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Бр. 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБЛАСТ 
БРОЈ 

БОДОВА/ОЦЈЕНА 
ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

1.  
Удружење грађана 

„Здраво да сте“ 
Клубови за дјецу и 

породицу 

Развојни програми  за дјецу и 
породицу у мјесним заједницама, с 
циљем превенције друштвено 
неприхватљивог понашања, 
Развојни програми из области 
ненасилне комуникације и 
асертивног понашања дјеце 
школског узраста. 

86 18.600,00 КМ 

2.  

Удружење грађана 
„Перпетум мобиле – 
Институт за развој 

младих и заједнице“ 

Још више разлога... 
 

Развојни програми из области 
ненасилне комуникације и 
асертивног понашања дјеце 
школског узраста. 

84 17.900,00 КМ 

3.  

Удружење за помоћ 
ментално недовољно 
развијеним лицима у 

Бањалуци 

Заједно у заједници 
Обезбјеђивање услова у заједници 
за самосталан живот особа са 
инвалидитетом 

80 
 

13.800,00 КМ 

4.  

Фондација за унапређење 
социјалне инклузије дјеце 

и младих у БиХ (Ин 
фондација)  

Социјално и 
емоционално учење 
као алатка за здрав 
раст и развој дјеце 

Развојни програми намјењени 
здравим животним стиловима на 
подручју емоционалног 
развоја дјеце предшколског 
узраста 

77 13.350,00 

5.  
Хуманитарна 

организација „Партнер“ 

Социјалним услугама 
до квалитетнијег 

живота 

Обезбјеђивање услова у заједници 
за самосталан живот особа са 
инвалидитетом 
Програми подршке особама треће 
животне доби  за самосталнији и 
квалитетнији живот у 
природном  окружењу 

75 

 
 
 
 

8.900,00 
 
 
 
 

6.  
Удружење„Тесла свијет 

образовања“ 
Мудар родитељ, 

срећно дијете 

Развојни програми намјењени 
здравим животним стиловима на 
подручју емоционалног 
развоја дјеце предшколског 

69 
 

6.350,00 
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узраста 

7.  
Организација 

ампутираца „УДАС“ 
Републике Српске   

'Глас за једнакост 

Обезбјеђивање услова у заједници 
за самосталан живот особа са 
инвалидитетом 
 

67 6.100,00 

8. 
Хуманитарно удружење 

жена „Дуга“ 
Радост живота, 65+ 

Програми подршке особама треће 
животне доби  за самосталнији и 
квалитетнији живот у 
природном  окружењу 

65 4.400,00 

9. 

 
Удружење за промоцију 
културе и образовања 
дјеце и младих „Мудро 

слово“ 
 

Ликовима из бајки 
кроз емоционални 

развој дјетета 

Развојни програми намјењени 
здравим животним стиловима на 
подручју емоционалног 
развоја дјеце предшколског 
узраста 

64 3.400,00 

10. 

Удружење породица и 
пријатеља особа са 

инвалидитетом „Пуна 
инклузија“ 

Ревија једнаких 
могућности 

Обезбјеђивање услова у заједници 
за самосталан живот особа са 
инвалидитетом 

63 3.200,00 

11. 
Градска организација 

слијепих Бањалука 
Скратимо дан 

Обезбјеђивање услова у заједници 
за самосталан живот особа са 
инвалидитетом 
 

                 59 3.000,00 

12. 
Удружење грађана 
„Корак напријед“ 

Знам и ја 
Превенција деменције код особа 
треће животне доби и програми 
међугенерацијске солидарности 

57 

 
 
 

3.000,00 
 
 
 

 


