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ДОМ ЗА ЛИЦА СА ОШТЕЋЕНИМ ВИДОМ 

„ЗБРИЊАВАЊЕ“, ПАНЧЕВО 
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Увод 
 

 Наща устанпва ппстпји прекп 60 гпдина и једина је такве врсте на 
Балкану. У опј живе пдрасли и стари људи  пщтећенпг вида, пд 
слабпвидпсти, дп слеппће. Вепма шестп имају и разне друге бплести и 
хендикепе, такп да представљају  псетљиву и кпмплексну пппулацију са кпјпм 
ради пкп 50 заппслених.  
 П нащем дпму се недпвпљнп зна, а требалп би, с пбзирпм на оегпву 
јединственпст. Малп се зна  п слепима  инаше, п оихпвпј свакпдневици ,  п 
тпме щта све мпгу и щта успевају да ураде, а  неки оихпви успеси се медијски 
приказују кап сензације. Уствари, слепи мпгу мнпгп тпга, самп  им је за тп 
пптребнп вище труда и другашији нашин.  Из недпвпљнпг знаоа прпизилазе  
разне предрасуде  кпје пвим људима нарущавају дпстпјанствп и дпдатнп 
птежавају живпт. 
 Израда пвпг шаспписа је један пд ппкущаја  да се те предрасуде 
превазиђу   да се представимп пнима кпји недпвпљнп  знају п нама, а  
сарадницима и нащим гпстима крпз малп реши и вище слике прикажемп неке 
аспекте живпта  и рада у нащем дпму. Разни су узрпци збпг кпјих нащи 
кприсници дпђу на смещтај у нащ дпм ( немпгућнпст сампсталнпг живпта, 
или немпгућнпст ппрпдице да се брине п свпм српднику, известан брпј 
кприсника су дпщли кап избегла или прпгнана лица). Честп је дпм  и оихпва 
ппследоа кућа. Заппслени  се труде да им бправак ушине пријатним, 
стимулативним и да их мптивищу да искпристе щтп вище свпјих мпгућнпсти.  

 
Ана Мартинпвић 

                                                                                               аутпр   
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Едукације запослених 
 

 Струшни радници Дпма су шланпви Кпмпре спцијалне защтите и 
настављају да иду на разне видпве струшнпг 
усаврщаваоа какп би унапредили свпј рад са 
кприсницима и  струшније пдгпвприли на изазпве из 
свакпдневне праксе. Кпнтинуирана едукација 
дппринпси нащем лишнпм и прпфесипналнпм развпју  
и унапређује рад са кприсницима. 
 Пве гпдине смп први пут били дпмаћини  једнпм 
струшнпм скупу и планирамп да и у будуће 
прганизујемп слишне дпгађаје. Представнице ПЗСЗ су у 
нащпј устанпви пдрщжале пкругли стп 
„Трансфпрмације у устанпвама за МНР ,перспективе и 
изазпви“, где су присуствпвале кплеге из дпмпва „Срце „ из Јабуке , из Мале 
мправице и ЦСР „Сплидарнпст“ из Паншева. 
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Ушествпвали смп  на 

међунарпднпј 
кпнференцији у Загребу 
“Пси ппмагаши у 
рехабилитацији дјеце и 
пдраслих“ на кпјпј је се 
гпвприлп  п ппзитивнпм утицају паса ппмагаша и 
впдиша на живпт и здравље деце са тещкпћама 
у развпју и пспба са инвалидитетпм. 
Присуствпвали смп мпдернпм скупу са мнпгп 
дпбрих идеја и искустава из праксе из земаља 
Еврппе и САД , искренп се надамo да ћемп неке 
реализпвати и кпд нас. Ушествпвали смп и на 

Сајму спцијалних услуга у Бепграду. 
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Прослава Дана Дома и славе Свети Лукa 
 Сваке гпдине са радпщћу прпслављамп Дан устанпве и славу Свети 
Лука .Ппстала је традиција да славимп два дана , један дан се уз песму и 
дпбрп распплпжеое сви заппслени се максималнп ппсвете кприсницима 
,такп да је за оих тп ппсебан дан. Другпг дана угпстимп наще гпсте кпји нам 
ппмажу, ппдржавају и са кпјима сарађујемп свих пвих гпдина. 
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Инклузивни фестивал „Ноте за све“ 
  

Нащи  кприсници вепма впле музику и тп разне врсте, пд нарпдне, дп 
чеза и класике. Некима су радип апарати укљушени нпн-стпп, ппсебнп нпћу 
кад им свира на „увце“. 

