Прелиминарна листа изабраних пројеката
на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета града Зајечара за
подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за
финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за
2019. годину

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета Града Зајечара по спроведеном јавном
конкурсу за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају средствима из
буџета Града Зајечара за 2019. годину, расписаном дана 14.06.2019. године, доле
наведеним удружењима-корисницима средстава, како је приказано у следећој
табели:

Назив пројекта
Редни
број

Назив удружења

Шира област и
приоритетне
области од јавног
интереса

Кратак опис пројекта

Корисници јавног интерса

Број директних
корисника

Број индиректн
корисника

Грађани града
Зајечара

Грађани гра
Зајечара

1.

Уудрузење за бригу о
животинњама
Тимочке Крајине
„Бета“

Смањење
прилива
напуштених
паса
спречавањем
размножавањем

Заштита
животиња

Уклањањем дела
репродуктивних органа
код животиња спречиће
се појава нових
напуштених животиња на
улицама

Грађани града Зајечара

2.

Епархија тимочкаЦрквена општина
Зајечар

Активности у
2019.години у
области обнове
верских
објеката и
развој културне
баштине
Српске
православне
Епархије
тимочке

Верске
заједнице

Промоција и унапређење
хришћанске културе кроз
обнову и изгр. верских
објеката, предавања,
трибине и промоција
књига на тему из области
верске културе,концерти
и приказивање док.дух
филмова

Становници града
Зајечара

Јесењи
извиђачки
програм
Зајечар 2019

Промовисање
волонтерског
рада

Спровођење јесењег дела
годишњег извиђачког
програма за 2019. на
подручју Зајечара

Родитељи,деца и
омлади.

3.

Одред Извиђача
„Ђорђе
Симеоновић“ Зајечар

2

30.000
становника
града Зајеча
5000
становника
града Зајечара

520

500

4.

Друштво хуманиста
радника железнице
Србије „Тимочка
крајинаЗајечар“

Хунаност на
делу

Промовисање
волонтерског
рада

Прикупљање крви у
хуманитарне сврхе

Грађани града Зајечара

Грађани града
Зајечара

Здравствен
устан.

5.

ИСКРИЦА
Иницијатива за
додатну поршку

Помогни ми да
помогнем

Заштита лица
са
инвалидитетом

Обучити најмање 25
особа по акредитованом
програму за
професионално пружање
непосредне подршке и
помоћи младим особама
са
инвалидитетом/сметњама
у развоју

Особе са сметњама у
развоју(инвалидитетом)
и њихове породице,
особе заинтересоване
за пружање директне
подршке особама са
сметњама у развоју,
Центар з социјални рад,
здравствене установе,
основне и средње
школе,управа града
зајечара

-

30-40 особа
снетњама у
развоју
(ивалидитето
и њихове
породице

6.

Друштво оболелих
од церебралне и
дечије парализе
Зајечар

И МИ СМО
ТУ-програм
услуга и
активности
особа са
церебралном
парализом у
Зајечару

Заштита лица
са
инвалидитетом

Пружање континуиране
подршке особама са
церебралном и дечијом
парализом, као и помоћ,
укључењу деце у
предшколским
установима,могућностима
образовање деце,итд.

Особе оболеле од
церебралне и дечије
парализе и чланови
њихових породица

54 особе са
церебралном
парализом, 250
особа чланова
породиц, 20
особа са
инвалидитетом
без обзира на
врсту и степен
инвакидност

Друштво
оболелих о
церебралне
дечије
парализе 94
члана, локал
институције
Зајечару15
Институција
организациј
општа
популација
града Зајеча

3

Међуопштинска
организација
мултиплр склерозе
Зајечар(МОМС)

Оснаживање
оболелих од
мултипле
склерозе за
креативно
изражавање

Заштита лица
са
инвалидитетом

8.

Међуопштинска
организација
Савеза слепих
Србије-Зајечар

Ко зна циљ,
наћи ће и пут

Заштита лица
са
инвалидитетом

9.

