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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA FINANCIRANJA
PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI
UDRUGA OD INTERESA ZA
OSJEČKO-BARANJSKU
ŽUPANIJU U 2012. GODINI
Obveza sufinanciranja djelatnosti udruga na području Osječko-baranjske županije proizlazi iz
Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01. i 11/02.) i Odluke o kriterijima za određivanje
udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju i njihovom financiranju sredstvima Proračuna
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 9/98.).
Člankom 23. Zakona o udrugama propisano je da se visina sredstava za dotaciju iz proračuna
jedinice područne (regionalne) samouprave određuje udrugama svake godine na temelju provedenog
natječaja za projekt ili program koji je od posebnog interesa za opće/javno dobro u jedinici područne
(regionalne) samouprave.
Godišnji raspored osiguranih sredstava na temelju analiziranih programskih aktivnosti udruga,
a prema kriterijima utvrđenim člankom 2. stavak 2. točka 3. Odluke o kriterijima za određivanje
udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju i njihovom financiranju sredstvima Proračuna
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 9/98.), utvrđuje se donošenjem Programa
financiranja programskih aktivnosti od interesa za Osječko-baranjsku županiju.
Polazeći od navedenih odredbi, Osječko-baranjska županija objavila je 24. listopada 2011.
godine Natječaj za prijavu programa i projekata udruga u Osječko-baranjskoj županiji za financijsku
potporu iz sredstava proračuna Osječko-baranjske županije u "Glasu Slavonije" i na web stranicama
Županije. Natječaj je bio otvoren 30 dana na kojeg se javilo 191 udruga s 197 različitih programa.
Sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu financirale su se
programske aktivnosti udruga koje djeluju na području Osječko-baranjske županije, a ostvarivale su
humanitarne programe od interesa za Županiju, odnosno druge programe kojima se značajno pridonosi
njenom razvitku i općem napretku te promicanju njezinog položaja i ugleda.
U Proračunu Županije za financiranje programa udruga, prema Programu financiranja
programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2012. godini, osigurana su
sredstva u iznosu od 532.000,00 kuna, za 161 udruga i to za četiri područja djelatnosti, kako slijedi:
PODRUČJE DJELATNOSTI
1. Programi iz područja zdravlja i
zaštite okoliša
2. Programi iz područja socijalne
skrbi, humanitarnih i karitativnih
aktivnosti
3. Programi i projekti braniteljskih
udruga proizašlih iz Domovinskog
rata
4. Programi iz područja građanskih
inicijativa, ljudskih prava i
sloboda, strukovnih udruga, udruga
s programima djeca i mladi te
programi hobistike
UKUPNO:

Osigurana
sredstva

Odobrena
sredstva

Isplaćena sredstva

85.000,00

85.000,00

80.000,00

97.000,00

97.000,00

92.000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

180.000,00

180.000,00

170.000,00

532.000,00

532.000,00

512.000,00
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24.

Programi iz područja zdravlja:
NAZIV UDRUGE/IZVRŠITELJ
PROGRAMA
Centar za edukaciju i informiranje
potrošača, Bilje
Centar za kompost, Osijek
Čuvari Hrvatske prirodne baštine
"Hrvatski rendžer", Đakovo
Društvo multiple skleroze Osječkobaranjske županije, Osijek

ODOBRENI
NAZIV
IZNOS ZA
PROJEKTA/PROGRAMA
2012.
1.000,00 kn Potrošači prijatelji okoliša 2
1.000,00 kn Nova vrtna kompostišta
1.000,00 kn Sanacija prirodnih izvora pitke
vode pod obroncima gore Dilj
5.000,00 kn Provođenje osnovne djelatnosti
kroz programske aktivnosti s ciljem
poboljšanja zdravstvenog i
društvenog statusa članova Društva
3.000,00 kn Prevencija nastanka invaliditeta

