ЛИСТА УДРУЖEЊА МЛАДИХ/ НЕФОРМАЛНИХ ОМЛАДИНСКИХ ГРУПА
ЧИЈИ ЋЕ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ БИТИ ФИНАНСИРАНИ
у оквиру
КОНКУРСA
за финансирање
ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА
У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ
за Јужнобанатски и Београдски округ
У складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе, Министарство омладине и
спорта у партнерству са Ресурс центрима по окрузима Србије и ове године у оквиру програма
МЛАДИ СУ ЗАКОН пружа подршку удружењима младих и неформалним омладинским групама
да кроз менторство и реализацију омладинских волонтерских пројеката подстичу активизам
и волонтеризам у својим локалним заједницама.
Комисија Ресурс центра за Јужнобанатски и Београдски округ, састављена од представника Ресурс
центра, партнерских удружења, канцеларија за младе и медија из Јужнобанатског и Београдског
округа донела је одлуку да на основу пристиглих предлога омладинских волонтерских пројеката
након пруженог менторства из области писања пројеката/управљање пројектним циклусом,
одабере доле наведене омладинске волонтерске пројекте који ће бити финансирани и реализовани
у периоду од 02. новембра 2018. до 1. марта 2019. године.

ПРЕГЛЕД ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ у Јужнобанатском и Београдском

округу

Ред.
бр.

Референтни
број
пријаве

Назив подносиоца
пријаве

ОВП 18-18

Место, округ

Неформална
група/
удружење
младих

Обреновац
Неформална
група

1

Елитни извиђачи
Обреновца
2

ОВП 20-18
Теодора Ћирић
ОВП 16-18

Палилула
(Београд)
Ковин

3

ОВП 15-18

4

Црвени крст Ковин
Удружење
родитеља,
старатеља, деце и
пријатеља
деце оболеле од
малигних болести
„Чика Боца“

ОВП 30-18
5

ОВП 35-18
6

Удружење
младих

Београд

промовисање
здравих и безбедних
стилова живота,
учествовање у
Строј савеза
акцијама заштите
извиђача Србије
животне средине
у Обреновцу
промовисање
Жене у Првом
разумевања
светском рату
промовисање
здравих и безбедних
стилова живота
Квака 22
организовање ICT
едукације

Удружење
младих

Укупан број
бодова

Предложена
вредност
омладинског
волонтерског
пројекта

45.000,00
88.4

87.4

30.000,00
50.000,00

85.6
50.000,00

85.4
Рак - шта после?

Београд
Студент 4.0
Ученички
парламент
Техничке школе

Неформална
група

Тематска област

Назив
омладинског
волонтерског
пројекта

Обреновац

Неформална
група

организовање ICT
едукације

Неформална
група

промовисање
разумевања,
толеранције и

Образовање за
4.0 револуцију
Средњошколске
„Игре без
граница“

40.000,00
85.4
50.000,00
85.2

Обреновац
ОВП 36-18

једнаких шанси за
све младе
Београд

Ученички
парламент
Угоститељскотуристичке школе

7

ОВП 34-18

Неформална
група
Бела Црква
Неформална
група

8

9

Еколошка секција
ТШ „Сава Мунћан“
ОВП 41-18
Секција прве
помоћи
Медицинске школе
Панчево
ОВП 01-18

Неформална
група
Обреновац
Удружење
младих

Београдски центар
за особе са
инвалидитетом

10

ОВП 28-18

11

12

Панчево

Земун
(Београд)
Неформална
група

Ђачки парламент
Политехника
школа за нове
технологије
ОВП 05-18

Организација за

Београд

Удружење

промовисање
разумевања,
толеранције и
једнаких шанси за
све младе
учествовање у
акцијама заштите
животне средине,
промовисање
међугенерацијске
сарадње
промовисање
здравих и безбедних
стилова живота
промовисање
разумевања,
толеранције и
једнаких шанси за
све младе
учествовање у
уређењу јавних
простора у којима
млади проводе
слободно време
и/или организовање
активности за младе
у тим просторима
промовисање

50.000,00
84.2
Упознај свој
град
45.000,00
82.8
Активирај се,
помози природи
Први ред
хитности

50.000,00
82
40.000,00
81.8

Рачунајте на нас
50.000,00

Удахни, седи,
одмори учионица на
свежем ваздуху
Књигоскоп

81.4

81.2

50.000,00

промоцију
активизма ОПА

младих

ОВП 24-18
13

Београд
Неформална група
„Хајде да...“

Неформална
група

здравих и безбедних
стилова живота
промовисање
солидарности и
хуманости

каталог
Хуманитарна
ликовна
колонија „Две
четкице“

50.000,00
81.2

Министарство омладине и спорта и Ресурс центар у сарадњи са партнерима за Јужнобанатски и Београдски округ,

Центар за грађанско деловање, Канцеларија за младе Града Панчева, Канцеларија за младе општине Бела Црква,
Канцеларија за младе општине Обреновац, Млади истраживачи Србије, Организација за развој каријере и омладинског
предузетништва „Connecting“, Фондација за младе Обреновца, Организација за промоцију активизма „ОПА“, Удружење
студената са хендикепом, Организација „Компас - Креативни омладински центар Панчева за борбу против сиде“,
честитају свим удружењима младих /неформалним омладинским групама и желе
УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА!

