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САЖЕТАК
Укратко о конкурсима "Програми за децу 2013", "Програми за младе 2013" и
ЛАП за младе 201
У
2013.г.
Град
Сомбор
је
расписао
три
конкурса
чију
конкурсну
документацију, критеријуме, текст конкурса и конкурсну
комисију предлаже
Савет за младе:
1. "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2013" на износ од 200.000,00 дин. Конкурс је под
бројем:401-273/2013-II расписан 05.марта 2013.године. На конкурсу је
одабрано укупно 8 удружења грађана на које су расподељена ова
средства.
2. "ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ 2013" на износ од 1.000.000,00 дин. Конкурс је
расписиван у два дела: први круг конкурса је под бројем:401274/2013- II расписан 05.марта 2013.г. на износ од 800.000,00 дин,
док је други круг конкурса расписан 30.10.2013.године под бројем
401-1127/2013- II. У првом кругу је одобрено 19, а у другом кругу 7
пројеката.
3. "ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2013" на износ од 1.500.000,00 дин.
Конкурс је расписиван у два дела: први круг конкурса је под
бројем:401-465/2013- II расписан 10.априла 2013.г. на износ од
1.000.000,00
дин,
док
је
други
круг
конкурса
расписан
30.10.2013.године под бројем 401-1126/2013-II. У првом кругу је
одобрено 19, а у другом кругу 11 пројеката.

Мониторинг и евалуација одобрених пројеката:
Од ова три конкурса, једино је конкурс за ЛАП за младе
процедуру мониторинга и евалуације одобрених пројеката.

имао

уређену

Градоначелник је Решењем број:02-91/2013-II именовао трочлани Тим за
мониторинг и евалуацију ЛАПа за младе 2013.
Како конкурси "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2013" и "ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ 2013" нису имали
дефинисану процедуру мониторинга и евалуације, Канцеларија за младе Града
Сомбора је прегледала пристигле завршне извештаје и у случајевима када је
то било потребно, тражила допуну недостајуће документације.
Критеријуми извршене анализе:
1. Поштовање рокова за подношење завршног извештаја - уговори које су
реализатори пројеката потписивали са Градом Сомбором су дефинисали
рокове до којих је било неопходно поднети завршни наративни и
финансијски извештај, као и консеквенце уколико се то не учини.
2. Потпуност докумената који према уговору представљају
завршни
извештај - уговор је јасно дефинисао обим и садржај наративног и
финансијског завршног извештаја.
3. Транспарентност обавештавања младих о почетку пројекта - конкурс
"Програми за децу 2013" није имао дефинисан механизам обавештавања
деце о пројектима који се реализују. Насупрот "Програмима за децу
2013" преостала два конкурса су уговором прецизирала да реализатор
пројекта о почетку пројекта мора обавестити службе Градске управе,
односно младе на транспарентан начин. Обзиром да су средства по
другом кругу конкурса била касно одобрена (половином децембра 2013),
реализатори пројеката нису успевали да испоштују ову обавезу.
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4. Потпуност финансијске документације - овај критеријум је примењиван
само на конкурсима "Програми за младе 2013" и ЛАП за младе 2013,
будући да се конкурс "Програми за децу 2013" реализује преко
Културног центра "Лаза Костић", кроз који су реализатори пројеката и
повлачили средства.
Резултати анализе поднетих завршних извештаја:
У склопу ова три градска пројекта прегледано је и анализирано укупно 64
пројекта.
Канцеларија за младе је сачинила извештаје о извршеним обавезама
реализатора пројеката одобрених по "ПРОГРАМИМА ЗА ДЕЦУ 2013" и "ПРОГРАМИМА
ЗА МЛАДЕ 2013", док је Тим за мониторинг и евалуацију ЛАПа за младе 2013
сачинио извештај о реализацији пројеката по овом градском конурсу.
Сва три извештаја прихватио је Савет за младе Града Сомбора на својој 12.
односно 13.седници.Сва три извештаја је разматрало Градско веће Града
Сомбора, и на својој 118.седници, одржаној 29.априла 2014.године усвојило
ове извештаје.
Закључци извршених анализа:
"ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2013"
• изведено је свих 8 пројеата који су били одобрени. Сви реализатори
пројеката су поднели извештаје у року.
• Међутим, тек 50% реализатора (4/8) је поднело потпуну документацију, у
оном обиму како је то предвидео потписани уговор са Градом Сомбором. Након
захтева КЗМ Сомбор, сви реализатори пројеката су поднели тражене допуне.
"ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ 2013"
• од 26 изабраних пројеката, реализовано је 24 (2 реализатора су одустала).
• Реализатори пројеката су повукли 934.993,19 дин, те је неутрошено по овом
конкурсу остало 54.506,31 дин.
• 2
удружења
грађана
су
поднела
завршне
извештаје
са
закашњењем,
прекорачивши рокове зацртане уговором.
• Тек 7 реализатора пројекта је поднело у потпуности сву неопходну
документацију, у оном обиму и на начин како је то дефинисано уговором.
Након дописа Канцеалрије за младе, сва удружења грађана су поднела
неопходну документацију.
"ЛАП ЗА МЛАДЕ 2013"
• од
30
изабраних
пројеката,
3
удружења
грађана
су
одустала
од
пројеката,преосталих 27 је реализовано.
• Повучено је 1.415.576,19 дин, а неутрошено је остало 84.423,81 дин.
• 4 удружења грађана није поднело на време завршни извештај, док је Удружење
Рома "Бахтале Рома" услед смртног случаја координатора пројекта и
председавајућег удружењем, поднело завршни извештај 25.априла 2014.године
• тек 6 удружења грађана је поднело документацију у обиму како је то
предвиђено уговором. Преосталим удружењима је послат допис, након чега су
сви, са изузетком "Рукометни клуб Чонопља 1947" доставили тражену
документацију.
• Тим за мониторинг и евалуацију је утврдио да је Одред извиђача "Раванград"
ненаменски утрошио 5.000,00 дин, те је након упућеног дописа, Одред
извиђача ова средства и вратио у буџет Града Сомбора (извор верификације:
извод рачуна за извршење буџета Града Сомбора бр.56 од 25.03.2014.г.)
• Тим за
мониторинг и евалуацију је утврдио да Рукометни клуб "Чонопља
1947" није оправдао утрошак опредељених средстава у висини од 5.600,00 дин
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те је иста, након упућеног дописа, вратио у буџет Града Сомбора (извор
верификације: извод рачуна за извршење буџета бр.73 од 17.04.2014.г.).
• У првој години реализације ревидираног ЛАПа за младе Града Сомбора,
реализовано је укупно 22 од 72 мере ЛАПа, односно 30,5% целокупних
планираних мера.
• Спроведене су активности попут: радионице за младе; изложба фотографија,
сајам
пољопривредних
и
занатских
производа,
промотивне
активности,
концерти, израђивани су сајтови, пром,мотивни спотови, изведено је
истраживање међу средњошколцимана тему волонтеризма; успостављено је
бесплатно психолошко онлајн саветовалиште; демонстрација рада летелица,
курс програмског језика ЈАВА за младе, еколошке акције чишћења јавних
површина и сл.
• У реализованим активностима је учествовало око 510 особа (према подацима
које су доставила удружења реч је о 513 особа).
Извршене анализе су показале да удружења грађана: УГ"Екологика", Еколошко
удружење "Брчак", Удружење Рома "Бахтале Рома", Добровољно ватрогасно
друштво Станишић, УГ"Сомборски омладински Боом" и УГ"Тромеђа" нису поднеле
завршне извештаје на време, те да сходно ставу 1., члану 13. потписаног
уговора о финансирању пројекта, као и на основу текста конкурса "Програми
за децу 2014" и "Локални акциони план за младе 2014" немају могућност да
конкуришу на ова два градска конкурса у овој години.
Скраћење извештаја:
У овој публикацији је, услед обимности материјала, дат скраћени извештај за
сваки градски конкурс - изостављени су табеларни прикази уочених
недостатака и поднетих допуна по сваком пројекту чији завршни извештај није
био потпун.
Заинтересовани грађани могу изворне извештаје пронаћи у докумнетима:
1. Извештај Канцеларије за младе Града Сомбора о извршеним обавезама
реализатора одобрених пројеката "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2013" према Граду
Сомбору, бр.: 401-287/2014-VII од 11.03.2014.г.
2. Извештај Канцеларије за младе Града Сомбора о реализацији пројеката
по првом и другом кругу градског конкурса "ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ 2013"
бр.: 401-288/2013-VII од 11.03.2014.g.
3. Извештај Тима за мониторинг и евалуацију ЛАПа за младе о реализацији
пројеката по првом и другом кругу градског конкурса "Локални акциони
план за младе 2013" бр.:401-388/2014-VII
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОБАВЕЗАМА РЕАЛИЗАТОРА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА "ПРОГРАМИ ЗА
ДЕЦУ 2013" ПРЕМА ГРАДУ СОМБОРУ (СКРАЋЕНА ВЕРЗИЈА)

Укратко о градском конкурсу "Програми за децу 2013":
У 2013.г. Град Сомбор је расписао конкурс "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2013" на износ
од 200.000,00 дин. На конкурсу је одабрано укупно 8 удружења грађана на
које су расподељена ова средства.
Процедуре повлачења и правдања одобрених средстава:
Конкурс "Програми за децу 2013" расписује Град Сомбор, али се подношење ЗПИ
образаца којима реализатори потражују средства за свој пројекат, одвија у
Културном центру "Лаза Костић".
Према уговору који је Град Сомбор потписао са реализатором сваког
појединачног пројекта из овог конкурса, завршни наративни и финансијски
извештаји се подносе Културном центру "Лаза Костић" који потом прослеђује
по један примерак сваког извештаја Градској управи Града Сомбора.

Поднети завршни извештаји реализованих активности:
Културни центар је 30.12.2013.г. поднео допис:"Списак предатих извештаја
Програми за децу" и овај документ је завео у својим протоколарним књигама
под бројем 470/2013. Према овом списку СВИ РЕАЛИЗАТОРИ ПРОЈЕКАТА СУ ПОДНЕЛИ
ИЗВЕШТАЈЕ У РОКУ који је прописан уговором. Међутим, сам Културни центар
није улазио у САДРЖАЈ поднетих извештаја. САДРЖАЈ завршних извештаја је
прецизно дефинисан текстом уговора.

Обавезе реализатора пројеката по градском конкурсу "Програми за децу 2013":
•

РОКОВИ: Корисник средстава је дужан да најкасније до 30.децембра
2013.године у Културном центру „ЛАЗА КОСТИЋ“ (Венац Радомира Путника 2,
Сомбор). достави завршни наративни и финансијски извештај о спровођењу
Пројекта.

САДРЖАЈ ЗАВРШНОГ ИЗВЕШТАЈА:
• Наративни извештај подразумева по три примерка попуњеног обрасца
наративног извештаја у коме се даје кратак опис активности (време,
место, број учесника, остварени резултати, анализа поклапања остварених
резултата
са
очекиваним
резултатима);три
копије
фотодокументације
(фотографије
са
места
догађаја);
три
копије
листа
учесника
тренинга/семинара/састанка које је организован у склопу пројекта са
датумом одржавања истог;три примерка оригиналних примерака штампаног или
видео материјала који је настао у склопу пројекта; три примерка прес
клипинга (фотокопије чланака објављених о реализацији вашег пројекта)
Финансијски извештај подразумева по три фотокопије извода насталих
током реализације пројекта; по две фотокопије свих рачуна насталих у току
пројекта; по две фотокопије уговора насталих у току пројекта; попуњен
образац финансијског извештаја.
Прихвата се само завршни извештај
овлашћеног лица и са печатом организације.

који

је

потписан

од

стране
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•
ЗАДРЖАВАЊЕ ЗАВРШНИХ ИЗВЕШТАЈА: Један примерак наративног и финансијског
извештаја задржава корисник, један Културни центар"Лаза Костић" Сомбор а
један Градска управа Града Сомбора.
Напомена КЗМ Сомбора: У уговору се као обавезна документација наводи и
прес клипинг, али прес клипинг не може бити обавезан из тог разлога што
реализатори не могу да утичу на то да ли ће медији објавити информацију о
реализацији њиховог пројекта или не. Због тога, КЗМ Сомбор предлаже да се
прес клипинг избаци из текста овогодишњих уговора.
Критеријуми мониторинга поднетих пројекта:
Будући да се ЗПИ обрасци нису подносили преко Канцеларије за младе Града
Сомбора већ Културног центра "Лаза Костић", Канцеларија није вршила
финансијски мониторинг, већ само проверу да ли поднети извештаји садрже све
елементе који су прописани уговором.
Спроведена анализа указује на следеће:
Удружења која су у потпуности и на време поднела завршни наративни и
финанисјски извештај су:
1.
Удружење
жена
"Удахни
живот"Станишић-пројекат:"Фотоконкурс:стара
здања мога села"
2.
Месно културно просветна заједниица Стапар- пројекат:"Моја планета
део мог света"
3.
Удружење "Удружење родитеља Сомбор" - пројекат:"РециклиИГРАЈМО се 05
- пројекат креативног развијања еколошке свести код деце предшколског и
основношколског узраста" (код овог удружења недостаје прес клипинг али он
није неопходан)
4.
Фондација "МОСТ" Сомбор - пројекат:"Други сајам спорта и културе и
образовања у Сомбору - МОСТ" (недостаје прес клипинг али он не може бити
обавезан)
ПРЕПОРУКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ КОНКУРСА ПРОГРАМИ
ЗА ДЕЦУ у наредном периоду:
•

Препоручујемо да се Културном центру "Лаза Костић" доставе обавезе
које њихови запослени треба да испоштују приликом преузимања завршних
извештаја по градском конкурсу "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ" - осим што воде
рачуна о роковима, КЗМ препоручује да се КЦ"Лаза Костић" скрене пажња
од стране Савета за младе да је потребно и да провере САДРЖАЈ
завршних извештаја (у смислу да ли садржај одговара прописаном), те
да приликом преузимања завршних извештаја упозоре удружења грађана на
непотпуност истих - на овај начин
би се скратила процедура
ДОСТАВЉАЊА ДОПУНА ЗАВРШНИХ ИЗВЕШТАЈА, те би се овај градски конкурс
могао раније расписати.