Удружење војних
пензионера Србије,
Градски одбор
Зајечар

Друштвена
брига о
старијим
особама

10.

Културно
Развој културно
уметничко друштво
уметничког
„Пензионер“ Зајечар стваралаштва

7.

Оснаж

Особе оболеле од
мултипле склерозе зе и
чланови породице

104

Едукације-радионице за
брајево писмо, услуге
правне помоћи,
остваривање права на
помагала,итд

Слепи и слабовидне
особе

Слепа и
слабовидна
лица-95 особа

Чланови
породица
слепог лица1 особа из
сваке
породице95особа,
вршњачка
популација
20особа

Борачко
инвалидска
заштита

Друштвена брига о
старијим и изнемоглим
лицима

Војни и породични
пензионери

Војни
пензионери на
територији
града Зајечара

Војни
пензионери
територији
града Зајеча

Учествовање
на
фестивалима у
земљи и
иностранству

Окупљање свих
заинтересованих
пунолетних грађана и
пензионера у циљу
очувања традиције и
обичаја нашег краја

Грађани свих узраста

Чланови КУДа

Грађани сви
узраста

ивање оболелих од
мултипле склерозе,
повећшање учешћа од
МС-а у активностима
организације и
проширење активности
креативне радионице

4

462

11.

Удружење Друштва
Рома Зајечар

Дани ромске
културекаравани
пролазе

Очување и
подстицање
народног
стваралаштва
и народних
обичаја

Представљање и очување
културног индетитета и
традиције Рома

Млади узраста 15-25
год. али мало старија
популација 30-40

Млади узраста
15-25 год. али
мало старија
популација 3040

Грађани гра
Зајечара

12.

Удружење
пензионера села
Рготина

Стоп забораву

Очување и
подстицање
народног
стваралаштва
и народних
обичаја

Одржавање
традиционалне сарадње
са општином
Макреш(Белограчик) и
размена посете

Пензионери и сви
заинтересовани грађани

Пензионери и
сви
заинтересовани
грађани

Грађани сви
узраста

13.

Центар за
традиционалне
уметности „Корени“

Игра коло
наоколо

Очување и
подстицање
народног
стваралаштва
и народних
обичаја

Унапређење програма за
децу у сфери савременог
стваралаштва у области
традиционалних
уметности

Деца предшколског
узраста, деца нижих и
виших разреда основне
школе

120-150 особе
дечијег узраста

4000-5000

14.

Градска
организација
резервних војних
старешина Зајечар

Улога и задаци
РВС и њеног
чланства у
развијању,
неговању,
вредновању и
афирмацији
културе,
обичаја и

Очување и
подстицање
народног
стваралаштва
и народних
обичаја

Неговање, развијање и
поимање свих облика
културног развоја града,
месних нзаједница и
појединаца

Резервне војне
старешине

Резервне војне
старешине

Грађани сви
узраста

5

традиција у
граду и шире
15.

Градска
организација
инвалида рада и
особа са
инвалидитетом
Зајечар

Спровођење
стимулативних и
инклузивних
програма ради што
потпунијег учешћа
инвалида рада,
корисника
инвалидских
пензија и особа са
инвалидитетом у
животу шире
друштвене
заједнице

Заштита лица
са
инвалидитетом

Кроз реализацију
пројекта и укључивање
чланова удружења доћи
ће до потпунијег учешћа
у животу шире
цзаједнице

6

сметњама у
развоју и
инвалидитетом

Особе са

Особе са

сметњама у
развоју и
инвалидитетом

Грађани гра
Зајечар

На прелиминарну листу удружења учесници конкурса имају право приговора у року
од 8 дана од дана њеног објављивања на интернет страници града Зајечара:
www.zajecar.info, огласној табли града Зајечара и на порталу е-Управа.

Место и датум: 18.07.2019.

Председник Комисије:

Вујадин Милошевић
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