PROVEDBA AKTIVNOSTI UDRUGA
U PODRUČJU KULTURE U 2018. GODINI
Udruga slijepih Međimurske županije
PRAVI PUT
 provedba javnih događanja dana 27.02., 18.20 i 20.12.2018. – senzibilizacija javnosti,
prezentacija pomagala i informiranje članstva
 održavanje manifestacije povodom 8. Marta dana 07.03.2018. – osnovne potrebe
druženja i izvlačenja iz izoliranosti
 edukacijsko putovanje – smanjenje izoliranosti, poboljšanje psihofizičkih sposobnosti
i sposobnosti orijentacije u prostoru te jačanje samostalnosti
 sportske aktivnosti održane 07.07.2018. – društvena integracija slijepih osoba,
terapijski i rehabilitacijski učinci, jačanje njihove samostalnosti i samopouzdanja koje
su koristile njihovom zdravlju
 hodočašće članova udruge u Mariju Bistricu održane 14.09.2018. – promicala se
integracija slijepih osoba u društvu te djelovanje na povećanje njihove uključenosti u
aktivan i kvalitetan život
 dan otvorenih vrata udruge povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa
dana 11.10.2018.
 obilježavanje Martinja dana 08.11.2018. – razvijanje komunikativnosti i
samostalnosti,
 obilježavanje Dana svete Lucije dana 13.12.2018. – zalaganjem za prava osoba s
invaliditetom i senzibiliziranosti javnosti o slijepim osobama i drugim osobama s
invaliditetom
 posjet članovima udruge
Udruga umirovljenika Međimurske županije, Podružnica umirovljenika Sveti Juraj na
Bregu
POTICATI SPORTSKO-REKREATIVNE DJELATNOSTI, KULTURNE AKTIVNOSTI
PODRUŽNICE. ORGANIZIRANJE IZLETA, POSJETA TOPLICAMA I LJEČILIŠTIMA,
KULTURNIM ZNAMENITOSTIMA, DRUŽENJIMA UZ GLAZBU I PLES.
MEĐUSOBNA, UZAJAMNA I SOLIDARNA POMOĆ. SURADNJA S JEDINICOM
LOKALNE SAMOUPRAVE
 proslava Nove Godine – druženje
 Valentinovo – druženje
 prisustvovanje na proslavi godišnjice braka
 Martinje – druženje
 organiziranje sportskih susreta
 podjela jabuka članovima i potrebitima
 sudjelovanje na Božićnom sajmu
 podjela uskrsnica umirovljenicima
 edukativno putovanje u Mađarsku i Zagreb
 edukativno putovanje u Istru

Udruga žena Lopatinec
POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ŽENA NA PODRUČJU DJELOVANJA UDRUGE
 izrada uskršnjih i božićnih ukrasa
 darivanje socijalno ugroženih osoba iz naselja Lopatinec
 edukativno putovanje
 rekreativna druženja
 sudjelovanje na Božićnom sajmu
 sudjelovanje na Križnom putu
 nabava šivaćeg stroja
Kulturno umjetničko društvo Sveti Juraj na Bregu
OSNIVANJE
KNJIŽEVNOG
KLUBA,
ORGANIZIRANJE
VANŠKOLSKIH
AKTIVNOSTI. OČUVANJE BAŠTINE, OBIČAJA I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH
MJESTA. KNJIŽEVNE VEČERI
 večeri ljubavne poezije
 organiziranje radionica koje su namijenjene učenicima Osnovne škole
 čitanje pjesama
 nabava laptopa i projektora za radionice
 edukativno putovanje u Zagreb na kazališnu predstavu „Črna mati zemla“
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije
PRUŽANJE USLUGA ZA OSOBE S INVALIDITETOM I STARIJE I TEŽE POKRETNE
OSOBE S PODRUČJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
 provođenje usluga prijevoza za osobe s invaliditetom, teže pokretnih i starijih osoba sa
kombi vozilima na području općine
 prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom i ostvarenje veće kvalitete njihova
života
Udruga "Vredne roke" Dragoslavec
OČUVANJE TRADICIJE, ETNO BAŠTINE I DRUŽENJE MJEŠTANA
 sudjelovanje na fašničkim manifestacijama u Sraćincu, Dragoslavcu, Čakovcu i
Nedelišću
 „Majčin dan“ – izrada poklona i izvedba prigodnog programa
 održavanje kamenjara kod crkve
 posjet Domu za starije i nemoćne osobe u Praporčanu
 posjet starijim mještanima u Dragoslavcu
 sudjelovanje na kros utrci i tajerčeku u Frkanovcu
 edukacijsko putovanje u Zagreb i Podčetrtek

