
 

    Peace through Understanding 

7 проектни 

чуда 

Ние сме Агентите на Промена 

придружете ни се на нашето 

патување: 

7 држави - 7 проекти. 

Нурнете во нашата авантура, 

учете од нашите часови, 

и потоа реализирајте! 

Ви ја даваме 

нашата сила 

со нашите 

куфери полни 

идеи, 

информации, 

храброст и 

искуства. 

Се надеваме 

дека нашите 

возбудливи 

приказни 

придонесуваат 

за доброто 

расположение 

за 

пристапување 

кон луѓето. 
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Проект Цел Стр.нДржава 

7 дена за старите граѓани од дом 

да се чувствуваат посреќни 

4 Помагање во локалниот дом 

за стари лица 

Садат, Египет 

7 часа за 3 фолклорни музички 

концерти и предавања 

5 Оживување на „духот“ на 

фолклорот помеѓу младите 

Аралез, 

Ермениjа 

7 маси во дневната соба 6 Реновирање на соба во дом Варна, Бугарија 

7 часот, времето за отпочнување 

на театарска претстава и свирка 

7 Собирање средства за 

детската клиника во Скопје 

Скопје, 

Македонија 

7 балони изработени од 

рециклирани материјали  

8 Промовирање на заштита на 

животната средина 

Тирана, 

Албанија 

7 волонтери во посета на детска 

психијатриска клиника 

9 Дружба со децата од 

локалната клиника 

Штенберк, Чешка 

Република 

7 состаноци за подобрување на 

Англискиот јазик помеѓу учениците 

10 Помош на децата  околу 

проекти по Англиски јазик 

Берлин, 

Германија 

Маршута на 7-те чудесни проекти 

Автобусот тргнува... Врзете ги појасите и раскомотете се.  

Патот до 7-те чудесни проекти е турбулентен, но возбудлив. 

Магијата на 

бројот 7 не 

здружи сите. 

7 е 

нашиот 

среќен 

број. 
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проекти по Англиски јазик 

Берлин, 

Германија 

Маршута на 7-те чудесни проекти 



 

 3  Peace through Understanding 

Што 
 Поддржувавме дом за стари лица во 

градот Садат, Египет исполнувајќи ги 
нивните материјални и емотивни потреби 

и организирајќи чести посети. 
 Концерти и предавања за фолк музика 

беа организирани во Ереван и две други 
села во Арменија. 

 Во Варна ,Бугарија, ние рекновиравме 

трпезариска соба во сиропиталиште , 
заедно со децата ,за да научат да го 
ценат својот дом. 

 Ние организиравме разни настани за 

собирање средства за  да ја поддржиме 
детската клиника во Скопје, Република 
Македонија. 

 Ние направивме планети од Балони 

користејќи рециклиран материјал за 
„Денот на Земјата“ во Албанија. 

 Ние отидовме во психијатарска клиника 

во Стернберк, Република Чешка, за да 
играме игри со децата кои живеат таму. 

 „Проект за дождовните шуми“ со цел да 

се унапреди предавањето на англискиот 
јазик во основно училиште во Берлин, 
Германија. 

Зошто  
 Да ги поддржиме постарите и да се 

потрудиме тие да се чувствуваат сакани. 
 Да развиеме благодарност за фолк-

музиката кај тинејџерите во Арменија. 
 Да го направиме секојдневниот живот на 

сирачињата посветол,похигиеничен и 
разнобоен. 

 Да ја поддржиме детската клиника и да 

уживаме во забава и корисни активности 
заедно.  

 Да ја зголемиме  внимателноста на 

„Денот на Земјата“ и да ги охрабриме 
луѓето да направат нешто да ја заштитат. 

 Да бидеме со децата во прихијатарската 
клиника и да донесеме забава и 
разновидност во нивните денови. 

 Да го унапредиме англискиот јазик на 

младите деца бидејќи тој е  клучот на 
светот. 

Како 

 Египет:Ние организиравме регуларни посети 

во домот за стари лица,ги прашавме за 
нивните материјални и емотивни потреби, и се 
обидовме да ги исполниме.  

 Арменија: Арменската Апостолска Црква се 
сложи да биде наш спонзор, изнајмувајќи 
инструменти и пеачи за нас.Државната 
Конзерваторија во Ереван не снабди со  уште 
повеќе  инструменти и пејачи. 

