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Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja Zaštita zdravlja 

iz Proračuna Grada Zagreba za 2018. objavljenog dana 05. travnja 2018., sukladno članku 21. Pravilnika o 

financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba, Povjerenstvo donosi prijedlog Popisa koji će biti objavljen 

na internetskim stranicama grada Zagreba 17.08.2018. Rok za podnošenje prigovora na popis je osam dana 

od dana objave zaključno 25.08.2018. 

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Zagreba, u pisanom obliku, putem Gradskog ureda za 

zdravstvo, Draškovićeva 15, 10000 Zagreb 

   

  

 
 

 
 

      

  

PRIJEDLOG POPISA  
programa/projekata udruga iz područja Zaštita zdravlja kojima su odobrena financijska sredstva  

iz Proračuna Grada Zagreba za 2018. 

 

 

 

 
 

      

 

Redni 
broj 

Naziv podnositelja Naziv programa/projekta 

Ukupno 
ostvareni 

broj 
bodova 

Obrazloženje ocjene 
programa i projekta 

Način 
plaćanja 

1 2 3 4 5 6 

Zaštita zdravlja 

1. 
Društvo za psihološku 

pomoć 
Promicanje i unapređenje mentalnog 

zdravlja mladih 
115.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

2. 
Volonteri u palijativnoj 

skrbi La Verna 
Volonteri u palijativnoj skrbi 115.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

3. 
B.a.B.e. Budi aktivna. 

Budi emancipiran. 
Mentalno zdravlje - temeljni stup općeg 

zdravlja, individualne i društvene dobrobiti 
113.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

4. Iskorak I JA SE TESTIRAM 113.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

5. 
Centar za promicanje 

kvalitetnog života 
Labirint 

Joga za djecu i roditelje 111.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

6. Prijatelji životinja  11. ZeGeVege festival održivog življenja 111.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 
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Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

7. 

CESI – Centar za 
edukaciju, 

savjetovanje i 
istraživanje 

Dobar savjet zdravlja vrijedi“–promicanje 
reproduktivnog zdravlja mladih 

111.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

8. 
Centar za poremećaje 

hranjenja BEA 
Psiho-socijalna podrška za oboljele od 
poremećaja hranjenja i njihove obitelji 

110.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

9. 
CENTAR ZA ŽENE 

ŽRTVE RATA - 
ROSA 

Psihosocijalna pomoć i podrška 
azilantkinjama - žrtvama nasilja i štetnih 

tradicijskih praksi  
109.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

10. 
Hrvatski savez 

gluhoslijepih osoba 
Dodir 

Znakuj mi zdravlje - pitaj ljekarnika! 109.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

11. Pragma "Optimizam i obitelj" 107.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

12. 
Udruga žena oboljelih 

i liječenih od raka 
SVE za NJU 

Riječi liječe 1 - individualno psihološko 
savjetovanje i praćenje onkoloških bolesnica 

107.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

13. 
Društvo športske 
rekreacije Aktivan 

život 

Škola rekreativnog trčanja za odrasle 
građane 

107.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

14. 
Roditelji u akciji - 

Roda 
Biram dojenje 105.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

15. 

Udruga osoba s 
amputacijom udova 

Grada Zagreba i 
zagrebačke županije 

RESET(REhabilitacija, Stručne Edukacije i 
Transformacija) 

105.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 
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udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

 
16. 

 
Udruga Ludruga 

 
Psihičko zdravlje u zajednici - terapija po 

mjeri čovjeka 

 
104.00 

 
Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

 
sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

17. 
Humanitarna 
organizacija 

"Zajednica Susret" 
Lutke na koncu 104.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

18. 

UDRUGA 
GLUHOSLIJEPIH 
OSOBA GRADA 

ZAGREBA 

Cipelama gluhoslijepih do iskustva-
iskustvene radionice za zdravstvene 

djelatnike Nastavak provedbe 
103.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

19. 
Creativa- udruga za 

razvoj osobnih 
potencijala  

Psihološka pomoć pretilim osobama s 
kompulzivnim prejedanjem: Zdravlje u svakoj 

veličini tijela? 
103.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

20. 
DRUŠTVO 

DISTROFIČARA 
ZAGREB 

RESPIRATORNA REHABILITACIJA 
OBOLJELIH OD NEUROMUSKULARNIH 

BOLESTI -2 
103.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

21. 
Hrvatska udruga za 
ranu intervenciju u 
djetinjstvu - HURID 

Podrška izazovnom roditeljstvu ODMAH 103.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

22. 

