
 
 
Циљ  је  подстицање  младих,  одраслих,  жена,  старих  особа  са  инвалидитетом  (  ОСИ)  глувих  и  наглувих    на 
бављење спортом и рекреацијом, и на друштвени активизам, доприношењу и  јачању свести, стицању знања и 
изградњи  ставова  који  су  неопходни  за  прихватање  различитости,  инклузије,    одрживих  стилова  живота  и 
здравог начина живота,  побољшања квалитета живота,  већег осећања  задовољства и благостања, да њихов 
живот буде подношљив, ослобађу  тензија,  и бољих друштвених вештина ОСИ. 
 
Циљ пројекта је остваривање права на једнакост, инклузију, шанси младих, одраслих, жена, старих ОСИ глувих 
и  наглувих    у  друштву,  а  посебно  младих  из  осетљивих  група,  кроз  спортско‐едукативне  активности  које 
промовишу и доприносе развоју спорта особа са инвалидитетом и друштвеном укључивању. 

Даље, бавили смо се  јачањем и мотивисање младих  ОСИ да се баве спортом у циљу стварања свеобухватних 
услова  за  учешће  на  ПАРАОЛИМПИЈСКИМ  спортовима  ОСИ  према  оствареним  резултатима  на  државном 
првенству ССГС.  

Пројектом  је  обухваћен  већи  број  корисника  младих,  одраслих,  жена,  старих  ОСИ  ‐  глуви  и  наглувих  у 
активностима  које  су  фокусиране  и  креиране  према  потребама  циљних  група,  пружене  су    услуге  високог 
квалитета, а евалуација је показала заинтересованост корисника за даље постојање и његове одрживости. 
Циљ: 
Спортско  ‐  рекреативне  активности  организовани  и  спроведени  у  циљу  неговања  проактивне  улоге  ОСИ  ‐ 
глувих  и  наглувих  и  њихове  међусобне  солидарности.  То  подразумева  ангажовање  најпопуларнијих  и 
највиталнијих особа које клупске циљеве доживљавају као сопствене, као и охрабривање осталих чланова за 
учешће на бројним активностима према личном избору.  
Подршка: 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину Нови Сад препознао је,  и обезбедио финансијску одрживост, 
која је широко прихваћена и од стране спортских удружења за нове отворене облике заштите ОСИ ‐ глувим и 
наглувим лицима како би, уз постојећи пројекат, повезавши све релевантне секторе, понудила интегрални 
модел заштите и инклузију својим суграђанима ОСИ ‐ глувим и наглувима смењење постојеће дискриминације 
према ОСИ ‐ глувих и наглувих. 
У  складу  са  одобреним  средствима  за  2018.,  програм  смо  реализовали  у  целости  како  смо  га  пројектом 
календаром за 2018. планирали. 

1.  На  првенству  ВССГН  у  Суботици  у  организацији  спортског  деуштва  глувих  ''БАЧКА''  у  ПИКАДУ  у  мушкој  и 
женској конкуренцији, дана 08.10.2018. у коме је учествовало: 
1. УСРГ ВРШАЦ ‐ Вршац 
2. Спортско друштво глувих ЗВЕЗДА ‐ Зрењанин 
3. Спортско друштво глувих БАЧКА ‐ Суботица 
укупно је учествовало  пријављених 18 такмичара.  
 
РЕЗУЛТАТИ: 

ЕКИПНО/МУШКАРЦИ 

1.КОЛО   У.С.Р.Г‐ВРШАЦ‐СКГ ЗВЕЗДА   ‐ЗРЕЊАНИН  2:0 

СЛОБОДАН –СДГ/БАЧКА‐СУБОТИЦА 

2.КОЛО  СКГ‐ЗВЕЗДА ЗРЕЊАНИН‐СДГ/БАЧКА            0:2 

СЛОБОДАН УСРГ/ВРШАЦ 

3.КОЛО  СДГ/БАЧКА‐УСРГ/ВРШАЦ      2:1 

СЛОБОДАН –СКГ‐ЗВЕЗДА‐ЗРЕЊАНИН 

УКУПАН РЕЗУЛТАТ: 

1.МЕСТО  СДГ/БАЧКА    4 ПОЕНА 

2,МЕСТО УСРГ/ВРШАЦ  3 ПОЕНА 

3.МЕСТО СКГ/ЗВЕЗДА ЗРЕЊАНИН       1 ПОЕН 

 

