Заједничка акција подршке природи

У оквиру активности које Фонд ПИО предузима на унапређењу међугенерацијске сарадње и
солидарности у децембру 2021. спроведена је акција „Међугенерацијска подршка природи“,
током које су млади и старији били заједно ангажовани на садњи дрвећа, односно
пошумљавању. Оваква активност је, поред нових садница које ће допринети бољој еколошкој
ситуацији и заштити природе, била и јединствена прилика да старији пренесу знање и искуства
младим нараштајима и да кроз заједничко дружење дају допринос друштву.
Локалитети на којима је акција реализована изабрани су према степену аерозагађења
одређених подручја у Републици Србији, односно према еколошким показатељима, а
активности су спроведене у Београду, Панчеву, Бору и Смедереву.
Акција је започела 8. децембра, када су министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, и заменик директора Фонда ПИО Реља Огњеновић
заједно посадили прву садницу у Карађорђевом парку у Београду.
Настављена је 10. децембра у Панчеву, где је посађено 30 стабала у парку Народна башта. У
акцији у Народној башти, поред омладине и пензионера, учествовали су градоначелник
Панчева Александар Стевановић и директорка Филијале Фонда у Панчеву, Тања Вергић Топић.
Петнаестог децембра у Бору у оквиру „Међугенерацијске подршке природи“ засађено је још 180
стабала на више локација које је град определио. Прве саднице, пет стабала јапанске црвене
трешње, засадили су градоначелник Бора, Александар Миликић и директорка борске Филијале
Фонда, Милица Лакићевић.

Дан касније у Смедереву, у парку Акваријус, засађено је још 200 садница, а у садњи су
учествовали градоначелник Смедерева Јован Беч и начелник у Филијали Фонда Смедерево,
Александар Ђорђевић. Уз помоћ пензионера и омладинаца посађена су стабла јавора, липе,
украсне трешње и црвеног глога.
Током ове вишеструко корисне и афирмативне акције у та четири града засађено је скоро 500
садница. Избор и врста дрвећа усклађени су са врстама и потребама микролокација у оквиру
ових градова, а Фонд је све активности спровео у сарадњи и координацији са локалним
самоуправама, посебно са јавним градским предузећима задуженим за одржавање зеленила,
који су пружили велику помоћ.

