
 

 
 
 
 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОМЛАДИНСКOГ ПРОЈЕКТА 

 „МЛАДИ СУ ЗАКОН“  
 

Назив Ресурс центра Едукативни центар Крушевац 

Назив пројекта Млади су ЗАКОН Рашки округ 

1.  Подаци о неформалној омладинској групи/ удружењу младих  

Назив  неформалне 
омладинске групе/ 
удружења младих 

Центар за децу и омладину Врњачка Бања 

Седиште неформалне 
омладинске групе/ 
удружења младих 

Ул. Краљевачка бб, ТПЦ Пијаца 2, Врњачка Бања 

Обележите врсту 
носиоца  омладинског 
пројекта 

 неформална омладинска група 

 удружење младих 

2.  Подаци о омладинском пројекту  

Назив  омладинског 
пројекта 

Једеш фаст фуд? – ти си луд! 

Укупна вредност 
омладинског пројекта 

 

Укупан износ 
потрошених средстава 

 
Потрошении
знос (у %) 

 

Датум почетка 
омладинског пројекта: 

15.08.2012. 

Датум 
завршетка 
омладинског 
пројекта: 

30.09.2012. 

Тематска област на коју 
се омладински пројекат 
односи 
 

 мотивисање младих, стварање услова и активности за активно и креативно 
провођење слободног времена 

  учествовање у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно 
време и/или организовање  активности за младе у тим просторима 

 промовисање солидарности и хуманости 

 промовисање разумевања, толеранције и једнаких шанси за све младе 

 промовисање здравих и безбедних стилова живота 

 учествовање у акцијама заштите животне средине 



 

Место одвијања 
активности 
 

Списак места Списак општина Назив округа 

1. 
Центар ѕа децу и 
омладину 

1.   

 
2. Биоскоп 2.   

3. Трг у центру  3.   
 

3.      Директни и индиректни корисници 

Укупан број 
учесника 
омладинског 
пројекта  
(волонтера) 

10 директних 
Број младих 
волонтера 
(од 15 до 30 година) 

 
10 директних 

Број информисаних 
о реализацији 
пројекта 

2.500 
Наведите индиректне 
кориснике и њихов број 

Ученици основних школа - 300 
Средњошколци из 

Угоститељско туристичке 
школе и Гимназије - 350 

4.    Основни резултати реализације омладинског пројекта (одговоре на доленаведена питања је 
потребно написати у форми која ће се користити за потребе промоције омладинских пројеката и одабира 
најбољих) 

Наведите стање  у 
локалној заједници пре 
извођења омладинмског 
пројекта, а на које се 
утицало његовом 
реализацијом  

Млади уопштено нису били заинтересовани да воде рачуна о сопственој  
исхрани и њеног директног утицаја на њихово здравље. Разлог томе је највише 
у њиховој неинформисаности.  
Упораво због тога код младих су почели да се масовно појављују проблеми 
гојазности, а код неких и анорексије, проблеми авитаминозе, анемије и 
потхрањености. Појачан је ризик од раног појављивања болести метаболизма 
од којих је дијабетес у великом порасту. 

Објасните допринос 
омладинског пројекта 
младима у локалној 
заједници (кључне 
резултате  - 
квантитативне и 
квалитативне који су 
постигнути његовом 
реализацијом) 

Интересовање младих да се информишу о утицајају исхране на здравље је 
повећано тако да очекујемо да ће се временом одражавати на доношења 
одлука појединаца да промене свој начин исхране и да смање уношење 
празних калорија из брзе хране.  
Највећи утицај је пројекат имао на волонтере јер су они добили највише 
информација о састојцима разноврсне хране, о оптималном уносу протеина 
угљених хидрата и масти. Неколико њих су изјавили да су одлучили да заиста 
промене свој начин исхране у корист здравог живота. 
С обзиром на чињеницу да је едукацију прошло 300 ученика осмних разреда и 
око 350 средњошколаца рачунамо да ће бар 10% њих одлучити да изврше неке 
промене у сопственој исхрани у корист свог организма.  
ЦД презентације су подељене свим школама тако да ће сви наставници на 
часовима разредне настраве имати могућност да разраде ову ему и утичу на 
своје ученике да се здравије хране.  

