонеурално, прогресивно, обострано, врто
главица, нестабилност, слабост фиксација очију (осци
лопсиа). Често симптом може да прогресира после да
вања лека. Вестибуларни тестови могу указати на спон
тани нистагмус, поремећај вестибуло-спиналног реф
лекса.

Дијагноза се поставља на основу анамнезе, клиничке
слике, ОРЛ прегледа (аудиограм, вестибуларни тесто
ви).

Лечење се састоји од прекида давања лека, или неутра
лизације токсина који је проузроковао обољење дава
њемвитаминске терапије.

-

-
-
-
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-
-
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Тинитус и губитак слуха

Т
инитус означава разне шумове у уху попут зуја
ња, шуштања, звиждања.То зујање чује само
особа која пати од тинитуса. Узрок може да буде

оштећење нежних слушних ћелија услед дејства буке
од музике са вокмена, дискотеке, или буке на радном
месту. Осим ових физичких чинилаца треба увек мис
лити на друге узрочнике, каошто је болест, на пример, у
подручју зуба или вилице, вратне кичме, пресбиакузија
(смањење слуха због старости), тумор слушногживаца,
морбус мениере (кружна вртоглавица, повезана са наг
лувошћу), код болести срца и крвотока, упала средњег
уха, функционалне сметње Еустахијеве тубе, интокси
кација са лековима, повреде мозга, повреде лобање,
обољење ЦНС, анестезија, спинална анестезија, мета
болички поремећај, хормонални поремећај, поремећај
бубрега, хронична упала средњег уха.

Клиничка слика у почетку појаве симптом је упозорење
као психичка или телесна на неко обољење.Доживљава
се као различити звук пиштање, звоњење, звиждање,
лупање, куцање, шуштање. Може да се деси и појава
више шумова. У једно ухо или у оба, или чак у глави.
Код старије популације су шумови учестали а интензи
тет је индивидуалан. Сметње услед шумова зависи од
особе, зашум је везана немогућност концентрације, см
етње при спавању, или може бити хиперакузија (појача
на осетљивост нанормалан звук)

Дијагноза се утврђује на основу аудиолошких испити
вања и стања органа за равнотежу, ЦТ (скенер) темпо
ралне кости, НМП- главе. Код пулсирајућег тинитуса
врши се обрада кардиоваскуларног система, посебно
вратних артерија главе.

Пошто тинитус није болест већ симптом, конкретно ле
чење не постоји. Оно се углавном спроводи лековима за
побољшање циркулације у мозгу и унутрашњем уху.
Постоји и тзв. Бехевиорално лечење, при чему се особа
упозна са механизмом настанка шума, подсвесно то
прихвати као да је то природноине испољава негативне
емоције.
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Особа сашумом треба да избегава тишину а и буку због
спречавања даљег оштећења слуха, што у крајњој дис
танциможедовести донаглувостии глувоће.

Постоји и музикотерапија приликом које се примењује
лечењемузиком.Музика помаже особи да не примећује
свој сопственишумвећда слушамузику.

Лечење електромагнетском - ласер терапијом је сасвим
сигурна, безболнаметода.

Када је бившапрва дамаАмерике РозалинКартер прис
тала да јавно говори о својим проблемима са тиниту
сом, позиви на БХИ Хелп-лајн више су него удвостру
чени.

Госпођа Картер се већи део живота посветила активно
стима у циљу побољшања квалитета живота људи ши
ром света. Она и њен супруг, бивши председник САД
Џими Картер, основали су 1982. године Картер центар,
приватну, непрофитну институцију за заштиту ментал
ног здравља, рану вакцинацију деце, људска права и ос
наживање урбаних средина. И сама оболела, здушно је
ширила свест јавности о тинитусу.

У рекламиБХИХелп-лајна рекла је:

Као члан Аме
ричке асоцијације грађана са тинитусом, г-ђа Картер
снажно подржава сва истраживања и едукацију на тему
појаве зујања у ушима.

