POPIS DONACIJA I SPONZORSTAVA DODIJELJENIH
U RAZDOBLJU OD 1. 1. DO 31. 12. 2014. GODINE
DONACIJE 1. – 12./2014.
RED.
BR.

PRIMATELJ

1. DRUŠTVO „KAPETAN A. F. LUČIĆ“, ZAGREB

KATEGORIJA
obrazovanje

OPIS PROJEKTA
pomoć pri održavanju studentske konferencije

sport

pomoć najmlađim uzrastima za odlazak na završnicu
državnog prvenstva RH

3. MRK “IVANIĆ”, IVANIĆ-GRAD

sport

organizacija međunarodnoga memorijalnog
rukometnog turnira za preminuloga A. Matijevića

4. HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GD PETRINJA

humanitarno

5. PAVO RAJIČ, ZAGREB

humanitarno

pomoć zaposleniku pri kupnji koncentratora kisika

6. HRVATSKI CRVENI KRIŽ, ZAGREB

humanitarno

pomoć za poplavljena područja RH

7. OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

humanitarno

pomoć poplavljenom području

humanitarno

poboljšanje kvalitete radnih mjesta i pomoć članovima
podružnice

kulturna baština

pomoć pri održavanju manifestacije okupljanja i
povezivanja žena Pokupskog područja

2. ŠRK “MOSLAVAC”, POPOVAČA

8. SING, ZAGREB

9. KLUB ŽENA POKUPSKO

pomoć poplavljenom području Petrinje

10. UDRUGA MLADIH, SELCE

kulturna baština

rad s mladima radi očuvanja tradicije i tamošnjih
običaja

UDRUGA ZA PROMICANJE ENOGASTROTURIZMA
11. HRVATSKE “DEKANTER”, OSIJEK

kulturna baština

predstavljanje i promocija autohtonih hrvatskih vina

12. STRELJAČKO DRUŠTVO “FAZAN”, DUBROVČAK LIJEVI

sport

pomoć pri kupnji potrebne opreme za disciplinu skeet

13. DVD OKOLI

općekorisno

14. OPĆINA GUNJA

humanitarno

pomoć pri kupnji dječjih majica za natjecanja dječje
ekipe
donacija građevisnkog pribora za poplavljeno područje
općine Gunja

15. SREDNJA ŠKOLA “BARTOL KAŠIĆ”, GRUBIŠNO POLJE

obrazovanje

donacija tablet-računala za potrebe škole

16. MIHAEL LEHKI, OKOLI

znanost

pomoć za sudjelovanje na međunarodnom natjecanju
mladih inovatora

17. “ČEŠKA BESEDA”, IVANOVO SELO

kulturna baština

pomoć za opstanak škole jezika i pisma češke manjine

humanitarno

kupnja promo-majici kao pomoć djeci oboljeloj od
malignih bolesti

obrazovanje

pomoć pri organizaciji održavanja manifestacije "Skok
preko kože" za studente RGNF-a

18. UDRUGA “NINA” I TVRTKA “APEL”, ZAGREB

19. UDRUGA “SRETNO!”, ZAGREB

pomoć pri održavanju kazališnih i glazbenih zbivanja u
gradu i županiji, uključujući mlađe naraštaje
20. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

kultura

21. UHVIBDR-a VELIKA LUDINA

humanitarno

pomoć pri organizaciji prijevoza prilikom obilježavanja
braniteljskih aktivnosti

22. DVD GRUBIŠNO POLJE

općekorisno

sufinanciranje nabave vozila za prijevoz vatrogasaca

sport

organizacija 2. zimskog turnira Rukometne škole
Vukovar

humanitarno

kupnja potrebne opreme kao pomoć djeci koja
sudjeluju na takmičenjima

humanitarno

pomoć pri zaštiti djece od nasilja, dječjih prava i za
prevenciju nasilja među djecom

općekorisno

pomoć voditeljima volonterima koji se bave zaštitom
djece, prevencijom ovisnosti, zaštitom okoliša te tako
pridonose dobrobiti zajednice

sport

pomoć pri financiranju natjecanja mlađih naraštaja
sportaša

23. RUKOMETNA ŠKOLA VUKOVAR

24. DVD OKOLI

25. CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU, OSIJEK

26. ODRED IZVIĐAČA LEPOGLAVA

27. NŠK "SOKOL", VELIKA LUDINA
UKUPNO 1. – 12./2014.:

296.674,02 kn

SPONZORSTVA 1. – 12./2014.
RED.
BR.

PRIMATELJ

KATEGORIJA

OPIS PROJEKTA
organizacija 29. međunarodnoga znanstveno-stručnog
susreta stručnjaka za plin, Opatija

1. CENTAR ZA PLIN HRVATSKE

znanost

2. HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ

sport

3. HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ

sport

domaća kadetska FIS-natjecanja kadetske i juniorske
hrvatske alpske reprezentacije mlađih uzrasta
domaća kadetska i FIS-natjecanja kadetske i juniorske
hrvatske alpske reprezentacije mlađih uzrasta

sport

muška juniorska rukometna reprezentacija od 1. 12.
2014. – 30. 6. 2015.

4. HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ
UKUPNO 1. – 12./2014.:

597.000,00 kn

