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Јошаничка Бања између могућности и жеља (I)

Циљ се зна - Како до њега?

Овај текст објављен је уз подршку општине Рашка , у оквиру пројекта „Богатство које се не користи“. 
Ставови изнети у тексту искључива су одговорност КВ НОВОСТИ и ни на који начин не представљају ставове и мишљења општине Рашка.

Јошаничка Бања - Савремени wellness 
и spa центар је општи циљ дефинисан 
документом Стратегија одрживог развоја 
општине Рашка 2009-2019 - Акциони 
план за период 2012-2016. Документ је 
направљен 2012. године уз финансијску 
помоћ Европске уније, а подржали су 
га Министарство за државну управу и 
локалну самоуправу, Стална конференција 
градова и општина 
и Немачка развојна 
агенција (ГИЗ). Он је 
инкорпориран у визију 
општине Рашка као 
модерне туристичке 
општине са очуваном 
животном средином, 
културним наслеђем и 
задовољним људима. 
Дакле, као и у многим 
другим случајевима у 
Србији, у документима 
су прилично јасно 
дефинисани циљеви барем 
са становишта потреба - 
жеља доносиоца. Колико 
су они као такви у корелацији 
са стварношћу – могућностима, 
друго је питање. Но, са 
становишта визије добро је, 
за почетак, да постоје тако, 
опште, дефинисани циљеви. 
Могу, и треба да, служе за 
мерење успешности, по фазама, 
активности коју спроводи 
једна организација, у овом 
случају општина Рашка, као јединица 
локалне самоуправе. Но, можда, није лоше 
разјаснити мало ближе појмове wellness и 
spa центрa јер, нажалост, то у овом документу,из нама 
непознатих разлога, није урађено, а треaбало је. Не 
због редефинсања постављених општих циљева или 
пак визије, већ због потребног појашњења актерима у 
активностима реализације планираног.

Сведоци смо да се, у свакодневном животу, све 
чешће срећемо са обе речи, wellness и spa, па нам 
се, на мах, може учинити да и знамо њихове речи. 
Посебно јер их, због дела већ реализованих садржаја 
тог типа, одмах везујемо са појмом бања. Барем у 
оном, општем, значењу које је доминантно код нас и 
које подразумева место богато лековитом водом или 
блатом у месту очуване природе. Забуну уноси појава 
wellness центара у великим, урбаним, срединама које 
немају напред поменуте природне ресурсе, а у којима 
се практикује и спроводи wellness концепт.

Па, о чему је, онда,реч? 
Wellness је енглеска реч 
која је дошла из Америке и 
састављена је из well-being 
(добро се осећати) и fitness 
(бити у форми). Доктор 
Halbert Dunn је крајем 
педесетих година прошлог 
века први први писао о 
посебним стањима здравља 
која подразумевају осећај 
доброг стања где се човек 

посматра као јединство тела, 
душе и ума, зависно од своје 
околине. Међутим, неки би, с 
правом или не, рекли ретким 
добрим странама глобализма 
је и све јача свест о значају 
заштите и очувања животне 
средине, из чега проистиче и 
потреба задовољења живљења 
у нетакнутој природи, односно 
задовољења потреба за чистом 
водом, храном и ваздухом. 
Дакле прави амбијент за 
спровођење wellness концепта 

је природа, посебно она нетакнута 
и која, попут Јошаничке Бање, 
располаже ретким, додатним, 

природним садржајима. У овом случају 
реч је о, ретким, хипертермалним водама 
са одређеним балнеолошким својствима.

Sanus per aqua (лат. водом до здравља), 
или скраћено spa што је, временом због 
белгијског градића Спа, места са бројним 
термалним изворима и лечилиштима, 
постало синомим за све бање.

Зато, у контексту дефинисања 
постојећег стања у коме се налази 

Јошаничка Бања и потреба његовог мењања на 
путу ка остварењу како поменутог општег циља, 
тако и развојне визије општине Рашка, треба, за 
почетак, евидентирати шта је све то што је, до сада 
угрожавало, а и сада угрожава природни амбијент, а 
самим тим и спровођење wellness концепта са водом 
као средством на путу до здравља.

То су, нажалост, људи, пре свих мештани 
Јошаничке Бање, са својим навикама и обичајима у 
односу према придодном богатству кога не примећују 
и према коме се, мање - више, неодговорно понашају. 
Или, погрешно сматрају да им, само, новац фали да 
реализују циљеве и испуне визију без потребе да 
било шта мењају у свом односу према богатству које 
им је поверено и кога су дужни да сачувају и за своје 
потомке.


