Поштовање,
овај е-маил који Вам шаљем пишем га у име своје сестре и мене. С
обзиром да није било пуно времена да у евалуацији коју смо попуњавале
напишемо све оно што смо мислиле и што смо имале да Вам кажемо
даћемо себи за право да сада искажемо све оно што смо стекле у току
Љетне полицијске школе.
Као прво желимо да се захвалимо Шефу Полиције господину Горану Писићу
којем смо се представиле први дан и који нас је у потпуности саслушао,
затим желимо да се захвалимо замјенику шефа полиције господину
Фахрудину Селимовићу који нас је задњи дан срдачно поздравио, пружио
нам руку и одржао предавање за памћење, такође желимо да се
захвалимо Командиру јединице за подршку господину Драгомиру Нишићу
као и читавој јединици за подршку која нас је примила у своје
окружење, који су били професионални, љубазни и сусретљиви, који су
нам обезбедили све потребно који су нам задњи дан показали све оно што
нас је занимало и који су били са нама на вјежби преживљавања. Поред
тога желимо да се захвалимо психолгу полиције Брчко Дистрикта госпођи
Дубравки Лукач која нас је много тога научила и показала нам важне
смјернице у животу, такође велико хвала и Стручном савјетнику шефа
полиције за послове информисања господину Халиду Емкићу који нам је
одржао предавање о законима полиције Брчко Дистрикта и који нам је
ближе приказао рад полиције, хвала и цјелокупном Црвеном Крсту/Крижу и
спасиоцима који су нас много тога научили како кроз презентације тако и
кроз преживљавање и спашавање нечијег живота, хвала
представницима ОСЦЕ са којима смо научили шта је злочин из мржње,
шта је дискриминација и како све то да препознамо, хвала господину
Весмиру Вулетину који нас је фотографисао и који је одговорио на нека
постављена питања, хвала полицијским службеницима госпођи Фатими
Челиковић и господину Душану Лазићу који су били уз нас. Хвала
велико и Вама господине Емире Мркаљевићу који сте нам ово омогућили
који сте били ту уз нас заједно са свима набројанима. Била нам је част
да сви Ви будете дио нашег живота а надам се да и Ви мислите исто.
Жао ми је што дуже нисмо остале да боље упознамо једни друге да
можда у кампу проживимо оно што сви Ви проживљавате сваки дан. Ви
сте нама понудили помоћ која год нам буде потребна и ми Вама овим путем
нудимо било какву помоћ као грађани, као пријатељи као људи. Надамо
се да никога нисмо заборавиле али уколико јесмо надамо се да нам нећете
замјерити. Жеља нам је да учествујемо у вјежби јединице за подршку
и надам се да ће нам се таква прилика указати. Жао нам је што све ово
није дуже трајало и ми би ово све поновиле.
Пошто за мјесец дана дипломирам имала бих жељу да Вас после
дипломског све поново посјетим, надам се да ћемо бити добродошле. Још
једном Вам свима, хвала читавој Полицији Брчко Дистрикта и свим
организационим јединицама полиције Брчко Дистрикта. Можда смо биле
преопширне али нисмо жељеле остати не доречене, ово је за сада
најмање што можемо учинити а то је рећи једно велико Хвала. Било би
нам драго када би овај е-маил прослиједили поменутима или бар прењели
укратко наше утиске пошто утисци су нам предивни и остаће нам
заувјек. Желимо Вам сву срећу у даљем раду и приватном животу.
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