Društvo osoba s invaliditetom "Baranjsko
srce", Beli Manastir
Društvo za podvodne aktivnosti Osijek,
Osijek
Gradska liga protiv raka Osijek, Osijek
Građanska prevencija "Osječka škola",
Osijek
Hrvatsko katoličko društvo medicinskih
sestara/tehničara - ogranak Osijek, Osijek

1.000,00 kn Eko akcija "Zimska luka"
13.000,00 kn Znanjem protiv raka
1.000,00 kn 2012. godina - Protiv droge
2.000,00 kn "Prevencija malignih i kroničnih
oboljenja u trećoj dobi - kako je što
kvalitetnije proživjeti"
2.000,00 kn Podunavski pješački put "Mišino
brdo - Aljmaš - Erdut"
2.000,00 kn Resocijalizacija osoba operiranih
od raka debelog crijeva
3.000,00 kn Šuma je izvor života
2.000,00 kn Handi karate - više od športa
3.000,00 kn Život nakon laringektomije IV

Hrvatsko planinarsko društvo "Zanatlija"
Osijek, Osijek
Invalidsko društvo Ilco Osijek, Osijek
Izviđački klub Javor, Osijek
Karate klub "Hvidra Osijek", Osijek
Klub laringektomiranih osoba Osijek Kloos, Osijek
Klub liječenih alkoholičara "Retfala"
(KLA "Retfala"), Osijek
Klub liječenih alkoholičara (Kla) "Tvrđa",
Osijek
Klub žena liječenih na dojci Mammae
Osijek
Konjički klub "Život i nada", Đakovo
Optimalnom težinom do zdravlja "Vaga",
Osijek
Palia - Centar za palijativnu skrb, Osijek
Športski klub osoba s invaliditetom
"Dlan", Osijek
Udruga cerebrovaskularnih bolesnika
Osječko-baranjske županije, Osijek
Udruga Hrvatskih branitelja liječenih od
PTSP-a Osječko-baranjske županije,
Osijek
Udruga Korina za pomoć roditeljima
nedonoščadi i roditeljima djece s
problemima u ponašanju te roditeljima
posvojene djece, Osijek

2.000,00 kn Mi možemo ne piti
2.000,00 kn Alkoholizam kod mladih
13.000,00 kn Pomozimo oboljelima - zaštitimo
zdrave
2.000,00 kn "Proširimo se i mi 2"
2.000,00 kn "Aktivnost + optimalna prehrana =
prevencija"
2.000,00 kn Lijek iz srca
2.000,00 kn "Vježbom do boljeg vida"
2.000,00 kn Terapeutski posjet toplicama
2.000,00 kn PTSP u našem društvu - Kako ga
prepoznati i pomoći
1.000,00 kn Pomoć djeci nedonoščadi i djeci s
problemima u ponašanju putem
informiranja roditelja na adekvatan
način
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Udruga Liga protiv raka Đurđenovac,
Đurđenovac
Udruga liječenih alkoholičara
Valpovštine, Valpovo
Udruga malih dijabetičara "Madi", Osijek

2.000,00 kn Psihosocijalna pomoć oboljelima i
lječenima od raka
2.000,00 kn Rehabilitacija i resocijalizacija
liječenih ovisnika
2.000,00 kn Zdrava prehrana prevencija protiv
dijabetesa
2.000,00 kn "Sačuvajmo zdravlje djece"

Udruga za fizioterapiju, prevenciju,
promicanje i zaštitu zdravlja Našice,
Našice
Udruga za promicanje duhovnih, tjelesnih
i duševnih vrednota "Novi početak",
Osijek
Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni
Osijek
Udruga žena za borbu protiv raka
"Roseta" Đakovo, Đakovo
Udruženje stanara Grada Osijeka, Osijek

1.000,00 kn Terapeutsko - kreativne radionice
za Zatvor u Osijeku
2.000,00 kn Zeleni telefon za 2011.
3.000,00 kn Predavanja s radionicama u cilju
ranog otkrivanja raka dojke
1.000,00 kn Gospodarenje otpadom