•

Проблеми на који су се удружења грађана жалила јесте не затицање
особља Културног центра на радном месту, приликом чега удружења не
успевају да предају документацију у роковима или долазе неколико пута
у Сомбор да би повукли средства преко ЗПИ образаца (пример: допис УГ
"Брчак" из 2012.г), односно поднета документација се не ѕаведе од
стране КЦ"Лаза Костић" (пример допис ДПА Сомбор из овогодишњег
циклуса у којем наводе да су неколико пута били у КЦ"Лаза Костић" те
да њихов финансијски завршни извештај који су поднели уопште није
заведен). Користило би уколико би Култирни центар именовао једну
особу која заприма ЗПИ обрасце и завршне извештаје у одређеном
периоду, како би организације знале када могу да се обрате КЦ"Лаза
КОстић".
Извештај саставила:

8

Зорка Милошевић,
координатор КЗМ Сомбор
Напомена: Због обимности извештаја овде је представљен само сажетак са
најважнијим подацима. Комплетан извештај о реализацији пројеката садржи,
осим овде наведеног, још и табеларни приказ тражених допуна по сваком
пројекту чији извештај није био потпун и испуњености истих, као и детаљно
образложење препорука Канцеларије за младе. Комплетан извештај се налази у
предмету број: 401-287/2014-VII од 11.03.2014.г.

9

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ПО ОДОБРЕНИМ ПРОЈЕКТИМА
ПО ГРАДСКОМ КОНКУРСУ "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2013"
Извори података:
1. Предлози одобрених пројеката по градском конкурсу "Програми за децу 2013"
2. Поднети завршни наративни и финансијски извештаји од стране реализатора
пројеката
Realizator
projekta
Udruženje
"Udruženje
roditelja
Sombor"

Naziv projekta Broj ugovora

"RecikliIGRAJM 401O se 05 477/2013-II
projekat
kreativnog
razvijanja
ekološke
svesti kod
dece
predškolskog i
osnovnoškolsko
g uzrasta"

Udruženje
"Fotokonkurs:s 401žena "Udahni tara zdanja
478/2013-II
život"Staniši moga sela"
ć

Fondacija
"Drugi sajam
"MOST" Sombor sporta i
kulture i
obrazovanja u
Somboru MOST"

401479/2013-II

Kratak opis projekta

Realizovane aktivnosti

Projekat kreativnog
razvijanja ekološke
svesti od dece
predškolskog i osnovno
školskog uzrasta.
Cilj: 10 kreativnih
radionica sa decom.
Planirane aktivnosti:
Realizacija 10
radionica, medijska
najava, prodajna
izložba
Cilj: podizanje
kvaliteta života i
slobodnog vremena dece
na selu, organizovanje
kul.manifestacije.
Planirane aktivnosti:
Raspisivanje konkursa;
prikupljanje oko 50
fotografija i njihov
izbor, Izložba 20-25
fotografija na temu
sela koja će biti
organizovana u povodu
proslave 250 godina
Stanišića.
Cilj:Organizovanje
sajma u cilju
promocije aktivnosti
sportski klubova i
udruženja. Usmeravanje
dece kulturno,
sportski i obrazovno.
Planirane aktivnosti:
Obaveštavanje
javnosti, radni
sastanci sa
učesnicima,
obaveštavanje škola i
vrtića o Sajmu,
pravljenja plakata i
flajera, angažovanje
bine i ozvučenja, dva
dana trajanja Sajma sa
97 udruženja, više od
50 novih članova
udruženja i klubova,
praćenje rezultata
posle Sajma.

Realizovano 10 radionica,
radionice pohadjalo od 12 do
20 dece. Velika posećenost na
FB stranici udruženja. Veliki
broj izrađenih predmeta koje
su deca zadržala

Aktivnosti:raspisan konkurs,
prikupljanje više od 300
fotografija, izrada
fotografija, izložba
fotografija u Stanišiću,
Gakovu i Riđici.

Aktivnosti: Organizovanje
sajma -drugi vikend septembra
2013 a na sajmu su
učestvovali razni sportski
klubovi i škole stranih
jezika, KUDovi i udruženj;
obaveštavanje javnosti i
učlanjenje u klubove i škole
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Udruženje
"Strašila,
žena
čuvari polja"
"Šarenica"
Aleksa Šantić

401480/2013-II

Udruženje
"Društvo
podvodnih
aktivnosti
Sombor"

"Vodene igre
bez granica"

401481/2013-II

Mesno
kulturno
prosvetna
zajedniica
Stapar

"Moja planeta 401deo mog sveta" 482/2013-II

Ekološka
učionica
"Baračka"
Sombor

Rastimo
zajedno

Udruženje
"Odred
izviđača
Ravangrad"

"Šumska škola" 401484/2013-II

401483/2013-II

Održavanje
manifestacije izrade
strašila od strane
dece.Aktivnnosti:Okupl
janje učesnika,
ocenjivanje najbolje
urađenih strašila,
iznošenje na njivu,
druženje u udruženju
Cilj:razvijanje
takmičarskog duha
dece. Ciljna grupa
deca završnih razreda
osnovnih škola iz
Sombora. Planirane
aktivnosti: Medijska
najava, nabavka
opreme, organizovanje
Igara bez granica.
Nagrade za najbolje
učesnike prigodnim
poklonima.
Cilj: Edukacija dece
(5-15 godina) o
ekološkim problemima i
očuvanja prirodnih
resursa. Upoznavanje
sa problemima koji
direktno utiču na
živ.sredinu i kako
svako dete može dati
doprinos. Planirane
aktivnosti: dve
radionice sa decom,
projekcija dok.filma,
radna akcija
Cilj: Edukacija deca
od najranijih godina
po pitanju ekologije.
Planirane aktivnosti:
sastanak projektnog
tima, izrada 600
brošura, nabavka 40
sadnica, volonteri i
deca će posaditi
sadnice u dvorištima
svojih predškolskih
ustabova u Bezdanu i
Bačkom monoštoru i
voditi računa o
njihovom odrastanju.
Cilj: Već obučeni
čl.odreda izviđača će
održati 9 radionica sa
decom tokom juna i
jula u kampu u
Bezdanu. Planirane
aktivnosti:
Osmišljavanje i
priprema brošure
"Uputstvo za
radinoce", dizajn i
štampa brošura,
održavanje 9 radionica
u periodu od jun i jul
2013, izveštavanje o
aktivnostima.Očekivani
broj dece na
radionicama:50

Sprovedene aktivnosti: 40
učesnika koji su napravili
strašila, izbor najboljeg
strašila, nagrađivanje svih
autora strašila, postavljena
strašila na njivu na relaciji
So-Su. O izložbi pisali
mediji (Hrvatska riječ)
Cilj:popularizacija ronjenja
kao zdravog načina života.
Sprovedene
aktivnosti:Realizovane su
Igre bez granica na
zatvorenom i otvorenom bazenu
Mostonga,na kojima je
učestvovalo oko 30tak dece.

Sprovedene aktivnosti:
Priprema aleja za sadnju, 30
dece učestvovalo u sadnji
cveća u centru sela.
Aktivnost održana 17.11.
2013.g.

Cilj: edukacija dece od
najranijih godina na koje sve
načine mogu doprineti
očuvanju svoje životne okline
i ukazivanje na potrebu
direktnog angažovanja na
rešavanja ovog problema.
Ciljevi su, prema mišljenju
organizatora, u potpunosti
sprovedeni.Sprovedene
aktivnosti: izrađena brošura,
nabavljeno osveženje za decu
i organizatore, realizacija
akcije predviđene projekstom
Sprovedene aktivnosti:
Osmišljavanje i priprema
brošure kroz sastanak tima i
pripremljena štampu,
odštampana uputstva za
radionice, održano 9
radionica u periodu od juna
do jula.
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ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ 2013
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СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАJ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ПО ПРВОМ И ДРУГОМ КРУГУ ГРАДСКОГ
КОНКУРСА "ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ 2013"

Шири контекст конкурса "Програми за младе 2013":
Градском конкурсом "Програми за младе 2013" расподељивало се 1.00.000,00
динара у два конкурсна круга (по првом 800.000,00 дин а по другом
200.000,00 дин). У првом кругу је одобрено 19, а по другом кругу 7
пројеката.
Програми за
младе

ПРВИ КРУГ
ДРУГИ КРУГ
УКУПНО

Тражено
1.722.916,00
266.500,00
1.989.416,00

Одобрено
800.000,00
189.500,00
989.500,00

Утрошено
749.440,50
185.552,69
934.993,19

Неутрошено
50.559
3.947,31
54.506,31

Обавезе које су носиоци пројеката имали према Граду Сомбору:
Уговором о финансирању пројеката, носиоци пројката су се обавезали следеће:
1. Реализацију сваке појединачне активности Пројекта, корисник мора
најавити надлежним службама Градске управе минимум 7 (први круг)
односно 3 дана (други круг) пред одржавање активности, како би се
реализација пројекта учинила видљивом јавности и популацији младих
(члан 9.)
2. Рок за подношење завршног извештаја је 30.децембар 2013.г. за први
круг, односно 20.јануар 2014.г. за други круг (чл.12)
3. Наративни извештај подразумева један примерак попуњеног обрасца
наративног извештаја у коме се даје кратак опис активности (време,
место,
број
учесника,
остварени
резултати,
анализа
поклапања
остварених
резултата
са
очекиваним
резултатима);фотокопију
фотодокументације или ЦД са фотографијама са реализовања пројекта;
фотокопију
листе
учесника
тренинга/семинара/састанка
које
је
организован у склопу пројекта са датумом одржавања истог потписану
својеручно
од
стране
учесника
пројекта;
примерак
оригиналног
штампаног, аудио, видео или Интернет материјала који је настао у
склопу пројекта; фотокопију прес клипинга (фотокопије чланака
објављених
о
реализацији
вашег
пројекта
у
медијима
или
на
информативним веб сајтовима).

Финансијски извештај подразумева по две, од стране овлашћеног лица
организације потписане и печатиране фотокопије извода насталих током
реализације пројекта; по две фотокопије свих рачуна насталих у току
пројекта; по две фотокопије уговора насталих у току пројекта; попуњен
образац финансијског извештаја.
Прихвата се само завршни извештај који је потписан
овлашћеног лица и са печатом организације. ( чл.12)

од

стране

Предвиђене последице у случају неиспуњења обавеза:
1. Уколико корисник буџетских средстава не поднесе завршни
извештај о трошењу средстава из члана 12. овог Уговора, или
исти не поднесе до 30.децембра 2013/20.јануара 2014.године,
неће му се разматрати предлог пројекта за конкурс „ПРОГРАМИ ЗА
МЛАДЕ 2014“.
2. Уколико се утврди да је корисник ненаменски користио средства,
иста ће морати да врати у буџет.
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3. Уколико се утврди да је корисник прекршио став 3. члана 9.),
ИЛИ није извршио све кораке да пројекат учини медијски видљивим
и доступним свим корисницима са територије Града Сомбора (осим
у случајевима када то садржај самог пројекта изричито не
налаже), сматраће се да је корисник ненаменски утрошио средства
намењена пројекту.
4. Уколико се утврди да је Интернет материјал (веб сајтови, онлајн
платформе и сл.) који је израђен у склопу одобреног пројекта
средствима Града Сомбора неажуран или недоступан по истеку од
годину дана од момента завршетка реализације пројекта, Градска
управа задржава право да тражи повраћај средстава којима је
финансирана израда овог интернет материјала.
О мониторингу пројеката "Програми за младе 2013":
Савет за младе није именовао посебну комисију/тим који ће се комисијски
бавити мониторингом реализованих пројеката.
КЗМ Сомбор је све пристигле завршне наративне и финансијске извештаје
проверила по следећим критеријумима:
1. Рокови достављања завршног пројекта - да ли је завршни извештај
поднет на време или не
2. Потпуност документације чији је садржај дефинисан уговором (да ли је
сва документација која је прописана уговором и поднета)
3. Транспаретност обавештавања младих - било најавом службама Градске
управе, или јавним позвима који су упућени ка младима
4. Потпуност и исправност финансијске документације
Напомена: У првом кругу "Програма за младе 2013" КЗМ и Савет за младе
располажу са евиденцијом о најавама одобрених пројеката младима или КЗМу
(КЗМ је редовно прослеђивала најаве пројеката Савету за младе путем
мејлинг листе). Међутим, средства за други круг су одобрена свега пар
дана пред истек 2013.године тако да многа удружења нису имала времена да
обавештавају КЗМ Сомбор о својим активностима. Како се принцип
правовременог обавештавања НИЈЕ МОГАО применити на оба круга конкурса,
иако је он јасно дефинисан члановима 9. и 13. потписаних уговора, КЗМ
Сомбор није поштовање ове уговорне обавезе могла узети у обзир ове
године.
АНАЛИЗА ПРИСТИГЛИХ ЗАВРШНИХ ИЗВЕШТАЈА
Програми
за младе
ПРВИ
КРУГ

Склопљено
уговора
19

Одустало
од
пројекта
2
УГ"Породица"
Сомбор
УГ"Синергија"
Б.Моноштор

Није поднело извештај
на време
2
УГ"Еко-логика"
(извештај
поднет
13.02.2014.)
ЕУ"Брчак"
Станишић
(извештај поднет са
једним
даном
закашњења31.12.2013.)

