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Николинa  Чанади 

Рођена сам 01. 06. 1996. 

у Врбасу.  Живим са 

родитељима и баком. 

Имам три сестре: 

Александру, Јовану и 

Нађу. 

 У слободно време 

волим да одмарам, да 

се дружим и да гледам 

домаће серије а од 

недавно пратим и 

љубавну кинеску серију.  Волим накит, посебно наруквице и прстење. Уживам у 

шминкању, дотеривању и фризирању. 

 Са својим најбољим пријатељима се најчешће виђам у дневном боравку а 

повремено ми долазе и у госте. Сви ме знају као увек насмејану и ведру 

девојку која је задужена за веселу атмосферу  на заједничким дружењима и 

окупљањима. Срећна сам што имам дивне пријатеље који су веома пажљиви 

према мени.  Волим када је дан испуњен шалама и песмом. Када сам са својим 

пријатељима обично ја пуштам музику преко телефона по свом или њиховом 

избору. Волим и народну и забавну музику.  

 Најсрећнија сам када могу много времена провести у природи и када имам 

могућности то и чиним. Када моје сестре немају обавеза шетамо и наше псе, 

расе малтезер и ши – цу. Не волим да се свађам а када се то догоди трудим се 

да се брзо помирим било са сестрама, било са друштвом.  

Имам симпатију, живи у Врању, често се дописујемо преко друштвених мрежа  

и чујемо телефоном. Његово име ће остати тајна. 

 У боравак долазим веома дуго, волим све васпитаче а највише васпитачицу 

Јелену Фаћол. Учествујем у свим активностима а најбоље се сналазим у 

креативним и драмским. 



 

И ове године смо обележили дечију недељу под слоганом 

„Подељена срећа је два пута већа“. Читаве недеље посветили 

смо се најмлађим другарима уз активности као што су 

квиз,маскенбал,прављење медењака које смо украсили и делили 

нашим суграђанима уз нашу овогодишњу поруку-Срећа је једина 

ствар која се множи када се дели. Део атмосфере вам преносимо 

уз следеће фотографије. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За наше медењаке 

потребно је : 

• 1 кг брашна 

• 5-6 кашика 

меда 

• 3 јајета 

• 150г шећера 

• 1 прашак за 

пециво 

• Пола кашике 

путера 

• 1 кашичица 

цимета 

• Ораси-по 

жељи 

За овај број спремили смо 

вам рецепт за медењаке на 

наш начин. ☺ 



Прво смо умесили тесто од 

потребних састојака,и 

поделили на пола. 

Потом смо додали шећер 

и мед по укусу.Уколико 

желите у једну половину 

додајте и орахе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Након тога тесто смо 

развукли и уз помоћ 

модлица правили 

жељене облике. 

Након тога,поређали смо 

их у тепсије и на 200 

степени пекли док нису 

поруменили (око 10-ак 

минута).Након што су се 

прохладили декорисали 

смо их по жељама. 

Пријатно ☺. 



 

 

 

У овом броју мало ћемо вам заголицати машту драги читаоци,јер 

спремамо представу која ће бити по нашем скромном мишљењу 

спектакуларна.Када је тачна премијера не можемо вам са сигурношћу 

рећи због тренутне ситуације,али свакако да ћемо вас обавестити. До 

тада,поделићемо само мали део радне атмосфере да видите како су 

припреме текле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

И ове године,уз све мере превенције,наши корисници су се одазвали позиву 

Туристичке организације Кула  на учешћу на „Пијаци лепих ствари“ која се 

одржала у Кули,17.09.2020. године. Том приликом презентовани су радови од 

глине и гипса,украсни рамови,ћупови,магнети и остали предмети које 

производимо. Хвала свима нашим суграђанима који су нас и овај пут 

подржали и посетили наш штанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Плава птица“ је традиционално 

организовала рекреативну наставу 

за своје кориснике која се ове 

године одржавала у хотелу 

„Маљен“ на Дивчибарама од 13 

до 17 августа 2020 године. 

Ове године 35 корисника је 

боравило на летовању које је 

било организовано по 

принципима активног одмора уз 

рекреацију и учење у природи.  

Корисници дневног боравка, мале 

домске заједнице и становања уз 

подршку узраста од 9 до 76 

година су живели ових 5 дана као 

сложна породица са даном 

испуњеним активностима. 

Осим садржаја у хотелу као што су : радионице, друштвене игре, 

биоскоп, журке и дружења сваке вечери, избор за Мис и Мистера, модна 

ревија свакодневно смо организовали спортске активности на 

отвореном, шетње шумским стазама, рекреацију и игру у природи. 

 



Важан аспект овог летовања је и 

осамостаљивање корисника који 

су млађег узраста и по први пут 

се одвајају од куће. 