 Бугарија:Ние ги обоивме и декориравме 

ѕидовите во светли бои,ги поправивме и 
обоивме масите,сошивме нови миљенца да ги 
замениме старите и нечистите, и засадивме 
цвекиња во саксии. 

 Македонија:Имаше многу подготовки и 

рекламирање во медијата за нашиот настан да 
биде успешен. 

 Албанија: Ние ја поделивме работата: една 
група ги дувашр балоните а друга мешаше 
брашно со вода.Потоа залепивме хартија на 
балоните која ја обоивме. 

 Република Чешка:  Ние подготвивме многу 

игри.Исто така ги препродивме 
комуникациските пречки користејќи кршачи-
на-мраз. 

 Германија: ние им помогнавме на децата со 

проекти за околината и во процесот го 
унапредија  англискиот. 

И потоа што 
 Египет:Ние планираме да продолжиме со 

посетите во домот за стари лица , за луѓето 
таму да се чувствуваат ценето.Исто така 
сакаме да ги поврземе со сиропиталиштето. 

 Aрменија: Ние ќе продолжиме да 

волонтираме и организираме повеќе концерти 
и предавања. 

 Бугаријa: Ние планираме да организираме 

уште едно талент-шоу за деца од 
сиропиталиштето и ќе продолжиме да ги 
посетуваме. 

 Македонија: Ќе се обидеме да најдеме нов 

начин за собирање донации за луѓето на кои 
им се потребни. 

 Албанија: ние планираме да организираме 

кампања за чистење за Денот на Земјата. 

 Република Чешка: Ние сакаме да 
продолжиме да се поврзуваме со децата од 
психијатарската клиника. 

 Германија: Ние сакаме да одржиме 

кооперацијата помеѓу нашето средно 
училиште со основното и често да испраќаме 
волонтери.  

7 Проектни Чуда– Накратко 

Не знаевме ништо за организирање 

проекти,но  успеавме! 

Ги завршивме нашите 

проекти од март до јуни 
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Прва станица:Египет-Садат 

مرحبا بكم في مصر      
Добредојдовте во Египет: 

 Ахмед Јасер Рабиеа Салем Матар 
 Роуан Емад Ал Саед Дафие 
 Омар Мохамед Махмуд Али 
 Јара Мохамед Абдел Салам Абдел 

Гхафар 
 Рејчел Абундо (лидер на групата) 

Што 
Нашиот чаптер организираше редовни посети во домот за стари 
лица во нашата заедница, и ги запозна тамошните луѓе. 

Зошто 

Овие луѓе имаат поминато низ мизерни ситуации во нивниот живот и тие страдаат веќе 
подолго време. Кога размисливме за нивната ситуација, воочивме дека треба да 
придонесеме малку среќа во нивните животи. 

Нивните приказни се трогателни. Една од жените која живее во домот го имаше 
подарено едниот бубрег на нејзиниот син кој беше многу болен, а кога тој почина 
мораше да се пресели во домот за стари лица. 

Како 
 За време на нашите посети, преку разговор со 

луѓето дознавме повеќе за нивните лични 
животи и направивме листа од работи кои им 
се потребни. 

 Од родителите и учениците собравме донации 

и успеавме да ги купиме следните работи: 
 Нова печка 
 Плинска боца 
 Лекови 

Што беше тешко 

Повеќето организации преферираат донации со 
парични средства, но ние сакавме да ги 
дознаеме вистинските потреби на луѓето. Во 
почетокот немавме многу парични средства, но 
ја добивме потребната поддршка од учениците, 
родителите, наставниците и нашиот директор. 

Што потоа  
Навистина многу ги засакавме овие луѓе и 
многу се приврзавме со нив исто како со 
нашите баби и дедовци. Секогаш се среќни 
кога ќе не видат и не замолија почесто да ги  

посетуваме. Тоа и планираме да продолжиме да го правиме. 

Роуан: “Ако 

имате добар тим, 

ќе ги постигнете 

целите .“ 
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Втора станица: Ерменија-планински села 

Բարի գալուստ Հայաստան 
Добредојдовте во Ерменија: 
 Хакоб Кхачатриан 

 Мелин Андраниан 
 Лена Багхдасариан 
 Манушак Харутиуниан 

 Кнарик Гхазариан (лидер на групата) 

Што 
На 25, 26 и 27 мај 2012 година, организиравме три концерти 
комбинирани со предавања за потеклото и историјата на песните во 
различни училишта во Yerevan и во селата Nor Kyank и Charentsavan. 