, каже она,

-
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Ови звуцимогу да
варирају од досадних до несносних, али добра вест је да
слушни апарати понекад могу да замаскирају сталну
напетост и последице таквог стања.

Полазећи од себе саме као па
цијента остаје ми једино да се надам да
ће се ускоро пронаћи лек и за ову нашуподмуклумуку.

Розалин Картер
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Ушна маст и губитак слуха

У
шна маст (церум) је продукт церуминозних жл-
езда које се налазе у уху, жуте је боје, али услед
стајања има чвршћу конзистенцију и поприма

тамносмеђубоју.

Важно је напоменути да присуство ушне масти никако
не представља знак аљкавости. Церумен се свакоднев-
но ствара и има своју улогу у уху, а елиминише се из
њега путемжвакањаи спавања.

Међутим, када се јави појачано лучење лојних и церу-
минознихжлезда, у спољашњемушномканалуможе да

се створи чеп и доведе до тегоба. То је обично индиви-
дуално, тачан узрок настанка чепа се не зна, али се везу-
је за појачано лучење, неправилну елиминацију, суже-
ње ушног канала... Церумен је хигроскопан и уколико
вода уђе у ушни канал у додиру са њом јако бубри и мо-
же да запуши ушни канал у потпуности, што доводи до
изненадне појаве симптома као што су, зујање и осећај
пуноће у ушима, па и губитка слуха (глувоће).

Дијагноза обољења се поставља прегледом код лекара
за ухо, грло и нос и помоћу апарата отоскопа кроз који
се види жутосмеђи чеп који врши опструкцију канала.
Лечење се састоји у испирању ушног канала топлом во-
дом, помоћу бризгалице, а понекада је потребно прет-
ходно размекшати церумен применом капљица па тек
онда вршитииспирање.

Црно/бели вицеви на тему ОСИ

Глува жена

Човјек се забринуо схватившидамужена вишене чује онако добро каоприје.Помислида би јој можда добродошли
слушни апарати. Но није знао како јој то рећи, а да се она не увриједи. Одлучи позвати њихововог кућног доктора и
поразговарати сњимна ту тему.
Доктор му објасни једноставни тест који ће примијенити на жени како би се установило о каквом се губитку слуха
ради, и каква је терапија потребна.

, рекао је доктор,

Ту вечежена је била у кухињиспремајући вечеру, амуж је биоудневномборавку.
припреми се муж за тес-

тирање.
Нормалнимтоном јој се обрати:
Немаодговора!
Приближисе дваметра управцу кухињеипоновиопет нормалнимтоном:

Идаљенемаодговора.
Приближисе јошза дваметра ипоновиисто.Опет без одговора.Дошао је већ до врата кухиње…

Опетништа.
Дође јој доиза леђа и опет понови:

“Овако ћеш учинити” “одмакни се од ње десетметара и обрати јој се тоном нормалног разгово-
ра, да видишхоће лите чути. Акоте не чује приђи јој дваметра ближепа јој се опетобрати истимријечима.И све
јој сетакоприближавај, по дваметра, док не добијешодговор одње.”

“Ок, сад сам отприлике десет метара удаљен од ње. Баш да видимшта ће се догодити”,

“Драга,штоима за вечеру?”

“Драга,штоима за вечеру?”

“Драга,штоима за вечеру?”
“Драга,штоима за вечеру?”

“ОБожедраги, па по петипуттивећ говорим, пилетинаи кромпир.Што је с`тобом?!”

СГНСЦГНаука
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In memoriam

Миодраг Мома Симеоновски
(1938 - 2012.)

Т
опао и сунчан дан, као и сваки други летњи дан.
Али и несрећни дан 14. јул на који је заувек прес-
тало да куца племенито срце нашег члана Мио-

драгаМомеСимеоновског.