Има
потпуну
документацију
7
КУД"Раванград"
Спортско
Удружење "ЛЕИДИ"
УГ"СОБ"
МКПЗ
Стапар
ако
се
изузме
недостатак прес
клипинга
УГ"Сом.едукатвни
центар"
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УГ"Подунав"
Б.Моноштор
Радио-клуб
"Никола Тесла"
ДРУГИ
КРУГ
УКУПНО:

7

0

0

0

26

2

2
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Удружења која су одустала од реализације пројеката:
1. Удружење грађана "Синергија младих Моноштора" Бачки Моноштор
пројекат "Полно преносиве болести"
2. Удружење грађана "Породица" Сомбор - пројекат "У кругу младих
подршка за решавање проблема младих сопственим снагама кроз спорт"

-

Удружења која су у потпуности и на време поднела завршни наративни и
финанисијски извештај су:
1. "Радио клуб Никола Тесла" Сомбор - пројекат "Радио оријентиринг за
младе"
2. Удружење грађана "Подунав"Бачки Моноштор - пројекат "РЕГЕНРАЦИЈА
ДУНАВА"
3. Спортско удружење "Леиди" Сомбор - пројекат "Здрав став"
4. Градско КУД "Раванград" Сомбор - пројекат "Валценград"
5. Удружење "Сомборски едукативни центар" - пројекат "ТренинГО..."
6. Удружење "Месно културно просветна заједница" Стапар - пројекат
"Зауставимо насиље у школи"
7. Удружење грађана "Сомборски омладински Боом" Сомбор - пројекат
"Музика на точковима"

Удружења која нису поднела завршни извештај на време (према уговору, рок за
подношење извештаја је био 30.12.2013.г. за први круг, односно 20.јануар
2014. за други круг):
1. "Еколошко удружење Брчак" Станишић - пројекат "Ликовна радионица за
младе" - пројекат је поднет са једним даном закашњења (31.12.2014.г.)
2. Удружење грађана "Еко-логика" Сомбор - пројекат "Сомборско Еколошко
Пролеће" Након дописа КЗМ Сомбор, УГ"Еко логика"је 13.фебруара
поднела
завршни
извештај.
Међутим,
овај
извештај
је
био
непотпун.Након поновне ургенције КЗМ Сомбор, "Екологика" је допунила
свој завршни извештај траженим подацима.
Закључак: Удружења "Еколошко удружење Брчак" и "Еко логика" нису поднела
завршне извештаје на време, те, сходно члану 13. потписаних уговора, ове
организације немају право да конкуришу на градски конкурс "Програми за
младе 2014".
Удружења нису поднела потпун извештај:
Пошто је КЗМ утврдила непотпуност поднетих извештаја, упутила је дописе
свим доленабројаним удружењима, тражећи од њих да допуне недостајуће
материјале у року од 8 дана од дана пријема обавештења. Допуне су се
предавале на Писарници Градске управе.
Запажања Канцеларије за младе:
•
16 од укупно 20 удружења која су реализовали пројекте није поднело
документацију у оном обиму како је то захтевано Уговором о финансирању
пројекта, што чини 80% реализатора пројеката. По мишљењу КЗМа, то је велики
проценат неиспуњености уговорних обавеза тим пре ако се узме у обзир да се
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са удружењима грађана чији су пројекти одобрени организује састанак на коме
објашњава администрирање пројеката. Такође, КЗМ Сомбор сваком реализатору
пројекта упућује допис путем мејла о њиховим обавезама и роковима које
треба да испоштују. Упркос овим мерама, 16 од 20 организација није
доставило потпуне завршне извештаје. КЗМ Сомбор предлаже да се уговор за
ову годину допуни у члану 13. следећом формулацијом:
" Уколико корисник буџетских средстава не поднесе завршни извештај о
трошењу средстава из члана 12. овог Уговора, поднесе непотпун завршни
извештај, или завршни извештај не поднесе до 20.јануара 2015.године, неће
му се разматрати предлог пројекта за конкурс „ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ 2014“.
•

Након дописа који им је КЗМ Сомбор упутила са захтевом за
достављањем допуна, сва удружења су доставила тражене документе.

хитним

•

Завршни извештаји организација чији су пројекти имали за циљ ИНФОРМИСАЊЕ
или ОБАВЕШТАВАЊЕ младих кроз израду портала, или промо спотова ( УГ "Акција
сада") нису били на задовољавајућем нивоу - нису достављени проверљиви
докази о томе да су се млади информисали (фотографије плаката у средњим
школама и у граду, број корисника израђених веб сајтова, промо спот је
постављен на друштвене мреже тек пошто је КЗМ реаговала дописом и тражила
допуну завршног извештаја)те се не може утврдити да ли су пројекти уопште
имали ефекта или не. КЗМ Сомбор предлаже да фотографисање акција дељења
флајера, лепљења плаката односно број корисника сајта који се израђује
средсвима Града Сомбора буду ОБАВЕЗАН део завршног извештаја.

•

Канцеларија за младе сматра да квалитет штампаног материјала достављен од
стране УГ"Акција сада" није примерен средствима која су додељена за ту
намену.

•

Флајер који је УГ"Барачка" доставила у склопу пројекта "Еко волонтери" није
био финансиран средствима Града Сомбора. Ипак, флајер је неприхватљив
будући да приказује откинуту главу лутке загњурену у блато и смеће, а
позива волонтере на учешће у акцији.

•

Промотивни спот који је израђен у склопу пројекта"Акција
реализовала УГ "Акција сада" наводно је био доступан преко
мада је увидом у Јутјуб врло евидентно да је спот окачен
КЗМа, што доводи у питање транспарентност оглашањавања
ефекат овог пројекта.

младих" који је
Јутјуба и Вимеа,
тек НАКОН дописа
спота и крајњи

НЕПОСТОЈАЊЕ МЕХАНИЗАМА ОБАВЕШТАВАЊА ТОКОМ ДРУГОГ КРУГА КОНКУРСА:
Проблем са пројектима другог круга је био у томе што су средства јако касно
опредељена,
а повлачена су до последњег дана до када је Одељење за
финансије прихватало налоге за исплату - у оваквој ситуацији је за многа
удружења било немогуће да најаве своје активности или обавесте КЗМ Сомбор о
истима.
ТРАНСПАРЕНТНОСТ РЕАЛИЗОВАЊА ПРОЈЕКАТА:
Уговор о финансирању пројекта садржи неколико ставки које, када се све
поднесу, дефинитивно доказују реализацију пројекта. Те ставке уговора су
конкретно: листа учесника пројекта (уколико је врста активности таква) и
фотодокументација.
Прес
клипинг
је
добродошао,
али
не
може
бити
обавезујући, будући да се не може знати да ли ће медији најавити активности
или не. Најбољи механизам транспаретности јесте најава активности КЗМу
Сомбор, међутим, овај механизам је био потпуно неупотребљив у другом кругу
конкурса.
Удружења која НИСУ најавила реализацију активности КЗМу
конкурса, ни путем мејла, нити усмено, нити путем телефона:
1. Удружење "Одред извиђача Раванград" Сомбор
2. Удружење грађана "Акција сада" Сомбор

у

првом

кругу
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3. Удружење грађана "Пулс" Бездан
НЕНАМЕНСКИ УТРОШЕНА СРЕДСТВА:
КЗМ Сомбор није утврдила ненаменско трошење средстава у смислу да подигнута
средства нису оправдана рачунима или изводима са рачуна. О квалитету
извршених услуга (попут штампања плаката од стране УГ"Акција сада") КЗМ
није надлежна нити има компетенције да доноси процене.
ПРЕПОРУКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
Проблем са којим се суочавала КЗМ Сомбор приликом мониторинга пројеката
којима је одобрен само део тражених средстава јесте што Комисија у свом
записнику није јасно истакла које се активности очекују да буду
реализоване, а које не. Услед тога су сами реализатори пројекта били у
недоумици да ли се од њих очекује да изведу читав пројекат иако им је
одобрен само део средстава, или само поједине активности и то оне које су
финансиране од стране Града Сомбора.
Да би се овакве нејасноће и недоречености у будућим конкурсима избегли,
предлог КЗМ Сомбор је следећи: уколико се пројекат не донира у потпуности,
Комисија треба да у писаном облику предложи ОБИМ И МОДИФИКАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ
АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОЧЕКУЈУ од финансираног пројекта. Потребно је да се са
свим модификацијама сложи и предлагач пројекта, чиме ће обе стране: и Град
Сомбор и реализатор пројекта имати јасну слику о томе какве активности
донирани пројекат треба да има.
Током
мониторинга извештаја, КЗМ Сомбор се сусретала са бројним
промотивним материјалом - већина реализатора се придржавала уговорне
обавезе да на промотивном материјалу наведе Град Сомбор као донатора.
Међутим, квалитет штампаног материјала је варирао. КЗМ подсећа да је
истраживање које је КЗМ реализвала у току 2012.г. јасно показало да млади
НЕ ЧИТАЈУ ШТАМПАНЕ ПРОМО МАТЕРИЈАЛЕ, већ им је основни извор информисања
Интернет, односно друштвене мреже.
Приликом одлучивања о пројектима, Комисија треба да заузме став у вези са
одобравањем штампаног материјала у смислу да ли ће промоција флајерима и
плакатима бити делотворна, утврђивања квалитета штампаног материјала испод
ког се не може ићи.
Уколико се одобрава штампање промотивног материјала:
КЗМ Сомбор препоручује да овај трошак обавезно прати
промотивних акција - те да прилагање фотографија на
лепљења плаката или дељења флајера буде обавезна
средстава.

плаката, флајера и сл.
и фотодокументација са
којима се види акција
у правдању одобрених

Приликом одобравања пројеката који за циљ имају ВИРТУЕЛНУ ПРОМОЦИЈУ попут
израде сајтова, ТВ емисија или промотивних спотова КЗМ Сомбор предлаже да
се сви промотивни производи обавезно окаче на ФБ групу КЗМ Сомбора или
званичан сајт Града Сомбора како би се обезбедило да производи ових
пројеката буду виђени, и најзад, валоризовани од стране младих. У противном
се финансира израда ових аудио и визуелних материјала за које је упитно да
ли и у којој мери допру до популације младих, те се резултат читавог
пројекта и уложених средстава у исти доводе у питање.
Савет за младе да утврди критеријуме транспарентности пројекта - који
делови
пројектне
документације
представљају
ОБАВЕЗНУ
потврду
транспаретности пројекта, као и последице нетранспарентног реализовања
пројекта. КЗМ Сомбор сматра да сви реализатори пројекта МОРАЈУ ДА НАЈАВЕ
СВОЈЕ АКТИВНОСТИ ДОНАТОРУ, јер је то једини механизам да се утврди да ли се
пројекат реализовао и у којој мери.
Извештај подноси:
Зорка Милошевић
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координатор КЗМ Сомбор
Напомена: Овде је приказан сажетак Извештаја - изостављен је табеларни
приказ допуна које су тражене од реализатора пројеката, са описом допуне,
описом приложене допуне и објашњења, и датумима поднетих допуна. Комплетан
извештај се налази у предмету број: 401-288/2013-VII од 11.03.2014.g.г.
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НАЗИВ
УДРУЖЕЊА

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ПО
ГРАДСКОМ КОНКУРСУ "ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ 2013"
НАЗИВ
ПРОЈЕК
ТА

Удружење
"Одред
извиђача
Раванград
" Сомбор

Креати
вна
рецикл
ажа

Удружење
"Радио
клуб
Никола
Тесла"
Сомбор

Радио
оријен
тиринг
за
младе

КРАТАК ОПИС
ПРОЈЕКТА

Циљ:Организовање
викенд-семинара у
Кампу Бездан
током којић ће 20
младих људи
обучити из
примењене
екологије:
изградња
ветрењача за
пуњење мобилних
телефона,
соларног
колектора Кампа
од рециклираног
материјала.
Планиране
активности:Објављ
ивање позива
(очекује се 20
учесника);
припремање
материјала за
израду соларног
колектора и 5
ветрењача;
осимшавање
едукативних
програма за
солободно
време;израда и
постављање
интеренет
презентације,
одржавање
семинара,
промоција
резултата,
евалуација
пројектних
активности.
Циљ: Курс за
проналажење
скривених радио
предајника,
сналажење на
терену помоћу
мапе, обука
употребе
пријемника којим
се лоцира
предајник.
Планиране
активности:

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Према мишљењу
реаизатора пројекта,
циљеви су у потпуности
остварени.Пројекат се
реализовао од
01.06.2013. до
30.08.2013.г.
Реализоване
активности:
Објављивање позива за
учешће на семинару
(пријављено 20
младих); припремљен
материјал за израду 5
ветрењача и 1 соларног
колектора;израђен план
забавно-едукативних
игара за кампереволонтере; израђена
интернет презентација;
одржан семинар на ком
је учествовало 20
младих људи; промоција
резултата на Интернет
презентацији и у
медијима; иевалуација
пројектних активности.
Циљеви су према
мишљењу реализатора
пројекта у потпуности
извршени.Пројекат се
рализовао у периоду од
25.08. до
16.11.2013.године.
Реализоване
активности:састанак
прој.тима;
обавештавање младих на
часу техничког за
укључење у пројекат;

ОДОБР
ЕНА
СРЕДТ
СВА

45.00
0,00

40.50
0,00

УТРОШ
ЕНО

НЕУТР
ОШЕНО

44.91
0,00

90,00

40.50
0,00

0,00
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теоријска обука,
практична обука
на терену,
такмичење, додела
диплома

Удружење
грађана
"Еколошка
учионица
Барачка"
Сомбор

Еко
волонт
ери

Удружење
грађана
"Подунав"
Бачки
Моноштор

Регене
рација
Дунава

Циљ: Едукација 60
младих за
волонтирање,
акција уклањање
пластичног
отпада. Планиране
активности:позив
младима, израда
промо
спота,банера,флај
ера,плаката и
дистрибуција
штампаног
материјала по
околним селима,
посебно Бездану,
Бачком Моноштору
(јер су на води);
набавка опреме,
спровођење акције
чишћење Барачке,
Тромеђе, канала
купалишта у
Бездану и канала
купалишта иза
ПИКа у Сомбору;
дружење учесника
и музички програм
за њих (концерт
за 60 учесника и
око 100 гостију).
Циљ: Одржавање
фестивала
РЕГЕНЕРАЦИЈА
ДУНАВА уз
едукативне,
музичке и
креативне
садржаје за
младе, развијање
еколошке свести
код младе,
промоција СРП
Горње Подунавље и
резервата био
сфере МДД, као и
етнолошких
знаменитости
Б.Моноштора.
Планиране
активности:логист
ика, еколошке
едукација на Дан

теоријска настава у
учионици; практична
настава; вежба
проналажења скривеног
предајника; полагање
испита за инструктора
радио оријентиринга од
стране 3 најуспешнија
кандидата, завршна
демонстрација у ШОСО

Циљ: организовање
волонтерских акција
којима би се очистила
излетишта од
пластичног отпада.
Реализоване
активности: Акција
скупљања пластичног
отпада са излетишта и
купалишта током јуна
2013 (није наведен
број учесника, нити
места на којима је
активност обавељена);
организација концерта
за вече дружења
волонтера јул 2013
(непостоје фотографије
са овог догађаја нити
је појашњено у
извештају)
Реализатори сматрају
да су циљебви пројекта
остварени - млади су
били укључени у
организацију фестивала
као волонтери, а сама
манифестација окупила
око 2500људи.Пројекат
реализован у периоду
мај-јун 2013.
Реализоване
активности: Логистичке
припреме; током
Међ.дана Дунава
одржане едукације са
децом нижих разреда
ОШ,вожња бродићем по
Каналу, излложба
фотографија и дечјих
радова, округли сто и
концерти, израђена
статуа од сламе;

43.00
0,00

42.99
8,50

1,50

60.00
0,00

60.00
0,00

0,00
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"Еколошко
удружење
Брчак"
Станишић

Ликовн
а
радион
ица за
младе

Удружење
грађана
"Акција
сада"
Сомбор

Акција
младих

Удружење
грађана
"Заједниц
а" Сомбор

Ја и
ти!
Заједн
о!

