
О М Л А Д И Н С К Е В О Л О Н Т Е Р С К Е А К Ц И Ј Е 

Које спроводи Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац 

ресурс центар Министарства омладине и спорта за Браничевски округ,  

реализују се пуном паром! 

Акције реализују 2 неформалне групе младих и 3 удружења младих који су прошли на 

конкурсу МЛАДИ СУ ЗАКОН! 

Акција под називом „Чишћење и уређење обала реке Морава у Љубичеву“ реализује се од стране 

удружуња У корак са Европом из Пољане, заједничким снагама са удружењем Уједињени Браничевски 

Округ и Еколошким друштвом „ОБРУЧ“. Реч је о веома едукативној и продуктивној акцији која за циљ има 

реално чистију средину и то обалу реке, а са циљем да се младима приближи природа и река и да се 

подстакне мобилност здравим превозним средством – бициклом и боравак у природи, тако и да се 

подигне свест младих о животној средини. У оквиру акције планиране су две пројекције едукативног 

филма о екологији 16. и 23. септембра од 18 сати у просторијама кафе-а Бум код Више школе, промотивна 

вожња бицикла кроз град 18. и 22. септембра на светски дан без аутомобила. 24. септембра у 

„Љубичевској лагуни“ од 14 сати чишђење обала реке Морава и дружење у природи уз едукативне 

филмове и забавни програм. 

*детаљ са Еколошке радионице* 

 

 

 

 

 

 



У селу Брзоходе у општини Жабари млади из неформалне групе БЗХ омладинци волонтерским снагама и 

јаком вољом увелико реновирају салу у Дому културе у том селу у акцији под називом „Обновимо дом“. 

Министарство омладине и спорта преко ресурс центра за Браничевски округ – Омладине ЈАЗАС-а 

Пожаревац помаже финансијски акцију, како би млади имали боље могућности за слободно провођење 

слободног времена и активизам. У сали већ постоји сто за стони тенис, добиће и донацију из заједнице на 

поклон компјутер, а од средстава из пројекта имаће на трајно коришћење пројектор и платно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У највећем селу на ободу Жагубичке котлине Лзници, неформална група младих „Млади за Хомоље“ се 

окупила око идеје да у том селу подигне свест о екологији и едукује пре свега младе а и све мештане о 

томе како треба разврствати отпад и пркупљати секундарне сировине које се даље могу рециклирати и 

поново користити за производњу. Они ће у акцији „Млади за чисту околину“ поставити у селу на 7 места 

по 4 канте, биће ту канти за папир, ПЕТ, алуминијум и стакло, а целу акцију ће пратити и едукација на ту 

тему, чиме је заокружена једна целина. Овом акцијом можда подстакну и људе у општини Жагубица да 

крену њиховим стопама и на територији целе општине учине тај мали корак који ће много допринети 

смањењу отпада и здравијој средини. 

 

 

 

 



У општини Петровац на Млави се реализују 2 акције и обе се односе на сређивање простора за 

квалитетније провођење времена младих. 

Одред извиђача „МЛАВА“ реализује Акцију сређивања Дома извиђача у селу Ждрело у подножју 

Хомољских планина, на 11км од Петровца. Како Дом користи велики број младих људи, а већ су 2009. 

године средили кров дома, Министарство омладине и спорта преко Ресурс центра за Браничевски округ – 

Омладине ЈАЗАС-а Пожаревац финансира сређивање мокрог чвора у Дому, како би боравак младих у 

дому и природу која га окружује био што квалитетнији и здравији. У другом делу Акције планиране су 

едукативне радионице за младе на тему екологије и сналажења у природи коју ће спровести искусни 

инструктори одреда извиђача МЛАВА. 

 

Удружење за развој Општине Петровац на Млави спроводи Акцију „Наше место у заједници“, у питању је 

срђивање просторија Центра грађанских активности који користи велики број младих, где је идеја да сами 

корисници осмисле изглед простора и уреде га по својим потребама, како би квалитетно и корисно 

проводили слободно време и активирали што већи број својих вршњака у разноврсне активности.  

 

 


