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Пријава
за доделу спонзорства по пројекту:
Приручник „Управљање просторима за игру деце са аспекта бетбедности и
здравља“
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КОМПАНИЈА КОЈОЈ СЕ УПУЋУЈЕ СПОНЗОРСТВО: __________________

У сарадњи и уз подршку:
The Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA), UK

Овај документ представља власништво удружења Центра за спречавање несрећа. Није дозвољено да се документ у
писаном, електронском или било којем другом облику доставља трећим странама или учини јавно доступним, без
претходног одобрења од стране Удружења
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1.

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

Назив:

ЦЕНТАР ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НЕСРЕЋА

Адреса и седиште:

Јурија Гагарина 186/16, 11070 Нови Београд

ПИБ:

108112288

Матични број:

28116934

Текући рачун:

285-2041040000048-68 Sberbank Serbia a.d.

Одговорно лице/ особа
овлашћена за заступање (име и
презиме)

Урош Брзаковић д.и.п.а.

Број телефона:

063/361112

Е-mail:

office@csn.rs,

Web site:

www.csn.rs

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

2.
Назив пројекта (сврха):

Приручник: „Управљање просторима за игру деце
са аспекта бетбедности и здравља“ (едукативна)

Лице одговорно за пројекат:

Урош Брзаковић

Остали учесници у пројекту:

Удружење пејзажних архитеката Србије

Време реализације пројекта:

од 01.05. до 01.10.2015. год.

Место реализације пројекта:

Београд

Укупна потребна средства за
реализацију пројекта:
Средства која је потребно да
обезбеди Спонзор/и:

450.000,00 дин.
300.000,00 дин.

Остатак средстава обезбеђен:

3.

150.000,00 дим. (Сопствена средства)

ОПИС АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА

Штампање, односно објављивање Приручника: „Управљање просторима за игру деце
са аспекта бетбедности и здравља“ састоји од 6 фаза, односно активности:
1. Израда-писање Приручника
2. Лектурисање Приручника и припрема за штампу
3. Припрема за штампу - дизајн
4. Штампање Приручника
5. Свечана промоција Приручника (уз присуство медија)
6. Дистрибуција Приручника
7. Евалуација Пројекта
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3.

РАЗЛОЗИ ПОКРЕТАЊА ПРОЈЕКТА И ЕФЕКАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Безбедност и здравље деце на просторима за игру у Србији су веома угрожени. Опрема
за игру деце која се налази на јавним просторима је дотрајала, не атрактивна а само
одржавање је нередовно и недовољно.
Због ових разлога, скоро свакодневно можемо пронаћи неку вест у медијима која говори
о деци повређеној током игре или о разним заразама које погађају најмлађе приликом
коришћења пешчаника и друге опреме на игралиштима.
Завод за стандардизацију Републике Србије објавио је сет Стандарда SRPS ISO EN
1176:2013 – Део 1 до11, у којима су дефинисани стандарди који се односе на безбедност
на дечијим игралиштима, али они нису јавно промовисани и представљени, не постоји
законска регулатива која би обавезала употребу ових стандарда а цена основног сета је
о 25.730,00 динара (око 225 еура), што додатно утиче на њихову набавку и примену.
У Републици Србији нема литературе, која би објаснила и олакшала управљање
просторима за игру деце, не постоји систем редовне контроле и прегледа дечијих
игралишта, као ни евиденције повреда које се догађају свакодневно.
Штампањем практичног и пре свега доступног Приручника, произвођачи, као и сви
они који пројектују, набављају, уграђују или одржавају опрему на дечијим
игралиштима, добиће јединствен едукативни материјал заснован на стандардима
и најбољој светскоји пракси.

4.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОЈЕКТА

Центар за спречавање несрећа има циљ да објави практични приручник „Управљање
просторима за игру деце са аспекта безбедности и здравља“, урађен у складу са
најбољом светском праксом, који ће бити доступан и прилагођен свим
заинтересованим странама, односно корисницима у Србији, у штампаној и електронској
форми.
Директну корист у смислу смањења повреда и несрећних случајева имаће деца
која су крајњу корисници простора и опреме за игру, као и шира друштвена
заједница.

5.

ЦИЉНА ГРУПА

Циљну групу пројекта чини веома широк спектар професија и занимања: запослени у
органима локалне самоуправе, пројектанти и извођаачи радова, руководиоци и
запослени у предшколским и школским установама, представници јавних комуналних
предузећа па чак и сами корисници простора за игру деце.
Пројекат обухвата све фазе управљања просторима за игру деце: планирање,
пројектовање, изградња, одржавање и коришћење у које су укључени сви наведени
учесници, односно циљна група.
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УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА

6.

Центар за спречавање несрећа је члан:
Британског краљевског удружења за превенцију несрећа (The Royal Society for the
Prevention of Accidents (RoSPA)) и Европске асоцијације за спречавање повреда и
промоцију безбедности (European Association for Injury Prevention and Safety
Promotion (EuroSafe)).
Сарадња и подршка коју имамо од ових међународних асоцијација, као и компетентност
наших чланова везано за тему пројекта су гарант за успешност реализације пројекта.
Самим тим очекујемо да и резултати пројекта буду на жељеном нивоу, односно да
крајњи корисници приручника, разумеју и примењују захтеве везане за безбедност и
здравље на просторима за игру деце.
Крајњи резултат овог пројекта треба да буде смањење повреда на просторима за
игру деце.

7.

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА – ТЕРМИН ПЛАН
Активност

Врееме

Период

1. Израда - писање Приручника

60 дана

01.05. до 01.07. 2015.

2. Лектурисање и припрема за штампу

10 дана

01.07. до 10.07.2015.

3. Припрема за штампу - дизајн

35 дана

10.07. до 25.08.2015.

4. Штампање Приручника

5 дана

25.08. до 01.09.2015.

5. Промоција Приручника

1 дан

01.09.2015.

6. Дистрибуција Приручника

15 дана

01.09. до 20.09.2015.

7. Евалуација Пројекта

45 дана

20.09. до 01.10.2015.

8.

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ ПРОЈЕКТА

У циљу сагледавања и праћења резултата пројекта, уз сваки од 300 штампаних
примерака Приручника „Управљање просторима за игру деце са аспекта безбедности и
здравља“, корисници ће добити и Евалуациони упитник, сачињен од низа питања која се
односе на разумевање теме, квалитет и потпуност припремљеног материјала, као и
практичност примене самог приручника.
Штампани примерци Приручника биће диструбуирани одабраним: одговорним
пројектантима и извођачима радова (у сарадњи са Инжењерском комором Србије и
Удружењем пејзажних архитеката Србије), органима локалне самоуправе, јавним
комуналним предузећима и предшколским установама.
Електронска верзија Приручника и Евалуационог упитника биће постављени на web
страници ЦСН-а.
Број дистрибуираних, односно преузетих примерака приручника, као и резултати
добијени анализом упитника, чиниће основ за оцену успешности самог пројекта.
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9.

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА СПОНЗОРУ

1. Лого Спонзора на насловној страни Приручника,
2. Обраћање представника Спонзора пројекта на свечаној промоцији Приручника,
3. Ексклузивно помињање Спонзора пројекта у медијима,
4. Истицање логотипа Спонзора пројекта на web страницама ЦСН са линком на web
презентацију спонзора,
5. Rolup Спонзора пројекта на свечаној промоцији Приручника,
6. Помињање Златног спонзора у извештајима према међународним асоцијацијама
RoSPA i EuroSafe.

Београд, 20.01.2015.

Центар за спречавање несрећа
Председник,
__________________________
Урош Брзаковић
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