Мома је као дете сеоског учитеља рођен 1938. године у
селу Маркеш крај Старих Нагоручана у близини Кума
нова. У трећој години живота, кад му је отац био на ра
тишту а он остао сам самајком у селу разболео се одме
нингитиса и трајно изгубио слух. Његов отац који је
хтео да га школује није се тиме помирио па га је послао
у школу за глуву децу у Земуну где је завршио основну
школу. Од малих ногу се издвајао од остале деце јер је
показивао изразит дар за сликарство.Школовање је на
ставио у средњој школи за примењену уметност у Ско
пљу где је све више развијао свој таленат, а затим је у
Београду 1965. године дипломирао на Академији при
мењене уметности, одсек вајарство и постао у то време
једини глуви вајар.

Након дипломирања вратио се у свој родни крај и запо
слио у Куманову као дизајнер-вајар. Истовремено се
учлањује у удружење глувихКуманова и каоњихов пре
дставник активно учествује у раду савеза глувихМаке
доније. За свој рад и активности добио је многе награде
ипризнања.

Породицу је основао у Београду, где му је супруга била
запослена, те је доста путовао на релацији Куманово
Београд како би што више времена проводио са супру
гом Радмилом и кћеркомМајом. Могућност да живи са
породицом остварила му се тек кад се запослио у дизај
нерском Студију Београд. Одатле је 1990. године пре
шао у предузеће „Фершпед“ где је радио до пензиони
сањакао дизајнер-графичар.

Одмак по преласку у Београд учланио се у Градску ор
ганизацију глувихБеограда, у којој је до свог задњег да
на био веома активан уфилмским, пензионерскими пи
кадо секцијама.

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-
-

–

Мома је највише вајао бисте македонских револуцио-
нара, сликао портрете својих најближих и опробао се
као песник. Учествовао је на више изложби у земљи и
иностранству. За своје радове добио је у Москви брон-
зану медаљу, а у Београду диплому за најбољи графич-
ки рад.

Учествовао је на свим изложбама глувих уметника које
је организовао ГОГ Београда, а посебно су били запа-
жени његови вајарски радови на изложби поводом 80-
то годишњице те организације.

Мома је био тих имиран човек, уметничка душа.Живео
је у кругу своје мале породице коју је изнад свега волео.
Често је помагао онима којима је била потребна помоћ,
нијештедеони времени своје здрављешто га је на крају
коштало живота. Поред уметности волео је и пикадо, у
чијој је секцији био врло активан.

Драги пријатељу отишао си изненада без поздрава и ре-
чи опроштаја тихо, као што си и живео. Отишао си на
пут без повратка, можда у бољи свет негошто је овај зе-
маљски. Твојим одласком, изнад клуба глувих Београда
засјала је на небу још једна звезда, која ће будно пазити
на клуби твоје глуве пријатеље.

Збогом заувек драги пријатељу почивај мирно у свом
вечномдому амићемо те носити у срцимаи сећати те се
каоискреног пријатељаидруга.

Нека ти је вечна слава и од срца ти хвала за све што си
учинио за глувеБеограда.

Божана Чанадановић



Драгиша Дробњак

нови селектор

Рукометне репрезентације

глувих Србије
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И
звршни одбор Спортског савеза глувих Србије
на својој седници одржаној крајем октобра про
шле године изабрао је за новог селектора руко

метне репрезентације глувих Србије ДрагишуДробња
каиУжица.

ДрагишаДробњак је рођен 25. 03. 1963. године уПрије
пољу. Основну и средњу школу је завршио у Ужицу а
по занимању је металостругар. Ожењен је и има двоје
деце.ЖенаМира ради као конфекционер, старија ћерка
Снежана похађа другу годину пословне школе у Чачку,
смер за манекене, а млађаМарија иде у осми разред ос
новнешколеичлан је одбојкашког клуба Младост .

