
Broj 5,
20 3.

1
1Godina ,VIII

Учесници округлог стола поводом јавне расправе
о Нацрту закона о знаковном језику



СВЕТ ГЛУВИХ часопис за стручна друштвена културна и спортска питања
Савеза глувих и наглувих Србије и Црне Горе број

- , ,
, 15, 20 3.година II ,V I 1

A : ./ :дреса уредништва Тел факсСветог Саве Београд
или

16-18, ; 011/2439-523;
ww.sgnscg. ;  e-mail:  sgnscg@sbb.rs sgnj@eunet.rsw com

Издавач:
Уредник
Сарадници у овом броју:

Лектура и коректура
Превод текста
Техничко уређење и дизајн
Штампа Тираж

Централни одбор СГНСЦГ
Миле Цревар

Марина Николић
Марина Николић
дипл. инж. Раденко Савић

Стазе Београд примерака

;
;

;
;

“ ” - ; 1000

:

:

:

:

: :

Д Јаслар,аница Божана Чанадановић, Славица
Вујић, Ана Митрић, Предраг Радовановић

CIP
,

ISSN 1452-4252 =
COBISS.SR-ID 129169164

каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије Београд

Савез глувих

Вести из Савеза

Закон о знаковном језику по мери глувих

Т
ема која је пред вама није новијег датума али је у
задње време све више актуелна обзиром да је
потенцирана све јачим захтевима глувих да дођу

до свог одговарајућег "места под сунцем" у друштву у
коме живе и раде. Она је широка, јер обухвата један спе
ктар, који условљава и олакшава њихову комуникацију
и право на информацију. Проблем комуникација и ин
формација један је од средишњих проблема, који се од
ражава у образовању, животу и раду свих људи па тако и
глувих, посебно у контексту њиховог равноправног ук
ључивања у токове наше друштвене заједнице.

Нагласак је стављен на усвајања Закона о знаковном је
зику који је још увек у фази хипотеза проучавања, дис
кусија и изналажења адекватних решења да интеграци
ја глувих саживи кроз најприкладнији начин. Потребе
глувих у свету, глобално и у свакој земљи посебно за бо
љом комуникацијом и пуном партиципацијом одавно
су присутне. Снажан импулс тим потребама дали су и
дају Уједињене нације, њене специјализоване агенције,
Европска заједница, Светска федерација глувих и оста
ле инвалидске организације националног и међународ
ног значаја Данас је то међународно прихваћена тер
минологија, која је, међутим, код нас још недовољно
обрађена, тако да нам је и научно знање у том погледу
још увек ограничено.
Није потребно трошити речи о важности и потреби до
ношења Закона о знаковном језику потребно је само
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мало добре воље да наша друштвена заједница сагледа
један релативно широк појам да су глуве особе у ње
ној средини прихваћене као чланови друштва са умање
ним могућностима услед губитка слуха Друштво смат
ра још увек да је губитак слуха - губитак за заједни
цу Кроз призму такве оцене, предузете су разне мере
акције да им се компензује тај губитак кроз форме као
што су школовање, оријентација на избор занимања,
обука, запошљавање што је добро и корисно, међутим,
заобиђена је најбитнија чињеница - комуникација По
шло се изгледа од претпоставке да ће донете мере, без
обзира на могућност комуникације и доступности ин
формацијама допринети максималном изједначавању
ових лица са осталим члановима друштва и омогућити
им да се кроз такве активности афирмишу

Под претпоставком такве интеграције друштво улаже
материјална и друга средства да би се глуви интегри
сали са осталим члановима заједнице у којој живи. Да
ли ти услови за интеграцију задовољавају и да ли су они
усмерени у том правцу? На то је тешко дати одговор,
баш као што је тешко и утврдити да ли садашње могу
ћности глувог човека пружају за то услове.

Несумњиво је да ту у суштини постоји добра намера,
међутим, апсурдно је дефинисање појма у ком нема
примарног средства комуникације јер човек у великој
мери зависи од својих чула. Он се изграђује на обавеш
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Чланови Радне групе за израду Нацрта закона о знаковном језику:
Радоје Кујовић, Саша Гајин, Владимир Пешић,
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тењима која прима, на основу којих гради своја схвата
ња и предузима своје одређене животне кораке а ускра
ћивање примарног средства комуникације лишава га
тих могућности. Лишавање једног чула ограничава св
ет искуства а организам једног дела материје средства
из којих се развија разум

Полазећи од Уставних одредби које сваком нашем гра
ђанину гарантују право на информацију наш Савез, је
још 1960. године захваљујући тадашњем председнику
нашег Савеза и Светске федерације глувих Драгољубу
Вукотићу, међу првима у свету започео оживотворење
ових уставних одредби, и то кроз законе о јавном инфо
рмисању. Започета је акција да се то право осигура оза
коњењем знаковног језика. Штампан је први прируч
ник за тумаче знаковног језика, одржано је више семи
нара и саветовања али због неразумевања тадашњих
државних органа и отпора Дефектолошког факултета
н томе се стало.

Како то обично бива, требало је да прође више деценија
да би та међународно призната терминологија саживе
ла и код нас. Министарство рада, запошљавања и соци
јалне политике Сектор за заштиту особа са инвалиди
тетом препознало је значај пружања подршке глувим
особама с циљем њихове пуне инклузије у друштво, те
је 2009. године оформило две Радне групе једну за из
раду Закона о знаковном језику и другу за стандардиза
цију знаковног језика.

Иницијативу за доношење Закона о употреби знаковног
језика покренуо је Савез глувих и наглувих Србије. Пр
оцесу израде Закона, у коме су учешће узела и четири
глува представника претходио је поступак стандарди
зације јединственог знаковног речника за целу земљу
уз касније одговарајуће прилагођавање језичним под
ручјима, а потом је објављен и први видео речник зна-
ковног језика. Сам текст Нацрта закона дело је Радне
групе коју је формирало Министарство рада, запошља
вања и социјалне политике у сарадњи са Министарст
вом културе, Министарством регионалног развоја и ло
калне самоуправе, Министарством просвете, науке и
технолошког развоја, Министарством здравља, као и са
Учитељским, Филолошким, и Факултетом за специјал
ну едукацију и рехабилитацију.

Упоредо са тим у оквиру „пилот програма отпочело се
са финансирањем услуге тумача знаковног језика, која
се данас пружа у преко 40 канцеларија отворених у
више од 40 градова на територији Републике Србије.
Основни циљ ове услуге је да се глувим особама пружи
помоћ у решавању најзначајнијег животних проблема
са којим се суочавају.

Предлог закона је после пуне четири године припрем
љен и и дат на усаглашавање. А да би исти ушао у про
цедуру усвајања у републичкој Скупштини морају се
још избалансирати бројни интереси - крајњи корисник,
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тумач, државне установе… али и захтеви ЕУ да се ис
поштују стандарди у овој области.
У склопу ових активности Савез глувих и наглувих Ср
бије је у сарадњи са Министарством рада и социјалне
политике - Сектор за заштиту особа са инвалидитетом у
току 2012. године реализовао пројекат „Јавни час српс
ког знаковног језика“ у 28 градова широм Србије о чему
је опширније писано у додатку часописа „Наш свет“ бр.

Ове године Министарство рада, запошљавања и соција
лне политике организовало је више округлих столова са
темом везаном за Предлог закона у већим градовима на
територији Републике Србије. Предлог на ком се ради
ло пуне четири године и на коме треба још доста да се
ради, усмерен је на ширу друштвену заједницу са же
љом да се чује глас јавности из околине где живе и раде
глуви, јер је адаптација околине исто тако важна као и
адаптација глуве особе према околини. При томе ишло
се и на то да се из вида не изгуби потреба сталног прила
гођавања новим савременим променама и захтевима
које друштво сваким даном поставља. Ова потреба ве
зана је и за искуство из других земаља где је закон о зна
ковном језику донет напречац без сагласности свих од
говарајућих фактора те због његове лоше примене у
тим земљама глуви данас испаштају.

Јавна расправа која је окончана у Београду показала је
да је Министарство дало пуну подршку изјашњавању
крајњих корисника - глувих људи, чији су ставови иако
оскудни по овом питању били најважнији. Ишло се на
то да се примедбе и предлози глувих уграде у темеље
њиховог природног језика а не оних који га посматрају
кроз призму материјализације и рентијерства

Глуви, разуме се нису пледирали неке посебне норме
понашања за учешће у изради закона, они су пошли од
претпоставке да кад се ради о њиховим интересима,
они морају бити тај фактор, који ће заједно са чланови
ма радне групе доћи до решења појединих питања за ко
ја су заинтересовани.

Учешће глувих у јавној расправи било је значајно, пот
ребно и корисно. Видело се да је Министарство рада и
социјалне политике - Сектор за заштиту особа са инва
лидитетом као носилац пројекта израде закона о знако
вном језику у свом раду умело то да цени, и не прави
разлике нити да врши посебну дискриминацију, иако је
ту и тамо наилазило на поједине отпоре, који су додуше
били усамљени, и од секундарног значаја.

Кад се сагледа цео процес који се догађао приликом ра
справе поводом примедби на Предлог закона о знаков
ном језику испоставило се да у нашем друштву још
увек постоји доста застарелих догми које воде сегрега
цији и стигматизацији глувих, тако да нашим удруже
њима глувих и наглувих предстоји још доста борбе не
би ли се та лоша пракса искоренила
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Вести из Светске федерације глувих ( )WFD

Председник СФГ изабран за другог потпредседника
одбора Међународне алијансе инвалидности

С
ветска федерација глувих посебно честита свом
председнику, Колину Алену који је изабран за
другог потпредседника Одбора Међународне

алијансе инвалидности (ИДА Честитке уједно упу
ћујемо и осталим члановима Одбора ИДА изабраним
на следећимфункцијама

Јанис Вардакастанис
(председник Европског форума инвалидности

Мариане Дијамонд
бивши председник Светског савеза слепих

(председник Светске федерације глувих

Наваф Кабара
(председник Арапске организације особа са
инвалидитетом

Рут Варик
председник Међународна федерација наглувих
особа) и

Муса Сали
(копредседавајући Светске корисничке мреже
психијатријских случајева

). -

:
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( )

)

)

(
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,

Председник

Први потпредседник

Треће потпредседник,

Благајник

Генерални секретар

,

,

,

,

Други потпредседник, Колин Ален

Кораци ка инклузији глувих и наглувих
у Уједињеним нацијама

Међународна алијанса инвалидности која је основана
. године, представљамрежу глобалних и регионал

них организација особа са инвалидитетом ДПОС).
ИДА као јединствена организација особа са инвалиди
тетом има за циљ промовисање људских права особа са
инвалидитетому складу саКонвенцијомоправима осо
ба са инвалидитетом и другим инструментимаљудских
права. ИДА у свом саставу има представнике репрезен
тативних организација особа са инвалидитетом на на
ционалном, регионалномимеђународномнивоу.

ИДА са организацијама чланицама широм света је глас
приближно милијарде људи широм света који живе са
неком врстом инвалидитета. Организације особа са ин
валидитетом су многобројне а заједно представљају
највећу организовану групу и као такве их најчешће
сврставају у ред мањинских група. ИДА са својим једи
нственим саставом у форми мреже најзначајнијих ме
ђународних организација за заштиту права особа са ин
валидитетом је најауторитативнији представник гласа
особа са инвалидитетом и као таква је призната од
стране Уједињених нација, како у Њујорку тако и у
Женеви.

Вишеинформација оИДА

,
1999 -

(
-

-

-
-

-

-
-
-

:
http://www.internationaldisabilitialliance.org/en
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С
ветска федерација глувих СФГ) и Светска асо
цијација тумача знаковног језика (ВАСЛИ) чес
титају Одељењу Уједињених нација за економ

ска и социјална питања (ДЕСА) и Одељењу Генералне
скупштине и Конференцији за управљање на иниција
тиви увођења превођења од стране преводилаца међу
народног знака (укључујући и два преводиоца који су и
сами глуви) и технике потписивања (титловања) за вре
ме састанка Форума цивилног друштва (ЦСФ) и

е државних партија (ЦОСП у Уједињеним
нацијама у Њујорку а што се може уживо пратити на
вебсајтуУН ове седнице

УНДЕСА ради са заинтересованим странама да помог
не земљама широм света у остваривању њихових еко
номских, социјалних и еколошких циљева. УНДЕСА је
одговорано за развој делатности Уједињених нација
ДЕСА је задужено и за организовање састанака УН, као
што суЦСФиЦОСП.
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Дневни билтен са конференције у уторак обја
вио је да је цео форум на вебсајту уживо из УН укљу
чившипо први пут превођење намеђународном знаку и
скривено титловање.

Почасни председник СФГ др Марку Јокинен је рекао

Претходни председник ВАСЛИ, госпођа Лиз Скот Ги
бсон додаје да треба честитати УН на обезбеђивању
вебсајт емитовања ЦОСПуЊујорку и уз по
моћпревођењана знаковном језику.

Актуелни председник ВАСЛИ, др Дебра Расел, жели да
поручи да је њима у ВАСЛИ веома драгошто виде да су
УН предузеле такву позитивну акцију којом ће се обез
бедити да сви грађани света имају приступ информаци

, 16. јула -
-

,

-

-

-
-

,

,

6. састанка

“
-

Ја сампресрећанштовидимда суУНрадиле саСФГи
ВАСЛИ на развоју услуга тумачења и услуге титлова
ња за времетрајањаКонференције држава чланица.”



јама на њеним састанцима

И Колин Ален, актуелни председник СФГ каже да оче
кује да се преводиоци међународног знака и титловање
активирају и на предстојећем састанку на високом ни
воу који ће се на тему инвалидности и развоја одржати

септембра т.г. и на ком ће он лично учествовати у
својству другог подпредставника Међународне алијан
се инвалидности, и да ће то бити орјентир за инклузију
глувих и наглувих особа на свим састанцима, конфере
нцијамаидогађајимаУНублиској будућности.

.

-

-

-

-

“ -

-
”.

Укључивање глувих тума
ча као део сервисног модела је кључ њеног успеха, а ми
очекујемо да видимо на које ће још начине УН подржа
вати језичка права глувихљуди

23.

5

Честитка др Марку Јокинену
за стицање дипломе почасног
доктора друштвених наука

Б
ивши председник Светске федерације глувих
(СФГ), дрМарку Јокинен стекао је диплому поч
асног доктораФакултета друштвених наука Уни

верзитета у Јиваскилу, Финска

За титулу почасног доктора, предложени су од стране
Универзитета, сваке године само гра
ђана, и то су углавном лица која су се својим радом и ре
зултатима истакли на пољу социјалне политике и/или
образовних достигнућа. Маркуово име је управо било
на списку међу тих које су потом понеле ову
ласкаву титулу. Други примаоци ове вредне награде,
поред Маркуа, су председник Финске, Саули Нинисто,
као и фински Омбудсман за права деце Марија Каиса
Аула

У образложењу званичника Универзитета у Јиваскилу
се каже да они признајуМаркуов допринос развоју зна
ковног језика на Универзитету, у оквиру Катедре за зна
ковни језик, где се спроводе образовни програми и ор
ганизују курсеви из те наставне области. Такође, додају
да су свесни напорног Маркуовог рада на пољу конта
ката са финском заједницом глувих, као ишире, у међу
народним размерама, будући да је држао предавања о
знаковном језику, култури глувих и образовању глувих
широм света. И поносни су на њега јер је један од три
почасна председника Светске федерације глувих, који
је био узастопно на челу те организације у два четворо
годишњамандата, од не.

Марку је ово је други почасни докторат. Он, такође, има
и диплому почасног доктора Факултета правних наука,
Универзитета Галодет, стечену у знак при
знања за своја значајна достигнућа на пољу лидерства
међународне заједнице глувих.

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

, 24. августа 2013. годи
не.

15 академских

15 особа

.

2003. до 2011. годи

2011. године

Семинар у Амбасади
Републике Чешке

У
Амбасади Републике Чешке у Београду одржан
је семинар под називом “По
требе слепих и глувих особа искуства Репуб

ликеЧешке”.

Семинар, који је привукао велики број званица, посе
бно глувих и слепих особа, отворила је амбасадорка
Републике Чешке у Србији госпођа Хана Хубачкова.
Уводну реч уз излагање дао је сенатор чешког Парламе
нта г-дин Милан Пешак, затим се присутним обратио
помоћник министра Министарства рада и социјалне
политике г-дин Владимир Пешић који се у свом говору
осврнуона текућа питања везана за израду Закона о зна
ковном језику уРепублициСрбији.

Уводну реч програма, који је био намењен глувима, дао
је г-дин Лубош Јоза. Излагање о проблемима Савеза
глувих и наглувих Србије презентовао је председник г-
дин Милосав Јовановић. Излагачи су били и представ
ници чешких производних задруга које се баве помага
лима за слепе и глуве.Највећу пажњу глувих изазвала је
презентација председника чешке невладине организа
ције “Глуви са надом” г-дина Романа Лупомеског који
је у више наврата путем пројеката помогао неке наше
школе за глуве и удружење глувих и наглувих у Крагу
јевцу.

Сем тогаЛупомеску је изнео свој незваничниплан, који
је замишљен као изазов пројектних идеја у оквиру про
јеката локалне заједнице (МЛП) и билатералне сарадње
са Чешком развојном агенцијом (ЦДА) за Савез глувих
Републике Србије, његове филијале, удружења из реги
она, каои удружењепреводилаца знаковног језика.

Током свог боравка у Београду Лупомеску је имао кон
султацију са представницима глувих и наглувихСрбије
и Асоцијацијом тумача знаковног језика са освртом на
релевантне информације о могућој спољној развојној
сарадњи (ЖРС). Први део тога би покрила Амбасада, а
исти се односи на Чешку развојну агенцију и које су
њени приоритети у Србији за период и
дискусију на различите теме везане за тај облик сара
дње. Једна од погодних тема је и „Промовисање здрав
ственихуслуга“ за глува инаглува лица.

18.06.2013. године
–

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

2014-2015, као
-
-

СГНСЦГИз Светске федерације глувих ( )WFD
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Резолуција Комитета министара
о заштити одраслих и деце са инвалидитетом

од злостављања

Р
езолуција Комитета министара заштити
одраслих и деце са инвалидитетом од злоставља-
ња донета је с циљем да препоручи

државама чланицама да донесу и примене националне
планове акције којима ће се обезбедити заштита одрас-
лихидеце са инвалидитетомод злостављања

Резолуција најпре даје дефиницију злостављања и на-
води да је то „било који акт или пропуст који има за ре-
зултат кршење људских права особе која припада осет-
љивој групи, њених слобода, физичког и психичког ин-
тегритета, достојанства и општег благостања, без обзи-
ра да ли је са умишљањем или из нехата, укључујући и
сексуални однос или финансијске трансакције са који-
ма особа не може да се сагласи или који представљају
намерноискоришћавање“.

Злостављање семоже јавитиу различитимоблицима

физичко насиље, укључујући телесно кажњавање, за-
тварање, медицинско испитивање и незаконито задр-
жавањепсихијатријског пацијента
сексуално злостављање и експлоатација, укључујући
силовање, сексуалну агресију, непристојно излагање,
присилно укључивање у порнографију и проституци-
ју
психолошке претње, нпр. вербално злостављање, изо-
лација, одбијање, понижавање или претње кажњава-
њеминапуштањемисл
нарушавање интегритета особе, укључујући одређене
образовнеи терапеутске програме
финансијско злостављање, укључујући превару и кра-
ђу личних ствари, новцаиимовине
занемаривање, напуштање и лишавање, без обзира на
то да ли јефизичко илипсихичко, а посебно кумулати-
вни недостатак здравствене заштите, хране, пића или
другихдневнихпотреба, и
институционално насиље у погледу места, нивоа хи-
гијене, простора, ригидности система, посета, одмо-
ра.

Злостављање захтева пропорционалан одговор, који
подразумева низ мера за превенцију и заштиту од злос-
тављања теширок круг актера - полицију, кривични си-
стем, државне органеидр

Да би се особе са инвалидитетом заштитиле од насиља,
морају се поштовати следећипринципи

заштита људских права - власт мора осигурати заш-
титу особа са инвалидитетом у најмању руку на истом
нивоу каои заштиту осталих грађана
инклузија особа са инвалидитетом - владе се морају

(2005) о

2005. године

.

:

-

;
-

;
-

.;
-

;
-

;
-

-

.

:

-

;
-

борити против дискриминације по основу инвалидно-
сти, морају признати да ове особе имају право на дос-
тојанство, једнаке могућности, сопствене приходе,
образовање, запослење, прихватање и интеграцију у
социјалниживот укључујући приступачност, здравст
вену заштитуимедицинску рехабилитацију
превенција злостављања - државе морају повећавати
друштвену свест, промовисати отворену дискусију,
развијати знања и унапређивати образовање и про
фесионалну обуку из ове области државе морају ох
рабривати сарадњу између државних институција и
организација како би се спречило злостављање, побо
љшало откривање и извештавање о злостављању и
подржале жртве државе морају створити, имплемен
тирати и надгледати законодавство које успоставља
стандардеирегулативе из ове области
правна заштита - државе имају обавезу да обезбеде пр
иступ кривичном систему и одредбама о накнадиште
те особама са инвалидитетом које су жртве злостав
љања у најмању руку као и осталим грађанима, чему
значајно доприносииобука службеника
међународна сарадња - државе би требало да сарађују
на међународном нивоу у области истраживања учес
талости и распрострањености различитих облика зло
стављања, стручног образовања и обуке те поступања
иинтервенција у обдаништима.

Најобимнија студија до данас спроведена која
испитује везу која може да се развије између дечије ин
валидностиидисциплине.

, истичеБернштајн.

Деца са инвалидитетом до
бију далеко оштрије казнеширом света у земљама у ра
звоју, наводи се у новој студији. До овог закључка се до
шло на основу разговора са скоро 46.000 неговатеља у
17 земаља са ниским и средњим степеном развоја бруто
националног дохотка по глави становника.

Студија је показала да је више вероватно да ће деца са
инвалидитетомпре бити строжије кажњена ако су неког
ударили у главу, или тукли са некимпредметом, каошто
суштап или каиш, тврди професор докторЏениферЛа
нсфорд, научно-истраживачки радник у Центру за де
чију ипородичнуполитикуУниверзитетаДјук.

-
;

-

-
; -

-

; -

;
- -

-
-

;
-

-
-

-

-
-
-

-
-

ДЕЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА УДАРУ
ОШТРИЈИХ КАЗНИ У ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ

Сиже:

Документовани детаљи:

“Наша студија показује да деца са инвалидитетом че
сто наилазе на двоструке аршине за почињено једноте
истодело”

-
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СГНСЦГРезулуција Комитета министара

Финални рад је објављен 30. јула и у центру пажње је
ставио децу са инвалидитетом, које по слободним про
ценама има близу 93 милиона широм света, од тога нај
више у сиромашним земљама: Осамдесет одсто инва
лида светске популације живи у земљама у развоју.
Ипак, недовољномало научне пажње је посвећено томе
како деца са сметњама у развоју пролазе у сиромашни
јим земљама.