Udruga žena "Breza" Brezje
TURNIR U STOLNOM TENISU ZA AMATERE
 organiziranje turnira u stolnom tenisu održan 17.03.2018.
10. KAMP NA ENGLESKOM JEZIKU
 kreativne radionice, izrađivanja raznih predmeta prilagođenih dobi djece – narukvice
od perlica, platnene torbe, kape i mirisne lutke
 poticanje djece na zajedničku igru kroz pjesmu i ples
 proučavanje i učenje engleskog jezika
PODUPIRANJE OSTVARIVANJA KULTURNIH, EDUKATIVNIH I KREATIVNIH
RADIONICA
 radionice izrade anđela od najlon čarapa
 izrada cvijeća od svježeg lišća, torbi od slame i sijena
 izrada prirodne kozmetike (krema za sunčanje)
 recikliranje stare odjeće i papira
 tradicijska fašnička radionica
 humanitarna radionica
 likovna kolonija
 sudjelovanje na raznim sajmovima
Kulturno umjetnička udruga "Zasadbreg" Zasadbreg
ORGANIZIRANJE "FAŠNIKA" I PRIREDBE "POZDRAV JESENI" U ZASADBREGU.
PROMOVIRANJE MJESTA, OPĆINE I ŽUPANIJE NA SMOTRAMA I NASTUPIMA U
ZEMLJI I INOZEMSTVU. OKUPLJANJE I RAD SA DJECOM, MLADIMA I
ODRASLIMA RADI OČUVANJA I ŠIRENJA MEĐIMURSKE KULTURNE BAŠTINE
 20.01. Serjojnski fašnik u Murskom Središću
 21.01. Vincekov pohod
 27.01. organiziranje fašnika u Zasadbregu
 31.01. pomoć obitelji Rohaček nakon požara
 03.02. fašnik u Ptuju
 03.02. fašnik u Nedelišću
 08.02. Mukavci i Coprnice gostovali u Učeničkom domu GOC-a u Čakovcu
 09.02. fašnik u Cestici
 10.02. Mukavci i Coprnice gostovali na „Danima međimurske kulture u Zagrebu“
 11.02. fašnik u Čakovcu
 13.02. fašnik u Novom Selu na Dravi
 17.02. redovna godišnja skupština udruge
 23.02. druženje članova uz sanjkanje
 11.03. sudjelovanje na Manifestaciji „Kajkavci u Lisinskom“ u Zagrebu
 14.03. tonsko snimanje emisije „Lijepom našom“ u Selnici
 15.03. snimanje emisije „Lijepom našom“ u Selnici
 17.03. predsmotra „Međimurske popovke“ u Štrigovi
 22.03. posjet školske djece Etno-kutku
 08.04. nastup na godišnjoj skupštini udruge samaca Međimurske županije
 14.04. posjet FS „Bleda“ uz organizaciju humanitarne priredbe za djecu s Down
sindromom









