Зошто 

Нашата идеа беше да ја презентираме народната музика 
во Ерменија на младите луѓе во Narekatsi, лоцирано во 
Yerevan, и во руралните средини, се со цел да ја 
развиеме почитта за народната музика во Ерменија 
помеѓу тинејџерите и 
да ги забавуваме.  

Како 

Ја замоливме 
апостолската црква во 

Ерменија да ни помогне и тие се согласија да ни 
изнајмат дел од музичките инструменти. Исто така 
добивме поддршка од управителите на областите во 

кои трите концерти и предавања беа одржани.  

Вклучени беа и некои славни песни на Sayat-Nova и 
Komitas. Младите беа изненадувачки желни да ги 
слушнат песните и предавањата. 

Што беше тешко  
Сите членови во нашата група живеат 
далеку еден од друг. Бидејќи ова беше 
нашиот прв проект имавме некои 
недоразбирања во почетокот, но успеавме 
да ги надминеме. Се обидовме да бидеме  
толерантни и ги земавме и останатите 
мислења в предвид. На крајот успеавме да 
ги оствариме нашите цели благодарејќи на 
поддршката од спонзорите и лидерот на 
нашата група.  

Што потоа 

Ќе продолжиме да волонтираме и организираме повеќе концерти и предавања. 
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ДОБРЕ ДОШΛИ В БъΛГАРИЯ 

Добредојдовте во Бугарија: 
 Јоана Николаева Баракова 
 Красимира Великова  
 Цветијана Димитрова Захариева 
 Никол Бојанова Поплебарова 
 Антоанета Поплебарова (лидер на групата) 

Што и зошто 

Заедно со останатите членови на PTPI чаптерот во Варна, “Делфините” 
организираа кампања за создавање на поудобна атмосфера и подобрување на 
условите во трпезаријата во локалното сиропиталиште. Децата исто така се 
вклучија во нашиот проект и придонесоа за негов успех. 

Како 

Ги офарбавме ѕидовите во светли бои, масите беа 
поправени и префарбани, чаршафите беа сменети со 
нови и исто така посадивме цвеќиња. 

Ги снабдивме со посебни канти за рециклирање 
стакло, хартија и пластика. Секоја канта беше 
декорирана со рециклирани материјали.  

На крајот организиравме шоу за таленти за да ги 
забавуваме децата. Шоуто се викаше “Делфините 
бараат таленти”. Имавме девет натпреварувачи кои 
споделија различни таленти-пеење, танцување, 
жонглирање итн. Исто така имавме судии кои ѓи 
оценуваа способностите. Потоа сите се здобија со 
диплома и награда. Сите беа среќни и благодарни за 

целиот наш труд. Беше навистина вредно искуство за сите кои се вклучија.  

Што беше тешко 

Најпрвин тешко беше да ги мотивираме децата да ни помогнат со 
реновирањето и да го промениме нивниот начин на размислување. 
Успеавме да ги убедиме да се вклучат со тоа што им ја објаснивме 
важноста на проектот. Поради тоа што ни помогнаа, беа презадоволни од 
резултатите. 

Што потоа 

Планираме да организираме уште едно талент 
шоу за децата од сиропиталиштето во нивната 
реновирана трпезарија и ќе продолжиме да ги 
посетуваме. 

Трета станица: Бугарија-Варна 

Антоанета: 

“Инспирацијата е 

мојот живот.“ 

Јоана: “Секое мислење во тимот е значајно.“ 
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Четврта станица: Република Македонија-Скопје 

ДОБРЕДОЈДОВТЕ BO MAKEДOHИЈA 

Добредојдовте во Македонија ви посакуваат: 
 Ивона Кимовска 
 Леонард Марковски 
 Филип Стојановски 
 Ангел Димитриевски 
 Стевица Левајковски (лидер на групата) 

Што и зошто ? 

Нашиот чаптер одлучи да организира настан на кој 
што ќе се соберат средства за детската клиника во 
Скопје. 

Како ? 

Соработувавме со ученици од Средното Училиште од 
Скопје „Георги Димитров“ кои што одиграа своја 
претстава , исто така и со средношколскиот бенд 
“Problem Solved“ кои што одржаа концерт. Не беше 
лесно да се соберат сите овие луѓе на едно место, но 

сепак успеавме. 

