
 

Uputstvo za jednonedeljnu akciju 
                      ali prvo... 

 
ČESTITAMO VAM NA ODLUCI DA UČESTVUJETE U AKCIJI  

IZDRŽI I ODRŽI! 
 

Ovo je prilika da naučimo nešto više o održivom razvoju i o posledicama naših 
svakodnevnih aktivnosti na ljude oko nas, ali i na planetu. Najlakše se uči na sopstvenom 
primeru (setite se kada ste se uverili da je ringla ipak bila uključena...), tako da 
očekujemo od svih vas da aktivno učestvujete u akciji i da se pridržavate održivih navika 
– od ove nedelje, pa nadamo se i u budućnosti. Ono što budete naučili ne zadržavajte 
samo za sebe! Podelite savete drugima – prijateljima, roditeljima, partnerima – utičite i 
na njih da smanje svoj ekološki otisak. 
 

"Nikad ne sumnjaj da mala grupa promišljenih i posvećenih građana može da promeni svet. 
Zapravo, to je i jedino što ikad jeste." – Margaret Mid 

 

A sad malo o logističkim detaljima: 
 

Kako će izgledati ova nedelja? 
Od danas, pa sve do nedelje, stizaće vam e-mail u večernjim časovima sa informacijama o 
tome koja će se održiva navika usvajati narednog dana i sugestijama kako da je najlakše 
usvojite. Počinjemo sutra (ponedeljak) temom otpada, kada ćemo pokušati da smanjimo 
količinu otpada koju proizvedemo. Utorak je dan za hranu, ali je akcija kumulativna, tako 
da navike od ponedeljka zadržavamo i usvajamo nove iz oblasti ishrane. Sreda je dan za 
vodu tako da nam ostaju otpad i hrana i dodajemo vodu. I tako sve do nedelje, 24. aprila, 
kada ćemo usvojiti sve sugestije od prethodnih dana. 
 

Raspored za održivu nedelju: 

18. april 
ponedeljak 
OTPAD 

19. april 
utorak 

HRANA 

20. april 
sreda 

VODA 

21. april 
četvrtak 

ENERGIJA 

22. april 
petak 

PREVOZ 

23. april 
subota 

POTROŠNJA 

24. april 
nedelja 

PRIRODA 

 

Šta ćete vi konkretno raditi? 
 Pročitaćete i primeniti sugestije koje vam šaljemo. 
 Izveštavećete nas o tome kako napredujete sa održivim akcijama. 
 Podsticaćete i druge da se ponašaju održivo. 
 

Kako ćete nas izveštavati? 
Pripremili smo za vas elektronske ekodnevnike – surveymonkey.com upitnike koje ćete 
popunjavati na kraju svakog dana akcije (link će vam stizati elektronskom poštom u 18h). 
Molimo vas da ekodnevnik popunite do 12h narednog dana kako ne biste zaboravili 
šta ste radili prethodnog dana. Na osnovu popunjenih upitnika, mi ćemo moći da 
pratimo kako napredujete, a i da objavimo neka vaša iskustva i priče na sajtu. SREĆNO! 

 

http://odrzivirazvoj.wordpress.com 