Дунава (2829.јун),
промотивне
активности
(штампани и
ел.медији),органи
зовање концерта.
Циљ: организовање
ликовне радионице
за младе под
менторством 4
сликара на
еколошком кампу
Брчак. Радови ће
бити изложени у
галерији у
Станишића.Планира
не активности:
уређенје еко
кампа кроз радну
акцију,
оглашавање
акције, припрема
радионице,реализа
ција ликовне
колоније, изложба
20 насталих дела,
медисјка
промоција.
Циљ:Информисање
младих о
садржајима за
квал.провођење
слободног времена
(најаве семинара,
едукација, јавних
догађаја,
стипендија и
сл.), израда
сајта са овим
информацијама.
Планиране
активности:израда
сајта,
административног
панела, видео
туторијала,
састанак са
представницима
уч.парламената,
промовисање рада
портала, рад
портала.
Cilj: Realizacija
3 jednodnevne
radionice za
mlade sa
smetnjama i
teškoćama u
razvoju/učenju.
Planirane
aktivnosti:
priprema

промоција фестивала у
новинама, ТВу

Реализовано
једнодневно дружење са
18 сликара који су
током дана израдили по
1 уметничку слику која
је остављена
организатору колоније.

Циљ: Према мишљењу УГ
Акција сада, циљ је
остварен тако што је
израђен тутиријал који
је младе информисао о
начину пласмана вести,
пројекат је покривен
плакатима и урађен
промо спот;
Реализоване
активности: израда
видео туторијала (мајјун), Израђен0 и
дистрибуирано 200
плакати (мај), израђен
промо спот и пласиран
на друштвене мреже
(јун 2013)
Циљ: Према мишљењу
УГ"Заједница" циљ је
остварен одржавањем
планираних радионица.
Пројекат реализован у
периоду мај-јул
2013.г. Реализоване
активности:Припрема
материјала за
одржавање радионица,

40.00
0,00

45000

48.00
0,00

40.00
0,00

0,00

45.00
0,00

0,00

48.00
0,00

0,00
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Удружење
грађана
"Екологика"
Сомбор

Удружење
"Сомборск
и
едукативн
и центар"
Сомбор

Сомбор
ско
Еколош
ко
Пролећ
е
Тренин
ГО
напред
ни
тренин
г за
тренер
е
неформ
ално
образо
вних
активн
ости у
оквиру
ЛАПа
за
младе
у
Сомбор
у

materijala ,
prostorija i
osveženja za
radionicu,prevoz
učesnika,
izvođenje 3
radionice, izrada
promo spota,
izrada web
portala sa
rezultatima
radionica.
Циљ:Дводневне
активности за
младе од 15 до 20
година са циљем
покретања
иницијативе
решавања
еколошких
проблема,
обележавање Дана
акције за климу
(15.мај).
Планиране
активности:промоц
ија пројекта у
средњим школама;
медијска најава;
израда и
дистрибуција
промотивног
материјала;
одржавање јавне
трибине на
Главној улици;
пројекција
документарног
филма; панел
расправа;
формирање радне
групе
Циљ: Оснаживање
младих
тренера/тренеркињ
а за самостално
спровођење
неформалнообразовних
активности за
младе.
Реализациија
напредног
тренинга на теме
ЛАП-а за младе.
Планира се учешће
највише 20 младих
особа и/или
омладинских
радника са
територије Града
Сомбора. У склопу
пројекта

обезбеђен простор за
исто, одржане
радионице (није
спецификовано колико)

Завршни извештај
поднет 13.фебруара
2014.г. Према овом
извештају пројекат је
био промовисан у 3
школе у Сомбору,
промоција пројекта је
одрађена преко РТВ
Среће, подељен је
промотивниматеријал,
пројектован је филм,
формиране су радне
групе.
Да, циљеви су, према
мишљењу реализатора
пројекта, остварени.
Обзиром да је пројекат
прихваћен са свега 60%
од тражених средстава,
реаизатори су
прилагодили своје
активности смањеном
буџету. Пројекат се
реализовао у периоду
од маја до децембра
2013.године.
Реализоване
активности:Обавештавањ
е мин.100 младих о
обуци; објављено
минимум 5 оизвештаја у
медијима, и минимум
200 грађана обавештено
о истом; Минимум 3

36.00
0,00

36.00
0,00

0,00

60.00
0,00

60.00
0,00

0,00
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Удружење
"Месно
културно
просветна
заједница
" Стапар

Зауста
вимо
насиље
у
школи

планирана је
реализиција
праксе учесника
тренинга.
Планиране
активности: Позив
учесницима,
промоција
пројекта,
припрема
тренинга,
реализација
четверодневног
напредног
тренинга за
тренере,
прикупљање
минимум 10 есеја,
штампа брошуре,
праксе- мин. 3
радионице, 2
супервизијиска
састанка,
прикупљање
извештаја са
праксе, додела
сертификата.
Циљ: Оснаживање и
информисање
младих за
реаговање на
насиље у породици
и окружењу.
Планиране
активности:
промоциија
пројекта,
припрема и
реализација
предавања

Удружење
"Центар
за
друштвени
развој"
Кљајићево

Оснажи
сепревен
ција
вршњач
ког
насиља
међу
средњо
школци
ма и
младим
а
путем
тренин
га
соција
лних
вештин
а

Циљ: тродневни
трениг за мин. 20
младих на тему
вршњачког насиља
и његове
превенције.
Планиране
активности:
промоција
пројекта,
састанци тренера,
тренинг и
евалуација

припремна састанка
пројектног тима;
реализован
двомодуларни
четвородневни тренинг
кроз који је обучено
13 ОР-+тренера;
додељено 13
сертификата; слање
извештаја донатору.

MKPZ Stapar smatra da
je u potpunosti
realizovalo ciljeve.
Realizovane
aktivnosti:
Obezbedđenje prostora
za rad, obaveštavanje
učenika, priprema
flajera za učenike,
radionica sa 30-dece izbor poučne priče o
nasilju.
У потпуности остварени
према мишљењу
реализатора.Услед
средстава која су
одобрена мање него што
је планирано, ЦЕДРА је
била принуђена да
усклади своје
активности са
одобреним бухетом па
је уместо планирана 4
реализовала 3
тренинга.Пројекат
реализован у периоду
од септембра до
новембра 2013.г.
Реализоване
активности:Промоција
пројекта;састанци
тренера;одржавање
треодневног
тренинга;евалуација
пројекта.

45.00
0,00

45.00
0,00

0,00

52.00
0,00

52.00
0,00

0,00
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Удружење
грађана
"Сомборск
и
Омладинск
и БООМ"
Сомбор
Удружење
грађана
"Синергиј
а младих
Моноштора
" Бачки
Моноштор

Музичко
друштво
"Музика
Вива"
Светозар
Милетић

Спортско
удружење
"Леиди"
Сомбор

Музика
на
точков
има обележ
авање
Међуна
родног
дана
младих
у
оквиру
Сомбор
ског
лета
за
младе
2013

Циљ: Организација
"Музике на
тичковима".
Планиране
активности:
промоција, позив
волонтерима,
организовање
"Музике на
точковима" и
пратећих
садржаја, снимање
манифестације,
евалуација
пројекта

Полно
пренос
иве
болест
и

Одустали од
пројекта

Од
бубња
до
гласа

Циљ: две
радионице
омладинских
ансамблова Музика
Вива и Балканска
лавина.
Заједнички рад
представљен на
концерту.
Планиране
активности:
припрема
радионица,
медијска најава,
две радионице,
заједнички
концерт,
евалуација.

Здрав
став

Циљ: информисање
младих о здравим
стиловима живота
и организација
заједничког
јавног тренинга.
Планиране
активности: јавни
час рекреације,
неформално
дружење учесника.

Циљ пројекта према
мишљењу реализатора је
у потпуности
остварен.У поворци до
сада највећи број
младих.Проблеми су се
јављали у вези са
исходовањем дозвола.
Реализоване
активности:
Обавештавање медија,
Око 30 волонтера се
одазволо позиву и било
укључено у
инструктажу,
организована Музика на
точковима са преко 350
младих у публици,
организовани пратећи
садржаји, снимљен
видео спот којиј је
подељен медијима и
постављен на Интернет,
евалуација пројекта.

60.00
0,00

60.00
0,00

30.00
0,00
Ciljevi projekta su
ostvareni prema
mišljenju Musica
Viva.Projekat se
realizovao u periodu
od aprila do jula
2013.g. Realizovane
aktivnosti: Priprema
radionica,medijska
prezentacija,radionice
, zajednički koncert
dva ansambla 27.jun
2013., obrada video
materijala i
postavljane na
youtube, prikupljanje
medijskih izveštaja,
pisanje narativnog
izveštaja.
Према мишљењу
реализатора пројекта
циљеви су
остварени.Пројекат
реализован
08.06.2013.г.
Реализоване
активности: јавни час
рекреације на којем је
учествовало више од 30
особа - учење пилатес
вежби; неформално
дружење н којем је

0,00

30.00
0,00

40.00
0,00

40.00
0,00

0,00

20.50
0

20.03
2,00

468,0
0
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учествовало 15 особа.

Удружење
грађана
"Породица
" Сомбор

Удружење
грађана
"Волонтер
" Сомбор

Удружење
грађана
"Пулс"
Бездан

У
кругу
младих
подршк
а за
решава
ње
пробле
ма
младих
сопств
еним
снагам
а кроз
спорт

Зелени
камп

Одустали од
пројекта
Циљ:
четвородневни
камп за младе од
15-25 година на
теме из области
екологије и
акција чишћења.
Планиране
активности:
расписивање
кокурса за
учеснике,
медијска најава,
припрема
радионица,
четвородневна
едукација младих,
акција чишћења,
обилазак Горњег
Подунавља.

Међуна
родни
плесни
и
волонт
ерски
камп

Циљ: Организација
7. Међународног
плесног и
волонтерског
кампа за младе од
15-27 година,
едукација о
значају
волонтеризма.
Планиране
активности: Позив
волонтерима у
земљи и
иностранству,
припрема кампа,
радне акције и
едукације
учесника,
организовање
слободног
времена, медијска
кампања.

20.00
0,00
Циљ:Пројекат
реализован у 15. и
16.11.2013.г.У кампу
учествовало 32 особе.
Реализоване
активности: обилазак
средњих школа и
обавештавање ученика о
пројекту, расписивање
конкурса на ФБ групи
УГ Волонтер, дводневни
камп и рад са младима
на теме: екологија и
одрживи развој,
рециклажа, опасни
отпад, катастар
зеленила,
ветрозаштитни
појасеви.
Ostvareni ciljevi
projekta - ostvaren je
7-dnevni volonterski
kamp sa volonterima iz
Vesprema, Bezdana,
Nsa, i izviđačima iz
Italije. Projekat
realizovan uu periodu
od 15.jula do
15.avgusta.
Realizovane
aktivnosti:kontaktiran
je vol.organizacija iz
HRV i MAĐ - odazvalo
se 10 volontera iz HRV
i Mađarske kao i 35
izviđača iz Italije;
angažovanje 10
volontera iz Bezdana
koji su pripremali
organizaciju Trojnog
susreta i kampa;
edukacija za volontere

20.00
0,00

45.00
0,00

45.00
0,00

0,00

35.00
0,00

35.00
0,00

0,00
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Градско
КУД
"Равангра
д" Сомбор

УГ
Еколошка
учионица
Барачка

Валцен
град

Е Еколог
ија

Циљ: Организовање
4. Валценграда.
Планиране
активности:
информисање
матураната,
пријављивање
учесника,
припрема обука,
реализација
обука, извођење
Валценграда.
ЕУ Барачка ће на
овај, младима
прихватљив
начин,покретање
интерактивног еко
информатора под
називом еЕкологија допрети
до што ширег
круга младих и
упознати их са
основним начелима
екологије,

o Kampu; priprema
kampa za dolazak
mladih -postavljanje
tuševa i sale za
rad,čišćenje kampa
postavljanje šatora; u
radnim akcijama za
vreme kampa očišćen
teren oko kampa,
Lovačkog doma i pored
Kanala, čamcima
skupljali smeće u
vodi; edukacije
učesnika iz tema
ekologije,
volontarizma i
aktivnog učešća mladih
u društvu;
organizovanje zabave
za učesnike Kampa.
Према мишљењу
реализатора пројекта,
циљ је реализован Валценград је окупио
рекордни број
матураната и публике.
Приликом реализације
пројекта, јављали су
се проблеми у
комуникацији са
средњим школама и
недостатку хелијума
којиам се пуне балони.
Пројекат је реализован
у периоду од1.марта до
28.маја.Реализоване
активности:Контактирањ
е школа и састанак са
њима,пријављивање 180
матураната; аудиција
за плесне парове;
плесна обука,
завршница пројекта
Валцеенград-140
матураната из 9 ОШ и
среднјих школа, 60
мини-матураната и
преко 10000 особа у
публици; евалуација
пројекта

У потпуности
остварени, према
мишљењу реализатора
пројекта. Реализоване
активности:припрема
материјала, израда
портала, хостинг
портала, рад портала.

35.00
0,00

28.00
0,00

35.00
0,00

0,00

28.00
0,00

0,00
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УГ
Заједница

УГ Акција
сада

Протер
ајмо
насиље
из
школа

,, Ако
нећеш
ти, ко
ће ?
,,

заштите животне
средине и
одрживог развоја;
указаће нам
неопходност
рециклирања и
правилног
сортирања
одпада;научиће
младе како се у
природи понашати
по њеним
правилима да би
очували и
сачували за
будуће нараштаје
Објавиљивањем
позива који ће
позвати све младе
људе, да кроз
уметнички израз
искажу свој став
о вршњачком
насиљу у школама
и школским
двориштима. Од
јанбољих радова
израдиће се
велики плакати за
све средње школе
у Сомбору, као и
за једини
факултет у граду,
како би још дуго
времена јасно
указивали на
постојање овог
проблема у
школским
срединама и
потребом за
његовим решавањем
Информисање
младих кроз
радионице и
пропратне
активности
указиваће се на
њихове могућности
односно како
активним
укључењем у
друштво могу
директно
побољшати свој, и
квалчитет живота
свих младих на
селу. Кроз
афирмативни
семинар, млади из
сеоских средина
биће обучени за
писање пројеката,

Циљеви су у потпуности
реализовани, према
мишљењу
реализатора.Пројекат
се реализовао у
децембру. Реализоване
активности: припрема и
израда видео рекламе,
припрема и израда
флајера,плаката и
њихова дистрибуција,
емитовање ТВ рекламе,
промо оглас у
новинама.

