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1. Опште информације

Удружење „Пансеј“ је основано 19. новембра 2018. године. Овај извештај се односи на
резултате Удружења у периоду од 19. новембра 2019. до 18. новембра 2020. године. 

Седиште Удружења је у Панчеву, Месна заједница „Војловица“, Улица  Јоакима Вујића
2Ц.

Удружење  су  званично  основала  3  физичка  лица  (Никола  Ђорђевић,  Маја  Пујин  и
Никола Конески), а на последњи дан на који се овај извештај односи,удружење је имало
6 чланова.  Ниједна особа није напустила Удружење.

2. Пројекти

 Паметно Панчево

Како  би  промовисали  концепт  паметног  града  на  територији  Панчева,
удружење је  2. фебруара 2020. године покренуло пројекат „Паметно Панчево“.
(www.pametnopancevo.rs). Паралелно са покретањем званичног сајта покренут
је и подсајт ГИС Паметно Панчево на којем су мапирани важни подаци који
могу да се употребе за процену степена развијености града у оквиру концепта
паметног града.

Након увођења ванредног стања због вируса Корона, покренут је још један
подсајт у оквиру главног сајта на којем су се налазиле важне информације за
грађане – актуелни број заражених особа од вируса Корона, важни телефони,
списак  продавница  итд.  Након  укидања ванредног  стања,  сајт  намењен за
Корону је такође укинут.

 Улица Земуна

Почетком 2020.  године,  удружење је  одлучило  да  покрене  пројекат  „Улице
Земуна“, по угледу на пројекат „Улице Панчева“. Како би се пројекат успешно
развио, потписан је Меморандум о сарадњи са Ученичком задругом Основне
школе  „Лазар  Саватић“  из  Земуна  (Београд).  Због  ситуације  са  вирусом
Корона, реализација пројекта је одложена за наредну годину. 

 Улица Панчева

Удружење  је  наставило  са  радом  на  унапређењу  првог  пројекта  „Улице
Панчева“. Почетком године је било планирано превођење сајта, међутим због
недостатка  средстава  и  ситуације  са  вирусом  Корона  превођење  сајта  је
одложено за наредну годину. 

На  сајту  су  додате  нове  категорије  –  Акције  прикупљање  фотографија  и
Зграде. Прва категорија је развијена како би се на једном месту виделе све
фотографије које су прикупљене у оквиру акција прикупљања фотографија.
Циљ  категорије  Зграде  је  да  прикупи  и  представи  податке  о  објектима  у



Панчеву и насељеним местима са територије града Панчева. Главни податак
за  ову  категорију  је  година  изградње/рушења  објекта,  а  уколико  постоје
додатни подаци они се свакако бележе и постају јавно видљиви на сајту. 

За  промоцију  пројекта  су  активно  коришћени  профили  на  друштвеним
мрежама Facebook и Instagram. 

 Анкетирање средњошколаца о историји Панчева

Удружење је почетком 2019. године реализовало анкетирање ученика средњих
школа  са  територије  града  Панчева  о  познавању  тзв.  локалне  историје.
Завршне активности на пројекту су се односиле на промоцију резултата и ове
активности су се одлагале у више наврата због одлагања објављивања рада у
Гласнику музеја Баната (због вируса Корона). Промоција резултата је започета
крајем  септембра  2020.  године,  а  планиран  завршетак  је  децембар  2020.
године.

3. Активности и догађаји

 Промоција виртуелне изложбе „110. рођендан светионика“

У  Градској  библиотеци  Панчево  је  25.  децембра  2019.  године  одржана
промоција прве виртуелне изложбе удружења под називом „110. рођендан
светионика“. Ова изложба је настала у оквиру обележавања 110 година од
подизања панчевачких симбола на ушћу Тамиша у Дунав. На изложби је
било могуће видети најстарији запис у којем се помињу светионици, старе
разгледнице светионика, новински чланци у којима се помињу светионици,
али  и  фотографије  које  су  прикупљење  у  оквиру  акције  прикупљања
фотографија (прикупљено је 28 фотографија). На промоцији су посетиоци
могли да погледају виртуелну изложбу на лаптопу и паметном телефону.
Аутори изложбе су Елизабета Јагица и Никола Ђорђевић.
 

