САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
Европска унија подржава достојанствена стамбена решења и одрживи начин живота интерно
расељених лица и повратника у Србији.
Горњи Милановац, 13.11.2018. - Данас ће у општини Горњи Милановац бити представљен пројекат
"Подршка достојанственим стамбеним решењима и одрживом начину живота расељених и повратника у
Србији" који финансира Европска унија преко Делегације Европске уније у Републици Србији. Пројекат
спроводе Дански савет за избеглице у сарадњи са општином Горњи Милановац, Комесаријатом за
избеглице и миграције, УНХЦР-ом и другим релевантним актерима. Дански савет за избеглице и локална
самоуправа организују јавну презентацију с циљем информисања интерно расељених лица (ИРЛ) и
повратника по споразуму о реадмисији на територији општине Горњи Милановац о планираним
резултатима и расположивој помоћи у оквиру пројекта. Укупна вредност донације коју Европска унија
пружа за реализацију овог пројекта у Горњем Милановцу је око 41,000 евра.
Пројекат је део ширег програма "ЕУ подршка одрживим решењима за интерно расељене и реинтеграцију
повратника" који финансира Европска унија и којом управља Делегација ЕУ у Републици Србији.
Јавна презентација одржаће се 13.11.2018. године, са почетком у 10:00 часова, у згради Општинске
управе Горњег Милановца, Велика сала, ул. Таковска 2, Горњи Милановац.
Кроз средства Европске уније, у оквиру акције ће бити пружена помоћ за 4 интерно расељених и
повратничких породица, пошто испуне критеријиме подобности. Прецизније, 1 породица ће бити подржана
кроз куповину сеоског домаћинства са самоодрживим грантом, 1 породица ће бити подржана изградњом
монтажне куће и обезбеђивањем основног намештаја и кућних апарата, 2 породице ће добити пакете
грађевинског материјала за започете куће..
Пројекат је започео 1. јула 2018. године и трајаће до 29. фебруара 2020. године.
Пројекат "Подршка достојанственим стамбеним решењима и одрживом начину живота rасељених и
повратника у Србији" финансира Европска унија преко Делегације Европске уније у Републици Србији, а
имплементира га Дански савет за избеглице.
Општи циљ Акције је да допринесе добром спровођењу националне стратегије за интерно расељена
лица (ИРЛ) и повратнике у Србији према самоодрживом животу.
Специфични циљ Акције је да обезбеди достојанствена стамбена решења интерно расељених лица и
повратника у јединици локалне самоуправе Горњи Милановац.
Пројектне активности реализују се кроз три стамбене компоненте: обезбеђивањем достојанственог
стамбеног решења кроз куповину 1 сеоског домаћинства са самоодрживим грантом, изградњoм 1
монтажне куће са основним намештајем и кућним апаратима и дистрибуцијом 2 пакета грађевинског
материјала.
"Садржај овог материјала је искључиво одговорност Данског савета за избеглице Србије и не одражава нужно
ставове Европске уније".
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