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Oпис ситуације

Иако на територији града Ниша делује велики број еколошких удружења и
еколошких секција у основним и средњим школама које у оквиру својих
годишњих планова одржавају радионице за подизање еколошке свести и
спроводе акције чишћења школских дворишта, обала Нишаве, градских
паркова, излетишта, један од највећих проблема града Ниша су неуређене
или запуштене површине у градским и приградским стамбеним насељима.

То су показатељи недовољно развијене свести деце, младих и одраслих о
очувања животне средине и неефикасног механизма и недостатка
континуираног рада са њима.

Спровођење пројекта обухвата пет фаза.



1. Мапирање неуређених површина у стамбеним насељима

С обзиром на величину града (597 км2) тешко је пребројати све просторе
између зграда у градским и приградским насељима обрасле у коров и пуне
отпада, просторе без игралишта за децу, посађеног зеленила. Оваква
ситуација оправдава идеју прво за мапирањем, а потом и уређењем таквих
површина.

Мапирање би се обавило путем јавног позива грађанима Ниша да такве
локације фотографишу и фотографије са тачном адресом пошаљу на мејл
xxx@xxx. Све пријаве ће чинити базу података која ће бити достављена
надлежним градски органима који се баве заштитом животне средине ради
превенције и отклањања загађења. Пројектни тим ће у договору са њима
изабрати једну локацију на којој ће спровести акцију чишћења и уређивања.



Критеријуми за избор локације: нефункционалност простора, потенцијална
опасност за децу и младе који ту проводе време.

Циљ ове фазе је подстицање развоја еколошког активизма грађана Ниша, тако
да они у свом окружењу препознају загађење, које може да утиче на квалитет
животне средине, евидентирају га и објаве путем фотографија.



2. Едукација

Поред ученика Прехрамбено-хемијске школе као носиоца пројекта, у
акцију би били укључени и житељи и ученици основних школа које
гравитирају изабраној локацији, за које би ученци смера Техничар за
заштиту животне средине Прехрамбено-хемијске школе прво одржали
едукативне радионице:

а) о врстама отпада, његовом рециклирању, као и његовом одговорном
збрињавању;

б) о значају уређења јавних простора и очувању и унапређењу услова за
живот у локалној заједници.



3. Чишћење локације

Ова фаза пројекта предвиђа чишћење изабране локације с циљем да се
прикупљени отпад разврста и прикладно одложи.

4. Уређење локације

Садња дрвећа и/или цвећа, постављање клупа, парковског мобилијара,
канти за отпатке.

Адаптацијом простора би се обезбедили квалитетнији услови за игру и
свакодневни живот деце и младих људи, као и свих грађана који су по
месту становања усмерени на ту локацију.



5. Свечано отварање

Јавни догађај, свечано отварање уређеног простора са музичким програмом,
постављање угравиране плоче са информацијама о пројекту, донатору/има,
носиоцу и учесницима пројекта.

Партнери на пројекту

Основна школа XY, Секретаријат за заштиту животне средине града Ниша,
већник за заштиту животне средине, градски урбаниста, ЈКП „Медиана“.



Циљеви

Општи циљ пројекта јесте унапређење квалитета живота деце, младих и 
одраслих кроз подстицање омладинског волонтеризма и активизма.

Конкретни циљеви пројекта

• Подстицање еколошког активизма грађана Ниша и омладинског
волонтеризма;

• Повезивање младих из различитих школа и њихов заједнички рад и
укључивање у решавање проблема локалне заједнице;



• Едукација ученика основних школа (минимум 100 ученика) кроз реализацију
радионица о:

а) Врстама отпада, његовом рециклирању, као и његовом одговорном
збрињавању;

б) О значају уређења јавних простора и очувању и унапређењу услова за
живот у локалној заједници. Кроз едукцију деце и мадих посредно
утицати на еколошку освештеност што већег броја становника
локалне заједнице;

• Активно укључивање младих волонтера и грађана у уређење међублоковског
простора на једној локацији у Нишу;

• Јавни догађај - отварање новог игралишта и постављање угравиране плоче са
информацијама о кампањи, донатору, пројекту и носиоцу пројекта.



Циљне групе

Директни корисници

Ученици и професори Прехрамбено-хемијске школе, изабране основне школе,
грађани који су учествовали у мапирању, становници насеља у ком ће се
уређивати изабрана локација.

Индиректни корисници 

Грађани Ниша, град Ниш.



Резултати

• Спроведена акција чишћења и уређена 1 међублоковска површина у градском 
или проградском насељу;

• Сачињена база података неуређених међублоковских површина и предата 
представницима локалне самоправе; 

• Реализација едукативних радионица за 100 ученика изабране основне школе;

• Одштампан промотивни материјал (20 плаката, 100 мајица, 100 качкета);

• Остварено подизање еколошке свести код еколошку освештеност што већег 
броја становника локалне заједнице;

• Остварен подстицај развоја еколошког активизма грађана Ниша и 
омладинског волонтеризма.



Мишљења и ставови изражени у предлогу пројекта 
„Зелена крила за здравији, зеленији и лепши град“ 

искључива су одговорност аутора и његових сарадника 
и не представљају нужно званичан став 

Министарства заштите животне средине.



Хвала на пажњи!


