
Страна 4

Шеснаеста додела Награде „Браћа Карић“

Издвајамо:

Страна 5 Страна 7

DECEMBAR 2013

КАРИЋ ФОНДАЦИЈА | Теразије 28, II спрат, 11000 Београд  
тел: 011 3629 193 | kf@karicfondacija.rs | www.karicfondacija.rs

После више од 
три деценије 
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Новогодишњи поклони
за децу из Прихватилишта



Драги моји,

срећна сам и поносна што у овом тренутку када подвучем црту могу 
слободно да кажем да смо у овој години много тога постигли, много тога 
завршили, а и много тога започели. 

Ми у Фондацији послујемо тако што сви слободно износе и деле своје 
идеје, жеље и знања. То нам помаже и олакшава рад на мањим или оним 
великим пројектима. Креативнији смо! Верујем да је тим јачи од човека 
самог, зато су ми важне идеје и људи. Радо послушам и прихватам оне 
савете за које дубоко верујем да су за добробит Фондације. Ове године 
смо успешно завршили шеснаесту Награду „Браћа Карић“ и друге пројекте 
о којима ћете моћи да читате на страницама које следе.

Будућност не можемо да предвидимо, али можемо тежити ка нечему за 
шта верујемо да је вредно нашег времена, труда и рада. Ми ћемо сигурно 
искористити ово време да поставимо на ноге наше нове пројекте, да 
саградимо чврсте темеље како бисмо у 2014. годину могли да кренемо 
поново са акцијом „Импулс Животу“, наставимо са пројектом „Уметност. 
Слобода. Снага.“, издамо нове и занимљиве књиге, снимамо документарне 
филмове, интезивирамо међународну културну сарадњу...

У сусрет Новој години обично размишљамо о променама. Неке ствари 
желимо да окончамо, да остану иза нас, где им је и место и да некако 
„лакши“ уђемо у сасвим Нову годину. Нова година је идеално време за 
маштање, време када би требало потпуно да се отворимо Богу и замолимо 
за остварење свих, баш свих, снова. Нова година је, те ми се чини да нам 
је дозвољено да више сањамо и маштамо да бисмо у наредној години, 
надамо се, поступали другачије, били бољи људи и тако омогућили 
остварење наших снова. 

Желим вам да слободно отворите своја срца другима и дате од себе 
све што мислите да је потребно, увек имамо шта да дамо, а Бог ће нам 
показати коме. Желим вам срећну Нову 2014. годину! Желим вам љубав, 
срећу и мир!

Даница Карић
Председница Карић фондације
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Поздравне речи председнице Карић фондације



Карић Фондација је 6. 11. 2013. на Великој сцени Народног позоришта у Београду по шеснаести пут 
доделила Награде „Браћа Карић“.

Свечаној церемонији присуствовале су личности из јавног и политичког живота, дипломатског кора, 
представници верских заједница и чланови породице Карић.

Шеснаеста додела Награде „Браћа Карић“

За економију и привреду 
Винарија „Звонко Богдан”

За јачање мира, сарадње и 
пријатељства међу народима 
Исак Асиел 
врховни Рабин Србије

За очување традиције и историјског 
наслеђа српског народа 
Ђорђе Михаиловић 
чувар српског војничког гробља 
на Зејтинлику у Солуну

погледајте на youtube

За новинарство, 
публицистику и издаваштво 

Зефирино Граси 
главни и одговорни уредник 
„Политикиног Забавника” и 

генерални директор Политике АД

За афирмацију балканске музике 
и културе у региону и свету 
Влатко Стефановски 
гитариста

За хуманитарне активности 
Александр Порфиревич Торшин 
председник хуманитарне фондације 
„Свети Сава Освећени“ и заменик 
председника Савета руске Думе
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За научни и истрачивачки рад 
Академик 