HRVATSKA 
UDRUGA ZA 

ALZHEIMEROVU 
BOLEST 

Rano otkrivanje Alzheimerove bolesti – kako 
je prepoznati i prihvatiti 

102.50 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

23. 
Zaklada Ana 

Rukavina 
Lijek je u nama 102.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

24. 
Centar za edukaciju, 
savjetovanje i osobni 

razvoj CEDAR 
Zdravo! 102.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 
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udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

25. 
Centar za psihološku 

podršku i razvoj 
"Pričaj mi" 

Ispričat ću ti priču – program psihosocijalne 
podrške hospitaliziranoj djeci 

102.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

26. 
Udruga za zaštitu 

zdravlja žena  
Edukacijom do zdravlja zubi 102.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

27. 

Hrvatska udruga 
liječenih i oboljelih od 
hepatitisa „Hepatos“ – 

Podružnica Grad 
Zagreb i Zagrebačka 

županija 

Pronađimo "nestale" nositelje virusnog 
hepatitisa   

102.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

28. 

PLANINARSKO 
DRUŠTVO SLIJEPIH 

PRIJATELJI 
PLANINA 

PLANINARSKIM KORACIMA DO 
ZDRAVLJA I SREĆE 

102.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

29. 
Udruga roditelja 
Korak po korak 

Portal MALOLJETNI-RODITELJI.NET 101.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

30. 
SAVEZ DRUŠTAVA 

NAŠA DJECA 
HRVATSKE 

VOLONTERI ZA OSMIJEH DJETETA U 
BOLNICI 

101.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

31. 
Udruga za sindrom 

Down - Zagreb 
Brinemo o zdravlju i učimo s radošću – djeca 

sa sindromom Down 
101.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

32. 
Humanitarna udruga 
"fra Mladen Hrkać" 

Omogućimo prijateljsko okruženje za 
oboljele 

100.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

33. 
Centar za razvoj 

vrijednosti 

Roditeljska ljubav ne poznaje granice-
servise za roditelje s invaliditetom i one koji 

će to postati 
100.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 
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34. 

 
 
 
 
 
 

"Neki novi klinci" 

 
 
 
 
 
 

Zlatne vijuge 

 
 
 
 
 
 

99.00 

 
 
 
 
Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

 
 
 
 
 
 
sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

35. 
Centar inkluzivne 

potpore IDEM 
Naučimo učiti 99.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

36. 
Zaklada "Čujem, 
vjerujem, vidim" 

Zdravo živjeti znači slušati 99.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

37. 

Udruga za prevenciju 
tumora i drugih bolesti 

kože "Zdravi pod 
suncem" 

Tumori kože kao komplikacija 
imunosupresivne terapije 

99.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

38. 

UDRUGA ZA 
ZAŠTITU I 

UNAPRJEĐENJE 
MENTALNOG 

ZDRAVLJA 
"ZAJEDNO" 

KLUB ZA SVE 98.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

39. 

Udruga KUMULUS za 
razvoj kompetencija, 
učenje, medijaciju, 
edukaciju, stručno 

usavršavanje i 
savjetovanje  

"RUBIKOVA KOCKA 2 - nastavak, 2. dio 
programa/projekta 

98.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

40. 

Sirius - Centar za 
psihološko 

savjetovanje, 
edukaciju i 
istraživanje 

Zdravo odrastanje 98.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

41. 
HRVATSKO 

DRUŠTVO ZA 
OSTEOPOROZU 

Edukacija i prevencija osteoporoze 98.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

42. 
Life Potential 
organizacija 

Korak po korak do zdravlja :) 98.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 
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udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

43. 

UDRUGA 
GLUHOSLIJEPIH 
OSOBA GRADA 

ZAGREBA 

“Moji osjećaji i ja“ – kako kanalizirati 
frustracije uzrokovane tjelesnim 

ograničenjima 
98.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

44. 

