ДОПУНА АЕП-а у ОКВИРУ ПРИЛОГА 2
Намена одобрених средстава
1. Запошљавање - пројекти подршке за запошљавање младих и теже запошљивих
категорија становништва у приватном сектору и мера оснаживања за самозапошљавање,
2. Култура - пројекти подршке организовања активности удружења и укључивања у
културну сферу друштва,
3. Безбедност - пројекти унапређења безбедоносне културе, рада на превенцији и заштити
од насиља и мерама повећања безбедности у саобраћају,
4. Активизам, волонтеризам и мобилност - пројекти подршке активном учествовању у
раду локалне заједнице,
5. Здравље - пројекти унапређења капацитета локалне заједнице за смањење ризика и
ризичних понашања од употребе дроге, алкохола и других штетних супстанци, и
оснаживање свести о здравом начину живота,
6. Животна средина - пројектне активности за одрживи развој заштите животне средине,
7. Социјална питања - пројекти помоћи удружењима која раде са социјално угроженим
особама, особама са инвалидитетом, маргиналним групама и осталим.
Реализацијом пројеката из области запошљавања на 11 одржаних радионица и
трибина спроведене су обуке за писање бизнис планова и покретање сопствених послова за
преко 350 лица међу којима је највише полазника из редова жена, младих и социјално
угрожених категорија. Такође, купљена је опрема и семе за 15 жена које ће почети да се
баве узгајањем зачинског биља.
Реализацијом пројеката из области културе набављена је опрема за аудиовизулно
снимање у циљу обучавања младих да се на што креативнији начин изразе кроз снимање
кратких форми као и опрема за културно уметничко друштво.
Реализацијом пројеката из области безбедности кроз 10 радионица и састанака са
преко 200 учесника на више локација омогућено је да се пре свега родитељи упознају како
да препознају опасност на друштвеним мрежама, како разговарати и на који начин
приступити у разговору свом детету и објаснити зашто су друштвене мреже опасне и који
садржаји нису подобни.
Реализацијом пројеката у области активизма, волонтеризма и мобилности одржано је
11 радионица и панел дискусија на тему значаја укључивања грађана у рад локалне
заједнице са посетама и обиласцима, а уређено је једно игралиште за децу и набављен један
лед екран који ће служити з апромоцију активности.
Реализацијом пројеката у области здравља одржана је обука за 240 припадника ромске
националности на тему значај вакцинације против ковид-19 вируса и набављени су
пречишћивачи ваздуха за особе са церебралном парализом.

Реализацијом пројеката у области заштите животне средине спроведене су акције
чишћења дивљих депонија и растиња (две локације), речног корита (једна локација),
сређивање парка и сређивање, мапирање и обележавање пешачких стаза, одржане су
радионице и трибине које је посетило и прошло 300 лица из 8 јединица локалних
самоуправа. Такође, купљена је преса за компостирање и хидраулична преса за балирање
секундарних сировина. Постављена је и једна вертиклана башта у циљу смањења буке и
мобилијари на местима очишћених локација.
Реализацијом пројеката у области социјалних питања купљено је комби возило за
превоз деце са сметњама у развоју, опрема за прање тепих и упошљено једног инвалидно
лица, обезбеђени су пакети са основним намирницама или грађевинским материјал за 50
лица из категорије бораца рата и њихових породица који су у стању социјалне потребе. За
150 лица ромске националности обезбеђена су лична документа, као и школски прибор и
екскурзије за децу ромске националности. На састанцима који су финансирани из пројеката
ратни војни ветерани су упознати са правима које имају.

Намена средстава одобрених у оквиру Програма финансирања пројеката од јавног
интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених
општина (јединице локалне самоуправе из четвтре групе) у 2021. години
Намена одобрених средстава

Износ одобрених средстава

1. Запошљавање - пројекти 3.150.000,00 РСД
подршке за запошљавање младих и
теже
запошљивих
категорија
становништва
у
приватном
сектору и мера оснаживања за
самозапошљавање
2. Култура - пројекти подршке 2.000.000,00 РСД
организовања
активности
удружења и укључивања у
културну сферу друштва,
3.
Безбедност
пројекти 900.000,00 РСД
унапређења безбедоносне културе,
рада на превенцији и заштити од
насиља и мерама повећања
безбедности у саобраћају,
4. Активизам, волонтеризам и
2.000.000,00 РСД
мобилност - пројекти подршке
активном учествовању у раду
локалне заједнице,
5. Здравље - пројекти унапређења 475.000,00 РСД
капацитета локалне заједнице за
смањење ризика и ризичних
понашања од употребе дроге,
алкохола и других штетних
супстанци, и оснаживање свести о
здравом начину живота,
6. Животна средина - пројектне 3.244.000,00 РСД
активности за одрживи развој
заштите животне средине,
7. Социјална питања - пројекти 3.231.000,00 РСД
помоћи удружењима која раде са
социјално угроженим особама,
особама
са
инвалидитетом,
маргиналним групама и осталим
Укупно
15.000.000,00 РСД
Извор: Министарство за развој недовољно развијених општина

Општине којима су одобрена
средства
Бабушница, Гаџин Хан, Бујановац,
Куршумлија, Књажевац

Блаце,
Босилеград,
Бабушница

Кучево,

Власотинце, Књажевац,

Бујановац,
Опово,
Варварин, Босилеград

Сврљиг,

Алексинац, Дољевац

Сурдулица, Пријепоље, Лебане,
Мионица, Гаџин Хан, Жабари,
Опово, Владичин хан
Сврљиг, Сурдулица, Куршумлија,
Власотинце