Дробњак је осамдесетих година био један од најтален
тованијих рукометаша Златиборског округа. Играо је
десно крило и средњег бека и истакао се у друголигаш
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ком првенству некадашње Југославије. Наступао је за
следеће клубове, РК Ауто кућа, РК Ужице, РК Севојно,
РКСлога, РКПожега иРКПријепоље.

Са репрезентацијом глувих Србије учествовао је на ви
ше међународних такмичења, а највреднији резултати
су му освојена сребрна медаља на XXI олимпијским
играма глувих одржаним у Тајпеју 2009. године, златна
медаља са Европског првенства одржаног у Београду и
бронзана са првенства у Истанбулу. Ту је и велики број
трофеја освојених на првенству глувих и наглувих Ср
бије инекадашње Југославије.

Као селектор имао је прво ватрено крштење на Европс
ком првенству глувих које је одржано од 14 до 24. апри
ла уУдинама (Италија), где је освојио бронзанумедаљу.
Селективне припреме за ово првенство одржане су у
Ужицу, а први рез новог селектора био је да се репрезен
тација подмлади, али и не да се притом по сваку цену
одрекне услуга искуснихиграча.

Дробњак се због година и теже повреде опростио од иг
рачке каријере којој је посветио своје најбоље године.
Стога му је највећа жеља, како је рекао, да одигра опро
штајну утакмицу у дресу репрезентацијеСрбије, и нада
се да ћеСавез услишити овуњеговужељу.Планму је да
и даље остане у рукометном свету а именовање на мес
то селектора донелому је част али и обавезе јер рукомет
волии веомапоштујељуде који раде сањим.
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Драгиша Дробњак

Бронзана медаља реалан
домет

Е
вропско првенство глувих у рукомету
одржано је од 14. од 24. априла 2012. го
дине уУдинама (Италија).

На првенству је учествовало 6 репрезентаци
ја.

Србија је победила Италију са 30:20, Немачку
30:23 иМађарску 41:17, а изгубила је од Турс
ке са 0:

-

-

-
10 (парпорфе) иХрватске 21:34.



52

Софија домаћин олимпијских игара глувихXXII

У
московском хотелу “Космос” 1. и 2. јуна 2012.
године одржан је XVI конгрес Европске спорт-
ске организације глувих (ЕДСО).

Каошто је познато, конгреси ЕДСО се организују сваке
две године.На претходном, одржаномунемачком граду
Есену, прихваћен је предлог председника Сурдоолим-
пијског комитета Русије В.Н. Рухљедева да следећи Ко-
нгрес буде уМоскви.

У садашњем тренутку чланице ЕДСО долазе из 42 зем-
ље, а уМоскви су били делегати из њих 35. Таква посе-
ћеност се не памти да је била раније и представља ре-
корд уисторији организовањаконгреса.

Конгресу је претходио састанакПредседништваЕДСО,
којим је председавао председник организације Норве-
жанинБјорнРојн.Састала се такођеиСтатутарна коми-
сија, којом руководи представник Русије - Дмитриј Ре-
бров. У својству посматрача Конгресу је присуствовала
експерт Сурдоолимпијског комитета Русије Надежда
Шахбазјан.Међу почасним гостима нашли су се дирек-
тор Државне управе за државну политику у сфери фи-
зичке културе и спорта (у оквируМинистарства спорта
и туризма РФ) Марина Томилова и председник Европ-
ске уније глувих (ЕУД)БетиСтефансдотир саИсланда.

На почеткуКонгреса председникЕДСОБјорнРојном је
прочитао извештај о раду и активностима организаци-
је за последње две године. Затим су разматрани предло-
зи у вези измена и допунаСтатутаЕДСО.Усвојен је зак-
ључак да се нов Статут донесе за две године, а у међу-
времену све што је у вези са истим доставља на адресу
Статутарне комисије. Такође је усвојен нов Правилник
о одржавању европскихшампионата “од и до”. Видео
презентацију новог Правилника одржао је Дмитриј Ре-
бров.