Za programe iz područja zdravlja osigurano je 85.000,00 kuna, a realizirano je 80.000,00
kuna.
Društvo za podvodne aktivnosti Osijek, Klub liječenih alkoholičara "Retfala", Udruga Korina
za pomoć roditeljima nedonoščadi i roditeljima djece s problemima u ponašanju te roditeljima
posvojene djece i Udruga za promicanje duhovnih, tjelesnih i duševnih vrednota "Novi početak" nisu
povukle dobivena sredstva.
Hrvatsko planinarsko društvo "Zanatlija" Osijek nije dostavilo traženo financijsko izvješće.
Ostale udruge su realizirale svoje programe prema planu, te su dostavile tražena izvješća.
2.

Programi iz područja socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih aktivnosti:

Red.
broj

NAZIV UDRUGE/IZVRŠITELJ
PROGRAMA

1.

"Glas čovječnosti" Udruga za potporu
osoba s invalidnošću i hendikepom
Osječko-baranjske županije, Osijek
Boćarski klub invalida "Lastavice",
Đakovo
Boćarski klub osoba s invaliditetom
"Osječki osmijeh", Osijek
Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije
Centar za dijete, Osijek
Društvo za pomoć mentalno retardiranim
osobama Osijek, Osijek

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ODOBRENI
NAZIV
IZNOS ZA
PROJEKTA/PROGRAMA
2012.
3.000,00 kn "The Red Over Night"- Mirisni
dodiri duše - projekt likovnih
radionica osoba s invaliditetom
2.000,00 kn Boćajmo zajedno!
2.000,00 kn Unapređenje zdravlja osobama s
100% invaliditetom
5.000,00 kn "I mi smo tu" radionice za djecu i
mlade Rome
5.000,00 kn "Plamena ptica" - poludnevni
boravak za odrasle osobe s
mentalnom retardacijom
2.000,00 kn "Mjere za zaštitu osobnih prava i
interesa djece"
2.000,00 kn Program obilaska i darivanje
bolesnih žena, invalidne djece i
majki

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji,
Osijek
Hrvatska udruga žena Petrijevci, Petrijevci
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8.

Matica umirovljenika Hrvatske - općinska
Udruga Đurđenovac, Đurđenovac

9.

Matica umirovljenika Hrvatske "Beli
Manastir", Beli Manastir

10.

Matica umirovljenika Hrvatske Udruga
Beli Manastir, Beli Manastir
Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, Beli
Manastir
MOGU - terapijsko, rekreacijsko i
sportsko jahanje za osobe s posebnim
potrebama, Osijek

11.
12.

13.

Osmijeh Osijek, Osijek

14.

Regionalni savez udruga invalida, Belišće

15.

Savez organizacija invalida Osječkobaranjske županije, Osijek
Udruga gluhih i nagluhih Osječkobaranjske županije, Osijek
Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka
i Osječko-baranjske županije, Osijek

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2.000,00 kn Program humanitarne i
karitativne djelatnosti, socijalne
skrbi i brige za zdravlje
2.000,00 kn Društvena briga o starijim i
nemoćnim osobama = socijalna
skrb na djelu
2.000,00 kn Pomoć bolesnima i nemoćnima u
3. životnoj dobi
2.000,00 kn Pomoć starim i nemoćnim
osobama
3.000,00 kn Uključivanje osoba s
intelektualnim teškoćama u
radnu i društvenu sredinu kroz
edukaciju za rad
1.000,00 kn Zaplešimo s onima koja nisu
nikada zaplesali
2.000,00 kn Utjecaj i primjena novih
tehnologija na osobe s
invaliditetom
3.000,00 kn I mi smo partneri
5.000,00 kn Gluhi u zajednici!
5.000,00 kn Jačanje i promicanje prava
gluhoslijepih osoba na području
grada Osijeka i Osječko-baranjske
županije
2.000,00 kn "Dječje radionice"

