Програм

„СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ТЕБЕ“
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Увод
Градска општина Стари град као централна градска општина представља срце културно
историјског знамења, архитектуре, уметности, туризма, трговине, угоститељства и забаве како
Београда, тако и целе Србије. Две трећине културних институција Града Београда се ту налази.
На Старом граду се налази највећи број продавница, старих заната, традиционалних ресторана и
услужних занимања.
Поред тога Стари град је је значајно тржиште које броји приближно 50.000 становника трајно
насељених и преко 3.000 привредних субјеката, што представља значајан потенцијал за локалну
економију.
Из тог разлога, Градска општина Стари град, осмислила је програм под називом „Стари град мисли
на тебе“, како би својим становницима омогућила бројне погодности на својој територији, а
истовремено промовисањем свог привредног потенцијала, повезала привредне субјекте са својим
становницима и поспешила привредну активност.
У оквиру Програма „Стари град мисли на тебе“ предвиђени су бројни и разноврсни бесплатни
садржаји намењени деци, младима и родитељима, док су програми намењени старијима
предвиђени и посебним Програмом „Сениор центар“ Градска општина Стари град.

Циљеви
Циљ је да се друштвено одговорним понашањем помогне грађанима да већину својих потреба
задовоље у свом непосредном окружењу уз приступачније цене и путем бесплатних програма
које ће обезбедити Градска општина Стари град.
На овај начин подстичемо и развој локалне економије. Предузећима и предузетницима Општина
жели да помогне и да преко својих канала комуникације својим грађанима промовише њихов рад,
производе и услуге, и да мотивише своје становнике да купују производе и услуге од њих.
Градска општина Стари град је општина са најмањим бројем рођених беба на територији Града
Београда. У циљу подстицаја развоја демографске политике и подизања наталитета, Градска
општина Стари град ће припремити адекватну подршку породицама кроз едукативне,
рекреативне и креативне програме.
Циљ бесплатних програма и садржаја који су предвиђени овим Програмом „Стари град мисли на
тебе“ је: подстицање неформалног образовања, развијање аматерског стваралаштва,
социјализација кроз активности, подстицање моторичких способности и координације, очување
менталног и физичког здравља појединца, подстицање активизма, стицање знања и вештина из
различитих области, са крајњим циљем подизања квалитета живота у трећем животном добу који
је доступан свима без обзира на материјални статус појединца.
Опис програма
Програм „Стари град мисли на тебе“ замишљен је тако да сви заинтересовани Старограђани који
постану корисници Програма „Стари град мисли на тебе“, користе бесплатне програме које им
организује Градска општина Стари град током целе године.
Ти програми су тематски, намењени разним узрастима, те прилагођени њиховим потребама и
очекивањима. Бесплатни програми су:
1. Програми намењени деци, младима и родитељима:
•
школа родитељства;
•
концерти за бебе;
•
аква бејби програм-пливање за бебе;
•
вежбе за породиље;
•
мали креативни атеље за децу од 2-4 године;
•
музчке радионице за најмлађе (за децу од 2-4 године);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

психо-социјално саветовалиште за децу и родитеље;
курсеви страних језика (енглески, француски, немачки);
курсеви рачунара;
курс цртања;
мала школа фотографије;
школа певања;
школа глуме;
школа плеса;
школа балета;
јуниор спортић – моторичке вежбе за децу;
школа шаха;
карате;
мала школа пливања;
школа кошарке;
школа фудбала;
припремна настава за средње школе;
каријерне обуке (јавни наступ, припремање разовора за посао, писање радне
биографије, вештине презентовања и др.);
рекреативно пливање;
и други.

2. Програми намењени старијима:
• трансфер техника;
• декупаж техника;
• основи цртања;
• сениор фотограф;
• паметни телефони за сениоре;
• андроид апликације за сениоре;
• израда накита од глине;
• курсеви страних језика;
• драмски студио за сениоре;
• хор Старограђани (међугенрацијски програм);
• стенцил арт (међугенерацијско портретисање);
• школа плеса за сениоре;
• плесне вежбе за сениоре;
• вежбањем до здравља;
• групне рекреативне шетње по Старом граду;
• еко сениор (радионице, курсеви и туторијали);
• „Моја башта у срцу Старог града“ (радионице, курсеви и туторијали);
• једнодневни излети;
• игранка без престанка (дружење уз музику, специјално организована тематска
дружења и упознавања сениора);
• трибине, предавања и саветовалиште;
• чајанке, тиха тематска окупљања (песничке вечери, кљижевне вечери);
• филмске и видео пројекције;
• јавни конкурси под називом „Сениори у акцији за Стари град”;
• дневник Старији млађима – „Мисли на Стари град” (међугенерацијски
програм);
• међугенерацијски програм „Сениори читају бајке за децу”;
• „Мислимо на тебе” (телефонска подршка, Вибер групе, писање писама);
• и други.

