
 

 

 

 

 

 

 
ЛИСТА УДРУЖEЊА МЛАДИХ/ НЕФОРМАЛНИХ ОМЛАДИНСКИХ ГРУПА 

ЧИЈЕ ЋЕ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ БИТИ ФИНАНСИРАНИ 

 
у оквиру 

 
КОНКУРСA 

за финансирање 

ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА 

У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ 
 

за Зајечарски и Борски 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 обуку и реализацију омладинских волонтерских пројеката подстичу активизам и 

волонтеризам у својим локалним заједницама. 

 

Комисија Ресурс центра за Зајечарски и Борски округ, састављена од представника Ресурс центра, 

партнерског удружења, канцеларија за младе и медија из Зајечарског и Борског  

округа донела је одлуку да на основу пристиглих предлога омладинских волонтерских пројеката 

након реализоване обуке за писање пројеката/управљање пројектним циклусом, одабере доле 

наведене омладинске волонтерске пројекте који ће бити финансирани и реализовани у периоду 12. 

август – 31. октобар 2016. године.  



ПРЕГЛЕД ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ  

у Зајечарском и Борском округу 

Ред. 

бр. 

Референ

тни број 

пријаве 

Назив подносиоца 

пријаве 

Место, 

округ 

Неформална 

група/ 

удружење 

младих 

Назив 

омладинског 

пројекта 

Тематска област 

Предложена 

вредност 

омладинског 

волонтерског 

пројекта 

1. 14-2016 Веб тим "Бор 030" Бор, Борски 
Удружење 

младих 

Школа веб 

новинарства 

Промоција разумевања, 

толеранције и једнаких 

шанси за све младе 

47.236,00 

2. 11-2016 „Вељкови хајдуци“ 
Зајечар, 

Зајечарски 

Неформална 

група 

Отворена 

учионица 

Уређењe јавних 

простора у којима млади 

проводе слободно време 

и/или организaција 

активности за младе у 

тим просторима 

71.950,00 

3. 10-2016 Активна омладина  
Грљан, 

Зајечарски 

Неформална 

група 

Радионица за 

традиционалне 

уметности 

Очување културне 

баштине 
70.000,00 

4. 08-2016 Удружење „Рекултура“ 
Зајечар, 

Зајечарски 

Удружење 

младих 

Часопис 

„Рекултура“ 

Промоција разумевања, 

толеранције и једнаких 

шанси за све младе 

67.320,00 

5. 15-2016 Дух Истока 
Зајечар, 

Зајечарски 

Неформална 

група 

Јапанска 

друштвена игра 

Промоција 

међугенерацијске 

сарадње 

66.960,00 

6. 09-2016 Eколошка патрола ЈАЗ 
Зајечар, 

Зајечарски 

Неформална 

група 
Eко патрола 

Уређењe јавних 

простора у којима млади 

проводе ,00слободно 

време и/или 

организaција 

активности за младе у 

тим просторима 

59.500,00 

7. 13-2016 
Омладински клуб 

„InterCOOLt“ 

Књажевац, 

Зајечарски 

Неформална 

група 

Делимо планету 

са Египтом 

Промоција разумевања, 

толеранције и једнаких 

шанси за све младе 

73.800,00 

8. 12-2016 
Парламент Гимназије "Бора 

Станковић" 
Бор, Борски 

Неформална 

група 
Млади у покрету 

Уређењe јавних 

простора у којима млади 

проводе слободно време 

и/или организaција 

77.540,00 



 

 

активности за младе у 

тим просторима 

9. 07-2016 Веб дан  Бор, Борски 
Неформална 

група 
Веб дан школа 

Организација ICT 

едукација 
56.600,00 

10. 01-2016 
Центар локалне 

демократије ЛДА 

Књажевац, 

Зајечарски 

Удружење 

младих 

Видимо се у 

центру 

Промоција разумевања, 

толеранције и једнаких 

шанси за све младе 

43.750,00 

11. 03-2016 Дечији Центар АРТ 019 
Зајечар, 

Зајечарски 

Неформална 

група 
Мотивиши се и ти 

Промоција разумевања, 

толеранције и једнаких 

шанси за све младе 

42.575,00 

12. 05-2016 Млади за шапице 
Зајечар, 

Зајечарски 

Неформална 

група 

Волонтирам за 

волонтере 

Промовисање 

солидарности и 

хуманости 

40.900,00 

13. 06-2016 

Ђачки парламент 

Економско-трговинске 

школе Зајечар 

Зајечар, 

Зајечарски 

Неформална 

група 
БУМ амфитеатар 

Уређењe јавних 

простора у којима млади 

проводе слободно време 

и/или организaција 

активности за младе у 

тим просторима 

52.000,00 

14. 04-2016 „Дивљина“ 
Кладово, 

Борски  

Неформална 

група 
Креативни кутак 

Уређењe јавних 

простора у којима млади 

проводе слободно време 

и/или организaција 

активности за младе у 

тим просторима 

64.750,00 

15. 02-2016 
ОПСД „Драган 

Радосављевић“ 

Зајечар, 

Зајечарски 

Удружење 

младих 

Водич кроз 

изгубљени свет 

Заштита животне 

средине 
64.500,00 


