БРАНКО Р. СТАНОЈЕВИЋ
репрезентативац Републике Србије у Фудокан каратеу

БИОГРАФИЈУ (ЦВ) и МОЛБУ ЗА ПОМОЋ
поводом предстојећег Светског првенства доставља,-

директору/менаџеру

Поштовани,
Унапред Вам се захваљујем на доброј вољи и времену које сте одлучили да издвојите
како би прочитали разлог мог обраћања.
Замолио бих Вас да овај дугачак текст молбе пажљиво прочитате јер је у питању једно
искрено обраћање са молбом за правовремену помоћ а у чијој позадини је велика
љубав према образовању, спорту, држави у којој живимо и за чији развој и углед се
боримо као и спремност да у будућности животом својим гарантујем да ћу делима
настојати да оправдавам указано поверење и ширим добро.
Молбу ћу конципирати у стилу од VIII тачака ради лакшег праћења суштине обраћања:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Контакт подаци;
Биографија (ЦВ);
Животне потешкоће, социјални статус и жеља за успехом;
Молба за финансијску помоћ: донација / стипендија;
Образложење предлога за помоћ;
Ваши бенефити;
Фотографије;
Закључак;

Извињавам се што ћу бити опширнији али једино тако можете стећи што приближнију
слику о мени и мом раду како би били у прилици да исправно одлучите да ли
завредњујем Вашу помоћ и у ком формату након увида у предлог сарадње.
 I

КОНТАКТ ПОДАЦИ

Име и презиме:
Година рођења:
Пребивалиште:
Мејл адреса:
Број телефона:

Бранко (Радослав) Станојевић
20.10.1996. године
Општина Рума, Грабовци (22423), Главна 38.
cooperation.stanojevic@gmail.com
063/1349-098

Веродостојност свега наведеног у овом документу одговорно потврђујем слањем
очитане личне карте у пдф.-у.

 II

БИОГРАФИЈА (ЦВ)

Основну школу „6. Ударна војвођанска бригада“ у Грабовцима завршио сам са
високим одличним успехом о којем, од Општине Руме, сведочи додељенаСветосавска повеља за постигнут изузетан успех.
Средњу медицинску школу „Драгиња Никшић“ у Сремској Митровици- смер
физиотерапеутски техничар завршио сам са високим одличним успехом о којем, од
директора школе, сведочи додељенаПохвалница за постигнуте изузетне резултате током школовања.
У току средње школе, схвативши да је медицински позив у служби хуманости,
прикључио сам се Црвеном крсту у Сремској Митровици као члан екипе прве
помоћи омладине.
Својим делима имао сам за циљ да помогнем другима- појединцима, групама,
организацијама или заједници као целини, без очекивања материјалне или било које
друге врсте надокнаде јер сматрам да људскост и добро дело заувек остају.
Са екипом омладине 2013. и 2014. године остваривао сам изузетне резултате на
такмичењима у пружању прве помоћи освајивши више пута 1. место.
Наведени постигнути резултати су ми касније, уз једногодишњим добро припремљеним
пријемним испитом, омогућили да интересовање према медицини наставим на
интегрисаним академским студијама медицине Медицинског факултета
Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду.
У току школовања постижем одличне резултате, одличан (9, 00).
Забележио сам низ успеха на пољу ваннаставних активности о чему сведоче следеће
активности:
-Придружио сам се Црвеном крсту у Београду где сам наставио волонтерско
ангажовање.
-На другој години студија, узео сам учешће на 59. Конгресу студената
биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем који је одржан на
Копаонику од 26. до 30. априла 2018. године и изузетно успешно сам одбранио рад на
тему ,,Синаптофизин имунореактивност у нервним влакнима јетре хуманог
ембриона и фетуса“.
-Поред школе велику пажњу сам усмерио ка СПОРТУ. У питању је КАРАТЕ.
У овом тренутку сам носилац црног појаса 2. ДАН.
Од своје седме године тренирам у карате клубу ,,Каишин“ у Шапцу.
Карате који тренирам припада Фудокан Савезу Србије који је регистрован као Спортско
удружење у Асоцијацији Спорт за све Србије.
Услед много добрих резултата на домаћим турнирима изборио сам се 2010.
године да одлуком националног селектора будем део репрезентације Србије и
тако ми је омогућено да браним боје наше земље широм света.
Врхунски сам такмичар што доказују неки од мојих најзначајнијих успеха:
2007. II Интернационални карате куп – 1.место;
2008. Првенство Србије – 1.место;
2009. Куп Србије – 1.место;
2011. Првенство Србије – 1.место;
2011. Европско првенство – 3.место;
2012. Балканско првенство – 1.место;
2013. Европско првенство у фудокан каратеу- 2.место;
2013. Европско првенство у традиционалном каратеу – 2.место;