Лансфорд је истакла да ставови према инвалидитету
значајно варирају од културе до културе. Док се, с једне
стране, инвалидитет често стигматизује, дотле имамо и
дијаметрално супротне ставове, помало чудне али ис
тините: у деловимаИндије иНепала, на пример, за децу
са когнитивним сметњама у развоју се верује да имају
божанске квалитете.

Такође и поимање одговарајућих дисциплинских мера,
почев одњихове врсте па све до обима и степена приме
не, према особама са инвалидитетом у великој мери се
разликују од културе до културе.

С тим у вези спроведена је досад највећа студија која је
имала за циљ да испита везу између деце са инвалиди
тетом и дисциплинских мера које им се прописују. Ра
зговори на терену су вођени са 45.964 неговатеља деце
узраста од 2 и 9 година у земљама у развоју широм све
та. Земље, којима су та истраживања била обухваћена
су: Албанија, Белизе, Босна и Херцеговина, Камерун,
Централноафричка Република, Џибути, Грузија, Гана,
Ирак, Јамајка, Лаос, Македонија, Црна Гора, Србија,
СијераЛеоне,Суринами Јемен.

Студија је показала изузетну доследност у погледу ст
роге дисциплине родитеља и других примарних стара
тељапремадеци са сметњамауразвоју.

Од испитаних земаља, само Грузија варира од тог мо
дела, показујући мању заступљеност грубог поступа
ња.

Претходне студије су имале задатак да покажу степен
сличности између инвалидности и проблематичног ро
дитељства, па чак ињегове злоупотребе, уСАД,Канади
иЗападнојЕвропи.

Али је зато мање познатошта се збива са децом са смет
њамауразвоју у сиромашнијим земљама.

Стога је ова студија у центар своје пажње ставила децу
са инвалидитетом когнитивне, лингвистичке, сензорне
(вид, слух) и локомоторнеприроде.

По њој, припадници све четири групације имају веће
шансе да буду оштрије третирани, чак злостављани,
при чему су као готово редовна дисциплинска мера ја
вљају ударциу главуибатиненебиранимсредствима.

Деца са физичким инвалидитетом, међу којима су они
са тешкоћама при кретању или спорији ход, нарочито
лоше пролазе. Физички инвалидитет је најдоследније
повезан са грубим третманом, од психолошке агресије
дофизичког насиља.

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

Оно што остаје нејасно је да ли инвалидитет изазива
оштру дисциплину, односно, да ли је неки инвалидитет
заправо резултат грубог поступања.

Прошли студије су показале да родитељи деце са смет
њама у развоју трпе виши ниво стреса, неузимајући у
обзир део који се односи нањихове додатне напоре који
произилазе због самеприродеинвалидности.

Али оштра дисциплина може изазвати неке сметње. На
пример, дрмусање бебе може код ње да изазове озбиљ
нооштећењемозга којеможедовестидо слепила.

, рекла је дрЛансфорд.

, додала је она.

, каже Лансфорд.

, објаснио је проф. др Марк Х. Бернштајн из
Националног института за дечије здравље и људски
развој, један од аутораизвештаја.

, тврди Бернштајн.

Студија је, у ствари, резултат заједничког пројекта Уни
верзитета Дјук и Јунис Кенеди Шрајвер Националног
института за дечије здравље иљудски развој (НИЦХД),
под покровитељством Националног института за
здравље.

Поред проф. др Бернштајна и Лансфорд, у ауторе се
убрајају и Шарлин Хендрикс из НИЦХД и Кирби Ди
тер-Декард саВирџиниаТех.

Истраживање је делом финансирано из Интрамурал
истраживачког програма, развијеног наНИЦХД.

-

-

-

-

„Била сам обесхрабрена резултатима, али не и изнена
ђена“

„Можда би нека допунска истраживања родитељских
ставова могла помоћи разјашњењу питања зашто се
према тој деци грубо поступа, и како би се то могло
променити“ „Родитељи можда верују
да деца са инвалидитетом неће реаговати на мање су
рове облике дисциплинских мера“
„Или су просто фрустрирани, па просто не знају шта
друго да ураде. Уколико је тотако, онда на нивоу зајед
нице мора доћи до промене колективне перцепције осо
ба са инвалидитетом.“

„Истраживачи су се ослањали на сопствене извешта
је до којих су дошли на основу изјава родитеља и него
ватеља деце са инвалидитетом у оквирима њихових
домаћинстава. Што значи да проблем може да буде
још присутнији него што то овај рад тренутно су
герише“

„Наша студија показује да се деца са инвалидитетом
често суочавају са двапут већом опасношћу и преси
јом“ „Поред свог инвалидитета,
они су под већим ризиком да доживе и грубо поступање
од стране својих родитеља, старатеља, неговатеља
... Развој свести и едукација становништва може то
да предупреди и спречи. Информисање родитеља деце
са инвалидитетом може им омогућити боље разуме
вање које су врсте интеракција најприкладније, како би
биле конструктивне и ефикасне за већ угрожене и хен
дикепиранемладе.“

Алисон Џонс
извор: Универзитет Дјук

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,



Македонија

Протест глувих и наглувих Македоније

Т
ридесет људи са оштећеним слухом, са транспа
рентима у рукама, звиждуцима и аплаузима про
тестовало је 25.09.2013. године испред Минис

тарства рада и социјалног старања Републике Македо
није. Тражили су од надлежног органа да одобри више
новца за друштвени развој, и више новца за образовање
и запошљавање преводилаца знаковног језика и коди
фикацију тог језика. Захтевали су такође да Министар
ство као финансијер Савеза смени његов Управни од
борна челу са председникомВаскомМарковим.

По њиховом образложењу у Македонији има више од
6.000 људи са оштећеним слухом који по закону имају
право на 30 сати тумачења годишње, а само 12 тумача
знаковног језика. За додатну евентуалну помоћ тумача
приморани судаплате из свог џепа.

Потребу за тумачем оправдавају ситуацијама из свако
дневног живота, као на пример одлазак у болницу, у
суд или у неку другу институцију и када им семного пу
та деси да због недостатка адаквантне информације
имају већихпроблема

кажу члано
ви Националног Савеза глувих и наглувихМакедоније.

-
-
-
-

-
-
-

-
:

-

-

.

„Кад је у питању комуникација знаковни језик је једнак
и има иста права као и сви други језици. У Македонији,
знаковни језик још увек није кодификован

Наш национални савез, кажу они, је директно финан
сиран од стране државе односно Министарства рада
и социјалног старањатако даМинистарство има пра
во да директно контролише рад Удружења. Ако преко
нтролишу пословање одмах ће открити да постоје

“,

„ -

-
-

многе недоследности. Председник и његова десна рука,
секретар, раде како би онижелели.Од свихмогућих ра
дних места у Савезу, наш председник Васко Марков за
пошљава блиске људе. Изнад свега, ми смо обавештени
да треба да имамо нове чланске карте које су направ
љене за 60 денара, а за њих морамо да платимо 200
евра

„да су демонстра
нти грешком дошли, јер су захтевали промене у струк
тури свог националног савеза а ту је Министарство
ненадлежно Охрабрио их је да као чланови Савеза те
промене траже у оквиру те уније, у складу са Стату
том.“

„да ће глувиљуди
стећи нова права која никада нису имала ато је да ће се
новим законом додатно повећати буџет за 2014 у из
носу од намењеном потпуно глу
вимљудима како би онимогли да од јануара доби
јају по денарамесечно

Извор: АЛФА ТВ, и On.net

-
-

-

“,

-
-

-

. -
-

. -
”

.

,

навели су демонстранти Глувих и наглувих који
су протестовали испред Министарства рада и социјал
ног старања, позвали су власт да изврши контролу и ра
зрешичлановеПредседништваСавеза

Министар Диме Спасов који је примио делегацију глу
вих и наглувих рекао је новинарима

Спасов је на конференцији јошдодао

. То не значи да ће сви про
блеми глувих бити решени, али ће знатно помоћи да се
превазиђу проблеми са којима се суочавају, укључујући
услуге тумача. Поред тога договорено је да Национа
лно удружење глувих и наглувих почне што пре да
спроводи сталну обуку и сертификацију преводилаца,
која је у оквируНационалног удружења за глуве особе.

-
-

.

-

-

-

.

42 милиона годишње,
2014

4.000



Глуви БиХ

Особе оштећеног слуха траже своја права

П
оводом Међународног дана глухих и наглухих
и знаковног језика, близу 500 глухихинаглухих
особа из цијеле Босне и Херцеговине окупило

се септембра испред олимпијске дворане Зетра у Са-
рајеву, одакле су кренули у протестну шетњу до зграде
Парламентарне скупштине БиХ, током које су указали
на лошположај ове популације.

Учесници шетње носили су транспаренте
,

,
и

, којима су исказали незадовољство ниво-
омправа која глухеинаглухе особеимају.

Небојша Вавра, предсједник Савеза глухих и наглухих
особа БиХ и члана Одбора Свјетске федерације глухих,
каже да шетњом, транспарентима и звиждаљкама по-
ручују надлежним да желе провођење закона, да у свим
државним институцијама буду бар два тумача знаков-
ног језика, а посебно у болницама. Такођер захтијевају
и престанак дискриминације и игнорирања ове катего-
рије на свимнивоима власти.

25.

“Ми смо глу-
хи, зар нас ви не чујете?“ “Дискриминација глухих у
БиХ мора престати“ “Желимо више од титлованог
превода на ТВ-у“ “Тко је надлежан за глухе и наглухе
особе у БиХ“

“Ми глухи немамо нормалну комуникацију у БиХ. Зани-
ма нас које министарство је надлежно за овај наш ду-
гогодишњи проблем, ко је одговоран за овоштоми про-
живљавамо у 21. вијеку. Због слабе комуникације смо

лошеинформисани и отежаннам јеживот.Желимода
знаковни језик буде равноправан као и енглески, њема-
чки... збогтога смоданас овдје “

“Тумачи су велики проблем, јер их нема.На који се начин
може постатитумач и има ли некешколе зато у БиХ?
Овдје данас имамо само два тумача, зато се и боримо.
Желимо семинаре, обуке, након којих ћемо дијелити це-
ртификате за те нашетумаче, али не само у Сарајеву,
јер у Сарајеву их и има, али у другим дијеловима БиХ,
рецимо уТузли, неманиједног“

, говориВавра.

ПредсједникСкупштинеСавеза глухих и наглухихБиХ
Веселин Јобст казао је да су се окупили јер желе да се
изборе за законе који ће им омогућити више права и
олакшатиживот.

, рекао је Јобст.

Да бисте јасно видјели одговор на проблеме глухих и
наглухих особа, зачепите ушии залијепите тракомуста,
па у том стању отиђите у продавницу, апотеку, код док-
тора...

Александар Бошњак (25) из Бање Луке, који је дипло-
мирао на Академији ликовних умјетности са просјеком
9,7, каже да је у Бањој Луци завршио основну школу за
особе с оштећеним слухом, те је потом уписао редовну

МАЊАК ТУМАЧА ЗНАКОВА

Близу 500 глухих и наглухих особа из БиХ демонстрирало у Сарајеву,
указујући на њихов лош положај у друштву
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Глуви БиХ

средњушколу, гдје се првипут сусрео са проблемима.

кажеБошњак.

Навео је да му је на факултету било чак и теже, јер није
било табле и све се сводилона усменапредавања. Током
четири годинефакултета, како наводи, није разумио ни-
једну ријеч, те се опет морао посветити искључиво уче-
њуиз књига.

, поручио је Бошњак.

Бошњак је дипломирани професор графике, али, каже,
не може радити ушколама, јер не може предавати дјеци
без преводиоца.

Током четири године факултета нисам разумио ниједну
ријеч, па сам свеморао учитиискључивоиз књига.

Миленко Игњић је дошао из Француске да да подршку
овимљудима. Како нам је рекао уФранцуској су закони
за ову популацију боље регулисани и имају веће разу-
мијевање власти.

наводи
Игњић, те додао како они само траже нормално запос-
лење, да их власти уБиХнеигнорирају и да имдају пра-
во као и осталим грађанима ове државе. Тако сумашући
рукама у бијелим рукавицама симболично нагласили
значај знаковног језика.

Помоћница министра за људска права БиХ Салиха Ђу-
дерија казала је да ће примити делегацију која ће изни-
јетипроблеме глухихинаглухихособа уБиХ.

, изјавила је
Ђудерија.

“Нисам ништа могао да разумијем на предавањима,
као да сам у некој представи, али без текста, само са
сликом. Морао сам увијек питати колеге, јер 80 посто
предавања нисам могао да пратим. Све сам морао
пратити из књига и сам се сналазити како бих то све
упратио. Са великим потешкоћама сам завршио сред-
њу школу, уписао самфакултет, јер сам знао да то мо-
гу“,

“Најгоре је било на испиту, јер су сви одговарали 15 ми-
нута до пола сата, а ја сам морао да одговарам писме-
но, јер ме професори нису разумјели. Писао сам испите
три до пет сати. Да бисте јасно видјели одговор на то
који су проблеми глухих и наглухих особа уБиХ, препору-
чујем вам да зачепите уши и залијепитетраком уста и
да у том стању одете у продавницу, апотеку, код док-
тора или у административне службе. Тек ћете онда
видјетиколико јетотешко“

“Код нас у има посебан број 114 који позовеш ако ти је
потребна хитна или полиција, гдје се аутоматски ук-
ључује видео и можемо дежурном тумачу објаснити у
чему је проблем, док у БиХто није регулисано”,

“Саслушат ћемо детаљно њихове примједбе и на ос-
нову тога упутити захтјев надлежним нивоима влас-
ти да видимо како и на који начин можемо побољшати
и учинити оно што сматрају да им је најургентније.
Знаковни језик је велики проблем. Закон о томе је доне-
сен, али га је врлотешкоимплементирати“

Извори: ЦЕСТ, Анадолија

БОЉЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Дом здравља Подгорица

Одржано предавање о дијабетесу
за глуве и наглуве особе

Дом здравља Подгорица, у сарадњи са Интерном
клиником Клиничког центра Црне Горе и невла-
дином организацијом „ИнтерМонт“, по први пут

у Црној Гори, организовао је едукативни семинар за
чланове организација глувих и наглувих о мјерама за
спрјечавање дијабетеса код глувих и наглувих особа.
Предавање је одржано т.г. са почетком у
, а присутни су по први пут ималимогућност да прате

стручнопредавањеуз помоћ гестовног преводиоца.

Уводно излагање је поднео директор Дома здравља По-
дгорица дрНебојшаКавараћ, а предавачи су били дире-
ктор Интерне клинике КЦЦГ др Сретен Каварић и др
ЈованаБишевац.

Директор Дома здравља Подгорица др Небојша Кава-
рић, истакао је да менаџмент и запослени имају посе-
бан сензибилитет према особама које имају проблема
са слухом.

казао је дрНебојшаКаварић.

Говорећи о настанкушећерне болести директор Интер-
не клинике КЦЦГ др Сретен Каварић, упозорио је да је,
на несрећу, по оне који оболе од ове болести, дијабетес
је стањекоје не болиине даје посебне симптоме.

казао је др
Сретен Каварић. Према његовим ријечима, да би се не-
ко лијечио од шећерне болести како треба потребно је
да постоји узајамно повјерење пацијента и доктора и ја-
ка дисциплина болесника.

4. априла 18 са-
ти

“Настојаћемо да и убудуће овим особама олакшамо и
прилагодимо заказивање код изабраног доктора и учи-
нимо здравствену заштиту још доступнијом, уважа-
вајући њихове предлоге и сугестије. Ово предавање на-
ших еминентних предавача, на веома актуелну тему о
мјерама превенције дијабетеса, свакако је још један до-
принос унапређењу здравља особа са оштећеним слу-
хом”,

“Чак националногФонда за здравство,
троши се за лијечење обољелих од дијабетеса и компли-
кација које ова болест носи. Постоје двије групе људи
дијабетичара, они који добро регулишу своје стање и
болест и они који то не ураде како треба”,

дзпг./вијести

55%средстава

Са предавања

СГНСЦГ



Са свечаног испраћаја социјалне раднице Љиљане Пилиповић (седи, друга здесна)

Градска организација остала без социјалног радника

Свечана седница ГОГБ

О
дласком Љиљане Пилиповић, која је нашла за
послење у другој фирми, Градска организација
глувих Београда је остала без социјалног рад

ника.

Радно место социјалног радника у Стручној служби да
тира још од времена обнове рада организације после
Другог светског рата, а његов главни задатак био је пру
жање помоћи чланству у решавању социјалних пробле
ма са којима се свакодневно сусрећу.

Љиља, како су је чланови из милоште звали, поред тога

-

-

-

-
-

што је била савестан и добар радник, кроз свој десето
годишњи рад успешно је савладала знаковни језик. Пре
одласка, члановиИзвршног одбора и запослени уСтру
чној служби организације уприличили су јој свечани
испраћај.

Данас, на жалост, финансирање организације и запос
лених у Стручној служби од стране локалне заједнице
није решено, тако да је запослење новог социјалног
радникапод знакомпитања.

-

-

-

Даница Јаслар

Дана одржана је Свечана седница Гра
дске организације глувих Београда која је имала
и радни карактер, а којој су поред чланова Скуп

штине присуствовали представници Асоцијациј тума
ча српског знаковног језика и Студентск унија студе
натамедицине

Председник организације ХариЦоља упознао је члано
веСкупштине са текућимпитањима, проблемима са ко
јима се организација суочава и важности сарадње са
Асоцијацијом тумача српског знаковног језика и Студе
нтском унијом. После расправе у којој је учествовало
више чланова приступило се потписану Меморандума
о сарадњи између ГОГБ и Асоцијације тумача српског
знаковног језика базираној на блиском партнерству за
добробит глувих људи који користе знаковни језик, као
и за професију тумача знаковног језика. Поред побољ
шања образовних могућности како би се повећао број
професионалних тумача који су квалификовани по на
ционалним стандардима и афирмације важности зајед
ничког рада, оствариће се блиска сарадња и транспаре
нтна комуникација између ГОГБ и АТСЗЈ на локалном
и градском нивоу. Посебна пажња биће посвећена раз
воју локалних веза како би се повећао капацитет, обез
бедио форум за дискусију, могућност за размену ресур
са и сл. Меморандум су потписали Хари Цоља и пред
седницаАс ијеДесанкаЖижић.

На седници је потписан иУговор о сарадњи са Студент
ском унијоммедицинара - СУМЦ-а, а у вези са бесплат
ним одржавањем десетодневног курса прве помоћи с
тим да ће СУМЦ обезбедити предаваче а организација
простор и тумаче. За узврат организација ће организо

7. фебруара -
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вати десетодневни курс знаковног језика за чланове
СУМЦ-а. Уједно, СУМЦ ће приликом организовања
манифестација, скупова и догађаја од стране ГОГБ,
обезбедити волонтерски рад својим теренским екипа
ма.

Уговора о сарадњипотписали суХариЦоља и Јасминка
Аџић, председавајућа Координационог одбора СУМЦ-
а. Након потписивања уговора Михаило Гордић је при
казао предлог једног дела будуће видео презентације
веб сајта организације.

-

-

Даница Јаслар



Школа знаковног језика за студенте медицине

Учешће на петом сајму ОЦД

Представници ГОГБ са полазницима курса ЗЈ

Г
радска организација глувих Београда је у складу
са потписаним Уговором о сарадњи са Студент
ском унијом медицинара, од 25. марта до 24. ап

рила . организовала бесплатнушколу знаковног је
зика у Клубу глувих, а имајући у виду колико је неопхо
дно лекарима опште медицине да познају основе кому
никације са глувимпацијентима.

Обуку је водио Душан Николић, дугогодишњи члан ор
ганизације, са председником организације Хари Цољ
ом, који је обезбедо адекватну техничку подршку пре
давања, попут пројектора, видео бима, лаптопа и сл.
Душан Николић је, као предавач, осмисло план обуке и
начин како да студентимедицине савладају основе зна
ковног језика основни ниво, за тако кратко време,
што се и успело, захваљујући и јакој вољи студенатаме
дицине да савладају основу комуникацију са глувим
особама. Полазници, углавном студенти, међу којима је

-
-
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било и лекара опште праксе, су успешно положили, док
једна студенткиња није полагала, јер није била редовна
на часовима.

Чланове испитне комисије су сачињавали: мр Славенка
Јанковић, СлађанаГордић иИванКресојевић.Полазни
ци су добили написана питања која је припремио Ду
шан Николић, а односила су се на медицину основну
комуникацију лекар - пацијент, назив обољења и сл. .
Сертификати су уручени у просторијамаКлуба у вечер
њим сатима уз присуство великог броја чланова. Пола
зници су спеловали своје име и укратко демонстрирали
оно што су научили на часовима, и били награђени ап
лаузомод стране чланова. Сви су изразили задовољство
наученимижељу за даљимучењем знаковног језика.

-
-
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Душан Николић

Г
радска организација глувих Београда је учество
вала на петом Сајму организација цивилног дру
штва који је организован 30. и 31. маја 2013. го

дине на Тргу Николе Пашића у организацији Агенције
за европске интеграције и сарадњу са удружењима, под
слоганом: „Пријатељство - партнерство“ са назнаком
на међусобну солидарност, пријатељство и сличне ста
вове чланова унутар удружења које треба пренети на
однос цивилни сектор-граћанин. Градска организација
глувих Београда је имала својштанд, где је се заједно са
Асоцијацом српског знаковног језика промовисала књ-
иге, брошуре, пројекте, Преводилачки сервис за зна
ковни језик, као и видео презентацију знаковног језика,
у складу са доношењем Нацрта закона о употреби зна
ковног језика.

-
-
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-

Даница Јаслар

Са сајма ОЦД
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OПризнање Г Г Београда

Јавни радови
у организацији

Заплешимо

Владика Атанасије Ракита, Даница Јаслар и Хари Цоља
(фото: Алекса Стојковић)

Н
аЛазареву суботу, . априла, Градској органи
зацији глувих Београда у цркви Светог Саве у
Београду је додељена

, коју је уручо Владика Атанасије Раки
та. На Грамати је исписано да ИРИНЕЈ Божјом милош
ћу православни архијепископ пећки митрополит Бео
градско - карловачки и патријарх српски додељује ГРА
МАТУОрганизацији глувих Београда „за њихову пока
зану несебичну љубав и хуман рад пружајући својим
племенитим радом неопходну стручну помоћ свима ко
јима је потребна. Управнику ове установе као и свом
особљу желимо од Васкрслог Господа и Спаса нашег
Исуса Христа свако истинско добро и успех у даљем
животу и раду“. Признање у име организације примио
је председник Хари Цоља, и оно представља значајно
признање за нашуорганизацију.

27 -

-
-
-
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-

-

Грамата патријарха ср
пског Иринеја

-

Даница Јаслар

У прошлој години ГОГБ је имала две глуве особе ан-
гажованена јавномраду.

