
Прилог 4  
  

ЗАВРШНИ  НАРАТИВНИ  ИЗВЕШТАЈ 
  
Корисник : Удружење добровољних давалаца крви`` Др Миленко Марин``. 
Назив пројекта : Стимулисање, развој и унапређење давалаштва крви у општини  
                               Лозница. 
Број уговора : 171/2010 -1 
Вредност уговора : 108.000,00 дин 
Период на који се односи активност: 1.1.2010 до 31.12.2010 
  

1.      Сажетак пројекта 

Овај део обухвата по једну или две реченице о циљу пројекта, циљној групи 

или групама, главним пројектним активностима, методологији и очекиваним 

резултатима 

-Стимулисање, развој и унапређење давалаштва крви у општини Лозница; 
-Повећање броја давалаца крви и броја давања крви у општини Лозница; 
-Повећање броја давања крви на сто становника, са садашњнх 3,5 на 4.5 давања крви 
на сто становника; 
-Развијање и подизање нивоа здравствене културе, опште културе и културе давања 
крви код свих циљних група становника; 
-Укидање негативних предрасуда и ставова о давалаштву крви код становника; 
-Обезбеђење довољних количина крви свих крвних група за лечење оболелих, 
повређених и унесрећених из свих циљних група становника; 
-Едукација особа из свих наведених циљних група о значају давалаштва крви; 
-Спровођење васпитно – мотивационог рада у давалаштву крви; 
-Остваривање система комуникација у давалаштву крви; 
- Превентивна заштита здравља становника општине Лозница. 

  

Циљне групе су: незапослени, деца и омладина, жене, особе са инвалидитетом, 
избегла и расељена лица, мањинске и етничкее групе и старије особе. 

            Сви пунолетни и здрави становници општине Лозница старости од 18. – 65. 
година. 
            Ученици основних и средњих школа . 
  

  

2Пројектне активности и остварени резултати 

1.1. активности реализоване током трајања пројекта 

Овај део обухвата све активности током трајања пројекта-од припреме за реализацију 

до завршне активности, дати им назив и означити бројем. 

Активност 1 – Припрема,организовање и одржавање акција добровољног,наменског 
и породичног прикупљања крви у општини Лозница 

  

Опис активности: Детаљан опис ове активности је дат у периодичним наративним 

извештајима, које  је  Удружење ДДК доставило буџету Града Лознице у току 2010. 

године. 



  

Активност 2 – Припрема, организовање и учествовање у акцијама добровољног 
прикупљања крви ван општине Лозница. 

  

Опис активности: Детаљан опис ове активности је дат у периодичним наративним 

извештајима, које  је  Удружење ДДК доставило буџету Града Лознице у току 2010. 

године. 

       Активност 3 – Планирање, организовање и одржавање саветовања, семинара и      

трибина у општини Лозница и ван општине Лозница. 

Опис активности: Детаљан опис ове активности је дат у периодичним наративним 

извештајима, које  је  Удружење ДДК доставило буџету Града Лознице у току 2010. 

године. 

Напомена: Осим наведене 3 /три/ активности, у достављеним периодичним наративним 

извештајима детаљно су описане и све остале активности Удружења ДДК у 2010. 

години,, а на основу предложеног пројекта. 

  

Остварени резултати:  

-         Обезбеђене су потребне резерве крви у општини Лозница; 

-         Повећан број  добровољних давалаца крви; 

-         Раѕвијена култура давалаштва крви код становништва; 

-         Извршена едукација  једног броја  становништва о значају давалаштва 

крви; 

-         Спашено много људских живота; 

-         Пружена помоћ једном броју угрожених и оболелим даваоцима крви у 

општини Лозница; 

-         Развијено осећање и љубав код једног броја ученика основних и средњих 

школа о значају давалаштва крви - расписивање литерарног и ликовног 

конкурса; 

-         Дат допринос хуманомом развоју општине Лозница. 

   

  

  

2.2 Које од ваших активности су функционисале нарочито добро и зашто? 

         Углавном су све предвиђене активности солидно одрађене у складу са 

финанскијским могућностима Удружења ДДК и расположивим људским 

потенцијалима.  

   



  

2.3 Које од ваших активности нису функционисале нарочито добро и зашто? 

       Све активности су функционисале солидно. 

  

  

  

3.   Допринос пројекта 

Процена реализоване активности на пројекту као и утицај, ефекти реализације пројекта. 

  

Описати како је пројектна активност допринела остваривању главног циља пројекта 

или специфичних циљева. 

Описати ако има неочекиваних (позитивни/негативни) резултата. 

 Није било неочекиваних резултата. Спровођење свих наведених активности из 

пројекта је допринело остварењу главног циља пројекта. 

  

   

4 Одрживост пројекта 

Како видите наставак пројекта, и у складу са тим његову одрживост. 
  
  
    Пројекат се у наредном периоду може у потпуности реализовати, и он је реално 

одржив. 

  

  

5.Закључак 

Једна, две или неколико реченица које би, поред већ наведених процена успешности 

и одрживости имале и неку препоруку, сугестију, критички осврт, модел и сл. 

Како предвиђате да ће се ваш пројекат развијати у будућности? 

    У реализацији активности из пројекта потребно је још више ангажовања људског 

потенцијала старости од 18 – 65 година и обезбеђивање више финансијских средстава. 

   Пројекат ће се у будућности успешно развијати. 

   

6.      Промоција 

 Како бисте оценили у тоталу промоцију вашег пројекта? Да ли су грађани/циљне групе 

били   заинтересовани за ваше активности? 

 Добро. Били су заинтереесовани. 

  



  

Да ли сте спровели неке посебне студије да процените утицај и значај пројекта?  

 Нисмо. 

  

  

Молимо приложите копије материјала које сте правили од подношења међуизвештаја. 

7.      Финансије 

Који су најважнији проблеми када су у питању финансије? 

Немогућност обезбеђивања више финансијских средстава услед економске кризе у 

општини Лозница. 

Напомена: Из буџета Града Лознице – Удружење ДДК је за приложени пројекат у 

2010. години добило 97.200 динара, / новчана средства уплаћена у три пута и то:     

26.5 – 54.000 дин.; 31.8 – 27.000 дин.; и 10.11 – 16.200 дин./од предвиђених 108.000 

динара / 10% мање средстава/. 

                                                                                              Од донатора Удружење ДДК је 

добило 225.750,00 динара +приход од камата 83,00 динара + остали приходи 2.000,00 

динара. 

Укупан новчани приход Удружења ДДК за 2010. годину износи 325.033,00  динара  

/буџет Града плус донатори/, док су укупни расходи Удружења ДДК 324.979,00 

динара. 

Остатак прихода износи 54,00 динара. 

Детаљнији план расхода приказан је у периодичним финансијским извештајима, који 

су рсдовно достављани буџету  Града Лозница. 

8.      Подршка 

 Како бисте оценили подршку Града? 

Врло је  добра подршка. 

  

Каква подршка вам је требала, али није била доступна? 

Није била неопхходна било каква посебна подршка. 
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