
U skladu s uvjetima natječaja, udruge, klubovi i ustanove prijavili su 1072 projekta. Hrvatska elektroprivreda je izabrala 178 projekata čiju 
će provedbu sufinacirati svojim donacijskim sredstavima:

Buđenje-udruga za razumijevanje ADHD-a, Zagreb: Gradionice-studenti za djecu s ADHD-om; Centar za nestalu i zlostavljanu djecu - CNZD, Osijek: Web detektivi; Centar za održivi razvoj, 
Imotski: Budi poduzetan; Dječji vrtić Cvit, Sv. Filip i Jakov: Sretno i sigurno u prometu; Dječji vrtić Mali svijet, Lučko, Zagreb: Radionice za odgovorno roditeljstvo; Dječji vrtić Sabunić, 
Privlaka: Izgradnja dječjeg igrališta; Dječji vrtić "Tratinčica", Grubišno Polje: Integracija dvojice dječaka s posebnim potrebama u mješovitu odgojnu skupinu; Društvo distrofičara, invalida 
cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, Čakovec: Kineziterapija djece sa cerebralnom paralizom; Društvo "Naša djeca" Mače: Opremanje igraonice; Društvo osoba s 
invaliditetom "Zvjezdice", Gunja: Plivajmo zajedno; Društvo za oblikovanje održivog razvoja, Zagreb: Mala škola čiste energije 2010/2011; Društvo za pomoć duševnim bolesnicima, osobama 
s invaliditetom, ranjivim skupinama i ovisnicima "DORO", Sisak: Doro i mladi; Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama, Krapina: Igraonica za djecu s višestrukim oštećenjima; 
Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, Zagreb: Izdavanje 2. knjige o povijesti hrvatskog jezika u 16.st. i održavanje predavanja i radionica na hrvatskim sveučilištima; 
Društvo za psihološku pomoć, Zagreb: Psihosocijalni tretman maloljetnih počinitelja nasilja; Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica: Sportske igre i edukacija na Dravi-"Drava spaja"; Glazbeni 
centar "Papandopuline", Zagreb: Prima Ars Fest 2010; Hrvatska udruga Transplant, Zagreb: Organizirano ljetovanje za kronično oboljelu, transplantiranu i dijaliziranu djecu i mlade;  Hrvatska 
udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa - HUHIV, Zagreb: Kampanja Stop AIDS; Hrvatska udruga za prevenciju suicida, Virovitica: "Pogled u dušu" - Prevencija i predikcija 
suicidalnog ponašanja; Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO), Zagreb: Paraolympic School Day; Hrvatski savez informatičara, Zagreb: Izbor tima mladih informatičara i nastup na 22. 
međunarodnoj informatičkoj olimpijadi; Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida (HSUTI), Zagreb: Senzibilizacija mladih o ljudskim pravima osoba s invaliditetom; Humanitarna udruga Oaza, 
Rovinj: Promicanje zdravih stilova života djece i mladih bez adekvatne roditeljske skrbi, prevencija razvoja delikventnog ponašanja i ovisnosti; Izvor ljubavi, Šibenik: "Pomognimo im da nauče 
čitati i pisati"; Klasična gimnazija, Zagreb: Uprizorenjem antičkog dramskog svijeta do novih spoznaja i veza s trenutkom u kojem živimo;  Klub studenata psihologije "STUP", Zagreb: 20. Ljetna 