Другог конгресног дана стигао је и председник Међу-
народног спортског комитета глувих Крејг Кроули. У
свом обраћању, Енглез је известио присутне да је Буга-
рска и званично дала сагласност да се идуће године у
Софији одрже XXII Олимпијске игре глувих. Наравно,
та вест је одушевила све присутне без изузетка. Сем то-
га, у оквиру текућих питања, предвиђених дневним ре-
дом, одлучено је да се изради Меморандум о узајамној
помоћи и сарадњи Европске уније глувих и ЕДСО. Све
се заснива на претпоставци да ће ЕУД помагати ЕДСО
такошто ће издејствовати да спортска организација по-
чне да добија финансијску и другу подршку у европс-
кимдруштвенимструктурама.

Пред затварање официјелног дела уручена су признања
најбољим спортистима у 2010. и 2011. години: плива-
чицама Ани Товстој (Украјина) и Оксани Петрушћенко
(Белорусија) и стрелцу Александру Колодију (Украји-
на).

Непосредно по завршетку скупа, Бјорн Ројн је припре-

–

–

мио мало изненађење за председника Сурдоолимпиј-
ског комитета Русије. Норвежанин је предао диск са
снимком интервјуа вође делегације зборне команде
СССР на Светским зимским играма глувих 1987. годи-
не у Холменколену (Норвешка), а то је био нико други
до самВалериј Рухљедев лично.

Конгрес је одржан на високом организационом нивоу.
Сваки радни дан је преношен путем канадског ТВ ин-
тернет каналаН3.

–

Извор: ВЕС, бр. 6-2012

Ко је Шегир Танер

Турска

Ш
егир Танер је глув, рођен је марта 1985.
године у Бугарској, турски је дизач тегова,
олимпијскии светскишампион.

На Олимпијским играма у Атини 2004. године он је са
само 19 година успео да обори дотадашњи олимпијски
рекорд у категорији дизања тегова и тиме се уписао у
анале овог спорта каонајмлађиосвајач златнемедаље.

Само две године касније, 2006. на 75. светском првенс-
тву одржаном у главном граду Доминиканске Републи-
ке Санто Домингу, у категорији дизања тегова за муш-
карце до 77 килограма, Тарнер је сакупио укупно 361
поен и тако постао светски првак у овој спортској дици-
плини, попрвипут у својој каријери.

На Летњим олимпијским играма 2008. године, одржа-
ним уНРКини такмичио се у категорији до 77 килогра-
маи са освојених165поена заузео трећеместо.

Перманентно образовање и усавршавање, уз редовне
кондиционе и стручне тренинге технике, снаге и издрж-
љивости на спортској академији, основни су смисао
живота за 1,70 метара високог Шегира Танера и њего-
вог нешто старијег, такође глувог братаНезира, исто та-
копознатог турског тешко атлетичара.

13.

СГНСЦГ Спорт
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Шта су Олимпијске игре глувих?

Глуве особе немају одређену класификацију на Параолимпијским играма и могу само да се такмиче ако имају
додатни инвалидитет који задовољава параолимпијске критеријуме. У интервјуу, датом путем имејла, председник
Међународног комитета за спорт глувих Крег Кроули, Велика Британија, објашњава какве се тренутне могућности
пружају врхунскимспортистима са оштећенимслухом.

Шта су уствари Олимпијске игре глувих?

Да ли је глувим спортистима дозвољено учешће на Оли
мпијским или Параолимпијским играма?

Са којим се тешкоћама суочавају глуви спортисти то
ком такмичења на Олимпијским или Параолимпијским
играма?