Udruga kronično bolesnog djeteta "Put do
zdravlja", Darda
Udruga matice umirovljenika "Satnica",
Satnica
Udruga osoba s invaliditetom "Mi"
Valpovo, Valpovo
Udruga paraplegičara i tetraplegičara
Osječko-baranjske županije, Osijek
Udruga Poljski cvijet, Beli Manastir
Udruga slijepih Osječko-baranjske
županije, Osijek
Udruga sv. Vinka Paulskog Konferencija
Svih svetih Đakovo, Đakovo
Udruga Sv.Vinka Paulskog u RH konferencija Sv. Josipa Radnika Belišće,
Belišće
Udruga udomitelja djece "Naša
budućnost" Osijek, Osijek
Udruga umirovljenika Općine Kneževi
Vinogradi, Kneževi Vinogradi
Udruga za djecu i mlade s poteškoćama u
razvoju "Zvono" Belišće, Belišće
Udruga za pomoć osobama s mentalnom
retardacijom Đakovo, Đakovo
Udruga za psiho-socijalne potrebe
"Amadea", Đakovo

2.000,00 kn Zdravo i aktivno starenje
3.000,00 kn "Mi za mi" kreativne radionice
kao radna terapija
3.000,00 kn Ribolov iz invalidskih kolica
1.000,00 kn Ako si cvijet….čekam te
5.000,00 kn "Izađimo iz izolacije"
3.000,00 kn Pomoć ljudima u potrebi
3.000,00 kn Radosno u novi dan!
1.000,00 kn "Zajedno smo jači"
2.000,00 kn SOS za stare, nemoćne i bolesne
3.000,00 kn Citadela - Centar za zapošljavanje
osoba s invaliditetom
8.000,00 kn Budi mi podrška!
5.000,00 kn Dnevni boravak za starije osobe,
radionica za školsku djecu
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31.
32.
33.
34.

Udruga za razvoj civilnog društva
"Pravda za sve", Karanac
Udruga za zaštitu životinja "PRAVDA"
Razbojište, Podgorač
Udruga žena "Izvor" Općine Kneževi
Vinogradi, Kneževi Vinogradi
Udruga žena Satnice, Satnica Valpovačka

2.000,00 kn Spas u zadnji čas
2.000,00 kn Uređenje i sređivanje AZILA za
pse
2.000,00 kn Program "Kad se naše ruke slože"
2.000,00 kn Božićna priča - humanitarna
akcija - darivanje staračkih
domaćinstava

Za programe iz područja socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti planirano je
97.000,00 kuna, a realizirano je 92.000,00 kuna.
Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji, Regionalni savez udruga invalida i Udruga
udomitelja djece "Naša budućnost" Osijek nisu povukle dobivena sredstva.
Udruga kronično bolesnog djeteta "Put do zdravlja" i Udruga za zaštitu životinja "PRAVDA"
Razbojište nisu dostavili traženo financijsko izvješće.
Ostale udruge su realizirale svoje programe prema planu, te su dostavile tražena izvješća.
3.
Red.
broj

Programi iz područja braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata:

1.
2.

Auxilium, Osijek
Baranjska udruga hrvatskih branitelja
oboljelih od PTSP-a, Beli Manastir

3.

Hrvatsko društvo logoraša srpskih
koncentracijskih logora Osječkobaranjske županije, Osijek
Podružnica Udruge dragovoljaca i
veterana Domovinskog rata županije
Osječko-baranjske, Osijek
Policijska udruga branitelja Baranje, Bilje
Udruga "Obitelji nestalih i nasilno
odvedenih branitelja Domovinskog rata",
Osijek
Udruga 100%-tnih HRVI I. Skupine,
Osijek
Udruga Branitelja Hrvatske "Slavonija"
Osijek
Udruga civilnih žrtava Domovinskog rata
RH. Osječko-baranjske županije, Osijek