Такав је нащ хармпникащ Недић Михајлп-Микица, звани  и Маестрп. 
Слеп је пд рпђеоа и слабије шује. Псим малих упустава у вези хармпнике, кпје 
је дпбип пд зета, све другп је сам наушип слущајући музику са пслабљеним 
слухпм.  Најбпље се изражава крпз музику, свпјим срцем и прстима. Микица 
прати наще кприснике – певаше , на свим приредбама у дпму и ван оега. 
Пмиљена му је Милица Мија, жена анђепскпг гласа.  Оихпва специјалнпст су 
старе извпрне песме и севдалинке.  Ивану Пузигаћу зпвемп и „чубпкс“ јер зна 
небрпјенп песама.  Млађи кприсници вище впле „забавоаке“ па је Микица 
неке наушип да свира. 
На музишкпм фестивалу у Крагујевцу смп редпвни и радп слущани ушесници.  
 

Нащи кприсници већ седми пут ушествују на међунарпднпм 
инклузивнпм музишкпм фестивалу „Нпте за све“ кпји вепма успещнп 
прганизује дпм „Мале Пшелице „ из Крагујевца. Пва манифестација крпз 
музишкп дружеое прекп 350 ушесника на најбпљи нашин прпмпвище све 
ппзитивнп и лепп у људима. Нащи кприсници са великим задпвпљствпм 
ушествују на пвпм фестивалу. 
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ДДДаааннн   бббееелллоооггг   шшштттааапппааа   
 

Међунарпдни Дан  белпг щтапа се пбележава свакпг 15.пктпбра у 
сарадои са прганизацијпм Савеза слепих из Паншева. Смисап пвпг датума је 
да се јавнпсти скрене пажоа на живпт и недаће с кпјима се сусрећу нащи 
кприсници и суграђани кпји имају пщтећеое вида, ппкущавамп да разбијемп 
нека ппгрещоа увереоа и предрасуде п слепима. Наща устанпва ппстпји 
вище пд 60 гпдина, а при тпм мнпги суграђани тп не знају. Захваљујући 
медијима и пваквим скуппвима пплакп се меоа таква слика. Шетопм са 
белим щтаппвима крпз улице центра Паншева и пријемпм у Ппщтини где се 
ушесницима  пбрати већник задужен за спцијалну защтиту, уз медијску 
прппраћенпст, ппкущавамп да меоамп стварнпст.  
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ХХХииипппооотттееерррааапппииијјјааа   
 Нащи кприсници су и пве гпдине захваљујући разумеваоу дпбрих људи 
са паншевашкпг хиппдрпма (Вищои и Жељку) били укљушени у прпграм 
терапијскпг јахаоа. Кпнтакт са кпоима, јахаое и милпваое истих је радп 
прихваћена активнпст нащих кприсника. Прпгрампм су били пбухваћени 
кприсници са кпмбинпваним сметоама, слепи слабпвиди, кприсници са 
менталним бплестима, интелектуалним дефицитпм, телесни инвалиди. 
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ИИИзззлллееетттиии   
 

 

Делиблатска пешчара 
 

 Први пд два планирана излета смп имали  тпкпм јула месеца и били 
смп у пещшари и на Чардаку. Бправак у прелеппм резервату прирпде и щетоа 
„Стазпм здравља“ је бип прелеп, распплпжеое излетника пдлишнп, дан за 
незабправ кпји ћемп мпрати да ппнпвимп. 
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Посета Опленцу и Тополи 

 
 Суншанпг, каснпг пктпбарскпг дана смп са кприсницима  ппсетили 
Задужбину Краља Петра I на Ппленцу. Пбищли смп цркву Светпг Ђпрђа, кућу 
краља Петра, затим Карађпрђев кпнак и цркву у Тпппли.Тп је бип јпщ један 
пдлишнп прпведен кпји ћемп мпрати  да ппнпвимп са другпм группм 
кприсника. 
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ДДДрррууужжжееењњњеее   сссааа   кккоооррриииссснннииицццииимммааа   иииззз   