ЕКИПНО/ЖЕНЕ 

1.КОЛО  СКГ‐ЗВЕЗДА‐ЗРЕЊАНИН –СДГ БАЧКА/СУБОТИЦА  2:1 



СЛОБОДАН УСРГ/ВРШАЦ 

2.КОЛО  УСРГ‐ВРШАЦ‐СКГЗВЕЗДА /ЗРЕЊАНИН         2:1 

СЛОБОДАН СДГ‐БАЧКА/СУБОТИЦА 

3.КОЛО  УСРГ‐ВРШАЦ –СДГ/БАЧКА СУБОТИЦА    2:0 

СЛОБОДАН СКГ‐ЗВЕЗДА /ЗРЕЊАНИН 

УКУПАН РЕЗУЛТАТ: 

1.МЕСТО УСРГ‐ВРШАЦ         4ПОЕНА 

2.МЕСТО СКГ ЗВЕЗДА /ЗРЕЊАНИН   3 ПОЕНА 

3.МЕСТО   СДГ‐БАЧКА/СУБОТИЦА    1ПОЕН 

ПОЈЕДИНАЧНО  МУШКАРЦИ: 

1.МЕСТО  ПОПОВИЋ МАРКО  СКГ‐ЗВЕЗДА/ЗРЕЊАНИН 

2.МЕСТО  ПОТУРАК СЕАД          СДГ‐БАЧКА/СУБОТИЦА 

3.МЕСТО  АЛЕКСАНДАР БОГДАНОВСКИ УСРГ/ВРШАЦ 

ПОЈЕДИНАЧНО ЖЕНЕ: 

1 МЕСТО  АЛЕКСАНДРА БАЛОГ  УСРГ /ВРШАЦ 

2.МЕСТО ЈЕВТИЋ МИМА              УСРГ/ВРШАЦ 

3.МЕСТО  ПОПОВ ЈЕЛЕНА        СДГ/БАЧКА/СУБОТИЦА 
 

 
 
 
2. На првенству Војвођанског савеза за спорт глувих и наглувих у СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ ‐ ПЕЦАЊУ НА 
ПЛОВАК, одржане дана 22. септембра 2018. у Вршцу.  
 
1. УСРГ ВРШАЦ Вршац ПРВО место екипно, укупни улов 3.871 кг.  
2. Спортско друштво глувих ЗВЕЗДА ‐ Зрењанин ДРУГО место екипно, укупни улов 389 кг. 
3. Спортско друштво глувих БАЧКА ‐ Суботица ТРЕЋЕ место екипно, укупни улов 0 кг 
 
У појединачној конкуренцији: 
ЗЛАТНУ медаљу освојио је Зоран Перин са укупним уловом 1.776 кг,  
СРЕБРНУ медаљу освојио је Иван Тодоровић са укупним уловом 1.340 кг   
БРОНЗАНУ медаљу освојио је Јожеф Кафка са укупним уловом755 грама.  
укупно је учествовало  пријављених 12 такмичара. 
  



 

3. На првенству Војвођанског савеза за спорт глувих и наглувих у ШАХУ екипно и појединачно, одржане дана 
07. октобра 2018. у Жабаљ укупно је учествовало  пријављених 16 такмичара. 
.  
 
‐ЕКИПНО/МУШКО 

‐1)КОЛО      СДГ‐БАЧКА –СКГ/ЗВЕЗДА   0:3 

                     УСРГ/ЖАБАЉ‐УСРГ‐ВРШАЦ  0:3 

‐2)КОЛО   УСРГ/ВРШАЦ –СКГ‐ЗВЕЗДА  0,5‐2,5 

                    СДГ/БАЧКА‐ УСРГ ЖАБАЉ   0:3 

‐3)КОЛО     УСРГ/ЖАБАЉ‐СКГ/ЗВЕЗДА  0,5: 2.5 

УКУПАН РЕЗУЛТАТ: 

1)МЕСТО     СКГ/ЗВЕЗДА          8 ПОЕНА 

2) МЕСТО     УСРГ/ВРШАЦ        6,05 ПОЕНА 

3)МЕСТО    УСРГ/ЖАБАЉ         3,05 ПОЕНА 

ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКО 

‐1) МАРКО ПОПОВИЋ –СКГ/ЗВЕЗДА          3 ПОЕНА 

‐2) КРУНИЋ СИНИША‐УСРГ/ВРШАЦ         2ПОЕНА 

‐3)КАНДРАЧ МИХАЈЛО СДГ/БАЧКА           1 ПОЕН 



 

