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Полазне основе 

 

Фондација ЗАВИЧАЈНА КУЋА у својој делатности ставља акценат на 
толеранцију, добросуседске односе и суживот са другим и другачијим. У циљу 
промовисања ових вредности Фондација организује бројне манифестације од 
којих је најпознатија ФЕСТИВАЛ КУГЛОФА (GUGELHUPFFEST). Фондација, такође, 
издаје једини часопис на немачком језику ФЕНСТЕР – часопис за културу и 
суживот Подунавских Шваб, под мотом: ПОВЕРЕЊЕ ПОМИРЕЊЕ ПОШТЕЊЕ.  

Да би заокружили ове наше активности, али и да би их промовисали и 
заинтересовали и друге људе, како би и они почели да баштине ове вредности, 
одлучили смо да годишњом наградом, коју смо назвали ПРИЗНАЊЕ ЗА 
ЧЕСТИТОСТ, одамо признање како физичким, тако и правним лицима, који негују 
ове вредности у својим животима и активностима 

Честитост је највећа врлина, то је више од речи хуманост, у том појму је 
сажета сва лепота, доброта, ред, пожртвовање, толеранција, пријатељство, 
емпатија и поштење које треба да краси сваког човека и сваку заједницу. 

Награду ћемо додељивати физичким и правним лицима чије су идеје и 
активности, у дужем временском периоду, препознате као допринос толеранцији, 
добросуседским односима и суживоту са другим и другачијим. Колико је нама у 
Фондацији познато, слична награда не постоји у Србији, па ни у окружењу. 

 

Идеја 

Идеја пројекта је да промовише и допринесе упознавању младе 
генерације са примерима честитости како би, баштинећи наследство својих 
предака, обезбедили квалитетан живот за себе, али и за генерације које 
остављају иза себе. Идеја је и да се доделом ове награде ода заслужено 
признање лицима која су је завредила. 

Честитост често није јасно уочљива врлина, о њој се мало или нимало не 
говори, пише или на други начин подржава, нити је на други начин довољно 
доступна у јавности. Лица која завређеују да понесу епитет честитости, због 
својих чињења нису довољно, или никако, промовисана, па стога ни препозната 



у јавности. Идеја овог пројекта је да се покрену размишљања о активностима 
појединаца, али и колективитета на понашања која можемо назвати честитим. 
Пошто је једно од основних полазишта Фондације за заштиту завичајног наслеђа 
Подунавских Шваба ЗАВИЧАЈНА КУЋА неговање и промовисање добросуседских 
односа, али и суживота са другим и другачијим, Фондација ће развијати ову идеју 
и кроз предложени пројекат. 

 

Циљ пројекта 

Основни циљ пројекта је да подржи, промовише и допринесе изградњи 
основе на којој ће будуће генерације градити добросуседске односе и суживот са 
другим и другачијим.  

Циљ овог пројекта је и то да се промовисањем и подизањем свести о 
добросуседским односима и суживота са другим и другачијим, као заједничком 
животу различитих заједница, допринесе смањивању супротних, негативних 
тенденција и њиховом свођењу на што мању меру. Сремски Карловци су 
Војводина у малом, када је мултинационалност, мултикултуралност, 
мултикрелигиозност и мултијезичност у питању. Зато је овај градић идеално 
место за промовисање овог пројекта. У Сремским Карловцима живе Срби, Хрвати, 
Мађари, Словаци, Словенци, Руси, Русини, Албанци, Палестинци, Украјинци, 
Бугари, Немци и други народи. Сви они говоре својим језиком и упражњавају и 
негују своју културу. Овде живе хришћени – православци, гркокатолици, 
реформисти, протестанти, адвентисти, римокатолици, евангелисти, јудаисти, 
муслимани и остали. Они живе у добросуседским односима, друже се, заједно 
прослављају празнике и учествују у заједничким друштвеним манифестацијама, 
кумују једни другима, међусобно се венчавају и свакодневно унапређују суживот. 