заиста направио позитивни искорак у мом досада
шњем искуству

Олимпијске игре глувих су башоношто сам назив казу
је: спортско мулти-такмичење најбољих глувих спор
тиста из целога света. Наше игре се одржавају од 1924.
године, када се глувима први пут пружила прилика да
се такмиче са глувима. Од тих својих скромних почета
ка, са свега 148 спортисте из девет земаља, па све до да
нашњег дана, Олимпијске игре глувих су бројчано на
расла на 2.493 спортисту из 77 земаља, колико их је уче
ствовало у Тајпеју 2009. Још се већи број очекује у Со
фијинаредне године.

На Олимпијским играма глувих, као и у свим спорто
вима глувих, обавезна је примена визуелних знакова,
како на самом такмичарском пољу тако и сам старт на
ших трка се означава помоћу светла. Комуникација у
нашимиграма се одвија помоћу заставица.

Особе са губитком слуха могу слободно да се такмиче
на Олимпијским играма. НаОлимпијским играма у Ло
ндону 2012, само је, на пример, амерички олимпијски
тиму свом саставу имао три глуве особе: новог олимпи
јског шампиона у кошарци Тамика Качингса, одбојка
шаДејвидаСмитаирониоцаКрисаКолила.

Пошто на јединственој класификационој листи учесни
ка Параолимпијских игара нису предвиђени и глуви
спортисти, то се онда од њих тражи још неки додатни
облик инвалидитета, као услов који треба да испуне да
бимоглида учествују наПараолимпијади.

Баш као што је за очекивати, све је везано за комуника
цију: било она са стартером на почетку трке, било међу
играчима токомигре.

ЛаурентиаТан, која се такмичи заСингапур, алиживи у
Великој Британији, на спортским такмичњеима учес
твује у пратњи тумача знаковног језика, који је како ка
же

.

Нажалост, трошкове тумачевих услуга често морају да
покривају Лаурентианини родитељи, а и сама се бори
даихплатидобијењемсредства од разних спонзора.

У Спортском савезу глувих Велике Британије, Танин
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захтев са молбом да акредитацију за Лондон 2012. до
бије и њен професионални тумач знаковног језика наи
шао је на негативан одговор.

Потешкоће у праћењуОлимпијаде Лондон 2

поред енглеског било на
француском, али недопустиво мало на знаковном јези
ку.

Међународни олимпијски комитет (МОК) је 2001. го
дине потписао споразум са Међународним параолим
пијским комитетом (ИПЦ) о пружању једнаких могућ
ности за параолимпијске спортисте. Захваљујући томе
је параолимпијцима обезбеђен приступ истимместима,
олимпијском селу, транспорту, технологијама као оли
мпијцима.Од тада до данас, једанаест година је прошло
а да дефолимпијцима јошувек нису понудилиисте је
днакемогућности.

Ми настојимо да обезбедимо најбоље могуће услове за
наше спортисте на нашим такмичењима, али национал
не владе често ускраћују подршку глувим спортистима
на рачун фаворизовања олимпијаца и параолимпијаца.
У Великој Британији, рецимо, влада је чак стопирала
сва давања врхунским глувим спортиста зарад подршке
стварању већег броја освајача олимпијских и параоли
мпијскихмедаљауЛондону2012.

ИПЦимамеханизме за увођење нових спортова или но
вих земаља, али не и за увођење новог вида инвалиди
тета. Са њима смо чак покушали да уговоримо одржа
вање такмичења на лондонским параолимпијским иг
рама 2012. на којим би учествовали само глуви спорти
сти, али си то одбили.

Једнакост могућности је оно што би глуви људи најра
дије желели. Дајте нашим спортистима исте шансе које
сви остали уживају. Тачно је да су неки наши спортисти
толико добри да би могли да се такмиче са чујућим про
тивником, али то није разлог да им се ускрати могућно
ст да се такмиче једни против других на најбољи могу
ћи начин. Уосталом, нико не би предложио да цела Па
раолимпијада буде отказана само зато што је Оскар Пи
сториус довољно брз да се може квалификовати заОли
мпијске игре.

