Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности
Број: 400-562-1/22-XXV
Датум: 10.06. 2022. године
Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности на основу члана 11. алинеја 18. Одлуке о
организацији градских управа града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца '' број 37/21пречишћен текст) у вези члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање
права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег
дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса
које реализују удружења (“Службени лист града Крагујевца“ број 39/20 – пречишћен текст и 6/22)
дана 10. јуна 2022. године, донела је
НАЦРТ
закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан
Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација
средствима из буџета града Крагујевца у 2022. Години
I Одређују се области :

- Заштита и унапређење људских и мањинских права,
- Промоција града Крагујевца,
- Родна равноправност и афирмација права жена,
- Унапређење oбразовања и научно-истраживачког рада,
- Већа укљученост маргинализованих група у локалну заједницу,
- Афирмисање демократизације локалне самоуправе,
- Заштита и очување природне баштине,
- Развој и неговање међудржавне сарадње,
- Подстицај народног стваралаштва,
- Заштита и помоћ жртвама насиља у породици,
- Заштита и помоћ жртвама мобинга,
- Превенција свих облика насиља и дискриминације, као и афирмација грађанског активизма,
- Подстицај наталитета,
- Подстицај развоја електронских комуникација и информационог друштва,
- Подстицај и унапређење студентских активности,
-Јачање мера популационе политике – спровођење програма за очување репродуктивног здравља,
превенцију полно преносивих болести и болести зависности,
-Подршка развоју деце у раном детињству кроз развијање програма подстицајног родитељства,
-Обележавање значајних јубилеја и датума удружења од значаја за град Крагујевац.
као приоритетне области које тематски треба да обрађују предлози пројеката, који ће бити
реализовани у 2022. години и који треба да допринесу јавном интересу града Крагујевца.
II За области из поглавља I овог Закључка, биће расписан Jавни конкурс за
финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација средствима из буџета града
Крагујевца у 2022. години.

III О овом Нацрту биће спроведена Јавна расправа у периоду од 10.06.-14.06. 2022. године,
закључно са даном 14. јуном 2022.године, када ће бити организована Јавна трибина.
ВД НАЧЕЛНИКА,

Никола Рибарић, с.р.

