Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu
projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja
i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za Grad Varaždin
u 2018. godini
Red.br. Naziv udruge

3.
4.

Udruga za potporu, pomoć i ozdravljenje
oboljelih od depresije i anksioznosti
Varaždinske županije
Udruga za očuvanje i promicanje
kulturne, nematerijalne i prirodne baštine
"DUDOV SVILAC"
Udruga dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranak Varaždin
Kulturana

5.

FOLKVAR FEST VARAŽDIN

6.

FOLKVAR FEST VARAŽDIN

7.

Varaždinski folklorni ansambl

8.

Varaždinski folklorni ansambl

9.

Varaždinski folklorni ansambl
UDRUGA RODITELJA I UDOVICA
POGINULIH BRANITELJA
DOMOVINSKOG RATA
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

1.

2.

10.

11.
12.
13.

Varaždinski folklorni ansambl
Ekološko socijalni forum
Udruga Festival

14.

Udruga za promicanje zdravog načina
života CAMPERION

15.
16.

Udruga invalida rada grada Varaždina
Klub za starije osobe Varaždin

Naziv projekta/programa
Pomoć oboljelima od depresije i
anksioznosti kroz kreativne
radionice i druženja na donacijskim
izložbama, predavanjima i izletima
Varaždinski stečak-Bombyx mori

Zajedno u ratu - Zajedno u miru
4season festivals
"SNOPP" Smotra narodnih običaja,
pjesama i plesova
Organizacija natjecanja mladih
folklornih koreografa "SE TANCA?
TANCA SE!"
Izvrsnost u očuvanju i prezentaciji
tradicijske kulture putem
koreografiranog folklora
Tiskanje knjige "VARAŽDINSKI
FOLKLORNI ANSAMBL"povodom proslave 20. obljetnice
kontinuiranog rada ansambla
Postavljanje koreografije "Krvava
svadba"
Sjećanje na poginule hrvatske
branitelje
Obljetnički cjelovečernji koncert
Varaždinskog folklornog ansambla
u 2018. godini povodom proslave
20. godina kontinuiranog rada
Zeleni filmovi u vašoj školi
Festivali u Varaždinu
Game of woods: Edukacijskorekreacijske aktivnosti za mlade u
prirodi
"Boljim socijalnim uslugama do
kvalitetnijeg života invalida rada"
Aktivna starost za dugi život 2018.

18.
19.

Udruga za promicanje kulture Ritam
misli
INVALIDSKO ILCO DRUŠTVO
VARAŽDIN
PJEVAČKO DRUŠTVO "BIŠKUPEC"

20.

Udruga Hrvatskih vojnih invalida
Domovinskog rata Varaždin

17.

Riječi i misaonost
"S udrugom stomičarima je život
lakši"
Pjesmom očuvajmo tradiciju

25.

Posjeti mjestima stradavanja i
memorijalni turniri
Očuvanje i njegovanje
antifašističkih tradicija i spomeničke
baštine, te zaštita interesa članstva iz
Udruga antifašističkih boraca i antifašista područja mirovinskog, invalidskog i
općina i grada Varaždina
zdravstvenog osiguranja
Sveobuhvatna skrb za obitelji
Udruga zdravog življenja "Obiteljski
apstinenata od alkohola nakon
klub" Varaždinske županije
bolničkog liječenja
Resocijalizacija i pomaganje u
socijalnoj i pravnoj zaštiti članova,
UDRUGA UMIROVLJENIKA
umirovljenika i učesnika
UNUTARNJIH POSLOVA VARAŽDIN Domovinskog rata
Edukacijom do smanjenja štete te
Udruga apstinenata Varaždinske županije očuvanje apstinencije u grupi uz
„Hrabrost“
obiteljski pristup
Antonio Tkalec - Duhovna glazba
Antonio Tkalec
pod zvijezdama

26.

HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I
LIMFOMI, HULL

27.

UDRUGA NORDIJSKOG HODANJA I
PJEŠAČENJA DRAVA

28.
29.

Aulos Varaždin
Filmsko-kreativni studio VANIMA

21.

22.

23.

24.

"Znanjem do zdravlja - Varaždin,
2018"
" Dan na Dravi"
Za sva vremena – uz 190 obljetnicu
djelovanja Glazbene škole u
Varaždinu
Rad udruge u 2018. godini
Govorna rehabilitacija i psihosocijalna pripomoć
laringektomiranim osobama

31.

KLUB LARINGEKTOMIRANIH
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA
SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH
LOGORA PODRUŽNICE ŽUPANIJE
VARAŽDINSKE

32.

KLUB VARAŽDINSKIH
BRANITELJA 1991-1995 VARAŽDIN

33.

