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Кратак опис одобрених пројеката 
 

1. Пројекат „Власотинце за децу и младе“ бави се унапређењем поверења 
 грађана у образовне институције и повећања знања деце, младих и родитеља у 
Власотинцу о значају спорта. Младе генерације су мање физички активне што има 
за последицу развој деформитета и обољења код деце и младих. (ТВ Лесковац) 

2. Пројекат „Млади пољопривредник“ информисање јавности и јачање 
 улоге медија у подизању свести о значају пољопривредних делатности у 
економском развоју и стабилности општине Власотинце (Југмедиа, портал) 

3. Пројекат „Предузетништвом до боље будућности“: истраживањем и 
информисањем грађана општине о активностима локалне самоуправе на 
спровођењу пројеката за самозапошљавање и идејама самих Власотинчана у 
покретању сопственог бизниса, становници Власотинца и Србије упознаће се са 
свим потребним одлукама - корацима који воде до успешног пословања и 
видовима материјалне и нематеријалне помоћи државе. (Коперникус ТВ) 

4. Пројекат „Јачање интернет медија у локалној заједници“ спроводи се са 
циљем да се развојем образовних способности младих новинара у области 
интернет медија и стварањем услова за њихово објективно и професионално 
медијско стваралаштво створе услови за јачање медијске писмености на 
територији општине Власотинце. (Дневник југа. Портал) 

5. Пројекат „ Спортске легенде и савремени спортски хероји Власотинца“ 
је, према аутору, логичан наставак пројекта „Растимо здраво“ који је реализован у 
2016.години. Циљ је повећшање интересовања младих за спорт кроз подсећање 
на некадашње спортске хероје и представљање успешних младих спортиста. 
(Спортска страна југа, портал)  

6. Пројекат „Јавна управа у фокусу“ кроз текстове анализира 
функционисање јавне управе у Власотинцу, јавних предузећа и установа и начине 
на које врше своју функцију сервиса грађана. Пројекат упознаје грађане са улогом 
јавне управе у преговарачком процесу на путу ка ЕУ. (Нова наша реч, недељне 
новине) 

7. Пројекат „Урбан флеш“ промовише културна дешавања на начин да се 
створе услови за развој уметничко-сценских делатности, изложби, 
глумачких свечаности, књижевних вечери, трибина, концерата, народних 
игара и њихово омасовљавање. (ТВ К1) 

8. Пројект „Руке злата вредне“ промовише и афирмише жене које израдом 
ручних радова доприносе очувању трацидије. (Интернет магазин Сана 
лајф) 

9. Пројект „Јачање веза дијаспоре југа Србије са матицом, а пре свега са 
омладином Власотинца, Јабланичког и Пчињског округа“ усмерен је на 
људе који живе у дијаспори, а заинтересовани су за везу са родним 
крајем. (Дацо портал, будите у току) 




