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План рада и активности удружења за 2021. годину

1. Организација удружења
- редовни састанци УО И НО на месечном нивоу;
- редовни месечни састанци чланства који ће периодично бити тематски, са
едукативним
садржајима или презентацијама о оствареним активностима;
- размена информација путем фејсбук групе, мејлинг листе, вибер групе и смс
порука;
- редовно ажурирања садржаја на сајту;
- припрема за изборну скупштину удружења 2022. Године
- едукација водича акција

2. Сарадња са другим организацијама и институцијама
- остваривање сарадње са свим сродним организацијама и институцијама на
равноправној основи;
- сарадња са Еко-планинарском секцијом ОШ Ђуро Салај и ОШ Сечењи Иштван
- сарадња са ЈП Палић Лудаш, укључивање чланова у пројекат чувара природеволонтера
- испуњавање свих обавеза према Туристичкој инспекцији и другим органима;
- сарадња са Савезом љубитеља природе жупаније Чонград у Сегедину,
могућност придруживања савезу

3. Еколошке и радне акције
- еколошке акције чишћења постојећих пешачких стаза у окружењу
- одржавање пешачких стаза, маркирање, замена путоказа И сл.
- трасирање нових стаза, првенствено маркирање стазе у Таванкуту и околини

4. Пешачко-планинарске активности и други видови активног боравка у
природи
- локалне акције пешачења околином града, месечно једна акција
- пешачење четвртком, првенствено за старије чланове
- традиционалне акције Четири годишња доба, тромесечна пешачења
Суботичком пешчаром
- организација 4. СУ трек&траила – 8. Меморијала Михајло Кампош, термин 21.
новембар
- пешачења по Војводини, у складу са позивима других организација
- пешачко-планинарске акције у Мађарској, на основу годишњег плана путовања
и календара мађарског савеза уколико ситуација буде дозвољавала
- планинарење у Србији, на основу годишњег плана путовања
- план акција је у прилогу (прилог бр. 1)

5. Остале активности
- праћење конкурса
- издавање штампаних публикација (Дневник активности, израда печата и беџева
за наше акције, штампање мапе пешачких стаза итд...)
- медијска присутност (најаве значајних дешавања на порталима у граду,
гостовања на радио и ТВ програмима)

Прилог бр. 1 – план акција за 2021
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