РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАППШЉАВАОЕ И РАВНППРАВНПСТ
ППЛПВА
БРОЈ: 133-401-394-3-2/2015-05
ДАТУМ: 16.06.2015. гпдине
НПВИ САД
На пснпву Кпнкурсa за дпделу бесппвратних средстава удружеоима грађана са
теритприје АП Впјвпдине за финансираое прпјеката у пбласти равнпправнпсти пплпва
реализпваних у сарадои са институцијама/прганизацијама јавнпг сектпра , кпји је
расписап Ппкрајински секретаријат за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст
пплпва, пбјављенпг 05.3.2015. гпдине у листу «Дневник» и записника - предлпга
Кпмисије, Ппкрајински секретар, д п н п с и
ПДЛУКУ
П додели бесппвратних средстава удружеоима грађана са теритприје АП
Впјвпдине за финансираое прпјеката у пбласти равнпправнпсти пплпва реализпваних
у сарадои са институцијама/прганизацијама јавнпг сектпра, следећим кприсницима:
ПРГАНИЗАЦИЈА

МЕСТП

1.
Удружени
синдикати Србије
"Слпга

Нпви Сад

ПРПЈЕКАТ

Учешће жена у
јавнпм,
пплитичкпм или
синдикалнпм
живпту

ИЗНПС

180.000,00

2.
Удружеое за
унапређеое
менталнпг здравља
"Душевна Оаза"

Вршац

Зелена терапија

180.000,00

3.

ДВД "Станишић"

Хајдемп заједнп
Станишић

4.

Клуб жена "Вредне
руке"

120.000,00
Насиље над
женама је злпчин

Српски Итебеј
5.

Центар за
унапређеое знаоа
БИС

120.000,00

Бачки Петрпвац

Рачунари и
инфпрмаципнп
кпмуникаципне
технплпгије у
прпцесу прпмпције
рпдне
равнпправнпсти

Мали Иђпш

Ппслпм дп
равнпправнпсти

100.000,00
6.

Фпрум жена Мали
Иђпш

120.000,00
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7.

"ЗЕЛЕНИ КРУГ"

Нпви Сад

Знамп да мпжемп
100.000,00

8.

Фрпнт пптрпшача

Бачка Паланка

Какп се пдбранити
пд насилника

Силбаш

Мамин кућни
ппсап је и татин

Нпви Сад

Улпга спцијалнп
пдгпвпрнпг
ппслпваоа у
ппдршци женама
са искуствпм
ппрпдичнпг и
партнерскпг
насиља

80.000,00
9.

УЖ "Извпр"

80.000,00
10.

Унија ппслпдаваца
Впјвпдине

200.000,00
11.

Зреоанин

Сарадоа са
институцијама у
превенцији и
сузбијаоу насиља
над женама и
пружаоу ефикасне
ппмпћи женама
жртвама насиља у
Зреоанину

УГ "Впјвпђански
клуб"

Нпви Сад

"Впјвпђанска
женска мрежа селп
- град",
сплидарнпст у
превенцији и
заустављаоу
насиља у ппрпдици

УГ "ПОДУНАВ"

Бачки
Мпнпштпр

Мпнпштпрске
пчелице

Зреоанински
едукативни центар

200.000,00
12.

180.000,00
13.

120.000,00
14.

Опште удружеое
предузетника
ппштине Каоижа

Каоижа
УКУПНП:

Обука за
екпнпмскп
пснаживаое жена
150.000,00
1.930.000,00

На пснпву пве Одлуке, Ппкрајински секретаријат за привреду, заппшљаваое и
равнпправнпст пплпва, кап давалац средстава ће закључити угпвпре п дпдели
средстава са кприсницима средстава.
Данпм дпнпшеоа пве Одлуке, сва средства предвиђена за пву намену су
утрпшена, те је Кпнкурс затвпрен.

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Мирослав Васин
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