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„Заједници заједно“, који се већ пуних седам година спроводи
уз подршку Града Ниша, Висока техничка школа струковних
студија и Омладински клуб Палилула реализовали су пројекат
израде пресе за рециклажу лименки и пластичних флаша, који је,
за сада, јединствен не само у Србији већ и у Европи и с правом
може да се каже да се ради о иновацији у области рециклаже и
заштите животне средине за 21. век.
„Град је препознао значај предложеног решења за решавање
проблема прикупљања отпада, због чега смо и изабрали овај
пројекат као један од оних који су били подржани кроз Kонкурс
„Заједници заједно“ у 2016. години. Обзиром на услове које
треба да испунимо за приступање ЕУ сматрали смо да је
неопходно подићи свест људи о значају прикупљања отпада на
правилан начин као и о значају рециклаже, а предложено решење
омогућава управо напредак у том сегменту. Са друге стране,
овај пројекат је значајан и у контесту подршке Града младима,
обзиром на то да је студентима Високе техничке школе омогућио
да оно што су научили на факултету примене и у пракси, што ће
им, свакако, бити јако битно у будућности, приликом
запошљавања“, рекао је члан Градског већа ресорно задужен за
омладину и спорт Бранислав Kачар.
НИС је 2009. године започео програм “Заједници заједно”, који
је из године у годину унапређиван. Овај програм подразумева
сарадњу са општинама и градовима у којима компанија НИС а. д.
послује, са циљем да се тим локалним заједницама унапреди
квалитет живота, у духу корпоративне друштвене одговорности и
потребе за повезивањем локалне заједнице и значајних
привредних субјеката.

За седам година, колико се овај корпоративни програм уз
подршку Града реализује у Нишу, у пројекте нишких удружења и
инситутуција уложено је 70 милиона динара, а од када се
средства расподељују путем Јавног конкурса “Заједници
заједно”, кроз програм је подржано преко 50 пројеката.
У 2016. години, на основу резултата Kонкурса подржано је седам
пројеката, а сви ови пројекти, сваки на свој специфичан начин,
допринели су квалитету живота у локалној заједници.

