
Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности у области младих (КА152-YOU) – 

први конкурсни рок: 23. фебруар 2022. године 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 
Назив пројектне пријаве 

Подносилац пројектне 

пријаве 

Одобрени 

износ (евро) 

1. 
2022-1-RS01-KA152-

YOU-000068892 

Кофер пун родне 

(не)равноправности 

Удружење „Дечији 

центар“, Зајечар 
21.909,00 

2. 
2022-1-RS01-KA152-

YOU-000066572 

The things they say behind 

you 

Удружење „Пронађи 

Осмех“, Сента 
31.394,00 

3. 
2022-1-RS01-KA152-

YOU-000070078 
Exploring Entrepreneurship 

Удружење 

„Инклузивни Покрет“, 

Београд 

15.010,00 

4. 
2022-1-RS01-KA152-

YOU-000060265 
Придружи нам се! 

Удружење „Тачка 

Гледишта“, Београд 
14.416,00 

5. 
2022-1-RS01-KA152-

YOU-000065754 
Connect to disconnect 

Удружење за заштиту  
животне средине„Flow-

E.R.“, Чантавир 

26.883,00 

6. 
2022-1-RS01-KA152-

YOU-000069953 
Climpathy 

Удружење 

„Волонтерски центар 

Војводине“, Нови Сад 

10.802,00 

7. 
2022-1-RS01-KA152-

YOU-000070511 
ECOconsumption 

Удружење „АзБУКИ“, 

Ниш 
19.857,00 

8. 
2022-1-RS01-KA152-

YOU-000063933 

Gender-Sensitive Education 

for Ethical Communication 

among Young People 

Удружење „Светлост“, 

Шабац 
20.768,00 

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од 

оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за 

финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има 

право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус. 

Пројекат на резервној листи за финансирање: пројекти мобилности у области младих (КА152-

YOU) – први конкурсни рок: 23. фебруар 2022. године 

Бр. Број пројектне пријаве 

Назив 

пројектне 

пријаве 

Подносилац пројектне 

пријаве 

Одобрени износ 

средстава (евро) за 

случај да финансирање 

буде могуће 

1. 
2022-1-RS01-KA152-

YOU-000065584 
Eco Path 

Удружење „Вега 

омладински центар“, 

Београд 

18.829,00 

 

 



Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности омладинских радника (КА153-

YOU) – први конкурсни рок: 23. фебруар 2022. године 

Бр. Број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве 
Подносилац 

пројектне пријаве 

Одобрени износ 

(евро) 

1. 
2022-1-RS01-KA153-

YOU-000058653 

Safebook - new 

methodologies in youth 

work 

Удружење „Клуб за 

оснаживање младих 

018“, Ниш 

17.764,00 

2. 
2022-1-RS01-KA153-

YOU-000064789 

Промоција мањинских 

омладинских права у 

омладинском раду 

Удружење 

„Иницијатива младих 

за људска права“, 

Београд 

24.275,00 

3. 
2022-1-RS01-KA153-

YOU-000070068 

Digital entrepreneurship - 

toward effective response of 

youth work on challenges of 

labor market 

Удружење 

„Светлост“, Шабац 
22.409,00 

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од 

оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за 

финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има 

право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус. 

Пројекти на резервној листи за финансирање: пројекти мобилности омладинских радника 

(КА153-YOU) – први конкурсни рок: 23. фебруар 2022. године 

 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 

Назив пројектне 

пријаве 

Подносилац пројектне 

пријаве 

Одобрени износ 

средстава (евро) за 

случај да финансирање 

буде могуће 

1. 
2022-1-RS01-KA153-

YOU-000060062 

Spin it - Circular Rural 

Tourism 

Удружење „Дигитални 

Декантери“, Ниш 
17.592,00 

2. 
2022-1-RS01-KA153-

YOU-000069514 

CLIPS-ом до 

одрживих заједница 

Удружење Центар за 

самоодрживи раст и 

развој  – „Зелено 

доба“, Сурдулица 

17.625,00 

3. 
2022-1-RS01-KA153-

YOU-000058639 

MoveMe - Holistic 

training for youth 

workers in using 

dance and process-

drama for social 

inclusion of young 

people in NEET status 

Удружење 

Организација 

креативног окупљања 

„ОКО“, Београд 

17.338,00 

 



Пројекти одабрани за финансирање: пројекти за активно учешће младих (КА154-YOU) – први 

конкурсни рок: 23. фебруар 2022. године 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 

Назив пројектне 

пријаве 

Подносилац пројектне 

пријаве 

Одобрени износ 

(евро) 

1. 
2022-1-RS01-KA154-

YOU-000071386 

ДИЈАЛОГОМ од ЕКО 

Анксиозности до 

ЕКО Акције 

Удружење „Пријатељи 

деце Србије“, Београд 
19.095,00 

2. 
2022-1-RS01-KA154-

YOU-000061611 

Структурирани 

дијалог: Врање чује 

младе 

Удружење „Активисти из 

комшилука“, Врање 
13.160,00 

3. 
2022-1-RS01-KA154-

YOU-000070373 

Youth Dialogue 

Pioneers in SEE 

АРКА Фондација, 

Београд 
24.644,00 

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од 

оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за 

финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има 

право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус. 

Пројекат на резервној листи за финансирање: пројекти за активно учешће младих (КА154-

YOU) – први конкурсни рок: 23. фебруар 2022. године 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 
Назив пројектне пријаве 

Подносилац пројектне 

пријаве 

Одобрени износ 

средстава 

(евро) за случај 

да 

финансирање 

буде могуће 

1. 

2022-1-RS01-

KA154-YOU-

000071250 

Млади бирају - јачање и 

повезивање активног 

учешћа младих 

Удружење „Кровна 

организација младих 

Србије”, Београд 

17.970,00 

 


