
ЈАВНИ РАДОВИ У УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА "МИРИС ЗАВИЧАЈА" ИЗ БЕЛЕ ПАЛАНКЕ

ПОКЛОНИ РАЂЕНИ
ЗЛАТ0ВЕ30М

Удружење грађана Ми-
рис завичаја" из Беле Па-
ланке реализује пројекат
јавних радова, у који је
укључено шест жена са
евиденције незапослених
на период од три месеца.
Пројекат је започет среди-
номсептембра.

-Ових шест жена је ра-
није прошло обуку злато-
веза-каже Радијана Жив-
ковић, председник
Удружења грађана "Мирис
завичаја".-У оквиру јавних

радова оне ће израђивати
декоративне предмете ра-
ђенезлатовезом. Конкрет-
но, сваки од тих предмета
имаће извезено по једно
слово азбуке.Ти предмети
ће на крају јавних радова
бити дати неком од минис-
тарстава, које ће их као по-
клоне делити гостима ми-
нистарства.

Радијана Живковић
додаје да се пројекат јав-
них радова реализује у са-
радњи са Етно мрежом и

Националном алијансом за
локални економски развој
(НАЛЕД).

Удружење "Мирис за-
вичаја" из Беле Паланке по-
стоји десет годи-
на. Броји двадесе-
так сталних чланова. Нај-
већи број њих је из белопа-
ланачког краја, а има и би-
вших Белопаланчана који
живе у Београду.
Удружење "Мирис завича-
ја" покретач је манифеста-
ције "Дани банице", која се
организује од 2006. године
и позната је и ван регио-
налних граница.
Удружење је покретач и
Сајма старих и уметничких
заната, који се од 2010. го-
дине организује у склопу
Преображењских дана у
августу.

Удружење "Мирис за-
вичаја" је 2010. године до-
било своје просторије у ста-
рој општинској згради где
се одржавају радионице и
обуке за старе заната.
Удружење је у протеклом
периоду реализовало неко-

лико обука, међу којима су
обуке за златовез и пусто-
вање вуне. Такође је реа-
лизовало и радионицу гр-
нчарствазамладе.

РадијанаЖивковић ис-
тиче да је Удружење "Ми-
рис завичаја" јединствено
по томе што се у склопу
њега изводе и јавни радо-
ви. Од 2008. до 2010. го-
дине имали су јавне ра-
дове преко Етно мреже за
неке старе занате. У јавне
радове биле су укључене
жене које су стекле веш-
тине и знања потребна за
самостално бављење за-
натством као извором при-
хода.
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Радијана Живковић,
председник удружења
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