Реализација пројекта
су остварени на начин
како је приказан у
предлогу пројекта,
стоји у извештају
реализатора. Пројекат
се реализовао током
децембра 2014.г.
Реализоване
активности:израда и
дистрибуција флајера,
организација
радионице, одржавање
радионице.

36.80
0,00

36.77
9,52

20,48

27.00
0,00

26.99
4,35

5,65
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оснивање УГ, рада
у тимовима,
успешну
мкомуникацију,
упознавање са
државним и
покрајинским
органима који се
баве младиома.
Предвиђена је
обука за 30
младих из свис
сеоских насеља
Сомбора.

НВО
Женска
Алтернати
ва

Хоћу
да
будем,
и
бићу!
–модел
карије
рног
вођења
и
савето
вања
младих
ОСИ у
активн
ој и
повеза
ној
локалн
ој
заједн
ици

УЖ Удахни
живот

Едукац
ија
младих
из
област
и
дискри
минаци
је

Пројекат развија
активности
каријерног вођења
и саветовања
младих ОСИ уз
поевезивање свих
извора ослонаца и
подршке овим
групама младих.
Пројектом је
предвиђено да се
кроз радионице
подигне ниво
информисаности и
свести младих као
и шире локалне
заједнице о
дискриминацији и
рањивим групама
младих.
Активности ће се
односити на полну
и родну
дискриминацију
младих са села са
посебним освртом
на младе Ромкиње.

Да, све планиране
активности су
реализоване на
садржајан начин,
мишљење је реализатора
пројкта.Реализатор се
суочио са смањењем
планираног буџета од
стране Комисије, а
затим и са касним
ребацивањем средстава
од стране Града на
рачун организације,
чиме је био угрожен и
сам пројекат. Пројекат
се реализовао у
периоду од 25.11 до
20.12.2013.године.Реал
изовае
активности:Инструктивн
и семинар на тему
каријерног вођења
младих
(ОСИ,представници
удружења ОСИ,
институција, НСЗ и
психолога/педагога);ин
дивидуални саветодавни
рад са 12 младих ОСИ и
њиховим родитељима,
евалуација.

У пројекту је
учествовало 10
корисника ромске
националности и 15
девојака и жена.

25.00
0,00

24.99
9,34

0,66

31.00
0,00

31.00
0,00

0,00

28

УГ
"Удружење
Родитеља
Сомбор

Друштво
подводних
активност
и Сомбор

Турнир
са
осмехо
м

Безбед
на
рекреа
ција
на
води

Реализоване 3
инклизивне
радионице.
У уторак 3.
Децембра у
термину од 17ч ,
30 нових
средњошколаца ће
се дружити на
турниту који ће
се организовати
поводом
обележавања 3.
Децембра
Међународног дана
особа са
инвалидитетом.
Средњошколци ће
се такмичити у
Болигу, по
тимовима и на
спонатани начин
уз дружење у
необавезној
атмосфери
упознати са
својим вршњацима
из ШОСО са домом
Вук Караџић
Основа овог
пројекта је,
едукација младих
по питању пливања
у речној
струји,запетљавањ
е у воденом
растињу, упадање
у воду са одећом
итд. Како би се
рекреација на
води могла
безбездно
упражњавати. Ово
би се постигло
кроз адекватна
предавања и
поедлу штампаних
брошура.

Циљеви пројекта су
реалозовани, по
мишљењу
реализатора.Пројекат
је реализован у току
децембра
2013.г.Реализоване
активности:Логистика у
вези припрема турнира;
Одржан турнир са преко
42 учесника и
посетилаца, и
репортажу од стране ТВ
Срећа; одштаампано 30
мајица.

Реализатор пројекта је
мишљења да је циљ
реализован. Трајанје
пројекта: 25.12.30.12.2013.г.
Реализоване
активности: штампање и
подела брошура о
безбедности на води;
практична показна
вежба и едукација
младих о безбедности
на води

27.20
0,00

23.27
9,48

14.50
0,00

14.50
0,00

3.920
,52
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2013
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СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАJ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ПО ПРВОМ И
ДРУГОМ КРУГУ ГРАДСКОГ КОНКУРСА "ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА МЛАДЕ 2013"

Шири контекст конкурса "ЛАП за младе 2013":
Градском конкурсом "ЛАП за младе 2013" расподељивало се 1.500.000,00 динара
у два конкурсна круга (по првом 1.000.000,00 дин а по другом 500.000,00
дин). У првом кругу је одобрено 19, а по другом кругу 11 пројеката.
лап за младе
ПРВИ КРУГ
ДРУГИ КРУГ
УКУПНО

Тражено
1.947.822,00
610.550,00
2.558.372,00

Одобрено
1.000.000,00
500.000,00
1.500.000

Утрошено (према
фин.извештајима)
962.295,48
453.280,71
1.415.576,19

Неутрошено
37.704,52
46.719,29
84.423,81

Према ЗПИ обрасцима је у оба круга повучено укупно:1.415.817,14 динара, а
према финансијским извештајима је утрошено 1.415.576,19 дин, што значи да
би разлику у износу од укупно 240,95 дин требало вратити у буџет Града
Сомбора.
Обавезе које су носиоци пројеката имали према Граду Сомбору:
Уговором о финансирању пројеката, носиоци пројката су се обавезали следеће:
1. Реализацију сваке појединачне активности Пројекта, корисник мора
најавити надлежним службама Градске управе минимум 7 (први круг)
односно 3 дана (други круг) пред одржавање активности, како би се
реализација пројекта учинила видљивом јавности и популацији младих
(члан 9., став 3.)
2. Рок за подношење завршног извештаја је 20.децембар 2013.г. за први
круг, односно 20.јануар 2014.г. за други круг (чл.12)
3. Наративни извештај подразумева један примерак попуњеног обрасца
наративног извештаја у коме се даје кратак опис активности (време,
место,
број
учесника,
остварени
резултати,
анализа
поклапања
остварених
резултата
са
очекиваним
резултатима);фотокопију
фотодокументације или ЦД са фотографијама са реализовања пројекта;
фотокопију
листе
учесника
тренинга/семинара/састанка
које
је
организован у склопу пројекта са датумом одржавања истог потписану
својеручно
од
стране
учесника
пројекта;
примерак
оригиналног
штампаног, аудио, видео или Интернет материјала који је настао у
склопу пројекта; фотокопију прес клипинга (фотокопије чланака
објављених
о
реализацији
вашег
пројекта
у
медијима
или
на
информативним веб сајтовима).

4. Финансијски извештај подразумева по две, од стране овлашћеног лица
организације потписане и печатиране фотокопије извода насталих током
реализације пројекта; по две фотокопије свих рачуна насталих у току
пројекта; по две фотокопије уговора насталих у току пројекта; попуњен
образац финансијског извештаја.
5. Прихвата се само завршни извештај који је потписан
овлашћеног лица и са печатом организације. ( чл.12)

од

стране

6. Предвиђене последице у случају неиспуњења обавеза:
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7. Уколико корисник буџетских средстава не поднесе завршни извештај о
трошењу средстава из члана 12. овог Уговора, или исти не поднесе до
20.децембра 2013/20.јануара 2014.године, неће му се разматрати
предлог пројекта за конкурс „ЛАП ЗА МЛАДЕ 2014“ (чл.13., став1.)
8. Уколико се утврди да је корисник ненаменски користио средства, иста
ће морати да врати у буџет (чл.13.)
9. Уколико се утврди да је корисник прекршио став 3. члана 9.
(обавештавање служби Градске управе - прим.З.М.), или није извршио
све кораке да пројекат учини медијски видљивим и доступним свим
корисницима са територије Града Сомбора (осим у случајевима када то
садржај самог пројекта изричито не налаже), сматраће се да је
корисник ненаменски утрошио средства намењена пројекту (чл.13.)
10.

Уколико се утврди да је Интернет материјал (веб сајтови, онлајн
платформе и сл.) који је израђен у склопу одобреног пројекта
средствима Града Сомбора неажуран или недоступан по истеку од годину
дана од момента завршетка реализације пројекта, Градска управа
задржава право да тражи повраћај средстава којима је финансирана
израда овог интернет материјала (чл.13.)

О мониторингу пројеката "ЛАП за младе 2013":
Савет за младе је предложио, а градоначелник Сомбора именовао Тим за
мониторинг и евалуацију ЛАПа за младе, у саставу:
• Негослав Настасић, представник Одељења за финансије Градске
управе Града Сомбора, за председавајућег
• Зорка Милошевић, координаторка Канцеларије за младе Града
Сомбора, за члана
• Тамара Стојковић, представница Савета за младе Града Сомбора, за
члана.
Тим се комисијски бавио мониторингом поднетих извештаја током
фебруара 2014 године. Састанци Тима се нису оодвијали у пуном
саставу, обзиром да је Тамара Стојковић на породиљском боловању Тим за мониторинг и евалуацију је деловао у саставу : Негослав
Настасић и Зорка Милошевић. О сваком поднетом завршном извештају је
сачињен кратка форма записника која је и приложена уз сваки предмет.
Тим за мониторинг је све пристигле завршне
извештаје проверио по следећим критеријумима:

наративне

и

финансијске

•

Рокови достављања завршног пројекта - да ли је завршни извештај
поднет на време или не ( у обзир су узети различити датуми
подношења завршних извештаја за први односно други круг конкурса)

•

Потпуност документације чији је садржај дефинисан уговором (да ли
је сва документација која је прописана уговором и поднета)

•

Транспаретност обавештавања младих - било најавом службама
Градске управе, или јавним позвима који су упућени ка младима

•

Потпуност и исправност финансијске документације

Напомена: У првом кругу "ЛАП за
младе 2013" КЗМ и Савет за младе
располажу са евиденцијом о најавама одобрених пројеката младима или КЗМу
(КЗМ је редовно прослеђивала најаве пројеката Савету за младе путем
мејлинг листе). Међутим, средства за други круг су одобрена свега пар
дана пред истек 2013.године тако да многа удружења нису имала времена да
обавештавају КЗМ Сомбор о својим активностима. Како се принцип
правовременог обавештавања НИЈЕ МОГАО применити на оба круга конкурса,
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иако је он јасно дефинисан члановима 9. и 13. потписаних уговора, КЗМ
Сомбор није поштовање ове уговорне обавезе могла узети у обзир ове
године.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ РЕАЛИЗОВАЊА ПРОЈЕКАТА:
Уговор о финансирању пројекта садржи неколико ставки које, када се све
поднесу, дефинитивно доказују реализацију пројекта. Те ставке уговора су
конкретно: листа учесника пројекта (уколико је врста активности таква) и
фотодокументација.
Прес
клипинг
је
добродошао,
али
не
може
бити
обавезујући, будући да се не може знати да ли ће медији најавити активности
или не. Најбољи механизам транспаретности јесте најава активности КЗМу
Сомбор, међутим, овај механизам је био потпуно неупотребљив у другом кругу
конкурса.
Удружења која НИСУ најавила реализацију активности КЗМу у првом кругу
конкурса, ни путем мејла, нити усмено, нити путем телефона:
1. Удружење грађана "Акција сада" Сомбор за пројекат "Где? Шта? Како?"
2. Удружење грађана "Заједница" Сомбор за пројекат "Субота за вас и нас"
3. Удружење грађана "Одред извиђача Раванград" Сомбор
"Примењена
рециклажа"
АНАЛИЗА ПРИСТИГЛИХ ЗАВРШНИХ ИЗВЕШТАЈА
ЛАП за младе

Склопљено
уговора

Одустало
пројекта

од

ПРВИ КРУГ

19

2
УГ"Синергија"
пројекат
"Нећу дрогу и
алкохол"
Удружење Рома
Беаша
"Румунка"
пројекат
"Коректни
термини"

Није
поднело
извештај
на
време
5
Удружење
Рома
"Bahtale
Rroma"
Сомбор
УГ"Сомборски
омладински
Боом"
Добровољно
ватрогасно
друштво
Станишић
Еколошко
удружење
"Брчак"
Станишић
УГ"Тромеђа"

Има
потпуну
документацију
5
Удружење
старих
уметничких
заната...
Центар
за
друштвени
развој
Кљајићево
(само један од
два
пројекта
има
потпуну
докуемнтацију)
Удружење
"Центар
невладиних
организација
Сомбор" Сомбор
(оба пројекта
су
у
потпуности
оправдана)
Удружење
грађана
"Подунав"Бачки
Моноштор
Удружење
"Сомборски

33

едукативни
центар" Сомбор
ДРУГИ КРУГ

УКУПНО:

11
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1
Удружење
родитеља
Сомбор
пројекат
"Подршка
обука
за
младе
личне
пратиоце..."
3

0

1
Радио
клуб
"Никола Тесла"

5

6

Удружења која су одустала од реализације пројеката:
1. Удружење грађана "Синергија" Бачки Моноштор са пројектом "Нећу дрогу
и алкохол"
2. Удружење Рома Беаша "Румунка" Бачки Моноштор са пројектом "Коректни
термини"
3. „Удружење родитеља Сомбор“
са пројектом "Подршка – обука за младе
личне пратиоце деце и омладине са сметњама у развоју"
Удружења која су у потпуности и на време поднела завршни наративни и
финанисијски извештај су:
1. Удружење старих и уметничких заната и домаће радиности Сомбор
2.
3.
4.
5.

