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кампања за помоћ особама са 
посебним потребама установепосебним потребама установе 

МНРО „Сунце“



О дневном боравку „Сунце“р у у
Циљ рада дневног боравка „Сунце“ је дневно 
збрињавање деце и омладине ометене у менталном р д ц д у
развоју и њихово укључивање у радне активности и 
њихово укључивање у радне активности.

Корисници дневног боравка због степена ометености 
нису имали могућност у кључивања у систем 
предшколског, школског и специјалног основног 
образовања и васпитања. 

У б 20 бУ боравку се сваког дана налази 20 особа различитог 
степена ометености. 

Са корисницима се ради по унапред одређеним 
ј б ј ј ћпрограмима који побољшавају њихове постојеће 

способности и уче их новим стварима на њима 
разумљив начин.



План пројектаПлан пројекта

Идеја пројектаИдеја пројекта
Упознавање околине са радом ове 
установеустанове

Радионице ради промовисања права 
деце са посебним потребама

Хуманитарни рок концерт и балетска 
представа

Медијска подршкаед јс а одр а



Балетска 
представа

У балетској представи 
учествовао је балетски 
студио Аllegro’’ истудио ,,Аllegro  и 
девојчица Мирка.   
Деца су дивноДеца су дивно 
сарађивала са Мирком, 
сви су били 
одушевљени њеним 
наступом и одзив 
б ј бпублике је био велики.





Рок свирка
Учествовало је 6 
бендова, који су 
дошли из разних 
крајева Србије и сви 
су одбили да примесу одбили да приме 
новац за путне 
трошкове и било им јетрошкове и било им је 
драго да помогну.
Атмосфера је била ф р ј
добра и продали смо 
172 улазнице.



Радионице
Организоване су 3 радионице на којима су 
учествовала деца разних узраста и деца из 
вртића ,,Сунце’’

-Инклузивно образовање за децу ометену 
јразвоју

-Права деце ометене у развоју
-Право на заштиту и сигурност – РЕЦИМО НЕ 
НАСИЉУ И ЗЛОСТАВЉАЊУ 

Р ј-Радионице је подржала велика хуманитарна 
огранизација SAVE THE CHILDREN која нам 
је обезбедила материјал за рад наје обезбедила материјал за рад на 
радионицама.





ЦИЉЦИЉ 
ПРОЈЕКТА 
УСПЕШАН!УСПЕШАН!







САМО ЗАЈЕДНОСАМО ЗАЈЕДНО 
МОЖЕМО УЧИНИТИHAPPY END !МОЖЕМО УЧИНИТИ 
ДА СВОЈ ДЕЦИ СИЈА 

HAPPY END !
Д Д Ц

СУНЦЕ !Ц