psihologijska škola; Matematičko društvo Zadar: Pripreme za odlazak na festival matematike 2011.; Mediteranski institut za istraživanje života, Split: Ljetna tvornica znanosti 2010.; Mirovna 
grupa mladih Dunav, Vukovar: "Ljeto u Vukovaru"; Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina: Ljetna geološka škola; Odbojkaški klub Karlovac: Škola odbojke; 
Otvoreno učilište Bio-vizija, Zagreb: projekt prevencije nasilja među djecom Bubanj sve lakše podnosi - reci „DA“ prijateljstvu; Splitska udruga za osobe s disleksijom, Split: Čitanje je gotovo 
kao disanje; Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira Knin: Uređenje učionice za nastavu hrvatskog jezika; Športska udruga gluhih Nova Gradiška: Športska natjecanja za gluhe i nagluhe osobe; 
Stolnoteniski klub invalida "URIHO", Zagreb: Škola stolnog tenisa za osobe s invaliditetom; Studentski poduzetnički inkubator, Ekonomski fakultet, Zagreb: Poticanje razvoja proizvodnje 
električne energije iz alternativnih izvora; Tehnički muzej Zagreb: Primjena nuklearne fizike jučer-danas-sutra; Udruga "Ćakula kroz život", Split: "Odrastanje bez ovisnosti“ - edukacijom do 
ne-ovisnosti; Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Zagreb: Državno natjecanje "Susreti djece hrvatskih branitelja 2010."; Udruga invalida Križevci: Škola znakovnog jezika; Udruga 
"Ivan Merz", Solin: Zajedno možemo više; Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, Rijeka: Rekreacijsko-terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom; Udruga roditelja djece s 
posebnim potrebama "Bubamara", Umag: Defektološke radionice za djecu s posebnim potrebama; Udruga roditelja "Korak po korak", Zagreb: Prevencija zlostavljanja djece i mladih primjenom 
CAP programa; Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije: Informatičko osposobljavanje djece i mladeži romske nacionalne manjine; Udruga studenata elektrotehnike Europe – EESTEC 
LC, Zagreb: Elektrane u EU - stručni posjet; Udruga "Sveti Jeronim", Kaštel Gomilica: "Za zdravu i sretniju mladost, bez ovisnosti"; Udruga "Ti si OK", Velika Mlaka: Prevencija nasilja među 
djecom - Prestani!; Udruga Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih "Luka Ritz", Zagreb: Mijenjam svijet! - program aktivnog uključivanja mladih putem kreativnog djelovanja u 
prevenciju protiv nasilja djece i mladih; Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti - CINAZ, Zadar: Odgoj mladih za kritičko korištenje medija; Udruga za prevenciju ovisnosti "Lanterna", 
Biograd na moru: Prevencija ovisnosti na području grada Biograda; Udruga za promicanje obrazovanja Delfin, Lučko, Zagreb: Profesionalno usmjeravanje za osobe s invaliditetom; Udruga za 
sport i rekreaciju hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata RH, Zagreb: Rehabilitacijsko jahanje djece hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata; Županijska liga protiv raka-Split: 
„Djeca su blago!“