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ODOBRENI
NAZIV
IZNOS ZA
PROJEKTA/PROGRAMA
2012.
2.000,00 kn Sjećanje/260 dana
2.000,00 kn Reduciranje simptoma PTSP-a
kroz radionice, grupne terapije i
sportsko rekreativni sadržaj
6.000,00 kn "Sjećanje"

NAZIV UDRUGE/IZVRŠITELJ
PROGRAMA

55.000,00 kn Centar za pravnu i psihosocijalnu
pomoć
2.000,00 kn Briga i zaštita hrvatskih branitelja
2.000,00 kn Dvadeset prva godina boli i
traženja istine o našim najmilijim
10.000,00 kn Zdravstveno-savjetodavni
simpozij
2.000,00 kn Ideali demokracije
3.000,00 kn Trajna briga o civilnim žrtvama
Domovinskog rata i njihovim
obiteljima
3.000,00 kn Dokumentarni film - uloga i
doprinos policije u Domovinskom
ratu

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog
rata policije Osječko-baranjske županije,
Višnjevac
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11.

Udruga Hrvatskih dragovoljaca
Domovinskog rata G.O. Belišće, Belišće

12.

Udruga hrvatskih dragovoljaca
Domovinskog rata, Temeljni ogranak
"Sveti Rok", Osijek
Udruga hrvatskih vojnih invalida
Domovinskog rata Bilje, Bilje

13.
14.

Udruga HVIDR-a Đurđenovac,
Đurđenovac

15.

Udruga HVIDR-a Osijek, Osijek

16.

Udruga ratnih veterana 3. a brigade ZNG
Kune, Osijek

17.

Udruga roditelja poginulih branitelja
Domovinskog rata Đakovo, Đakovo

18.

Udruga roditelja poginulih branitelja
Domovinskog rata Osječko-baranjske
županije, Osijek
Udruga udovica hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata RH Valpovo-Belišće,
Valpovo
Zajednica udruga HVIDR-a Osječkobaranjske županije, Osijek

19.
20.

2.000,00 kn Očuvanje stečevina i zaštite
digniteta Domovinskog rata,
rekreacija i socijalizacija članova
2.000,00 kn "Dragovoljci u zajednici"
2.000,00 kn Obilježavanje Dana državnosti i
druženje udruga HVIDR-a
Osječko-baranjske županije
2.000,00 kn Športski susreti branitelja,
invalida Domovinskog rata
istočne Slavonije
50.000,00 kn Samopomoć i psihopomoć
invalida, branitelja i njihovih
obitelji, Tim za krizne intervencije
5.000,00 kn Postavljanje spomenika
poginulim pripadnicima 3.
Gardijske brigade
3.000,00 kn Obilježavanje 16. obljetnice
osnutka Udruge roditelja poginulih
branitelja Domovinskog rata
Đakovo sa šest županija
8.000,00 kn Trajno sjećanje na poginule
hrvatske branitelje Domovinskog
rata
3.000,00 kn Da se ne zaboravi
6.000,00 kn Očuvanje moralnog digniteta
branitelja i invalida Domovinskog
rata

Za programe iz područja braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata osigurano je
170.000,00 kn i sva su sredstva isplaćena.
Udruga Auxilium nije dostavila tražena izvješća, a Udruga ratnih veterana 3. a brigade ZNG
Kune nije potrošila dobivena sredstva iz razloga što projekt gradnje spomenika nije još realiziran te iz
tog razloga izvješće će podnijeti nakon realizacije projekta.
Ostale udruge su realizirale svoje programe prema planu, te su dostavile tražena izvješća.
4.

Red.
broj

Programi iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda, strukovnih
udruga, udruga s programima djeca i mladi te programi zaštite okoliša i hobistike:
NAZIV UDRUGE/IZVRŠITELJ
PROGRAMA

1.

"Osmijeh" Osijek

2.