ЕКИПНО/ЖЕНЕ 

‐1)МЕСТО   УСРГ‐ВРШАЦ                       2 ПОЕНА 

‐2)МЕСТО СДГ‐БАЧКА                             1 ПОЕН 

‐3)МЕСТО СКГ‐ЗВЕЗДА                            0,5 

 

ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ 

‐1)МЕСТО    ГРЧИЋ НАДА  УСРГ/ВРШАЦ   2ПОЕНА 

‐2)МИХАЈЛОВИЋ ИРЕНА СДГ/БАЧКА            1ПОЕН 

‐3)БЕЛОШ ЕРЖЕБЕТ         СКГ/ЗВЕЗДА          0,5 ПОЕНА 

 
 

 

4. На првенству Војвођанског савеза за спорт глувих и наглувих у СТОНОМ ТЕНИСУ екипно и појединачно, 
одржане дана 20. октобра 2018. у Зрењанин.  
На првенству В.С.С.Г.Н. У ЗРЕЊАНИНУ у организацији спортски клуб глувих ЗВЕЗДА?  У стоном тенису  у мушкој 
и женској конкуренцији,дана 20.10.2018Г у коме је учествовало: 



 

1. У.С.Р.Г. ВРШАЦ‐вршац 
2. С.К.Г.ЗВЕЗДА‐зрењанин 
3. С.Д.Г.БАЧКА‐суботица 
Укупно је учествовало пријављених  12 такмичара 
ЕКИПНО МУШКО/ 
1. УСРГ ВРШАЦ ПРВО МЕСТО ЕКИПНО 
      2. СДГ   БАЧКА ?СУБОТИЦА  ДРУГО МЕСТО ЕКИПНО 
     3. С.К.Г. ЗВЕЗДА‐ЗРЕЊАНИН ТРЕЋЕ МЕСТО ЕКИПНО 
Резултат: 
УСРГ ВРШАЦ ? СДГ‐БАЧКА/СУБОТИЦА         2 :1 
УСРГ ВРШАЦ‐ СКГ‐ЗВЕЗДА/ЗРЕЊАНИН        2;0 
СДГ БАЧКА‐СУБОТИЦА‐СКГЗВЕЗДА /ЗРЕЊАНИН          2:0 
ЕКИПНО/ЖЕНЕ 
.УСРГ ВРШАЦ  ‐СКГ ЗВЕЗДА/ЗРЕЊАНИН            2:0 
УСРГ ВРШАЦ ?СДГ БАЧКА/СУБОТИЦА               2:0 
СДГБАЧКА/СУБОТИЦА‐СКГ ЗВЕЗДА /ЗРЕЊАНИН  2:0 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
УСРГ ВРШАЦ ПРВО МЕСТО ЕКИПНО(ЖЕНЕ) 
СДГБАЧКА‐СУБОТИЦА ДРУГО МЕСТО 
СКГ‐ЗВЕЗДА/ЗРЕЊАНИН ТРЕЋЕ МЕСТО 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
МЈЕШОВИТО/ДУБЛ 
УСРГ ВРШАЦ  ПРВО МЕСТО (МЈЕШОВИТО ДУБЛ) 
СДГ БАЧКА/СУБОТИЦА ДРУГО МЕСТО 
СКГ‐ЗВЕЗДА/ЗРЕЊАНИН ТРЕЋЕ МЕСТО 
РЕЗУЛТАТ: 
УСРГ ВРШАЦ ?СКГ ЗВЕЗДА /ЗРЕЊАНИН      2:0 
УСРГ ВРШАЦ ?СДГ БАЧКА /СУБОТИЦА      2:0 
СДГ БАЧКА/СУБОТИЦА‐СКГ ЗВЕЗДА/ЗРЕЊАНИН  2:0 
ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКО 