22.04. sudjelovanje na Bimep-u
23.04. sudjelovanje na misi povodom Jurjeva
25.04. nastup na Svečanoj sjednici povodom „Dana općine“
28.04. Jurovski pohod
29.04. sportske igre u Sivici
06.05. dječja smotra „Međimurske popevke“ u Sv. Martinu na Muri
12.05. sudjelovanje na Kros utrci Frkanovec „Srce gornjeg Međimurja“
20.05. 24. Smotra tamburaških sastava i orkestara u Mačkovcu
26.05. DFS - predstavljanje Međimurske županije na Mednarodnom otroškom
festivalu u Staršu u Republici Slovenija
02.06. sudjelovanje na 34. Smotri „Međimurske popovke“ u Nedelišću
17.06. sudjelovanje na 20. Smotri Međimurskog folklora u Donjoj Dubravi
23.06. nastup DFS u Strahonincu
27.06. domaćini na promociji knjige – Dječja slikovnica „Mišeki“ Božidara Glavine
05.07. radionica šivanja
07.07. Murska alka
08.07. nastup folklorne sekcije u Maloj Subotice „Mostovi folklorne tradicije“
12. i 19. 07. radionica šivanja
14.07. nastup u Vrhovcu (Karlovačka županija)
25./26.07. radionica šivanja
27.07.-02.08. štand na Porcijunkulovom
12.08. edukativno putovanje DFS u Zagreb
19.08. DFS ima nastup na proštenju u Zasadbregu
25. – 31.08. sudjelovanje na Festivalu folklora u Herceg Novom (Republika Crna
Gora)
26. – 28.08. bojanje etno kutka
08.09. druženje tamburaša i tamburaških sastava u Ivanovcu
16.09. sudjelovanje na misi povodom proštenja „Ime Marijino“
07.10. DFS ima nastup na manifestaciji „U bakinom krilu“ u Koprivnici
13.10. organizacija 18. „Pozdrav jeseni“ u Zasadbregu
27.10. DFS sudjeluje na smotri dječjeg folklornog stvaralaštva u Maloj Subotici
10.11. nastup na priredbi „Od jabuke do mošta“ (Črna na Koroškem)
18.11. DFS ima nastup na sajmu na Mesap-u
08.12. FS ima nastup u hotelu Park u Čakovcu za udrugu uzgajivača svinja
Međimurke županije
12.12. DFS nastupa na školskoj Božićnoj priredbi
16.12. otvorenje Božićnog sajma u Sv. Jurju na Bregu
24.12. nastup na polnoćki u Zasadbregu
26.12. nastup na Božićnom koncertu u Pleškovcu
28.12. druženje članova
održavanje Doma kulture
održavanje narodnih nošnji

Udruga mladih Forestland
FORESTLAND 2018
 organiziranje festivala u Brezju dana 13.07 do 15.07.2018.
 nastup lokanih i svjetskih DJ-eva

