Позив за новинаре
ВРАЧАРЦИ ИЗАБРАЛИ ИМЕ ПТИЦИ РОБОТ
У среду, 25. новембра 2009. године у 12:00 часова, у Основној школи „Јован
Миодраговић“, у улици Војводе Драгомира број 1, одржаће се завршна свечаност
поводом конкурса „Дајмо име Птици робот“, који је у сарадњи са свим основним школама
организовала општина Врачар. На конкурсу је ликовним и литерарним радовима
учествовало више од 400 ученика четвртих разреда основних школа, најмаштовитији
радови били су изложени у општини Врачар, а стручна комисија изабрала је 10 предлога за
име Птице робот. Гласачким листићима, смс порукама и преко сајта општине Врачар до 20.
новембра гласало је 1.497 Врачарца.
Председник општине Врачар Бранимир Кузмановић саопштиће у среду 25. новембра име
које је добило највише гласова и од тада ће Птица робот заиста постати наш суграђанин са
именом и презименом. Основна школа чијим предлогом буде именована Птица робот,
добиће као награду три арт-еко контејнера, који су намењени прикупљању пет амбалаже,
конзерви и папира. Ученицима ће се обратити и представници других организација које су
креативно и финансијски подржале овај пројекат: Даринка Радојевић – руководилац Групе
за одрживи развој у Кабинету потпредседника Владе за европске интеграције, Бојан
Ђурић – представник Министарства за заштиту животне средине и просторног планирања,
Горан Триван – секретар Секретаријата за заштиту животне средине града Београда,
Душка Димовић – пројект менаџер Светског фонда за заштиту природе у Србији и
Биљана Вицковић – председник Удружења грађана „Сфера“.
Руководство општине Врачар одредило је заштиту животне средине за један од приоритета
у стварању бољег живота за грађане Врачара. Овај пројекат усмерен је ка најмлађим
становницима са циљем да се простор Врачара и Београда оплемени и ревитализује и да
се скрене пажња на загађеност животне средине. Поставка Птице робот и арт – еко
контејнера има за циљ еколошко образовање и ширење свести код најмлађих становника о
значају рециклирања сировина за очување здраве животне средине, о развоју
креативности и предузетничког духа у конкретним акцијама заштите и очувања животне
средине.

Ђорђе Беламарић
члан Општинског већа
+381 11 30 81 464
+381 64 88 51 002
dj.belamaric@vracar.rs