Наведите основне 
активности које су 
реализоване приликом 
извођења омладинског  
пројекта 

1. Радионице за припрему ППТ презентације о здравој исхрани од 15.08. – 
10.09.2012.  Седам младих волонтера је учествовачло у припреми ППТ 
презентације међусобним дискусијама, прикупљањем  информација са 
интернета, разговором са нутриционистом. 
2. Радионице за осмишљавање и израде идејног решења плаката и флајера у 
Цебнтру за децу и омладину.  
3. Презентације у биоскопу – 27.09.2012. од 12 h за ученике 7 и 8 разреда 
основних школа и од 13 h  за средњошколце из Гимназије и Угоститељско 
туристичке школе. Четворо младих волонтера је одржало вршњачку едукацију 
на тему Здраве исхтране приказивањем презентације у интеракцији са младим 
посетиоцима. Реаговање младих је показало њихов став према брзој храни, из 
којих се дало приметити да више од 80% младих обожава сендвиче, роштиљ, 
додатке.   
4. Дана 30.09.2012.  Акција дељења едукативних флајера, свежег воћа, поврћа 
и природних цеђених сокова од 11.30 до 13 часова у центру Врњачке Бање. 
Волонтери су поделили око 1500 флајера и 80 кг воћа и поврћа. Грађани су 
били јако заинтересовани и укључени у акцију и конзумирали воћне сокове тако 
да  је цео трг изгледао као отворена башта препуна здравих плодова. 
5. Дистрибуција ППТ презебнтације свим основним школама, Гимназији, 
Угоститељско туристичкој школи, Културном центру, општини и Канцеларији за 



 

младе. 

5.    Промоција 

Који медији (електронски и штампани) су пратили реализацију омладинског пројекта? (наведите називе 
медија и опишите сарадњу са њима) 

1.   Врњачке новине Култиурног центра Врњачка Бања 
2.   Радио9 телевизија Врњачка Бања 
3.    
4.  

 

6.    Подршка и сарадња са неформалном омладинском групом/ удружењем младих 

На који начин сте пружили подршку неформалној омладинској групи/ удружењу младих током реализације 
омладинског пројекта? 

Едукација за израду пројекта коју је организовао Едукативни центар Крушевац и помоћ особља Омладинског 
центра у организацији активности, успостављању контаката са школама и институцијама. 
 
 
 

Како бисте оценили сарадњу са неформалном омладинском групом/ удружењем младих? Да ли мислите да у 
будућности могу самостално да  реализују пројекте? 

Млади из Омладинског клуба имају капацитета да поставе пројектну идеју али потребно им је искуство да 
ураде предлог пројекта. Што се тиче реализације пројекта могу да извршавају активности али  имају 
потешкоћа у организацији и руковођењу.  
Центар за децу и омладину ради на јачању њихових капацитета у наведеним деловима организацијом 
едукација и практичних акција.  
 
 

Да ли сте имали проблема  приликом финансијске подршке неформалној омладинској групим/ удружењу 
младих током реализације омладинског пројекта? (да ли су спровели пројекат у складу са одобреним 
буџетом пројекта,.да ли су вам доставили све рачуне и сл.) 

 
Активности су реализоване у потпуности у складу са планираним буџетом. 
 
 

7.    Сарадња са локалном заједницом приликом реализације омладинског пројекта 

 Оцена (1-5) Опис 

Локалне власти  4 

• Локална заједница је отворена за сарадњу у вези давања 
одобрења за коришћења јавног простора и просторија у њеном 
власништву за све друштвено  корисне активности које спроводе 
млади.  Представници врло често немају времена да пропрате 
активности. 
 

Канцеларија за младе  5 
• Прати активности младих и расположива је за подршку према 
потреби 
 

Удружење грађана 4 

• Удружења грађана углавном пружају подршку једни другима. 
Понека удружења не схватају своју улогу и сматрају да су угрожени 
уколико се појаве нова удружења или неформалне групе  
 

Пословни сектор 5 
• Пружа углавном техничку подршку. Припрема за штампу плаката 
и флајера је гратис, а наплаћено је само штампање 
 

Неформалне групе  
•  
 



 

Медији  5 
• Одлична сарадња. Увек су спремни да прате активности младих  

Јавне институције 5 
• Културни центар и школе су се укључиле у активности и истакле 
да су ове активности од великог значаја и за њих. 
 

Остало (навести 
назив) 

 
•  
 

 
Да ли је током 
реализације 
омладинског пројекта 
било проблема са 
локалном 
заједницом? 
(опишите) 

 
Не. 

 
 

                                                         Назив организације 

                                                                   Центар за децу и омладину Врњачка Бања 
 

   Име и презиме лица овлашћеног за   
          заступање, печат удружења 

                                                                   Валентина Крстић 