И ове године Градска организација је конкурисала са
програмима на Конкурсу за јавне радове Националне
службе за запошљавање. Програм за запошљавање осо
ба са инвалидитетом под називом „Ажурирање базе и
сајта Градске организације глувих Београда“ који је пр
ихваћен и на основу тога запослено је двоје глувих који
ће након једномесечне обуке на компјутеру пет месеци
обављати послове наведене у програму. Овакав вид ра
дног ангажовања пре свега је користан како за органи
зацију тако и за глуве особе које се ангажују први пут.
Поред упознавања рада организације они стичу права
из радног односа, радно искуство и самопоуздање које
ће им помоћи приликом запослења у другој организа
цији.

-

-
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Јавни радови: Марко Војичић и Јелена Петровић

КУД глувих „Радивој Поповић“ у сарадњи са позориш
ном групом Ансамбл Мираж организовао је у клубу
Градске организације глувих Београда 5. јуна 2013. го
динепредставу „Заплешимо“.

Представа је настала као резултат рада у оквиру позо
ришне школе на знаковном језику „Иза знака“ која је
биланамењенапре свегамладим глувимособама, одви
јала се на знаковном језику али је била отворена и за гл
уве особе које не користе знаковни језик, као и чујуће
особе које познају знаковни језик.

Циљшколе је упознавање са основнимпринципима по
зоришта као и са могућностима које нуде позориште и
уметност уопште унашемцелокупномунутрашњемра
звоју. Школа је била отворена за све оне који су заинте
ресовани за позориште али и оне који желе кроз игру у
позоришту и на креативан начин раде на развоју сопст
ване личности.

Представа “Заплешимо” рађена је у режији Вере Јова-
новић и Тање Стихић а на основу драматургије Култур-
но уметничке асоцијацијеАлетхиаизМилана,Италија

Позоришна школа је реализована уз подршку Градске
организације глувихБеограда.

-

-

-
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-
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, „Мирјана Воларић Добра вила“
глувих и наглувих Бара и Подгорице

Бар, Црна Гора

Њ
у једноставно морате упознати. Зато што је
непосредна и отворена зато што је пуна ене
ргије, нових идеја и планова, што је незаоби

лазна на свим манифестацијама и активностима глувих
и наглувих у Црној Гори а и шире (и сама има малих
проблема са слухом, па их вјероватно због тога добро
разумије). Ријечју зато што и тишина око ње рјечито
говори…

Службено иза њега
стоји дипломирани маркетинг менаџер, дипломирани
туризмолог, предсједница НВУ „Интер монт“, секре
тарка Спортско-рекреативног друштва „Пристан“ за
Бар и Улцињ, секретарка Организације глувих и наглу
вих Бар, секретарка глувих ветерана Бара, секретарка
глувих ветерана Подгорице, члан Радне групе за пра
ћењеимплементацијеАкционог плана стратегије за ин
теграцију особа са инвалидитетом у Црној Гори за ову
годину.

Међутим Мирјана Воларић је много више од тога. По
њеној идеји урађена је прва позоришна представа на
гестовном језику на свијету, она и њен „Интер монт“
су организовали промоцију аикида за глувонијеме осо
бе, за њено име је везана прва изложба цвијећа у Подго
рици, изложба ручно израђених уникатних експоната
од глине који су чим су се појавили освојили туристе, у
сарадњи са Интерном клиником Клиничког центра Цр
не Горе организовала је семинар посвећен едукацији и
мјерама за спречавање дијабетеса код глувих и наглу
вих особа…Дане говоримообројнимизложбамафото
графија, о разноразним спортским такмичењима, хума
нитарним концертима, изложбама рукотворинаљуди са
хендикепом, односно изложбама сувенира којима су
људи са хендикепом оставили свој препознатљив „ру
к пис“широмЦрнеГоре.

Зато је у праву један наш надахнути колега који за њу
каже Мирјана Воларић је „добра вила“ глувих и на
глувих Бара и Подгорице, а и шире. Она их је просто
покренула да „чују“ друштвену збиљу и стварност и
живот који пулсира око њих. Јер, кад она организује
неку манифестацију за глуве и наглуве, будите сигурни
да ће пут који ове људе води ка социјализацији бити не
упоредиво краћи.

Све ово послужило нам је као повод за причу о дјевојци
која се, како каже, најбоље осјећа кад помогне људима
са хендикепом и увјери их да морају вјеровати у себе,
кад особе са инвалидитетом добију радну књижицу, кад
их „нормални“ цијене и уважавају. Зато њен „Интер -
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Њено име је Мирјана Воларић.

ДОБРАВИЛА

монт“, вели, посебну пажњу у свом раду посвећује
запошљавању, преквалификацији и професионалној
рехабилитацији особа са инвалидитетом.

Ипак, спорт је пречица и истовремено најбољи и најбр
жи начин да се дође до социјализације и интеграције
ових људи, категорична је наша саговорница. То се нај
боље видјело на промоцији аикида борилачке вјешти
не коју је у Црну Гору „донио“ главни црногорски инс
труктор Предраг Бурић и који је, показало се, идеалан
спорт за овупопулацију.

каже госпођицаВоларић.

ПУТИПРЕЧИЦА
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Требали сте да видите одушевљење на лицима тих
људи, њихове осмијехе, њихово одобравање да у аикиду
који их је одушевио нема нападања.Можда су баш због
тога глуви и наглуви спортисти миљеници публике гдје
год се појаве. Додуше, они аплаузе публике на разнораз
ним спортским теренима само виде, али их зато осје
ћају и памте читавог живота. То важи и за друге осо
бе са хендикепом.Ако имне пружитеприлику да се баве
спортом и учествују у разним такмичењима, њихова
способност ће бити неупоредиво мања или никад неће
битиоткривена

Мирјана Воларић
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СГНСЦГМарија Воларић

„ОТВАРАЊЕ“СВИЈЕСТИ

БОРИСЛАВПЕКИЋНАГЕСТОВНОМЈЕЗИКУ

“ – -

-
2000). Нема
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22 особе – -

20 глувонијемих -
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Слично је и са преквалификацијом и едукацијом у ци
љу запошљавања, каже наша саговорница. Ми смо до
сада преквалификовали на десетине и десетине ових
лица, а тако ћемо радити и убудуће (Удружење „Ин
тер - монт“ је основано љепшег осјећаја,
наставља она, него бити дио овакве хумане приче. По
себно се радујем инклузивном образовању особа са ин
валидитетом и све чешћим примјерима „отварања“
свијести уЦрној Гори да сетиљуди, осимпо хендикепу,
ничим другим не разликују од нас осталих и да су многи
инвалидитет стекли током живота. Зато ми је, што
се каже, срце било пуно кад смо недавно под покрови
тељством Завода за запошљавање Црне Горе преква
лификовали са инвалидитетом моделаре су
венира, аранжере цвијећа и произвођаче декоративне
керамике и што смо организовали изложбу у Хотелу
„Црна Гора“ у Подгорици. Слично сам се осјећала у
просторијама Спортског клуба „Сен сеј тамура“ гдје
је за представљена поменута борила
чка вјештина аикидо, па на семинару у Дому здравља.
Ипак, највише се радујем податку да је од

седам особа са евиденције незапослених од чега су
пет из организација глувих и наглувих. Све то обећава
да ће држава убудуће све више „чути“ и „видјети“
особе са инвалидитетом

Црна Гора је прије двије године била прва земља у сви
јету у којој је изведена позоришна представа гдје су
глумци говорили гестовним језиком

На идеју за овај пројекат дошла сам у радионици суве
нира у Бару дружећи се са глувима и наглувима који су
ме просто фасцинирали начином на који су умјетнич
кимтворевинама надахњивале душу. Циљ нам је био да
друштву поручимо да особе са хендикепом заслужују
много вишепажњеи вјерујемда смо успјели утоме

.

Томе се Мирјана Воларић, каже, посебно радује. Баш
као и сарадњи и разумијевању на које наилази у Заводу
уа запошљавање Црне Горе, у Влади и њеним минис
тарствима, код надлежних у општинама Бар и Подго
рица, у спортским организацијама и институцијама
културе.

А доброта се, подсјећа она на крају, само дијељењем
увећава…

, подсјећаМирјана
Воларић. Ријеч је о позоришном пројекту Борислава
Пекића „Категорични захтјев који је премијеру дожи
вио сали Додеста у Подгорици, а који
је изазвао огромну пажњу јавности и изван граница
Црне Горе с обзиром да је интернет одавно „порушио“
све баријере и омиљено је средство комуникације међу
глувимаинаглувима.

.

Иначе, Црна Гора је још Декларацију
УН о правима особа са инвалидитетом, коју је

иСкупштинанаше земље.

-
-

“ -
28. јуна 2011. у “ ”

2007. потписала
2009.

верификовала

ПРИРОДАЈЕНЕПРЕВАЗИЂЕНИУМЈЕТНИК

За Мирјану Воларић многи кажу да је „умјетник у ду
ши“. Због бављења умјетничком фотографијом, друже
ња са цвијећем, организовања разних изложби и других
умјетничких манифестација интернационалног карак
тера…

се она.Погледајте тај склоп боја, погледајте сусрет неба
и мора, сиви камен црногорски, чијих боја нигдје више
нема на свијету. То посебно виде и осјећају умјетници
са хендикепом.

Природа је Мирјани Воларић, каже, и инспирација за
бављење умјетничком фотографијом (запажена је била
њена прва самостална изложба „Композиција“ у Пер
јаничком дому). Можда и ту треба тражити разлоге за
њену љубав према цвијећу, сувенирима, умјетничким
фотографијама…

, каже она, али као рођеној Ти
тограђанки, Стара варош јој непрестано тече венама.
Зато јој је жеља да, као некад, организује вечери хумора
посвећенеРужиВељовој и душистареПодгорице…

-
-

-

,

-

-

“

“ ”

“ ”

Природа је прави и непревазиђени умјетник, „брани“

Све су то моје љубави

Јован Стаматовић,
Побједа , рубрика Друштво

Басна о глувој жаби

Не треба
слушати песимисте ...

Г
рупа жаба је организовала трку. Циљ је постав
љен на врху високе куле. Трку је дошло да гледа и
много жаба које се нису хтеле такмичити, него

бодрити такмичаре и навијати. Када је трка почела из
публике су почеле стизати поруке типа нема шансе да
стигну до врха , неће успети и сл. Углавном, мало ко
је веровао да ћеиједна оджаба успешно завршитрку.

И заиста, једна по једна, жабице су одустајале пре ци
ља. Осим једне. Уз велики напор она је успела да дође
до циља и да заврши трку. Сви су се питали како ли јој је
то само успело. Једнажаба из публике пришла је побед
ници и упитала ју је за тајну њеног успеха. Испостави
ло се да јежабапобедница глува.

Која је поука ове басне

Није добро слушати песимисте и негативце. Треба се
оглушити на речи када ти неко каже да не можеш оства
рити своје снове. Треба бити оптимиста и веровати у
себе.

-

“
” “ ”

-

-
-

?

-

Извор:
Практичан живот
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Прва литургија на знаковном језику
служена у Крагујевцу
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У
крагујевачкој Саборној цркви

први пут у Србији служена је крстовданска
литургија и на знаковном језику који разумеју

особе оштећеног слуха.

Секретар Удружења глувих и наглувих особаШумадиј
ског округа Сузана Маслаћ Матовић рекла је да је пре
вођење литургије на знаковни језик од великог значаја,
јер је сада особама оштећеног слуха уз помоћ тумача,
свештеника који је савладао знаковни језик, омогућено
даприсуствују верскимобредимаиосете духовност

Тумач за знаковни језик Катарина Вученовић рекла је
да је у овом послу најтеже преводити верске обреде
због специфичности терминологије коју је тешко при
лагодити глувим особама, односно речнику који
користе

Крстовданској литургији, коју је служио владикашума
дијски Јован са свештенством шумадијске епархије,
присуствовали су члановиУдружења глувих инаглувих
особа у Крагујевцу и ученициШколе за образовање де
це са оштећенимслухом

Удружење за глуве и наглуве особе уКрагујевцу већ три
године организује учење основа знаковног језка за уче
нике трећег и шестог разреда основних школа у Крагу
јевцу

Уоквиру пројекта И руке говоре знаковни језик су са
владали ученици основних школа Вук Карџић и
СветозарМарковић уКрагујевцу

.

.

.

.

.

27.09.2013. годи-
не

-
-

-

-

-

-
-

“ ” -
“ ”

“ ”

Владика шумадијски Јован

У оквиру Међународне недеље глувих особа која траје
до , у Крагујевцу је организован и јавни
час знаковног језика на коме су грађани Крагујевца мо
гли да чују и извођење популарних забавних мелодија
на знаковном језику

28. септембра
-

.

Извор: Бета

Млади глуви Британци увелико мењају знаке које користе,
прилагођавајући их тако да њиховом употребом

не вређају друге културе

Ход времена и еволуција знаковног језика

Млади глуви Британци увелико мењају знаке које користе, прилагођавајући их тако да њиховом употребом не
вређају друге културе

Глувиљудипрестају да знаковно означавају искошенимочимаКинезе и померањемшаке у зглобу гејеве

Данас једини прихватљиви начин да се знаковно покаже Кина је да се покаже облик Мао јакне, док је знак за
Јеврејина облик браде

Уместо померања целе шаке у ручном зглобу, геј особа се на знаковном језику каже са усправним палцем једне у
длан друге руке, уз окретање с једне на другу страну

Више није прихватљиво указати на средини чела као знак за Индију - уместо тога показује се троугласти облик
потконтинента
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П
ритисак да се избегне вређање мањина је поте
као од , иначе корисника зна
ковног језика за глуве, наводи се у извештају

чију израдуфинансира британска влада

Утврђено је да су млађи глуви људи променили начин
на који они означавају да је неко геј, или припадник ки
неског, француског и јеврејског народа

Стари знак којим се каже да је неко геј померањешаке
у ручном зглобу - сада се сматра увредљивим међу не
ким корисницима британског знаковног језика, тврде
научници саУниверзитетског колеџа уЛондону

Исто тако, више није прихватљиво међу политички ко
ректним глувим особама да косим очима означавају пр
ипадност нечему што је кинеско, нити кукастим носем
да знаковнопоказују особу која је Јеврејин

Током три године, научници Истраживачког центра за
унапређење глувоће и језика на УЦЛ снимили су знаке
за више од речи које користи

у осам градова

Директор Центра професор Бенси Вол каже:

Евидентно је да глува омладина, такође, све мање кори
сти знак твирлинга имагинарних бркова за означавање
Француске, истичуистраживачи

Они означавају геј особу са усправном палцем једне ру
ке у длан друге, уз окретање час на једну час на другу
страну, а Индију са троугластим обликом потконтине
нта

-
150.000 Британаца -

.

-
.

–
-

.

-
-

.

100 најфреквентнијих 250
особа .

-

.

-

-
.

“Млађи
глуви не користе старе знаке из сасвим јасних побуда,
које се огледају у потреби ижељи да се буде политички
фер и коректан грађанин, раван чујућима из окружења
који, такође, више геј популацију не називају погрдним
именимапопут 'млакоња' или 'квир'.”

Професор Бенси Вол, директор УЦЛ, сматра да су про
мене у знаковном језику биле налик и пратиле измене у
говорном енглеском. С тимшто је, по њој, до промена у
знаковном језику долазило пре и брже, на шта је одлу
чујућимоменат био када су корисници знаковног језика
преко Интернета могли да виде по први пут како то њи
хово означавањеизгледа гледано са стране

-

-

-
.

Емили Ален

Да се зна:

500 година

50.000 - 70.000људи .

).

-
.

-
.

-
-

1570. године

-
-

-
1760. која

.
.

-
-

Уз помоћ знаковног језика глуви комуницирају скоро

Британски знаковни језик (БСЛ) је омиљени језик код
уВеликој Британији

У оквиру Британије најчешћи облик знаковног језика
назива се британски знаковни језик (БСЛ

Знаковни језик је визуелно средство комуникације по
моћу гестова, израза лицаи говора тела

Знаковни језик се углавном користи од стране људи ко
ји су глувиилиимају оштећење слуха

Први писани документи о знаковном језику глувих ко
ји постоји унутар заједнице глувих у Британији дати
рају јошиз

Британски знаковни језик је еволуирао,што је чест слу
чај са свим другим језицима,будући да су од свог наста
нка до данашњих дана доживели разне модификације и
иновације

Томас Брејвуд, Единбургов учитељ, основао је “Акаде
мију Брејвуд за глувонеме” је призната за
прву школу за глуву у Великој Британији Њени први
ученици субили синовииз имућнијихпородица

Рани облик употребе знаковног језика, као комбинова
ног система, је уствари прва кодификација од које ће ка
сније постати британски знаковни језик

Учење знаковног језика
у Либану

Учењем либанског знаковног језика баве се и родите
љи и наставници глуве деце, али просветни радници
и сва друга заинтересована лица

-

К
ао одговор на потребу родитеља глуве деце да
могу са њима нормално да комуницирају, у Ли
бану се организују курсеви учења знаковног је

зика. Родитељима је тако омогућено да оставрују непо
реднији контакт са својом децом, са заједницом глувих
у свом окружењу и шире, да сазнају више о матерњем
језику глувихињиховој специфичној култури.

Курсеве осмишљава, организује и води др Исмаил, и
сама од рођења глува. Он је директорЛЦД, а предавања
држи у различитим окружењима (по школама, универ
зитетима, каоинаЛЦД

Либански знаковни језик је срећом документован и пр
ви пут објављен .Његов видео речник је, уз

-
-
-

-
).

-
2006. године

СГНСЦГЗнаковни језик
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Са курса ЗЈ у Либану

помоћ и подршку Унеска у Либану снимљен на ЦД и
дистрибуиран заинтересованим лицима без накнаде.
Током је и наИнтернет. Аутори
ових издања у оквиру прве фазе развоја либанског зна
ковног језика, насталих на основу трогодишњих истра
живачких студија су професор Романос са Универзите
таСентЏозефидрИсмаилХусеин.

Професор Романос и дрИсмаил су такође радили и дру
гу фазу развоја знаковног језика, током , а
иста се састојала у изради уџбеника (за почетни и сре
дњи ниво знања, плус знаковни речник). У књигама су
дата упутства о примени знаковног језика у образовном
систему, чиме је истовремено обезбеђено извођење на
ставе и учења либанског знаковног језика за све глуве
ученике које то желе, али и њихове породице, затим ту
маче знаковног језика и све заинтересоване појединце
који би да науче неки други језик који припада некој
другачијој култури.

Трећа фаза развоја знаковног језика састојала се од ње
говог снимања на ДВД. Завршена је почетком
представља додатни материјал за даље часове и вежбе
из наставе знаковног језика. Током ове фазе, група од

глувих, који раде по школама за глуве широм

2006. и 2007. постављен
-
-
-

-
2009. године

-

-

-

-
2010. и

11
одраслих

Г
рађани би у свом окружењу најмање желели осо
бе ЛГБТ популације и ХИВ позитивне, а негати
ван став имају највише према Албанцима, Хрва

тима, Ромима и Бошњацима, показују резултати истра
живања за је данас представила повереница
за заштиту равноправностиНевенаПетрушић

Такође, користећи овлашћење да подигне тужбу,Петру
шићева је већ реаговала у неколико случајева, почев од
тужбе против ланца пицерија који запошљава искључи
во жене до власника угоститељског објекта чији су за
послениодбилида услуже групу слепеи глуве деце

-
-
-
-

2012. које
.

-

-
-

.

Тужба је, између осталог, поднета и против једног при
вредног друштва које је огласом за пословног секретара
тражило искључиво жену од година, "пријат
ног изгледа

Како показује извештај за , у очима грађа
на, највећа дискриминација је према Ромима, особама
са инвалидитетоми старима

Позивајући се на истраживање ЦеСИД за потребе По
вереника за заштиту равноправности Петрушићева је
навела да половина испитаника није склона да дискри
минише, алинида осудидискриминацију
Поњеним речима, трећина испитаника осуђује дискри
минацију, а показује изразиту склоност ка дис
криминацији, док петина испитаника не зна да је дис
криминација забрањена

Она је упозорила да забрињава што је притуж
би поверенику у због дискриминације коју
спроводе органи власти. Петрушић је навела да се

притужби Поверенику за заштиту равноправнос
ти односина дискриминацију при запошљавању.

Како је навела, број предмета и притужби расте од
избораПовреника за заштиту равноправности

Повереник, по закону, никада не поступа по службеној
дужности, већ само реагује саопштењима, а у поједина
чним случајевима дискриминације може да реагује са
мо ако је поднета притужба

Петрушић је казала да је у за заштиту
равноправности упутио органима јавне
власти.
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2012. Повереник
117 препорука

Извор: БЛИЦ Онлине

Либана, током пуна четири месеца прошла је лидерски
програм обуке, где је поред вештина вођства усаврша
вала и граматику знаковног језика. Захваљујући овом
курсу, сви његови полазници оспособљени су да поста
ну наставници глувима, родитељима глуве деце и свима
који се за то занимају.