За време на одржувањето на овој настан нашиот тим постави и базар на кој што 
гостите можеа да купат подароци по сосема достапни цени.  

PTPI Скопје успеа да собере донации за детската клиника. Овој настан беше 
промовиран на ТВ емисии, радио емисии и во 
некои од локалните весници. 

Што беше тешко ? 

Настанот беше еден ден пред Велигден и многу 
луѓе беа надвор од градот. Сепак 
не се откажавме и на крајот 
присуствуваа околу 100 гости. 

Што понатаму ?  

Благодарение на успехот на овој 
настан, сега сме повеќе 
мотивирани да организираме 

слични хуманитарни проекти кои што ќе му помогнат некому.  

Филип: “Ако знаете луѓе кои што 

може да ви помогнат, ќе успеете 

да организирате многу настани.“ 

Ангел: “Научивме и како да 

преговараме за доброто на другите.“ 
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Петта станица: Албанија– Тирана 

MIRËSEVINI NË SHQIPËRI 

Добредојдовте во Албанија ви посакуваат : 
 Едвин Фику 
 Берги Кханго 
 Кеида Исмаили 
 Ердал Доми 
 Евис Свердели и Александер Ндини (лидери ) 

Што и зошто? 
Денеска, луѓето во Албанија се помалку се загрижени за 
животната средина. Токму поради тоа ние произлеговме со идеја 
да креираме балони за „Денот на планетата Земја“ 
употребувајќи рециклирани материјали. Симболот на нашите 
балони-планети е дека нашата планета Земја е лабилна како 

балон и затоа мора да ја заштитиме. 

Како? 

Ги наполнивме балоните со 
воздух. Потоа помешавме 
вода и брашно за лепењето 
да биде природно. 

Во парови ги 
трансформиравме балоните 
во планети. Едниот го држеше балонот додека 
другиот ја ставаше хартијата и мешавината. Беше 

тешко да се исуши мешавината бидејќи врнеше, но сепак успеавме. Потоа ги обоивме 
балоните во различни бои. Ги користевме нашите раце и четки и беше многу забавно. 

Што беше тешко? 

Главниот проблем ни беше дождот, но креиравме 
засолниште за да ги избегнеме лошите последици.  

Што понатаму? 

Некои од нашите балони беа прикажани на ТВ емисија и 

ние успеавме во нашата цел- да ја зголемиме совеста 
помеѓу граѓаните за подобра животна средина. За 
наредниот „Ден на Земјата“ , планираме да организираме 
еколошко чистење во Тирана. . 

Александер: “Планирањето е 

најдобар начин за да постигнете 

успех.“ 

Ердал: “Не очекувавме 

ништо за возврат, но 

сепак се чувствувавме 

одлично.“ 
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VÍTEJTE V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Добродојдовте во 

Чешка Република: 
 Даниел Гагиор 
 Никола Недоросткова 
 Барбора Захрадова 

 Тереза Несвадбова 
 Јури Кравченко (лидер на групата) 

Што и зошто 
Сите се соочуваат со стереотипи и бариери. Многу луѓе мислат дека лицата со 
нарушени функции неможат да живеат нормален живот. Ние сакавме да ги пребродиме 
бариерите, и затоа поминавме еден ден со децата од 
психијатриската болница во Штенберк.  

Како 
Подготвивме игри и комунициравме со децата на 
интерактивен начин без помош од медицинскиот 
персонал 

Секој член од нашиот тим подготви по седум игри. 
Донесовме и рачно направени алки за 
децата, за тие да се сетат на 
поминатиот ден со нас. Спротивно на тоа што мислеа претпоставените, 
ние успеавме да комуницираме и играме со овие деца, а воедно и да ги 
надминеме стереотипите.  

Резултатите беа видливи, децата беа радосни и навистина уживаа. Ние 
сме сега многу помотивирани да организириме вакви проекти во иднина. 

Што беше тешко 

Имавме проблем со недостиг на време, поради испитите на крајот од 
школската година. Беше тешко и да ја добиеме поддршката од 

персоналот во болницата. Направивме 
распоред и ја замоливме клиниката да ни 
дозволи да го реализираме проектот. Тие 
конечно се согласија и на крајот беа многу 

изненадени како децата реагираа на нашето присуство. 

