
 

    UNDP Serbia   

 

 

12. септембар 2012. 

 

Крајем јула 2012 године, кроз јавни конкурс, Центру за екологију и одрживи развој- ЦЕКОР, 

Суботица и партнерској организацији Центар за одрживе заједнице из Новог Сада, додељена су 

средства за спровођење четворомесечног пројекта „У сусрет политикама Европске уније – 

климатски и еколошки пакет за добробит грађана Србије“. 

 

Пројекат се бави конкретним ефектима- предностима које доноси процес придруживања и 

чланство Србије у ЕУ у области интегралне заштите животне средине, енергетике и климатских 

промена. 

Главни циљ пројекта јесте опште подизање нивоа свести код грађана Србије и подстицање јавних 

дебата о темама као што су:  

� користи ЕУ интеграција у области животне средине и енергетике; 

� учешће у европским еколошким програмима, политикама и иницијативама које се остварују 

на територији Србије предностима апроксимације и могућностима учешћа у европским 

еколошким програмима, политикама и иницијативама које се остварују на територији Србије 

(као што су Еуровело, Греен Белт, Натура 2000, Агроеколошке мере, Дунавска стратегија, 

иницијатива Роад Мап 2050 и слично); 

� учешће новинара, младих и еколошких активиста у преговорима око Поглавља 27 

� сарадња и партнерство између државних институција и невладиног сектора. 

 

Од конкретних активности пројекат предвиђа: 

1. одржавање две једнодневне радионице  везане за теме заштита природе, воде и 

спровођење енергетске политике ЕУ за одабране учеснике: младе академце- студенте, њих 

20, као и 20-так новинара и 10-так еколошких организација који ће писати своје есеје од 

којих ће се бирати 5 најбољих, затим  

2. израду медијског прилога од 20 минута који ће обухватити занимљиве информације везане 

за користи европских еколошких иницијатива и енергетских политика за грађане Србије и 

степен њиховог спровођења у Србији, нарочито из угла цивилног сектора. Овај медијски 

прилог биће дистрибуиран без надокнаде локалним, регионалним и националним 

медијима. 

3. штампане материјале, у стилу текст водича везане за теме радионица и еколошке 

програме, политике и иницијативе које се остварују на територији Србије. 

4. Фејсбук групу, као и писма државним институцијама. 

 

Упутства и Пријаве за радионице заинтересовани могу погледати на интернет страници ЦЕКОР-а, а 

Пријаве за прву радионицу се очекују до 30. септембра 2012. 

Средства за овај пројекат обезбеђена су кроз подршку УНДП Србија Канцеларији за европске 

интеграције Владе Републике Србије. 

 

За више информација: Наташа Ђерег, ЦЕКОР, 024523191, www.cekor.org, djnatasa@yahoo.com 
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