-

-

Дискриминација у Србији

Пицерија које запошљава
само жене, келнери не услужују
слепу и глуву децу

Н. ПетрушићН. Петрушић

Знаковни језикСГНСЦГ
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Потрага за преводиоцима на знакове

До краја ове године очекује се усвајање
Закона о знаковном српском језику али
и проблеми у примени јер нема дово

љно средстава

Знаковни језик добиће статус матерњег па ће
код лекара на суђење или по општинске пот
врде глуви ићи са преводиоцем Од јаслица до
докторских студија имаће тумаче које ће пла
ћати држава предвиђаНацрт закона о знаков
ном српском језику Уз ову племениту намеру
јединоније продложено колико ће државу ко
ја не плаћа многе од својих рачуна да кошта
армија нових преводилаца и како ће те паре да
будуобезбеђене

Овај документ треба да лиши дискриминаци
је око глувих и наглувих у нашој зем
љи али да не би остао мртво слово на папиру
тражиће милионе динара сваке године Про
цењује се да сталну помоћ тумача чека око

људи а на њих хиљаду сада активно
ради тек један тумач

об
јашњава за Новости Оливера Јовановић
директорка Националне организације особа
са инвалидитетом

Ада ли то ова државаможе да плати нико још
не зна Цена једног сата тумача приближно
стаје колико и превођење са било ког језика
Коштаће и обуке великог броја преводилаца
С обзиром на то да тумачи постоје само у ве
ћим градовима не зна се ни како ће у мањим
срединамапомоћбитиорганизована

Све националне телевизије мораће да емиту
ју бар једну информативну емисију са прево
ђењем на знаковни језик а РТС да обезбеди
макар минута програма Услугу више
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Институције система имаће обавезу да
обезбеде преводиоца као и да тофинансира
ју До сада су особе оштећеног слуха ако им
требатумачење саме морале да плате

Тошто би знаковни језик
требало да буде признат као матерњи обез
бедиће да глуви и наглуви добију лечење обра
зовање и административне услуге уз беспла
тну помоћпреводиоца

Видео позиви-

видео телефонирање биће дужнида уведуи
телефонскиоператери

објашњава Да
мјан Татић један од чланова радне групе за
писање нацрт закона

Татић објашњава да су и до сада по закону
на факултетима или у судовима глуви имали
право на тумаче али то није примењивано
Где ће држава која грца у дуговима пронаћи
паре за примену будућег закона и колико ће
пара да буде одвојено биће одлучено сле
дећомрасподеломбуџета

Министарство рада које је у сарадњи са пре
дставницима Савеза глувих и наглувих Ср
бије израдило текст нацрта закона нема
прецизне податке колико ће коштати приме
на

најављује Бранкица Јанковић држав
ни секретар

Проблем у примени биће и мали број прево
дилаца јер у Асоцијацији тумача српског
знаковног језика кажу да их постоји тек три
десетак

Потреба је огромна јер је особама оштеће
ног слуха превођење потребно чак и када се
женеиудају

А институције и појединци који прекрше
право на тумача плаћаће казну од до

динара
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Идеја је да глува особа сама ангажује ту
мача из званичног регистра и да заједно оду
у дом здравља и на крају та услуга буде пла
ћена из здравствене касе

У школама би било
другачије У нижим разредима деца би има
ла комплетну наставу на знаковном језику
учитељи би били обучени а касније па и на
високим школама користили би услуге ту
мача Предлогом је предвиђена примена већ
од ове јесени али ћемотодапомеримо

Усвајање наведеног нацрта а убрзо и ње
гова примена очекује се до краја текуће го
дине

Аутор И Мићевић
Извор Вечерње Новости Онлине
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Глуви у ходу времена

Историјске чињенице у којима су глуви у центру пажње
показују следеће

која је уопште забележена у историј-
ским аналима је глуви сликарКвинтусПедиус из
нове ере, који је име добио по свом много познатијем
деди, римском конзулу Квинтусу Педиусу. Квинтус Пе-
диусМлађу је био глув одрођења

Свето Писмо КЈ по Марку

који је излечен одИсусаХриста нове ере

Императору Рима Хадријану, чије је име овенчано сла-
вом захваљујући изградњи чувеног Хадријановог зида
у Бретањи од нове ере, морали су да
вичу на уши како би их боље чуо због јаке наглувости,
записано је у савременимсудскимсписима

Жан ле Сурд у доминиканском реду,
оглувео је у својим раним годинама. Са педесет је успе-
шно завршио магистарске студије и био је чувен по
свом раду у области теологије, филозофије и политич-
кихнаука

Ћерка краљаЏејмса краљицеЏејн Б , шкотска
принцеза Џоана рођена глува. Она је у
свакодневној комуникацији јавно користила знаковни
језик, иако је то тад била права реткост, чак шта више
неприкладно. Била је удата за четвртог лорда од Далке-
теа и ерла од Мортона, Џејмса Дагласа. Њена биста на
надгробном споменику уМортоновој парохијској капе-
ли Светог Николе у Единбургу

Тереза од Картагене, чији је деда био рабин, али је био
приморан да конвертује у другу конфесију у времешпа-
нске инквизиције, рођена је у породици научника и ин-
телектуалаца. Након конверзије, њен деда је постао би-
скуп у Картагени у Кастиљи, малом краљевству уШпа-
нији. Она је у детињству оглувела. Студирала је на Уни-
верзитету Саламанка. По уласку у манастир

, написала “Гај за немоћне” и “Чуда у Божијим
делима”, два њена најпознатија дела. Верује се да је она
прва глува жена чије су књиге објављене на шпанском
односно кастиљанском језику

Ролоф Хајсман је написао књигу средином и крајем
, о својим напорима да научи дете, које је глуво, да

комуницира помоћу писаног и усменог говора. Књига
“Проналазак дијалекта” - измишљен дијалекат, објав-
љен је

:

1. века

.

7:32-37.

33 године .

76 до 138 године

.

, 1250 - 1306, монах

.

I и ajфорт
(1426 - 1486) је

je
.

1453. го-
дине je

,
.

15.
века

1538.

Прва глува особа

најстариј скулпту-
р која представља глуву особу

“И они му доносе
оног који је био глув, а имао је сметњу у свом говору,”

a

a

Јоаким Ди Билај, из средине , постао угледни
француски песник ренесансе, познат по свом раду на
тему монолингвизма савременог француског језика у
делу “Одбрана и илустрација француског језика

и бројних популарних љубавних сонета. Слух
је изгубиоудетињству

За Пјера де Ронсарда се сматра да је био један од најпо-
знатијих француских песника свих времена. Оглувео је
у години, највероватније од менингитиса. Чак и да-
нас четири века касније, са својим сонетима и даље ва-
жи за једног однајвећег лиричара уФранцуској

Едвард Боне, рођен глув, и његов глуви пријатељ Џон
Кемп у Корнволу, у Енглеској, су енергично примењи-
вали комуникацију на знаковном језику, коју је осмиш-
љавао и педантно бележио Ричард Крејв крајем у
првој половини .Користећи се тим системом зн-
акова, Едвард и Џон су били у стању да се савршено
добро споразумевају. Основано се тврди да ти записи
представљају окосницу и базу из које је касније настао
БСЛ (британски знаковни језик

Хендрик Барентсон Аверкамп, алиас Хендрик ван Ка-
мпен и Де Стом (нем) ван Кампен, је рођен глув
Амстердаму, Холандија. Имао је уметничког дара за

стварање пејзажних слика у уљу, од којих је једна, изд-
војена као најнеобичније уметничко дело, изложену у
Националној галерији у Дрездену. Остале његове сли-
ке семогу видети у галеријама уАнтверпену, Берлину и
Ротердаму и код неких приватних колекционара који су
љубитељиуметностиДеСтомванКампена

Данијел Дефо у свом аутобиографском делу “Живот и
прикљученија Данкана Камбела”, пише о својој глувој
ћерки Лоти (помињући је само по надимку). То је било
доба , када о било каквој васпитно-образовној
установи за глуве у Британији није ни могло бити речи,
па сам Дефо ни не детаљише о томе да ли је рођена глу-
ва и на који начин се образовала. Све што је у овом ру-
копису у вези ње рекао било је упућено у корист њене
интелигенције и увек доброг расположења.

У прошлости се сумњичаво гледало на бракове особа са
инвалидитетом, ишло се дотле да су негде исти били
чак забрањивани. Међутим, један човек, који се прос-
лавио током енглеског грађанског рата, оглушио се на
то и такво једнострано расуђивање друштва. Рођен је
глув и био је познат под надимком “Дамд Дот”. Његово
се име доводило у везу са убиством лорда Брука, коман-
дног генерала Пуританаца у борби за ослобођење Лик-
филда, Енглеска, почињено . За
своје борбене успехе и заслуге он је доста похваљиван и
слављен као херој, чак и од стране непријатеља. Након

16. века

(1549)”
.

16.
,

.

16. и
17. века

).

(1585.)
у

.

17. века

,

2. марта 1643. године

“Чудо јед-
но од њене духовитости и добре нарави. Имала је од-
личан, блистав ум, могла је без напора да чита са уса-
на и узто говор јасан и разумљив,штоодаје утисак као
да ни није глува.”



21

СГНСЦГГлуви у ходу времена

грађанског рата, он је оженио Катарину, глуву жену и
вероватно је то први склопљени брак у коме су оба суп-
ружника била глува

Први забележени документ написан од стране једне
глуве особе датира из , а дело је баронета,
сер Џона Гауди Барта у Норфолку, у Великој Британи-
ји. Онињеговмлађи брат, такође глув,ФрамлингамГа-
уди, по тврдњама Џона Креснера, међусобно су кому-
нициралипутем знаковног језика

.

1672. године

.

Проналазак знаковног писма помоћу прстију руку (та-
ктилно везано је за Џона Булвера је описао
вешто коришћење прстију од стране глувог Мастера
Бабингтона из Бурнтвуда, Енглеска, у обичном разго-
вору али и током преношења комплексних мисли изме-
ђуњега ињегове супруге

) 1648. Он

.

Извор: сајт Сигнгениус.ком

Чуда Исуса: показивање, сажаљевање, помагање?
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Ефата! Прича о Исусовом исцељењу глувонемог у
Јеванђељу по Марку сама по себи, међутим, поставља
круцијално питање - да ли јеХристос заиста чинио чуда
и ако јесте, који је биоњегов главнимотив за то

Нема сумњи, чак ни у главама агностик историчара, да
је Исус заиста чинио чуда. Уосталом, поремећаји изаз
вани неким одњеговихмоћних дела делимично су били
резултат управо његовог дејства. Он је исцељивао у су
боту, нарушавајући рабински пропис да се медицинс
ки рад” не чини на дан одмора. Он је изазвао сензацију
подизањем Лазара у предграђу Јерусалима - што је по
комфору преблизу као да су у питању високи свештени
ци

Али, питање је, зашто је он чинио чуда? Да ли је он заи
ста стално појединце хранио, исцељивао и избављао од
зла?Или је он то самопокушавао

Овонедељно јеванђеље нам помаже да одговоримо на
ово питање - оно нам открива да су Христова чудеса за
иста чуда милости. Исус се заиста сусрео са глувоне
мимна свом путу.Међутим, он не прави спектакл од то
га. Не чини егзибиције, не удара у фанфаре Шта то он
онда чини?Само га склања из гомиле, лечи и када то ус
пешно обави заповеди му да никоме о томе не говори.
Наравно, човек је сувише пресрећан да задржи добре
вести само за себе Зато прича почиње да тече и испреда
се до данашњих дана. Ситуација је међутим сасвим јас
на, баш каошто је то и очита Исусова примарна и непо
колебљива посвећеност била у циљу ублажавања пат
њи где год да нањих наиђе, а све зарад свог одзива вапа
јима и искреног саосећања са свим несрећнима, напа
ћенимаиоболелима.

Али, људи често имају више мотива за исте радње. За
што би било и важило другачије за СветогДуха?Исусо
ва чуда показују не самоњегову саосећајност већ и ње
гов скривени идентитет Вии ја, свими, када бисмо сре
ли глуву и нему особу итекако бисмо осетили сажаље
ње збогњиховог хендикепа.Алимоћ да се подари говор
и слух је нешто далеко изван нас и наших могућности.
То је, међутим, није и ван домашаја Исуса. Свети Дух је
инспирисан речима Старог завета водио Сина Божијег
ка овом човеку не би ли својим делом излечења испу
нио речи пророкаИсаија . . . да ће Бог доћи да спасе свој
народ, отварањем ушију глувих и изазивањем да неми

проговоре. Исусова чуда се називају знаци у Јеванђе
ља по Јовану, јер они указују на много већу слику плана
спасења, која се протеже од Постанка до Откровења и
Спаситељакоји је кључна тачка целеприче.

Има још нешто у причишто би се лако могло пропусти
ти. Исус почиње своје путовање у региону Сидона и
долази до Декапола, на источној обали Јордана, где
упознаје глувонемог. Ове регије имају нешто заједни
чко: оне су обе паганске територије. Да, Исус је на пр
вом месту и пре свега дошао најпре да спасе изгубљене
синовеИзраела.Алињегова самилост не познаје грани
це. Његова чудесна љубав преображава животе побож
них и изгнаника самарићана, незнабожаца, чак и мрзо
вољнихРимљана

Дакле, отворен позив стоји, треба урадити вишенего ли
само слепо следитиИсусов пример.Штету коју узроку
је давање повлашћеног третмана појединим људима -
популарним, богатим згодними 'лепим' - може у почет
ку изгледати да долази “природно” као бумеранг због
учињеног првобитног греха Али, сви који су прихвати
ли оздрављење и продуховљење кроз веру у Господа
Исуса Христа не треба да посустају на том путу. У телу
Христовом, ако постоји било какав повлашћени трет
ман, то је за оне који се налазе у стању највеће потребе,
чак и ако се деси да говоре другим језикомилидолазе из
друге земље. У ствари, јединство и братство различи
тих етничких група, типова личности и социо-економс
ких група у једној цркви је знак да то није човеково де
ло нити је само зависно одљудске моћи да се држе заје
дно.Не то је заједница чије јединство лежиубожанској
моћи, сназиДуха Она није духовни клуб за оне који ли
че и облаче се слично. Уместо тога, црква је породица
Божија која окупља људе из сваког племена, језика, на
рода, занимањаи стилаживота

П.С.
Ово је рефлексија др МарселинаД'Амбросиа, католич
ког теолога италијанског порекла, објављена на фору
му, поводом одржане проповеди 23. недеље у обичном
времену, у оквиру литургијског циклуса Б (Ис 35: 4-7,
Пс 146, Јаков 2:1-5;Мк7:31-37)
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аутор др Марселино Д'Амбросио
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Аријевска раса: искорењивање инфериорних

Стерилизација

Образовање

Када је нацистичка партија дошла на власт у Немачкој
су обећали стабилност, просперитет и наро

дну обнову у земљу која је, од свог пораза уПрвом свет
ском рату, трпела сталне друштвене и економске пот
ресе. Ипак, као и код свих тоталитарних режима, дошла
је мрачнија страна. Хитлер је био опседнут расном чи
стотом - са идејом да је природа створила врхунску ари
јевску расу, елиту најбржих и најспособнијих умова и
тела. Због тога, по законима природе, онај који “суди”,
инфериорн “слабе” треба да искорени како би заш
титио “чистоту” аријевског генетског потенцијала. У ту
категорију су сврстани Јевреји, Цигани, црнци, геј по
пулација - плус глуве и особе са инвалидитетом

У јулу режим је одмах увео контро
верзни нови закон како би се спречило да “неспособни”
имају децу. У складу са њим они спроводе стерилиза
цију одређених дефинисаних група, укључујући: сле
пе манијакално депресивне, физички наказне про
мискуитетнеженеи глуве особе.Оникоји су тврдилида
немају наследну, већ само тренутну глувоћу, морали су
се подврћи лекарском прегледу, пре него што се о њима
одлучи да ли треба илине да се стерилишу.Иако су има
липравонажалбу, већина је била одбијена

Процењује се да је око људи стерилизова
но између - најмлађи је имао само

1933, они -
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17.000 глувих -
1933. и 1945. године

9 година -
-
-

-

.

1935, лека-
ри

-

-
.

1939, нацистичка

2000 глуве .

. С обзиром да не постоји национални регис
тар глувих или хендикепираних људи у Немачкој, мно
ги учитељи глувих су се предали властима - управо ве
ћинаљуди има поверење уњихову негу и подршку. Чак
сунекинацистичкипросветнирадниципочелида дово
де у питање право глуве деце да се образују уопште,
сматрајући да образовање инфериорних расипничким
чином

Стерилизација је била само мали корак ка спречавању
рађања глуве и хендикепиране деце. Године
су добиле законско право да насилно прекину сваку

трудноћу ако се посумњало на могућност генетског на
слеђивања, рецимо, глувоће, слепила или неког другог
хендикепа. Абортуси су спровођени тек ушестоммесе
цу трудноће

Године политика према глувима и ос-
обама са инвалидитетом је попримила још опаснији и
страшнији заокрет.Хитлер је одлучио даНемачка треба
да се отараси “бескорисних устију” и да глуву и децу са
инвалидитетом треба убијати. Новорођенчад са физич-
ким хендикепом су одузимана од својих мајки и убија-
на. Деца која су била оцењена да су са менталним или
физичким инвалидитетом, одвођена су у посебна оде-
љења за децу и убијана смртоносном инјекцијом или
уморена глађу. Родитељи су често били обавештавани
да суњихова деца умрла природном смрћу. Про-цењује
се да је скоро деце убијенона тај начин

Абортуси

Смрт “бескорисних устију”

Дим из димњака у Хадамару,
једном од нацистичких еутаназијских центара из 1941.
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Програм Т

Еутанистички центри смрти

Негодовања јавности

Необориве чињенице

4

Такође је, године пристао на стварање
ПрограмаТ је био уперен ка упућивањуодраслих
глувих и особа са инвалидитетом у институционализо
ване домове за бригу и старање. Упитник је морао да
попуни сваки становник и да назначи кога би требало
сместити у те еутаназијске центре смрти широм Нема
чке и Аустрије. Ти грађани никада нису прегледани од
стране квалификованог лекара - упитник је, у ствари,
била смртнапресуда за те особе

Људи су били пребачени у еутанистичке центре смрти,
као што је Хадамар, који су основани у складу са Про
грамом Т им је речено да се скину, затим би био
обављен површни лекарски преглед и онда би били од
вођени у “туш” просторије. Шездесеторо људи исто
времено је у њих ”паковано”. Наконшто су врата затва
рана, смртоносни гас угљен моноксид је упумпаван у
собу. Када би сви билимртви,њихова тела би стављали
на столове за сецирање, где су им уклањали златне зубе,
а органе узимали за медицинска истраживања. Лешеве
су спаљивали у крематоријуму. Споља гледано, Хада
мар са својим високим димњаком из кога буја дим, из
гледао је налик некој фабрици. Али, истина је да је он
биоправафабрика смрти

Чак и за време рата, нестанак толиког броја људи није
могао проћи незапажено. Немири у немачкој јавности
су свакодневно расли, заједно са протестом црквених
вођа. То је довело до затварања шест центара смрти.
Опрема из њихових крематоријума је била демонтира
на и, заједно са особљем, послата на исток, где су нас
тавили да раде иста зверства у пољским логорима смр
ти. Сва та убиства особа са инвалидитетом замишљена
су као проба и предигра свих оних који ће уследити пре
ма милионима Јевреја током рата. Званичним затвара
њем тих центара смрти није престала опасност за особе
са инвалидитетом, јер они и даље нису били безбедни.
Њихова убиства су настављена у општим болницама,
на ад хок начин, све до краја рата у дослуху са лекари
ма вршена јењихова селекција

партија створила организаци
ју названу РЕГЕДЕ - Рајх унија глувих у Немачкој. Мн
оге немачке новине глувих и друштвене групе су уки
нуте

је предводио глуви нацистаФриц
Албрегхс, ”Фирер глувих” . Он користио и знаковну и
усмену комуникацију за емитовање нацистичких идеја
ипорука

глувих - мото јединица састављена
од глувих добровољаца која је бахато патролирала насе
љима, насилно малтретирала политичке противнике и
терорисала глуве Јевреје

1939, Хитлер
4, који
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: Процењује 17.000 глу
1933. и 1945. године

9 година.
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-

.

: После -
-
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јулу режим је увео
нови контроверзни закон како би се спречило да ”непо
добни” имају децу, па све до присилне стерилизације
одређених дефинисаних група, укључујући ту и глуве и
особе са инвалидитетом

протестантске црквене вође које су
са глувима биле у конгрегацији промовисале су стери
лизацијске прописе

Секције жена РЕГЕДЕ - иако не нас
ледно глува - добровољно је стерилисана. Она је затим
обишла целу Немачку не би ли убедила друге да следе
њенпример

се да је око вих лица
стерилисано између - најмлађи је
имао

су насилно прекидали сваку тру
дноћу ако се посумњало на могућност неког генетског
наслеђивања, као глувоће, на пример. Деца са мента
лним и физичким инвалидитетом су убијана смртонос
номинјекцијомили глађу

Т био намењен одраслим осо
бама са инвалидитетом и глувима који су бивали смеш
тени у институционализованим домовима за бригу и
старање.Одвођени су у еутанистичке центре смрти, као
што суХадамар, или касније у болнице смрти

рата, глуве и особе са инвалиди
тетом, иначе жртве стерилизације, бориле су се да до
бију неку врсту надокнаде за претрпљену штету. Међу
тим, они никада нису добили ни један облик подршке, а
камолиправонановчанупомоћипензију.

Овај чланак је објављен на сајту ББЦ

Француска полиција ухватила
лопова уз помоћ отиска увета

Ф
ранцуска полиција је идентификовала мла
дића одговорног за у једном студент
ском дому у Лиону помоћу отиска увета, који

је оставио на вратима соба када је проверавао да ли не
ког имаунутра.

-
80 крађи -

-

Извор Блиц,



С
првим зрацима сунца и са коферима пуним наде
и узбуђења упутили смо се тог јула ка београд
ском аеродрому Никола Тесла Туме је сачека

ла Марина која је била са родитељима видно забрину
тим што своју мезимицу шаљу у свет али исто тако и
поносним што је баш њихова ћерка била изабрана да
представља нашу земљу на једном тако великом такми
чењу Врло брзо је дошло и време за укрцавање на ави
онинашамала авантура је званичномогла дапочне
Лет до Прага са једним преседањем уМинхену је про
текао у савршеном реду толико да малтене ни најмање
турбуленције није било
Пар људи из саме организације такмичења нас је саче
кало на аеродрому како би нас спровели до познатог
прашког хотела Топ
Већ из самог комбија смо узбуђено извиривале кроз
прозор како бисмо бациле поглед наПраг који је сад већ
био ту пред нама у свој својој величини и сјају Одмах
смо могле да закључимо да је све оношто су сви прича
ли о томе како је Праг најлепши европски град заправо
једна великаистина
Хотел Топ у коме смо били сви смештени је заиста
изгледао већ од споља импозантно и фасцинантно а о
собама да не причам Хотел поседује велики базен те
ретану спа центар огроман ресторан са шведским сто
лом и храном коју сам само у сну могла да замислим и
још много садржаја који су нам били на располагању
токомборавка
Након што смо се фино сместиле у собе и након што су
нас упутили у свешто нам хотел нуди решиле смо да се
одморимо од пута и свега што је тај дан носио како би
смо напуниле батерије за даљи наставак активности
због којих смо заправоиовде
Сутра ујутру су нам организовали окупљање у холу хо
тела где смо имали прилику сви међусобно да се упо
знамо и да разменимо утиске Попричале смо са пред
ставницима земаља бивше Југославије и бар на трену
так евоциралии успомене о заједничкој земљи Сви су
били пријатни и дружељубиви тако да смо заиста ужи
вале ћаскајући саљудимаиз различитих земаља света
Припреме за само такмичење су кренуле већ тај дан
Мисице и мистери нису имали пуно времена за губље
ње па су малтене по цео дан вредно увежбавали ход
кореографије и своје перформансе Сви смо се лепо и
дружили и помагали међусобно како би се напор што
лакшеподнео

6. -
„ “. -

-
,

-
. -

.
, , -

,
.

-

„ “.

.
-

.
„ “

,
. , -

, , -

.

,
-

.
-
-

. -
-

.
, -

.
.
-

, ,
.

,
.

