
   Zdravo! Ja sam Nikola Ćirović iz Prijepolja. Učenik sam četvrtog razreda 

Elektrotehničke škole, smer elektrotehničar računara. Već dve godine sam 

korisnik Vaše stipendije. 

   Prošle i ove godine i moj život, kao i živote svih drugih, obeležila je pandemija 

korona virusa. Čitavo drugo polugodje trećeg razreda imao sam samo online 

nastavu, nisam išao u školu. U tim teškim danima bio mi je neophodan uređaj da 

bih mogao da učim i izvršavam školske obaveze. Zahvaljujući Vašoj stipendiji koja 

je redovno stizala kupio sam laptop i koristim ga i dalje. 

   Ova školska godina je nešto bolja, ali i dalje je teško. Nastavu pohadjam svake 

druge nedelje a časovi traju trideset minuta. Veći deo nastave je i dalje online. 

Meni je to nedovoljno, nedostaju mi živa predavanja, da mogu da pitam i dobijem 

odgovor od profesora, objašnjenje. Sve postaje teže zato što sam završna godina, 

očekuje me polaganje diplomskih ispita i polaganje prijemnog za fakultet. Svestan 

sam da u ovim uslovima ne mogu sve da postignem sam, pogotovo da se spremim 

za prijemni. Zato sam odlučio da idem na privatne časove, da nadoknadim ono što 

ne mogu da postignem u školi i da spremim prijemni za fakultet. Privatni časovi su 

skupi, literatura takodje, ali zahvaljujući Vašoj stipendiji mogu to sebi da priuštim. 

   Moji roditelji su takođe želeli da novac koji dobijam od Vas utrošim na 

školovanje, iako radi samo otac a majka je nezaposlena. Oni su bili rasterećeni ove 

dve godine, jer su znali da pored njih i Vi se brintete o meni. 

   Planiram da upišem neki tehnički fakultet. Pošto volim elektrotehniku i dobro mi 

ide (dve godine sam učestvovao na republičkom takmičenju), planovi su mi vezani 

za to. 

   Želim da znate još nešto. Fondacija Divac je za mene uradila dve velike i dobre 

stvari. Prva je novčana pomoć a druga to što ste me podstakli da se bavim 

humanitarnim radom. To je potpuno novo iskustvo za mene i mnogo mi znači. 

Uglavnom učestvujem u akcijama koje organizuje Crveni krst, video sam i naučio 

šta je humanost i solidarnost, naročito u ovakvom vremenu. Kada je krenuo 

korona virus prijavio sam se za volontera i roditelji su mi potpisali saglasnost 

pošto sam bio maloletan. Sada kada sam napunio osamnaest godina i mogu sam 



da donosim odluke, osećam još veću odgovrnost i potrebu da pomažem ljudima. 

To je postalo sastavni deo mene a Fondacija Divac je bila inicijator svega. Vi ste mi 

pokazali put kojim treba da idem. Uostalom,Vi pomažete meni – red je da i ja 

pomognem kome mogu. 

   Mnogo Vas pozdravljam i  držite mi palčeve da upišem fakultet koji želim. 

Obaveštavaću Vas o svemu. 

S poštovanjem i zahvalnošću 

                                                                                              Nikola Ćirović  