ГГГееерррооонннтттооолллооошшшкккоооггг   цццееенннтттрррааа   
 

 Захваљујући дпбрпј  сарадои са кплегама из Г.центра из Паншева, 
кприсници из нащих устанпва се већ гпдинама традиципналнп друже крпз 
разне манифестације (прпслава Светпг Саве, такмишеоа у квизу знаоа и 
литерални сусрети). 
 Сусрети кприсника из пве две устанпве су срдашни и пријатељски. Гпсти 
из Герпнтплпщкпг центра радп дплазе кпд нас, а ми им се радујемп. Пни су 
вепма сапсећајни према нащим кприсницима, ппсебнп према млађим . Такп 
је  гпсппђа Цица  ппстала  „бака“ нащем Станку и једина пспба кпја га 
ппздравља и кпја му спрема мале ппклпне кпји му мнпгп знаше. Ана Хпрват је 
написала лепу песму п тим сусретима. 
Ппменутп такмишеое у Квизу знаоа је пмиљенља активнпст,  дп сада су пбе 
стране ппказале завиднп знаое и резултат је уједнашен. 
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СССнннииимммааањњњеее   дддооокккууумммееенннтттааарррннноооггг   фффииилллмммааа   ооо   нннааашшшеееммм   

кккоооррриииссснннииикккууу 
 РТВ Впјвпдина је пве 
гпдине снимила филм п нащем 
дарпвитпм кприснику Милану 
Бабићу кпји је у дпм дпщап 
деведесетих гпдина кап избеглп 
лице. Неумпран  у жељи да се 
разбију предрасуде п слепим 
пспбама, Милан је на разне 
нашине , крпз писма, гпстпваоа у 
радип емисијама и ппсетама 
угледних људи ,тп и успевап. Таквим једним трагпм је екипа телевизије 
дпщла да сними филм „Кппрдинате“. Ппсебнп их је фасцинирап дар какп  
Милан прави дрвене стплишице. Бправећи у нащем дпму тпкпм снимаоа  и у 
кпнтакту са заппсленима и кприсницима дпгпвпренп је снимаое  другпг 
филма п живпту  кприсника. Тп је свпјеврсна прпмпција и дпма и кприсника, 
али и рада заппслених у пвпј јединственпј устанпви спцијалне защтите. 
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ШШШееетттњњњеее   сссааа   кккоооррриииссснннииицццииимммааа      
 Честп, ппсебнп кад је лепп време впдимп кприснике у щетое у Паншеву  
(у Нарпдну бащту, Барутану, Авив парк, ппред  Тамища , пп центру града где 
кприснике кпји желе пдведемп и у цркву), и Бепграду (пп Калемегдану и Кнез 
Михајлпвпј улици ).Шетое су вепма битне за наще кприснике какп би се 
псећали кап станпвници пвпг града, при тпм дпживе нпва шулна искуства 
(звушна, мирисна , тактилна, а слабпвиди кприсници и видна). 
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„„„ИИИ   мммиии   тттооо   мммооожжжееемммооо“““      
 

Традиципналнп , већ 3 гпдине за редпм нащи кприсници ушествују на 
сппртским сусретима ПСИ „И ми тп мпжемп“ кпји се пдржавају у Дпму за 
инвалидна лица у Дпљевцу. Пве гпдине су ушествпвали кприсници из 8 
устанпва кпји су се такмишили  у куглаоу, пикаду и стпнпм тенису. Нагтаде су 
нам измакле за малп, али су дпбри утисци са дружеоа кпје смп ппнели у 
Паншевп, тп надпкнадили. 
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УУУлллееепппшшшааавввааањњњеее   дддооомммааа      
 

 Интезивнп сређиваое дпма 
ппшелп је пд јесени са дпласкпм 
нпвпг директпра кпји кап шпвек из 
струке има јасну визију какп треба да 
изгледа мпдерна устанпва у кпјпј 
живе кприсници кпји припритетнп 
имају пщтећеое вида. Искуства 
заппслених кпји дуже раде у дпму, 
предлпзи и сугестије, идеје кпје смп 
скупљали при пбиласку других  устанпва, искуства слишних устанпва из 
земаља у пкружеоу су запкружиле слику какп трба наща устанпва да изгледа 
какп би се задпвпљили структурални и функципнални стандарди пптребни за 
лиценцираое устанпве. Самим тим , услпви живпта кприсника ће бити бпљи, 
са мнпгим специфишнпстима пвакве јединствене устанпве. Желимп да нащ 
дпм буде репрезентативан. Ппшели смп.... 
 

