
1 
 

  

Jул,2020 
 



2 
 

Зовем се Катарина Кривокапић. 
Рођена сам 19.12. 1984.  у  Котору, на 
мору. Живим у Кули са мамом. Моје 
друштво из боравка као и чланови моје 
породице кажу за мене да сам вредна као 
пчела. У боравку сам упознала много 
добрих другова које пуно волим. Они за 
мене кажу да сам увек весела и лепо 
расположена. Радо помажем другарима 
из боравка кад год је потребна нека 
помоћ. Ценим искрене пријатеље, не 
волим кадa неко лаже и када се неко 
тужака. У боравку највише волим да 
учествујем у припреми оброка и 
одржавању хигијене. Мами помажем у 
башти тако што садим и окопавам 
поврће.Волим да слушам музику 80 –их 
и  90 –их година, народну и забавну као 
што су: Нови фосили , Валентино, ОК 
бенд, Лепа Лукић, Лепа Брена. Омиљена 
песма ми је песма Лепе Брене „Ја немам 
други дом“.  
Пратим серије: „Бела лађа“, „Друго име 
љубави“ и „Игра судбине“. Срећна сам када могу да путујем због лепих 
предела. До сада сам била на југу Србије у Блацу, у Котору и Добрим 
водама на мору, Ивањици, Србобрану,Оџацима, Суботици, Новом Саду и 
Зрењанину. Имам симпатију, Перишу из Оџака. Омиљено годишње доба 
ми је јесен. Највише волим да једем печену паприку, лубенице и диње.    
У слободно време волим да шетам, купам се у базену и бирам шта ћу 
обући. 
Највећа жељe су ми да имам своју кућу и  собу и да се више дружим у 
слободно време са пријатељима. 
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У овом броју имали смо жељу да наш 
саговорник буде директор Марко.Шта је 

то што нас је занимало у вези њега 
прочитајте у наставку.И да,пре 

објављивања текста директор је 
прочитао текст и сложио се са његовом 

објавом.Више о томе у наставку...  

 

 

 

 

 

 

НИКОЛА:Интересује нас јел имаш времена за један интервју са 
нама јер би нам то много значило да би смо проширили концепт 

часописа и привукли што више читалаца? 

МАРКО:Наравно да имам Никола али имам и један услов ако је 
могуће? 

НИКОЛА:Слушам. 

МАРКО:Ја бих да пре него што ви објавите прочитам тај текст.Ја 
не волим да се ишта објављује што ја нисам прочитао,да би сте ви 
верно пренели оно о чему смо ми причали.Ето то ми је битно,а да 

ли је могуће? 

НИКОЛА:Могуће је.Уз обострани интерес и задовољство могуће је. 
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МАРКО:Браво Никола,онда смо се све договорили!Слушам вас све. 

НИКОЛА:Шта је утицало на избор занимања којим се бавиш? 

МАРКО:На избор занимања којим се бавим утицало је 
волонтирање.Случајно сам почео да волонтирам,па ми се јако 

свидело дружење са вама(односно са онима који су тад били ту-
Николина,Мирослав и други),и тако сам одлучио да то буде моје 

занимање. 

НИКОЛА:Како си дошао на идеју да се запослиш баш овде у 
боравку? 

МАРКО: (смех) Право да ти кажем нисам ту пуно ни размишљао 
јер сам овде волонтирао и први пут се сусрео са својим будућим 
послом.Када сам завршио факултет,искрено нисам ни размишљао 
да идем негде друго да радим.Било је неких идеја и понуда да би 
то могло,али мени се некако највише свидело ово овде и ви.Већ 

смо се били јако добро упознали и везали једни за друге па ми је 
било логично да се ту вратим,те нисам имао неких дилема око 

тога. 

НИКОЛА:Како је изгледао твој почетак рада у боравку? 

МАРКО:Мој почетак рада у боравку је изгледао сасвим другачије 
него сад,и сасвим другачије него што боравак изгледа.Било је 

мало мање вас који сте користили боравак,много мање људи који 
су радили,и биле су јако велике групе.Код мене је била 

Николина,Адријана,Ђура,Бојан,Викица,Дина итд,и услови су били 
мало лошији него сад.Имали смо мање соба,намештаја,средстава 
али смо ми били задовољни и узбуђени што радимо и то нам није 

сметало.Мени је било лепо што сам био са малом децом(тад су били 
мали) и онда смо углавном радили то шта би они радили да иду у 

школу(стицајем оклоности неки су и ишли а неки не),и било нам је јако 
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занимљиво.Имали смо разне лекције,практичне активности,контролне 
задатке и провере,и свашта нешто,а онда смо почели да идемо на 

екскурзије па нам је то било први пут да идемо негде на спавање...Све је 
било јако интересантно јер нам је био први пут у много тога. 

