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ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



О ВОЛОНТЕРИЗМУ

• Међународни дан волонтера, 5. децембар, обележава
се у свету као подсећање на дан када је 1970. године
створен програм уједињених нација за волонтере. 
Циљ је подстаћи што већи број људи да понуде своје
волонтерске услуге.

• Људи добре воље, како их називају, за свој рад не
очекују материјалну надокнаду, сем моралних и 
друштвених сатисфакција, а помагање и посвећивање
времена другима сматрају изразом људске хуманости, 
солидарности и узајамности, као и осећањем
одговорности за своју заједницу.

• Сваки трећи човек у свету се некад у свом животу
бавио волонтерским радом.



• Резултати глобалне студије "Глас људи", спроведене у 56 
земаља показали су да је Србија на 45 месту светске листе, 
а на другом у региону по броју волонтера, са 16 одсто
испитаника који су у протеклих 12 месеци радили за неку
непрофитну организацију без надокнаде или плате.

• Истраживање у којем је испитано 60.000 људи, а које
објављује "Медијум галуп" показало је да је Босна и 
Херцеговина са 22 одсто прва у региону по броју људи који
су се бавили волонтерским радом.Бугарска је земља са
најмањим бројем волонтера и у региону и у свету. Свега 5 
одсто људи волонтира у тој земљи.Највише волонетра у 
свету има у Норвешкој, чак 57 одсто, затим Луксембургу 55 
одсто и Камеруну 53 одсто.

• По регионима, волонтерски рад је најраспрострањенији у 
Северној Америци (46 одсто), у Западној Европи, Латинској
Америци, Африци и Азији је између 25 и 28 одсто људи који
су радили волонтерски, док је у источној и средњој Европи
само 12 одсто.



ВОЛОНТЕРИЗАМ У ДОБА КОРОНЕ

• Током последњих месеци, док је пандемија ЦОВИД-
19 харала широм света, волонтери су били у првом
реду у одговорима медицине, заједнице и друштва. 
Наслови у светским медијима волонтерима су одали
признања за све врсте послова, од пружања
медицинске помоћи, куповине угроженим
комшијама или прегледа стараца који живе сами.

• План СЗО-e стратешке припремљености и одговора
на ЦОВИД-19 идентификује добровољце у заједници
као кључне актере за комуникацију о ризику и 
ангажман у заједници. То указује на драгоцене и 
велике напоре за које СЗО верује да добровољци
чине током ЦОВИД-19 пандемије.









• Овогодишња кампања поводом светског
дана волонтера , захваљује волонтерима
широм света, а такође осветљава
потешкоће и потребе волонтера током
пандемије. Показујући утицај волонтера у 
њиховим заједницама током ове кризе, 
досежемо до свих крајева света поруком
„Заједно можемо волонтирањем“.



ВОЛОНТЕРИЗАМ МЛАДИХ



• Кроз разне акције као и сваке године и ове 
године су волонтери “Алтернатива Бор” 
били вредни. На овогодишњем Еко Камп-у 
смо као добродошлицу свима нама 
почистили приобаље Борског језера као и 
површину све до самог пута кроз шуму како 
би нам боравак у камп-у постао угоднији  
као и свима који су боравили на Борском 
језеру у то време.



• У току чишћења је учествовало 40-так 
волонтера и заједничком акцијом наше 
организације као и удружења: 

• “Дом омладине” и “Пчиње” успели смо да 
скупимо око 15 пуних кеса отпада.



• Поред саме акције чишћења Борског језера, 
волонтерке наше организације су одржале 
и предавање о значају чувања и заштити 
животне средине као и предностима 
прописног одлагања отпада као и селекције 
отпада



ПОШУМЉАВАЊЕ

• У оквиру пројекта “Покрени се за климу” 
који спроводи удружење “Црног” у 
сарадњи са Домом Омладине и 
Алтернативе Бор, у Бор-у смо на потезу иза 
дома здравља засадили 95 стабала.

• Тиме је постигнута комплетна целина од 
истраживања до пошумљавања на терену.





• На том потезу је посађено:

1. Горски јавор - 30 стабала

2. Јавор млеч - 30 стабала

3. Сорбус - 20 стабала

4. Јасен - 10 стабала

5. Граб – 5 стабала







ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