За само такмичење се пријавила девојка и млади
ћаиз свих земаља света
Заиста је било лепо видети све те лепе и младе људе ка
ко вредно и посвећено улажу задње атоме снаге како би
себе презентовали а и своју земљу у што бољем све
тлу
Сваку паузу између проба бисмо искористили да побег
немодо града
Наше прво одредиште било је Нове место Нови град
Нови град је главни комерцијални центар Прага који је
највише добио на значају у другој половини века
када је спојен са Старим градом и када је изграђен низ
јавних и стамбених грађевина у стилу нове уметнос
ти Централни део овог дела града носи назив Златни
крст и представља елитну стамбену четврт Најинте
ресантнија места у овом делу града су Венцеславов
трг Национални театар неоренесансна грађевина из

Вишехрад античко средиште династије Преми
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Путопис из Прага

Избор за глуву Мис и глувог Мистера света

Марина Савић
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слава из века Емаус манастир са Богородичном
црквом Национални музеј неоренесансна грађеви
на Градска већница Новог града комплекс зграда у
готичком стилу са краја и почетка века рекон
струисаних током века у ренесансномстилу
И они имају свог коња У питању је споменик принцу
Венцеславу Св Вацлав који се налази на Венцесла
вовом тргу В цлавск н м ст срцу града Принц Ве
нцеслав сматра се за заштитниканације
Када би нас шетња уморила отишле бисмо на једну ту
ру доброг чешког пива и уживале у погледу на улице
овог предивног града
Праг је свакако град у који бихжелела поново да дођем
јер сматрам да је дана мало да видите и осетите ње
говправидухилепоту
Генерална проба која је била заказана за јул је била
успешнаи сви смобилимаксимално спремни зафинале
које је билоданпосле
Дворана на дан финала јула је била прелепо уре
ђена и веома свечана Невероватно је то колико је људи
било у дворани и колико је људи дошло да подржи ово
такмичењеипосматра догађај
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Сви такмичари су били сјајни али када је нашаМарина
изашла на бину срце је хтело да ми искочи из груди од
среће и узбуђења Заиста је билопрелепо гледати је како
грациозно корача бином као да је већ годинама у мане
кенству Дала је све од себе и била је достојни представ
ник наше лепе Србије Многима је заправо она била фа
ворит за победу али као што већ знате ретко кад круна
оде у руке онога ко је то заиста и заслужио
изабрана је девојка из Бразила Таиса Пајуова која је за
иста лепа али по мом и скромном мишљењу других
било је и лепших такмичарки За прву пратиљу прогла
шена је Ерика Дурикова Словачка другу пратиљу
Квевал Марианеова Француска за мис сипмпатично
сти Сако Нихлале Мали а за мис Европе ТимеаМали
ндова Мађарска

проглашен је Кристијан Бернал Ме
ксико амистераЕвропеБохушВлачук Чешка
Такмичари су од спонзора добили вредне поклоне тако
да суна крају свибили срећнии задовољни
Организација самог такмичења је била одлична иако
сам свесна да организација догађаја ове величине није
ни мало једноставна али су се домаћини и људи из
организације заиста потрудили да све буде у савршеном
реду
После самог такмичења смо имали мало више времена
да уживамо и да још боље упознамо Праг Чак смо
успеле мало и да шопингујемо и да купимо за наше
најдражеуСрбијинеке поклоне
Пуне утисака среће и импресија вратиле смо се јула
у Србију где су нас на аеродрому сачекали наши
најближи пријатељи и породице Увек је лепо вратити
се у нашу Србију јер знате како кажу свуда пођи кући
дођи
Заиста сам поноснашто смоМарина и ја биле део свега
овога и свакако ми је живот после овога богатији за
једно лепои великоискуство
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За мис света

За мистера света

Ана Митрић по приповедању
Драгане Маговчевић Митрић Даде-

Мис Црне Горе Ермина Симовић

Победници избора
за Мис и Мистера Европе и света 2013.
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-ОСИ Особе са интегритетом

Дали знате како безбедно да водите слепу особу, а
да је не цимате и да се не саплиће због непрециз
них коментара типа „пази рупа“? Нисте размиш

љали о томе? Па, можда нисте ни морали. Уколико баш
сретнете слепу особу како оклева пред препреком, већ
ћете се некако снаћи. Баратате ли основама знаковног
језика за глув не би требало да читају са усана, пи
тате се. А шта ћемо са особама у колицима? Па, свако
умеда гура, ако башдо тога дође.

Ех! Површност и неискуство. Бежимо од особа које
имају оштећење или недостатак и избегавамо их када је
то могуће. Поглед нањих изазива нелагодност, а друже
ње је незамисливо. Ако бисмо мало размислили, схва
тили бисмо да нас присуство особа са инвалидитетом
узнемирава на вишенивоа - стидимо сештонаманишта
нефали и осећамо да тако очигледно неравноправан од
нос сигурно вређа особу са инвалидитетом, а не жели
мо никога да увредимо. Такође осећамо сажаљење, а то
није осећање са којим се сналазимо и не можемо му на
ћи одговарајућу реакцију. Затим, призор особе са инва
лидитетом је крајње потресан, јер нас подсећа на то ко
лико смо ломљиви, рањиви, потрошни, смртни. Страх
нас је. Свакоме може да се догоди несрећа, па да од зд
равог и активног стања без припреме пређе у зависно и
ограничено, а та помисао је страшнаипалицрвену лам
пицу у мозгу све време које проводимо у близини неке
особе са инвалидитетом.

Лакше је избећи контакт, него суочити се са сопственим
осећањима

Инклузија подразумева да ће особе без инвалидитета
успешно превазићи комуникационе баријере и не бави
се нашим потешкоћама, јер се тичу здравог разума и
људскости, а помажу нам руке, ноге, очи, уши. И то је
ствар тренинга. Кад се мало чешће дружите са особама
са инвалидитетом, брзо се опустите и почнете да се по
нашате нормално. Односно, почињете да упознајете
људе у односу на њихов хендикеп. И схватите да они,
осимшто морају да седе у колицима, не виде куда иду и
не чују шта се говори, још додатно имају и све остале
проблеме. Са предрасудама, несигурношћу, са страхом,
осећањима, егом… Ретки међу њима су исти као и рет
ки међу нама. Способни да заобиђу немогућности тако
што се из све снаге ослањају на могућности. Храбри.
Упорни. Ведри и радознали. Толерантни, отворени за
учењеикомуникацију

Знам неке глуве особе обесхрабрене болним искустви
ма неприхватања у сопственој породици или исмевања
у средини у којој живе. Знам и да су глуви често склони
дамисле како ихнеко исмева, јер тако тумаче понашање
и гестикулацију људи око њих, зато што не знају о чему
се говори. Познајем неке образоване, шармантне и ду
ховите глуве особе, које воле да разговарају и друже се
без комплекса. Знам и један млади пар глувих, који мо
же да држи предавања свима нама о томе како се следе
снови, а знате их и ви, после победе у емисији „Ја имам
таленат“
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Познајем једног младог оца троје деце, који их возика
на крилима у својим колицима, када не вози ауто при
лагођен ручним командама и не игра кошарку у свом
клубу.

Познајем слепељуде, који дивно певају, свирају и пишу,
а и неке који се баве резбарењем и стварају од дрвета
права уметничка дела, прецизноидетаљнообрађена.

Сви они воле живот и, уз малу помоћ пријатеља, умеју
да уживају уњему.

Оне који никада нису изашли из куће, прикључили се
неком удружењу особа са инвалидитетом или се опро
бали у некој практичној и креативној активности не по
знајем. Нисам их никада срела. То су они који још увек
живе у негацији и бесу и који такође себе нису никада
срели. Да би се њима помогло, потребни су они са по
четка приче, који се из све снаге ослањају на могућно
сти и преносе добре вести.Особе са инвалидитетомим
ају исте прилике као и сви да буду особе са интегрите
том.
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Алексина Ђорђевић
в газин ком
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Глува девојчица
узгаја гигантско поврће

Г
лува деветогодишња девојчица победила је на
десетине искусних баштована тако што је осво
јила прву награду на такмичењу из области повр

тарства
Моли Смит је на самом врху у пет од укупно такми
чарских категорија из повртарства а при том је и доби
тникнаграде за укупнонајвишеосвојенихпоена
Уз свог деду Џона Смита она је научила како да узгаја
огроманпразилукилук уњиховој башти
На овогодишњем фестивалу Моли је добитница награ
де за најтежи лук, најтежи празилук, као и најбољу ко
лекцију поврћа
Такође је однела победу за врхунске перформансе у кла
си поврћа и освојила највише поена у целокупном так
мичењу
Моли је из североисточне Енглеске и на овој манифес
тацији је освојила пет трофеја
Њена мајка Џо Гибсон је изјавила
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Ово је сјајно пре
срећна сам. Моли воли да узгаја биљке, просто ужива у
томе. Она је потпуно глува, а учи тако што посматра
људе око себе. Деди помаже у башти три пута недељ
но. Ово јој је први пут да се такмичи и уопште нешто
освоји, кад гле освојитолики број награда.

Извор вестинет рс
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Инклузија

Уступам простор инклузији:
Да научимо шта она заиста значи
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“Социјално укључивање је прича о сабирању потенци-
јала у друштву, у појединцу, сабирању разлика међу љу-
дима, малих снага које чине друштво и због којих оно
постаје богатије, садржајније и лепше”, пише у обја-
шњењу видео-снимка под називом Шта је социјално
укључивање Идеја је, морам признати без задршке,
лепа и веома корисна. Нажалост, реализација је потпу-
но подбацила. Како нисам поборник тезе хејт ради хеј-
та, јер сматрам да мржња може да створи само нову мр-
жњу, већ лично верујем само у конструктивну критику,
овај текст ће бити порука Тиму за социјално укључи-
вање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије,
а поготово Влади Републике Србије, свим осталим над-
лежним министарствима, канцеларијама, НВО-има и
онима који желе да се баве проблемом непостојеће ин-
клузије уСрбији.

Прво, и основно, да се представим свима који први пут
читају моје текстове и појасним свој кредибилитет који
ми дозвољава да причам на ову тему. Дете сам глувоне-
мих родитеља, одрасла сам у њиховом Свету тишине и
врло добро знам све проблеме са којима се сусреће ова
заједница у Србији. Како им је у другим државама нити
знам нити ме занима, јер ја не живим у другим држава-
ма, већ у овој. Како је другим заједницама исто као и
глувима само су проблеми другачије природе, али иза-
зивају исте (ре)акције.

Идеја социјалног укључивања, односно инклузије је
веома добра и корисна. Подразумева, између осталог,
давање истих права свим људима, без обзира на физич-
ке илименталненедостатке.

Основне и средњешколе су у обавези да на наставу при-
ме и укључе и децу са посебним потребама (глуву, сле-
пу, слабовиду, децу са инвалидитетима, ометену у раз-
воју…), односно, да им пруже иста права која имају и
“нормална” деца. Штавише, родитељи су у обавези да
своју децу другачију од друге упишу у обичне школе.
Јер је основнообразовањеобавезно.

Ово све изузетно лепо звучи, уколико се ради о земљи
чија одељења у основним школама броје до и
чије школе користе мало више просторно-пластичних
средстава у настави осим зелене табле и креде, евентуа-
лно графоскопа. За почетак.

Волела бих, искреноиод срца, да се сретнем т те- т те
са особом (особама) која је сматрала да је ово изводиво
и применљиво, да ми једноставним и простим речни-
ком, као седмогодишњем детету ) објасни да
ли је заиста, али заиста мислила да је то изводљиво на
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Школе
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начинна који је наређено.

Глуво дете, прво и пре свега, не може да иде у обдани-
ште са другом децом, јер му је потребан посебан вид
образовања. Глува деца уче да изговарају свако слово
посебно, такошто гледају у уста и држе руку на врату у
пределу гркљана (гласних жица) свог васпитача да би
осетили вибрације, потом стављају рукуна своје грлои
покушавају да произведу исте вибрације, имитирајући
обликусана васпитача.

Ко сматра да ово може да ради сваки васпитач у сваком
обданишууСрбији

Ко сматра да за ово има времена сваки васпитач у сва-
ком обданишту у Србији, док истовремено пази на још
мин деце

Разумемо се.

Сваки послодавац у Србији који има више од
је у обавези да на радноместо примии једног ин-

валида одличнаидеја, а реализација нула

Идемо редом: већ сампоменула да глува деца имају по-
себне потребе у образовању. То значи да, колико год да
многа одњих тожеле, немајумогућност да после осно-
вне (или средње школе) наставе образовање у смеру у
којемжеле. Затошто је ова држава још у доба комуниз-
ма одлучила да су глуви способни само да буду радни-
чка класа, те као такви могу да се школују само за за-
нат. Не верујете ми? Србија има, рецимо, Школски це-
нтар за васпитање и образовање слушно оштећених
лица у Суботици, изволите линк, па се уверите и сами.
Ту је и Школа за децу са оштећеним слухом, а образо-
вне профилеможетепогледати овде.

Дакле, имамо машин-браваре, кројаче, шнајдере, теса-
ре, столаре,фризере.

Замислимо, за пример овог текста, да ја водим својуИТ
компанију и да имам , те морам да запос-
лим једну особу инвалида. Глуви су мање хендикепи-
рани од слепих, не смем ни да покушам да пронађем
која се занимања њима нуде. Колико је средњих школа
прилагођенодецикоја користе колица

И?Кога ја да запослим?Икако

Итиљудиимају достојанство
То што не чују, или не виде не значи да су рођени да би
служили као робови, и да би их ми “нормални” запош-
љавали као своје спремачице, кафе-куварице, физичке
раднике.

?

. 29 друге ?

20 запос-
лених

– – (0) бодова.

25 запослених

?

?

!

Посао
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ИнклузијаСГНСЦГ

Са друге стране, прилагодити било који пословни про-
стор особи у колицима није нимало јефтино а онај ис-
ти законодавац је само зажмурио на ово и наставио да
машепрстомда се закониморају спроводити.Како

Желим, заиста желим да се сви људи укључе у ово дру-
штво, и желим да подржим иницијативу, али сте, нажа-
лост, поново кренули с краја. Поново се гради кућа од
крова, и резлутати ће бити исти такви. Морам да про-
коментаришем, да ми не лежи на језику: неко ће узети
паре, одрадиће пројекат, сви ће му честитати, а резул-
тати? Хах, јеби га, није ова држава за инклузију, идемо
даљена следећипројекат.

Е, па неможе.

Уколико заиста, али заиста желите да помогнете, ово су
ствари на којимаморате да радите прво, па онда о свему
даљеможеда се прича

Обезбедите свој деци једнака права на образовање,
прилагодите услове и учила сваком детету, било оно
глуво, слепо, парализовано или ментално недовољно
развијено. Џаба вам сво инсистирање на укључивању
инклузији, ако онанеможебитиреализована.

Организујте курс гестовног говора (језик глувих) за све
запослене у јавним установама, који су у контакту са
људима - администрацији, “шалтерушама”, саветници-
ма и осталима. Али не како то иначе изгледа: ево курса,

–

?!

–

:

–

Шта је заистаинклузија?

Кад би зидови
могли да причају

Београд обилује грађевинама које су често мењале на-
мену

Српска престоница обилује грађевинама које су током
своје историје неретко мењале намену, а брзина време-
на у којемживимо намеће нам ружну навику да се ни не
запитамочијимходницимапролазимо

Кућа имућне породице Спирта до данашњих дана је пр-
етрпеламноге измене. Крајем уњој је био хотел
Гарни“.Претпоставља се да је за времеПрвог светског
рата кућа служила за војне потребе По окончању су-
коба, кућу је користио З

Савезничко бо-
мбардовање кућу је знатно оштетило, али
је после рата обновљена.

Спиртина кућа није усамљена у ношењу терета богате
историје, напротив, Београд је пун таквих грађевина.
Зграда Председништва има статус заштићеног споме-
ника културе, а могла би бити имузеј српске уметности,
јер је у њој изложено и скулптура најзначај-
нијих уметника.

.

.

19. века
“

.
1919. и 1920. године

1944. године

239 слика

авод за
слепе и глуве српске ратне инвалиде.

Аутор: Тања Божић,
Извор Дневни актер

ево похађали су, ево мало смо се сликали и тра-ла-ла.
Контролишите, организујте семинаре макар једном го-
дишње, макар за шалтера. Знате, и глу-
вим људима је потребан и Извод из матичне књиге ро-
ђених, и Уверење о држављанству. А гле чуда, има их и
који су предузетници, и често су у Пореској управи,
АПР-уиосталиминституцијама.

Условите банке да им макар један службеник у једној
филијали у граду похађа курс гестовног говора. Ово ће
много више помоћи инклузији, него запошљавање јед-
не глуве чистачице. Замислите, и глуви људи узимају
кредите! Ако ми некада дозволе, објавићу овде шта им
је све утрпано као обавезно, и колико су пута били об-
манути самооникоје ја познајем.

Условите веће ТВ станице (оне са националном фрек-
венцијом) да им вести у “ударном термину” (приме ти-
ме за информативни програм је ) буду прево-
ђене на гестовни говор. Условите их да макар једном
недељно пуштају филм прилагођен особама оштећеног
вида, и да домаће филмове пуштају са титлом јер, ве-
рујте ми, и глуви се смеју на форе Николе Која. Мајке
ми.

Ево, за почетак само ове . Последња је најјеф-
тинија, крените од тога и покажите тимљудима да мис-
лите нањихна конкретнимпримерима.

50% капацитета

18:30-20х

–

– 4 ствари

Аутор Сандра Кравитз Симоновић
Извор: http://sandrakravitz.com

Црвено вино је доброи за слух

Виноимамнога лековита својства

Познато је да је црвено вино добро за здравље,штити од
срчаних болести и деменције, али сада научници откри-
вају даштитииод губитка слуха

Сматра се да је ресвератрол који се налази у црвеном
грожђуи винуразлог томе
То једињење је повезано са другим позитивним ефек-
тима за здравље, као што су превенција рака и кардио-
васкуларне болести
У студији која је спроведена уДетроиту у болнициХен-
риФорд , здрави пацови сумање патили од губитка слу-
ха када им је дат ресвератрол, а потом били дужи пери-
одизложени гласној буци
Студија је рађена да би себи увидео ефекат ресвера-
трола на многе болести укључујући и Алцхајмерову,
рак, старењеи губитак слуха
Ресвератрол је веома моћна хемикалија којаштити тело
од упала и повезан је са старењем, функцијама мозга и
слухом
Губитак слуха погађа половину људи преко ,
алимноги одњих имају проблема већ у

. Обично се јавља као последица смрти длакас-
тих ћелија у унутрашњемуху као резултат старења

.
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.
60 година

40. или 50. годи-
нама „

“ .

Извор : здравживот.нет
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Есеј о глувоћи

Из личног угла

П
олу-глува или полу-чујућа особа је аналогија
дилеми да ли је чаша до половине напуњена
нечим полу-пунаилиполу-празна

То је занимљиво питање, јер не само да тражи да будем
искрен о свом општем погледу на живот, већ тражи и да
решим парадокс. Чаша није пуна, али није ни празна - и
не само то, и њена пуноћа и њена празнина могу да се
оцењује самокадимају једнак значај

Дебата полу-пуна / полу-празна лако се може преслика-
тииприменитинанештодруго уместо тога

Као, на пример, наживуособу

Као, на пример, намене

Од своје четврте године ја сам потпуно глув на десном
уву.Моје лево уво,међутим,функционише савршено

Дакле, ја самполу-глувилиполу-чујући

Да би решили то питање, потребно је знати више о томе
шта значи имати једнострану глувоћу, или ССД, како се
топопуларноназива

Прво, треба знати да, за разлику од многихљуди са слу-
шним потешкоћама, стандардни приступ помоћи глу-
вима за велику већину оних који пате од ССД нису од
користи због оштећења нерава унутрашњег ува. Ово
чини аналогне и дигиталне слушне апарате и кохлеарне
импланте сувишнима, будући да не постоји начин да се
преко апарата путем нерва допре до мозга. КРОС слу-
шни апарат и одличан БАХА слушни апарат, међутим,
донеклепомажу, алине толико значајно

Затим, гледано споља, све особе са ССД не изгледају
ништа другачије од осталих - па чак и ако не изгледају
баш сасвим исто, оне бар немају онај мали браонкаст
уређај смештен иза ува који служи као припомоћ слу-
шању. Али зато то често може бити извор фрустрације,
а и срамоте, јер сви саССДморају, пре негошто стварно
почне разговор, да објашњавају другима како са њима
треба комуницирати

Па који су из дана у дан проблеми са којима се суочавају
ССД-ерси? Како то изгледа имати ССД? Ево имагинар-
ног, а истовремено и тако добро познатог дана из реал-
ногживота

Коликопута се деси да семој аларм за буђење огласи та-
чно у ја и даље спавам, јер ме затекне док ле-
жим на леву страну, а онда ми је лево уво - оно на које
чујем - на јастуку. Срећом, моја супруга Хедер, која
није глува, пробуди ме гуркањем и тако помогне да ја

?
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6:30, али

СВАКОДНЕВИЦА

никад не закасним на посао. Обоје онда устанемо. Ја
још сањив, лењо се крећем ка купатилу, перем зубе а
тек када затворим славину схватам да ми је Хедер све
време нешто говорила из спаваће собе Између осталог,
тако схватим да је предложила да увече пођемо у биос-
коп, а потом на пицу, али ја то нисам чуо одшума текуће
воде Тај њен предлог ми се учинио сасвим ОК, и ево ја
се већ унапред радујемнашемвечерњемизласку

Мотор аутомобила ради тихо цика-цака као сат, а да ја
уопште ни не стигнем на ретровизору да приметим ни
кад Хедер из аута изађе, баш као што не знам ни кад у
њега уђе. Ми корачамо ка канцеларији, а она ми говори
о неком програму, што је синоћ био на ТВ-у. Не знам
детаље, али - иако она хода са моје десне стране, сао-
браћајна бука је већа и њен глас се у њој губи. Ја се сме-
шкам и климам главом - и надам се да не примећује да
устваринемампојма о чемумиона топрича

Канцеларија је отворена и до мене допире неколико ве-
селих “здраво” док се крећем ка свом столу. Могу само
да претпоставим ко ме је све поздравио, јер ССД значи
да немам могућност да одредим правац одакле долази
звук. Све они су долазили са леве стране.Укључујем ра-
чунар и уједначеном зујању хард диска прикључује се
још једно по једно ново, додатно, стварајући општу по-
задинску буку, тако карактеристично за модерну канце-
ларијску опрему, која потиче од умрежених рачунара,
штампача, факс машина, фотокопир апарата, телефона.
Срећом, клима уређај јошнисмо почели да користимо и
не укључујемо га - барне још

Добијем позив од колегинице из финансијске службе са
спрата ниже - пита ме да ли могу да јој помогнем нешто
око састављањаизвештаја?Онамиизлажепроблем, а ја
јој говорим шта да уради. Само што сам спустио слу-
шалицу схватам да ми је шеф стрпљиво покушавао да
скрене пажњу и каже да ме треба на састанку - када ми
је увона телефону, ја не чујемништадруго

Кашњење ме много кошта, ем' сам последњи стигао на
састанак, ем' нисам имао другог избора него да седнем
у једину слободну столици, само - она је била на левом
крају стола - што значи да је моје глуво уво било окре-
нуто соби, и шта да вам кажем, састанак сам заиста те-
шко пратио, а мој праг концентрације је био подигнут
до крајњих граница .