2013. Првенство Србије – 1.место;
2013. XII Интернационални карате куп – 1.место;
2013. Светско првенство- 1. место;
2013. Проглашен за најуспешнијег такмичара за 2013.годину;
2014. Првенство Србије- 1.место;
2014. XIII Интернационални карате куп- 1.место;
2014. Европско првенство- 1.место;
2015. Европско првенство – 1.место;
2015. Светско првенство- освојене четири сребрне и једна бронзана медаља;
2016. Проглашен за најуспешнијег такмичара за 2016.годину;
2017. Међународни турнир- освојене три златне медаље;
2017. Балканско првенство - освојене три златне медаље;
2017. Светско првенство- освојена сребрна и две бронзане медаље;
2018. Прво коло фудокан лиге шампиона Србије- две златне медаље;
2018. Финале фудокан лиге шампиона Србије- две златне медаље;
2018. Европско првенство - 1. место;
Због приватних и здравствених разлога, одлуком факултета а у складу са статутом
правилника о школовању на Универзитету одбране, студије морам привремено
обуставити и исте ћу наставити за годину дана када ћу поново имати статус редовног
студента.
Здравствени проблем сам решио и у том раскораку од годину дана фокус и даље мора
остати на образовању јер имам доста тога да научим што ме статусно обавезује и
условљава приликом поновног стицања услова за повратак и наставак школовања и
ништа мање, фокус мора остати на спорту.
 III

ЖИВОТНЕ ПОТЕШКОЋЕ, СОЦИЈАЛНИ СТАТУС И ЖЕЉА ЗА
УСПЕХОМ

Услед сложених породичних односа, приморан сам да се од малих ногу борим за себе
како бих обезбедио основне ствари које изискује свакодневница као и оне потребштине
које су ми неопходне да школовање и спорт пратим на што квалитетнијем нивоу.
Моји родитељи су разведени.
Са мамом немам контакт од како нас је напустила и старатељство над старијом
сестром, млађим братом и мноме је припало тати.
Тата није нигде запослен, нема стална примања већ заради извесну суму новца
радећи физичке послове на позив имућнијих домаћина у селу.
На тај новац је тешко ослонити се јер га данас има а већ сутра нема.
Породични финансијски статус је минималан и за потребе мојих амбиција,
нажалост, готово увек недовољан.
Свакодневна је борба обезбедити основне ствари.
Живи се данас за сутра и зато се трудим да знањем и успесима обрадујем породицу и
омогућим им да на тренутак забораве проблеме које ствара свакодневница.
Трудим се да се изградим у што квалитетнију особу како бих обезбедио што бољу
будућност за своју породицу и био довољно јак ослонац истој.
Спорт ми у многоме помаже на том путу а фудокан-традиционални карате који
тренирам, разумевајући овај стил каратеа као вештину, пружа ту могућност.
Неретко сам приморан да остајем до касних сати будан размишљајући шта следећег
дана да учиним што је до мене како бих створио више.
Постоје ограничења која многа размишљања одбаце јер то у преводу значи имати
новца за ту намену.
Знати како и на који начин не значи да се може реализовати без новца.