Након 5 проведених дана 

вратили смо се пуни утисака и 

радости заједничког дружења. 

Васпитачи Јована, Ивана, 

Јелена, Невена и Марко и 

неговатељице Рамиза, Снежана и 

Моника су се потрудили да сви 

корисници буду задовољни и да 

се испуне све потребе и 

очекивања од овог путовања. 

Активност је реализована 

захваљујући подршци 

Министарства за рад 

запошљавање борачка и 

социјална питања које је обезбедило највећи део средстава за ову 

активност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

За овај број по предлогу директора Марка спремили смо вам интервју са 

нашом васпитачицом Јованом. Шта нам је васпитачица рекла на задата 

питања прочитајте у наставку. ☺ 

 

1. Жана: Када си рођена? 

Јована: Рођена сам 

26.02.1989. године. 

 

2. Никола : Када си дошла да 

радиш у Дневни боравку? 

Јована: Први радни дан у 

дневном бораавку је био 09.01.2013. године а два дана 

раније сам се доселила у Кулу. 

 

3. Никола: Да ли су на твоје запослење утицали твоји 

родитељи или си то ти хтела? 

Јована: Не, моји родитељи нису утицали на моје 

изборе, шта више противили су се њима тако да је и 

избор пријаве на конкурс односно избор места 

запослења био искључиво мој. 

 



4. Николина : Која су твоја задужења у Дневном боравку? 

Јована : Реализујем 

васпитно – образовни 

рад, подучавам 

„велике и мале“ 

према плану и 

програму који је 

предвиђен, 

заједнички развијамо 

вештине и 

уопштавамо знања те решавамо евентуалне проблеме. 

Бринем о свим корисницима и њиховим потребама а 

највише од свега настојим да сви око мене буду 

срећни и задовољни. 

 

5. Мирослав : Да ли ти је добро у Дневном боравку, да 

ли си задовољна? 

Јована : Задовољна сам, радим посао који волим, 

имам дивне колеге са којима лепо сарађујем и сваки 

дан сам богатија за једно ново искуство и учињено 

добро дело...Сваки дан у боравку оставим један мали  

 



 

 

 

део себе и радујем се када видим постигнуте 

разултате, па макар били и малени. 

 

6. Мирослав : Шта очекујеш од ове представе која следи 

и коју вредно припремамо? 

Јована : Очекујем велики спектакл и још већи успех. 

Нажалост мало нас омета корона вирус услед којег не 

можемо наступати у време и на начин који смо 

предвидели али надамо се позитивном епилогу. 

Драго ми је што ћу бити у улози добре виле, 

чаробнице, јер сматрам да ми та улога пристаје. Знам 

да ће сви који узимају учешће у истој маестрално 

одиграти своје улоге како то обично чине. Управо као 

професионални глумци.  

 

7. Николина : Где себе видиш у будућности? 

Јована : У будућности видим себе у неком граду који 

излази на реку или другу водену површину или у 

неком пределу бајковите  природе...Верујем у своје 

визије. 

 

8. Милош : Како проводиш слободно време? 



Јована : Слободно време проводим вежбајући, 

дружећи се са колегама и пријатељима, пишем песме, 

гледам филмове. Волим да шетам и излазим у 

кафиће. Обожавам козметику па увек нешто 

„проучавам“ на ту тему. 

 

9. Катарина: Кога предлажеш за следећи интервју? 

Јована: Предлажем колегиницу Јелену Фаћол и 

имам питање за њу...Шта те највише инспирише у 

послу који обављаш? 

 

 

 



 

 

 

Наставак наших права донете Конвенцијом о правима особа са 

инвалидитетом  усвојене 13.децембра 2006.године на Генералној 

Скупштини Уједињених нација: 

✓ Одсуство експлоатације 

✓ Одсуство злостављања 

✓ Међународна сарадња 

Одсуство експлоатације. Државе стране уговорнице ће предузети све 

одговарајуће законске, административне, социјалне, образовне и друге мере како 

би заштитиле особе са инвалидитетом, како у њиховом дому тако и изван њега, 

од свих облика експлоатације, насиља и злоупотребе, укључујући аспекте везане 

за пол. 2. Државе стране уговорнице ће предузети такође све одговарајуће мере у 

циљу спречавања свих облика искоришћавања, насиља и злоупотребе 

обезбеђивањем, између осталог, одговарајућих облика помоћи и подршке, 

сходно полу и старости, особама са инвалидитетом и њиховим породицама и 

старатељима.Држава је у обавези да обезбеди ефикасне законе и 

политику,укључујући и оне који се односе на жене и децу,како би се обезбедило 

да случајеви искоришћавања,насиља и злоупотребе особа са инвалидитетом буду 

идентификовани,испитани,и по потреби кривично гоњени. 