НИКОЛА:Некада си радио у групи,да ли ти недостаје групни рад?  

МАРКО:Па признајем недостаје ми.То је јако лепо,али ми свиђа и ово 
што сад радим.Ипак мислим да ћу једног дана у сваком случају да се 
вратим на тај групни рад.Недостаје ми то да имаш своју групу коју 

виђаш сваки дан,да имамо нека своја правила живота,понашања унутар 
Установе,да имамо свој мали посебан свет и то је лепо. 

НИКОЛА:Како си постао директор? 

МАРКО:Па знаш како,директор се постаје тако што те на пример неко од 
нас изабере,тј та Скупштина коју чине родитељи,корисници,запослени и 
људи из других установа.Постао сам директор зато што сам ја мислио да 
могу да унапредим то што ми радимо,да изгледа боље,да створимо боље 

услове за рад,па сам се кандидовао када су били избори за 
директора.Само сам први пут победио,а други пут нисам имао против 

кандидата.Тако да и нису биле неке победе кад сам био сам. 

НИКОЛА:Па да не можеш да се такмичиш сам против себе. 

МАРКО:Е па можеш!Увек се такмичиш против самог себе јер на 
пример,ако ти данас откуцаш једну страну текста,али следећи дан 

откуцаш две,па онда за два дана стигнеш и три станице дневно,значи 
такмичиш се са самим собом да будеш бољи него јуче. 

НИКОЛА:Што је по мало необично... 

МАРКО:Па знаш како Никола ако имаш неке амбиције ,а свако треба да 
их има,најгоре је нема ти их,и сваким даном си бољи у нечему то је 

такмичење са самим собом. 
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НИКОЛА:Ми мислимо да си успешан у своме послу,имаш ли неки савет 
за успех? 

МАРКО:Па ето сад сам ти рекао,то је успех да се такмичиш сам са собом 
и мислим да је јако битно да верујеш у то што је твоја идеја и кад сви 

други не верују,и да будеш упоран.Ја барем мислим да су то 
најбитније ствари за успех. 

НИКОЛА:Волиш ли свој посао? 

МАРКО:Волим,да. 

НИКОЛА:Шта те чини срећним у послу којим се бавиш? 

МАРКО:Увек ме чини срећним успешан резултат.Ако радим са 
неким дететом онда ме чини срећним кад оно савлада то што до 

тад није знало,ако радим са родитељем чини ми срећним да 
родитељ увиди неке ствари које до сад није.Ако радим нешто 

канцеларијски овде за Удружење онда ме учини сречним кад тај 
неки процес дође до краја па ми видмо да је то било добро.Увек 

тај позитиван резултат на крају. 

НИКОЛА:Како гласи твој мото у послу којим се бавиш? 

МАРКО:Искрено немам неки мото,али ја мислим да ништа није 
непромењиво,да увек може да се промени. 

НИКОЛА:Свакодневно се сусрећеш са предрасудама због посла 
којим се бавиш,како одреагујеш и на који начин се бориш 

против њих? 

МАРКО:Ја мислим да те предрасуде овде у послу којим се ми 
бавимо нису уопште тако страшне као предрасуде 

које,рецимо,људи могу да имају о теби,Николини,Мирославу,пре свега о 
људима који имају неку врсту инвалидитета и хендикепа.То су 
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предрасуде које су јако лоше и јако опасне.Што се тиче предрасуда о 
послу,мало је глупо да се ја вређам на њих ако тебе не вређају 
оне о свима нама заједно.Оно што је мени јако лоше је то што 

људи који никад нису дошли код нас и боравили мисле да знају 
како изгледа то што ми радимо,и имају неке своје идеје 

унапред.Сматрам да је и наш и ваш посао да људима 
објашњавамо(јер све предрасуде долазе из незнања). 

 

МИРОСЛАВ:На који начин одмараш и скупљаш снагу за свој рад 
на новим циљевима? 

МАРКО:Одмарам активно-или се играм са децом,или шетам 
пса,или некад нешто читам или гледам ТВ.Некад радим 

потпуно глупе ствари на пример-седнем,пијем кафу и гледам 
кроз прозор и не видим и не чујем ништа.Зависи какв ми је 

дан,различит ми је и одмор. 