Udruga žena Mali Mihaljevec
DANI HUMORA
 organiziranje manifestacije „Dani humora u Malom Mihaljevcu“ održane 11.04. do
13.04.2018.
 provođenje dječje radionice
 dječja modna revija,
 organiziranje lutkarske predstave i dramsko-scenske igre učenika OŠ I.G.Kovačića,
kazališne predstave KUU „Društvo žena Gornjeg Kraljevca“
 nastup četiri komičara
IZLOŽBA KARIKATURA ZA MEĐUNARODNI DAN ŽENA
 organiziranje izložbe stripova i karikatura Marine B. Hajdarović povodom Dana žena
održane 08.03.2018.
POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ŽENA NA PODRUČJU DJELOVANJA UDRUGE
 suorganizator na raznim manifestacijama (Vuzmenka, 1. Maj, Vesela škola nogometa,
Dan Malog Mihaljevca, Božićna priredba i Advent)
 sudjelovanje na fašničkoj povorci u Zasadbregu
 sudjelovanje na teniskom turniru u Brezju
 održavanje radionica
 edukativni izlet u Sarajevo
 uređivanje cvjetne površine tokom 2018. godine
 održavanje Doma kulture
Udruga mladih Mali Mihaljevec
POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA MLADIH NA PODRUČJU DJELOVANJA
UDRUGE
 uređenje naselja Malog Mihaljevca
 suorganizator na raznim manifestacijama (Vuzmenka, 1. Maj, Vesela škola nogometa,
Dan Malog Mihaljevca, Božićna priredba i Advent)
 organiziranje turnira u belotu i Halloween partyu
 sudjelovanje na Vincekovom pohodu
 sudjelovanje na pop kvizu u Podturnu
VESELA ŠKOLA NOGOMETA
 održavanje Vesele škole nogometa dana 01.07. do 24.08.2018. – okupljanje djece
 provođenje sportskih igara i edukativnih radionica
 prikazan rad vatrogasne postrojbe i policije
Pjevački zbor "Sveti Juraj na Bregu"
OČUVANJE I NJEGOVANJE TRADICIJE ČETVEROGLASNOG
PJEVANJA
 održano 126 proba tokom 2018. godine
 03.02. – susret zborova na manifestaciji „Vincekova zipka“ Vratišinec
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18.02. – nastup muške vokalne skupine u Gornjrm Mihaljevcu na promociji knjige
Ivana Grahovca u organizaciji KUU Lipa
10.03. – pjevanje zbora na đakonskom ređenju Mire Denca u katedrali u Varaždinu
25.04. – nastup muške vokalne skupine na svečanoj sjednici povodom obilježavanja
25. godišnjice od osnutka općine
26.05. – gostovanje u Ljubljani kod KUD-a „SCT“ Ljubljana s cjelovečernjim
koncertom
10.06. – 20. Smotra zborova Međimurske županije u Sv. Mariji – mješoviti zbor i
muška vokalna skupina – ostvaren plasman na državnu smotru u Sisku
22.06. – Dani Lipe u Gornjem Mihaljevcu – muška vokalna skupina
04.08. – hodočašće na Trsat
05.08. – gostovanje muške vokalne skupine u Vratišincu u organizaciji KUU udruga
žena Gornji Kraljevec povodom proslave blagdana Gospe Snježne
28.09. – pjevanje mise i kratki koncert na trodnevnici povodom Mlade mise vlč. Mire
Denca u Donjoj Voći – mješoviti zbor
04.11. – gostovanje muške vokalne skupine u Domu za starije – Novinščak u
Čakovcu
11.11. – sudjelovanje muške vokalne skupine na državnoj smotri u Sisku – brončana
plaketa
17.11. – nastup zbora i muške vokalne skupine na susretu zborova Štrigovskog
dekanata u Hlapičini
22.11. – proslava zaštitnice pjavača Sv. Cecilije u crkvi i druženje
25.11. – nastup zbora i muške vokalne skupine na Festivalu Sv. Cecilije u katedrali u
Varaždinu
16.12. – sudjelovanje na Božićnom sajmu u općini kao izlagača i nastup dječjeg zbora
26.12. – organiziranje Božićnog koncerta u župnoj crkvi
30.12. – humanitarni koncert „Naši za naše“ u Gornjem Mihaljevcu – muška vokalna
skupina

Udruga Frkanovčani
KROS UTRKA "FRKANOVEC - SRCE GORNJEG MEĐIMURJA"
 organiziranje kros utrke u Frkanovcu dana 12.05.2018.
MANIFESTACIJA "DANI FRKANOVCA"
 organiziranje manifestacije Dani Frkanovca dana 21.07.2018.
 nastup KUD-ova iz Selnice, Gornjeg Kraljevca i Murskog Središća
 nastup 20 ekipa u enogastronomskom dijelu naziva Frkanovski tajerček
 izlaganje 6 OPG-ova
 event geocaching
DJEČJA RADIONICA ROBOTIKE
 održavanje radionice – izrađivanje sata i sudjelovalo je 15 djece
 izlaganje radova