"Pračkijada" Prvenstvo Slavonije u
gađanju praćkom, Miholjački Poreč
Astronomsko društvo "Andromeda"
Donji Miholjac

3.

ODOBRENI
NAZIV PROJEKTA/
IZNOS ZA
PROGRAMA
2012.
1.000,00
Ohrabriti i potaknuti pozitivnu
energiju u mladima
2.000,00
Pračkijada
1.000,00
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Mala škola astronomije 2012.

4.

Aeroklub "Osijek"

2.000,00

5.

Baranjski civilni centar Beli Manastir

1.000,00

6.
7.
8.

Boćarski klub "Vid" Beli Manastir
Centar za poduzetništvo Osijek
Cluster proizvođača i prerađivača šljive
"Slavonka" Osijek
Dječja osječka kreativna kućica Dokica
Osijek

1.500,00
1.000,00
2.000,00

Dječji vrtić "Maslačak" Belišće
Društvo za kulturnu suradnju - Francuska
Alijansa Osijek
DUGA - Društvo za usmjeravanje
gospodarskih aktivnosti Osijek
Hrvatsko planinarsko društvo "Bršljan Jankovac" Osijek
Hrvatska udruga za međunarodnu
razmjenu studenata prirodnih i tehničkih
znanosti IAESTE Osijek
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu
HILS Osijek

2.000,00
1.000,00

2.000,00

19.
20.

Hrvatsko društvo političkih zatvorenika
Podružnica OBŽ Osijek
Hrvatsko filološko društvo Zagreb
Klub liječenih alkoholičara "Tvrđa"
Osijek
Klub Mali i Veliki Tenja
Klub mladih Donji Miholjac

21.
22.

Konjogojska udruga T.I.M. Osijek
Kreativni laboratorium Našice

2.000,00
1.000,00

23.

Lokalna akcijska grupa Karašica, Belišće

2.000,00

24.
25.

Matica hrvatska Feričanci
Matica umirovljenika hrvatske Udruga
Beli Manastir
Matica umirovljenika hrvatske Udruga
Osijek Podružnica sv. Rok
Matični klub hrvatskog ovčarskog psa
"Hrvatski ovčar" Đakovo
Ogranak Matice hrvatske u Našicama

2.000,00
2.000,00

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

26.
27.
28.
29.
30.

2.000,00

1.000,00
3.000,00
2.000,00
4.000,00

2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

PANNONIA METEO - Udruga za
promicanje meteorologije na području
Panonske nizine Osijek
Portal Alfa Belišće
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Svjetski kup zrakoplovnih
modelara
Za mlade.net - projekt
informativnog, edukativnog u
kulturnog sadržaja na portalu
Obrazovanje i rekreacija
Poduzetnička čitaonica
Mjesečni slavonski sajam
Pomoć u učenju i slobodno
vrijeme djece socijalno ugroženih
obitelji
"Priča o maslačku"
Francuska igraonica za djecu
predškolske dobi
Baby boom u poduzetništvu
Alpinističke aktivnosti u 2012.
godini
Tjedan međunarodne razmjene
studenata
Skeniranje jednakosti
(informiranost nacionalnih
manjina o pravima i
mogućnostima)
Istraživanje komunističkih zločina
u 2. Svjetskom ratu i poraću
Časopis Jezik
Predavanja na području OBŽ za
učenike srednjih škola
Projekt "Maštam"
Klub mladih za mlade

2.000,00

Kroz prirodu i društvo u bolji život
"Budi dio Klan-a" radionica za
mlade
Lokalna akcijska grupa - pokretač
razvoja ruralnih područja
Izdavanje monografije Feričanaca
Moj hobi - prilika za aktivan
društveni život, radionice
Program rada za 2012. godinu

2.000,00

Odlazak na svjetsku izložbu pasa

2.000,00

Djelatnost Udruge u 2012. godini

1.000,00

Postavljanje i održavanje
meteorološkog stupa u Osijeku

1.000,00

Znam i hoću, kod djece razvijanje
pozitivne slike o sebi

31.

