На основу члана 11. Правилника о поступку и критеријумима за избор програма
рада/пројеката у области социјалне и здравствене заштите који се финансирају и
суфинансирају из буџета града Шапца (,,Сл. лист града Шапца” број 25/2017), Комисија за
спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма рада/пројеката удружења
грађана (у даљем тексту: Комисија), дана 14.05.2018. године, утврђује следећу
ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА
ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА РАДА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И
ФОНДАЦИЈА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
У 2018. ГОДИНИ
1. Након спроведеног Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање програма
рада/пројеката удружења грађана и фондација у области социјалне и здравствене заштите за
2018. годину, Комисија је сачинила следећу Листу:
Ред.
бр.

Назив подносиоца

Назив програма рада/пројекта

Број
бодова

1

Фондација Хумано срце града Шапца

Оброк за најугроженије

87,8

2

Асоцијација Дуга

Превенција ХИВ/АИДС-а и полно
преносивих инфекција на територији
града Шапца

85,4

3

Асоцијација Дуга

Жива библиотека

84,4

4

Градска организација инвалида рада
Шабац

Шабац ,,Град солидарности”

83,8

5

Међуопштинска организација слепих
и слабовидих Шабац

Годишњи програм рада и подршке
слепим лицима

83,6

6

Каритас Шабац

УРАДИ- Унапређење рада дневног
боравказа одрасла лица са менталним
сметњама и интелектуалним
потешкоћама кроз развој иновативних
радионица за радно-окупациону
терапију

82

7

Удружење војних пензионера Србије- Годишњи план рада удружења за 2018.
Градска организација Шабац
годину

79,4

8

Шабачко удружење за помоћ особама Сервис подршке особама са аутизмом и
са аутизмом
њиховим породицама- корак ближе
осамостаљивању

78,6

9

Удружење дистрофичара Мачванског
округа

Сервис подршке и услуге оболелим од
мишићних дистрофија

70,8

Приступачан превоз-једнаке
могућности

70,2

10 Удружење параплегичара Мачванског
округа
11

Међуопштинска организација глувих
и наглувих Шабац

Сервис услуга и подршке за глува и
наглува лица

68,4

12

Удружење хранитеља Београд, са
подружницом Шабац

Заједничким снагама до бољег сутра

67,6

13

Друштво за церебралну и дечју
парализу Шабац

Сервис подршке особама оболелим од
церебралне и дечје парализе

67,4

14

Градска организација инвалида рада
Шабац

15 Удружење параплегичара Мачванског
округа

Жене руралног и градског подручја
равноправне

66,2

Живети усправно

64,2

16

Удружење грађана ,,Креативна
индустрија-КИША” Шабац

Пројекат социјално-хуманитарне
подршке особама у стању социјалне
потребе, особама са инвалидитетом,
особама са сметњама у развоју и сл.
Категоријама, кроз едукацију и обуку из
области које негује и развија Удружење
КИША

63,4

17

Едукативно-инклузивни центар Рома

Ромњи

63

18

Удружење Мишар

Останимо у школи

62,2

19

Удружење мултипле-склерозе
,,МУЛТИПЛЕКС” Шабац

Годишњи план и програм рада

61,8

20

Удружење дијализираних,
трансплантираних и бубрежних
инвалида ,,Чивија” Шабац

Живети са дијализом и
трансплантираним бубрегом

58,2

21

Савез удружења бораца народноОбележавање значајних датума из
ослободилачког рата општине Шабац прошлости града Шапца и унапређење
СУБНОР
друштвеног и материјалног положаја и
здравствене заштите учесника НОР-а,
ратних војних инвалида и породица
погинулих бораца ослободилачких
ратова

55,8

2. Комисије није одобрила следеће пројекте:
1. ,,Реализација плана и програма рада организације резервних војних старешина града
Шапца” , подносиоца Организације резервних војних старешина града Шапца
2. ,,Обележавање значајних датума из прошлости града Шапца, везаних за Балканске и
Први светски рат и неговање, развијање и осавремењивање традиције ослободилачких
ратова Србије” подносиоца Градског удружења потомака ратника Шапца 19121920 ,,Шести пук” Шабац
3. ,,Моје одлуке за мој живот”, подносиоца Одреда извиђача Вера Благојевић
4. ,,Да се не заборави” подносиоца Удружења поодица палих бораца ратова од 1990.
године града Шапца
5. ,,Рекреација преко спортских активности инвалида и ветерана у 2018. години”
подносиоца Клуб за спорт и рекреацију инвалида и ветерана
6. ,,Социјалним дијалогом до безбедности и здравља на раду” подносиоца Удружења за
безбедност и здравље на раду Мачванског округа Шабац
7. ,,Помоћ пензионерима” подносиоца Градско удружење пензионера Шабац
8. ,,Предавања, радионице, базен, организована шетња” подносиоца Удружење за борбу
против дијабетеса ,,Шабац”
9. ,,Подршка, регабилитација, интеграција и социјализација детета са сметњама у развоју
услед ретке болести” подносиоца Удружења Сигурни кораци
10. ,,Топли оброк за сиромашне у руралним срединама” подносиоца Хуманитарно
удружење ,,Ана”
11. ,,Побољшање здравственог и социјалног статуса старих Рома општине Шабац”
подносиоца Савез удружења Рома западне Србије Шабац

12. ,,Оснаживање и психо-социјална подршка Ромкињама, подносиоца Савез удружења
Рома западне Србије Шабац
13. ,,Покренимо старије суграђане да буду активни” подносиоца Женски центар Шабац
3. На листу вредновања и рангирања пријављених програма учесници конкурса имају
право приговора у року од пет дана од дана њеног објављивања.
4.Ова листа вредновања и рангирања објављена је на Огласној табли Градске управе
града Шапца и на званичној интернет презентацији града Шапца 14.05.2018. године.
БРОЈ: 020-25-6/2018-16
Председник Комисије
Салко Карадаревић