Krugovi, Centar  za 
edukaciju, 

savjetovanje i 
humanitarno 
djelovanje  

Krugovi podrške  98.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

45. 
Zagrebačko 

dijabetičko društvo 
Obiteljsko savjetovalište za dijabetes 97.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

46. 
Ženska soba - Centar 
za seksualna prava 

Psihosocijalna pomoć  žrtvama seksualnog 
nasilja 

97.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

47. 
Lezbijska grupa 

Kontra 
Savjetovalište za lezbijke i biseksualne žene 97.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

48. 
Hrvatska liga protiv 

raka 
Emocije i rak 97.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

49. 
Creativa- udruga za 

razvoj osobnih 
potencijala  

 PRIMJENA TERAPIJE POKRETOM I 
PLESOM  U DJECE S 

DIJAGNOSTICIRANIM ADHD-OM I 
NJIHOVIH RODITELJA 

96.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

50. Sindikat biciklista Biciklom na posao 2018 96.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

51. Organizacija Status M Budi muško - preuzmi odgovornost  96.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 
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52. 
Zagrebačka liga protiv 

raka 

24/7 - Update II (24 sata 7 dana u tjednu 
raspoloživi onkološkim bolesnicima - 

nadogradnja II) 
96.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

53. 

Udruga za poticanje 
intelektualnog 

napredovanja djece i 
mladih "Mudrica"  

Mudar, mudriji, najmudriji uz zdravi zalogaj 96.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

54. 

Aktiva-Udruga za 
spolno odgovorno 

ponašanje te 
prevenciju nasilja i 

ovisnosti među 
mladima 

„Znanje je užitak za učenike i njihove 
roditelje“  

96.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

55. 

HRVATSKO 
UDRUŽENJE ZA 

CROHNOVU 
BOLEST I 

ULCEROZNI 
KOLITIS 

"NE MOGU ČEKATI 2" 96.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

56. 

HRVATSKA 
UDRUGA ZA BORBU 

PROTIV HIV-A I 
VIRUSNOG 
HEPATITISA 

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA 
OBOLJELIMA OD HIV INFEKCIJE 

96.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

57. 
Hrvatska udruga za 

epilepsiju 

FEBRILNE KONVULZIJE – EDUKACIJA 
ODGAJATELJA, STRUČNOG TIMA I 

RODITELJA 
95.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

58. 

UDRUGA ZA 
SPREČAVANJE, 
INFORMIRANJE, 
DJELOVANJE I 

RESOCIJALIZACIJU 
OVISNIKA - 
S.I.D.R.O. 

MOSTOVI U BOLJI ŽIVOT 95.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

59. 
ZAKLADA 

CENACOLO 
GRUPE PODRŠKE RODITELJA 

ZAJEDNICE CENACOLO 
94.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

60. 
KLUB MLADIH 

TEHNIČARA GORNJI 
GRAD   

Projekt ZLATNA KARTA  94.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

61. 
Udruga KUMULUS za 
razvoj kompetencija, 
učenje, medijaciju, 

"O zdravlju na drugačiji način 2" - nastavak 
(2. dio) programa/projekta 

92.00 
Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 
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edukaciju, stručno 
usavršavanje i 
savjetovanje  

natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

62. 
Udruga za 

unapređenje kvalitete 
življenja LET 

Program smanjenja štete- izmjena igala i 
štrcaljki 

92.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

63. 
Košarkaški klub 

"BOSCO" - Zagreb 
Koš za zdravlje 92.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

64. 

HRVATSKI FORUM 
PROTIV RAKA 

DOJKE EUROPA 
DONNA 

psihološka pomoć oboljelima od raka dojke 92.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

65. 
Udruga za prevenciju 
prekomjerne težine 

Savjetovalište za prehranu i debljinu 91.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

66. 
TAEKWONDO KLUB 

JASTREB 
TAE DO-om U STAROSTI DO DRUGE 

MLADOSTI 
91.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

67. 
Udruga za pomoć i 

edukaciju žrtava 
mobbinga 

Zaštita mentalnog zdravlja na radnom mjestu 91.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

68. 