ЈЕВТИЋ ЗОРАН ?ПОПОВ ДАВОР                     2:0                          (11:5   ,11:5) 
ЈЕВТИЋ ЗОРАН ?НЕНАД ЈОВАНОВИЋ           2:1                         (    11:8 . 11:4  ,5:11) 
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД‐ДАВОР ПОПОВ            2:1                          ( 11:9 .11:8    7:11) 
Упојединачној мушко/ 
ЗЛАТНУ МЕДАЉУ ОСВОЈИО ЈЕ ЗОРАН ЈЕВТИЋ 
СРЕБРНА МЕДАЉА ОСВОЈИО ЈЕ НЕНАД ЈОВАНОВИЋ 
БРОНЗАНА МЕДАЉА ОСВОЈИО ЈЕ ДАВОР ПОПОВ 
ПОЈЕДИНАЧНО /ЖЕНЕ 
УСРГВРШАЦ ?СКГЗВЕЗДА /ЗРЕЊАНИН       2:0                      (11:3  ,11:2) 
УСРГ ВРШАЦ  ‐СДГ БАЧКА/СУБОТИЦА     2:0                     (11:5  ,11:7) 
СДГ БАЧКА ?СКГ ЗВЕЗДА/ЗРЕЊАНИН      2:0                         11:6 ,11:7 
ЗЛАТНУ МЕДАЉУ ОСВОЈИЛА ЈЕ АЛЕКДАНДРА БАЛОГ 
СРЕБРНУ МЕДАЉУ ОСВОЈИЛА ЈЕ ПОПОВ ОЉА 
БРОНЗАНА МЕДАЉА ОСВОЈИЛА ЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ ОЛГА 
 ИЗВЕШТАЈ  ДЕЛЕГАТ : 
‐СВЕ ЈЕ ПРОТЕКЛО  У НАЈБОЉЕМ  РЕДУ.                         
  

5. На првенству Војвођанског савеза за спорт глувих и наглувих у КУГЛАЊУ екипно и појединачно, одржане 
дана 03. новембра 2018. у Зрењанин.  

 

На првенству војвођанског савеза за спорт глувих и наглувих у куглању  екипно и појединачно одржане дана 

03.нвембра 2018г у зрењанину 

Дома ћин овог првенства је СПОРТСКИ КЛУБ ГЛУВИХ  ЗВЕЗДА –ЗРЕЊАНИН   

Учествовале су :УСРГ‐ВРШАЦ 

                             СДГ‐БАЧКА‐СУБОТИЦА 

                            СКГ‐ЗВЕЗДА‐ЗРЕЊАНИН 

Укупно 16 такмичара 

‐резултати: 

Екипно/мушко 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

ПРВО МЕСТО  ОСВОЈИЛА ЈЕ  ЕКИПА      СДГ‐БАЧКА/СУБОТИЦА         СА 319 (ЧУЊЕВА) 

ДРУГО МЕСТО ОСВОЈИЛА ЈЕ  ЕКИПА   СКГ‐ЗВЕЗДА/ЗРЕЊАНИН        СА  259 (ЧУЊЕВА) 

ТРЕЋЕ МЕСТО ОСВОЈИЛА ЈЕ  ЕКИПА   УСРГ‐ВРШАЦ                              СА 220(ЧУЊЕВА) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКО 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

ЗЛАТНУ МЕДАЉУ  ОСВОЈИО ЈЕ  ПОТУРАК СЕАД      СА 114 (ЧУЊЕВА) СДГ/БАЧКА‐СУБОТИЦА 

СРЕБРНУ МЕДАЉУ ОСВОЈИО ЈЕ  ПОПОВ ЖАРЕ       СА 114(ЧУЊЕВА) СДГ/БАЧКА СУБОТИЦА 

БРОНЗАНА МЕДАЉА ОСВОЈИО ЈЕ БАЛОГ ЗЛАТИБОР СА107(ЧУЊЕВА)УСРГ‐ВРШАЦ 

ЕКИПНО/ЖЕНЕ 

ПРВО МЕСТО ОСВОЈИЛА ЈЕ  ЕКИПА УСРГ –ВРШАЦ          СА   67 (ЧУЊЕВА)                  

ДРУГО МЕСТО ОСВОЈИЛА ЈЕ ЕКИПА СКГ/ЗВЕЗДА             СА 50  (ЧУЊЕВА) 

ТРЕЋЕ МЕСТО ОСВОЈИЛА ЈЕ ЕКИПА СДГ‐БАЧКА/СУБОТИЦА  СА 41(ЧУЊЕВА)   

ПОЈЕДИНАЧНО /ЖЕНЕ 

ЗЛАТНУ МЕДАЉУ  ОСВОЈИЛА ЈЕ  АЛЕКСАНДРА БАЛОГ СА    67 (ЧУЊЕВА)  УСРГ‐ВРШАЦ 

СРЕБРНУ МЕДАЉУ ОСВОЈИЛА ЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ ОЛГА СА  50 (ЧУЊЕВА) СКГ‐ЗВЕЗДА‐ЗРЕЊАНИН    

БРОНЗАНА МЕДАЊУ ОСВОЈИЛА ЈЕ ПОПОВ ЈЕЛЕНА СА        41(ЧУЊЕВА) СДГ БАЧКА‐СУБОТИЦА 

СУДИЈЕ ОВОГ ТАКМИЧЕЊА СУ БИЛИ ПОПОВИЋ МАРКО  И БЕЛОШ ВИТОМИР 

ИЗВЕШТАЈ СУДИЈЕ:  ТАКМИЧЕЊЕ ЈЕ ПРОТЕКЛО У НАЈБОЉЕМ РЕДУ. 