Иза сваког доброг успеха мора да постоји воља, напор, одрицање, жртвовање, добар
тренер и максимално добра опрема која може цео тренажни процес да учини
квалитетнијим, осећај спортисте комфорнијим и онда врхунски резултати долазе
природно као логична последица.
Нажалост, немам могућност да приуштим све потребне ствари које би ми
допринеле још квалитетнијем раду, унутрашњем миру и спокојству јер немам
примања која бих наменио у те сврхе.
Још од основне школе па све до данас, кад решим обавезе у школи, радим доста
преко лета код других људи који траже раднике (берем вишње, радим у
земљорадничкој задрузи, идем на њиву кад је сезона лубеница, копам) како бих
буквално себе обукао и обезбедио неопходно у зависности од тренутних приоритета.
Поносан сам што стичем све својим рукама, поштеним радом и дошао сам до
тренутка када су озбиљније ствари на путу развоја преда мном, како на пољу спорта
тако и на пољу образовања.
Ценим сваки новац јер знам колико је 1500 динара. Знам да је то једна дневница за
копање на њиви цели дан, да то значи брати вишње цео дан, истоварати пшеницу у
земљорадничкој задрузи...
Упознавши Вас са мојом породичном ситуацијом, сложићете се, остваривање
могућности не значи и сигурност учешћа на такмичењима јер трошкове углавном сносе
репрезентативци јер наш огранак каратеа није у многоме финансиран из државног
буџета.
У мом случају кућни буџет није никада толико велики да би могао да исплати
неко престижније такмичење.
Одлазак на такмичења буде реализован уз помоћ људи добре воље и појединих
фирми којима сваки пут упутим пристојне молбе.
Таквих људи је јако мало али увек сам оптимиста без обзира што приметим да ми
сваке године постаје све теже и теже да их пронађем.
Жеље су једно а могућности нажалост сасвим друго.
Деси се да се припремам за неко значајно такмичење а да новац пар дана пред
полазак не сакупим. Није лако тренирати под притиском и чињеницом да можда на то
такмичење нећу ни отићи а толико сам напора уложио да се припремим.
Услед горе наведених разлога, припомаран сам да на овакав начин покушам да
пронађем људе добре воље који би ми помогли да испратим финансијске трошкове.
Добрих људи има и помогли су ми много.
Многи овакав начин дефинишу као сраман али се не осећам тако.
Непријатно ми јесте, итекако, али сматрам да није срамота питати и добити културан
одговор. Многи су ме одбијали што се надам да неће бити ситуација и код Вас.
Борац сам и морам да се борим да бих стигао до свог циља који је наравно
усмерен ка студирању тј. медицини али не мислим да је бављење спортом
узалуд јер нас медицина учи да је здравље изнад сваког циља и сматрам да га
управо стичем кроз спорт и тако уједно чиним живот квалитетнијим и дајем
добар пример околини.
Да би све ове ставке функционисале заједно у смисленој целини, у позадини свега је
новац. Деси се да каткад налетим на људе добре воље који ми помажу али постаје
оптерећујуће јер од ове године сам у сениорској конкуренцији, конкуренцији где тек
треба да бележим врхунске резултате а то управо значи да треба да будем
максимално добро припремљен у сваком погледу јер је узрастна категорија до 35
година. Једва издржим да платим месечна такмичења а камоли да обнављам опрему
која је скупа (кимоно, карате реквизити, опрема за трчање, патике, тренерке...)

 IV МОЛБА ЗА ПОМОЋ СА ПРЕДЛОЗИМА НА КОЈИ НАЧИН МОЖЕТЕ
ПОМОЋИ
Повод мог обраћања је предстојеће СВЕТСКО ПРВЕНСТВО (СП) у фудокан
каратеу које ће се одржати у Републици Србији, Београд новембра 2020. године.
Предлажем Вам 2 ПРЕДЛОГА за помоћ и на тај начин Вам остављам могућност да
се одлучите на који начин и у ком својству ми можете помоћи:
-правовременом тренутном помоћи- ДОНАЦИЈОМ;
-дугорочном континуираном помоћи- СТИПЕНДИЈОМ; ***!

1. ДОНАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА


ДОНАЦИЈА како бих могао правовремено обновити
ТАКМИЧАРСКУ ОПРЕМУ, имао довољно времена да се навикнем на исту и
што боље припремим у тренажном и такмичарском процесу до СП.
За ту намену ми је неопходно





30 000 РСД.

ДОНАЦИЈА како бих могао учествовати у годишњем
ТАКМИЧАРСКОМ и ПРИПРЕМНОМ процесу од 5 обавезујућих
националних такмичења и 3 национална припремна кампа за репрезентативце.
За ТАКМИЧАРСКИ ПРОЦЕС ми је неопходно

30 000 РСД.

За ПРИПРЕМНИ ПРОЦЕС ми је неопходно

25 000 РСД.

ДОНАЦИЈА како бих могао платити трошкове
КОТИЗАЦИЈЕ на предстојећем Светском првенству.
За ту намену ми је неопходно

15 000 РСД.

2. МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЈА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 1. ПРЕДЛОГА:
 Такмичарска опрема је скупа али свакако неопходна да прати мој квалитет
квалитет значајних такмичења на којима се трудим да што боље браним боје наше
државе. Опрема је дотрајала и требало би да се промени јер мотивише одлазак на
Светско првенство где ћу наступити као сениор.
 Припремни тренажни пут до наведеног термина само је на први поглед далек.
У периоду до одржавања СП-а сви репрезентативци морају да се одазову на пет
селекционих такмичења и припреме националног тима које спроводи руководство
Фудокан савеза Србије динамиком три пута годишње до одржавања СП-а јер статус
репрезентативца мора сваке године поново да се стиче.
Како карате није олимпијски спорт, све трошкове у вези такмичења, припрема и
опреме сносе репрезентативци и управо је то последица мог обраћања за помоћ.
Такмичења која сам поменуо горе у тексту са којих имам импозантне резултате су
најзначајнијих на која морам да идем ако желим да останем у такмичарској причи.
Изостављам многа ,,мања“ такмичења која не доносе никакве поене, само ми
одузимају новац од других озбиљнијих такмичења.
То не значи да су мањи турнири лоши и да не треба да учествујем на њима,
једноставно је одлука таква из финансијских разлога.
Сваки одлазак на такмичење у Србији ме кошта 6 000 РСД.
Припреме се одржавају сваке године на планини Гоч и обухватају вишедневни боравак
који такође у целости финансирају репрезентативци.
 С обзиром да ће се такмичење одржати у Београду биће неопходно да се
трошкови у вези истог измире само по питању трошкова котизација тј. учешћа на
првенству.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 2. ПРЕДЛОГА:
На овај начин бисте ми најбоље помогли јер бих у будућности био у прилици да
континуирано обезбеђујем услове којима бих се што боље припремао и
унапређивао перформанс тренинга.
Месечна стипендија ми је неопходна ради стицања редовне финансијске подршке са
циљем дугорочног успеха.
За ту намену на Вама је предлог колики износ би издвајали месечно, верујте, овакав
предлог је у највећем интересу и зато би ми и минималан али редован износ веома
значио. ***!
Свакако да бих ми много значило да редовно могу обезбеђивати неке од ставки:
-спортску опрему која обезбеђује комфор и задовољство у тренажном процесу (нова
опрема за трчање, патике...);
-чланарину за фитнес зону у спортском центру;
-присуство ангажованог персоналног тренера који би ми омогућио да подижем ниво
своје форме на пољу снаге, експлозивности и кондиције, поготово сада у овом периоду
после дуже паузе због операције коју сам имао;
Ништа озбиљно али дуго сам морао мировати и сада је све у најбољем реду.
-примена суплементације у исхрани;
-редовну медицинско дијагностичку процену;
Зашто стипендија?
Зато што успевам некако да пронађем људе добре воље који ми помогну али већ
следећи пут морам да пишем и тражим нове особе и долазим у ситуацију да више
немам коме да пишем јер у свему овоме немам неку редовност у питању новца који
бих расподелио и олакшао тренажни и такмичарски процес.

