Табеларен приказ на граѓански здруженија и проекти поддржани од Општина
Делчево 2021

Ред.
број

Организација

Назив на проектот

Цел на проектот

1.

РКЕЦ„ТЕРНИПЕ
МК“ Делчево

Превенција и
заштита од КОВИД 19
кризата во
Делчевскиот регион
за маргинализирани
и ранливи категории

2.

Здружение
регионален центар
за застапување

Поттикнување на
дојдовниот туризам
и промоција на
Делчево

3.

ЗФГ „Копачка“

4.

ПСК „Голак“

Годишна програма
по наслов
,,Предуслови за
одржливост на
копачката во УНЕСКО
2021“-активност
„Соба на Димитар
Узунски за културно
наследство на
Пијанец“,
„Проект за мрежа на
рекреативно-

Зголемување на јавната свест
за опсностите и последиците
од КОВИД 19 преку
информирање на јавноста за
мерките и препораките од
државните институции,
подготовка и дистрибуција на
15 прехранбени пакети и
обезбедување услови на
децата од етничките заедници
и од соцојално ранливи
категории за вклучување во
далечинско учење преку
обезбедување опрема и
пристап до интернет, односно
обезбедување на 15 таблети.
Подобрување на условите за
живот во општината и
подобрување на локалниот
економски развој преку
користење на природните
ресурси и атракции,
воспоставување соработка со
клучни заинтересирани
страни и поставување на
конкретни насоки за
промоција на регионот
Пијанец, како дестинација за
туризам.
Одржливост на орото
„Копачка“во услови на
пандемија; сочувување на
делото на Димитар Узунски,
долгогодишен раководител на
ФГ „Копачката“ и собирач на
народни умотворби од
Пијанец, означување на
„Собата на Узунски“ и сл.

Износ
во
денари
70.000

70.000

50.000

Развој на туризмот, заштита на 40.000
локалитетите, нивна

5.

КУД „Гоце Делчев“

6.

НВО КХАМ

вкупно

планинарски патеки
Свети Води и
Киселичка пештера
Годишна програма
на КУД „Гоце
Делчево“ за 2021
година и сценска
адаптација на
„Делчевско ситно“

Годишна програмаактивностРегионална
манифестација по
повод 8 АприлДенот на Ромите

промоција, развој на активен
и планински туризам.
Одбележување на позначајни
настани од историското
културно минато, активности
од поширок општествен
интерес во општина Делчево
со презентација на народна
култура и трдиција, непречено
функционирање на друштвото
и поставување на сценска
адаптација на кореографија
„Делчевско ситно“.
Главна цел на програмата е
придонес кон афирмација на
ромскиот идентитет, да се
информира пошироката
заедница околу значењето на
Денот на Ромите, да се
постигне нова вредност на
пошироко регионално
поврзување и организирано
делување на неколку општини
од источниот регион со
значителен број на ромско
население и да се испрати
порака за меѓусебно единство
и соживот.

25.000

25.000

280.000