 

Очекивани резултати 

Очекујемо да реализацијом овог пројекта код младих људи произведемо 
и учврстимо осећање, не само јунаштва, него и чојства, како је говорио Марко 
Миљанов. Марко Миљанов је подучавао своје сународнике да није довољно бити 
јунак, него треба бити и „човек”. То је сликовито тумачио тако што јунаштво, 
како је говорио, представља чин одбране себе од другог, а чојство је када браниш 
другог од себе 

Поред свих различитости, добросуседство и суживот војвођанских нација 
траје неколико векова. Додуше, оно је у појединим временима било озбиљно 
пољуљано, а последњи пут у релативно блиској прошлости. Зато је потребно да 
промовишемо добросуседске односе и обичаје који повезују људе различитих 
заједница и да ка том циљу упутимо младе људе који треба да наставе заједно 
да живе на овим просторима. 

 

Лауреати 

Сваке године ћемо доделили по једну награду ПРИЗНАНЊЕ ЗА ЧЕТИТОСТ 
једном физичком и једном правном лицу.  

Награду представља плакета или неки други облик писаног документа. 



Ако се и када се у будућности буду стекли услови, да уз плакету наградимо 
лауреата и пригодним поклоном или новчаном наградом, то ћемо и учинити.  

 

Време и рок за реализацију пројекта  

За достављање предлога сe не расписује конкурс. То значи да предлагачи 
могу своје предлоге достављати током целе године, на основу информација са 
сајта Фондације или из других извора. Рок за достављање предлога, за текућу 
годину, je 15. Август.  

После извршеног избора и доделе награде неизабрани предлози не остају 
у конкуренцији за следећу годину.  

Реализацију пројекта (завршну свечаност) ћемо организовати, по 
правилу, за Дан Сремских Карловаца - 23 Октобар.  

До тога дана ћемо спровели све потребне активности - да дођемо до 
имена - назива потенцијалног лауреата и донесемо одлуку о томе.  

 

Одлучивање 

О запримљеним предлозима за лауреате Председник Фондације и 
Председник Управног одбора, ће спровести шире неформалне консултације међу 
активистима Фондације (пријатељи и чланови органа и радних тела). У том 
смислу ће, кроз активности пријатеља и чланова органа и радних тела Фондације, 
доћи до иницијалног предлога за лица чије животне и друге активности заслужују 
да буду представљене јавности као примери честитости и да тим лицима 
доделимo нашу награду ПРИЗНАЊЕ ЗА ЧЕСТИТОСТ.  

Иницијални предлог за доделу награде ПРИЗНАЊЕ ЗА ЧЕСТИТОСТ 
утврђује, на основу спроведених консултација, Председник Фондације и упућује 
органу надлежном за доношење одлуке о додели ове награде.  

Награда ПРИЗНАЊЕ ЗА ЧЕСТИТОСТ ће бити додељена јавно и уз 
присуство публике и средстава јавног информисања, па ће Фондација већ и на 
тај начин промовисати неговање добросуседских односа и суживота са другим и 
другачијим, из којих честитост и произилази.  

 

Свечаност и додела награда 

Награду ПРИЗНАЊЕ ЗА ЧЕСТИТОСТ ћемо додељиват на свечаности на 
коју ћемо позвали публику јавним позивом, а позивнице ћемо упутили 
активистима за људска права, промотерима добросуседских односа и суживота 
са другим и другачијим, и свим људима, посебно младима, који се припремају за 
живот у овом, данашњем, свету који не би могли назвати добрим местом за 
живот.  

Признања и награде ћемо доделили на свечаности, коју ћемо 
организовали у свечаном тону и програму..  

Након свечаности организовали ћемо послужење за учеснике и 
посетиоце, како би се посетиоци међусобно упознали и како би и симболично 
промовисали неговање добросуседских односа.  



Техничка питања 

Сва питања која се тичу стручне и техничке реализације,  ћемо  
регулисали одлуком управног одбора Фондације. 

 

Председник, 

Стјепан А. Седер 

 

 

  


