Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за здравствену
и социјалну за/штиту
Број:XVII-483/17
Датум: 28. децембар 2017. године
Крагујевац
СПИСАК ПРОЈЕКАТА ОДОБРЕНИХ У ТОКУ 2017.ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНО ОТВОРЕНОГ КОНКУРСА У
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Редни
број

Назив
удружења/организације

Назив пројекта

1

Црвени крст

''Унапређење активности
Црвеног крста Крагујевац у
оквиру сарадње Клиничког
центра Крагујевац''
''Асистент у породици''

2.

3.

Удружење за помоћ
особама са аутизмом
Крагујевац
Удружење за помоћ деци и
младима са сметњама у
развоју ''Свети Василије
Велики''

Одобрена
средства
(рсд)
3.002.000,00

595.000,00

''Радно окупацине и
психо-социјалне радионице
за децу и младе са
сметњама у развоју и
њихове родитеље''

400.000,00

4.

Завичајно удружење ‘’
Ибарски колашин’’

‘’ Повратак завичају’’

309.000,00

5.

Окружна организација
савеза слепих Србије
Крагујевац

'' Рукама до знања''

300.000,00

Удружење глувих и
наглувих Шумадијског
округа Крагујевац

'' Израда монографије и
филма поводом 70
годишњице Удружења
глувих и наглувих
Шумадијског округа,
подела помагала за глуве –
сигнализирајућих
будилника и мала школа
знаковног језика''

300.000,00

6.

7.

8.
9.
10.

Српско лекарско друштво
Окружна подружница
Крагујевац
Омаладина ЈАЗАС-а
Крагујевац
Покрет жена ''Књегиња
Милица''
Удружење '' Викторија''
Крагујевац

''Октобарски здравствени
дани''
'' Жене, млади и
репродуктивно здравље''
'' Помажемо да имају они
који немају''
'' Стварање предуслова за
хуманије старење''

300.000,00

300.000,00
300.000,00
300.000,00

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Окружна организација
Савеза слепих Србије
Крагујевац
Српско лекарско друштво
Окружна подружница
Крагујевац
Удружење грађана ''
Експрес''
Удружење особа са
менталним сметњама
''Луна 2015''
Удружење ''Међународна
радничка солидарност''
Удружење хранитеља
'' Чуперак'' Крагујевац
Градско удружење
пензионера Крагујевац
Удружење тумача
знаковног језика Србије
‘’Једро’’

19.
Удружење тумача
знаковног језика Србије
''Једро''
20.
Удружење грађана РомскоСрпског пријатељства ''
Стабло''

21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

Удружење Рома
''Пурано Ром''

Удружење добровољних
давалаца крви ''Чика Јаза''
Српско биолошко
друштво’’ Стеван
Јаковљевић ‘’ Крагујевац
Удружење бораца
Шумадије
Центар за социјалне
иновације и интеграције
Ромско Удружење жена
Зурали Ромњи
Удружење ратних и
мирнодопских војних

'' Говори да бих те видео''

270.000,00

'' Симпозијум- Третман
акутног коронарног
синдрома са поремећајима
ритма''
''Удружени у
разликама''-подршка
активизму особа са
ивалидитетом''
''Бољи квалитет живота
особа са менталним
сметњама'
Медицинска и материјална
помоћ за социјално
угрожене породице
‘’ Стоп злоупотреби деце
преко друштвених мрежа’’
X Олимпијада спорта,
здравља и културе трећег
доба
'' Инклузивне радионице
знаковног језика''

250.000,00

''Тумачи као асистенти
корисницима Завода Мале
Пчелице у процесу
деинституционализације''
''Подршка ЛГБТ
особама у систему
социјалне заштите у циљу
сузбијања хомофобије и
трансфобије на основу
полне оријентације и
родног идентитета''
‘’ Превенција алергијских
болести код деце ромске
популације града
Крагујевца’’
'' Организовање акција
добровољног давања крви''
‘’ Алергене биљне врсте на
територији града
Крагујевца’’
''Акције добровољног
давања крви''
‘’ Кроз креативне
радионице до боље
социјалне инклузије’’

250.000,00
250.000,00

250.000,00

200.000,00

200.000,00
191.100,00

180.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00
150.000,00

145.000,00

126.000,00

‘’ Здрава жена – јака жена’’

110.740,00

48. ауто рели војних
инвалида Београд-

101.142.00

28.

29.

30.

инвалида Крагујевца града
Крагујевца
Удружење грађана и
пензионера '' Весели
Шумадинци'' Крагујевац
Удружење здравствених
радника Крагујевац

Асоцијација
пословних жена '' Визија''
Крагујевац

Крагујевац-Београд 2017.
‘’ Здрава старост’’

100.000,00

'' Значај примене мера
безбедности и зрав рад при
коришћењу опреме са
екраном''

100.000,00

'' Од идеје до реализације

84.000,00

''Инклузивни турнир
пријатељства у седећој
одбојци и лига стоног
тениса '' Сторек''
Крагујевац
''Трећа градска Олимпијада
трећег доба''

80.000,00

31.

Спортски савез особа са
инвалидитетом Шумадије

32.

Градско удружење
пензионера Крагујевац

33.

Клуб снаге особа са
инвалидитетом ''Аура''

''III Отворено међународно
првенство у powerlifting – ''
Kragujevac – open ''

50.000,00

Удружење ратних
ветерана, инвалида и
породица палих бораца
Крагујевац

''Акција добровољног
давања крви ратних
ветерана и чланова
њихових породица ''

20.000,00

34.

УКУПНО

60.000,00

9.723.982,00

Извештаји о реализацији одобрених пројеката доступни су у Градској управи за
здравствену и социјалну заштиту Одељење за финансијско-рачуноводствене послове.

НАЧЕЛНИК
НИКОЛА РИБАРИЋ,с.р.

