Prejemniki sredstev proračuna po javnih razpisih za leto 2018

Rezultati JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov in projektov na področju
socialnega varstva ter humanitarnih dejavnosti v letu 2018
Objavljeno: 21. februarja 2018
Rok prijave: 8. marec 2018
Predmet javnega razpisa so programi oziroma projekti na področju socialnega in zdravstvenega
varstva, ki jih Občina Lendava sofinancirala iz občinskega proračuna in so v javnem interesu lokalne
skupnosti.
Višina razpoložljivih sredstev: 21.000, 00 evrov.
Prejemniki sredstev:

Z. št.

IZVAJALEC

PROGRAM

1.

Društvo paraplegikov
Prekmurja in Prlekije

 Kompenzacija invalidnosti
 Prevozi paraplegikov
 Osebna asistenca

2.

Center za socialno delo
Lendava

 Strokovna dela in naloge na področju
kritja pogrebnih stroškov socialno
ogroženim občanom
 Sodelovanje pri izplačilu enkratne
denarne pomoči ob rojstvu otroka
 Skupina za samopomoč mlajših
invalidnih oseb
 Skupina za samopomoč starejših v KS
Lendava »Spominčica«
 Skupina za samopomoč starejših v KS
Lendava »Zvončica«
 Pomoč otrokom s težavami
 Skupina za rejnice

3.

Društvo za pomoč v stiski
»Zarja« Lendava

 Socialno zdravstvena rehabilitacija
zdravljencev odvisnosti od alkohola

4.

Slovensko društvo za celiakijo
– podružnica Pomurje

 Program dela za leto 2018

SKUPNI ZNESEK
(EUR)
500,00
400,00
490,00
skupaj 1.390,00
490,00

441,00
320,00
320,00
320,00
320,00
320,00
skupaj 2.531,00
11.176,00

350,00
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5.

Svetovalni center za otroke,
mladostnike in starše

 Redna dejavnost Svetovalnega centra za
otroke, mladostnike in starše Maribor

784,00

6.

Rejniško društvo Slovenije

 Socialno vključevanje posebej ranljivih
skupin

560,00

7.

Župnijska Karitas Lendava

 Pomoč in svetovanje ljudem v stiski

945,00

8.

Društvo psoriatikov Slovenije,
Podružnica Pomurje

 Težave z luskavico

350,00

9.

Združenje multiple skleroze
Slovenije

525,00

10.

Dom starejših občanov
Lendava
Slovensko društvo HOSPIC

 Posebni socialni program združenja
multiple
skleroze
Slovenije
–
Prekmurska podružnica
 Fit starost
 Hospic – spremljanje umirajočih
bolnikov in njihovih svojcev
 Program pomoči za izboljšanje kakovosti
življenja ledvičnih bolnikov

490,00

11.

665,00

12.

Društvo ledvičnih bolnikov
Pomurja

13.

Društvo za zdravo življenje
»Nova pot«

 Živeti brez alkohola

250,00

14.

Društvo za razvoj podeželja
»Pomelaj«

 Računalnik – pomoč v vsakdanjem
življenju

385,00

15.

OZARA Slovenija

 Pisarna za informiranje in svetovanje
Ljutomer z Lendavo

1.190,00

16.

Združenje bolnikov s
cerebrovaskularno boleznijo

 Spodbujanje dejavnosti in sodelovanja v
kroničnem obdobju po možganski kapi

490,00

17.

Medobčinsko društvo slepih in  Usposabljanje za aktivno življenje slepih
slabovidnih Murska Sobota
in slabovidnih oseb ter usposabljanje
svojcev in drugih oseb iz okolja za delo in
življenje z osebo, ki ima okvaro vida
 Tehnični pripomočki okno v svet

500,00

18.

Društvo gluhih in naglušnih
Pomurja

 Usposabljanje za aktivno življenje in delo
ter preprečevanje socialne izključenosti
gluhih, naglušnih in gluhoslepih

300,00

183,00
skupaj 683,00
350,00
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19.

Kinološko društvo za reševalne  Program Iskanje in reševanje pogrešanih
pse
oseb in izobraževanje prostovoljcev –
vodnikov reševalnih psov

420,00

20.

LEO klub Lendava

 Letni program Leo kluba Lendava –
dobrodelni LEO 2018

560,00

21.

Društvo diabetikov Lendava

 Preventiva
 Preventivno socialni svetovalni program

525,00
525,00
skupaj 1.050,00

22.

LIONS KLUB LENDAVA

 Dobrodelna prireditev
glasbo, ples in nasmeh«

»Podarjamo

560,00

23.

Slovenska filantropija – Hiša
sadeži družbe

 Socialno vključevanje ranljivih skupin –
Medgeneracijski program Hiša Sadeži
družbe

595,00

24.

Društvo za pomoč in
samopomoč na področju
zasvojenosti »Zdrava pot«

 Terensko delo z
prepovedanih drog

560,00

odvisniki

od