Долази време ручка. Састанак се прекида, шеф све по-
зива у кафану преко пута Улицу прелазим са пуно па-
жње због густог саобраћај који ми долази са стране на
којој сам глув За мене је готово немогуће да истовре-
мено пратим конверзацију групе чујућих људи и пре-
лазим пут, па то и не покушавам већ намерно заостајем
за другима. Стигавши у кафану с врата нас дочекује бу-
чна музика саМТВ на једном плазма екрану и навијање
на коњским тркама на другом. У бару ја поручујем кока
колу из чистог опреза, јер знам цену и себе нећу дове-
сти у незгодан положај па да не чујем или не разумем
конобарица кадамикажецену
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Из личног угла

Трудим се да останем по страни групе, како би избегао
конверзацију било ког обима и врсте. А то значи да ја
пропуштам много тога, и да се смејем када то сви чине
на рачунразнихшала, и да саосећам са другима када не-
ки одњих пате, речју, ја свесно не идем у корак са разго-
вором који се води за столом. Од самовољне, самоини-
цијативне социјалне искључености врло честа пате
ССД

Вративши се у канцеларију, ја проводимфрустрирајуће
поподне покушавајући да решим тај финансијски изве-
штај, и када сат откуца 17.00 часова, спреман сам за од-
лазак кући. Уморан ходам дуж паркинга, а иза мене во-
зећи у рикверц миле, не један, већ два аутомобила која
упорно трубе не би ли им се склонио с пута и ослободио
пролаз, али авај - они су долазили из простора са моје
десне стране .

Док возим не могу да користим мобилни телефон
“слободном руком”, јер тад због слушалица не чујем
ништа друго (попут саобраћајних извештаја које еми-
тује ауто-радио). Али зто сам пропустио позив кад ме је
Хедер звала да дођем по њу не би ли је повезао кући са
посла. Тек када сам стигао у празну кућу, и кад сам про-
верио пропуштене позиве на мобилном и нашао го-
ворну пошту са снимљеном њеном поруком, било ми је
јаснодаморамдапалимаутои кренемпоњу.

Ми смо у биоскопу и уживамо у добромфилму.У једној
сцени авион лети по екрану, са десна на лево. Хедер
каже да су звучни ефекти одлични - па да, она може да
чује звук који се “креће“ кроз биоскопску салу. За то
време ја покушавам да замислим на шта то мора да ли-
чи, али тешко у томе успевам, јер за мене, за кога сви
звуци долази из једног те истог правца, све то изгледа
тако страно и уопште тешко схватљиво, да ја немогу се-
би да преставим осећај тог ефекта. Музика је за мене
нештошто се дешава самодругимљудима

Након тога, свраћамо у пицерији и пожудно гледамо у
мени. Атмосфера је пријатна, ресторан пун, а на све ст-
ране одзвања стругање,шкрипаи звекет тањира, чашаи
прибора за јело, жамор, смех, дечји плач, и наравно
МТВ на плазма екрану. И, нормално, не могу да чујем
конобарицу, али пошто сам већ рекаоХедерштажелим,
она наручује за обоје. Бука смета чак и нашемразговору
преко стола, те је максимална концентрација неопходна
и истовремено прилично заморна, али и без обзира на
томиимамолепо вече

Кад смо се вратили кући, већ с врата чујем испрекидан
писак димног аларма, што значи да је његова батерија
на истеку. Обавезно је пре одласка на починак мењам.
Хедер ме смирује речима да ништа не бринем, јер она је
ту да ме, за случај да га не чујем, на време пробуди. Ле-
по одње, АЛИ, то ме све више брине, можда и превише,
јершта бих ја дањеније

Какав дан

Да ли ће вам ово помоћи да одлучите да ли сам ја полу-
глувилиполу-чујући

Можда ће вас изненадити да себе сматрам ни да сам са-

...

..

.

.

...

!

?

мо 'глув' - без оно 'пола' у свему томе, јер је оно имало
такав утицај намојживот, и како јаживим

Можда ће вам, у најмању руку, дати увид у проблеме од
којихпатеССДиса којима се суочавају свакодневно.На
неки начин, ја сам веома срећаншто самССД од детињ-
ства.Људи који постануССДкао одрасли, често семно-
го теже мире са стањем у ком се задесе и последицама
које ефекти тих промена, из једног нормалног, пуног
слуха до делимичног ССД, са собом носе, јер је то за
њих огроманпсихолошкишок.На пример, недавна сту-
дија је показала да оних код којих се развила
ССД као одраслих особа, морало је да напусти посао
због последица стања

.

24% свих

.

Реј Гилс-Џонс

Глуви музичари из Бразила

У
ченици Школе за глуве "Мадре Луси Бра
СаоПаулу руше стереотипе и не дозвољавају да
их глувоћа омета да се бавемузиком

Они су основали своју инструменталну групу "Музик
офсајлент бенд

Технику обучавања ове глуве деце за свирање на удара
чким инструментима развио је Фабио Бонвенуто

, професормузичког васпитањауовојшколи

Перкусионисти осећају музику захваљујући вибраци
јама, а не звучнимталасима

Група је недавно добила позив да свира на церемонији
отварања Светског купа у фудбалу и то за
једно са врхунскиммузичаримаове земље.

y" у

.

".

-
2005.

године .

-
.

2014. године -

Извор: Ројтерс
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–Међу мирисима и звуцима
теоријска размишљања од чињеница до фикција

Свима је позната сцена када се појављује дух Хамле-
товог оца, где говори о савршеном злочину

справно или погрешно са становишта лекара
поступио је Вилијам Шекспир, описујући сце-
ну како је Клаудије отровао Хамлетовог оца? Да

ли се то заиста могло догодити у стварности? Да би од-
говорили на ово питање, потребно је да размотримо ст-
руктуру средњег уха, те исте “ушне шупљине”, коју по-
миње дух Хамлетовог оца.

Средње уво је затворена шупљине запремине од око
једног кубног центиметра, смештено у у унутрашњо-
сти темпоралне (слепоочне) кости. Од унутрашњег ува
одваја га танушна бубна опна која представља кожно-
фиброзно-слузокожну мембрану, у виду елипсе, на ко-
јој се разликују две стране, спољашња и унутрашња.
Спољашња страна бубне опне је покривена кожом и та-
нким слојем церумена, а унутрашња страна бубне опне
је обложена слузокожом и везивним ткивом које се на-
лази између њих, и који се састоји од еластичних влака-
на распоређених кружно и радијално. На тај начин, бу-
бна опна представља флексибилну и у исто време дово-
љно чврсту творевину. Звучни таласи изазивају вибра-
ције те затегнуте као бубањ опне. У исто време она слу-
жи и као поуздана баријера која спречава продор чести-
ца прашине, воде, микроорганизама у средње ухо. Пре-
ма томе, “сок од бунике” није могао да уђе у унутрашње
ухо Хамлетовог оца. Услед заштитне облоге бубне опне
кожом и везивним ткивом, отров не може дубље да
продире

:

.

... Док сам ја спавао у врту
као и обично свако послеподне,

твој стриц се дошуњао у тај згодни час
без одбране кад сам, са бочицом сока
велебиља клетог, и у завијутке
ува мог сасуо раствор губави

отровног дејства на човечју крв,
што брзо, ко жива, прође кроз канале
и природне ходнике нашег тела

те ненаданом снагом, ко маја у млеку,
чисту и течну прогруша нам крв.
Тако је било са мном. И напречац
кожу ми осуше гнојне красте
по целом телу, ко убогог Лазара

Тако сам руком братовљевом, у сну,
лишен живота, круне, краљице

(превод Бориса Пастернака

,

.

…

)

* * * * * *

И

УВО СЕ САСТОЈИ ОД
СПОЉАШЊЕГ, СРЕДЊЕГ И УНУТРАШЊЕГ

Значи ли то да велики драматург није био у праву? Хај-
де да не журимо са закључцима. Хајде да се зачас пре-
несемо у једно друго време и на сасвим други крај света

Средња Азија, средина . Бухарским емиратом
влада пети емир Мангитске династије Насрулах Бахо-
дур “Касапин”. Одликовао се посе-
бном суровошћу, по чему је надмашио све остале емире
из те крваве Мангитске династије. За време његове

владавине у Бухару је свакодневно обављано
од егзекуција. Године
Насрулах је освојио оближњи Шахризабз. Ћерка шах-
ризабског шаха постала је заточеница његовог много-
бројног харема. Једне ноћи она се прикрала уснулом
емиру и у његово уво сипала живу. Дворски лекари нису
успели да спасу Насрулаха, али, чак и на умору, он је ос-
тао доследан себи: наредио је прави покољ - да се одру-
бе главе оцу тровачице, њеном брату, свој њеној деци и,
коначно, самој шаховој ћерки.

Дакле, Емир Насрулах Баходур је отрован у жи-
вом сипаном у уво, и то није легенда, не књижевна фи-
кција, већ истинито чињеница, забележена у “Истори-
ји Мангитских емирата” чији аутор је познати таџикис-
тански писац Садридин Аини. О чему се онда ради?
Будући да, као што је познато, жива не може да се апсор-
бује кроз бубну опну.

Суштина је, видимо, у томе да су и емир Насрулаха и

...

XIX века

(1826 - 1860), звани

33-
годишње

5 до 100 варварских 1855. емир

1860. са

Корице Хамлета из 1605.
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Међу мирисима и звуцима

Хамлетов отац у бубној опни имали рупу кроз коју је у
средње уво доспео отров. Откуд то

У Европи у средњем веку (а у Средњој Азији све до по-
четка ), многа деца су боловала од шкрофула.
Ова болест није бирала кога ће да закачи. Није заобила-
зила ни сиромашне колибе ни краљевске палате. Једна
од последица болести била је упорна појава перфораци-
је (отвора) бубне опне.

Формирање велике рупе на бубној опни могу изазвати и
честе упале средњег ува, мале богиње и шарлах. Па пре-
ма томе, дански краљ и бухарски емир су у детињству
боловали од шкрофула, малих богиња или шарлаха,
праћених упалом средњег уха и честим и упорним хро-
ничним перфорацијама, што је и довело до њихове тра-
гичне смрти од отрова.

Хронична инфекција ува се може наћи и дан данас и,
нажалост, није тако ретка. Разлози за то су различити:
упорна перфорација централних делова бубне опне мо-

?

XX века

же бити проузрокована лошим лечењем акутног запа-
љења средњег ува, као резултат повреде, као комплика-
ција после богиња и шарлаха. Код таквих особа, нема
природне спољашње препреке - бубне опне, па сам ула-
зак воде ушни канал изазива запаљење средњег ува.
Због тога они, чак и кад се туширају, морају обавезно да
заштите уво комадићем вате натопљеном у уљу. Они,
наравно, слабије и чују.

Може ли се помоћи таквим пацијентима? Данас ту у по-
моћ прискаче пластична хирургија. На отвору се став-
љају закрпе. С тим што оне треба да су довољно танке,
чврсте и истовремено - добро улегле. За ту сврху корис-
те се аутотрансплантати (делићи сопственог ткива) или
алотрансплантати (флеке од синтетичких материјала).
Захваљујући таквим операцијама бубној опни се враћа
њена сврсисходност, побољшава се слух, а средње уво
штити од упада честица страних тела.

Мариус Плужников, Сергеј Рјазанцев

С
едамнаестогодишњи Лојд Колеман који је ро
ђен, не само глув већ делимично и слеп, живи
испуњен и енергичан живот, а многи су га про

гласили модерним Бетовеном, јер је постао успешан
извођач и композитор класичне музике.

Када је његовим родитељима речено да им је син рођен
са тешким хендикепом, никада нису могли ни сањати да
ће икада постати један од најзначајнијих музичара свог
доба.

, рекла је Лој
дова мајка Џули.

Она је рекла да је Лојд као седмогодишнкак рекао да му
је сан да свира у Рол Алберт Холу и да је то остварио већ
три пута.

Лојд је рођен са албинизмом, а у осмој седмици живота
оболео је од менингитиса. Проблеми су се наставили
када је откривено да поглед не може да фокусира на об
јекте или речи, а био је и глув. Ипак, његова мајка није
одустајала, а Лојд је похађао редовну школу са осталим
ученицима.

Лојд је рекао да су му родитељи говорили да, без обзира
на инвалидитет ништа није гори од остале деце као и
да он сам никада није осећао самосажаљење и да би то
било чисто губљење времена, пише Дејли Меил.

Његова мајка је приметила да Лојд воли да пева и да је
лако памтио и певао успаванке пре него је проговорио.
У школи га је фасцинирао клавир, а са пет година је ком

-

-

-

-

, ,

-

“Јасно се сећамтренутка када су ми доктори рекли да
је Лојд делимично слеп и глув. Била сам потпуно униш
тена. Питала сам се какав ће бити његов живот. Био
јетомоменатпотпуног очаја.Нисам нимогла сањати
да ће постати композитор и диригент”

-

поновао прву песму.

Данас је члан Националног омладинског оркестра, а до
био је понуду да студира на О

-
xфорду.

Лојд Колеман

Глуви композитор нова звезда класичне музике

СГНСЦГ
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oМитови и чињенице глувим и наглувим лицима

Као и свим мањинским групама тако и глувим лицима се дешава да често бивају сврставани у шаблоне и стерео-
типе, углавномод стране оних који их не знају или не разумеју. Бројмитова о глувимод вајкада нашироко и навелико
циркулише у друштву, а ово је самомали прилог разумевањуразлика између чујућих и глувих и наглувих особа.

,

МИТ:
ЧИЊЕНИЦА: Неки глуви су врло вешти читачи са уса-
на, али многи нису. Само око 30% говорног енглеског
језика је читљиво са усана. То је зато што многи говор-
ни звуци имају идентичне покрете уста. На пример: П и
Бизгледају потпуноистона уснама.
Многиљудикоји читају са усана сунаглуви.

МИТ:
ЧИЊЕНИЦА: Неки глуви говоре веома добро и јасно,
други својевољно изаберу да не користе свој глас, уко-
ликомисле да је тешко другима да их разумеју, или има-
ју проблеме са изговором, или су недовољно образо-
вани.
Међутим, већина глувих људи имају физичку способ-
ност да говори и због тога они никако не могу бити кла-
сично муте .

МИТ:

ЧИЊЕНИЦА:Апсолутнонепостоји корелација између
физичкепроизводње говораиинтелигенције.

МИТ:
ЧИЊЕНИЦА: Многи глуви људи користе искључиво
знаковни језик, који се појавно јавља у низ различитих
образовних знаковних система. Док неки, који су “ме-
дицински глуви”, не користи знаковни језик

МИТ:
ЧИЊЕНИЦА: Слух нема везе са интелигенцијом. Не-
достатак знања, међутим, често је условљен ограниче-
ним образовним и професионалним могућностима за
глуве особе

МИТ:
ЧИЊЕНИЦА: Специјално за глуве су развијена разна
телекомуникациона средства (ттис/ТДДс (текстуални)
видеофониитд).

МИТ:
ЧИЊЕНИЦА:Многи глуви људи имају знатне користи
од слушних апарата. Неки, захваљујући њима, су у мо-
гућности да чују гласне звуке који допиру из окружења,
каошто су противпожарни аларм или аутомобилска си-
рена. Док од њих за већину других, уопште нема кори-
сти.

МИТ:
ЧИЊЕНИЦА: Слушни апарати појачају звук, али не
могу да реше проблем са слухом. Они немају никакав
ефекат на способност особе да обради тај звук. У случа-
јевима где губитак слуха омета долазне звуке, слушни
апарат не може ништа ту да исправи. У ствари, он може
само да ствара још већу дисторзију. Слушни апарат мо-
же да омогући глувој особи да чује нечији глас, али не и

Сви глувиљудимогу да читају са усана.

Сви глуви су неми.

Људи који имају необичан усмени говор су мен-
тално ретардирани.

Сви глувиљуди користе знаковни језик

Глувиљуди сумањеинтелигентни.

Глувиљудинемогу да користетелефон

Сви глувиљуди користе слушнеапарате

Слушнапомагаламогу вратитислух.

“ ”

.

.

.

.

.

да буде у стањуда разумеразличите речи

МИТ:

ЧИЊЕНИЦА: Већина глувих особа живи као и чујући.
Они иду на посао, склапају бракове и оснивају породи-
це, возе аутомобиле, користите телефон, иду у купови-
ну и плаћају порезе. Наравно, индивидуалне разлике
свудаиувекпостоје.

МИТ:

ЧИЊЕНИЦА: Свако ко је икада имао прилику да види
представу коју су приказивали глуви, схватиће колико
је погрешна та тврдња. Кроз историју, глуви појединци
су били актери уметности, било као ствараоци, било као
извођачи. Бетовен је само један пример. Данас постоји
глуви уметници, плесне групе, глумци. Титловање фи-
лмова и других медијских аудиовизуелних програма је
корисно за глуве грађана, и ту праксу треба наставити.
Докле год постоји ритам и визуелна слика, глуви и на-
глуви ће бити пажње вредни извођачи и покровитељи
уметности.

.

Глуви воде живот потпуно другачији од других
људи

Глуви људи не знају да цене уметност, јер они не
могу да чујумузику,филмове, итд.

извор
Регионални сервисни центар за глуве и наглуве особе

Метро, Минесота

.

:

Како Самсунг види будућност
мобилне технологије за глуве
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Ф
лексибилни екран, јединствена носива техно
логија и здравствени сензор који се спаја са
смартфоном који потом све податке шаље док

тору, одлике сунајновијихмобилних телефона за глуве

Самсунг је одувек био познат по томе што себи постав
ља прилично високе циљеве и то се исплатило с обзи
ром на то да компанија већим делом доминира тржиш
тем мобилних технологија. Успешна компанија је на
МобилБ конференцији у СанФранциску представила
видео који приказује њен потенцијал када је будућност
упитању.

Наиме, видео приказује мобилне телефоне са флекси
билним екраном, јединственом носивом технологијом,
као и здравственим сензорима који се спајају са смарт
фоном, који потомсвеподаткешаљедоктору.

Вреди погледати како би се стекао увид у оно шта нас,
можда, ускоро очекује изСамсунга.

Извор Медио Магазин Технологије:
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којима се сусрећу чујуће особе који говоре различитим
језицима) иширом света далеко непосреднија и отворе
нија. А ту је и ритуал надевања знаковног имена скоро
свакој глувој особи, које одражава јединствену каракте
ристику сваког појединца понаособ. Сви ови елементи
чине земљу глувих специфичном и само себи својстве
ној, с тим што филм такође наглашава и чињеницу ко
лико су глуви и деоширег, чујућег света, у смислу слич
ности сањимна вишеначина.

Бројна сведочења такође наговештавају и усамљеничку
природу глувоће, барем у раном животу, пре него глуви
људи упознају друге глуве Могу само да претпоставим
како се и до које мере глуве особе могу осећати као део
групе, гледано са стране и из интеракција са другима. У
овоме нам помажу да разумемо сцене изшколе у којима
видимо рад наставника са ђацима. Наставници у почет
ку изгледају врло строги када подучавају децу, али смо
сазнали да то чине зањихово добро, јер тако гурају децу
да се потруде да проговоре, да разговарају, да не би ос
тали учаурени и изоловани од остатка света, или одсе
чени од комуникације са другима. У прилог томе види
мо бројне изјаве актера и остале детаље, што заузима
доста простора. А чак и када се сведочанства не дају,
камера хвата тренутке фасцинантне, оригиналне, немо
нтиране. На пример, једна секвенца приказује дете по
именуФлорјан како знаковним језиком разговора сама
јком. Након неколико тренутака, Флорјан скреће своју
пажњу на камере и филмску екипу, и на крају граби ми
крофоном да говори у њега, као што је учио да говори у
учионици.

Пратимо различите генерације глувихљуди токомфил
ма, од мале деце кад су код својих кућа у кругу породи
ца, преко деце у школи са својим наставницима, све до
одраслих и старијих глувих по париским бистроима где
играју карте. Уз све ове старосне групе, у филму су пре
дстављене и различите расе и религије. И сви они, иако
различити, повезани су једном једином нити а то је њи
хова глувоћа.Она их свемеђусобно спаја, башкао ињи
хова заједничка људска искустава. Видимо глуве људе
код куће и на послу, пратимо децу кроз школу, видимо
млади пар како склапа грађански брак, или на свечанос
ти крштења тек рођеног њиховог детета. У земљи глу
вих приказан је живот, у свим његовим успонима и па
довима, са свим његовим церемонијама и ритуалима,
институцијама и предузећима, а то је оно кључно што
уједињује различите људе, било да су глуви или чујући.
С једне стране, земља глувих је посебна област, али је
зато са друге стране, она везана за земљу чујућих, с је
динственом додирном тачком у којој лежи сва мудрост
вечитог стицањаиразмене читавог човековогживотног
искуства.Ова тачка неможеизгледати очигледније него
што ју је директно овде приказао Филиберт, пре свега
захваљујући својим стручним руковањем филмским
материјалом на један јединствено моћан и поетски на
чин.
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Извор: сајт Сенсис оф синема

“Доживљај француског филма У земљи глувих”

Виђено очима Мартина Бамбера

Ф
илмпочиње у виртуелној тишини. Нема музи
ке и дијалога, а једини звук који се чује је неки
бледуњави позадински шум. Ми видимо чет

воро људи који стоје, испред њих неки музички стуб и
машу рукама једни према другим на знаковном језику.
Са уводним тактовима У земљи глувих

добијамо осећај као да смоу другом свету, амо
ждаипредставу о томе какоизгледа бити глув

Касније смо чули звуке и гласове који долазе из отворе
ног прозора, а онда нас је камера увела у једну школску
учионицу са ђацима нижег разреда. Ми видимо децу са
слушним апаратима како уче да артикулишу звуке, чији
се гласови аутоматски претварају у разне слике на екра
ну рачунара, дајући им (и нама) визуелну везу са зву
ком. Све то без гласа спикера који би нам објаснио шта
се дешава, без икаквог текста или графикона (са изузет
ком титлова) да представи сцену која је пред нама. Као
колега режисера Фредерика Висемана, ни Филиберт
нам не нуди стандардне (и вероватно коришћене) алате
да нас воде кроз филм. Уместо тога, филм нас пушта да
индивидуално, свако за себе, постепено апсорбујемо и
акумулирамо детаље. Ово је филм пун изражајних из
раза лица и гестова, нарочито ђачких, где се пажљиво
треба фокусирати на сваки покрет. Врло брзо, почнемо
да склапамо комад по комад у целину, пошто нас је пре
тходно овај изузетан филм на суптилан начин увео у
причу саткану од низа ликова чије животне приче пара
лелнопратимо

Овај несвакидашњи документарац је визуелно сведоча
нство снимљено камером људи из света тишине Сво
јом фабулом филм нас директно дотиче, а сведочења у
њему су искрена и понекад веома изненађујућа Један
човек је тако изјавио како би волео да користи знаковни
језик и доживљава свет у тишини, и тек понекад укљу
чи слушни апарат, не би ли тако својживот дистанцирао
од звучног света и заштитио од свеопште какофоније
буке, почев од врата која шкрипе, креде која пара по та
бли итд. Друга особа, брадати глуви учитељ, чији се као
лик готово редовно појављује у читавом филму, говори
групиљуди како је, још као дете, научио знаковни језик,
који све време и користи у нади да ће бити довољно ра
зумљив и схваћен. Нећемо научити компликовани зна
ковни језик током филма, наравно, али можда ћемо до
бити осећај како је сложен овај језик, и колико је мнош
тво детаља, нијанси и финеса присутно у комуникацији
у свету глувих.

