
Еко амбасадори: придружите се тиму!

Драги Пријатељу здравије и чистије животне средине,

Тражимо иноваторе у заштити животне средине у Србији. Ако желите да будете ЕКО амбасадор 
у Србији као ја, на правом сте месту!

Обратите пажњу: сазнаћете ко може да се пријави, шта је потребно да се буде део мреже, које 
су погодности и ко организује овај пројекат.

Укратко

Отпад је огроман проблем и важност раздвајања отпада је нешто што више не можемо 
игнорисати. Што мање отпада стварамо, мање ћемо загађивати животну средину. Пројекат 
„Србија у будућност“ представља промовисање екологије у Србији. Као Eко амбасадор, можете 
бити део мреже чији циљ је ширење еколошких порука, а посебно порука кампање која 
комуницира увођење новог система раздвајања кућног отпада у Србији. Волонтери ће такође 
моћи да извештавају о локалним проблемима или најбољим праксама и информацијама са 
терена. Како би се подржала ова информативна кампања, од кључног значаја је да се ангажују 
сви грађани. Овај процес ће бити олакшан ако неки паметни „пионири“ попут вас ангажују 
друге сараднике кроз међусобну комуникацију.

Ко може да се пријави

Да би се пријавили за придруживање програму Еко амбасадор, кандидати морају:
1. Да имају најмање 18 година или да имају родитељско овлашћење за малолетна лица;
2.  Да течно говоре српски. Енглески језик је предност;
3.  Да буду спремни да раде као волонтери за зеленију Србију;
4.  Свако претходно искуство у вези са питањима животне средине је предност;
5.  Да буду вољни да раде у тиму са другим волонтерима: од волонтера се очекује да буду  
 проактивни, ангажовани и пуни ентузијазма, како појединачно, тако и у групи;
6.  Да буду вољни да сазнају више о статусу Србије у вези са рециклажом и имају знање о  
 овој теми;
7.  Да присуствују састанцима (онлајн или уживо) најмање једном месечно;
8.  Да буду отворени да сазнају више о улози Европске уније у вези са животном средином.

Како се укључити

1. Проверите да ли испуњавате критеријуме за избор;
2. Пошаљите своју пријаву путем онлајн обрасца или нас контактирајте на    
 ekoambasador@odvajamo.rs. Кандидати треба да попуне онлајн формулар за пријаву.  
 Од вас ће се тражити да подржавате вредности ЕКО амбасадора, опишете своје   
 планиране активности као пријатељ животне средине или Еко амбасадор и   
 сагласите се да делите информације о себи;
3. Примићете повратне информације од Еко Амбасадорс тима у року од 3 недеље од  
 пријављивања. Амбасадори ће бити изабрани кроз објективан, транспарентан   
 процес заснован на способностима и мотивацији кандидата;
4. Ако будете изабрани за волонтера, добићете имејлoм потврду од Pomilio Blumm да  
 испуњавате услове, придружићете се покрету и упознати друге волонтере преко   
 WhatsApp-а и других платформи друштвених медија;
5. Укључите се!

Aкције

Волонтер може:
• Организовати или једноставно учествовати у догађајима у једној од 17општина* 
             са циљем информисања грађана о новим процедурама за одвајање   
             отпада у својим домаћинствима и еколошким темама уопште;
• Посетити школе или друге заједнице ради промовисања кампање или водити   
 презентације на ову тему;
• Водити, учествовати или организовати конкурсе и такмичења у вези са овом темом;
• Бити домаћин на догађајима, дебатама, дешавањима о животној средини;
• Давати интервјуе за медије или се појављивати у наменским видео снимцима;
• Делити информације, приче, дигиталнe материјале на свом профилу на друштвеним  
 мрежама;
• Бити гост на догађајима, церемонијама, дешавањима итд.

Изабрани волонтери ће се звати „Пријатељи животне средине“, док ће најактивнији 
волонтери предводити тим као „Еко амбасадори“.

ЕУ за животну средину у Србији

ЕУ и Шведска спроводе пројекат подршке Србији за раздвајање рециклабилног материјала 
од чврстог комуналног отпада у 4 региона: Дубоко, Пирот, Срем-Мачва и Панчево.
Пројекат „ЕУ за рециклажу у Србији“ обезбедиће стручност и улагање у опрему за локалне 
власти за пројектовање и унапређење система за сепарацију различитог отпада. 

Погодности

Током овог пројекта, можете да будете иноватор у праксама и политици заштите животне 
средине у Србији. За сваки догађај биће обезбеђен избор интересантних артикала (мајица, 
флаша за воду, торба, итд.), које ће бити подељене волонтерима (сваки волонтер добиће 
једну од ових ствари) како би били још спремнији за следећи догађај!

Повезиваћете се са својим вршњацима из целе Србије кроз активизам и размену искустава, 
бити укључени у инспиративне пројекте развијањем сопствених талената и својих вештина.