HRVATSKA 
UDRUGA ZA BORBU 

PROTIV HIV-A I 
VIRUSNOG 
HEPATITISA 

EDUKACIJOM DO ZDRAVLJA  90.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

69. Korablja 
„Kasna intervencija“: model zaštite 

mentalnog zdravlja osoba s višestrukim 
teškoćama u obitelji 

90.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

70. 
Zajednica klubova 

liječenih alkoholičara 
Zagreb 

3. Rad KLA kao model prevencije 
alkoholizma 

89.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 
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Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

 
 
 

71. 

 
 

Zajednica klubova 
liječenih alkoholičara 

Zagreb 

 
 
 

2. Usvajanjem zdravih stilova života do 
unaprjeđenja zdravlja 

 
 
 

89.00 

 
Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

 
 
sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

72. 
Zajednica klubova 

liječenih alkoholičara 
Zagreb 

1. Stručna podrška za trajno održanje 
apstinencije 

89.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

73. 
CeliVita-život s 

celijakijom 
Nutricionističke radionice 89.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

74. 
Udruga "Jedni za 

druge" 

RESOCIJALIZACIJA OVISNIKA KROZ 
POMAGAČKE AKTIVNOSTI U 

REHABILITACIJI DJECE S TEŠKOĆAMA U 
RAZVOJU 

88.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

75. 

Kršćanski centar za 
pomoć i rehabilitaciju 

ovisnika i obitelji 
Stijena 

ŽELIŠ...A NE ZNAŠ KAKO... 88.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

76. 
Udruga žena oboljelih 

i liječenih od raka 
SVE za NJU 

Riječi liječe 2 - psihološka podrška 
onkološkim bolesnicama kroz interakciju u 

grupi 
87.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

77. 

Udruga za podršku 
osobama s 

intelektualnim 
oštećenjima Grada 

Zagreba 

„ Minimungu - Pokretom, ritmom i bojom do 
zdravlja” 

86.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

78. 

Trans Aid - Udruga za 
promicanje i zaštitu 
prava trans, inter i 
rodno varijantnih 

osoba 

Trans zdravlje 86.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

79. 

Udruga "Igra" za 
pružanje 

rehabilitacijsko-
edukacijske i psiho-
socijalno-pedagoške 

pomoći 

POP Igra  86.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 
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udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

80. 
Društvo sportske 
rekreacije Thalia 

Sretna beba 85.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

 
81. 

 
Hrvatsko debatno 

društvo 

 
Usudi se oduprijeti 

 
85.00 

 
Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

 
sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

82. 

Jablani -Udruga za 
promicanje vrijednosti 
civilnog društva kod 

djece i mladih 

Yogom do zdravijeg i produktivnijeg života 85.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

83. Hrvački klub Lika Rekreacija "Fit je hit" 85.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

84. 

Udruga športskih 
ribolovaca invalida 
Domovinskog rata 
Novi Zagreb - Odra 

Športski ribolov - Rekreacija, relaksacija, 
terapija i edukacija za HRVI i njihove obitelji 

84.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

85. 

Udruga za prevenciju 
tumora i drugih bolesti 

kože "Zdravi pod 
suncem" 

Akne stop!  83.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

86. 
Društvo psorijatičara 

Hrvatske 
Edukacija oboljelih i javna kampanja "To 

smo mi, bolji mi"  
81.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

87. 
Udruga za osobni 

razvoj PROMJENA 

MALA OAZA - Kreativne radionice 
relaksacije za djelatnike odgojno obrazovnih 

ustanova   
78.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

88. 
Hrvatski zbor 
fizioterapeuta 

RADNO AKTIVNI I ZDRAVI DO 67.! 78.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 
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udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

89. 
Društvo sportske 
rekreacije Thalia 

Sretna mama 75.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 

90. 

UDRUGA 
UMJETNIČKA 

RADIONICA VILIN 
KONJIC 

Neka nam hrana bude kao lijek 73.00 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

sukladno 
ugovoru o 
financiranju 
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Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja Zaštita 

zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2018. objavljenog dana 05. travnja 2018., sukladno članku 

21. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba, Povjerenstvo donosi prijedlog 

Popisa koji će biti objavljen na internetskim stranicama grada Zagreba 17.08.2018. Rok za 

podnošenje prigovora na popis je osam dana od dana objave zaključno 25.08.2018. 

