Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Београд, Влајковићева 3
Број: 451-04-4803/2015-03
Датум: 17. март 2015. године
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
101/07 и 95/10), Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (“Службени гласник РС”,
број 142/14), а у вези са чланом 76. Закона о култури (“Службени гласник РС”, бр. 72/09) и
Одлуком о избору пројеката у области културних делатности особа са инвалидитетом по
расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 2. фебруара 2015.
године ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури,
као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2015.
годину, број: 451-04-4802/2015-03 од 14.4.2015. године, министар културе и информисања
доноси

РЕШЕЊЕ
о додели средстава за суфинансирање пројеката у области културних делатности особа са
инвалидитетом
У области културних делатности особа са инвалидитетом, по расписаном јавном конкурсу
Министарства културе и информисања од 2. фебруара 2015. године ради прикупљања
предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката
уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2015. годину, финансираће
се, односно суфинансираће се следећи пројекти:
р.
б.

ПОДНОСИЛАЦ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Одобрена
средства

1

Дом културе "Кочо Рацин",
Јабука

Театар срца - инклузивна представа

155.000,00

2

Савез организација за
подршку особама са
сметњама у развоју - СОПОР

Музикотерапија за особе са
аутизмом

294.000,00

3

Културни центар "Чукарица",
Београд

"Гледај шта ти кажем - превођење
представа за децу и одрасле на
знаковни језик"

196.000,00

1

4

5

Удружење за помоћ особама
са сметњама у развоју Стари
град "ЖИВИМО ЗАЈЕДНО",
Београд
Друштво за развој деце и
младих - Отворени клуб, Ниш

Заједно кроз уметност

170.000,00

ИНКЛУЗИВНИ ОМНИБУС

419.000,00

6

Савез удружења за помоћ
особама са аутизмом, Београд

Путујућа музичка радионица

280.000,00

7

Позоришна асоцијација
Metanoia, Београд

Инклузивна позоришна школа и
представа на знаковном језику "У
потрази за књигом"

200.000,00

8

Туристичка организација ГО
Лазаревац

Аудио-визуелни водич за самостално
вођење кроз сталну поставку
Модерне галерије у Лазаревцу

9

Међуопштинска организација
глувих и наглувих Врање

Четврти међународни фестивал
пантомиме "P(H)ANTOMFEST"

10

Центар за културу Лазаревац

Од одбаченог до корисног

11
12
13

14

Удружење Турбо Стрип
"Association Turbo Comix",
Београд
Удружење грађана
"Небоград", Београд
Удружење љубитеља џеза и
класичне музике СУММУС,
Суботица
Центар за развој инклузивног
друштва ЦРИД, Београд

254.600,00

110.000,00
70.000,00

Сто заната вреднијих од злата

219.000,00

ОЗВУЧИ АУТИЗАМ

114.725,00

Звуци срца

150.000,00

Инклузивни музеј - Градови за све

164.580,00

"Ментално здравље у заједници,
уметнички програми и радио емисија
у којима учествују особе са
проблемима менталног здравља"

15

Удружење "Простор", Београд

180.000,00

16

Центар за ликовно васпитање
деце и омладине Војводине,
Нови Сад и Дом "Ветерник"

4. ликовна колонија деце и
омладине ометене у развоју из Дома
"Ветерник"

210.000,00

17

Трансформатор - Платформа
за трансформацију стварности
путем уметности, Београд

Играње представе "Приче из душе" Форум театар са корисницима
психијатријских услуга

238.000,00

18

Задужбина Илије М. Коларца,
Београд

КОЛАРАЦ ЗА СВЕ

208.000,00

19

Народна библиотека Ужице

Корак ка једнакости

460.000,00

20

Група "Хајде да...", Београд

Фестивал друштвено ангажованог
театра "Ван оквира / Off frame" 2015

500.000,00

2

3