50.000,00

36.

Povijesna udruga Hrvatski sokol
Osječko-baranjske županije Osijek
Projekt građanske demokratske
inicijative Beli Manastir
Snaga kulture - Udruga ljubitelja
kulturno povijesne baštine Osijek
Športska udruga slijepih "Svjetlost"
Osijek
Športski invalidski odbojkaški klub
"Hvidr-a", Osijeka
Udruga "Izbor" Šećerana

37.

Udruga izviđača "Slavonski hrast" Osijek

3.000,00

38.

Udruga "Šuška" Osijek

1.500,00

39.

Udruga 9 života Osijek

1.000,00

40.

Udruga defektologa Osijek

3.000,00

41.

Udruga demokratske alternative razvoja
Donji Miholjac
Udruga EU centar Osijek

1.000,00

Udruga ljubitelja stripova "Stripos"
Osijek
Udruga Matice umirovljenika grada
Valpova
Udruga mladeži "Zamijenite nam tugu
osmjehom" Karanac
Udruga prijatelja starih športova
"Baranjske lege" Beli Manastir
Udruga računovodstvenih i financijskih
djelatnika Valpovštine, Belišće
Udruga roditelja "Korak po korak"
Zagreb
Udruga studenata AIESEC Osijek

1.000,00

32.
33.
34.
35.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00

1.000,00

2.000,00
1.000,00

Rad s mladima na poljima kulture
baštine i športa
Info klub - informacijom protiv
ovisnosti
Stopama baštine Županijom
našom
Zajedno s nama do cilja
Međunarodni turnir povodom
Dana osječkih branitelja
Približimo djecu prirodi
orijentacijom
Mladi u zajednici - kreirajmo bolji
svijet
S koljena na koljeno napravimo
eko igračke
Kućni ljubimac za sretniji život potaknuti na udomljavanje
Stručna podrška roditeljima, braći
i sestrama djece s teškoćama u
razvoju
Interaktivna izložba starih
računala
EU Fondovi - šansa za mlade u
OBŽ
Izložba "Velikani hrvatskog stripa
Andrija Maurović"
Umirovljenici - umjetnici grada

Udruga studenata prava "Legos" Osijek
Udruga umirovljenika unutarnjih poslova
Osijek
Udruga voćara i vinogradara Našice
Udruga za dijalog i nenasilje Valpovštine
Belišće
Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka
"Maca" Osijek
Udruga za hrvatsku povjesnicu Našice

2.000,00
2.000,00

"Put za nas" mladi i kreativno
slobodno vrijeme
Baranjske lege kao primjer
drugima
Informatičko obrazovanje članova
za dobivanje certifikata ECDL
Prevencija nasilja na djecom
primjenom CAP programa
Jednaki u različitosti - radionice za
osnovnoškolce
Studentski list LEGOS
Plan rada Udruge za 2012. godinu

1.500,00
1.000,00

Vinona 2012.
"Tri dana bez ekrana"

2.000,00

Sterilizacija slobodnoživućih
mačaka u OBŽ
Djelatnost Udruge u 2012. godini

Udruga za promicanje prosvjetne
djelatnosti Nauk Osijek
Udruga za pružanje besplatne pravne
pomoći "Zakonitost prava" Osijek

1.000,00

1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00

1.000,00

1.000,00
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Vrlo, vrlo otvorena škola - gdje je
ta Europa
"Kako do besplatne pravne
pomoći“

58.

Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja
"Belišće"
Udruga "Mladi poduzetnik" Ladimirevci

1.000,00

Udruga Alegra osoba s alergijama i
problemima disanja Beli Manastir
Volonterski centar Tenja

1.000,00

Unapređenje i poboljšanje uzgoja i
zaštite malih životinja
Uređenje turističke destinacije
"Park Adica"
Dječje radionice "Alegra"

1.000,00

Moć suradnje

4.000,00
2.000,00

IV. Konferencija i 20 godina
osnutka
Ljudska prava i slobode

64.

