
НОВИ МЛАДИ АМБАСАДОРИ НА 
ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ 

 

Удружење „Млади амбасадори“ је омладинска организација која је основана у циљу 

јачања капацитета младих кроз акције усмерене на међусекторску сарадњу као и на лично 

усавршавање сваког појединца са идејом даљег доприноса развоју локалне заједнице. 

Удружење је почело са радом у фебруару 2014. године са избором прве генерације 

амбасадора културе чија су задужења да промовишу културна манифестације у граду код 

својих вршњака на недељном нивоу. Они су током свог мандата преносили информације о 

културним дешавњима на 45000 младих људи у свим основним, средњим школама и 

факултетима у Нишу. 

Од октобра 2014. Удружење је поред амбасадора културе изабрало и прве генерације 

амбасадора спорта и амбасадора предузетништва. 



Амбасадори спорта промовишу спортска дешавања и клубове код својих вршњака, али и 

шире вредности фер-плеја и ненасилног понашања на спортским теренима. Једна од 

задужења им је организовање спортских турнира на нивоу града. 

За разлику од колега из спорта и културе, амбасадори предузетништва су у средњим 

школама и факултетима и њихов задатак је да подстакну предузетнички дух код младих, 

информишу своје колеге о едукацијама из ове области, као и да организују конференције и 

тренинге како би се правовремено едуковала генерација будућих младих предузетника. 

Сви они током трајања свог мандата пролазе неформалне едукације, неке заједничке а 

неке из својих области, упознају рад институција у локалној заједници како би на прави 

начин презентовали и унапредили културну, спортску и привредну страну града. 

Од октобра 2015. Млади амбасадори почињу са ширењем организације на националном 

нивоу и оснивањем амбасадора културе у Крушевцу и Новом Пазару, са идејом даљег 

ширења на националном, као и наднационалном нивоу. 

Поред програмских активности свих амбасадора, Удружење спроводи пројекате којима се 

настоје оснажити млади људи и активно укључити у заједницу. 
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