МИРОСЛАВ:Да ли си задовољан нашим постигнућима у раду? 

МАРКО:Јако!Јако сам задовољан и јер нико није исти као што 
је био кад је дошао,и што се стално нешто мења.Волим кад се и 

људи и ствари стално мењају. 

МИРОСЛАВ:Имаш ли идеју којим пословима би се и ми могли 
бавити? 

МАРКО:Хммм...ја волим да радимо практичне ствари,или неке 
вештине.Да бринете о себи,да се бавите неким занимањем као 

што је и ово сад што радите,и волим то када радимо и неке 
ставри које раде и други људи и када то приказујемо другим 
људима.Као што су биле представе,часопис,журке или нека 

гостовања на радиу или телевизији,јер људи се јако изненаде када виде 
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шта ми све овде заједно радимо,шта ви све то можете а они не очекују  
од вас. 

НИКОЛИНА:Да ли ти је потребна помоћ у нечему? 

МАРКО:Могу ти рећи да јесте. Пре ми није била помоћ толико 
потребна јер је и нас било мање,па самим тим и мање обавеза и 
послова.А сад већ има јако пуно различитих послова,јако пуно 

објеката,корисника и радника и сад мислим да ми већ треба 
помоћ око тога.Али то се и дешава,сви ми помажу.Свако прихвати 

да када треба да помогне,мало изађе са посла и уради нешто 
другачије него што иначе ради. 

 

НИКОЛИНА:Шта највише волиш да радиш у слободно време? 

МАРКО:Ја највише волим кад сам слободан да се играм са децом 
као што сам већ рекао,или да читам(мада кад сам јако уморан 

врло брзо заспем  ).Уз то волим да нађем неке емисије на 
Јутјубу па пустим да гледам. 

НИКОЛИНА:Кога би предложио за следећи интервју? 

МАРКО:Ако мислите на запослене...Хммм...Могу да предложим 
Јовану Кривокућу као васпитачицу са најдужим радним стажом 

васпитача,али иТибора као нашег главног кувара,а није неко кога 
стално виђамо а ипак ради један врло важан посао за све нас. 

ЕКИПА :Желимо ти пуно успеха у даљем раду и хвала на 
интервју. 

МАРКО:Хвала вама и ја вама желим пуно успеха! 
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За овај пут смо изабрали 
банане као воће и додали 
мед као природни и здрав 
заслађивач. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

За овај број смо вам 
припремили једну воћну 

салату за коју смо 
сигурни да ће вас 
освежити у овим 
летњим данима. 

Ево нашег 
рецапта(здравог)  
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Банане смо прво ољуштили 
а потом их исецкали или 

изгњечили како нам је било 
лакше. 

Потом смо додали по 
мало меда да се 

засладимо.Препоручујемо 
1 кашику као меру. 
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Након тога сервирате 
своју салату у чинијице 

или тањир и 
декоришите по 

жељи.Нама је мед овај 
пут био довољан.До 

следећих укусних 
залогаја-пријатно! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Неки од другара 

нису одолели а да 

мед не пробају 

пре заслађивања 

салате  
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Како смо већ писали у претходном броју,Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је 
13.децембра 2006.године Конвенцију права особа са инвалидитетом ,а наша држава је 
Конвенцију усвојила 17.децембра 2007.године.Нека од права које нисмо споменули у прошлом 
броју су и ова: 

 Приступ правди 
 Слобода и сигурност особа 
 Слобода кретања 
 Слобода мишљења и и изражавања 
 Учешће у политичком и јавном животу. 

Приступ правди.- Осигуравање особама са инвалидитетом ефективан приступ правди под 
једнаким условима са осталима,укључујући адаптацију примерену узрасту ради олакшања њихове 
ефективне улоге као индиректан или директан учесник,укључујући и као сведока. 

Слобода и сигурност особа.- На основу једнакости са другима овај члан осигурава да особе са 
инвалидитетом   

 Уживају на слободи и сигурности личности, 
 Не бивају незаконито или арбитрерно лишене слободе,да свако лишење слободе буде у 

складу са законом а да постојање инвалидности ни у ким случају не буде основа за 
лишавање слободе. 

Уколико особе са инвалидитетом буду лишене слободе ,на основу једнакости са другима уживају 
исте гаранције у складу са међународним инструментима о људским правима. 
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Слобода кретања.-Овим чланом признаје се право особа са инвалидитетом на слободу 
кретања,слободу избора места становања и држављанство на основу једнакости са другима. 

