Seznam podprtih projektov_Javni razpis za srednje in velike projekte
Srednji projekti
Programski rezultat
Okrepljena
zagovorniška/watchdog
vloga nevladnih organizacij

Prijavitelj

Naslov projekta

Število točk

Zavod za pravično trgovino, 3MUHE
Slovensko združenje za kronične nenalezljive
bolezni
Kulturno društvo raum AU
Zavod Korak Naprej Murska Sobota so.p.

Slovenija z manj odpadnega tekstila
Ker alkohol ni mleko - zagovorništvo
na področju alkoholne politike
Koroška Demokratična Postaja
S pozabljenimi resursi mladi varujemo
naše okolje
Pravica je (tudi) ženskega spola!

82,5
77

Zaprošen
znesek sredstev
56.700,00
60.000,00

76,5
75,5

36.000,00
39.555,00

73

59.940,00

Naravni začetki, Združenje za informiranje,
svobodno izbiro in podporo na področju
nosečnosti, poroda in starševstva
(*uvrščen na rezervno listo)

Programski rezultat
Povečana podpora
državljanski vzgoji in
človekovim pravicam

Prijavitelj
Društvo Parada ponosa
KUD AAC Zrakogled

Društvo za praktično filozofijo Hiša filozofije

Naslov projekta
Preseganje kulture poniževanja
SRCE MESTA

MLADA FILOZOFIJA

Število točk
86
73

Zaprošen znesek
sredstev
58.000,00
22.500,00

70

36.000,00

Programski rezultat
Opolnomočene ranljive
skupine

Prijavitelj

Naslov projekta

Socialna akademija - zavod za
izobraževanje, raziskovanje in
kulturo
Društvo za izobraževanje in socialni
razvoj

Počimo mehurčke

Zveza za razvoj romskega turizma,
športa in kulture RS "Nova pot Nevo drom"

Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje
Romov

Zavod Atopika, zavod za
izobraževanje, svetovanje in
podporo bolnikom z atopijskim
dermatitisom, Maribor

Poglej globlje – sem več kot moja koža

Moj svet, čist planet, društvo za
spodbujanje kvalitetnega, zdravega
in okolju prijaznega načina življenja,
so.p.
(*uvrščen na rezervno listo)

Ponovna raba za novo priložnost

AFROskop (Afirmativna rasna ogledala)

Število točk
85,5

Zaprošen znesek
sredstev
60.000,00

85

50.000,00

84,5

46.800,00

83

53.675,55

78,5

31.930,60

Število točk

Zaprošen znesek
sredstev
115.000,00

Veliki projekti
Programski rezultat
Okrepljena
zagovorniška/watchdog

Prijavitelj
IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in
prostora

Naslov projekta
ZA ZADRUGE

94

vloga nevladnih organizacij

Programski rezultat
Povečana podpora
državljanski vzgoji in
človekovim pravicam

Programski rezultat
Opolnomočene ranljive
skupine

Transparency International Slovenia
- društvo Integriteta

Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in
neetičnih dejanj

93

119.700,00

Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije

VARUHI NARAVNIH GOZDOV

89

107.550,00

Oštro, Center za preiskovalno
novinarstvo v jadranski regiji

Obljuba dela dolg: (ne)izpolnjevanje političnih
obljub

88,5

97.020,00

Danes je nov dan, Inštitut za druga
vprašanja
(*uvrščen na rezervno listo)

Tvoja občina: odprta in transparentna lokalna
uprava

88

118.500,00

Naslov projekta

Število točk
91,5

Zaprošen znesek
sredstev
120.000,00

70

88.560,00

Število točk

Zaprošen znesek
sredstev
90.000,00

Prijavitelj
Društvo Amnesty International
Slovenije

Akademija Amnesty: izobražujemo mlade za
aktivno državljanstvo in človekove pravice

Zavod Muzej norosti, Trate

IZ INSTITUCIJ K LJUDEM

Prijavitelj
Slovenska filantropija, Združenje za
promocijo prostovoljstva

Naslov projekta
Migrant migrantu glas

92