Centar za kulturu Vela Luka: Plavi put; Dječji vrtić Belica: Tradicijski obrt lončarstvo  -čuvanje od zaborava; Dramski studio slijepih i slabovidnih "Novi život", Zagreb: Hrvatska iluzija pred 
njemačkom publikom; Društvo inovatora SIGMA, Zagreb: CBTour (Croatian Business Tourism) - poslovni suveniri s potpisom mladih hrvatskih inovatora; Društvo za kajkavsko kulturno 
stvaralaštvo Krapina: Tjedan kajkavske kulture i festival kajkavskih popevki Krapina 2010.; Festival Dalmatinskih klapa Omiš: 44. Festival Dalmatinskih klapa Omiš 2010.; Glazbena škola Brune 
Bjelinskog Daruvar: Glazba briše granice; Gradska knjižnica \urđevac: Opis i rječnik đurđevačkog kajkavskog govora; Građanska udruga Volim Osijek: Obnova i uređenje secesijske ograde 
Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku; HNK Split: 56. Splitsko ljeto; HNK u Varaždinu: Obnova kazališnog lustera;  HNK u Zagrebu: Multimedijalno DVD izdanje u sklopu obilježavanja 150. 
obljetnice HNK; Hrvatska matica iseljenika, Zagreb: Radionica narodnih nošnji Hrvatska etnoriznica; Hrvatska udruga Osorske glazbene večeri, Zagreb: Festival osorskih glazbenih večeri u 
promidžbi mladih hrvatskih glazbenika i zaštiti kulturne baštine; Hrvatsko kulturno društvo "Izvor", Donja Motičina: Obuka mladih žena za tradicionalan način tkanja; Katedra Čakavskog sabora 
Modruše, Josipdol: Modruški zbornik; Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga: Projekt očuvanja i revitalizacije pomorske, ribarske i brodograđevne baštine; Kazališno-scenska 
udruga Pozor, Zagreb:  Putujuće kazalište; Konjogojska udruga Gundinci: "Vrani se konji igrali“ - Šokačka raposdija; KUD Cvijet Cvetković, Jastrebarsko: Dani pjesme, plesa, "šlinganja" i 
pripreme tradicionalnih jela u Cvetkoviću; KUD Čačinci: Očuvanje tradicije i kulture hrvaskog naroda; KUD "Ivan Mustač kantor", Sveta Marija: Opremanje radionice svetomarske čipke; KUD  
"Promina", Oklaj:  Izrada prominske narodne nošnje za pomladak KUD-a; KUD Sveta Ana – Vučjak, Karlovac: Uređenje etno kuće i postavljanje zavičajne zbirke; KUD "Sveta Jana", Gorica 
Svetojanska:  Svečani koncert i izložba narodnih nošnji i instrumenata svetojanskog kraja; KUD Šufit, Split: Koncertna turneja klape Šufit; Kulturna udruga "Glumci u Zagvozdu": Kazališni susreti 
"Glumci u Zagvozdu 2010."; Kulturna ustanova Ars Halieutica, otok Vis: Rota Palagruzona 2010.; Mandolinski zbor Mareta, Vis: Obnova i nabava glazbala; Nautički klub "Labud", Prelog: Feprek 
- Festival preločke kulture; OŠ D.Tadijanovića - Odjel Glazbena škola Vukovar: Opremanje glazbene škole instrumentima; Pučko otvoreno učilište Dr. Jurja Žerjavića Zlatar: Dani kajkavske riječi 
Zlatar 2010.; Suhozid - udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine otoka Paga: Osnivanje i opremanje Hrvatskog centra suhozidne gradnje – Kolan; Tilia - udruga za promicanje kulture i 
kulturne baštine, Lipik: Fortissimo possibile - ciklus koncerata u malim gradovima; Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije, Osijek: „Mašta može svašta“; Udruga Gospićki 
glazbeni festival: 11. gospićko glazbeno ljeto; Udruga Goranske vunarice, Ravna Gora: Dobrodošli u čudesan svijet vune; Udruga "Klapa Cesarice", Zagreb: CD/DVD Cesarice live; Udruga 
"Lastovski poklad", Lastovo: „Lastovski poklad“ - nova informatizacija; Udruga Matapur, Lopatinec: Matapur, audio-album hrvatskih tradicijskih napjeva iz Međimurja i dvojezična knjižica o 
međimurskoj etnomuziološkoj baštini; Udruga "Naš zavičaj", Krapina:  "Škop"- Da se prošlost ne zaboravi; Udruga POINT - Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija, 
Križevci: Marcel Kiepach - Stoljeće križevačke svjetlosti; Udruga policije branitelja, Jastrebarsko: Spomenik Domovini; Udruga "Večeri dalmatinske pisme", Kaštel Kambelovac: 12. Večeri 
dalmatinske pisme; Udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma, Sinj: „Kamen i ljudi“; Umjetnička akademija u Splitu: Izložba "Zaboravljene face Komiže"; Umjetnička organizacija 
"Lovro&Nina", Zagreb: PagArtFestival; Umjetnička organizacija Singrlice, Samobor: Snimač zvuka "Made In Tradicija"; Veteranski vaterpolski klub "Veteran 70", Split: Monografija povodom 
jubilarne obljetnice osnivanja; Zagrebačka filharmonija: Ciklus u sezoni; Zagrebački plesni ansambl: 11. festival plesa i neverbalnog kazališta Svetivinčenat; ZAKUD (Zajednica kulturno 
umjetničkih djelatnosti), Vinkovci: 45. Vinkovačke jeseni; ZKM - Festival svjetskog kazališta, Zagreb: 8. festival svjetskog kazališta; Župa Sv. Roka Medov Dolac, općina Lovreć: 250. obljetnica 
izgradnje stare crkve sv. Roka u Medovu Dolcu