Сергиј Пантелејмонович Ситко 
професор нуклеарне физике, 

који истражује и примењује 
квантну медицину

http://www.youtube.com/watch?v=cGXmWIXYcig


Карић фондација доделила је захвалнице учесницима у програму свечане церемоније доделе Награде 
„Браћа Карић“, одржане 6. новембра у Народном позоришту. У име оснивача Карић фондације 
признања је уручила Миланка Карић, и истакла важност неговања пријатељстава и солидарности 
ових људи који су, како је навела, 
на прави начин схватили значај 
Награде „Браћа Карић”. Захвалнице 
су додељене: Филхармонији младих 
„Борислав Пашћан”, Српско-јеврејском 
певачком друштву „Браћа Барух”; 
Стефану Зекићу, диригенту Опере 
Народног позоришта; Сањи Керкез, 
првакињи Опере Народног позоришта; 
Иви Профаци, чланици Београдске 
филхармоније; Слободану Тркуљи, 
мултиинструменталисти; Александри 
Крстић, директорки Хепи ТВ.

погледајте на youtube

Учесницима у програму доделе Награде „Браћа Карић” уручене захвалнице

Клуб пријатеља Карић фондације
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После више од три деценије хуманитарног рада и шеснаест година од оснивања Награде „Браћа Карић“, 
Карић фондација је стекла велики број пријатеља који су све то време били уз њу и годинама је несебично 
подржавали. Са циљем да пријатељства трају, чланови фондације и породице Карић оформили су „Клуб 
пријатеља Карић фондације“, чије је прво дружење организовано 22. 10. 2013.

Замисао је да „Клуб пријатеља Карић фондације“ кроз дружења окупља еминентна имена из области 
науке, економије, културе, уметности или спорта. Чланови породице Карић као организатори желе да се 
на овим сусретима људи међусобно боље упознају, размењују идеје и договарају нове пројекте. У име 
председнице Карић фондације присутне је поздравила Гордана Карић и представила будуће активности. 
Посебно је издвојила пројекат „УМЕТНОСТ. СЛОБОДА. СНАГА.” којим ће се помагати угроженој деци.

Дружењу у новооснованом „Клубу пријатеља Карић фондације“ присуствовала је једна од оснивача 
Оливера Карић Недељковић, чланице Управног одбора Неда Карић Лазаревић и Александра Недељковић 
док је присутне у име породице поздравио Драгомир Ј. Карић.

погледајте на youtube

http://www.youtube.com/watch?v=7XkOHZAZMRE
http://www.youtube.com/watch?v=To1yaZXZCcQ


Заједно са водећим научницима 70-тих година 
прошлог века проф. Сергиј Пантелејмонович 
Ситко је генијално наслутио четврти степен ква-
нтне лествице ‒ степен живота. Са тим сазнањем 
утемељује нови правац у науци ‒ Физику живота, 
која постаје основ квантне медицине.
Проф. Сергиј Пантелејмонович Ситко, ового-
дишњи добитник Награде „Браће Карић“ за 
научни и истраживачки рад је тим поводом 9. 11. 
2013. одржао предавање у просторијама Карић 
фондације и покушао присутнима да приближи 
своју методу коју још назива и божанском 
медицином.
Проф. Ситко се том приликом захвалио на 
поверењу које му је указано и истакао да му је 
велика част што је један од лауреата престижне 
Награде „Браће Карић“. Предавање је било 
отвореног типа и сви који су желели могли су да 
присуствују.

погледајте на youtube

Лауреат Награде „Браћа Карић“ за област научни и истраживачки рад, 
украјински академик Сергиј Пантелејмонович Ситко је одржао 7. 11. 
2013. предавање у просторијама Српског лекарског друштва на тему 
„Основи квантне медицине: суштина живота”. Ситко је као светски познат 
научник заинтересованима представио принципе функционисања 
квантне медицине и њене примене у свакодневном животу. Три нивоа 
на којима опстаје читав свет и сила кохерентности која те нивое повезује 
су основ квантне медицине. Карић 
фондацији је том приликом додељена 
захвалница Међународног удружења за 
промоцију и развој квантне медицине 
„Quanttes” због посебног доприноса 
у утемељивању научно засноване 
едукације у овој области.

