
ПРОГРАМИ                                           7.200.000,00 дин.

I  РЕДОВНИ ПРОГРАМИ                                          укупно 2.200.000,00

А)   КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ                                         1.730.000,00

Културно-образовни програми имају истраживачки, стваралачки, забавни и 
рекреативни карактер и реализују се у Дечјем културном центру Београд, 
другим установама културе, науке и просвете  и у амбијенталним целинама.

  

А1. МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ ПРОГРАМИ                                                    475.000,00

Драмске, музичке и плесне едукативне радионице за децу и младе (градски и
републички фестивали, концерти, отворене радионице, продукција 
позоришних представа, организовање фестивала и гостовања и сл)

    4234 – услуге штампе                       20.000,00
    4242 -  услуге из културе                455.000,00         

А2. ПРОГРАМИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ                                                         50.000,00

Сусрети са писцима за децу и младе, радионице говорне културе и школа 
поезије. Овим програмом подстичемо младе на ненаметљив начин да теже 
вредностима и одмеравају своје могућности и усмеравају се ка креативном 
изразу. Планиране су и литерарне радионице где ће млади имати могућност да 
изразе своја размишљања,узоре и вредности којима теже. 

    4242 – услуге из културе                  50.000,00    

А3. ПРОГРАМИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ                                                      380.000,00     

Организовање групних и самосталних изложби, учешће на градским, 
републичким и међународним  ликовним конкурсима, креативне радионице, 
округли столови и слично                



    4234 – услуге штампе                       30.000,00
    4242 – услуге из културе                325.000,00    
    4266 – материјали за културу          25.000,00

А4. ИСТРАЖУЈЕМ, ОТКРИВАМ, САЗНАЈЕМ                                         300.000,00

Едукативне радионице за децу и младе из области популарне науке.
Оганизовање радионица и семинара у циљу стицања практичних знања и 
вештина и сл. Едукација ученика из области биологије, ботанике, екологије, 
дендрологије и историје; развијање тимског рада и духа. Упознавање деце и 
младих са садржајима музејске поставке; подстицање деце да самостално 
истражују сталне поставке музеја, историјску грађу; неговање критичког начина 
размишљања; развијање способности компарације живота у прошлости и 
садашњости.

 
    4242 – услуге из културе                270.000,00
    4266 -  материјали за културу          30.000,00  

А5. РАЗВОЈНО-ПСИХОЛОШКИ ПРОГРАМИ                                          425.000,00

Информисање,  едукација  и  педагошко  саветовање  корисника  ради
превазилажења развојних тешкоћа, поремећаја понашања и дисфункционалних
социјалних и емоционалних односа. Рад на отклањању и умањењу симптома и
тешкоћа  насталих услед поремећених вршњачких, породичних и међуљудских
односа, уз подстицање дијалога и ненасилне комуникације. 

    4242 – услуге из културе               425.000,00

А6. ДАНИ ИГРЕ – ПРОГРАМИ ЗА РАСПУСТ                                          100.000,00  

Креативне радионице за децу и младе за време школског распуста. Сврха 
програма је подстицање деце и младих да активно и квалитетно проведу 
слободно време током зимског и летњег распуста.

    4234 – услуге штампе                      20.000,00
    4242 – услуге из културе                 55.000,00



    4266 -  материјали за културу         25.000,00

Б)    ПРОГРАМИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ                                      300.000,00

 Манифестација „Бранкови дани“ у Вуковару, Хрватска, септембар
 Фестивал „Let the People Sing“, Минхен, Немачка, октобар
 „Златно славејче“, Скопље, Македонија, новембар
 „International Youth Participation in Theatre Making“, Праг, април
 „International Youth Participation in Theatre Making“, Единбург, август
 Гостовање Хора ДКЦБ у Културни центар Србије у Паризу

      4222 – трошк. путов. у иностр.    300.000,00 

В)    МАЛА МАНИФЕСТАЦИЈА  „ ДЕМУС“                                             170.000,00

Програм музичких свечаности обухвата реализацију 19 концерата Градског 
такмичења  музичких секција основних школа Београда. На такмичењу 
учествује више од хиљаду деце која се баве различитим облицима музичког 
стваралаштва

 4242 – услуге из културе                170.000,00 

II  МАНИФЕСТАЦИЈА                                            укупно   5.000.000,00

    Међународни сусрет деце Европе „Радост Европе 2015“

Дечји  културни  центар  Београд  организује  под  покровитељством  Града
Београда Сусрет деце  Европе Радост Европе 2015.
“Радост  Европе”  је  највећа  и  најстарија  међународна  манифестација  дечјег
стваралаштва, установљена давне 1969. године поводом Светског дана детета.
Почетком октобра у Београд стижу деца из многих земаља Европе –  играју,
певају, глуме, а пре свега се друже и добро забављају. Скоро да нема европске
земље чија деца,  у  ових 46 година трајања манифестације,  нису била гости
“Радост Европе”.



    4216 – закуп сале и опреме             530.000,00

    4231 – услуге превођења                 500.000,00

    4234 – услуге штампе и рекламе     370.000,00 

    4239 – опште услуге                       1.800.000,00 
               
    4242 – услуге из културе                1.500.000,00

    4266 – материјали за културу           300.000,00   

Опште услуге су: услуге смештаја и исхране гостију и остале опште услуге.