 Они имају право да стекну, да промене држављанство и да не могу бити арбитрерно 
лишени држављанства на основу њихове инвалидности; 

 Нису лишене по основу инвалидности, права да стекну, поседују и користе исправе о 
држављанству или друге исправе, или да користе друге релевантне поступке попут 
поступка за имиграцију који могу бити потребни како би ове особе лакше оствариле своју 
слободу кретања; 

 имале право да напусте било коју земљу, укључујући и своју сопствену; 
 нису лишене арбитрарно, или на основу своје инвалидности права да уђу у своју сопствену 

земљу. 
 

Деца са инвалидитетом биће регистрована одмах по рођењу и од рођења ће уживати право на 
име, право да стекну држављанство и у мери у којој је то могуће, право да их њихови родитељи 
познају и да се старају о њима. 

Слобода мишљења и изражавања.- Члан 
којим се обезбеђује пружање особама са 
инвалидитетом информација намењених 
општој јавности на благовремен начин и без 
додатих трошкова по особе са инвалидитетом у 
приступачним форматима и технологијама 
примереним различитим врстама 
инвалидности; 

 Прихватање и олакшавање знаковног 
језика, Брајевог писма и аугментативне 
и алтернативне комуникације и свих 
других приступачних начина, средстава 
и формата по избору особа са 
инвалидитетом у службеним односима; 

 Позивање да приватна лица и 
организације које пружају услуге општој јавности, укључујући кроз употребу интернета, 
пружају информације и услуге у приступачним форматима које особе са инвалидитетом 
могу користити; 

 Подстицање и признавање знаковног језика. 

Учешће у политичком и јавном животу.- Осигурају да особе са инвалидитетом могу да остваре 
ефективно и пуно учешће у политичком и јавном животу на основама једнакости са другима, 
непосредно или преко слободно изабраних представника, укључујући право и могућност грађана 
са инвалидитетом да бирају и буду бирани. 
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Још једна новост код нас јесу представе.Прва у низу била је адаптација бајке „Замисли“ по 
сценарију васпитачице Јелене Фаћол. Наша прва представа била је хуманитарног карактера и 
премијеру је имала у холу нашег Удружења,а након тога уследиле су премијерна извођења у 
Културном центру Кула,Дому културе Црвенка и Дому културе у Руском Крстуру.Наш успех је био 
заиста огроман као и интересовање наших суграђана.До адаптације и премијере нових представа 
ево како је то изгледало иза и на сцени. 
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26.маја смо уз присуство наших васпитача,другара,директора и председника 
општине Дамјана Миљанића свечано отворили нашу прву сензорну 

башту.Налази се у холу нашег Удружења,и већ нам се свиђа боравак у њој.Ту 
се одмарамо,играмо,дружимо и стимулишемо сва наша чула на прави 

начин.Уз честитке од стране председника добили смо и пригодан 
поклон.Наш друг Никола се лично и у име свих нас захвалио председнику. :)  
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Ни вандредно стање није могло 
да спречи прославу празника 
рада која је обележена на 
традиционалан начин-печењем 
роштиља.За оне који до сад 
нису  имали прилике да се 

опробају као роштиљ мајстори 
ово је било необично 

искуство.Уколико нисте имали 
прилике да печете на ћумуру 

ево пар савета: 

Прво-направите ватрицу од 
ситних дрва,папира и картона 
који ће направити жар и 
додавањем ћумура савршену 

подлогу за печење меса. 
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Обавезно,наравно,припремите решетку са добрим рибањем. 

Све остало је на вама,по укусу,које месо више 
волите.Наш главни избор су били ћевапи,а нашли су се ту 
и пилетина,роштиљ кобасице али и поврће које смо 
гриловали.Роштиљ мајстори по први пут су били Мирко и 
Далиборка. 
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Дечија недеља 

У оквиру Дечије недеље у посети су нам били ученици Економско - 
трговинске школе, смер кувари , друга година. Сви заједно смо правили 
канапее и мафине. За нас је то било јако лепо дружење. 

Те исте недеље, у среду 9. октобра, једна група корисника „Плаве птице“, 
у пратњи васпитачице Јоване Бабић и возача Милета Јовановића, 
присуствовала је сајму науке, организованог у школи „Петро Кузмјак“, у 
Руском Крстуру. У исто време друга група корисника је била у Кули, у 
свечаној сали музичке школе, где је одржана приредба ученика седмог и 
осмог разреда на тему „Сунчев систем“.  