Удружење "Центар невладиних организација Сомбор" Сомбор
Удружење грађана "Подунав"Бачки Моноштор
Удружење "Сомборски едукативни центар" Сомбор
Радио клуб Никола Тесла Сомбор

Удружења која нису поднела завршни извештај на време (према уговору, рок за
подношење извештаја је био 20.12.2013.г., односно 20.01.2014.г.):
1. Удружење Рома "Bahtale Rroma" Сомбор није доставило на време завршни
извештај пројекта "Људска права младих - Летујмо код куће" из
оправданих разлога (изненадна смрт координатора пројекта).
Напомена: Извештај је накнадно достављен 25.априла 2014.г.
2. УГ"Сомборски
омладински
Боом"
завршни
извештај
доставило
31.12.2013.г. чиме је рок за доставу прекорачен 11 дана
3. Добровољно ватрогасно друштво Станишић је завршни извештај поднело
31.12.2013.г. чиме је рок прекорачен са 11 дана
4. Еколошко удружење "Брчак" Станишић је поднело завршни извештај
31.12.2013.г. чиме је рок прекорачен за 11 дана
5. УГ"Тромеђа" је завршни извештај поднело 22.01.2014.г. чиме је рок
прекорачен за месец дана.
Закључак:
Удружења
грађана:
УГ"Сомборски
омладински
боом",
УГ"Тромеђа",
"Добровољно ватрогасно друштво Станишић", Еколошко Удружење "Брчак"
Станишић и Удружење Рома "Bahtale Rroma" су прекорачили рокове за
подношење завршног извештаја, чиме су прекршили члан 13. потписаног
уговора, те им се неће разматрати пројекти у ЛАПу за младе 2014.г.
Удружења нису поднела потпун извештај:
Пошто је КЗМ утврдила непотпуност поднетих извештаја, упутила је дописе
свим доленабројаним удружењима, тражећи од њих да допуне недостајуће
материјале у року од 3 дана од дана пријема обавештења. Допуне су се
предавале на Писарници Градске управе.
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НЕНАМЕНСКИ УТРОШЕНА СРЕДСТВА:
• Одред извиђача "Раванград" је у пројекту "Примењена рециклажа"
ненаменски утрошио 5.000.00 дин и иста jе применом става 2. члана 13.
потписаног Уговора вратиo у буџет.
Објашњење: Спецификацијом одобрених трошкова, комисија је ОИ "Раванграду"
одобрила
5.000,00
дин
за
намену:
израда
интернет
презентације.
ОИ"Раванград" је повукао ова средства у пуном износу. Утрошак у износу од
5.000,00 дин, ОИ "Раванград" је оправдао рачуном Агенције "Соинфо"
бр.116/2013, а ова је трансакција потврђена на изводу бр.45. Међутим, Тим
за мониторинг и евалуацију је приметио да се нигде у наративном извештају
пројекта не помиње сајт, те је тражена допуна од ОИ "Раванград". У
објашњењу које је путем Писарнице заведено под бројем 401-668/13
дана:12.марта 2014.г. ОИ "Раванград" је навео следеће:
"...за потребе пројекта није креиран посебан сајт пошто то није могуће
урадити за 5.000,00 дин колико нам је одобрено на конкурсу.Све информације
о свим нашим активностима па и примењеној рециклажи се налазе на Одредском
сајту ".
Из оваквог одоговора ОИ"Раванград" следи да сајт никада није ни израђен,
иако је за њега утрошено 5.000,00 дин. Будући да су средства ненаменски
утрошена, упућен је допис ОИ "Раванград" са инструкцијом у вези са
повраћајем средстава, те су иста, у износу од 5.000,00 дин враћена у буџет
Града Сомбора.
НЕПОСТОЈАЊЕ МЕХАНИЗАМА ОБАВЕШТАВАЊА ТОКОМ ДРУГОГ КРУГА КОНКУРСА:
Проблем са пројектима другог круга је био у томе што су средства јако касно
опредељена,
а повлачена су до последњег дана до када је Одељење за
финансије прихватало налоге за исплату - у оваквој ситуацији је за многа
удружења било немогуће да најаве своје активности или обавесте КЗМ Сомбор о
истима.
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ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ И
УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ПО ПРОЈЕКТИМА:
Назив
реализато
ра
проејкта

Удружење
старих и
уметнички
х заната
и домаће
радиности
Сомбор
Удружење
"Центар
невладини
х
организац
ија
Сомбор"
Сомбор

Удружење
грађана
"Центар
за
друштвени
развој"
Кљајићево

Назив
пројекта

"Радиониц
е старих
и
уметнички
х заната
и домаће
радиности
Сомбор за
младе"
"Координа
ција
парламент
аризма"

"Активира
ј свој
свет подстицањ
е младих
особа из
руралних
средина
на
друштвени
активизам
"

Кратак
опис
пројекта

Одржавање 6
радионица за
младе са
практичним
показивањем
старих
заната дорада или
израда
предмета на
традиционалн
е
начине.Проје
кат
подразумева
и
организовање
изложбе
насталих
радова.
Организовање
дводневног
тренинга са
12
заинтересова
них
представника
уч.парламена
та у
Сомбору.
Пројекат ће
укључити
мин.3 средње
школе.
Организовање
четвородневн
ог тренинга,
у два
модула, који
оснажује до
20 учесника
из Кљајићева
и
Стапара.Трен
инзи се
одвијају у
ова два
места. Теме
обука:
писање
пројеката,

Реализоване
активности
према
достављеном
завршном
извештају
Реализовано 4
креативних
радионица на
којима су
углавном били
средњошколци
(25
особа/радионици
). Реализоване
активности:
Анкетирање 100
младих, израда
плаката и веб
сајта;
реализација 4
радионице које
је прошло
укупно 100
младих;
извештај
донатору.
Одржана
дводневна
радионица на
којој су
учествовало 10
ученика/радиони
ци. Обрађене
теме:дечјих
права,
уч.парламената,
тимског рада,
лидерства и сл.
Тренингу је
присуствовало 6
младих
Кљајичевћана и
две особе из
СЕЦа, што значи
да је 6 особа
из рањивих
категорија
(млади из
руралних
области).Реализ
оване
активности:кому
никација
пројектног
тима, промоција

Одобр
ена
средс
тва

50.00
0
Дин.
30.00
0
Дин.

Утроше
на
средст
ва

Неутро
шена
средст
ва

49.959
,63

40,37

28.999
,38

1.000,
62

79.400
,00

600,00

80.00
0
Дин.
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планирање
јавних
догађаја,
волонтеризма
младих и сл.

Удружење
грађана
"Акција
сада"
Сомбор

Музичко
друштво
"Мusica
Viva"
Светозар
Милетић

"Где?
Шта?
Како?"

"Од бубња
до
гласа
допуна
пројекта"

Израда
интернет
портала који
садржи
информације
о садржајима
за младе,
едукацијама
и јавним
догађајима
за младе,
стипендије,
студијска
путовања и
сл.
Пројектом ће
се обучити
представници
заинтересова
них
организација
да уређују и
воде портал.
Организовање
две
музичке
радионице
ансанбала
удараљки
"Балканска
лавина"
и
вокалног
ансамбла
"Музика
Вива".
Организовање
заједничког
концерта ова
два ансамбла
на коме ће
се,
између
осталог,
представити
музички
производи
ових
радионица.

пројекта на
ФБу,
Соинфо.оргу и
сајту
Кљајићева;
тренинг у два
модула у
трајању од 4
дана коме је
присуствовало 8
учесника/дану;
извештавање
путем ФБа о
постигнутим
резултатима
пројекта

Пројетом је
финансирана
само израда веб
портала.Израђен
је сајт, који
користи 8
организација;из
рађен
административни
панел, и промо
спот
Реализовани
циљеви
пројекта.
Активности које
су се
одвијале:припре
ма радионица и
концерата,
медијска
презентација у
Соновинама,
Соинфоу, ТВ
Среће ; одржане
музичке
радионице;
заједнички
концерт два
ансамбла;
обрада видео
материјала и
постављање
најутјуб;
прикупљање
медијских

32.00
0
Дин.

32.000
,00

0,00

35.000
,00

0,00

35.00
0
Дин.
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Удружење
грађана
"Подунав"
Бачки
Моноштор

Удружење
грађана
"Сомборск
и
омладинск
и
БООМ"
Сомбор

Удружење

"РЕГЕНЕРА
ЦИЈА
ДУНАВА"

"Сомборск
о лето за
младе
2013"

"Обука

Организовање
традиционалн
е прославе
Међ.Дана
Дунава кроз
еколошкомузички
фестивал у
Бачком
Моноштору.Фе
стивал траје
2 дана а
подразумева
музичке
садржаје,
округли сто
на тему
сарадње
Мађарске и
Србије на
тему заштите
жив.средине
и културе, и
еколошке
радионице за
децу.
Обележавање
Међунродног
дана младих
-12.августа
кроз
одржавање 3
радионице за
20 волонтера
манифестациј
е на
темуволонтер
изма, тим
билдинга,
управљања
јавним
догађајем и
сл.;
промоција
манифестациј
е,
организовање
музичких и
пратећих
едукативних
садржаја
током тог
дана,
снимање фото
и видео
документациј
е
Пројекат

извештаја;писањ
е наративног
извештаја.

Задовољни
реализованим
активностима:
Припрема
програма за
"Дан Дунава" у
којима је
учествовало око
20 младих: 10
чланова
удружења и 10
волонтера;
дводневне
еколошке
радионице са
децом:учешће
око 2.000
младихи 50
деце, као и 20
волонтера;
промоција
пројекта.
манифестација
одржана
5.годину за
редом.
Реализоване
активности:
јавни позив за
волонтере (21
пријављен
волонтер),одржа
вање три модула
радионица,
дизајнирање,
израда
пропагандног
материјала;
постављање
инфо-пултева у
граду;
организовање
Музике на
точковима;
Организовање
поп-рок
концерта;Снимљњ
е и видео
документација;
организовање
пратећих
садржаја у
кабареу;
евалуација
пројекта
Радионице су

50.00
0
Дин.

50.000
,00

0,00

193.00
0,00
30.000

2.000,
00
0,00

195.0
00
Дин.

30.00

38

"Добровољ
но
ватрогасн
о друштво
Станишић"
Станишић

младих за
пружање
прве
помоћи
и
о
њеном
значају"

Удружење
"Центар
невладини
х
организац
ија
Сомбор"
Сомбор

"Здрава
рекреациј
а"

Удружење
грађана
"Синергиј
а"
Бачки
Моноштор

"Нећу
дрогу
и
алкохол"

предвиђа 6
трочасовних
радионица за
25 младих
људи о
значају и
пружању прве
помоћи.

Дводневна
обука 15
заинтересова
них младих о
основним
знањима из
области
безбедности
младих,
здравим
стиловима
живота
Организовање
5
целодневних
радионица за
групу од 12торо младих
ромске и
неромске
популације,
на тему
штетности
ПАСа
(психоактивн
е
супстанце).
Интервјуисањ
е 100
мештана
Б.Моноштора
на тему
ПАСа.

извели Бета
Олах и Кристина
Бодрожић у Дому
културе у
Станишићу.Током
6 радионица
обрађене су
теме:значај
пружања прве
помоћ; основни
ел.пружања прве
помоћи;организо
вање спашавања
у
несрећи;посебно
у пожару;давање
вешт.дисања и
сл. Едукаторке
процењују да је
ниво усвојених
знања 80%.На
обукама је
присуствовало
између 20 и 30
особа.
Реализоване
активности:
припрема
пројекта,
организовање
дводневне обуке
на којој је
учествовало 11
учесника дневно
на тему:
наркоманија,
АИДС, ППБ,
алкохолизам,
трговина
људима, насиље;
завршни
извештај

ОДУСТАЛИ ОД
ПРОЈЕКТА

0
Дин.

,00

32.00
0
Дин.

31.240
,00

760,00

20.00
0
Дин.

20.000
,00
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Удружење
"Сомборск
и
едукативн
и центар"
Сомбор

Удружење
Рома
Беаша
"Румунка"
Бачки
Моноштор

Удружење
Рома
"Bahtale
Rroma"
Сомбор

"ОХРАБРИ
СЕ,
ОБРАТИ СЕ
- програм
психолошк
е подршке
младима
путем
онлајн
информиса
ња
и
саветовањ
а"

"Коректни
термини"

"Људска
права
младих
Летујмо
код куће"

Организовање
трибине на
исту тему .

Успостављање
бесплатног
психолошког
саветовалишт
а за младе
путем
електронске
поште.Пројек
ат
подразумева:
мин 2
промотивне
радионице на
тему здравља
младих,
успостављање
мејл
саветовања
Организовање
едукације за
стручњаке
различитих
пофила,
представнике
медија,
просветне
раднике,
послодавце и
представнице
јавне
институције
Организовање
едукативних
излета за
групу од 25
ромских
младих из
Сомбора и
околних
насеља.
Едукативни
излети
подразумевај
у: обилазак
еколошке
учионице у
Бездану,
боравак у
природи,
обилазак ЗОО
врта у
Колуту,
обилазак
Сомбора и
сл. У току

Циљ реализован,
према мишљењу
реализатора
пројекта. У
пројекту је
учествовало 14
младих,а 4
младих се
обратило на
психолошко
саветовање
путем е мејла.
Овај пројекат
указује да је
јављање
стручњациа и
тражњење
психолошке
помоћи табу
тема међу
младима.
Реализоване
актиности:

ОДУСТАЛИ ОД
ПРОЈЕКТА

НИСУ ПОДНЕЛИ
ИЗВЕШТАЈ СМРТНИ СЛУЧАЈ
КООРДИНАТОРА
ПРОЈЕКТА

85.00
0
Дин.

85.000
,00

0,00

13.00
0
Дин.

13.000
,00
50.00
0
Дин.

50.000
,00

0,00
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Удружење
грађана
"Заједниц
а" Сомбор

Удружење
"Аероклуб
Сомбор"

"Субота
за вас
нас"

излета се
изводе
радионице на
тему ромског
језика и
ромске
културе.
и

"ПРОМОВИС
АЊЕ НАУКЕ
И

Реализација
3
једнодневна
семинара за
групу од 15торо младих
са сметњама
и тешкоћама
у развоју и
/ или учењу.
Израда
промотивног
спота са
материјалом
који је
снимљен на
овим
радионицама.
Радионица са
групом 25
младих из

Циљ је
оснаживање
младих из
социјално
угрожених група
за активно
учествовање у
заједници.У
пројекту
учествовало 12
особа са ОСИ и
исто толико
родитеља.
Реализоване
активности:осве
жење за
радионице;матер
ијал за
радионице;израд
а промоспота.
Радионица се
одржала на ПИКу.Иако је
првобитно
планирано 3
радионице,
одобрена
средства су
омогућила
одржавање само
једне
радионице.Преда
вачи су
били:Здравко
Јовишић (УГ
Заједница) и
Маринела
Шћепановић
(Друштво
дефектолога
Србије).Теме
одржане
радионице: Ми
волимо
природу;играмо
се заједно;моји
другари; радимо
нешто
заједно...Промо
тивни спот је
емитован током
јула на
Сомбор.ТВ
На пројекту је
учествовало 25
младих из

30.00
0
Дин.

50.00
0
Дин.

29.999
,67

0,33

49.840
,00

160,00
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Сомбор

СТВАРАЛАШ
ТВА
МЛАДИХ"

Сомбора и
околних
насеља, о
развоју
ваздухопловн
е и космичке
техничке
опреме и
технологије.
Млади ће
израдити
конструкције
ракета са
траком и
падобраном и
на аеродрому
лансирати
исте.