Што понатаму 

Во иднина ќе продолжиме да ги посетуваме децата од 
оваа клиника, бидејќи тие ни кажаа дека навистина го 
сакаат тоа. 

Шеста станица: Чешка Република-Штенберк 

Даниел: “На почетокот, ни беше 

страв, но подоцна сфативме 

дека децета се прекрасни“. 
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WILLKOMMEN IN 
DEUTSCHLAND 

Добродојдовте во 
Германија: 
 Александер Бибер 

 Кати Сулејмен 

 Софи-Карлота  Пиеч 

 Маја Екес и Сон Хонг 

 Ларс Поигнант и Верена Денк

(лидери на групата) 

Што 
Нашиот тим соработуваше со улилиштето„Sonnenuhr“ на проект со име „Дождовна 
шума„ .Проектот се состоеше во подучување на англиски јазик на децата од петто 

одделение во нивното слободно време. Нашиот тим ги спроведе овие часови. 

Зошто 
Ние сметаме дека Англискиот јазик е клучот кој отвара многу 
врати. За нас беше многу забавно да ги поддучуваме децата 
и да работиме интерактивно со нив. 

Како 
Во текот на проектот учениците требаше да соберат 
информации за дождовните шуми на Интернет и да ги 
презентираат податоците во Power Point презентација. Ние 
им помогнавме да ги разберат дадените информации, им 
покажавме како да се изразуваат и им помогнавме како да 
креаираат презентации. Беше едно одлично искуство за нас 
како тутори.  

Што беше тешко 
На почетокот сакавме да организираме нешто поголемо како фудбалски меч помеѓу две 
училишта со цел да го зголемиме тимскиот „дух“ , кој што сметаме дека е отсутен во нашите 
училишта. За жал, имаше преголема процедура за во училиштето да се аплицира за проект со 
толку голем размер. 

Сепак, одлучивме да го спроведеме нашиот хуманитарен проект. Беше предзвик да најдеме 
училиште со кое ќе соработуваме. Кога го контактиравме училиштето „Sonnenuhr“. 
Координаторката без проблем не вклучи во проектот „Дождовна шума“. Таа ни напомена дека 
некои од учениците имаат проблем со Англискиот јазик и тоа беше предзвик за нас да им 
помогнеме  

Што потоа 
Најдоброто се случи после проектот. Склучивме 
соработка со училиштето каде што ние 
волонтиравме и средното училиште “Johann-
Gottfried Herder” . Во иднина, сакаме да 
продолжиме да ги посетуваме и поддучуваме овие 
прекрасни деца. 

Седма станица: Берлин– Германија 

Кати: “Размислете што може да 

им понудите на луѓето кои што 

ви помогаат со вашиот проект.“ 
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Собете идеи 
 Користете го brainstorming 

методот 
 Одберете тема. 

 Запишете ги идеите од секој член од тимот. 

 Поделете ги клучните зборови во категории. 

 Одлучете кои задачи можат да бидат 

изоставени. 

 Распределете ги задачите. 

 Поделете ги тимовите. 

 Метод „Дрвото на потреби“ 
 Напишете ги вашите потреби на основата на 

дрвото. 

 Секоја нацртана гранка нека биде определена 
цел за вашиот проект. 

 Размислете за активностите кои што би ви 

помогнале да ја остварите целта. 

 Нацртајте лисја и напишете ја секоја 
активност на различен лист. 

 Распоредете ги лисјата низ гранките. 

Создадете успешен тим 

 Прецизирајте го местото и времето за 
состаноци. 

 Одберете лидер(инспирација за тимот). 

 Поделете ја работата според способностите на 

секој член, одделно. 

 Мотивирајте го тимот и објаснете ги целите и 

причините на секој од членовите од тимот. 

 Користете метод brainstorm за идеи за нови 
проекти. 

 Бидете сигурни дека секое мислење ќе 

биде земено во предвид. 

 Сите треба да имаат исти права и 
можности за да учествуваат. 

 Одберете ја најдобрата идеја преку гласање 

 Дозволете да има конструктивни критики. 

 Осигурајте го начинот на комуникација 

 Во случај да се појават проблеми секогаш 
бидете сигурни и имајте план Б. 

Координирајте го времето 

 Закажете состанок. 