Поред тога, цео колектив „Плаве птице“  је током те недеље  учествовао 
у изради разноразних облика од белог глинамола а то су: крстићи, шапице и 
лептирићи. Које смо касније продавали у оквиру продајне изложбе, 
организоване 11. октобра . Осим тих облика, ту је било и ћупова, флаша и 
шоља које су наше вредне руке украсиле декупаж техником.  

У суботу 12. октобра ишли смо у Нови Сад због спортске манифестације 
коју је организовало удружење „Делфин“. Ова спортска манифестација је 
уједно била забавно-едукативног карактера и садржала је осам дисциплина. 
То су: 

1. ношење кликера у пластичној кашици 
2. куглање 
3. хватање тениске лоптице у чуњ 
4. бацање обруча 
5. падобран 
6. тегови 
7. прескакање препрека 
8. фудбал са палицама 

У току нашег учешћа у играма снимљени смо за РТВ. Овај дан смо завршили 
дружењем у кафићу, уживањем у сунчаном дану и у звуцима хармонике. 
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Изгубљено штене 

 Једног кишног дана, 
једно мало штене је 
видевши отворену капију 
истрчало напоље. Трчећи 
за другом децом која су 
ишла у школу, оно се 
више није знало вратити 
кући. Изгубило се у 
Кулском парку. Било је 
усамљено и тужно.  
 Пролазећи туда, 
уочиле су га две девојке 
„Јао, види га, јадничак, 
како кисне. Ајде да га 
поведемо кући“, рекла је 
једна од њих. Друга се 
сложила са њом „У праву 
си суграђанко, штета је 
да штене кисне. Треба га 
нахранити и утоплити 
зато што је гладно и 
промрзло“.  
 Кад су стигле кући 
нахраниле су га, дале су 
му супу са кнедлама и 
шаргарепом. Оно је баш 
слатко појело ту супу па 
је онда на тепиху, од 
умора, заспало. 
 

Прича је испричана по 
сликама. 

 
Никола Савић 

 

Приредба повдом 8. марта 

 Поводом осмог марта, 
дана жена, одржана је 
приредба са разноврсним 
програмом у удружењу „Плава 
птица“. Приредба је имала за 
циљ да се наше маме и баке 
окупе и подрже наш труд у 
намери да се  сви лепо 
забавимо. После придбе 
уследила је додела поклона за 
наше маме. 

 
Никола Савић 

 

 У понедељак је у холу 
била приредба, а биле 
су мама и Чарна. Ја сам 
певао песму „Тихо ноћи“ 
и играо сам Макарену. 
Приредба је била лепа и 
мами се допала 
прдстава. Поколонио сам 
цвеће и теглицу која је 
била украшена мама се 
обрадовала. 
 

Милош Рашковић 
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На Хаитију само 
један од две 

стотине људи 
(становника) има 

аутомобил! 

 

Јесте ли 
знали да 

када 
лажемо да 
нам се нос 

угреје! 

 

Аустралијске кишне 
глисте могу да достигну 
дужину и до три метра! 

 

Јесте ли знали да 
Краљици 

Енглеске нису 
потребни 

возаћка дозвола 
и таблице да би 

возила 
аутомобил 

такође изузета је 
и од везивања 

појаса! 

 

Током 
просечног 

људског живота 
прсти на рукама 

се савију и 
испаве најмање 
25 милиона пута 

 

Јесте ли знали да 
американци ( у САД) 
сваког минута поједу 
95.000 хамбургера! 

 

Јесте ли знали да, постоји 
још један Балкан? Та област 

се налази на западу 
Туркменистана у близини 

Каспијског језера 

 

Јесте ли знали да 
људи и банане деле 
50 посто истих гена. 

 

Јесте ли знали да, је кечап је 
одличан чистач предмета од 
бронзе посебно оних који су 

потамнели 

 

Када је топло 
на Марсу 

темепратура 
тада износи 60 
степени испод 

нуле! 

 

Кад је први пут 
стигао, у 17. веку 
Срби су кукуруз 
звали "турско жито" 

 

 

30 великих пирамида 
би се могло саградити 
од цигала кинеског 
зида. 

 

Инсекти не могу да 
затворе очи док спавају, 

они спавају отворених 
очију! 

 

Јесте ли знали да, 
човеку у току 

живота порасте око 
950 километара 

косе! 

 

Јесте ли знали да 
кости камелеона 

сјаје под 
ултраљубичастим 

светлом! 
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