Одсуство злостављања. Нико неће бити изложен злостављању или окрутном, 

нехуманом или понижавајућем поступању или кажњавању, посебно нико неће 

бити подвргнут медицинским или научним експериментима без своје 

сагласности.  Државе стране уговорнице ће предузети све ефикасне законске, 

административне, судске или друге мере у циљу спречавања да особе са 

инвалидитетом, равноправно са другима, буду изложене злостављању или 

свирепом, нехуманом или понижавајућем поступању или кажњавању. 

Међународна сарадња. Државе стране уговорнице признају значај 

међународне сарадње и њеног унапређивања у подршци националним напорима 

за остварење сврхе и циљева ове Конвенције, у сарадњи са одговарајућим 

међународним и регионалним организацијама и цивилним друштвом, посебно 

организацијама особа са инвалидитетом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Дечија недеља 

   

Под слоганом „Подељена срећа два пута је већа“   у дневном боравку  

обележили смо Дечију недељу  у трајању од 05. 10 – 11.10. 

Са васпитачима смо правили ванилице које смо паковали у украсни 

материјал уз пригодну поруку која је гласила „Срећа је једина ствар која се 

множи када се дели“. Колачиће смо делили великим и малим грађанима 

општине Кула. 

У дневном боравку смо организовали такмичарске игре едукативно –

забавног карактера при чему смо вршили проверу знања и брзине. Поделили 

смо се у три екипе. Победила је екипа „Плава птица“ , екипа Разбијачи је 

заслужила друго место док је екипи „Бетмени“  припало треће место.  

Деца из дневног боравка су у склопу Дечије недеље гостовала у  Црвенки, 

дружећи се са децом из вртића „ Шећерко“.  У част међусобне сарадње која 

је весело протекла посадили смо „Дрво пријатељства“, украсно биље и 

бојили саксије као и жардињере. 

Једну од забавних активности у боравку чинио је и маскенбал. Након израде 

маски и представљања ликова те доделе наградних диплома забављали смо 

се уз омиљену музику. 
 

 



Доживљај са екскурзије из угла уредника Николе Савић и новинара 

Жане Жарић, Мирослава Виславски, Николине Чанади, Милоша Рашковић и 

Вуја Милутина 

 

Дана 13.8. 2020. године  група корисника удружења „ Плава птица“ ишла је на 

Дивчибаре а уз пут смо разгледали војвођански пејзаж.  Све нам је остало у јако 

лепом сећању.  Природа је била очаравајућа.  Испуњавало ју је четинарско и 

листопадно дрвеће. Васпитачи су нам омогућили бројне занимљиве активности. 

Ишли смо у шетње и боравили на свежем планинском ваздуху. Уживали  како у 

хотелском тако и у кафићу надомак туристичког комплекса. Посетили смо 

оближњу цркву и сувенирницу како би купили поклончиће за наше најмилије. 

Боравили смо у забавном парку где смо се опробали у кретањима на различите 

начине и физичким активностима. Посебно се истакао „мост издржљивости“.  

Возили смо се возићем кроз бајковите шумске пределе. Увече након вечере 

проводили смо време у дискотеци у склопу хотела те уживали у музици коју сви 

радо слушамо. Организован је избор за мис и мистера екскурзије .Додељене су 

дипломе за различите модне и креативне таленте тако да је свако понео неко 

признање и титулу кући као успомену. Како се не би одвикли од преданог рада и 

наших инспиративних активности, након читања приче о чаробном шеширу и 

драмског приказа исте, израђивали смо надасве  божанствене и разноврсне 

шешире. Екскурзија нам је омогућила да покажемо завидан ниво самосталности у 

извођењу бројних практичних активности као што су: чување личних ствари и 

брига о истим, уређивање простора у ком боравимо, што самосталније вођење 

личне хигијене, организација слободног времена. Помагали смо васпитачима и 

деци којој је потребна помоћ и тако показали  да смо одрасли и одговорни а 

посебно то да смо добри и увуђавни пријатељи. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жабац Кермит 

сведочио је 

пред конгресом 

САД-а. 

 

Мужјаци морских 

коњића могу да 

затрудне. 

Просечна 

одрасла 

особа има 2,7 

кг коже. 

Видре спавају 

држећи се за 

руке. 

 

Леонардо да 

Винчи могао је да 

пише једном 

руком, а црта 

другом у исто 

време. 

Мачке не осећају 

сладак укус. 

Сваки пут када 

полижете 

поштанску маркицу 

уносите у организам 

десети део калорије. 

Немогуће је 

кинути отворених 

очију. 



 

 

 

 

 

  

 