погледајте на youtube

Захвалница Међународног удружења „Quanttes” Карић фондацији

Предавање проф. Сергија Пантелејмоновича Ситка у просторијама Карић фондације
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http://www.youtube.com/watch?v=x05z_Y2IyGE
http://www.youtube.com/watch?v=sEFRDIDM544
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Dopusti svojoj intuiciji
da te vodi! Oslobodi
svoju kreativnost!
Zabavi se! Opusti se i
raduj se svakom čudu
koje te okružuje! 

*Autor knjige je odlučio da donira
100% prihoda od prodaje
prvih 333 primeraka knjige
u fond za ovaj projekat. Od svakog
narednog prodatog primerka biće
donirano 33,33% kao podrška
za rad Karić fondacije. 
Za više informacija posetite

Ljubav.
Mir. Radost.
Kreativnost.
Sloboda.  Život.

Pridružite se
revoluciji Srećne planete!

100% prihoda od prodaje*
se donira za projekat
UMETNOST. SLOBODA. SNAGA.
koji pokreće Karić fondacija.

www.karicfondacija.rs  

Posetite nas na: www.srecnaplaneta.rs

Kroz naš novi projekat „Umetnost-Sloboda-Snaga“ 
planiramo da okupimo majstore srpskih tradicionalnih 
zanata i umetnika koji će podučavati i deliti svoja
znanja i umeća deci učeći ih da izraze svoju kreativnost
i time ujedno zarade. Naši prvi korisnici projekta biće 
štićenici ustanove „Prihvatilište za decu Beograd“. 
Biće nam zadovoljstvo i čast ukoliko želite da nam se 
pridružite u  postizanju ovog cilja, pomažući nam
da ovaj projekat zaživi.

*Autor knjige je odlučio da donira
100% prihoda od prodaje
prvih 333 primeraka knjige
u fond za ovaj projekat. Od svakog
narednog prodatog primerka biće
donirano 33,33% kao podrška

Za više informacija posetite

Pridružite se
revoluciji Srećne planeterevoluciji Srećne planete!

www.karicfondacija.rs
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Децу из Прихватилишта у Београду, Карић фон-
дација заједно са Васпитно-образовним системом 
„Креативно перо”, Удружењем за едукацију „Волим 
природу” и Aleksandar Wellness центром обрадовала 
је поклонима и новогодишњим пакетићима. Одећа, 
ћебад, средства за хигијену и слаткиши измамили 
су осмехе код ове деце, која нажалост немају 
прилику да осете топлину породичног дома. У 
име Карић фондације, поклоне деци која бораве у 
Прихватилишту уручила је председница фондације, 
Даница Карић.

Породична срећа у претпразничним данима идеал су 
деце која своје уточиште од злостављања проналазе 
у Прихватилишту, а новогодишњи пакетићи оно о 
чему маштају током целе године. Карић фондација 
се и ове године потрудила да малишане из ове 
установе усрећи новогодишњим поклонима у 
којима су се нашле најосновније ствари за њихове 
свакодневне потребе, али и одећа и слаткиши којима 
су се деца највише обрадовала. Председница Карић 
фондације, Даница Карић, навела је да сарадња са 
Прихватилиштем траје нешто више од годину дана, а 
да је тренуци проведени са овом децом чине веома 
срећном.

Даница Карић истакла је жељу да 2014. година буде година нових заједничких пројеката са Прихватилиштем 
објашњавајући да је дружење са децом велико уживање јер су она толико пуна љубави, смеха и позитивне 
енергије.

Руководилац Прихватилишта Данијела Стајковић захвалила је Карић фондацији на изузетној пажњи коју 
гаји према штићеницима. Она је истакла значај доласка Данице Карић и запослених у Карић фондацији на 
заједничко дружење, сматрајући да је то вредније од свега онога што су деца или имала као потребу или 
желела у овом тренутку. Дружење, певање и све оно што су пронашли у својим пакетићима представља 
задовољство и радост коју они заслужују, а нажалост нису успели да добију у својим породицама 
наглашавају из Прихватилишта.