Udruga Mješoviti pjevački zbor „Chorus
angelicus“ Varaždin

34.

Djevojački zbor Mozartine

35.

MAMMAE KLUB VARAŽDIN, Udruga
žena oboljelih na dojku
Preventivno -edukativni program

30.

Resocijalizacija logoraša
Da se ne zaboravi - obilježavanje
važnijih datuma
Koncertna sezona Mješovitog
pjevačkog zbora „Chorus angelicus“
Varaždin
Koncert Djevojačkog zbora
Mozartine

36.

Kapela Paulina Warasdin

37.

Udruga "Inovativni projekti"

38.
39.

Udruga za očuvanje tradicijske kulturne
baštine Kučana i Zbelave „Hajdina“
Bedem ljubavi Varaždin

40.
41.

Kerekesh Teatar
Udruga slijepih Varaždinske županije Varaždin

42.

Udruga specijalne jedinice policije
„Roda“ Varaždin

43.

ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih
umjetnika primijenjenih umjetnosti

44.
45.

46.

Glazbeni centar Papandopuline
Udruga za ranu intervenciju Varaždinske
županije
Udruga za razvoj životnih vještina i
sposobnosti obitelji i pojedinaca "Uz
vas"

Arte viva acustica (Živa akustična
umjetnost) 1. projekt: S poezijom
govorim, ožujak 2018.,2. projekt:
Dani Hajdine, lipanj 2018., 3.
projekt: Koncert na Špancirfestu,
kolovoz 2018.,4. projekt: Adventski
koncert na Korzu, prosinac, 2018.
Varaždinska kulturna baština kroz
fotografiju
Dani hajdine 2018.
Solidarnost i humanost u zajednici
„Program Kerekesh Teatra u
Varaždinu u 2018.godini“
"Zajedno radimo da slijepe
ohrabrimo"
Uloga specijalne policije MUP-a
RH, a posebno PU Varaždinske
"RODA" za vrijeme i nakon
Domovinskog rata
Tjedan primijenjenih umjetnosti
Varaždin
Glazbeni seminar za djecu i mlade s
područja grada Varaždina
Edukacijom rušimo barijere i
gradimo inkluziju
"Zaštita starijih osoba od
nasilničkog ponašanja"
Pjevanjem do očuvanja,
unapređivanja i promocije zborske
glazbe i 80. obljetnice VOGD

47.

VARAŽDINSKO OBRTNIČKO
GLAZBENO DRUŠTVO

48.

Udruga za zaštitu i unapređenje
čovjekovog okoliša ˝Franjo Košćec˝

49.

KLUB ŽENA VARAŽDIN

50.

Umjetnička organizacija Gllugl

Zeleni dani
Senzibiliziranje građana za
probleme nasilja nad ženama i
probleme starijih osoba te rad sos
telefona za pomoć obitelji, djeci i
mladima
Kulturno – umjetnički kazališni i
glazbeni program u 2018.godini

51.

Udruga umirovljenika grada Varaždina

Program rada Udruge umirovljenika
grada Varaždina za 2018. godinu

52.

UDRUGA PRIPADNIKA 104.
BRIGADE ZNG VARAŽDIN

Plan rada za 2018. godinu

53.

"ZIPKA" Udruga udomitelja za djecu i
mlade Varaždinske županije

Sa sigurnošću u samostalnost

57.

Muzej anđela
TRASH
Društvo distrofičara, invalida cerebralne
i dječje paralize i ostalih tjelesnih
invalida Grada Varaždina
Kulturno umjetničko društvo Hrvatskih
željeznica Varaždin

58.
59.

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
DRUŠTVO NAŠA DJECA VARAŽDIN

60.

UDRUGA UMIROVLJENIKA
ZDRAVSTVA VARAŽDIN

54.
55.

56.

61.
62.
63.

64.
65.

FRANCUSKI KLUB VARAŽDIN
Udruga MOP Sveučilište Sjever
Udruga mladih Varaždin Underground
Klub
Hrvatska udruga glazbenika Varaždin
Franjevački svjetovni red sv. Ivana
Krstitelja Varaždin

