
Име на носител Краток опис
Одобрен буџет 

EUR

Енигма - Асоцијација за истражување 

и развој на третмани за мулти 

сензорна интеграција

Ластовица - Асоцијација за деца и 

младинци со посебни потреби

Марко Поло Експлорер - здружение 

за аутизам, Битола

Набавка на „Bio-Neuro-Feedback System“ 

за „мониторинг“ на активностите на 

телото и мозокот за

време на третманите за мулти-сензорна 

интеграција.

                  3.400 € 

Трисомија 21 - Здружение за помош 

и поддршка на лица со Даунов 

синдром

Ангажирање на логопед и дефектолог за 

работа со членките на Трисомија 21 во 

период од 12 месеци 4 часа неделно 

дефектолог и 4 часа неделно логопед.

                  2.300 € 

Дневен центар за лица со ментална 

или телесна попреченост Виница

Реконструкција и опремување на 

дефектолошко - логопетски кабинет
                  1.167 € 

Државно училиште за рехабилитација 

на деца и младинци со оштетен вид 

„Димитар Влахов“ Скопје

Графичка преса и печатар во боја кој 

печати на поголем формат од А4 со обука 

за користење

                     500 € 

“ВИДИ МЕ“ - Здружение на граѓани

Набавка на 3Д печатар со што лицата со 

оштетен вид ќе можат подобро и полесно 

да го осознаат и разберат дадениот 

предмет

                     976 € 

Дневен центар “Ѕуница“, Прилеп
Набавка на смарт табла како и 

доопремување на сензорната соба
                  1.500 € 

Дневен центар Тетово
Опремување на сензорна соба со 

соодветни реквизити. 
                  1.000 € 

ООУ Кузман Јосифовски - Питу, 

Скопје - посебна паралелка за деца 

со оштетен слух

Набавка на Full HD телевизор, лаптоп, 

HDMI кабел и пластифирка + фолии
                     875 € 

Дневен центар “Мајка Тереза“, 

Гевгелија

Да се воспостави добро опремен и 

модерен кабинет за кинези-терапија во 

Центарот Мајка Тереза преку 

набавување на лента за трчање

                  2.000 € 

Завод за рехабилитација на деца со 

оштетен слух, говор и глас и други 

проблеми во развојот „Кочо Рацин“ 

Битола

Изградба на пристапна рампа за деца со 

проблем во моторичкиот развој
                  2.000 € 

15.717 €                 