ДЕЛЕГАТ ВССГН ЈЕ БИО БАБИЋ ДРАГАН. 

ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА: 

ТАКМИЧЕЊЕ ЈЕ ПРОТЕКЛО У НАЈБОЉЕМ РЕДУ.               
 

5. На првенству Војвођанског савеза за спорт глувих и наглувих у СТРЕЉАШТВУ ‐ ВАЗДЗШНОМ ПУШКОМ екипно 
и појединачно, одржане дана 17. новембра 2018. у Вршцу.  

 

 

Укупно 16 такмичара 

‐резултати: 

Екипно/мушко 

ПРВО МЕСТО  ОСВОЈИЛА ЈЕ  ЕКИПА    УСРГ‐ВРШАЦ     184 ПОЕНА                           



ДРУГО МЕСТО ОСВОЈИЛА ЈЕ  ЕКИПА   СДГ‐БАЧКА/СУБОТИЦА    183 ПОЕНА     

ТРЕЋЕ МЕСТО ОСВОЈИЛА ЈЕ  ЕКИПА   СКГ‐ЗВЕЗДА/ЗРЕЊАНИН   19 ПОЕНА    

Појединачно: 

1. ЗЛАТНУ МЕДАЉУ ОСВОЈИО ЈЕ  ИВАН   СДГ‐БАЧКА/СУБОТИЦА    107 ПОЕНА     

2. СРЕБРНУ МЕДАЉУ ОСВОЈИО ЈЕ ЗЛАТИБОР БАЛОГ 97 ПОЕНА  

3. БРОНЗАНУ МЕДАЉУ ОСВОЈИО ЈЕ АЛЕКСАНДАР БОГДАНОВСКИ  87 ПОЕНА  

Екипно/ женско 

ПРВО МЕСТО  ОСВОЈИЛА ЈЕ  ЕКИПА    СДГ‐БАЧКА/СУБОТИЦА   92 ПОЕНА                           

ДРУГО МЕСТО ОСВОЈИЛА ЈЕ  ЕКИПА   УСРГ‐ВРШАЦ     78 ПОЕНА     

ТРЕЋЕ МЕСТО ОСВОЈИЛА ЈЕ  ЕКИПА   СКГ‐ЗВЕЗДА/ЗРЕЊАНИН   13 ПОЕНА    

Појединачно: 

1. ЗЛАТНУ МЕДАЉУ ОСВОЈИЛА  ЈЕ   ИРЕНА СДГ‐БАЧКА/СУБОТИЦА    92 ПОЕНА     

2. СРЕБРНУ МЕДАЉУ ОСВОЈИЛА ЈЕ АЛЕКСАНДРА  БАЛОГ 78 ПОЕНА  

3. БРОНЗАНУ МЕДАЉУ ОСВОЈИЛА ЈЕ ЕРЖЕБЕТ БЕЛОШ  13 ПОЕНА  

 

 

 
 
 

''ДАН ЗА СВЕ НАС - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ'' 
У свету се данас обележава Међународни дан толеранције, дан када се подсећа на то да је потребно 
уважавати туђе мишљење, осећања и уверења. 
Генерална Скупштина Уједињених нација је 1996. године позвала земље чланице да установе Дан 
толеранције у складу с Декларацијом о принципима толеранције која је потписана од чланица 16. 
новембра 1995. године. 
Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање богатства различитости у светским културама, 
форма изражавања и начин да будемо људи – UNESCO-ова је дефиниција за толеранцију. 
UNESCO је проглашењем међународног дана толеранције скренуо пажњу на бројне међународне 
акте који се тичу људских права, укључујући Конвенцију о грађанским и политичким правима, 
Конвенцију о елиминацији свих облика дискриминација жена, особа са инвалидитетом, расне 
дискриминације, као и Конвенција о спречавању и кажњавању злочина геноцида, те бројне друге. 
“Толеранција представља прихватање различитости у најширем смислу и свест да свако људско биће 
заслужује поштовање. То није израз слабости, попустљивости нити је негативна особина. 
Толерантна особа је она која се држи својих уверења, али и прихвата чињеницу да и други имају 
право на своје мишљење као и право да буде оно што јесте. Толеранција се мора учити, као што 
морамо научити и како да сукобе мирно решавамо јер су они саставни део живота свакога од нас. 
Сви заједно треба да градимо културу мира, толеранције и разумевања, и да радимо на стварању 