 На првиот состанок користете игри за 

меѓусебно запознавање. 

 На вториот состанок користете го методот 
brainstorm 

 Направете одлука за буџетот. 

 Побарајте спонзори 

 Поделете се во тимови. 

 Подгответе го проектот. 

 Документирајте ја целата работи и направете 

табела со интервалите за секоја активност 

 Вклучете и слободни денови. 

Официјална поддршка 

 Одлучете со кои личности од официјални 
институции ќе конрактирате. 

 Презентирајте ја вашата организација 

(Пример: PTPI е непрофитна, нерелигиозна и 
невладина организација која се залага за мир 
преку разбирање) и потоа објаснете ги целите 
на вашиот проект. 

 Испратете формални писма. 

 Осигурајте се дека редовно ќе ги известувате 
соработниците за текот на проектот. 

 Истакнете дека преку секој проект учите 

нешто ново 

 Не плашете се да ги контактирате 

официјалните институции и по втор пат 

 Употребете ги училиштата, младински клубови 
и други локации кои може да ги добиете без 
паричен надомест. 

 Побарајте организации кои што можат да ви 

помогнат. 

Raise the funds you need 

 Користете различни извори (пари, институции 

и спонзори). 

 Соработувајте со партнери 

 Не прашувајте само за пари, туки и за соби за 
состаноци, материјали за работа итн. 

 Идеи за формирање буџер: организирање 

базар,флешмоб,продавање лимонада итн. 

 Заблагодарете им се на спонзорите на 

поддршката и останете во контакт со нив и по 
проектот. 

Наши совети 

Мешавината од 

нашата енергија 

создаде многу 

успешни проекти. 
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Проектот е финансиран од страна на Европската Комисија. Овој прирачник ги рефлектира само 
мислењата на авторите, и поради тоа Комисијата не се смета за одговорна ако дојде до 

употреба на информации од прирачникот. 

Нашите авантури не донесоа на 

интернационална младинска 

размена. 

Агенти за размена: 7 тима од 7 држави на 7-то небо– Приклучете ни се! 

   Ерменија 

Meline Andranyan,  
Lena Baghdasaryan, 

         Manushak Harutyunyan,  
Hakob Khachatryan: 

Паметно, интересно, срамежливо, 

смирено , љубезно, едукативно и 

Албанија 

Erdal Domi, Edvin Fiku, Keida 
Ismaili, Bergi Xhango: 

Пријателство, смиреност, 
соработка, успех, напорна 
работа и добрина 

   Германија 

Alexander Biber, Maya 

Eckes, Sophie-Carlotta 

Pietsch, Cathy Sulaiman: 

Интересно, различно, одлучно, 
лесно, продуктивно, забавно и  

мотивирачки 

Република 
Македонија 

Angel Dimitrievski, 
Ivona Kimovska, 

Leonard Markovski, 
Filip Stojanovski: 

Забавно, насмеано, 
активно ,креативно

, интересно, 
грижливо и 

хуманитарно  

Бугарија 

Nicole Boyanova 
Pophlebarova, Tsvetiana 

Dimitrova Zaharieva, Yoana 
Nikoleava Barakova, 
Krasimira Velikova: 

Комуникативно, активно, 
иновативно, 

независно ,пријателски, 
креативно и љубезно 

Египет 

Yara Mohamed Abdel Salam 

Abdel Ghafar, Rawan Emad Al 
Sayed Dafie, Omar Mohamed 
Mahmoud Ali, Ahmed Yaser 

Rabiea Salem Matar: 

Креативно, интелигентно, 
интересно, мистериозно 
егзотично, грижливо и 

чувстувтелно 

Вашите другари од светот Ве повикуваат да се приклучите. 

Бидете дел од патувањето ! 

http://blog.ptpi.org/tag/2012-european-youth-exchange 

People to People International 
European Office, Schillerstr. 59, 10627 Berlin, Germany 

www.ptpe.org/eye2012 

World Headquarters, 911 Main Street, Suite 2110, Kansas City, Missouri 64105, USA 
www.ptpi.org 

Издадено– Август 2012 

Чешка Република 

Daniel Gagyor, 
Nikola Nedorostkova, 
Tereza Nesvadbova, 
Barbora Zahradova: 

Љубезно, 
пријателски, 

грижливо , со почит, 
интересно, различно и 

хумано 