 Акција прикупљања фотографија „Панчево у доба Короне“

У периоду  трајања ванредног  стања због  ситуације  са  вирусом Корона,
удружење је покренуло акцију прикупљања фотографија „Панчево у доба
Короне“.  Циљ акције  је  да прикупи и  сачува тренутке  који  су  настали у
периоду  епидемије тада непознатог вируса. Своје фотографије је послао
21 суграђанин/ка, а прикупљено је тачно 91 фотографија. Све фотографије
се налазе у дигиталном фото-албуму на сајту Улице Панчева.

 Бесплатан курс програмирања у Пајтону

Након  увођења ванредног  стања  у  Републици  Србији  због  ситуације  са
вирусом Корона,  удружење је  одлучило да буде дигитално солидарно и
расписало је јавни позив за бесплатни курс програмирања у програмском
језику Пајтон 16. марта 2020. године. На јавни позив се пријавило преко 130
заинтересованих са територије целе државе; неколико пријављених живе у



иностранству.

Како би свима изашли у сусрет, бесплатан курс је реализован у неколико
наврата, тако што су полазници подељени у неколико група. Паралелно са
реализацијом  часова,  удружење  је  развило  сајт  kursevi.pansej.org.rs  на
којем  су  полазници  могли  да  пронађу  неопходан  материјал.  Након
завршеног курса, сваки полазник је добио е-сертификат чију исправност је
могуће проверити на поменутом сајту.
 

 Туристички обилазак Панчева

За све полазнике бесплатног курса програмирања у Пајтону, 31. маја 2020.
године  организована  је  бесплатна  вожња  панчевачким  катамараном
Панука.  Након  одржање  вожње,  полазници  курса  су  вођени  члановима
удружења шетали Панчевом, разгледали су значајне панчевачке објекте и
учили су истоју града на Тамишу и Дунаву.

 Европска недељна кодирања – Meet and Code

Удружење је  у  периоду од 23.  до 25 октобра 2020.  године реализовало
онлајн  радионицу  „Увод  у  Ардуино“  у  оквиру  обележавања  Европске
недеље  кодирања.  У  овој  тродневној  радионици  је  учествовало  20
средњошколаца  који  живе  на  територији  града  Панчева  и  сви  су  на
практичном примеру научили како да програмирају Ардуино и да повежу
једноставна електрична кола. Ова радионица је реализована уз подршку
европске иницијативе Meet and Code.
 

 Акција прикупљања фотографија „Поглед кроз прозор“

У  оквиру  пројекта  „Улице  Панчева“,  29.  октобра  је  покренута  акција
прикупљања фотографија „Поглед кроз прозор“. Циљ акције је да активно
укључи суграђане у чувању тренутака који су настали у Панчеву и околним
местима. Планирано је да акција траје до 30 новембра 2020. године.

4. Финансирање

У  другој  половини  2020.  године,  удружење  је  добило  донацију  у  оквиру  европске
иницијативе Meet and Code, а у склопу програма TechSoup Balkans. Донатор, фондација
„Мозаик“ из Босне и Херцеговине, уплатио је на рачун удружења износ од 300 EUR, а
сва  средства  су  наменски  потрошена  на  реализацију  онлајн  радионице  (куповина
опреме за полазнике, штампање шема и захвалница).

Удружење је  послало  пријаве  и  на  неколико  конкурса  који  су  расписани  од  стране
државних органа (град,  покрајина),  међутим ниједан пројекат није одобрен,  а главни
разлог у већини случајева је епидемија вируса Корона.

Главни извор финансирања удружења су годишње чланарине.