Удружење
грађана
"Волонтер
" Сомбор

"Стазом
природе"

Организовање
5-дневног
едукативноистраживачко
г кампа на
којем група
од 30
ученика
средњих
школа из
Сомбора у
сарадњи са
студентима
биологије
истражују
флору и
фауну
(насеље
Швраке,
Горње
Подунавље...
). Учесници

средње школе у
Сомбору, две
основне школе у
Сомбору и једне
сеоске основне
школе. Јавне
догађаје је
пратило око 25
родитеља.У
пројектне
активности
укључена 1
особа из
рањивих
катгорија.Проје
ктом је
извршена
конструкција
трупа,
стабилизатора и
система за
успоравање пада
ракете након
лансирања.Сваки
учесник
радионице је
израдио свој
примерак
ракете.
Лансирање
ракета обављено
на спортским
теренима ОШ
"Д.Обрадовић".
Моделар
Аероклуба је у
дворишту Средње
техничке школе
демонстрирао
лет
хексакоптера.
Циљеви
реализовани.
Пројекат
обухватио 30
ученика
завршних
разреда средњих
школа, и 15
студената
биологије и
екологије.
Реализоване
активности:прој
екат промовисан
у 4 средње
школе пред око
150 ученика; 4
дана радионица
и теренског
рада са 30
средњошколаца и
15 студената

87.00
0
Дин.

87.000
,00

0,00
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Удружење
грађана
"Одред
извиђача
Раванград
" Сомбор

Удружење
"Тромеђа"
Сомбор

"Примењен
а
рециклажа
"

"Природа
пре
свега"

кампа ће
радити у
склопу 5
секција:
микробиолошк
а,
ботаничка,
херпетолошка
,
мамолошко/ен
томолошка и
оринтолошка.

Група од 20торо младих
из Сомбора
пролази
едукативнозабавни
програм на
теме
рециклаже и
израђује
ветрењаче за
пуњење
мобилних
телефона
Чишћење,
кошење
и
уређивање
излетишта
"Тромеђа"
ангажовањем
30
младих
волонтера

билогије/еколог
ије; евалуација
пројекта.

Циљеви
реализовани.
Група од 20
младих од којих
их је 6 из ОСИ
учествовало у
пројекту.
Реализоване
активности:
Објављивање
позива за
учешће на
семинару;
припрема
материјала,
осмишљавање
програма;
израда и
постављање
интернет
презентације;
одржавање
семинара са 23
особе,
промоција
резултата,
евалуација
пројекта.
Корисници овог
пројекта -7
волонтера и око
3.000,00
грађана који
користе
"Тромеђу" као
излетиште.
Реализоване
активности:
Машинско кошење
траве (7
волонтера) и
купљење смећа и
грања

21.00
0
Дин.

20.857

143,20
80.00
0
Дин.

80.000
,00

0,00
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Еколошко
удружење
"Брчак"Ст
анишић

„Удружење
родитеља
Сомбор“

УГ“Подуна
в“Бачки
Моноштор

"Уређење
купалишта
на
еколошком
кампу"

Подршка –
обука за
младе
личне
пратиоце
деце и
омладине
са
сметњама
у развоју

Популариз
ација
пољ.произ
водње и
занатства
међу
младима

Уређење
обале језера
на еколошком
кампу у
Станишићу
(чишћење и
дезинфекција
језера,
шишање
траве,
подизање
песка,
чишћење дна
језера,
испирање
дна,
хлорисање
воде...) од
стране 20
младих
волонтера из
Станишића.
За учеснике
је обезбеђен
ручак.
Пројекат се
завршава
промотивним
рок
концертом

Едукација
постојећих и
нових
лич.пратилац
а и подизање
њихових
компетенција

Оспособљавањ
е младих о
умет.занатим
а и
вештинама

30.00
0
Дин.

Уређено
купалиште који
користе сви
становници
Станишића.
Реализоване
активности:
обавештавање
учесника, радна
акција са 15
особа, припрема
за журку коју
је организовало
5 особа, рок
концерт, и
распремање
простора
(учествовало 15
особа).

ПРОЈЕКАТ НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАН
На пројекту
учествовало 80
младих, деца и
мештани
Моноштора.Проје
кат је указао
младима на
основне
карактеристике
старих заната у
Моноштору;реали
зована
креативна
радионица а
настали
производи су
изложени.
Реализоване
активности:једн
одневна
креативна
радионица (22
младих

30.000
,00

45.40
0,00

0,00

40.00
0,00

39.742
,00

0,00

45.400
,00
Дин.

258,00
Дин.
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Месно
културно
просветна
заједница
СТАПАР

„Центар
за
друштвени
развој“
Кљајићево

„Нешто
наше
стапарско
“

Youth
(im) puls

Укључивање
младих,
активних у
локалним
КУДовима и
омл.организа
цијама у
припреми
традиционалн
е хране
Стапара.Део
хране која
ће настати
на
радионицама
ће бити
донирана
соц.угрожени
ма из
Стапара

Једнодневна
радионица,
улична
акција и
конференција
које имају
за циљ да
информишу и
едукују
младе људе о
могућностима
остваривања
људских
права

учесника);едука
ција о ум. и
старим занатима
и изложба
фотографија (30
учесника),
одржаванје
радионице током
сајма (30
младих
учесника);сајам
пољопривредних
и занатских
производа (50
младих
учесника)
Пројекат у
целости
реализовао циљ
због ког је
настао.Реалитзо
авне
активности:прип
рема простора
за рад;припрема
теста за
листару и
испечени колачи
уз учешће 15
учесника,
уручен колаг
социјално
угроженој
многочланој
породици из
Стапара;
дегустација
колача и
дружење са
учесницима
пројекта.
У пројекту је
учествовало 25
особа, промо
материјал је
добило више од
400 особа,а
грађани су се о
пројекту
информисали
путем
медија.Реализов
ане активности:
Радионица за
младе(4
особе);јавна
акција на којој
је подељено
преко 400
примерака промо
материјала;конф
еренција на
којој су

35.00
0,00

34.980
,00

20,00
Дин.

28.00
0,00

27.183
,90

816,10
Дин.

45

УГ
„Акција
сада“

Друштво
подводних
активност
и Сомбор

„Бирам да
волонтира
м“

„Тихо“

Дистрибуција
едукативног
материјала о
волонтеризму
. Едукација
младих о
волонтеризму
и бесплатном
раду.
Уређење
простора
Друштва, и
пројекција
филмова и
изложбе
фотографије
подводног
деци и
младима.
Филови су
документарни
и снимани су
од стране
чланова
Друштва.
Након
пројекције
се са
младима и
децом изводи
радионица на
тему
подводног
света у циљу
афирмације

презентовани
резултати
пројекта (око
20 присутних);
евалуација
пројекта
Циљ
реализован.Анке
тирано више од
1000
средњошколаца.Р
еализоване
активности:Изра
да упитникаанкетирано више
од 1.000
средњошколаца;
одштампано
преко 5000
флајера од чега
је 2000
дистрибуирано у
граду а 30000
по селима;
снимљена 1
емисија прилог. У
извештају се
наводи да је
емисија
уступљена
локалним ТВ
станицама, али
није наведено
којим, нити да
ли је икада
емитована.

Око 50
корисника овог
пројекта.
Реализоване
активности:Прој
екција филова
са ронилачком
тематиком и
уређење
простора.
Приказивани су
филмови које су
снимали чланови
ронилачког
клуба као и
најбољи филмови
из света.

52.00
0,00

52.000
,00

0,00
Дин.

40.00
0,00

39.786
,50

213,50
Дин.
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ДВД
Станишић

Рукометни
клуб
Чонопља

УЖ Удахни
живот
Станишић

Значај
волонтери
зма као
система
друштвене
вредности

„Бесплатн
а школа
спорта за
младе“

Знање је
снага

бављења
ронилаштвом.

Организовање
трибине,
видео
презентација
на тему
волонтеризма
и
волонтерска
јавна акције
младих ДВДа
и из
Станишића

Тренинзи
вежбе снаге,
рад са
лоптом,
тактички
елементи
игре,
правилан
развој
младих за
спорт,
мерење
основних
моторичких
способности
3 едукација
за младе у
сарадњи са
ОШ Станишић
и центар за
социјални

На пројекту је
учествовало 30
младих.
Реализоване
активности:Триб
ина за младе на
којој је
учествовало 15
младихиз села,
15 ватрогасаца
и 5 чланова
управе ДВДа, МЗ
Станишић и
представника ВС
Сомбор;видеопројекција о
волонтерском
раду друштава
из Станишића на
којој је
учествовало 30
младих и 8
представника
институција,
волонтерска
акција у којој
је учествовало
25 младих и 6
представника
удружења.
Пројекат је
реализован у ОШ
Мирослав Антић
у Чонопљи - у
пројекту је
учествовало 26
полазникапројекат је
подразумевао
моторичка
мерења, вежбе
снаге,
координације,
упознавање са
превенцијом
насиља,,
неговање фер
плеја и здравог
начина живота.
Пројекат је
крунисан
одласком на
рукометну
утакмицу у Нови
Сад.
У едукацији о
превенцији
менталног и
физичког
здравља односно
ризичног

51.00
0,00

51.000
,00

0,00
Дин.

35.20
0,00

35.200
,00

0,00
Дин.

33.00
0,00

33.000
,00

0,00
Дин.
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рад на теме:
насиља међу
младима,
полнопреноси
ве болести и
болести
зависности
од ПАСа

УГ
„Заједниц
а“

Радио
клуб
Никола
Тесла
Сомбор

„Активни
у
заједници
“

Основе
програмир
ања на
језику
ЈАВА

Припрема и
реализација
низа
активности
омладине са
сметњама у
развоју

Упознавање
са
програмским
језиком ЈАВА
који није
саставни део
редовног
наставног
програма у
струч.средњи
м школама.

понашања младих
је учествовало
50 ученика 8.
разреда ОШ у
Станишићу.
Реализоване
активности: Три
едукације за
младе о здравим
стиловима
живота и
очувању
менталног и
физичког
здравља. На
едукацијама су
учествовали
представници
ЦСРа и ОШ, као
и УЖа
У пројекту је
учествовало 12
особа са
посебним
потребама.Реали
зоване
активности:наба
вка и припрема
материјала за
радионице;израд
а е шопа за
пласман
производа;рад е
шопа;израђен 1
промо спот и
емитован на
локалном
медију;израђено
и дистрибиурано
1000 флајера и
50 плаката.
У пројекту
учествовало 30
ученика 2.,3. и
4. разреда
средње школе
као и 6
наставника
ШОСО.Пројектом
је успостављена
виртуелна
учионица и она
је активна и по
завршетку
пројекта.
Реализоване
активности:пози
вање ученика да
се пријаве на
пројекат
(пријављено 40
средњошколаца);
припрема

66.00
0,00

65.988
,31

11,69
Дин.

74.40
0,00

74.400
,00

0,00
Дин.
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курса;одржавање
20 часова који
је пратило 25
ученика,
евалуација
пројекта кроз
коју је измерен
степен
усвојеног знања
- велики
проценат
учесника
пројекта је
стекао
планирани опсег
знања.

Анализа реализованих мера ЛАПа за младе у 2013.години:
У првој години реализације ревидираног ЛАПа
реализовано је укупно 22 од 72 мере ЛАПа,
планираних мера.

за младе Града Сомбора,
односно 30,5% целокупних

Спроведене су активности попут: радионице за младе; изложба фотографија,
сајам
пољопривредних
и
занатских
производа,
промотивне
активности,
концерти, израђивани су сајтови, пром,мотивни спотови, изведено је
истраживање међу средњошколцимана тему волонтеризма; успостављено је
бесплатно психолошко онлајн саветовалиште; демонстрација рада летелица,
курс програмског језика ЈАВА за младе, еколошке акције чишћења јавних
површина и сл.
У реализованим активностима је учествовало око 510 особа (према подацима
које су доставила удружења реч је о 513 особа).

ПРИОРИТЕТИ
1.
ПОДСТИЦАЊЕ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ
СВИХ ОБЛИКА
ЗАПОШЉАВАЊА,
САМОЗАПОШЉАВАЊ
А И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
МЛАДИХ

МЕРЕ
1.3.1. Промовисање бављења
пољопривредом и упознавање
младих са примерима добре
праксе из области
пољопривреде, занатства и
задругарства

1.3.1.Реализација 4 радионице
које је прошло укупно 100
младих
1.3.1. На пројекту учествовало
80 младих, деца и мештани
Моноштора.Пројекат је указао
младима на основне
карактеристике старих заната у
Моноштору;реализована
креативна радионица а настали
производи су изложени.
Реализоване
активности:једнодневна
креативна радионица (22 младих
учесника);едукација о ум. и
старим занатима и изложба
фотографија (30 учесника),
одржаванје радионице током
сајма (30 младих
учесника);сајам пољопривредних
и занатских производа (50
младих учесника)
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2. ПОДСТИЦАЊЕ
МЛАДИХ ДА
АКТИВНО
УЧЕСТВУЈУ У
ДРУШТВУ

2.1.1.Едуковати, оснажити и
мотисати уч. и
ст.парламенте, као и
професоре о користима
функционалних парламената
2.2.2. Подстицање
омладинског активизма, а
посебно насељима где је
исти слабо развијен
2.2.6. Подизање политичке
свести младих и оснаживање
за демократско деловање
2.3.2.Израда
обједињавајућег сајта који
садржи информације о
актуелним садржајима и
организацијама за младе у
Сомбору и околини

1.3.1. 15-торо младих
учесника правило традиционалну
стапарску храну, уручен колаг
социјално угроженој
многочланој породици из
Стапара; дегустација колача и
дружење са учесницима пројекта
2.1.1.Одржана дводневна
радионица на којој су
учествовало 10
ученика/радионици. Обрађене
теме:дечјих права,
уч.парламената, тимског рада,
лидерства и сл.
2.2.2. Тренинг реализован кроз
два модула (у укупном трајању
од 4 дана). Читав тренинг
прошло 8 учесника/дану;
Напомена: Тренинг прошло 6
особа из рањивих категорија
(млади из руралних области)
2.2.6. У пројекту је
учествовало 25 особа, промо
материјал је добило више од
400 особа,а грађани су се о
пројекту информисали путем
медија.Реализоване активности:
Радионица за младе(4
особе);јавна акција на којој
је подељено преко 400
примерака промо
материјала;конференција на
којој су презентовани
резултати пројекта (око 20
присутних);
2.3.2. Израђен је сајт, који
користи 8 организација;израђен
административни панел, и промо
спот.