Да Карић фондација не мисли на ову 
децу само у време новогодишњих 
празника показује и чињеница да 
ће целокупан приход од продаје 333 
примерка књиге „Срећна планета 
- рецепти за живот” Данице Карић 
отићи овом Прихватилишту. Све 
то реализује се у оквиру пројекта 
„УМЕТНОСТ. СЛОБОДА. СНАГА.“ који 
је покренула Карић фондација, а 
чији ће први корисници бити управо 
ови малишани.

погледајте на youtube

Карић фондација поклонима обрадовала децу из Прихватилишта

http://www.youtube.com/watch?v=hjOqHVO33WA&feature=c4-overview&list=UUX384Xt3R_6mbTPR9eRq3Qg


Еко занимљивости – Да ли сте знали?

Обична сијалица само 9% електричне енергије претвара у светло, а остатак тј. 91% у 
топлоту. Штедљиве сијалице не расипају електричну енергију грејући околину, него 
је претварају у светло. Штедљива сијалица не штеди само електричну енергију, 
она дуже траје. Обична сијалица гори око 1.000 сати, а штедљива 8.000 сати. У 
поређењу с обичном, штедљива сијалица током свог трајања уштеди и 440 кг Ц02 
из термоелектрана. Штедљиве сијалице су неколико пута скупље, али су због своје 
штедљивости и дугог века трајања исплативије од јефтиних обичних сијалица.

Фрањевачки самостан се налази у јужно-бачком 
округу, на левој обали Дунава 140 км од Београда. 
Изграђен је у касно-романичком и рано-готичком 
стилу, а темељи његове изградње постављени су 
1169. године. У овом самостану може се видети 
италокритска икона сликара Диме из 1687. године, а 
ту се налази и најстарија библиотека у земљи у којој 
се могу наћи књиге из 15. века. Најинтересантнији 
делови самостана су романска апсида – светилиште, 
остаци готских фресака из 15. века и масивни 
самостански звоник.

Бачка тврђава Започните дан
са топлом водом и лимуном

Начин на који ћете започети дан је врло 
важан.Важно је да се посветимо јутарњим 
ритуалима и ускладимо тело са природним 
ритмовима. 
Одвојите време за један ритуал који ће 
побољшати ваше здравље. Ујутро након 
устајања започните дан с чашом топле 
воде и соком од лимуна. Лимунов сок с 
топлом водом на чудесан начин испира 
јетру и бубреге. 
Овај ритуал је тако једноставан, а његове 
предности су велике:
1. Јача имунитет
Лимун је пун витамина Ц и калијума. 
2. Уравнотежује пХ
Лимун је алкална храна, веровали или не.
3. Помаже код мршављења
Лимун је пун фибер пектина, који помаже 
у борби против глади. 
4. Пробава
Подстиче варење. Топла вода стимулише 
дигестивни тракт. 
5. Делује као благи, природни диуретик
6. Чисти кожу
Витамин Ц из лимуна помаже у борби 
против бора и мрља. Лимун и вода чисте 
токсине из крви која кожи помаже да 
остане чиста. .
7. Хидрира лимфни систем
Дакле, пијте чашу топле воде с лимуном 
ујутро, месец дана и видећете да та једна 
чаша може да вам промени цели дан. 
Рецепт је врло једноставан - шоља топле 
(не вруће) воде и сок од пола лимуна.

Шта је живот?
Живот је прилика – искуси је
Живот је лепота – диви јој се
Живот је сан – оствари га
Живот је изазов – суочи се с њим
Живот је задатак – извршавај га
Живот је игра – играј се
Живот је драгоцен – негуј га
Живот је богатство – чувај га
Живот је љубав – уживај у њој
Живот је тајна – проникни је
Живот је обећање – испуни га
Живот је туга - преброди је
Живот је химна – певај је
Живот је борба – прихвати је
Живот је трагедија – ухвати се с њом у коштац
Живот је авантура – усуди се
Живот је срећа – заслужи је
Живот је живот – брани га

Мајка Тереза
† 1910-1997 †