Dječji vrtić Ivanić Grad: Energiju štedi svaki dan, spasiti planet to je naš san; Dječji vrtić Prečko, Zagreb: Pokrenimo energetski krug - sakupi, recikliraj i ponovo upotrijebi; Eko-centar Caput 
insulae, Beli - istraživačko-edukacijski centar za zaštitu prirode, otok Cres: Uspostava interpretacijsko-edukacijske dvorane o bjeloglavim supovima; Elektrotehnička škola Varaždin: Povećanje 
proizvodnje energije iz obnovljivih izvora; Foto klub Varaždin: Drava između dvije hidroelektrane; Hrvatska tvornica filmova, Zagreb: Stoljeće svjetla; Institut "Ruđer Bošković", Zagreb: 
Uspostava naprednog biološkog sustava za proizvodnju vodika u fotosintetskim bakterijama; Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, 
Vinkovci: Trajni biomonitoring Stepskog sokola na području Vukovarsko-srijemske županije; Medicinska škola Karlovac: Uređenje i prezentacija prirodno-povijesnih znamenitosti Dubovca; 
OŠ Velika Pisanica: Energetski efikasna rasvjeta; Prirodoslovno društvo "Drava", Virovitica: Monitoring i unapređenje zaštite stepskog sokola; Šumarski fakultet Zagreb: Zaštita Dabra i njegovih 
staništa na Dravi i Muri; Udruga kulturno ekoloških aktivista Naro aeternus (Vječna Neretva), Kula Norinska: Jačanje ekološke svijesti javnosti o integralnom upravljanju vodama sliva rijeke 
Neretva i njihovom značaju za očuvanje močvarnog ekosustava na području delte Neretve; Udruga Lijepa Naša, Zagreb: Međunarodne Eko-škole u Hrvatskoj; Udruga Solinska mekousna 
pastrve, Solin: Krš, voda i život srednje Dalmacije, zaštita dalmatinskih rijeka - slučaj gornjeg toka rijeke Jadro; Udruga stanara Grada Vukovara: Energetski učinkovito i kvalitetno stanovanje 
u lokalnoj zajednici; Udruga studenata biologije BIUS, Zagreb: Međunarodni istraživački projekt "Istraživanje bioraznolikosti rijeke Zrmanje 2010."; Udruga za zaštitu okoliša i zdrav život Una 
terra - Jedna zemlja, Zagreb: separat časopisa - "Energija i briga o okolišu, mogu li zajedno?"; Višnjička udruga mladih, Donja Višnjica: Očuvanje kanjona Velika Sutinska

