РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА

ФОНД ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ
ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ
И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

На основу члана 19. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (''Службени
лист Аутономне Покрајине Војводине'', број 19/06), и члана 19. Статута Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним лицима, Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА КОЈЕ СУ ИМАЛЕ (ИМАЈУ) СТАТУС ИЗБЕГЛОГ, ПРОГНАНОГ ИЛИ
РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА, А У СКЛАДУ СА НАЦИОНАЛНОМ СТРАТЕГИЈОМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И
АКТИВНОСТИ У ПРАВЦУ ПОБОЉШАЊА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

I
Јавни позив се расписује за кориснице које су имале (имају) у складу са законом статус избеглог, прогнаног или расељеног лица са
боравиштем односно пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине пре ступања на снагу Одлуке о оснивању
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 21. децембра 2006. године. Јавни позив се расписује за
кориснице које имају боравиште односно пребивалиште на територији општина: Нови Сад, Кула, Оџаци, Сомбор, Ириг, Рума, Шид,
Нови Бечеј, Опово, Панчево. Помоћ се одобрава у роби (алату и опреми), као једнократна и бесповратна, намењена економском
оснаживању жена из избегличких, прогнаничких и расељеничких породица, у износу до највише 200.000,00 динара за сваки грант.
II
Уз Пријаву је потребно доставити следећу обавезну документацију:
1. Оверену потврду од стране општинског повереника за избеглице да је подноситељка пре 21. децембра 2006. год. била у статусу
избеглог, прогнаног или расељеног лица на територији АП Војводине, тј. неки документ из кога се са сигурношћу може
утврдити да је подноситељка у наведеном периоду била у неком од наведених статуса на територији АП Војводине. Потврду је
потребно доставити за подноситељку пријаве на Јавни позив и за све чланове њеног породичног домаћинства,
2. Фотокопију важећег личног документа подноситељке пријаве на Јавни позив и свих пунолетних чланова њеног домаћинства,
3. Фотокопију извода из матичне књиге рођених за подноситељку пријаве на Јавни позив и све чланове породичног домаћинства,
4. План за економско оснаживање и осамостаљење породице,
5. Потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, одсечак од пензије или
други одговарајући документ о висини примања подноситељке захтева и чланова породичног домаћинства
Уз Пријаву је, поред обавезне, могуће доставити и следећу додатну документацију (копије):
1.Одлука суда о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих или други доказ којим се доказује да се ради о самохраном
родитељу,
2. Жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад,
3. Решење о инвалидности, тј. смањењу или губитку радне способности,
4. Решење о категоризацији, степену ометености у менталном или телесном развоју, релевантну медицинску документацију
уколико подноситељка пријаве или неко од чланова домаћинства има тешко обољење
5. Потврду надлежног органа да је лице погинуло или нестало у току ратних дешавања на простору бивше СФРЈ,
6. Потврду о школовању за ученике и студенте,
III
Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима из Правилника о условима пружање помоћи за економско
оснаживање жена које су имале (имају) статус избеглог, прогнаног или расељеног лица, а у складу са националном стратегијом за
унапређење положаја жена и активности у правцу побољшања родне равноправности.
Непотпуне, неблаговремене, као и пријаве поднете од стране неовлашћених лица, неће бити разматране.
Комисија ће на основу Правилника донети одлуку о помоћи, по реду првенства према следећим критеријумима:
-да у односу на тражену врсту помоћи, подноситељка има основне предуслове за ефикасно обављање активности
-да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице
-да подноситељка захтева има искуства у активности за коју је тражена помоћ или да је прошла обуку за исту
-доказ о материјалном положају подноситељке и чланова домаћинства, односно степену угрожености, као и могућности да се
тражена помоћ сврсисходно користи

Предност ће имати кориснице чије породице до сада нису добијале овај вид помоћи од Фонда.
IV
Право на овај вид помоћи могу остварити само оне кориснице које су незапослене и кориснице које су регистровале самостално
обављање привредне делатности или планирају да исто региструју, а при том не остварују приход по другом основу (запосленост
код другог послодавца, пензија и сл.).
V
Јавни позив је отворен од 4. фебруара до 4. марта 2019. године.
VI
Пријава на Јавни позив за економско оснаживање жена које су имале (имају) статус избеглог, прогнаног или расељеног лица у
складу са националном стратегијом за унапређење положаја жена и активности у правцу побољшања родне равноправности, у виду
прописаног обрасца, може се добити у просторијама Фонда, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, или преузети са сајта:
www.fondirpvojvodine.rs
Пријаву послати поштом или донети лично у затвореној коверти на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним
и расељеним лицима, Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад, са назнаком Јавни позив–економско оснаживање жена.
Фонд ће разматрати само пријаве које су у складу са Јавним позивом и Статутом Фонда.
VII
За све додатне информације у вези са Јавним позивом кориснице се могу обратити Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним
и расељеним лицима, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад, на број телефона:021 4754295 или на мејл: uprava@fondirpvojvodine.rs

