Прилог 4
ЗАВРШНИ НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ

Корисник __Општински одбор СУБНОР-а Лозница__
Назив пројекта _Обележавање традиција осл.ратова народа Србије_
Број уговора __178/2010-I____________________
Вредност уговора ______120.000,оо динара_______
Период на који се односи активност _01.01.2010.-15.12.2010.год.____
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
Овим пројектом је омогућено члановима СУБНОР-а који су у већ поодмаклом животном
добу да се не осете заборављеним и од друштвене заједнице добију бар некекву
захвалност за несебичну пожртвованост коју су пружили у одбрани наше домовине.
2. Пројектне активности и остварени резултати
2.1. 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 –
Опис активности
Одлазак аутобусом у Шид на обележавање пробоја ,,Сремског фронта,, и полагање венаца
на спомен обележје.
Активност 2 Опис активности
Обележавање Дана победе и полагање венаца на спомен обележје ,,Партизанско гробље
у Лозници, као и на споменик у Воћњаку.
Активност 3 –
Одлазак аутобусом на обележавање Дана устанка у Белој Цркви и полагање венаца.
Активност 4 –
Одлазак аутобусом у Текериш и обележавање Церске битке и полагање венаца.

Активност 5 –
Одлазак аутобусом у Драгињац и Цикоте и помен невино страдалим цивилима за време
Другог св. Рата и полагање венаца на спомен обележја
Активност 6 –
Посета болесним и непокретним члановима борачке организације.
Активност 7 –
Редовно измириване обавезе ПТТ трошкова, канцеларијског материјала, венаца.
Остварени резултати:
Овим пројектом су задовољене потребе чланова борачке организације да се осете
поштованим од шире друштвене заједнице а уједно да се одуже свим палим за слободу
наше домовине за жртву коју су дали за слободу наше домовине.
2.2 Које од ваших активности су функционисале нарочито добро и зашто?
У току спровођења активности сви чланови и поштоваоци СУБНОР-а су били укључени у
организацију како превоза тако и у посете болесним и непокретним саборцима.
2.3 Које од ваших активности нису функционисале нарочито добро и зашто?
Спровођење активности је били отежано због старости чланова и немогућности да се сви
заинтересовани обухвате активностима.
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.
Овим се преко наших старијих суграђана и млађе генерације упознају са историјском
борбом нашег народа и уче да поштују и негују слободарске традиције.

4.

Одрживост пројекта

Како видите наставак пројекта, и у складу са тим његову одрживост.

Овај пројекат је одржив због чињенице да је сврха деловања ове организације очувањ
вредности Народноослободилачке борбр, као и заштита материјалних, социјалних и
статусних права учесника НОБ-е, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца.

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?

6.

Промоција

Како бисте оценили у тоталу промоцију вашег пројекта? Да ли су грађани/циљне групе
били заинтересовани за ваше активности?
Чланови наше организације су пресрећни када осете да неко цени њихов допринос за
слободу наше земље, и да им пружа пажњу коју они заиста заслужују.
Да ли сте спровели неке посебне студије да процените утицај и значај пројекта?
Не
Молимо приложите копије материјала које сте правили од подношења међуизвештаја.

7.

Финансије

Који су најважнији проблеми када су у питању финансије?
Највеће проблеме смо имали код обезбеђивања превоза приватним аутомобилима
приликом посета болесним и непокретним члановима

8.

Подршка

Како бисте оценили подршку Града?
Можемо се само најлепше захвалити Граду да је имо разумевање и за потребе ове групе
грађана.
Каква подршка вам је требала, али није била доступна?