Наставник такође помиње колико је визуелни моменат
присутан код глувих људи, као једну врсту повишене
свести о ономе што се види, што чини да је њихова ви
зуелна перцепција оштрија него чујућих особа. Овај
нас наставник касније обавештава да свака земља има
свој знаковни језик и да, иако постоје разлике, комуни
кација између глувих људи из различитих земаља је ла
кша за глуве (за разлику од тешкоћа у комуникацији са
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Бугарска

Васил Панев

ВасилПанев, председникУније глувих Бугарске
напунио

Обично се људи тог животног доба већ увелико на “зас-
лужном одмору”. То, међутим, није случај и са Пане-
вим. Он, не само што и даље ради, већ је ево пуних

уозбиљној и успешној стваралачкојмисији

Његово име се везује за најбоље године Уније глувих
Бугарске, када је постављенаматеријална база бугарске
заједнице глувих. Ту је импозантан мозаик сачињен од
школско-производних предузећа “Тихи труд” и одмара-
лишта у планинама и на обалама Црног мора, и клу-
бова, и службених просторија месних и обласних орга-
низација бугарскеУније глувих.

Тако да данас, без обзира на нестабилне економске при-
лике, управо та платформа омогућава Унији глувих да
чврстои стабилноопстаје и траје свихдеценија.

ВасилПанев је одиграо огромну улогу у покрету глувих
на међународној сцени. Он је заједно са колегама

организовао одржавање друш-
тава глувих из социјалистичких земаља у Варни, а пет
година касније, такође и Светске федера-
ције глувих

Године је изабран за члана Бироа СФГ, а
четири године касније за потпредседника СФГ. На тој
функцији је био пуних . Године

је звањем“ПочасничланСФГ“.

У Бугарској су одржана два састанка Регионалног сек-
ретаријата СФГ за Источну Европу и Средњу Азију

Године Софији су организоване Светске игре
глувих а ове године, у месецу јулу, главни град Бугар-
ске је поново био домаћин такмичарима Олимпијаде
глувих!Ни тобезПанева нијемогло дапрође.

Честитамо “патријарху“ Уније глувих Бугарске жи-
вотни јубилеј уз најбољежеље за челично здравље и ус-
пех у раду.

, 1. јула
2013. је 80 година.

38
година !

–

1974.
године IV симпозијума

VIII конгрес
.

1971. Панев

20 година 1995. одлико-
ван

–
1999. и 2005. године.

1993. у
,

извор: ВЕС, 7-2013

Левитација ускоро
постаје стварност?

Л
евитирање објеката уз помоћ звучних таласа ни-
је ништа ново, међутим, тим из Швајцарске по-
дигао је ствари на нов ниво ротирањем и поме-

рањемобјеката докплутају у ваздуху.

Заправо, истраживачи су били у стању да манипулирају
бројним објектима у ваздуху укључујући ту и капи воде
а успешно су и убацили ДНК у ћелије и спремили инс-
тант кафу

Уколико се питате колико интензивни звучни таласи
морају да буду како би се ствари покренуле почетна
вредност износи

У питању је звук невероватне јачине, али научници су
користилифреквенције ванљудског опсега ), та-
ко да није било никаквих проблема са слухом и здрав-
љемушију

Сам покрет контролише мрежа квадрата који емитују
звук, а једном када је објекат у ваздуху, могуће га је по-
мерати смањивањем гласноће на једној тачки мреже и
повећавањемнадругој

Научници су за сада у стању да подигну самомале ства-
ри али очекују да ће ускоро бити у стањуда контролишу
ичеличне куглице.

.

–
160 децибела.

(24 кХз

.

.

Извор: Медио Магазин Технологије
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година на челу
Бугарске уније глувих
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Међународна недеља глувих
свечано обележена у Параћину

С
вечана академија поводом Међународне недеље
глувих одржана је у Параћину

ухотелу „Петрус“.

Манифестацију која међу глувима има посебан публи
цитет протекла је под паролом „Једнакост за глуве“ ус
пешно је организовалаОпштинска организација глувих
и наглувих Параћин. Сама прослава била је скромнија
него што се очекивало. Можда је разлог томе радни дан
или пак недостатак средстава за путне трошкове са
којима се нажалост, нашаудружења све више суочавају.

Све у свему академија коју је отворио председник
ООГН Параћин Ненад Махмутовић успешно је приве
дена крају. Приказан је краћи спот о животу и раду па
раћинске организације. Присутне су поздравили госпо
дин Владимир Пешић, помоћник министра Министар
ства рада, запошљавања и социјалне политике иМарија
Зекић, представница Општине Параћин. Реферат о Ме
ђународној недељи глувих и раду Савеза глувих и на
глувихСрбије изнео јеМилосав Јовановић, председник
СГНС, затим је изведен културно уметнички програм у
којем су своје тачке извели познати плесни парМилица
ЂокићиНенадМахмутовићиКУД„Стакларац“

Забаву је употпунио и познати београдски мађионичар,
који је уз задовољство свих присутних извео више
својихмађионичарских трикова

25.09.2013. годи-
не
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Ненад Махмутовић и Катарина Вученовић

Чланови из Параћина на манифестацији

Добре вести

Експерименти показују да би
глувоћа могла бити излечена

Амерички научници су први пут успели да регенеришу
длачице у уху које су кључне за детекцију звукова и на
тај начин успели да делимично врате слух
лабораторијскиммишевима, пишеПлива.

Резултате истраживања истраживачи са Харварда су

објавилиучасописуНеурон.

Кључним се показао лек чије су инјекције довеле до
промене функције одређених гена у ћелијама уха и
поновног раста длачица у унутрашњемуху.

Длачице су потребне за постизање звучних вибрација и
настанак електричних сигнала који се прослеђују до
мозга.

Вести онлајн
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Шеста олимпијада

спорта, здравља

и културе трећег доба

О
д до организована је
Шеста олимпијада спорта, здравља и културе за
припаднике трећег доба

Домаћин Олимпијаде је била Врњачка Бања краљица
бањаСрбије.

ВрњачкаБања се налази км јужноодБеограда упи-
томим долинамаВрњачке иЛиповачке реке, на надмор-
ској висини од окружена благим обронци-
мапланинеГочпремаЗападнојМорави

На Олимпијади је учествовало и петоро глувих пензио-
нера ГОГБеограда, и то: ДраганЧанадановић вођа гр-
упе, Станислав Вајовић, Милован Петровић, Маја Пи-
ћурић и Божана Чанадановић, заједно са Богољубом
Бјелићем, сниматељеми уједно заменом за преводиоца
знаковног језика

Наша екипа је била смештена уХотел Звезда , у самом
центрубање где су се и одржавала такмичења

Након смештаја, ручка и краћег одмора, у у
присуству многих званичника из Београда и саме бање
обављена је свечана церемонија отварањаШесте олим-
пијаде спорта, здрављаикултуре трећег доба

НаОлимпијади је учествовало из целеСрбије.
Пензионери ГОГБ су се такмичили у четири спортске
дисциплине: пикадо, фудбал пенал, штафета у брзом
ходању и кошарка слободно бацање. Нажалост, нисмо
имали такмичаре за риболов,шахи стрељаштво

Програм свакодневних активности је, сем такмичења,
обухватао и заједничке јутарње вежбе, књижевне сус-
рете, предавања о здравственим проблемима људи тре-
ћег доба, обуке за рад на рачунарима. Одржана је и про-
јекција филма Жућко , чију радњу нажалост ми глуви
нисмо могли да следимо због изостанка стручног пре-
вођењана знаковни језик

Што се тиче резултата самог такмичења, не можемо се
похвалити неким завидним успехом. Сем у пикаду

у осталим дисциплинама пласирали смо се на
дну табеле

Имајући у виду да је на Олимпијади учествовало преко
пензионера Србије, а само петоро глувих,

то само учешће на такмичењу овог типа за пензионере
Градске организације глувих Београда представља ус-
пех

30. септембра 4. октобра

.

–

200 ,

240 до 300 м,
.

–

.

.

18 часова

95 екипа

–
–

.

.

(11.
место)

.

800 чујућих
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Расположење је било на нивоу и ни једног момента нис-
мо дозволили да нам ишта поквари досадна киша, која
је упорно све време ромињала. Када је на кратко време
престајала, шетали смо по прелепој бањи и њеној око-
лини. Увече, на заједничким вечерима, уз музику и бо-
гат програм дружили смо се и забављали са осталимпе-
нзионерима, са којима смо се упознали и склопили при-
јатељске односе рушећи баријере између чујућих и
глувих

Важно је истаћи да се нашим пензионерима по други
пут пружила прилика да учествују на Олимпијади ова-
квог типа, и то понајвише захављаујући разумевању и
подршци Градске организације пензионера Београда и
њеног секретара Василија Белобрковића нашег прија-
теља, организатораОлимпијаде

Шта још рећи за овакво прелепо дружење и такмичење
пензионераиз целеСрбије

Пре свега морамо да се захвалимо организаторима на
позиву и подршци, јер су групи глувих пензионера омо-
гућили да на тренутак изађу из свог света тишине и ра-
вноправно учествују на једном оваквом скупу, и уједно
изражавам о наду да ћемо бити присутни и идуће годи-
не, на Седмој олимпијади по реду, без обзира где се она
одржавала

.

,
.
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Божана Чанадановић

Учесници Олимпијаде
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Нордијско ходање

у СЦ Олимп“ ”

С
портски центар Олимп је, преко дневних но
вина Политика , обавестио све заинтересоване
Београђане да ће током јуна у оквиру центра

организовати бесплатну обуку разних спортских актив
ности

Четворо глувих пензионера, ЧанадановићДраган вођа
групе, Вајовић Станислав, Петровић Милован и Пе
тровић Ђурђе, заинтересовали су се да учествују у дис
циплини нордијско ходање с вежбама дисања и истеза
ња

Првог дана објашњени су им програм и маршрута ве
жби. Сваки учесник је добио по два штапа. Уследило је
ходање узбрдо одСЦ Олимп до Звездарскешуме (ње
ног самог врха), затим кратка пауза, седење, а потом ве
жбе дисања и истезања, да би се на крају враћали истим
путем, само саднизбрдо крозшуму све до Олимпа

Обуку је водила млада пријатна инструкторка ТањаПо
повић, иначе врло строга и дисциплинована.

Обзиром на нашу животну доб, вежбе нам у почетку и
нису биле баш тако једноставне и лаке, али, како је вре
мепролазило све је постајаломного боље

Пријатно нас је изненадило сазнање да инструкторка
добро разуме глуве, и са њима полако и успешно кому
ницира, а све то захваљујући чињеницишто упородици
има глувог деду, старог година

.
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Обука је трајала два месеца (јул и август), одвијала се
два пута седмично (уторак и петак) у поподним часови
маодпо сат ипо.

д Олимпа до Звездарске шуме и натраг дневно смо
прелазилиокошест километара.

Ми, глуви, брзо смо се спријатељили са чујућим учес
ницима и нисмо имали никаквих проблема у комуни
кацији

Ове вежбе су нам добро дошле, јер су нам послужиле
као припрема за учешће наШестој олимпијади спорта,
здравља и културе трећег доба, која се одржавала од

до уВрњачкој Бањи

-

“ ”

-
-

O

.
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Драган Чанадановић

Наши “ходачи” са инструкторком Тањом Поповић

Необјањшени звук око нас

Дали знате да се на неким местима на Земљи чује
мистериозни звук који чују само одређени људи?
Тачније самодвапостољуди.

Ради се о дубокимтоновима.

Бројна истраживања и научници су покушали да откри
ју порекло звука, алинису успели
Неки стручњаци верују да звук долази од индустријс
ких постројења, гасовода, струје или уређаја за бежич
нукомуникацију.

Верује се да можда звук може бити последица ниско
фреквентне електромагнетне радијације коју чују само
неки људи и то они који имају развијенији слух од
осталих, алини тоније доказано.

Ипак, већина научника се слаже да је ова појава ствар
на.

Још је занимљивије да се ови звукови чују у неким мес
тима скоро стално, рецимо у Таосу, уЊуМексику, Бри
столу уЕнглеској

,

-
.

-
-

,

-

-
-

, ...
Извор: мозгалица. нет

Зашто нас излуђују
неки звуци?

Гребањеноктимапо табли, јој
Ако пошизите кад неко ноктима превуче преко табле,
окривите своју амигдалу. Научници су открили да овај
примитивни делић мозга у облику бадема стоји иза аве
рзије коју имамопремапискавим звуцима.
Они тврде да наша реакција на гребање ноктима, које
има исту фреквенцију као и врисак и плач бебе, може да
буде древниинстикт за преживаљавање.
Научници су скенирали мозак код док
су слушали звукова. Амигдала активира
аудитивни кортекс који обрађује звук наводећи волон
тере да чују звук много јаче и провоцира нашу негатив
нуреакцију
Звук ножа на стакленој боци је победио као најиритан
тнији звук други је гребање виљушке по стаклу. Греба
ње креде по табли је на трећем месту, лењир на флаши
на четвртом а гребање ноктима по табли на петом ме
сту
Иако предстоји још дебата о томе зашто су наше уши
осетљиве на ове звуке занимљиво је приметити да овде
нема звука вриштања који је по мишљењу многих суш
тински један однајнепријатнијих

!

-

13 добровољаца
74 различитих
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Извор : доминомагазин
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Глуви људи могу имати „супер вид“

Наука

К
одљудикоји су глуви од рођењаможе се развити
облик „супер вида“ како би тело компензовало
губитак слуха

Научници верују да семозак прилагођава губитку слуха
такошто се пребацује на побољшавање вида

Делови мозга који иначе откривају одакле звук долази
могу да „науче да раде“ истипосао са видом

Истраживачи су дошли до овог открића проучавајући
мачке - једина бића која осим људи могу да се роде глу-
ва. Људима који су рођени глуви или слепи често им се
на рачун тих оштећених интензивније развијају она
друга преостала

Поједини стручњаци верују да уколико до губитка је-
дног чула дође у раном животном добу, у време кад се
нервне везе јошувек остварују са мозгом, то се тај губи-
такможенадоместити

Код глувихмачака, научници су открилиподручјамозга
која обично одређују информације чујне природе за ре-
организацију. Тако да део мозга који није у стању да но-
рмално покупи периферне звуке може да умрежи и по-
бољша периферни вид. Као резултат тога, глуве мачке а
вероватнољуди који су рођени глуви имају знатно бољу
способност дапосматрају објекте упокрету
Вођа истраживачког тима др Стивен Ломбер, из Центра
за мозак и умУниверзитета ЗападногОнтарија, Канада,
каже:

.

.

.

.

.

„Мозак је врло ефикасан и уопште не допуштада
има имало неискоришћеног простора. Мозак жели да

компензује изгубљено чуло у смислу побољшања нечим
од чега ће бити користи. На пример, ако сте глуви, по-
моћи ћетакоможете да видите ауто још у даљини ка-
ко долази, ауто ће вам бити у вашем далеком перифер-
ном видном пољу, јер не можете да чујете да вам се ау-
томобил приближава са стране, као што нисте у ста-
њу да прецизније откријете коликом се брзином нешто
креће“

„Аналогија коју користим је, ако не користите своју
викендицу, већ ју је позајмите пријатељу. Пријатељ се
након неког времена осећа угодно, можда да премешта
намештај итако се, технички гледано, усели у вашу ви-
кендицу“, „Е сад, можда се он
више и не жели иселити, иако бисте ви хтели своју ви-
кендицу натраг.“

Извор: центар-здравља.нет

.

Др Ломбер и његов тим спроводе истраживања и из об-
ласти за побољшавања разумевања о томе како мозак
прихвата и обрађује дејства кохлеарних имплантата,
уређаја који глувимапомажудапоново чују

Питање на које желе одговорити је шта се догађа након
што се мозак пребаци на надокнаду губитка слуха, а
слух се путемкохлеарнихимплантата врати

објашњава др Ломбер.

.

?
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Оптика за бољи слух

Хакери „унапређују“ Гугл Глас на своју руку

„Гугл“ наочаре ће помагати глувим особама

П
осебним системом за аудио транскрипцију, чо-
век који носи ове наочаре ће моћи - примера ра-
ди - када прелази улицу, а неко му труби, да до-

бије текст нањиховомдисплеју

Будуће „Гугл“ наочаре познате под називом „Проџект
глас“ би да буду добродошла по-
моћ особама које слабије чују, али и онима којима су сл-
ушалицепреко којих уживају умузици сталноуушима.

„Гугл“ је увео више патената да би заштитио своју
технологију интегрисану у оквиру својих „наочара бу-
дућности“, а једна од њих, данас добијена, могла би да
олакшаживот особама са слабимслухом.

Ради се о систему за аудио транскрипцију како би се ис-
писивао текст или упозорење на стаклима особе која
носи наочаре, као на пример у случају преласка улице
када неко возило труби да би упозорило на свој брзи до-
лазак.

Наочаре, између осталог, омогућавају да особа, која их
носи, гласовним командама приступа различитим фун-

(Project Glass) могле

кцијама као што су: календар, СМС, картографија, гео-
локализација, фотографски апарат, музика, видео позив
илидруштвена вебмрежа „Гуглплус“.

Медио Магазин, Технологије

Г
углове паметне наочаре Гугл Глас још се нису ни
појавиле у продаји, а једна компанија већ им је
додала могућност препознавања лица, упркос

бројнимпротестима због нарушавањаприватности.

Оснивач компаније Ламбда Лабс, Стивен Балабан, је-
дан је од бројних појединаца који додају нове функције
уређају, а које Гуглови дизајнери уопште нису плани-
рали. Балабан чак иде и корак даље па, осим новихфун-
кција, циља на то да створи потпуно нови софтвер за
уређај, преносиКли

каже
Балабан

Мењањем Гласовог оригиналног оперативног система
Балабан је већ успео да створи софтвер за препознава-
ње лица. Како сам тврди, Гугл није реаговао баш нај-
боље када им је најавио да ће изменити њихов уређај.
Као одговор на то, компанија је променила услове кори-
шћења како би забранила ову праксу, али то није омело
програмере компанијеЛамбдаЛабс

напи-

x.ба.

.

.

„Оно што правим је алтернативни оперативни сис-
тем за Глас, који Гугл неће моћи контролисати“,

„Не брините, ми мислимо да је препознавање лица је-
дна од основних функција. Гугл ће је или дозволити или
ће је заменити нечим сличним што дозвољава“,

сали супрограмериизЛамбденаТвитеру

Иако је ГуглГлас уређај који у потпуностиприпада ком-
панији Гугл, није сасвим јасно могу ли они да зауставе
друге компаније у кршењу њихових правила коришће-
ња. Компанија је намерно поделила одређени број уре-
ђаја програмерима како би истражили нове могућно-
сти

Програмери могу да додавају апликације у уређај без
одобрења компаније. Како јављаГвардиан, Гугл има оп-
цију да „убије“ нежељени софтвер или блокира одређе-
не уређаје. Због проблема са приватношћу, Гугл је у
свом оперативном системуАндроид избегао опције по-
пут препознавања лица и сл. док је, према свему судећи,
ова опција неизбежнанаГласу

Чак и поред тогашто се Гугл јавно противи технологији
препознавања лица, хакери попут оних из Ламбда Лаб-
са обећавају да ће уређај имати ову опцију. Када се томе
дода чињеница да је за Гугл Глас већ изашла услуга
„Лајфстрим“, алатка која аплодује све фотографије које
уређај сними, њено комбиновање са софтвером за
препознавање лица могло би да постане прилично
забрињавајуће.

.

.

.

МЕДИО Магазин / Технологије

НаукаСГНСЦГ
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Дигитални помагачи за особе оштећеног слуха

Немачка Олденбург, :

“Опростите?Да ли бисте говорили гласније, молим?Не
могу вас разумети.” Око Немаца не чује до-
бро.И тоније нужнопроблемстарости.

Према подацима Немачк г удружења за глуве, око
старијих од има ослабљен слух. Код

старијих од то се односи на сваку другу особу.
Способност слуха умањује се првенствено у доби
између .Многи од оних који су тимепого-
ђени показују да оштећење слуха ограничава њихове
активности на радном месту. Највећи део тешкоћа ве-
зан је за комуникацију. Посебно је тешка телефонска
комуникација - на пример путем Интернета (Војс овер
ИП). Ту се телефонски разговор одвија преко рачунар-
ске мреже коришћењем Интернет протокола. Позади-
нска бука радне средине и акустични одјеци често оте-
жавају разговор што је посебно проблематично за лица
ослабљеног слуха. Они могу врло ограничено користи-
ти ову опцију Интернета, а морају повећавати јачину
звука само да би уопштемогли пратити разговор. Но, на
тај се начин позадинска бука такође појачава. У сваком
случају, фреквенције сигнала које су већ гласне убрзо
постају готовонеподношљиве када се јошпојачају

Као одговор на овај проблем, стручњаци на Фраунхо-
фер институту за технологију дигиталних медија (ИД-
МТ) у Олденбургу нашли су дигитално решење. У про-
јекту за побољшање говорне телефоније “Спич-Им-
провдТелефони” под покровитељствомНемачког саве-
зног министарства за привреду и технологију (БМВи),
они раде на алгоритмима који се обично користе за слу-
шна помагала којима се може барем делимично надок-
надити губитак слуха. Ствар је у томе да свака особа
има ослабљен слух на прилично специфичним фрекве-
нцијама које су често основни проблем.

објашњава инже-
њер Стефан Гетзе из пројектног тима за слух, говор и

13 милиона

o 19
одсто 14 година

65 година

40 и 50 година

.

“Прилагођено
индивидуалном кориснику, слаби сигнали се појачавају,
док гласни сигнали остају непромењени јер би се иначе
перципирали као неугодно гласни”,

аудио технологију уИДМТ.Систем такође препознаје и
смањује позадинску буку на минимум. То пружа пред-
ности не самољудима који имају оштећен слух. Ако по-
зив потиче из гласних окружења, као што су радни про-
стори на отвореном, чак и особе с нормалним слухом
могу имати користи од такве обраде сигнала. Систем се
може поставити за сваки позив на такав начин да пружа
доследноразумљив звучниузорак

, објашњаваГетзе

Алгоритми могу бити интегрисани у све аудио уређаје.
Научници су их већ инсталирали на иПод Тач телефон-
ски систем, видеоконференцијски систем и телевизор.
Уређаји су тренутно доступни као показни модели.

каже Гетзе.

Истраживачи су први пут при-
казали видео конференцијски систем у којем су инста-
лирани њихови алгоритми на прошлогодишњем сајму
ИФА у Берлину, водећем трговачком сајму потрошачке
електроникеибеле технике.

