
 
 
 
 
 

Учешће грађана у одрживом развоју Сремских Карловаца 
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Поштовани, 

Обраћам Вам се испред удружења „Дунав 1245“ (https://www.dunav1245.org/) из Сремских 

Карловаца, са жељом да Вас упознам са пројектом „Dublino Europa con Divisa“ подржаног од стране 

Програма ЕУ „Европа за грађане“. Главни циљ је укључивање младих у креирање нове европске 

политике у вези са материјом коју регулише Даблински споразум. 

Наше Удружење је партнер на овом пројекту за Србију и у прилици смо да понудимо нашој 

омладини да се активно укључи у пројекат заједно са младима из још 3 земље (Италија, Словенија и 

Хрватска).  

Водећи партнер је GSI Italia (www.gsitalia.org), организација која је акредитована од стране 

Европске комисије да спроведе истраживање међу младима Европе шта мисле о садашњој 

азилантској политици Европске Уније као и да предложе иновативна решења у овој области. GSI Italia 

је препознала Србију као важног и заинтересованог партнера ван ЕУ и на бази наших референци, 

одабарала наше удружење да у својству партнера учествује у реализацији овог пројекта. 

Све активности из програма „Европа за грађане“ су подржане од Министарства за људска и 

мањинска права, које је контакт тачка и промотер овог Програма у Р. Србији. 

Пројекат предвиђа укључивање 10 школа у Србији, са по најмање 7 заинтересованих ученика 

који би, кроз учешће на три догађаја од најмање сат времена, дебатовали уз модерацију и помоћ 

наших чланова-координатора на пројекту „Dublino Europa con Divisa“. Такође, млади ће имати прилику 

да кроз креирање видео/аудио садржаја учествују на конкурсу у оквиру Пројекта и да конкуришу за 

награду плаћеног боравка у некој од европских престоница за 2 особе. Имајући у виду околности 

везане за Ковид 19, све активности ће бити усклађене са прописаним мерама епидемиолошке 

заштите, укључујући и онлајн комуникацију.  

Пројекат предвиђа да сви учесници добију сертификат о учешћу на Европском пројекту и да 

одабрани учесници путују у Италију, где ће презентовати српске предлоге и где ће, заједно са младима 

из других земља, усагласити заједничку листу препорука за Европски парламент. 

Активнисти на Пројетку се реализују почев од јануара 2021. и зато Вас најљубазије молимо да 

нам, најкасније до 10-ог фебруара ове године, потврдите учешће Ваше институције у овом пројекту. 

Надамо се да ће Ваша школа узети активно учешће у овом Пројекту и омогућити младима 

стицање нових вештина и давање креативног доприноса, предлагањем једне нове европске политике.   

За све додатне информације, стојимо Вам на располагању, контакти су дати у футеру дописа. 

 

Срдачан поздрав и добро здравље, 

 

Рајко Маринковић 

Председник удружења 

 

 

 

 

 

Прилози: 

1. Писмо директора GSI Italia 

2. Скениран текст из новосадског „Дневника“ о Пројекту 

http://www.dunav1245.org/
http://www.gsitalia.org/