Погрешно јешто су заобишли заједницу глувих.Погре
шно је лишавати глуву децу и омладину прилике да сво
је узоре тражеинађу у сопственој заједници.

У погледу такмичења, Олимпијске игре глувих ће се и

-
-

-

-
-
-
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012. имали
су и гледаоци са оштећеним слухом. Пуно најава пре,
током и након такмичења је

,

Које су шире теме везују за Олимпијске игре глувих?
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даље одржавати. Али, без обзира на то, ми бисмо воле
ли да наше спортисте видимо и на другим такмичењи
ма, каошто су, на пример,ИгреКомонвелта, где спорти
сти са инвалидитетом освајају своје посебне такмичар
ске медаље. Ово ће помоћи да се подигне наша видљи
вост, надамо се до тачке на којој ће се евентуално још
неком министру спорта широм света пробудити свест о
овој врстинашихпотреба.

-
-
-
-
-

И ми напорно радимо у правцу постизања услова како
градови домаћини Олимпијских и Параолимпијских
игара вишене праве разлику када су глуви у питању, би
ло да се ради о њима као спортистима, било гледао
цима.

-
-

“Хамер
најновији филм о

још једном глувом спортисти

”

Име Мета Хамила је познато у свету спорта и везано
је за рвање.

Док је Мет студирао на факултету, био је три го
дине заредом државни шампион Студентског на
ционалног спортско-атлетског савеза. Похађао је

Технолошки институт Универзитета Рочестер у Роче
стеру, државаЊујорк,САД.

Године 1997. Мет је учествовао на Светским играма
глувих уДанској. Том приликом је освојио златну меда
љу у дисциплини рвања грчко-римским стилом. Такође
је учествовао и 2001. године на Олимпијади глувих у
Риму, Италија, и тамо освојио једну златну и једну сре
брнумедаљу.

Мет је био један од бораца учесника популарног теле
визијског програма, Ултимат Фигер . Он је пуних
шест година био незаменљиви део тог ТВ спектакла, да
би га августа 2010. дефинитивнонапустио.

Одмах по премијери и након првих емитовања, филм
Хамер је освојио бројне награде на филмским такми
чењима.

-
-

-

-

-

-
“ ”

“ ” -

Велика Британија

Ускоро
филмска екранизација

дневника глувог бициклисте

Џејмс Дјути је био глуви фабрички радник уШко
тској. Он је 1951. године одлучио да крене на пут
тако што ће возити бицикл од своје куће све до

Арктичког круга и тако прећи ни мање ни више него
пуних 3.000 километара. За то му је било потребно 3
месеца. Све време је ЛажниЏим , како је био Џејмсов
надимак, водио дневник у ком је бележио своје дожив
љаје током путовања. Касније је тај дневник и објавио
подназивом Ја бициклиста наАрктику .

Ових дана су двојицаШкотланђана, Оли Рендел и Але
кс Дјути, кренули у вожњу на својим бицикловима и
пратећиисту руту којом јеЏејмсишао.Ониће овопуто
вање икористити за прикупљање новчаних средстава
којим ће помоћи Национално друштво глувонеме деце
у Великој Британији и снимање филма на основу Џем
совог дневника.

-

“ ”
-

“ ”

-

-

-

извор: ввв.думмијим.ком

Оли и Алекс са дневником

СГНСЦГ Спорт
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Грчка Србија– 4:2

Дружење пре резултата

Фудбал:
Квалификације за олимпијске игре глувих

Фудбалска репрезентација
глувих Србије

У
квалификационој утакмици за учешћенаОлим
пијским играма глувих које се одржавају 2013.
године наша фудбалска репрезентација је

изгубила од селекције Грчке са 4:2. Утакмица је играна
у Атини 26.06.2012. године, а Србија је играла у саста
ву:Милановић - Јефтић,М. Раденковић, Јовановић, Та-
сић - Шакири, Ханђа, Васић, Максимовић - Јовановић,
Богојевић.