Boćarski klub osoba s invaliditetom Osječki osmjeh, Osijek: Unapređenje zdravlja osobama sa stopostotnim invaliditetom; Caritas Nadbiskupije Split: Odmaralište za štićenike domova i drugih 
ustanova; Caritas Zagrebačke nadbiskupije: Karitativna skrb za starije, nemoćne i bolesne osobe u njihovoj kući; Centar MARE - Model aktivne rehabilitacije i edukacije, Zagreb: 3R radionica 
- Rekreacija, rehabilitacija i resocijalizacija djece i mladih s invaliditetom; Centar za žene žrtve rata – Rosa, Zagreb: Organiziranje terapijskog oporavka žena i njihove djece žrtava nasilja u kući 
Seka; Centar za autizam Zagreb: Osnivanje prve životne zajednice izvan ustanove za osobe s autizmom; Društvo multiple skleroze grada Zagreba: "Za kvalitetniji život"; Društvo multiple skleroze 
Karlovačke županije: "I ja imam pravo na posao"; Društvo slijepih i slobovidnih Ličko-senjske županije Otočac: Nabava kopirnog aparata za slabovidno dijete; Društvo za pomoć mentalno 
retardiranim osobama Vukovar: „Golubica“ - mobilnost; Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir, Zagreb: „Još uvijek sam tu!“ - projekt za promicanje prava i dostojanstva starijih 
gluhoslijepih osoba te njihovo aktivno i ravnopravno uključivanje u svakodnevne aktivnosti; Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara (HUPT), Zagreb: Ne/mogućnosti osoba s 
invaliditetom na otocima; Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Zagreb: Edukacija obitelji, zbrinjavatelja oboljelih te šire javnosti o Alzheimerovoj bolesti; Hrvatska udruga za cističnu 
fibrozu, Zagreb: "Svaki udah se računa"; Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Zagreb: Svjetlo za sve; Hrvatsko udruženje za crohnovu bolest i ulcerozni kolitis (HUCUK), 
Zagreb: Deset za pet; Kalos, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Vela Luka: Projekt uređenja dječjeg odjela bolnice; Klub sjedeće odbojke Knin "95": Turnir u sjedećoj odbojci 
Oluja 2010.; Klub žena liječenih na dojci, Split: Zaštitimo zdravlje žene; Ludbreško sunce - Udruga za osobe s invaliditetom, Ludbreg: „Želimo igrati se, učiti i stvarati“; Mine Alternativni Izvori 
Donacija (Mine Aid), Zagreb: "Socio-ekonomska reintegracija osoba stradalih od mina u zajednicu"; Osnovna škola Barilović: Tiskanje taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu djecu; Sanus 
- klub roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti, Split: Budite uz nas; Savez društava multiple skleroze Hrvatske, Zagreb:  VIII. Hrvatski simpozij oboljelih od multiple skleroze: 
"Filozofija i principi neovisnog življenja oboljelih od multiple skleroze"; Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Zagreb: Orff terapija u rehabilitaciji djece 
s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama; Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok: „Krenimo zajedno“; Udruga distrofičara i ostalih tjelesnih invalida Vukovarsko-srijemske 
županije, Vinkovci: Povezite nas u zajednički suživot - pomoć za kupnju kombija; Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška: "Pored svog hendikepa, mi to možemo"; Udruga hrvatskih civilnih 
stradalnika domovinskog rata Zadarske županije, Zadar: Život u minskom okruženju; Udruga invalida distrofičara Primorsko-goranske županije, Rijeka: "Družimo se za bolje sutra"; Udruga 
invalida Sv. Bartolomej, Knin: Opremanje vozila za potrebe prijevoza osoba sa tjelesnim oštećenjem; Udruga "Jedni za druge", Zagreb:  Rehabilitacija osoba s invaliditetom uz resocijalizaciju 
ovisnika, pomoću terapije jahanjem; Udruga Krila - terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom, Zagreb: „Osmjeh na konju“; Udruga leukemije i limfomi, Split: Savjetovalište za oboljele od 
hematoloških i drugih malignih oboljenja i članove njihovih obitelji; Udruga Most, Split: Reintegracija beskućnica/ka; Udruga obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, Zagreb: 
Resocijalizacija obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a u društvo; Udruga Osvit, Zagreb: Osvitov Centar za poticanje razvojnih potencijala teško zapošljivih osoba s invaliditetom; 
Udruga roditelja djece sa smetnjama u razvoju "Sunce", Makarska: „Vjetar slobode“; Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život" - PUŽ, Zagreb: Škola svakodnevnih aktivnosti; 
Udruga za Down sindrom Karlovačke županije: „Učimo veselo“ - individualizirani pristup rehabilitaciji osoba s Down sindromom; Udruga za down sindrom Zadarske županije: 
Logopedsko-defektološki tretmani za djecu s Down sindromom; Udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama ADHD i ja, Dugo Selo: Govorim i pišem lako, razumije me svatko; Udruga za 
pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci: Radna rehabilitacija za mlade s teškoćama u razvoju; Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Svjetlo Zadar: „Kroz igru s 
mišem“ - informatičke radionice; Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Šibensko kninske županije "Kamenčići", Šibenik: Radno i socijalno angažiranje mladih s mentalnom 
retardacijom kroz izradu ukrasnih i uporabnih predmeta na tradicijski način; Udruga za promicanje inkuzije - Podružnica Šibenik: Kvalitetno provođenje slobodnog vremena; Udruga za 
terapijsko i rekreacijsko jahanje Nada, Vrbovec: Unaprjeđenje terapijskog jahanja za djecu i osobe s posebnim potrebama; Zaklada Ana Rukavina, Zagreb: "Lijek je u nama" i "Novi život za novi 
život"

S dobitnicima donacija Hrvatska elektroprivreda d.d. potpisat će ugovor o donaciji, o čemu će biti izravno obaviješteni.
Uz čestitke dobitnicima donacija, zahvaljujemo svim sudionicima natječaja.

Hrvatska elektroprivreda d.d. objavljuje rezultate javnog natječaja za 
dodjelu donacija u 2010. godini

Mladi >

Umjetnost i kulturna baština >

Okoliš >

Humanitarno djelovanje >


