Ime udruge

Ciljevi

Opis potpore

Datum plaćanja

Vrijednost

Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i
ulcerozni kolitis (HUCUK)

Ciljevi udruženja su podizanje kvalitete života oboljelih,
promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih,
obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih,
rekreacijskih i drugih interesa osoba oboljelih od
Crohnove bolesti i Ulceroznog kolitisa, te osoba s
invaliditetom, čija je invalidnost posljedica Crohnove
bolesti i Ulceroznog kolitisa.

Doncija novčanih sredstava u cilju:
‐
realizacija programa edukacije upalnim
bolestima crijeva te svjestnosti o upalnim
bolestima crijeva te problemima kojima se ti
pacijenti susreću
‐
nastavak prijekta " Izjednačavanje mogučnosti u
sustavu obrazovanja za mlade oboljele od upanih
bolesti crijeva"

29.3.2017

38.000,00 kn

Udruga oboljelih od Crohnove bolesti i
ulceroznog kolitisa ‐ ColonOs

Udruga oboljelih od Crohnove bolesti i ulceroznog
kolitisa ColonOs Osijek je udruga u koju se oboljeli od
upalnih bolesti crijeva udružuju radi oč uvanja i
unapređivanja kvalitete života oboljelih, promicanja
zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih,
kulturnih, socijalnih, informacijskih, rekreacijskih i
drugih interesa osoba oboljelih od upalnih bolesti
crijeva.

Financijska potpora za obilježavanje Svjetskog
dana IBD‐a u cilju podizana svjesnosti o upalnim
bolestima crijeva. Potpora uključuje izradu
informativnih materijala, bedževa, plakata te
ljubičastih vrpci kao oznake World IBD Day‐a

29.3.2017

15.000,00 kn

Udruga za podršku oboljelima od multiplog
mijeloma ‐ Mijelom CRO

MijelomCRO neprofitna je udruga koja pruža podršku
oboljelima od multiplog mijeloma, karcinoma plazma
stanica koštane srzi, i njihovim obiteljima i
njegovateljima.
Svrha djelovanja je prvenstveno pomoći oboljelima da
se bolje nose s bolešću i da im se poboljša kvaliteta
života.

Financijska potpora za rad organizacije
pacijenata i planiranje aktivnosti za 2017 godinu

30.3.2017

35.000,00 kn

Hrvatski savez dijabetičkih udruga

HSDU se organizacijski sastoji od 54 mjesnih udruga,
koje su osnovane i rade diljem Hrvatske po programu
rada koji je u skladu s preporukama HSDU‐a koji se na
državnoj razini skrbi o zaštiti prava osoba sa šećernom
bolešću.

Financijska potpora za publikaciju časopisa
"Slatki život"

30.3.2017

10.000,00 kn