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Zagreba, u pisanom obliku, putem Gradskog ureda za 

zdravstvo, Draškovićeva 15, 10000 Zagreb 
 

      

 

 
 

 
  

PRIJEDLOG POPISA  
programa/projekata udruga iz područja Zaštita zdravlja kojima nisu odobrena financijska 

sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2018. 
      

 

 
    

  

 
  

     
      

 

Redni 
broj 

Naziv podnositelja Naziv programa/projekta 

Ukupno 
ostvareni 

broj 
bodova 

Razlozi neodobravanja 
financijske potpore 

Obrazloženje 
ocjene programa i 

projekta 

1 2 3 4 5 6 

Zaštita zdravlja 

1. 
Međunarodni institut 
prirodnog zdravlja 

Program Zdrava djeca za djecu sa 
psihofizičkim poteškoćama 

67.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

2. 
UDRUGA 

DARIVATELJA 
KRVI 

S faksa na darivanje krvi 65.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

3. 
HRVATSKO 

APITERAPIJSKO 
DRUŠTVO 

ZAŠTITA ZDRAVLJA PČELINJIM 
PROIZVODIMA 

60.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

4. 
UDRUGA 

DARIVATELJA 
KRVI 

Promocija važnosti darivanja krvi 
među ženskom populacijom 

63.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

5. 

Udruga ZG -za 
promicanje 
proizvodnih 

djelatnosti, turizma i 
samozapošljavanja 

“Zdrav, sit i aktivan-promocija 
zdrave prehrane i fizičke 

aktivnosti“ 
71.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
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iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

6. 
Klub odbojke na 

pijesku Siget 
Odbojkom na pijesku do zdravlja! 70.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

7. 
CeliVita-život s 

celijakijom 

"Živjeti s celijakijom“ – 
savjetovalište za oboljele od 

celijakije  
70.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

8. 
Centar za duhovnu 

pomoć 

Hagioterapijskim pristupom 
ozdravljati negativne životne 
navike i utjecati na smanjenje 

stresa 

68.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

9. 
Društvo sportske 
rekreacije Thalia 

Sretna kralježnica 61.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

10. ZEMLJANE STAZE 
Smanjenje uporabe pesticida u 

funkciji zdravlja 
70.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

11. 
Udruga za 

psihosocijalnu 
pomoć SUSRET 

USUSRET OPORAVKU 64.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

 
12. 

 
UDRUGA ZA 

ZAŠTITU I 
UNAPRJEĐENJE 

MENTALNOG 
ZDRAVLJA 
"ZAJEDNO" 

 
ZAJEDNO DO ZNANJA 

 
71.00 

 
Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 

 
Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
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iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

13. 

Udruga za 
prevenciju tumora i 
drugih bolesti kože 

"Zdravi pod suncem" 

Živjeti s alergijom 69.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

14. 

HRVATSKA 
UDRUGA ZA 

BORBU PROTIV 
HIV-A I VIRUSNOG 

HEPATITISA 

CHECKPOINT CENTAR ZAGREB 72.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

15. 

HRVATSKI FORUM 
PROTIV RAKA 

DOJKE EUROPA 
DONNA 

Fizioterapija za žene oboljele od 
raka dojke 

68.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

16. 
Jockey klub 

Hrvatske 
Program terapijskog i 

rehabilitacijskog jahanja 
67.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

17. 
Udruga za kreativni 

socijalni rad 

Uključi se-zaslužio si - projekt 
promicanja zdravlja i 

resocijalizacije ovisnika  
66.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

18. 

Udruga za podizanje 
kvalitete života 

psihijatrijski liječenih 
osoba "PUTOKAZ" 

ZAJEDNO DO ZDRAVLJA 32.00 

Sukladno odluci 
Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata 
udruga iz područja zaštite 
zdravlja, projekt je 
ocijenjen prema kriterijima 
iz točke 9. Javnog 
natječaja s nedovoljnim 
brojem bodova za dodjelu 
financijske potpore. 

Ocijenjeno prema 
kriterijima Javnog 
natječaja i načinu 
bodovanja 
sukladno Programu 
financiranja udruga 
iz područja Zaštita 
zdravlja u 2018. 

 

 

 


