
Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziv za prijavu 

projekta – programa udruga u području zdravstva i socijalne skrbe od Javnih potreba 

za Grad Varaždin u 2017. godini 

R.br. Naziv udruge Projekt/program 

1. Klub za starije osobe Varaždin Aktivna starost za dugi život 

2. Društvo psihologa Varaždin 

"Treća sreća"- projekt za podizanje kvalitete života, 

promociju mentalnog zdravlja i psihosocijalnu 

podršku osobama treće životne dobi 

3. Klub žena Varaždin Dodajmo godinama sigurnije dane 

4. 

Udruga umirovljenika Grada 

Varaždina 

Program rada udruge umirovljenika Grada 

Varaždina za 2017. godinu 

5. 

Udruga gluhih i nagluhih Grada 

Varaždina i Varaždinske županije Uključite nas u svakodnevni život 

6. 

Udruga dragovoljaca i veterana 

Domovinskog rata Republike 

Hrvatske "Zajedno u ratu-zajedno u miru" 

7. Udruga invalida rada Boljim socijalnim uslugama do kvalitetnijeg života 

8. Udruga savjetovališta "Uz tebe sam" "Vjetar u leđa" 

9. Udruga "Stakleno zvono" "I mi to možemo" 

10. 

"SUNCE" Varaždin udruga za osobe 

s intelektualnim oštećenjem 

Prevencija institucionalizacije i svrsishodno 

korištenje slobodnog vremena osoba s 

intelektualnim oštećenjem-klub 

11. 

Društvo multiple skleroze 

Varaždinske županije Aktivno živjeti s MS-om 

12. 

Udruga slijepih Varaždinske 

županije-Varaždin "Tko razliku ne radi, zajednicu gradi" 

13. 

Klub laringektomiranih Varaždinske 

županije 

Program psiho-socijalne pomoći i govorna 

rehabilitacija laringektomiranih osoba 

14. 

Društvo distrofičara, invalida 

cerebralne i dječje paralize i ostalih 

tjelesnih invalida Grada Varaždina Stabilnost i razvoj DDICCP Varaždin 

15. 

Plivački klub za osobe s invaliditetom 

Vidra Varaždin Jačanje kapaciteta radi zaštite zdravlja DTUR 

16. 

Udruga za ranu intervenciju 

Varaždinske županije 

Pomoć i podrška roditeljima djece s teškoćama u 

razvoju 

17. 

Udruga za ranu intervenciju 

Varaždinske županije Za školu spremni 

18. Košarkaški klub invalida Varaždin 

KKI - domaća liga košarke u kolicima - 

omasovljavanje i popularizacija kroz nabavu 

kvalitetne sportske opreme 

19. 

Udruga roditelja i udovica poginulih 

branitelja Varaždinske županije Sjećanje na poginule hrvatske branitelje 

20. 

Udruga antifašističkih boraca i 

antifašista grada i općina Varaždin 

Očuvanje i njegovanje antifašističkih tradicija i 

zaštita članstva iz područja mirovinskog, 

invalidskog i zdravstvenog osiguranja 

21. Udruga HVIDRA Varaždin Obilazak mjesta stradavanja iz Domovinskog rata 

22. 

Udruga veterana 7. gardijske brigade 

"PUMA" "PUMA 1992.-2017." 



R.br. Naziv udruge Projekt/program 

23. 

Udruga veterana 7. gardijske brigade 

"PUMA" "GIS-PUMA" 

24. 

Hrvatsko društvo logoraša srpskih 

koncentracijskih logora Resocijalizacija logoraša 

25. 

Udruga pripadnika 104. brigade ZNG 

Varaždin Program rada udruge za 2017. godinu 

26. Invalidsko društvo "ILCO" Varaždin "Stoma nije koma" 

27. 

Udruga za potporu, pomoć i 

ozdravljenje oboljelih od depresije, 

anksioznosti Varaždinske županije 

Pomoć oboljelima od depresije i anksioznosti kroz 

kreativne radionice 

28. 

Udruga zdravog življenja "Obiteljski 

klub" Varaždinske županije 

Uloga obitelji u liječenju i rehabilitaciji alkoholne 

ovisnosti 

29. 

Udruga apstinenata Varaždinske 

županije "Hrabrost" Očuvanje apstinencije u grupi uz obiteljski pristup 

30. 

Udruga apstinenata Varaždinske 

županije "Hrabrost" Edukacijom do smanjenja štete 

31. 

Udruga apstinenata Varaždinske 

županije "Hrabrost" Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti 

32. 

Društvo za zaštitu od dijabetesa 

Varaždin Dijabetičari za zdraviju županiju 

33. Orijentacijski klub Varaždin Precizna orijentacija kao sredstvo inkluzije 

34. Hrvatska udruga leukemija i limfomi "Znanjem do zdravlja" 

35. Društvo Naša djeca Varaždin 

Humanitarna priredba povodom Valentinova-srce 

srcu, Akcija "Za osmijeh djeteta u bolnici" 

36. Mammae klub udruga žena  Rehabilitacija žena operiranih na dojku 

37. Mammae klub udruga žena  Dan ružičaste vrpce 

38. Mammae klub udruga žena  Mama i ja 

39. 

"ZIPKA" udruga udomitelja za djecu 

i mlade Varaždinske županije 

"Za sigurnu budućnost-stambena zajednica za mlade 

u Varaždinu" 

40. 

Društvo distrofičara, invalida 

cerebralne i dječje paralize i ostalih 

tjelesnih invalida Grada Varaždina Za kvalitetniji život osoba s invaliditetom 

41. 

Udruga gluhoslijepih osoba 

Varaždinske županije  Mala škola znakovnog jezika 

42. 

Franjevački svjetovni red Svetog 

Ivana Krstitelja Varaždin 

Socijalna samoposluga "Kruh Svetog Antuna" 

Varaždin 2017. 

43. Bedem ljubavi "Solidarizirani, ne marginalizirani" 

44. 

Udruga umirovljenika unutarnjih 

poslova Varaždin 

Resocijalizacija umirovljenika i učesnika 

Domovinskog rata 

 

Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta 

Javnog poziva za prijavu programa/projekata udruga u području zdravstva i 

socijalne skrbi od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini 

 


