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05.02.2012  

241,73 КМ

sa:  25.12. 

2012. г.: 

42508,25 КМ

Saldo 15. 03. 

2013. године: 

268,25 КМ

УКУПНО 

додијељена 

средства: 

543.422,78 

КМ

ПОДИЈЕЉЕНО  у 2. 

расподјели:                  

42.240 КМ

ђ) набавка / израда ортопедских помагала ( колица, кревета, антидекубиталних душека, ходалица, 

штака,...; пелена  и лијекова за кориснике )

ж) набавка одјевних предмета корисницима

з) омогућавање појединачних долазака / превоза ЛУИС до дневних боравака, центара, школа и вртића 

е) набавка огрева корисницима

и) појединачни физиотерапеутски третмани у дому корисника

ј) подршка лијечењу корисника у иностранству

УКУПНО број корисника који су обухваћени 

подршком акције                                                                 

''  С љубављу храбрим срцима '' :                                      

2993 ЛУИС

НАКОН 1. 

РАСПОДЈЕЛ

Е 

нераспоређен

о: 42266.52 

КМ

УКУПНО 

донирана 

средства:                          

543.449 КМ

к) обезбјеђивање пасоша корисницима за учешће у групним активностима социјализације и рекреације 

дјеце и младих; играчака и др.

л) подршка прилагођеном образовању корисника у инистранству

љ)  набавка посебне исхране кориснику

м) подршка кориснику у случају смрти у породици

УКУПНО корисника којима је пружена појединачна врста помоћи:

г) адаптација објеката за боравак ЛУИС / дневни центри / боравци - адаптација 

и санација просторија, купатила, кровова, изолације, санитетских и 

електроинсталација,.... )

ГРУПНО за ЛУИСПОЈЕДИНАЧНО за ЛУИС

а) обезбјеђени услови за боравак и рад са корисницима ( исхрана, освјежење, 

хигијена, огрев, електрична енергија,  за ЛУИС у дневним центрима, 

боравцима, радионицама...)

б) обезбијеђени стручни третмани за кориснике у дневним центрима и 

боравцима ( стручни кадар )

в) опремање објеката за све видове дневног збрињавања, у којима бораве 

корисници ( намјештај, простирке, ТВ, радио, видео  уређаји  за собе; уређаји и 

опрема за кухиње и купатила,... )
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УКУПНО корисника којима је пружена групна врста 

помоћи:

340

а) набавка, превоз и подјела  прехрамбено - хигијенских пакета корисницима

б) набавка / и превоз кућанских апарата и намјештаја корисницима 

68

и) подршка покретању нове услуге за лица са тежим психо - физичким 

сметњама

ж) набавка, поправка основних средстава за радно - окупационе третмане са 

корисницима ( машине, алати, опрема, репроматеријал... )

д)  набавка специјализоване опреме / апарата и дидактичког материјала за 

стручне третмане корисницима ( логопедске, дефектолошке, 

физиотерапеутске, радно - окупационе третмане )

ђ) набавка опреме за игру, рекреацију и рехабилитацију корисника ( 

физиотерапеутских, спртских реквизита и справа, опремање дјечијих 

игралишта ... )

е) набавка репроматеријала за рад радионичких програма са корисницима у 

области рехабилитације ЛУИС

з) обезбијеђено царињење и регистрација возила за превоз корисника

и)  заједнички превоз најугроженијих корисника до дневних центара и 

боравака

в) набавка грађевинског материјала, електро и водо материјала, опреме за купатило, ... за адаптацију 

дома корисника

г) адаптација, доградња  дома корисника ( набавка и поставлјанје крова; санација зидова, изградња и 

опрема купатила; санација зидова, врата, просторија у дому ЛУИС ... ) 

д) подршка домаћинству ЛУИС ( измирење режијских трошкова у дому корисника: струја, вода.. ; 

обезбјеђивање прикључка струје и воде у кући; набавка репроматеријала за пољопривреду;)