Откријте где лежи ваш истински лидерски потенцијал и сазнајте више о заштити животне 
средине, ЕУ и још много тога! 

Учешћем у овом пројекту Еко амбасадор ће:
• Бити део динамичног и посвећеног тима;
• Стећи видљивост у својој заједници;
• Бити унапред информисан о новим политикама у вези са темом;
• Имати свој објављен профил на веб страници Еко амбасадора;
• Добити сертификат - потврду захвалности од стране ЕУ и чланова Европског   
 парламента за своје учешће.

Pomilio Blumm

Pomilio Blumm је задужен за имплементацију комуникацијске и дисеминационе кампање 
ширења пројекта „Одвајање различитог отпада у 4 региона“, заједно са локалним партнером 
New Moment.

* 17 општина: Сремска Митровица, Чачак, Пирот, Чајетина, Бајина Башта, Димитровград, 
Богатић, Бабушница, Ивањица, Ужице, Шабац, Косјерић, Бела Паланка, Пожега, Лучани, 
Шид, Панчево.

Сви лични подаци који буду достављени компанији Pomilio Blumm биће обрађивани у складу 
са строгим захтевима Уредбе о заштити података о личности ЕУ и Закона о заштити 
података о личности Републике Србије.
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 планиране активности као пријатељ животне средине или Еко амбасадор и   
 сагласите се да делите информације о себи;
3. Примићете повратне информације од Еко Амбасадорс тима у року од 3 недеље од  
 пријављивања. Амбасадори ће бити изабрани кроз објективан, транспарентан   
 процес заснован на способностима и мотивацији кандидата;
4. Ако будете изабрани за волонтера, добићете имејлoм потврду од Pomilio Blumm да  
 испуњавате услове, придружићете се покрету и упознати друге волонтере преко   
 WhatsApp-а и других платформи друштвених медија;
5. Укључите се!

Aкције

Волонтер може:
• Организовати или једноставно учествовати у догађајима у једној од 17општина* 
             са циљем информисања грађана о новим процедурама за одвајање   
             отпада у својим домаћинствима и еколошким темама уопште;
• Посетити школе или друге заједнице ради промовисања кампање или водити   
 презентације на ову тему;
• Водити, учествовати или организовати конкурсе и такмичења у вези са овом темом;
• Бити домаћин на догађајима, дебатама, дешавањима о животној средини;
• Давати интервјуе за медије или се појављивати у наменским видео снимцима;
• Делити информације, приче, дигиталнe материјале на свом профилу на друштвеним  
 мрежама;
• Бити гост на догађајима, церемонијама, дешавањима итд.

Изабрани волонтери ће се звати „Пријатељи животне средине“, док ће најактивнији 
волонтери предводити тим као „Еко амбасадори“.

ЕУ за животну средину у Србији

ЕУ и Шведска спроводе пројекат подршке Србији за раздвајање рециклабилног материјала 
од чврстог комуналног отпада у 4 региона: Дубоко, Пирот, Срем-Мачва и Панчево.
Пројекат „ЕУ за рециклажу у Србији“ обезбедиће стручност и улагање у опрему за локалне 
власти за пројектовање и унапређење система за сепарацију различитог отпада. 

Погодности

Током овог пројекта, можете да будете иноватор у праксама и политици заштите животне 
средине у Србији. За сваки догађај биће обезбеђен избор интересантних артикала (мајица, 
флаша за воду, торба, итд.), које ће бити подељене волонтерима (сваки волонтер добиће 
једну од ових ствари) како би били још спремнији за следећи догађај!

Повезиваћете се са својим вршњацима из целе Србије кроз активизам и размену искустава, 
бити укључени у инспиративне пројекте развијањем сопствених талената и својих вештина.

Откријте где лежи ваш истински лидерски потенцијал и сазнајте више о заштити животне 
средине, ЕУ и још много тога! 

Учешћем у овом пројекту Еко амбасадор ће:
• Бити део динамичног и посвећеног тима;
• Стећи видљивост у својој заједници;
• Бити унапред информисан о новим политикама у вези са темом;
• Имати свој објављен профил на веб страници Еко амбасадора;
• Добити сертификат - потврду захвалности од стране ЕУ и чланова Европског   
 парламента за своје учешће.

Pomilio Blumm

Pomilio Blumm је задужен за имплементацију комуникацијске и дисеминационе кампање 
ширења пројекта „Одвајање различитог отпада у 4 региона“, заједно са локалним партнером 
New Moment.

* 17 општина: Сремска Митровица, Чачак, Пирот, Чајетина, Бајина Башта, Димитровград, 
Богатић, Бабушница, Ивањица, Ужице, Шабац, Косјерић, Бела Паланка, Пожега, Лучани, 
Шид, Панчево.

Сви лични подаци који буду достављени компанији Pomilio Blumm биће обрађивани у складу 
са строгим захтевима Уредбе о заштити података о личности ЕУ и Закона о заштити 
података о личности Републике Србије.

Република Србија
Министарство заштите
животне средине
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