Zajednica povratnika Hrvatske
Podružnica OBŽ Osijek
Zajednica udruga antifašističkih boraca i
antifašista Osijek
Ženska udruga "Izvor" Tenja

1.000,00

"Obrazovanje za rodnu jednakost"

65.

Udruga "Riječ ravnice" Đakovo

3.400,00

"Da se nikad ne zaboravi"

66.

Hrvatsko planinarsko društvo Belišće

3.000,00

Program rada za 2012. godinu

67.

2.000,00

Festival znanosti

68.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
Osijek
Udruga mladih "Avantura" Radikovci

1.500,00

Program rada za 2012. godinu

69.

Odred izviđača "Iovallios" Valpovo

3.000,00

Program rada za 2012. godinu

70.

Koordinacija izviđačkih udruga Osječkobaranjske županije
Boćarski klub osoba s invaliditetom
"Osječki osmijeh"
Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja
"Slavuj" Beljevina
Kinološko društvo Belišće

5.000,00

Izviđački dan u Osječkobaranjskoj županiji
Natjecanja u boćanju za osobe s
invaliditetom
Zaštita malih životinja

74.

Udruga za zaštitu prirode i okoliša
"Zeleni Osijek" Osijek

2.000,00

75.

Športsko društvo gluhih Gat

2.100,00

59.
60.
61.
62.
63.

71.
72.
73.

4.000,00

2.000,00
1.000,00
2.000,00

Nacionalna izložba pasa svih
pasmina
Sudjelovanje na UN Konferenciji
o održivom razvoju "Rio+20" u
Rio de Janiru
Sudjelovanje na natjecanjima
tijekom godine

Programom financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku
županiju u 2012. godini za programe iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda,
strukovnih udruga, udruga s programima djeca i mladi te programe zaštite okoliša i hobistike
odobreno je 180.000,00 kuna, a realizirano je 170.000,00 kuna.
Udruge Astronomsko društvo "Andromeda2" Donji Miholjac, Kreativni laboratorium Našice,
Udruga umirovljenika unutarnjih poslova Osijek nisu zatražile odobrena sredstva. Dječji vrtić
"Maslačak" Belišče, Matica hrvatska Feričanci, Udruga EU centar Osijek i Udruga ljubitelja kulturno
povijesne baštine Snaga kulture Osijek nisu realizirale svoje programe. Ostale su udruge realizirale
svoje programe, što je vidljivo iz njihovih izvješća.
Udruge Športski invalidski odbojkaški klub "HVIDR-a" Osijek, Udruga "Izbor" Šećerana,
Udruga voćara i vinogradara Našice, Udruga "Riječ ravnice" Đakovo i Športsko društvo gluhih Gat
nisu dostavile izvješća.
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Od sveukupno planiranih 532.000,00 kuna realizirano je 512.000,00 kuna, što je 96% ukupnih
sredstava.
Veliki je broj udruga, brojne su njihove aktivnosti u raznim područjima, a proračunska
sredstva su ograničena, iako ne beznačajna. Svjesni činjenice da postoje ideje ka inovativnom,
kreativnom djelovanju, težnja je udovoljiti što većem broju zahtjeva. Činjenica je da je rad udruga u
manjim mjestima jedini oblik realizacije slobodnog vremena, odnosno društvenog života. Cilj i ovog
Programa je bio da se potiče rad udruga i u tim malim lokalnim sredinama.
Iako ima udruga koje ne podnose svoja izvješća, kako financijska tako i opisna, one su u
manjem broju i kako je iz Izvješća vidljivo, za projekte su im odobrena sredstva u manjim iznosima
odnosno od 1.000,00 do 3.400,00 kuna.
Od udruga koje nisu dostavile izvješća o utrošenim sredstvima za odobrene programe zatražen
je povrat sredstava.
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