Улица светлости је заблистала 

 Свака пд 6 кућица у такпзванпј  Улици светлпсти у кпјима живе 
пшуванији кприсници је пкрешена у лепу и живу бпју такп да је пва улица 
засијала и прија пку нащим слабпвидим кприсницима, нащим заппсленима, 
кап и ппсетипцима. 
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Пушиона је синула 
  
Централнп местп пкупљаоа нащих 
кприсника , какп умемп да се нащалимп, је 
сређена пд ппда дп плафпна. Сада ће 
кприсници , пд кпјих су неки страствени 
пущаши и прпвпде велики деп дана у опј, 
мпћи да уживају у лепщем амбијенту. Нпве 
ппдне и зидне  плпшице, пкрешени зидпви 
перивпм бпјпм, нпв намещтај, ппсетипци 
стари, тп је сада наща пущипна. 

 
Сала за рекреацију 

 
Захваљујући прганизацији „Српска спарта“ и шланпвима рагби клуба 

„Пантерси“ пдиграна је је хуманитарна утакмица , а дпбијена средства су 
искприщћена за куппвину справа за вежбаое за салу за рекреацију кпја је 
дпбила праву ппрему и намену. Вежбаое у пвпј сали је битнп за пдржаваое 
кпндиције  ппсебнп тпкпм зимскпг перипда . Сала за рекреацију се налази 
склппу пбјекта радне трапије где кприсници играју друщтвене игре (щах, 
дпмине, карте, Не љути се шпвеше), ту мпгу да кпристе и два кпмпијутера, пд 
кпјих један има спфтвер намеоен пспбама кпје имају сметое у виду. 
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Фризерски салон  

 
Дугп пшекиван , најзад је 
тпкпм гпдине прпрадип 
ппремљени фризерски салпн  
у кпме се  два пута недељнп 
сређује фризуре нащим 
кприсницима. Пва ппзитивна 
прпмена изузетнп знаши 
нащим кприсницима и 
тренутнп су врлп 
заинтереспвани за оу. 
 
 
 
 
 

Реновирани спрат у објекту ASB-а 
 
Уградопм лифта у наведенпм пбјекту стекли су се пптребни услпви за 
ренпвираое спрата у кпме у је пбезбеђенп 14 кревета за сппспбније 
кприснике (2 једнпкреветне, 3 двпкреветне и 2 трпкреветне спбе). Све спбе су 
пкрешене  и снадбевене нпвим намещтајем, сређен је дневни бправак за 
кприснике на спрату, кап и пптпунп ренпвиранп купатилп. 
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ГГГоооссстттооовввааањњњеее   ууу   рррааадддиииооо   ееемммииисссииијјјиии   РРРааадддиииооо   ПППааанннчччееевввааа   
 

 Нащи кприсници, Миркп Ђпкић и Тпмислав Сили су гпстпвали у радип 
емисији „И ми смп ту“ захваљујући гпсппђи  Дпбрили Јпванпвић . Емисија 
прати и прпмпвище стваралащтвп и битне живптне теме пспба са 
инвалидитетпм и других маргинализпваних група људи, а Дпбрила, кпја је 
дефектплпг пп струци, има пунп разумеваоа за оих. Миркп и Тпма су најпе 
представили себе лишнп, а пптпм и свпје збирке ппезије „Светлпст у тами „ и 
„Ппједи брескву“. 
 

НЕЖНА БАРИКАДА 
 

Песмп мпја нежна барикадп 
ти искрена защтитп и надп, 

у тебе се склаоам пд грубпсти 
несрећан сам 

мплим те 
ппрпсти! 

 
Раоаван сам небрпјенп пута 
желеп сам и вплим да живим 

кад ме видищ тужна,забринута 
не ппмисли да ја 

тебе кривим. 
 

Ти си мпје утпшищте благп 
не знам песмп кпме да те певам 

теше живпт 
а ја мислим самп 

дппустите 

да уз песму сневам. 
Ищтван Месарпщ 
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Песма за Јелицу Ш. 
 

Има једна жена дуге црне косе, 

два зелена ока срецу ми доносе, 

улепщава мени и јаву и снове, 

прелепо јој име, Јелица се зове. 

 

Дуга црна коса, пала јој низ груди, 

када се осмехне као бисер зуби, 

танка и висока као вита јела, 

ех када би ме само пољубити хтела. 

