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На пут је кренуло нас 
једанаест.  Ми смо 
Сања, Мими, Анита, 
Јелена, Саша, Срђан, 
Лена, Данијел, Војин, 
Ива, Алекса, Нена и 
Невена. Различитих 

смо генерација, интересовања и 
образовања. Повезује нас зајед-
ничка мотивација да проширимо 
своја знања из области инклузије, 
да видимо како то функционише 
у Европи и да кроз путописне 
репортаже то приближимо на-
шим суграђанима. Жеља свих 
нас је да се побољша положај 
особа са хендикепом у нашем 
граду, а најбољи начин је да по-
пут новинара о овом проблему 
причамо, пишемо и скренемо 
пажњу јавности. У томе су нам 
помогле дугогодишње новинар-
ке и уреднице Гордана Божић и 
Слађана Обрадовић Чукарић. Са 
њима смо прошли брзу и интен-
зивну корисну обуку. Оне су нам 
током курса кроз практичан рад 
приближиле основна правила 
новинарства: како се пишу вести, 
извештава за медије и доносе пу-
тописне репортаже.

 ■ Непроспавана ноћ

Неизвесност, нагађања, срећа 
због могућности да путујемо и 
одговорност - осећања су која 

су се мешала у сваком од нас. 
Где идемо, шта ћемо видети, да 
ли ће бити напорно, или можда 
досадно?

По доласку на аеродром, ипак, 
сви смо признали да смо имали 
непроспавану ноћ, били смо уз-
буђени, а многима од нас био је 
то први лет авионом. Неки су се 
и бојали висине. Мало смо се по-
знавали од раније, али, верујте 
нам, ми смо једна невероватна 
група младих људи, спремна за 
дружење, толерантна, комуника-
тивна, ведрог духа и, најлепше од 
свега, духовита.

За нас који смо први пут про-
лазили аеродромске процедуре, 
кретање кроз тунел који води до 
авиона и пролазак кроз та врата 
деловали су као сцена из филма. 

Следећих сат времена ужива-
мо у прелепим призорима, мења-
мо се да свако седне до прозора 
и ужива у делу пејзажа неке од 
земаља изнад којих летимо. 
Слећемо на аеродром „Тегел” у 
Берлину, за већину нас у један 
потпуно нови, нови свет.

На аеродрому нас дочекује 
домаћин Ахим Риман. Ради у 
организацији „Јанун”. Он је ос-
мислио програм „Инклузија и 
новинарство”, за који му је Ев-
ропска унија доделила средства 
за реализацију. Он више од 15 

година ради бројне пројекте ху-
манитарног карактера, са жељом 
да помогне деци Крагујевца и 
Србије. Изузетно је наклоњен на-
шем народу, а то се најбоље виде-
ло по срдачном дочеку. Појавио 
се насмејан у мајици Црвеног 
крста Крагујевац, коју је обукао 
за ту прилику. Ни он није спавао 
целе ноћи. Требало је јако рано 
да стигне у Хановер, преузме 
опрему за снимање и на време 
ухвати воз за Берлин. 

До поласка воза за Хановер, 
осмислио је кратку туру кроз 
Берлин у којој смо уживали, ше-
тајући се слободно и опуштено 
заједно са туристима из целог 
света, а становници Берлина, 
који су се препустили сунцу и 
кафи у лежаљкама у бројним ка-
фићима на обали реке, верова-
тно, препричавали своје утиске 
о претходном дану, који је био 
најтоплији у историји Немачке. 
Цела Западна Европа је горела од 
врућине. Било је преко 40 степе-
ни данима.

 ■ Утисци из Берлина

На десет минута лаганог хода 
од железничке станице где смо 
изашли, дошли смо до самог 
средишта Берлина. Испред нас 
налази се зграда Рајхстага. Иза 
Брандербуршка капија. Аме-
ричка и Француска амбасада 
гледају једна у другу. На Пари-
ском тргу нашли смо се у сред 
скупа који су организовали Ко-
рејци обучени у традиционалне 
ношње, заступајући нове поли-
тичке ставове. Овај трг је место 
где милиони туриста погледом 
на доле могу да виде остатке 
Берлинског зида који је делио 
Немачку на источну и западну. 
Још увек се јасно види линија 
која је одвајала две државе, а 
један народ. 

На монументални споменик 
посвећен убијеним Јеврејима то-
ком Другог светског рата скреће 
нам пажњу наш домаћин Ахим. 
Осмишљен као лавиринт, данас 
је то уједно и Меморијални спо-
меник Европе. На тргу све ври 
од ужурбаног живота. Пословни 
свет на електричним тротинети-
ма, бициклима. Туристи у група-
ма са својим водичима. Иза трга 
је парк. Са друге стране је из-
грађен пословни део Берлина са 
вишеспратницама као у Њујорку.

Занесени причом, звуцима, 
људима, парком, музиком, сат и 
по прошао нам је за трен. Жури-
мо на железничку станицу. Про-
лазимо поред широких булевара 
са три траке по којима се крећу 
аутомобили невероватне лепоте 
– и цене. Нигде више „бе-ем-веа“ 
„аудија“ и „мерцедеса“. „Загрми“ 
и по неки „мустанг“, „ламборџи-
ни“. Овде видети „порше“ на ули-
ци је као код нас „пунто“. 