3. УНАПРЕЂЕЊЕ
КАПАЦИТЕТА
ОРГАНИЗАЦИЈА
МЛАДИХ И
ОРГАНИЗАЦИЈА
КОЈЕ СЕ БАВЕ
МЛАДИМА У
СОМБОРУ

2.3.2. Анкетирано више од 1000
средњошколаца.Реализоване
активности:Израда упитникаанкетирано више од 1.000
средњошколаца; одштампано
преко 5000 флајера од чега је
2000 дистрибуирано у граду а
30000 по селима; снимљена 1
емисија - прилог.
x

4. ОМОГУЋАВАЊЕ
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КВАЛИТЕТНОГ
ПРОВОЂЕЊА
СЛОБОДНОГ
ВРЕМЕНА МЛАДИХ

4.2.1.Подршка активностима
које имају за циљ
преиспитивање система
вредности младих и друштва
4.2.2. Подршка
иницијативама младих из
града и села за
организовање садржаја
сходно њиховим потребама
4.2.3. Организовати летње
манифестације за младе у
граду и околним насељима уз
подршку постојећим
манифестацијама које су
успешно реализују
претходних година.

5.: БЕЗБЕДНОСТИ
МЛАДИХ И
ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ
СТИЛОВА ЖИВОТА

5.1.1. Едукација младих о
здравим стиловима живота
очувању менталног и
физичког здравља, подршка
активностима у циљу
побољшања безбедности
младих.
5.1.2. Подршка стручном
саветовању младих из
области психологије,
сексуалности, здравствене
неге, превенције насиља,
успостављања здравих односа
са другим особама и осталих
областих интересантних
младима

4.2.2. Одржане музичке
радионице а као резултат рада
је организован један
заједнички концерт два
ансамбла - Музика виве и
Балканске лавине; обрађен
видео материјал и постављен на
Јутјуб
4.2.3. У припреми програма
"Дан Дунава" учествовало око
20 младих,10 чланова удружења
и 10 волонтера;
одржане дводневне еколошке
радионице са децом:учешће око
2.000 младихи 50 деце, као и
20 волонтера
4.2.3.Реализована
манифестација "Сомборско лето
за младе" 5.годину за редом.
Одржавано три модула радионица
за 21 волонтера "Сомборског
лета", организовање Музике на
точковима; Организовање попрок концерта; организовање
пратећих садржаја у кабареу;
5.1.1. Радионице су извели
Бета Олах и Кристина Бодрожић
у Дому културе у
Станишићу.Током 6 радионица
обрађене су теме:значај
пружања прве помоћ; основни
ел.пружања прве
помоћи;организовање спашавања
у несрећи;посебно у
пожару;давање вешт.дисања и
сл.
Едукаторке процењују да је
ниво усвојених знања 80%.
На обукама је присуствовало
између 20 и 30 особа.
5.1.1. Организовање дводневне
обуке на којој је учествовало
11 учесника дневно на тему:
наркоманија, АИДС, ППБ,
алкохолизам, трговина људима,
насиље;
5.1.1. У едукацији о
превенцији менталног и
физичког здравља односно
ризичног понашања младих је
учествовало 50 ученика 8.
разреда ОШ у Станишићу.
Реализоване активности: Три
едукације за младе о здравим
стиловима живота и очувању
менталног и физичког здравља.
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На едукацијама су учествовали
представници ЦСРа и ОШ, као и
УЖа
5.1.2. Успостављаено бесплатно
психолошко саветовалишта за
младе путем електронске поште
на које се пријавило 4
особе;14 младих прошло
дводневну радионицу
6.ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ЈЕДНАКИХ ШАНСИ ЗА
СВЕ МЛАДЕ, А
ПОСЕБНО МЛАДИХ ИЗ
РАЊИВИХ ГРУПА

6.2.3. Оснаживање младих за
прихватање различитости,
борбу против дискриминације
и информисање о
антидискриминационим
механизмима у Р. Србији
6.3.1. Подршка обукама за
стицање неопходних
социјалних вештина младих
из рањивих група

7.ПОДСТИЦАЊЕ
ИНОВАЦИЈА,
СТВАРАЛАШТВА И
ТАЛЕНАТА МЛАДИХ

7.2.3. Подршка активностима
којима се промовише наука и
стваралаштво младих на
младима прихватљив начин

6.3.1. У пројекту учествовало
12 особа са ОСИ и исто толико
родитеља. Реализоване
активности:освежење за
радионице;материјал за
радионице;израда промоспота.
Радионица се одржала на ПИКу.Иако је првобитно планирано
3 радионице, одобрена средства
су омогућила одржавање само
једне радионице.Предавачи су
били:Здравко Јовишић (УГ
Заједница) и Маринела
Шћепановић (Друштво
дефектолога Србије).Теме
одржане радионице: Ми волимо
природу;играмо се заједно;моји
другари; радимо нешто
заједно...Промотивни спот је
емитован током јула на
Сомбор.ТВ
6.3.1. У пројекту је
учествовало 12 особа са
посебним потребама, израђен е
шопа за пласман производа;
израђен 1 промо спот и
емитован на локалном
медију;израђено и
дистрибиурано 1000 флајера и
50 плаката.
7.2.3. На пројекту је
учествовало 25 младих из
средње школе у Сомбору, две
основне школе у Сомбору и
једне сеоске основне школе.
Јавне догађаје је пратило око
25 родитеља.У пројектне
активности укључена 1 особа из
рањивих катгорија. Сваки
учесник радионице је израдио
свој примерак ракете.
Лансирање ракета обављено на
спортским теренима ОШ
"Д.Обрадовић". Моделар
Аероклуба је у дворишту Средње
техничке школе демонстрирао
лет хексакоптера.
7.2.3. У пројекту учествовало
30 ученика 2.,3. и 4. разреда
средње школе као и 6
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8.ПОДСТИЦАЊЕ
ОДГОВОРНОГ ОДНОСА
МЛАДИХ ПРЕМА
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
Процена
неопходних
средстава за
имплементацију
зацртаних мера
овог приоритета:
340.000,00 динара

8.2.1. Подршка промотивним
и едукативним активностима
рециклирања на креативан
начин
8.2.2. Подршка активностима
уређивања јавних простора
од стране младих

наставника ШОСО.Пројектом је
успостављена виртуелна
учионица и она је активна и по
завршетку пројекта.
Реализоване активности:
одржавање 20 часова који је
пратило 25 ученика, евалуација
пројекта кроз коју је измерен
степен усвојеног знања велики проценат учесника
пројекта је стекао планирани
опсег знања.
8.2.1. 30 ученика завршних
разреда средњих школа, и 15
студената биологије и
екологије. Пројекат промовисан
у 4 средње школе пред око 150
ученика; 4 дана радионица и
теренског рада са 30
средњошколаца и 15 студената
билогије/екологије;
8.2.1. Група од 23 младих од
којих их је 6 из ОСИ
учествовало у семинару на тему
рециклаже. Израда и постављање
интернет презентације.
8.2.2. Уређено купалиште
"Брчак" кроз радну акцију у
којој је учествовало 15
особа, млади мотивисани рок
концертом за волонтирање.

Примедбе Тима за мониторинг на спроведене активности:
•

Од 30 реализованих пројеката у склопу градског конкурса "ЛАП ЗА МЛАДЕ
2013"
свега
је
7
организација
(око
20%)
поднело
потпуну
документацију, према начину и у року како је наведено у потписаном
уговором са Градом.

•

Према мишљењу КЗМ Сомбор УГ"Акција сада" није реализовала на
прихватљив начин меру ЛАПа за младе за коју је добила средства у
висини од 32.000 дин.

Објашњење: Циљ пројекта "Где?Шта?Како?" јесте израда интернет портала
који садржи бројне информације важне младима (едукације, јавне акције и
сл.). Мера која се овим пројектом реализује јесте мера бр. 2.3.2.
"Израда обједињавајућег сајта који садржи информације о актуелним
садржајима и организацијама за младе у Сомбору и околини". Један од
очекиваних резултата ове мере јесте "посећен сајт од стране младих",
односно ПОВЕЋАЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ
МЛАДИХ о садржају који је њима
битан.Обавештавање младих о овом порталу је, према објашњењу УГ"Акција
сада" чињено преко интерне мејлинг листе и емитовањем видеа на
Сомбор.ТВу. КЗМу није јасно зашто нису искоришћени потенцијали мејлинг
листе или ФБ групе КЗМа и других омладинских организација, односно
званичног сајта Града Сомбора за информисање младих о интернет порталу
који је њима намењен, ако је то већ био циљ пројекта?
Надаље, мера 2.3.2. ЛАПа за младе за индикаторе захтева следеће податке:
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•
•
•
•
•

Број
Број
Број
Број
Број

младих ангажованих на ажурирању сајта
организација које су представљене на сајту
посетилаца сајта у току трајања пројекта
вести објављених на сајту током трајања пројекта
конкурса и осталих информација за младе објављених на сајту

Иако је КЗМ тражила ове податке од УГ"Акција сада" (јер исти нису
наведени у извештају пројекта) како би могла измерити учинак овог
пројекта на информисаност младих, УГ"Акција сада" није била у могућности
да достави тражене податке (осим прегледа посећености линкова који воде
ка информацијама других сајтова). Као разлог за недостављање ових
података реализатор наводи да не зна како да утврди број информација на
сајту.
КЗМ Сомбор сматра да, иако су испуњени сви формалне обавезе реализатора
пројекта, пројекат "Где?Шта?Како" није изведен у сагласју са мером ЛАПа
за коју су повучена средства, будући да пројекат није резултирао
никаквом МЕРЉИВОМ променом у степену информисања младих.

ПРЕПОРУКЕ ТИМА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ЛАП-А ЗА МЛАДЕ
Проблем са којим се суочавао Тим за мониторинг и евалуацију ЛАПа за младе у
2013. години приликом мониторинга пројеката којима је одобрен само део
тражених средстава јесте што Комисија у свом записнику није јасно истакла
које се активности очекују да буду реализоване, а које не. Услед тога су
сами реализатори пројекта били у недоумици да ли се од њих очекује да
изведу читав пројекат иако им је одобрен само део средстава, или само
поједине активности.
Предлог Тима за мониторинг је следећи: уколико се пројекат не донира у
потпуности, Комисија треба да у писаном облику предложи ОБИМ И МОДИФИКАЦИЈУ
ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОЧЕКУЈУ од финансираног пројекта. Потребно је
да се са свим модификацијама сложи и предлагач пројекта, чиме ће обе
стране: и Град Сомбор и реализатор пројекта имати јасну слику о томе какве
активности донирани пројекат треба да има.
Током
мониторинга извештаја, Тим се сусретао са бројним промотивним
материјалом - већина реализатора се придржавала уговорне обавезе да на
промотивном материјалу наведе Град Сомбор као донатора. Приликом одлучивања
о пројектима, Комисија треба да заузме став у вези са одобравањем штампаног
материјала у смислу да ли ће промоција флајерима и плакатима бити
делотворна, утврђивања квалитета штампаног материјала испод ког се не може
ићи.
Уколико се одобрава штампање промотивног материјала: плаката, флајера и сл.
Тим препоручује да овај трошак обавезно прати и фотодокументација са
промотивних акција - те да прилагање фотографија на којима се види акција
лепљења плаката или дељења флајера буде обавезна у правдању одобрених
средстава.
Приликом одобравања пројеката који за циљ имају ВИРТУЕЛНУ ПРОМОЦИЈУ попут
израде сајтова, ТВ емисија или промотивних спотова Тим предлаже да се сви
промотивни производи обавезно доставе КЗМ Сомбор или другим службама Града,
које ће одлучити да ли би било учинковитијр да се овакве виртуелне
промоције подрже и са званичног сајта Града Сомбора, или ФБ групе КЗМ
Сомбора, а све са циљем да виртуелне промоције доспеју до што већег броја
младих. У противном се финансира израда ових аудио и визуелних материјала а
који уопште и не допру до популације младих, те се резултат читавог
пројекта и уложених средстава у исти доводе у питање.
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Тим за
мониторинг препоручује Савету за младе да утврди критеријуме
транспарентности
пројекта
који
делови
пројектне
документације
представљају ОБАВЕЗНУ потврду транспаретности пројекта, као и последице
нетранспарентног реализовања пројекта. КЗМ Сомбор сматра да сви реализатори
пројекта МОРАЈУ ДА НАЈАВЕ СВОЈЕ АКТИВНОСТИ ДОНАТОРУ, јер је то једини
механизам да се утврди да ли се пројекат реализовао и у којој мери.

Извештај подноси Тим за мониторинг и евалуацију ЛАПа за младе у 2013.г.:

Негослав Настасић,
председавајући Тимом
Зорка Милошевић,
члан Тима
Напомена: Овде је дата скраћен верзија извештаја која, по процени
Канцеларије за младе, даје увид у степен реализованости одобрених
пројеката, као и проблема са којима су се суочавала како удружења
грађана, тако и Тим за мониторинг, извршавајући своје обавезе. Комплетан
извештај о реализацији пројеката са табелом која даје преглед тражених
допуна од реализатора пројеката и испуњености истих се налази у предмету
број: 401-388/2014-VII од 31.03.2014.g.
ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАП-А ЗА МЛАДЕ У 2013.ГОДИНИ
Током трајања процедуре
плана за младе а која
Сомбора и Градском већу
Ррома" и Рукометни клуб

усвајања извештаја о реализацији Локалног акционог
је подразумевала обраћање Савету за младе Града
Града Сомбора, удружења грађана "Тромеђа", "Бахтале
Чонопља 1947 су извршила допуне:

1. РУКОМЕТНИ КЛУБ ЧОНОПЉА 1947. - Рукометни клуб Чонопља је по допису
Тима за мониторинг и евалуацију извршио повраћај неоправдано
утрошених средстава у висини од 5.600,00 дин у буџет Града Сомбора
(средства
за
чији
утрошак
нису
поднети
изводи
са
рачуна
организације), о чему сведочи и извод рачуна за извршење буџета
бр.73. Ипак, нису достављана сва тражена документа (ориг.примерак
штампаног материјала, прес клипинг, потписан и печатиран образац
финансијског извештаја)
2. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ТРОМЕЂА" - Удружење грађана "Тромеђа" је поднело
тражену документацију: извод са рачуна и образац финансијског
извештаја
3. УДРУЖЕЊЕ Рома "Бахтале Ррома" је поднело завршни извештај 25.априла
2014.године, као и образложење због кашњења подношења извештаја
(изненадна смрт координатора пројекта)
Допуне горенаведених реализатора пројеката извршаване су док су извештаји
били упроцедури, те су накнадно појашњени у овој допуни.

Публикацију приредила:
Зорка Милошевић,
координатор КЗМ Сомбор
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