.

.

“Посебан је изазов смислити како корисници могу сами
прилагођавати алгоритме на једноставан начин. По-
себно је за старије особе потребно пронаћи једностав-
не методе за прилагођавање. Ми смо решили овај зада-
так на пробномтелефону помоћу посебног екрана. Два
аудио сигнала са различитим звуком визуализирано су
као цветови. Притиском на цветове, старије особе мо-
гу регулисати жељени звук. То аутоматски подешава
параметре алгоритма на слушне способности поједи-
нца”

“Први производи вероватно ће бити доступни за две
године”, “Ако наша технологија буде угра-
ђена у потрошачким уређајима, онда се они који имају
ослабљен слух више неће морати стално ослањати на
своја слушна помагала."

Извор: сајт глориа-ферари.ком

Глориа Феррари доо

Глориа Феррари д.о.о. се бави израдом специфичних
софтвера, веб презентација, обуком за рад на рачунару
и продајом стандарне и специфичне рачунарске опреме
(Брајеви редови, Брајевиштампачи) и софтвера (читачи
екрана, екранске лупе и други софтвери за особе са ин-
валидитетом).

СГНСЦГНаука
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Животи глувих жена

Упознајте Ајлин Кац Ба ни Сајрус и Селест Чејни, j

Т
ри глуве жене са својим најразноврснијим ауто
биографским причама поделиће своја искуства у
овој јединственој збирци приповедака, откри

вајући огромне разлике у условима у којима су одрасле
иживе, алии знатне сличности

У поглављу “Све очи Ба и Сајрус”, ауторка Френсис
М. Парсонс живописно описује свој живот од најрани
јег доба, најпре као малог детета, затим као ђака које је
подучавано усменомметодом уШколи за глуве Кларк у
Нортхамптону, Масачусетс, САД. Уз помоћ те методе
(на пример, понављањем једне те исте речи изнова и из
нова, чак и по ), анимирала се невероватна коли
чина упорности и труда да глува деца науче да читају и
говоре. Сајрус доста пажње посвећује и значају склапа
ња доживотног пријатељства са двема девојкама које је
упознала у Кларку, и томе како су их животни путеви
касније, кад су одрасле, одвели на сасвим различите ст
ране

ИсповестиАјлинКац иСелест Чејни, дају увид уживо
те глувих девојчица које су припадале генерацијама пре
Сајрус. У “Смисао свега тога“ и “Битка за Британију“
кроз очи јеврејске глуве девојчице, Кац вешто градифа
булу на основу постепеног учења значења речи ко,
шта, где, зашто, а све кроз призму бурних догађаја у пе
риоду од . Она и њени другари из
разреда схватили су значење ових питања, јер су и сами
били суочени са директном опасношћу за људски жи
вот од нацистичких ваздушних напада на Енглеску, а
која је била јединствена за све, и за глуве и за чујуће, и за
Јевреје и за оне који тонису били

За разлику од претежно оралне оријентације Сајрус и
Кац, ФренсисМ. Парсонс пише о пре више година ост
вареном дугогодишњем путовању у иностранство, тач
није својој мисији држања предавања о тотал
ној комуникацији. Парсонс је путовала у Иран, Индију,
Цејлон, Тајланд, Малезију, Сингапур, Хонг Конг, Тај
ван, Филипине, Аустралију, и седам земаља у Африци,
где је предавала наставницима, администраторима и
глувим студентима о комуникацији помоћу знаковног
језика, говора, писања, и било којих других средстава.
Томприликом је верно бележила свемучне ифасцинан
тне детаље, сцене и анегдоте, настале приликом посета
министарствима образовања,школа, болница, клиника,
палата, ховела за најсиромашније, као и свих других вр
ста стамбених кућа и станова где је било глувих. Све
скупа узето заједно, сазнања, до којих је дошла након
тих својих путовањима, речитије од свег другог сведоче
о објективном стању потреба глувих тог дела света у
другој половини

Након читања књиге, намеће се закључак да комбино
вани ефекат које приче ове три глуве жене дају, упркос
варијацијама уњиховимискуствима, уствари откривају
заједничкунит која прожимаживоте свих глувихлица.
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О СВЕТУ ТИШИНЕ

Свет тишине није туга
већ лепота која траје
и гестовну песму даје
којом љубав свету шаље

Тај народ света тишине
живи од једне милине
лепше и од сјајне дуге
јер има најбоље слуге:

Чаролије гестовног
говора у свим срцима
у тишини осталима
али увек поноснима!

Славица Вујић
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– “ ”Албер Ками Први човек

Камијев недовршен роман

Литература

П
рви човек је блистава, потресна прича о Ками-
јевом детињству. Ками ју је осмислио као от-
варање књиге пројектованог епа - његовог Рата

и мира - али у свој својој приповедачкој магији и њеној
евокацији моћи, те она зато и има задовољавајућу пот-
пуност сама по себи, покриће, као што то чине и године
Камијевог детињства проведеног уАлжиру

Служећи се још увек свежим и бистрим сећањем на од-
растање без оца, са глувонемом, благонаклоном мајком
и неписменом, увек тирански расположеном бабом, Ка-
ми описује дане свог детињства проведеног у сиромаш-
тво у једномрадничкомнасељу

Ту он читаоцима дочарава своју спознају свих оних чу-
лних ужитака који су спонтано дотицали и напајали је-
дан млади дечијиживот, какав је његов био, а који се са-
стојао од бројних несташлука на плажи и фудбалским
теренима са школским другарима, радосних ловачких
експедиција са стрицем и његовим компањонима лов-
цима, звука и мириса који су се ширили улицама и до-
ковима Белкорта, чари сунца и мора, и његове огромне
љубавипрема својој глувојмајци.

То је роман основних и битних људских ствари: детињ-
ство, школски дани, живот тела, снага сунца и мора, бо-
лна љубав сина према мајци, потрага за изгубљеним
оцем. Али је исто тако и прилог историји колонијалних
људи у огромномине увек гостољубивом афричкомпо-
днебљу, о сложеном односу деоба на „матичне“ државе
својих колониста о интимним ефектима рата и полити-
чке револуције. Што је најважније, “Први човек” нам
Камија поново враћа у живот, омогућавајући нам пог-
лед на човека-овоземаљског и рањивог-каквог нам га
никадапреније приказао.

.

.

;

П.С.

Предговор
Кетрин Кам

Дана , са навршених четрдесет и
шест година живота, писац Абер Ками је погинуо у са-
обраћајној несрећи ванПариза

Недовршен рукопис “Првог човека”, аутобиографског
романа, на коме је Ками радио данима пред трагичну
смрт, пронађен је у блату на месту незгоде. Камијева
ћерка, Кетрин Ками је тај Камијевом руком писани те-
кст касније прекуцала, уредила, припремила за штампу
иу виду књигепостхумнообјавила . године

Ками се надао да ће то бити његово ремек-дело, а неки
критичари су се сложили са његовим мишљењем, пос-
матрајући роман, још док је он био и у свом недоврше-
ном стању, истичући углавном његов физички интен-
зитет инеспутанупсихологију детињства уњему

4. јануара 1960. године

.

, ,

1994 .

.

МОЈА ДРУГА СТРАНА

Музика је моја друга страна
живота од тихог звука ткана
који ме је давно напустио,
ал' ми храбро срце подарио.

Са тим срцем желим да утешим
оног који још чезне за нечим
оног који пати због судбине тешке
и живи без наде неке.

Нека се утеха за свакога
не само за мене увек нађе!

У тој тежњи могу да утешим
сваког само песмом коју створим
јер кроз њу искрено проговорим.

Хвала ти музико, моја страно
другога живота, следићу те храбро!

,

Славица Вујић
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“
Пословна мисао

у Говору тела” Алана Пиза

Литература

А
ланПиз је у свету постао познат као „Господин
говор тела“ од како је његова књига из области
комуницирања постала мулти-милионерски

бестселер и библија компанијама широм света. Током
више од три деценије је друге подучавао како да успеју
(поред осталих техника, користећи говор тела и тајне
говора тела). Алан Пиз подучава вештинама и техника-
ма на духовит начин, који учесницима остаје у трајном
сећању. Његов савет, по питању имиџа, траже људи на
различитим лествицама, почевши од директора, руских
политичара, до спикерана телевизији и рок звезда

Представљамо вам нека поглавља о тајнама “Говора
тела”.

Посматра их као друштвене функције, на плажама, те-
левизији, у канцеларији или свуда где су људи у инте-
ракцији. Он је студент понашања, којижели да учи о ак-
тивностима својих сродних људских бића, како би ко-
начномогао да научи вишео самом себии томе какомо-
жеда унапреди своје односе са другима

Чини се скоро невероватнимда су токоммилион и више
година људске еволуције, невербални аспекти комуни-
кације међу људима активно проучавани по било ком
основу тек од година прошлог века, а да је јавност
постала свесна њиховог постојања тек када је Јулиус
Фаст објавио књигу о говору тела

Ово је био резиме рада бихејвиористе невербалне кому-
никације до тог времена, а чак и данас, већина људи је
потпуно несвесна постојања говора тела, а камо ли оно-
гаштоонпредстављауњиховимживотима.

Чарли Чаплин и многи други глумци из немих филмова
су били пионири у вештинама невербалне комуникаци-
је оне су биле једино средство комуникације, које је би-
ло доступно на екрану. Сваки глумац је био класифико-
ван као добар или лош у односу на меру у којој је могао
да користи гестове и друге сигнале тела за ефикасно ко-
муницирање

Када су филмови са говором постали популарни, мање
значаја је придавано невербалном аспекту глуме, многи
глумци из немих филмова су се изгубили, а они са доб-
римвербалнимвештинама су добилипримат.

Ако говоримо о техничкој студији говора тела, можда
најутицајније дело из ере пре двадесетог века представ-
ља „Изражавање емоција код човека и животиња“, Чар-
лса Дарвина, дело објављено је подстакло

.

.

.

60-их

1970.

;

.

1872. Оно

“Сведоци смо настајања нове врсте научника - невер-
балиста. Као што се посматрач птица одушевљава
посматрањем птица ињиховог понашања, тако се не-
вербалиста одушевљава посматрањем невербалних
реплика и сигналаљудских бића”

модерне студије фацијалних израза и говора тела, а
многеДарвинове идеје и запажања су од тада потврђена
од стране савременихистраживачаширомсвета

Од тог доба, истраживачи су приметили и забележили
скоро једанмилион невербалних знакова и сигнала. Ал-
бер Мехрабиан је пронашао да је укупни утицај поруке
око (само речи), а (укључу-
јући боју гласа, промене у гласу и остале звуке), док је

Многимљудима је тешко да прихвате да суљудска бића
и даље, биолошки, животиње. Хомо сапиенс је врста
примата, мало мање длакав мајмун који је научио да хо-
да на две ноге, са бистрим, напреднијимумом

Као било која друга врста, нама доминирају биолошка
правила која контролишу наше активности, реакције,
говор тела и гестикулацију

Оношто јефасцинантно је да јељудскаживотиња ретко
свесна свог држања, кретњи и гестикулације које дру-
гима могу рећи једно, иако његов глас можда каже дру-
го.

.

7% вербални 38% гласовни

55%невербални.

.

.
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ПЕРЦЕПТИВНОСТ, ИНТУИЦИЈА И ОСЕЋАЈИ

УРОЂЕНИ, ГЕНЕТСКИ, НАУЧЕНИ И
КУЛТУРОЛОШКИ СИГНАЛИ

ОСНОВЕ И ПОРЕКЛО

Са техничког становишта, када год некога назовемо
„перцептивним“ или „интуитивним“, упућујемо на ње-
гову или њену способност да чита невербалне знаке
других људи и да упоређује ове знаке са вербалним си-
гналима

Другим речима, када кажемо да имамо „осећај“ или
„предосећај“ да нас је неко слагао, ретко када помисли-
мо дањегов говор тела и изговорене речи нису у саглас-
ности

Жене су генерално, перцептивније од мушкараца, а та
чињеница је узрок онога што се често зове „женска ин-
туиција“. Жене поседују урођену способност да „по-
купе“ и дешифрују невербалне сигнале, као и да имају
оштрооко за детаље

Зато је мали број мужева који могу да слажу своју суп-
ругу и да им то „прође“ и зато, насупрот томе, већина
жена може да навуче вео преко очију мушкарца, а да он
тоне схвата.

Много је истраживања и дебата урађено како би се от-
крило да ли су невербални сигнали урођени, научени,
генетски пренети или стечени на неки други начин. До-
кази су прикупљани из посматрања слепих, односно
глувих људи, који нису могли да науче невербалне сиг-
нале преко слушних или визуелних канала, из посмат-
рања гестикулације и понашањамногих других култура
широм света и из изучавања понашања наших најбли-
жих антрополошких сродника, мајмуна.

Закључци ових истраживања показују да неки знакови
спадају у сваку категорију. На пример, већина деце при-
мата се рађа са способношћу да истог тренутка сисају,
штодоказује да је то илиурођеноили генетски

Немачки научник Ајбл-Ајбесфелт је пронашао да изра-
зи осмехивања деце која су рођена глува и слепа се по-
јављују независно од учења или опонашања, што значи
да то, такође, морају битиурођени знакови.

Велики део нашег основног невербалног понашања је
научен, а значење многих покрета и знакова је културо-
лошки одређено. Хајде да сада погледамо ове аспекте
говора тела.

Већина знакова основне комуникације су исти свуда у
свету. Када су људи срећни, смеју се када су љути или
тужни, мрште се или гледају попреко. Климање главом
се готово свуда користи да означи „да“ или потврђива-
ње. Чини се да је то облик спуштања главе и вероватно
је урођени гест, јер га, такође, користе и глуви и слепи
људи

.

.

,

.

.

;
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Одмахивање главом скоро универзално значи „не“ или
негацију, а може бити и гест који је научен у раном де-
тињству. Када је беба попила довољно млека, одмахује
главомкакобиодбиламајчинудојку

Када је мало дете довољно јело, одмахује главом како
би спречило родитеље да му угурају кашику у уста и на
тај начин брзо научи да користи одмахивање главом као
знак, којимпоказује неслагањеинегативни став.

Слегање раменима је, такође, добар пример универзал-
ног геста, који се користи да би се показало да неко не
зна или не разуме о чему говорите. То је вишезначни ге-
ст који се састоји из три главна дела: излагање дланова,
слегањераменимаиподизањеобрва.

Као што се вербални језик разликује од културе до кул-
туре, тако се невербални језик може, такође, разлико-
вати. Док један знак може бити уобичајен у конкретној
култури и имати јасно значење, у другој култури може
бити без значења или чак имати потпуно супротно зна-
чење

Узмимо, на пример, културолошке интерпретације и
импликације три уобичајена знака руком, знак круга и
палацна гореи знакВ.

Овај знак је популаризован у САД-у, током раног де-
ветнаестог века, очигледно преко новина које су, у то
време, започеле моду коришћење иницијала за скраћи-
вањеуобичајенихизраза

Постоји много различитих ставова по питању тога шта
„ОК“ значи, неки верују да стоји уместо
(све у реду), које је погрешно написано као ,
док други кажу да значи супротно од (но-
каут), то јест К.О. Још једна популарна теорија је да
представља скраћеницу од , родног
места америчког председника из , који је кори-
стиоиницијале као слоган у кампањи

Можда никада нећемо сазнати која је теорија тачна, али
се чинида самкруг представља слово „О“у знаку „ОК“.
Значење „ОК“ је заједничко за све земље енглеског го-
ворног подручја и, иако се његово значење брзо шири
Европом и Азијом, има другачије порекло и значење на
некимместима

На пример, у Француској значи још и „нула“ или „ни-
шта“ у Јапану може значити „новац“ у неким медите-
ранским земљама је знак за отвор и често се користи да
означида јемушкарацхомосексуалац

.

.
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„all correct“
„oll korrect“

„knock-out“

„Old Kinderhook“
XIX века
.

.
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КРУГ ИЛИ ЗНАК „ОК“

Извор:
Профит Магазин
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Валериј Рухљедов нови председник ЦИСС

Н
а44. конгресу Међународног спортског коми
тета глувих који је одржан у Софији, Бугарска

ика иза
бран је Валериј Рухљедов (Русија), који је предвиђеним
Правилником од три минута дао најбоље тезе свог пре
дизборног програма.

Рухљедов између осталог посебну пажњу жели да пос
вети развоју спорта код деце, будући да од њега на неки
начин зависе сурдоолимпијска кретања у будућности.
Ту је такође и јачање веза са Међународним олимпијс
ким комитетом.Пошто се као гарант заштите права глу
вих у области спорта рекреације ифизичке културе уоп
ште јавља Конвенција ООН о правима особа са инвали
дитетом, мишљења је да тек треба да уследи њена дос
леднаипунапримена упракси.

Избори су спроведени тајним гласањем. Први круг је
прошао без најаве победника. Бивши председник Крејг
Кроули (Велика Британија) је сакупио 34, Валериј Рух
љедов 32 а Џоел Бариш 8 гласова. У дугом кругу је за
председника Сурдоолимпијског комитета Русује гласа
ло 39делегата а заКроулија 33.

Тајним гласањем изабрана су и два потпредседника,
ЧенКанг (Тајван) иДавидЛанесман (Израел).

-
,

25. јула 2013. године за новог председн -

-

-

-
-
-
-
-

-

-

Валериј Рухљедов
са нашим делегатом Александром Раденковићем

XXII Светске игре глувих

XXII

.

светске игре глувих (Deaf

Свечано отварање уАрметс арени прошло је због слабе
организованостипредмалимбројем гледалаца.

Штета да је продаја карата била лоше организована та
ко да су само одређени блокови у сали били попуњени
Присутно је било око 5000 "посматрача" (сви спортис
ти, делегати и неке групе глувих навијача). Спортисти
који су дали главни печат сјајној атмосфери били су ра
зочарани јер су морали да машу пред "полупразним тр
ибинама".

Такмичење је било заступљено у 16 спортских грана а
наши спортисти су се такмичили у рукомету, стрељаш
тву, рвању и пливању. Рукометаши су освојили сребрну
медаљу. До медаље су дошли након победе над селек
цијама Русије 29:18 (15:7) и Турске 34:20 (24:10) у ква
лификацијама. У полуфиналу су победили Немачку са
30:23 (15:8) а у финалу су изгубили од Хрватске 24:31
(12:17).

У стрељаштву уженској конкуренцији наступиле су две
наше такмичарке. У категорији, ваздушна пушка (40

lympics) одржане су у
Софији (Бугарска) од 26. јула до 4. августа 2013. године.

-

-

-
-

-

-
-

метака) ГорданаМиковићМучибабић је освојила брон
зану медаљу са 489.9 бодова а Јасмина Римски је заузе
ла 8 место са 482,1 бодова.

-
-

.

У истој категорији у мушкој конкуренцији такмичио се
ФилипКостић који је са 675,4 бода заузео 8 место

Рвачи, нашинајтрофејнији спортисти неславно су завр
шили на овим играма обзиром да су сви одреда испали
већ у првом колу. ВајдаАтила у категорији до 55 кг је за
узео последње 11 место, док су сви остали Сенад Риз
вановић (60 кг ), Ален Фехер (66 кг) и Рамадан Бериша
(84 кг) заузелиистоветно 10 место.

Упливању ДавидВалихора се није квалификовао уфи
налну групу.

. .

-
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Олимпијски пламен прошао кроз нашу земљу

О
лимпијски пламен, један од најпознатијих оли
мпијских знамења први пут је уведен и у Олим
пијске игре глувих -Deaflympics.

Пламен је кренуо из Париза, где су 1924. године одржа
не прве Светске игре глувих (Comite International des
Sports Silencieux), прошао је кроз више европских зема
ља да би 18. јула стигао у Нови Сад одакле је 20. јула
наставио заБеоград.

Бакљу су уБеограду испредХрамаСветогСаве свечано
дочекали спортисти београдске „Олимпије“ и предста
внициСпортског савеза глувихСрбије.

Бакља је била изложена у просторијама Градске орга
низације глувих Београда до 22. Јула одакле је преко
Ниша наставила пут за Софију (Бугарска) где је 26. јула
2013. на свечаној церемонији отварања XXII светских
игра глувих (данас Олимпијским играма глувих) упа
љенолимпијскипламен.

-
-

-

-
,

-

-
,
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Због проневере 13 година затвора

Регионални суд уБанској Бистрициосудио је због преваре ипроневере бившег председника словачкогОлимпијског
комитет глувих ЈаромираРудуна

Руда ће служити казну затвора за проневеру 1,6 милиона евра (око 2,1 милиона долара додељена за припрему
Олимпијских игара глувих у Високим Татрама које су одложене пре самог почетка игара. Неколико
тимова је већ билодопутовалонаигре уСловачку

„Руда је до сада провео три године у притвору, и неће се помирити са додељеном казном.Он сматра да је невин, а ми
ћемоучинити све да то докажемо (пожалби).“ - изјавио је Рудин адвокат Јурај Ремсик.

Руда ћеподнетижалбуВрховномсуду

13 година затвора.

.

)
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Фудбалско првенство глувих Србије

Други меморијални турнир „Дејан Блануша“

П
рвенство глувих Србије у фудбалу које је ове године,
уместо Савеза глувих и наглувих Србије, прешло у
надлежност Спортског савеза глувих Србије, одржа-

но је 15. 06. 2013. године у Јагодини.

На првенству су учествовале три екипе, домаћин Јагодина,
КрагујевациБеоград.Првоместо освојила је екипаизКрагу-
јевца која је победила Београд са 4:0 и Јагодину са 4:1. Док је
трећа утакмица између екипа Јагодине и Београда завршена
победомБеограђана са 6:0.

Организација првенства је била беспрекорна и на нивоу. Кра-
гујевчани су показали најбољу игру и заслужено су освојили
прво место, али је на њихово прво место пала и сенка јер су у
свом тиму имали играча без аудиограма, на шта су Београђа-
ни уложилижалбу.

Победничке пехаре и медаље поделили су делегат г-динАле-
ксандар Раденковић и генерални секретар ССГС г-дин Иван
Аливојводић.

Дана 7. септембра 2013. године одржан је у Бања Луци
Други меморијални турнир ветерана у малом фудбалу
„ДејанБлануша“.

На турниру су учествовале екипе из Београда, Беча, Новог
Сада, Сплита, Ријеке и Бања Луке. Пре почетка турнира уче
сници и пријатељи, некадашњи саиграчи Дејана Блануше
који су дошли из свих крајева некадашње државне заједнице
посетили суњегову вечну кућу, положилицвећеи евоцирали

-

,

,

заједничке успомене.

Прво место освојила је екипа Беча, друго Сплита а треће
Београда

После поделе пехара у удружењу, учесници су наставили
дружење уз вечеру присећајући се прохујалих дана које
су провели на разним такмичењима и олимпијским игра
ма глувих.

.

-

Предраг Радовановић

Детаљ са фудбалске утакмице Јагодина - Београд

ФКГ "Олимпија" - Београд
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