Градска општина Стари град у ту сврху закључује уговоре са другим лицима (физичким и
правним) који пружају услуге корисницима програма у име Градске општине Стари град
бесплатно.
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Поред бесплатних програма Градска општина Стари град омогућава погодности својим
грађанима, тако што посебним протоколима о сарадњи са трећим лицима договара попусте на
њихове производе и услуге намењене корисницима Програма „Стари град мисли на тебе“.
Градска општина Стари град ће у циљу обезбеђивања постојећих и нових бесплатних програма
обавештавати грађане са територије општине о свим погодностима које Програм „Стари град
мисли на тебе“ нуди путем штаманих материјала, електронских садржаја и медија. У сврси
разноврсне понуде у складу са интересовањима корисника, Градска општина Стари град ће
вршити и анкетирање грађана у форми упитника.
Партнери Програма
Партнери Градске општине Стари град на овом програму су привредни субјекти, установе,
удружења и други који послују у Београду, претежно на територији Градске општине Стари град,
али и шире, како би се понуда обогатила.
Циљ је достићи број од 200 партнера у првих годину дана (2021), док је у наредне две године
предвиђено дуплирати број партнера.
У партнере спадају:
o
o
o
o
o
o

Институције и установе културе (музеји, позоришта, биоскопи, галерије и др.)
Спортско рекреативни центри
Предузећа која продају производе и пружају услуге
Предузетници и занатлије
Невладине организације
Физичка лица и стручњаци из наведених области

Партнери на Програму „Стари град мисли на тебе“ могу бити сва правна лица са територије
Београда, с тим што Градска општина Стари град, задржава дискреционо право да првенство у
промовисању пружи правним лицима са њене територије, у складу са циљем развоја локалне
економије.
Градска општина Стари град као носилац Програма „Стари град мисли на тебе“, својим
Партнерима пружиће додатну промоцију њиховог садржаја преко званичне интернет странице
Градска општина Стари град, званичних налога Градска општина Стари град на друштвеним
мрежама, путем штампаних материјала (Општински информатор о раду, летци, брошуре и др.)
Корисници Програма
Да би грађани остварили право на бесплатне програме, попусте и друге погодности, неопходно
је да поднесу захтев Градској општини Стари град лично, од које ће добити персонализовану
картицу Програма „Стари град мисли на тебе“.
Грађанин тада постаје Корисник Програма „Стари град мисли на тебе“ и власник своје картице.
Уз помоћ ње он остварује попуст код партнера тако што приликом куповине покаже своју картицу,
а продавац, односно пружалац услуга му одобри унапред уговорен попуст или другу погодност.
Да би Корисник користио бесплатан програм Градске општине Стари град, поред поседовања
картице, потребно је да се пријави на конкретан бесплатни програм који се организује лично,
телефоном или е-поштом у општински Услужни центар. Приликом пријаве за одређене бесплатне
програме грађани ће попуњавати упитнике где исказују своја интересовања.
У складу са бројем заинтересованих за понуђени програм, као и предвиђеним обухватом по групи
правиће се квартални план бесплатних програма. Предвиђено је и формирање листе чекања када
су бесплатни програми у питању. Сваки корисник ће бити обавештен о почетку и трајању
програма за који је пријављен.
Картица Програма је бесплатна и могу је извадити сви грађани старији од 15 година са
пребивалиштем на територији Градска општина Стари град. Пунолетни грађани картицу ваде

5
сами, док грађани од 15 до 18 година, картицу могу извадити уз присуство родитеља који
потписује сагласност.
Циљ је достићи број од 5.000 корисника Програма „Стари град мисли на тебе“ у првој години
(2021), те у наредне две године достићи број од 15.000 корисника.
Припреме
За спровођење Програма „Стари град мисли на тебе“, неопходно је оформити и опремити модеран
Услужни центар у Градској општини Стари град.
У центру је потребан простор у ком ће грађани долазити, подносити захтев за изадавње
персонализованих картица и пријављивати се за бесплатне програме. Потребно је обезбедити
довољан број рачунара, штампача и камера, као и телефонских апарата и пратећег софтвера који
ће омогућити чување и обраду података и редовну комуникацију са корисницима.
У складу са финансијским могућностима Програм „Стари град мисли на тебе“ предвиђа и израду
андроид апликације преко које ће моћи да се прате вести о Програму, да се преко ње грађани у
пар корака пријаве за програме, анкетирају и добијају обавештења.
Поред тога потребна је набавка материјала за израду картица, промотивног и информативног
штампаног садржаја (лифлета, брошура, проспекта, налепница и др.).
Такође потребно је обезбедити средства за промоцију садржаја и Партнера путем средстава
јавног информисања (електронски и штампани медији, промотивна кампања на друштвеним
мрежама и др.), као и средства намењена за визуелни идентитет програма и свих материјала које
програм предвиђа.