-

-

У
дружење глувих и наглувих регије Бања Лука
организовало је 08.09.2012. године меморијал
ни турнир у малом фудбалу „Дејан Блануша“ за

играче старије од 35 година.

На турниру је учествовало пет екипа из Модриче, Жеп
че,НовогСада, БеоградаиБањаЛуке

Прво место освојила је екипа Београда, што јесте лепо
али у овом случају небитно обзиром да је у првом плану
било дружење старих пријатеља, који су се срели после
ко зна колико година и, који су заједно обишли вечно
место свог некадашњег саиграча, друга и активисте Де
јанаБлануше.

Награде победницима и најбољим појединцима турни
ра поделио је у просторијама клуба председник УГН
РБЛ Владимир Шолаја. Пехар за најбољег голмана за
служено је отишао у руке Вељка Девића (Београд), а за
најбољег играча проглашен је његов саиграч и уједно
тренерАлександарРаденковић.

Обзиром на увете и могућности за организацију једног
оваквог догађаја може се рећи да је све било перфектно.
Учесници турнира су били презадовољни и, нису ниш
та могли рећи осим похвала домаћину на организацији
и гостопримству.

-

-

-

-
-
-

-

.

Голове су дали: Прифтис у 3 мин, Димакос у 12, Кана
вогинис у 57 иЛаврентидис у 89 мин. за Грчку, а Васић
у 47 из пенала и Рамадитанис у 81 мин. Аутогол за Ср
бију.

По речима селектораАлександра Раденковића наша ре
презентација је на самомпочетку имала доста потешко
ћа:

.
. .

. .

-

-

-
-

“Од првобитно планираних 32 играча на пут у Ати-
ну је могло да иде само њих 13, обзиром да остатак
екипе није прошао обавезни аудиометријски тест. Уз
то нисмо имали квалитетнији трениг, а припреме су
трајале у Београду само два дана пред полазак у Грчку.
По доласку у Атину и смештаја у собе одржали смо је-
дан веома кратак тренинг. Следећег дана смо имали
утакмицу коју смо започели са великомжељом да побе-
димо, обзиром да смо после двадесетак година поново
учествовали у квалификацијама. У екипи се осећала
једна доза страха јер се сусрела, “очи у очи са далеко
спремнијим тимом, који је прошао кроз интензивне
припреме. Противнички играчи су далеко искуснији и
спремнији од наших. Ипак занемаривши све њихове
предности борили смо се спортски свих 90 минута али
нисмоиздржалитакода смона крају поражени са 4:2.

Утакмицу су водилежене, и јако коректно и професио
нално су обавиле свој посао.

Међу играчима није били проблема. Вратили смо се ту
жни због пораза, али нада последња умире. Следеће го
дине крећемоиспочеткаи надамо се бољимрезултати
ма.”

”

-

-
-
-

На гробу Дејана Блануше

Учесници турнира



Најлепша је Карин

У Прагу одржани избори за мис Европе и света

Овогодишњи избори за мис Европе и света, уз учешће лепотица из 48 држава са свих пет
континаната одржани су, већ по обичају, у Прагу, Чешка Република 09.07.2012. године.
Ласкаву титулу Мис света и Европе по оцени жирија понела је Карен Кеутерн из Нема
чке, за прву пратиљу проглашена је Марија Секваревашвили из Грузије а другу Марјана
ЛецевиковаизУкрајине.
За мис шарма изабрана је Анђелија Чоровић из Црне Горе. Ленте и награде поделили су
председник организационог одбора ЈозефУхлир и познати чешки уметници и јавне лич
ности.
Србију је представљала Сузана Зиндовић, Црну ГоруАнђелија Чоровић ањихови прати
оцииуједнопреводиоцибиле суНаташаПланинчићиЕленаВујовић.

-

-

-
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