отвореног и толерантног друштва које уважава различитост и свима пружа једнаке шансе и 
могућности”. 
Запитати се „Што је то толеранција?“ нема бољег тренутка него сада када славимо (или бисмо 
требали славити!) Међународни дан толеранције.  
Толерисати значи допустити људима да живе своја уверења, све док не угрожавају туђа  права. 
Толерирати значи омогућити свима да искажу своје мишљење (да, чак и оно супротно од нашега). 
Толерирати значи ширити своје видике прихваћајући туђе. 
Толеранција је основни предуслов демокрације. 
Толеранција је семе квалитетног друштва. 
Толеранцијом, човек показује своју величину. 
Толеранција је хармонија у различитостима. 
Толеранција је врлина која омогућује мир.  
Толеранција је поседица поштовања других људи и оних који су према нама били неправедни. 
Толеранција значи да не подлежемо љутњи и жељи да повредимо другога. Негативне осећаје 
можемо имати према ономе што је нетко учинио, дакле, према чину, али не према чинитељу, тј. 
особи. 
Требали бисмо сачувати мир, јер само тако можемо видети дугорочне и краткорочне последице 
својих одлука. Миран ум је користан да бисмо могли водити свој живот и решавати проблеме. Данас 
више него икада морамо тежити ненасилним решењима заснованим на толеранцији и узајамном 
поштовању у сврху очувања културног наслеђа свих људи. 
Доследно поштовање људских права, бити толерантан, не значи толерирање социјалних неправди 
или одбацивање или слабљење туђих уверења. 
То значи бити слободан, чврсто се држати својих уверења и прихваћати да се и други држе својих. 
То значи прихваћање чињенице да људска бића, природно различита у својим наступима, 
ситуацијама, говору, понашању и вредностима имају право живети у миру и да буду какви јесу. 
Такође значи да се нечија виђења не намећу другима. 
Надам се да ће вам барем данас “толеранција” бити у подсвести и да ћете деловати у складу с њом! 
Обележавање Међународног дан толеранције обележили смо заједно са гостима из Суботице и 
Зрењанина у просторијама Удружења глувих и наглувих Вршац. 
 
 
Зоран Јевтић Извршни Директор УГН Вршац 
 
 
 
 

 
 
 



 
РЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАК КУД  ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ СРЕБИЈЕ - ПОЖАРЕВАЦ 

        Удружење глувих и наглувих Вршац, је дана 17. октобра о.г учествовао на Републичком   
Фестивал К.У.Д-а, глувих и наглувих Србије, у Пожаревац, у области драмско - пантомимско 
остварење и  рецитације - рецитали.     
    У обласити рецитације - рецитала.     

       '' ТИХО'' Мире Алечковић рецитовао је Златибор Балог, који је одлуком жирија освојио четврто 
место. 
           Сврха учешћа на фестивалу је указивање на стваралачки рад и могућности извођача програма 
на јавној културној сцени, ширећи поруку да особе са инвалидитетом требају имати иста права и 
обавезе попут других грађана, те на тај начин подстицати, представе приказане на фестивалу 
изазвали су велику пажњу у јавности. Циљ је остварен, јер смо приказали способности и  
могућности стваралаштва глувих људи, тако и приказивање способности у уметничком погледу, који 
су да тада били само објекат саосећања и самилости, док њихове стваралачке способности нису 
познаване. 
         Овакве манифестације могу допринети упознавању шире јавности о правима, положају и 
потребама особа са инвалидитетом, побољшању комункације, прихватању различитости, створимо 
околину која ће бити приступачна, без препрека и баријера. рушењу постојећих предрасуда о 
особама са инвалидитетом, а у исто време драмски програми подстицајно делује да се млади 
режисери охрабре на стварање нових драмских и уметничких остварења. 
       Овај Фестивал показује да подржава богатство различитости, а не још једну смотру на којој 
аутори једни другима дају награде, већ место развоја аматерског позоришта ове највеће 
маргинализоване популације тј. особа са инвалидитетом. 



 
 

 
Зоран Јевтић  

Извршни директор УГН Вршац 
 