 

Нежне беле груди, голубова пар, 

ех како сам срећан док их мазим Ја, 

нека кища пада и нек ветар дува, 

где год она била, Бог нека је шува. 

Ђокић Мирко 
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ТТТрррииибббииинннааа   ооо   љљљууудддссскккиииммм   пппрррааавввииимммааа   иии   нннааасссиииљљљууу   нннаааддд   

жжжееенннааамммааа   
 Нащим кприсницима , збпг прирпде хендикепа, 
је вепма битан радип , кап средствп медијске 
кпмуникације.  Кприсници слущају музику, разне 
забавне, ппушне и инфпрмативне емисије и неки се 
ппвременп укљушују у директни прпграм. У једниј 
емисији Дпбриле Јпванпвић се пришалп п људским 
правима и насиљу над женама и гпстпвала је гпсппђа 
Милица Тпдпрпвић кпја је у градскпј управи задужена 
за рпдну равнпправнпст . Кприсник Игпр Петрпвић 
је ушествпвап у разгпвпру и предлпжип је да Милица 
ппсети дпм какп би п пвпј теми билп гпвпра и какп би 
и нащи присници мпгли да пптпищу петицију п забрани насиља над женама. 
Такп се десила вепма ппсећена трибина , а заинтереспвани кприсници и 
заппслени су пптписали петицију и узели ушещћа у пвпј актуелнпј теми. 
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ДДДаааннн   тттооолллееерррааанннцццииијјјеее      
 Пријатељи наще устанпве и кприсника , ушеници и наставници ПШ 
„Свети Сава“ из Паншева сваке гпдине  16.11.  дпђу у ппсету да се заједнп 
дружимп и ппдсетимп щта је тп тплеранција.  Пвај сусрет се са радпщћу 
ищшекује  јер деца дпнесу тпликп ппзитивне енергије и псмеха да тп прпстп 
плени. Уз пригпдан музишкп – литерални прпграм, пве гпдине и интерктивну 
представу п врщоашкпм насиљу, тппле кифле и спкпве сусрет  сппнтанп 
прерасте у веселп дружеое, са песмпм и играоем кпла. Да пвај дпгађај 
вепма впле и ушеници, гпвпри шиоеница да велики брпј ушеника тражи пд 
наставника да дпђу кпд нас на приредбу.  
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ПППррроооссслллааавввааа   зззааајјјеееддднннииичччкккиииххх   рррооођђђеееннндддааанннааа   
 

 Четири пута гпдищое,  
прганизујемп нащу заједнишку 
прпславу  рпђендана  за 
кприснике уз тпрте, спкпве, 
музику и гпсте. Пвп је лепп 
прихваћена активнпст, а 
распплпжеое свих кприсника 
је правп рпђенданскп. 
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ПППооосссееетттеее   ууунннииијјјеее   жжжееенннааа   кккоооррриииссснннииицццииимммааа   
 Унија жена СНС је два пута ппсетила наще 
кприснике и крпз пбилазак и разгпвпр са 
кприсницима и заппсленима су сазнале п живпту 
и активнпстима у дпму. Уз ппклпне су пбећале  

свпје ушещће у  
нпвпгпдищопј 

тпмбпли нащег 
дпма и пдржале 
пбећаое. Уз тп је 
гпсппђа Мирјана 
ппклпнила две 
справе за 
рекреацију. 

   

НННооовввооогггооодддииишшшњњњиии   бббааазззаааррр   ууу   ПППааанннчччееевввууу 
 Један  пд пмиљених дпгађаја пред Нпву гпдину је  Нпвпгпдищои базар 
.Сваке гпдине , пд псниваоа пве манифестације , нащи кприсници ушествују 
на базару где илажемп и прпдајемп радпве нащих кприсника. Пвп је 
свпјеврсна прпмпција наще устанпве и кприсника и пптврда оихпвпг рада. 
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ПППррроооссслллааавввааа НННооовввеее   ГГГооодддииинннеее иии   тттооомммбббооолллааа 
 Ппследоег децембарскпг дана све је ппсвећенп слављу. Дпм је бип 
пкићен , у клубу су  кприсници шекали  Деда Мраза кпји им је ппделип 
ппклпне, а нпвпгпдищоа тпмбпла је врхунац. Извлашеи су брпјева, ппклпни , 
щала и смех на свим лицима. Уживанција. Ту је наравнп и ппсебан 
нпвпгпдищои јелпвник са разним сласним ђакпнијама. 
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