Izložba zbirke anđela i drugih
radova iz zemlje i svijeta, Izložba
radova Željka Prsteca, Izložba
dječjih radova na temu Uskrsa u
Rajskome vrtu, književni natjećaj za
Kratku priču Muzeja anđela,
obilježavanje "Dana anđela čuvara"
2. listopad, Svijet bajki Muzeja
anđela, ( pripovijedanje i
ilustriranje), završni koncert
Anđeoskog zbora Glazbene škole
Varaždin, koncert duhovne glazbe
Antonija Tkaleca, scenski nastupi
kazališnih i plesnih grupa (Anđeoski
ples Varaždinskih mažoretkinja,
pripreme za izložbu " Moja najmilija
igračka", dogradnja i održavanje
instalacije "Anđelinjaka" te
povećanje mjesta sa skulpturama
anđela na skrovitim mjestima u
svrhu populariziranja interaktivne
turističke priče "potraži svojeg
anđela, likovne radionice "Naslikaj
svojeg anđela"...
Trash Film Festival 13
Stabilnost i razvoj DDICDP
Varaždin
Folkamo u 2018.
Aktivno živjeti s MS-om
'DND - PRIJATELJ DJECE'
Zajedništvom do zdravlja i
dostojanstvenog starenja
Varaždin - dio europske i svjetske
kulturne scene
MOP 7 Festival Multimedije
FotoRe:animator vol.2
Oživljavanje jazz scene Varaždina
putem tjednih nastupa i gostovanja
glazbenika
Socijalna samoposluga „Kruh sv.
Antuna“

66.

67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

UDRUGA ZA ODRASLE OSOBE S
AUTIZMOM „PLAVO SRCE“
„Sunce“ Varaždin udruga za osobe s
intelektualnim oštećenjem
KULTURNO UMJETNIČKO
DRUŠTVO HRVATSKIH
ŽELJEZNICA VARAŽDIN –
GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD
DIJABETESA VARAŽDIN
Udruga za promicanje kvalitete življenja
"Medenjak"
AIESEC Varaždin- međunarodna udruga
studenata
Udruga gluhoslijepih osoba Varaždinske
županije
Odred izviđača "SIRIUS"
Udruga savjetovališta "Uz tebe sam"
Udruga Hoću Život
Udruga za promicanje održivog načina
življenja Gredica
UDRUGA STAKLENO ZVONO

79.

Centar tradicijske kulture Varaždin
Udruga veterana 7. gardijska brigada
"PUMA"

80.

Kulturna udruga mladih "Centar Scena"

78.

84.

OGRANAK MATICE HRVATSKE U
VARAŽDINU
VRUM
Udruga "Glazbena Baština "
Kreativni studio "Logos", udruga za
promicanje stvaralaštva, kreativnog
promišljanja i djelovanja djece i mladih
pričom i igrom

85.

Udruga nuSynergetic

86.

Udruga nuSynergetic
Kerameikon, Hrvatsko keramičarsko
udruženje

81.
82.
83.

87.

Projekt „Kroa(u)tizam“ - socijalno
poduzetništvo: radionicom izrade
suvenirskih sapuna do programa
zapošljavanja osoba s autizmom
Prevencija institucionalizacije i
svrsishodno korištenje slobodnog
vremena osoba s intelektualnim
oštećenjem

Rad orkestra u 2018.
Dijabetičari za zdraviju županiju
Biram zdravo
World in the City
BUDI UZ MENE – BUDI MOJE
UHO
"Scout Search - snalaženje u
prostoru - u gradu i prirodi"
"Vjetar u leđa"
Kuća mogućnosti
Zdrava hrana iz zdravog vrta!
Varaždin za Zvono - svaki dan
Čuvajmo tradiciju danas – zadržimo
nacionalni identitet sutra
"Info stup 7. gardijska brigada
"PUMA"
„Program grupe Cold Snap u 2018.
godini“
Stalni projekti Ogranka Matice
hrvatske u Varaždinu u 2018. godini
KLIKER festival 2018.
Kajkavska Kulturna Baština
VAROCHO - promatraj, istraži,
nauči
Pripremna faza projekta “nuArs
Session No.2.”
Koncert učenika i profesora
Glazbene škole u Varaždinu uz
nuSynergetic Orchestra
CERAMICA MULTIPLEX

88.
89.
90.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
Hrvatska glazbena mladež Varaždin
Varaždinski tamburaški orkestar (VTO)

"Tri godine Galerije HDLU"
Glazbena scena za mlade
Cjelovečernji godišnji koncert VTO

*NAPOMENA: Udruge koje su prijavile više od jednog projekta/programa nisu
eliminirane u kontroli formalnih uvjeta nego će sukladno Javnom pozivu biti
proslijeđene Povjerenstvu za ocjenjivanje koje će odlučivati temeljem kvalitete prijave
te dodijeliti sredstva jednom odabranom programu s obzirom da isto u Javnom pozivu
nije bilo decidirano navedeno te će Povjerenstvo odlučiti temeljem točke IV. Javnog
poziva.

Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta prijava udruga i ostalih
neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i
zdravstva i kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2018. godini

