
ПРЕГЛЕД  

пружене подршке корисницима по основу врсте подршке и броја корисника,

која је обезбијеђена средствима кроз акцију '' С љубављу храбрим срцима ''

Бр. 

корисника - 

поједин. 
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Бр. корисника - 

заједничк. Подршк.  
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н) набавка репроматеријала за 

пољопривреду породицама ЛУИС

ј) пружање више врста услуга корисницима 

у дневном центру

203

475

22

68

59

к) подршка кориснику у случају смрти у 

породици

л) подршка прилагођеном образовању 

корисника у инистранству

д) заједнички превоз најугроженијих 

корисника до дневних центара и боравака, 

на море

о) појединачни превоз ЛУИС до центра за 

најугроженије чланове

ђ) набавка опреме за рекреацију и 

рехабилитацију корисника

Врста појединачне подршке пружене ЛУИС ( у 

оквиру 1. расподјеле средстава )

Врста заједничке подршке пружене ЛУИС               

( у оквиру 1. расподјеле средстава )

љ) набавка играчака корисницима

и) набавка и поправка основних средстава 

за радно - окупационе третмане са 

корисницима ( машине, алати, 

репроматеријал )

м) пружање физикалних третмана ЛУИС у 

кући

к) подршка                                                                

'' Заштитној радионици Савеза '' 

б) обезбијеђени стручни третмани за 

кориснике у дневним центрима и 

боравцима ( стручни кадар )

з) обезбијеђено царињење и регистрација 

возила за превоз корисника

г) обезбијеђене радно - окупационе 

радионице  за дјецу и омладину у центрима     

( репроматеријал и стручни кадар )

в) набавка опреме за стручне третмане 

корисницима ( логопедске, дефектолошке, 

физиотерапеутске, радно - окупационе 

третмане )
д) набавка грађевинског материјала за 

адаптацију дома корисника

ђ) адаптација, доградња  дома корисника

е) измирење режијских трошкова у дому 

корисника ( струја, вода )

е) адаптација објеката за боравак 

корисника ( дневни центри )

ж) набавка ортопедских помагала, пелена  

и лијекова за кориснике

а) обезбјеђени услови за боравак и рад са 

корисницима ( исхрана, освјежење,превоз 

корисника,огрев,струја,хигијена за центре )

а) набавка прехрамбено - хигијенских 

пакета корисницима

б) набавка огрева корисницима

ж) подршка покретању нове услуге за лица 

са тежим психо - физичким сметњама

в) набавка кућанских апарата 

корисницима 

г) подршка лијечењу корисника у 

иностранству

з) израда адаптираног кревета за 

корисника

и) набавка одјевних предмета 

корисницима

ј) набавка посебне исхране кориснику


