
Извештај са Хуманитарне акције УК КАМЕНКОВИЋИ 

поводом Дана заљубљених 

Удружењу МНРО „Анђели“, Ужице 

 

 

  Дана 14.2.2023. године, ученици секције 

,,Профитери“, у оквиру  Ученичке компаније 

,,Каменковићи“, организовали су хуманитарну 

акцију поводом Дана заљубљених.  

     Као ученичка компанија која послује дуги низ 

година, негујући друштвену одговорност као 

примарну, одлучила је да покрене акцију овакве 

врсте.   

      Израдом и постављањем љубавног штанда у 

холу школе, желели смо да укажемо на снагу 

љубави која нам доприноси да се сви осећамо лепо.  

      За ову посебну прилику, у понуди, чланови УК 

,,Каменковићи“ припремили су: љубавне честитке, 

збирке љубави, колаче, свеће, књижевни квиз, а све 

у циљу што боље интеракције хуманих особа, које 

су имале прилику да нас посете.   Креативним радом 

ученице Ане Вукашиновић (IIIe), која је за ову 

прилику припремила књижевни квиз, путем кога су 

посетиоци  распознавали текстове аутора разних 

љубавних дела. Након успешно погођеног аутора 

учесницима је уручен љубавни пакетић. 

 

Ова акција може се оценити успешном, захваљујући 

свим хуманим особама које су своју љубав поделиле 

онима којима је она најпотребнија! У то име УК 

,,КАМЕНКОВИЋИ“ захваљује се свима који су нас 

подржали и показали да су: „лица великога срца“!  

 

  

 

         Дана 22.2.2023. године чланови ученичке 

компаније са професорком Биљаном Миликић, 

посетили су Удружење за помоћ ментално 

недовољно развијеним особама „Анђели“. 

     Наш долазак пријатно је изненадио особље 

удружења и њене чланове.   Преостали материјал је  

поклоњен,  а хуманитарни прилози сакупљени у 

износу од 8.181 динар пригодно уручени. Ана 

Вукашиновић овом приликом изрецитовала је своју 

песму посвећену, борби свих особа ометеним у 

развоју.  

         Имали смо прилику да одиграмо партију  

стоног тениса као и да поразговарамо са члановима 

удружења. Пријатним разговором упознали су нас 

са њиховим креативним радионицама  на којима 

израђују разне прелепе предмете: огрлице, честитке, 

фигурице и још много тога.  

           Изразили су захвалност што смо их посетили 

и са добродошлицом ишчекујући наш поновни 

долазак.   

Од стране представника Удружења МНРО    

,,Анђели“ као родитеља Тање Селаковић, поводом 

наше посете, упућене су следеће речи:  

 

       „Хвала вам још једном од свег срца у своје 

лично име и у име целог Удружења МНРО 

„Анђели“Ужице.“ 
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