Немачка је земља јаке еконо-
мије, вредних људи, дисциплине. 
И то се види на сваком кораку. 
Бициклисти су веома поштова-
ни. За њих постоје посебне ста-
зе, паркиралишта. Људи свих 
раса сливају се ка железничкој 
станици. Ускоро нам полази воз 
за Хановер.

Железничка станица у Бер-
лину, коју остављамо за собом, 
прича нам Ахим, спој је модерне 
и традиционалне немачке архи-
тектуре. То је грађевина која но-
си атрибуте: најскупље, најлепше 
и највеће станице у свету. Пето-
спратна челична грађевина, са 
провидним кровом направљеним 
од 9.117 стаклених плоча. Напра-
вљена је на месту старе зграде и 
кроз станицу свакодневно прође 
240 хиљада путника.На неколико 
нивоа, налази се на стотине про-
давница, ресторана, књижара, 
продавние са разним слаткиши-
ма у којима смо нашли гумене 
бомбоне на меру. Возови долазе 
и одлазе свака два минута у раз-
ним правцима.

Нисмо стигли да заспимо у во-
зу, пуни утисака, са осећањем да 
смо у сигурним Ахимовим рука-
ма, разговарали смо и постајали 
све блискији.

Мушки део групе упијао је сва-
ку Ахимову реч о „фолсвагено-
вој” фабрици аутомобила, поред 
које смо пролазили. 

Стижемо у Хановер, увече око 
пола десет. Али, овде је још увек 
дан. Схватамо колико смо далеко 
од својих домова, али осећамо се 
као код куће. Возимо се метроом 
до зграде у којој смо смештени. 
Многима од нас ово је први пут 
да се у једном дану вози авио-
ном, метроом и возом.

Наш смешатај је у мирном 
делу Хановера. Долазе и остали, 
сви срдачни, спремни за дру-
жење и сарадњу. Тек што смо се 
ми Срби међусобно упознали, а 
ево нових људи, који као и ми 
желе да више сазнају о инклузији 
у свом граду и региону.

Наши преводиоци Лена и 
Срђан дошли су директним ле-
том из Београда до Хановера. И 
пре нас су упознали град, не слу-
тећи да ће им то бити последње 
слободно време у наредних десет 
дана. Иако смо мала група нови-
нара, имали смо много питања и 
да није било њих, ниво знања и 
количина информација би били 
оскудни. 

Домаћини су нам припреми-
ли вечеру, а након тога смо се 
упознали са планом за наредних 
десет дана. Наставили смо, по-
том, да се упознајемо, смејемо, 
причамо о дану који је остајао за 
нама и дану пред нама. Сутра је 
Иви рођендан, а ми смо почели 
да га славимо те ноћи.

Наставиће се

Захваљујући Програму немачко-српске размене на 
тему „Инклузија и новинарство”, одабрана група 
младих Крагујевчана, чланова Удружења студената 
са хендикепом и волонтери Црвеног крста, 
боравили су у Хановеру, у Доњој Саксонији. Попут 
правих новинара забележили су све што су видели 
и доживели са жељом да скрену пажњу јавности на 
проблеме особа са хендикепом   

МЛАДИ КРАГУЈЕВЧАНИ У УЛОЗИ НОВИНАРА У НЕМАЧКОЈ

Авион, метро, па воз - уживање

УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА СА ХЕНДИКЕПОМ КРАГУЈЕВАЦ

Једнаке могућности за све
Удружење студената са хендикепом Крагуејвац основано је 2004. 

године са циљем да обезбеди равноправност за младе са хендикепом 
на Универзитету у Крагујевцу, као и да мотивише младе са хендике-
пом да наставе своје школовање. 

Удружење се бори за остваривање и поштовање људских права и 
изједначавање могућности за младе људе  и студенте са хендикепом 
кроз стварање услова за инклузивно формално и неформално об-
разовање и примену социјалног модела. Данас, УСХ КГ представља 
растућу мрежу партнерских организација у Београду, Нишу, Подго-
рици и Крагујевцу и броји преко 250 чланова. Свака од партнерских 
организација је независна и регистрована код државнх органа.

Активности Удружења везане су за социјални модел приступа хен-
дикепу, борбу против дискриминације, поштовање различитости и 
људских права, изградњу цивилног друштва, једнаке могућности за 
све, социјалну инклузију и одговорност, развој инклузивног формал-
ног и неформалног образовања, запошљавање особа са хендикепом 
на отвореном тржишту рада.

У  периоду од 15 година, од како постоји, кроз Удружење је прошло 
и у његовом раду је учествовало, директно или индиректно, више од 
STO младих људи. Од свих студента са хендикепом који су били и 
остали чланови Удружења и након студирања, само њих троје није 
завршило факултет, што указује на то да Удружење испуњава јед-
но  од својих главних циљева. У пракси се показало да су студенти 
са хендикепом веома мотивисани да заврше студије, тако да међу 
свршеним студентима има дипломираних филолога, билога, еконо-
миста, правника, медицинара, музичких уметника – соло певање, 
магистара и доктора наука.

УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА НА БЕОГРАДСКОМ АЕРОДРОМУ
           

ЦЕЛА ГРУПА ИЗ КРАГУЈЕВЦА ИСПРЕД РАЈХСТАГА У БЕРЛИНУ


