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Поштовани, 
 

Захваљујемо вам се на подршци у реализацији пројекта „Зелени бицикл“, који је успешно 
завршен прошле недеље. Пројекат је веома добро прихваћен у свим школама и 
институцијама које смо обишли и сви се искрено надамо да ће се се стећи услови за његов 
наставак. Ово је важно да би се нове генерације деце безбедније понашала у саобраћају и 
да би им приближили тему очувања и њиховог здравља и здравља животне средине кроз 
употребу еколошких видова транспорта као што је бицикл. 
 

У наставку су  подаци о току пројекта: Прва радионица је одржана на платоу испод 
Калемегдана, 15.11.2015. и тада смо обележили Светски дан сећања на жртве саобраћајних 
несрећа. Та и следећа радионица су снимљене и видео материјал је употребљен за израду 
ДВД-а у трајању од 16 мин. који је коришћен за реализацију 16 радионица у школама и 
институцијама укључујући завршну евалуцију пројекта.  
 

Обишли смо 7 градских општина Нови Београд, Звездара, Земун, Врачар, Савски Венац, 
Чукарица и Палилула и радили са више од 1000 деце. Списак школа и институција у којима 
смо одржали радионице посли смо Вам у прилогу. 
 

Одштампано је 1500 летака А4, 50 плаката А3 и 30 ДВД-а. Уз ове материјале подељено је 
око 500 летака „Безбедно на 2 точка“, око 50 „Пажљивак трака за руке“ и део светло 
одбојних прслука „Пажљивак“ које смо добили од Агенције за безбедност саобраћаја.  
 

Репортажа о Пројекту је посредством продукције ЈуБиНет прослеђена на 47 локалних и 
регионалних ТВ станица. 
 

На сајту Канцеларије за младе града Београда је постављена информацију о Пројекту, као и 
на друштвеним мрежама и на неколико школских сајтова. 
 

У реализацији пројекта, који је финасирало Министарство  грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, помогле су нам следеће ОЦД: Инклузивни центар „Перпетуум Мобиле“, 
Центар за унапређење друштва, Југо Циклинг Кампања, Регионални центар за мањине и 
ЦРИД 
 

Реализацију пројекта су подржали: Агенција за безбедност саобраћаја, ГО Нови Београд, 
Бициклистички савез Београда, фирма Маркони спорт, Продукција Ју-Би-Нет, Превозник 
Петар Петровић. 
 

Верујемо да ће се наша успешна сарадња наставити у оквиру програмских активности које 
смо планирали за 2016. годину: „Инклузивни театар – Зелене вибрације“  
 

С поштовањем, 
Срђан Бајалица 
Председник Удружења 


