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 Удружење за помоћ МНРО Звездара 

Београд, Крфска 7а 

Циљне групе – корисници: 

1. Особе са сметњама у  развоју, старости од  05 – 48. год., оба пола 

2. Родитељи, старатељи и чланови породица особа са сметњама у развоју 

3. Волонтери-будући персонални асистенти 

4. Шира друштвена заједница која ће у посредном и непосредном контакту и путем медијског 

информисања сазнати више о активностима пројекта, о потребама и могућностима особа са 

сметњама у развоју. 

Активности Удружења: 

Ради остваривања својих циљева који директно помажу корисницима Удружење тренутно 

организује и реализује следеће активности: едукативно-креативне, психолошко-социјалне, 

музичке радионице, радионице драме, рекреација, обуку пливања, учешће на спортским и 

другим такмичењима, програм  социјализације: изласци, излети, дружења, дочек Нове године,  

радна окупација и радно ангажовање, запошљавање,  дневно збрињавање  кроз дневне 

активности,  продужени и викенд боравак, кампови, летовања, зимовања, у циљу што боље 

припреме за самостални живот - Становање уз подршку. 

Активности Удружења су доступне свим МНРО са територије Београда и њиховим породицама. 

Тренутно је  укључено 75 корисника у следећим активностима:  

                               ПЛАН  И  ПРОГРАМ  РАДА  

               Удружења за помоћ МНРО Звездаре за 2018.год.                                                          

Планиране активности: 

1. Дневне активности у простору, различите радионице  - 20 корисника 

Понедељак – петак од 08 – 16 ч. 

2. Занатско-едукативни центар – центар за радно ангажовање:                                                                                             

радно ангажовање, свакодневно у простору – 30 корисника 

 

3. Едукативно – креативне радионице – 10 корисника 

Суботом од 18 – 20 ч. у МЗ Ново Миријево 

4. Радионице глуме  

четвртакom од 14,00 – 16,00 ч. у  простору – 10 корисника 

5. Социјализација: изласци, излети, целодневне активности 
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6. Радионице осамостаљења (предах родитељству) – припрема за самостални живот  

- у простору или где се створе услови за реализацију – 15 корисника 

      7.   Организација кампова – 20 корисника 

8. Пројекат Подстицање запошљавања младих – ГИЗ 

Тренинг и стручна пракса набавка опреме – 21 корисник (до марта) 

      9.   Регистрација привредне делатности – остала штампа 

    10.   Радионице за родитеље – помоћ психолога и психотерапеута                                                                       

            /индивидуално и у групи/ - 15 особа 

    11.   Организација и учешће на манифестацијама, такмичењима   

    12.   Писање пројеката, сарадња са донаторима, прикупљање средстава 

    13.   Презентација Удружења путем сајта, фејзбука, флајера, хуманитарно - продајне акције 

    14.   Учешће на семинарима и акредитованим програмима 

    15.   Сарадња са  институцијама и организацијама – заједнички пројекти и акције 

    16.   Сарадња са Вишом политехничком школом на програму штампе 

    17.   Сарадња са Лицем Улице – дистрибуција часописа од стране корисника 

    18.   остале радионице по потреби 
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