Зато ми и минималан износ стипендије може веома помоћи!
Да имам и минимална месечна примања по овом основу, олакшало бих ми у глави јер
бих знао следећи месец у том тренутку ћу сигурно имато толико новца и могу сигурно
да планирам оно што проценим да је у том тренутку приоритет.
Потребно ми је сигурности а на ту сигурност у многоме у мом случају утиче новац.
Тако да је овај предлог усмерен у том правцу, да би евентуално Ви могли
дефинисати висину месечних примања, колико год то било јер ми једноставно у
пољу квалитета више значи и мизерна али редовна месечна примања када у сваком
месецу могу да наменим за нешто него кад бих евентуално једном у години дана добио
неки износ, што је добро, али ипак је за мене у ситуацији у којој живим на дуже стазе
неопходнија опција стипендирања.
 VI ВАШИ БЕНЕФИТИ
Бенефити би били усмерени у сегенту рекламе у медијском простору, кад имам
могућности за то, као и на спортким такмичењима.
-Каткад гостујем на радио станицама и ТВ репортажама након сваког значајнијег
такмичења када широј јавности објасним какво такмичење је било, које сам резултате
постигао и уколико водитељи дозволе- представим пратеће спонзоре.
Имао сам гостовања на Радио Београду, Радио Накси, СОС телевизији, Сремска
телевизија, ТВ Шабац.
http://www.naxi.rs/branko-stanojevic-zlatan-decak
Интервју од 34. минута https://youtu.be/u34ZDyVrNn0
На одређеним такмичењима и припремама националног тима, буду присутне медијске
екипе које готово увек траже да се у таквим ситуацијама обратим испред старије групе
репрезентативаца као најуспешнији и тада бих Вас могао поменути.
-Медијске странице у зависности од њихове заинтересованости а уз моју сагласност,
пишу о мени када бих такође могао инсистирати да се поменете.
-На свим спортским окупљањима на којима учествујем могу промовисати компанију
ношењем маркираних мајица, качкета, спортске опреме.
 VII ФОТОГРАФИЈЕ

 VIII ЗАКЉУЧАК
Надам се да ћете разумети моју жељу за добрим.
Помоћ у сваком смислу те речи, мада то било и минимално за Вас, мени ће
значити много у наредном периоду када се очекује моја максимална
припремљеност.
На Вама је избор како можете помоћи и у ком формату то може да изгледа а ја ћу се
одужити на описане начине и трудићу се да наставим са добрим резулататима.
На све могу да утичем али на финансијске издатке не могу јер финансијски
највише оскудевам а то је готово увек одлучујући фактор да ли негде могу отићи
и да ли нешто могу купити како бих себи омогућио квалитетнији рад.
Уколико не можете одреаговати позитивно на 2. предлог за помоћ мени ће у
многоме значити и неки износ донације како сам се свих ових година до сада и
снабдевао на основу њих.
МОЛИМ ВАС ДА МИ ПОМОГНЕТЕ У БИЛО КОМ ФОРМАТУ.
Жиро рачун на који се може извршити уплата је отворен у Uni credit
банци:

170-0010312411000-73;

Имате право да све ово одбијете без икакве дилеме јер је ово само предлог једне
особе на овом свету која жели боље али не може у свему САМ да ради на себи.
Мени је помоћ потребна али свестан сам да нисам једини на овом свету коме треба
помоћи.
Квалитет изискује новца у многим ситницама а ја ћу Вам се одужити на најбољи могући
начин, тако што ћу наставити да се трудим и дајем свој максимум на свим пољима.
Молим Вас да размислите и обавестите ме у што краћем року да ли сте у
прилици да ми у складу са вашим могућностима правовремено помогнете.

Срдачан поздрав,

Бранко Станојевић
репрезентативац Републике Србије у Фудокан каратеу