RAD UDRUGE
 sportske aktivnosti – stolni tenis , trčanje
 kulinarski dio – Dunjkovec, Mursko Središće
 zaštita prirode
 turističke aktivnosti
Udruga "Pomoć neizlječivima"
PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA I EDUKACIJA U PALIJATIVNOJ SKRBI
 doprinijelo se psihosocijalnoj podršci u palijativnoj skrbi
 educiranje volontera i profesionalaca u palijativnoj skrbi
 predstavljanje rada djelovanja udruge
 organiziranje stručnog skupa
Udruga za zaštitu potrošača "Međimurski potrošač"
ZAŠTITA POTROŠAČA KROZ EDUCIRANJE I INFORMIRANJE O NJIHOVIM
PRAVIMA
 održavanje tribine na temu telekomunikacija (HAKOM)

PROVEDBA AKTIVNOSTI UDRUGA
U PODRUČJU SPORTA U 2018. GODINI
Stolnoteniski klub Lopatinec
OMASOVLJAVANJE I ŠKOLA STOLNOG TENISA
MEĐUNARODNOG TURNIRA
 školovanje polaznika stolnog tenisa
 sudjelovanje na natjecanjima u Međimurskoj ligi
 održavanje međunarodnog prvenstva u općini

TE

ORGANIZACIJA

Stolnoteniski klub Zasadbreg
NASTUPANJE U MEĐIMURSKOJ LIGI I II. HRVATSKOJ LIGI
 sudjelovanje na natjecanjima u IV. Međimurskoj ligi, osvojeno 1. mjesto
 sudjelovanje na natjecanjima u II. Hrvatskoj ligi, osvojeno 2. mjesto
II. DJEČJE IGRE U ZASADBREGU
 organizacija dječjih igara dana 22.09.2018. – druženje djece te upoznavanje djece s
stolnim tenisom
SPORTSKA IGRAONICA ZA DJECU
 održavanje sportske igraonice dva puta tjedno kroz cijelu 2018. godinu – rekreacija
djece i učenje osnova stolnog tenisa
 nastupanje djece na turnirima
 škola stolnog tenisa za djecu

Udruga sportske rekreacije "Sport za sve" Sveti Juraj na Bregu
42. SUSRET ŽENA HRVATSKE
 sudjelovanje na susretu žena
REKREACIJOM DO ZDRAVLJA (TRIAL BUNDEK, BIMEP, KROS LIGA GLOBETKA,
UTRKA GRADA ČAKOVCA, TJELOVJEŽBA, AEROBIK, STOLNI TENIS, MASKOM
DO PRAVOG LICA, UTRKA U ZADRU)
 sudjelovanje na utrkama
 sudjelovanje u stolnom tenisu
 sudjelovanje na maškaradama
 promoviranje rekreacijskog sporta i zdravog načina života
Šahovski klub "Goran"
RAZVITAK, NATJECANJE I PROMICANJE ŠAHA
 održavanje treninga
 sudjelovanje u KUP natjecanjima Međimurske županije
 organiziranje Brzopoteznog šahovskog turnira povodom dana Općine Sv. Juraj na
Bregu
 sudjelovanje na 4. prvenstvu grada Čakovca
Nogometni klub "Zasadbreg 77"
NABAVA SPORTSKE OPREME (POBOLJŠANJE KVALITETE RADA NK
"ZASADBREG 77")
 nabava rekvizita, lopti, kopački i dresova za igrače
 terapije povrijeđenih igrača
NATJECANJE NK "ZASADBREG 77" TOKOM 2018. GODINE U ŽUPANIJSKOJ LIGI
NOGOMETNOG SAVEZA MEĐIMURJA
 8 prijateljskih nogometnih utakmica
 27 prvenstvenih nogometnih utakmica
 4 nogometne utakmice kupa
 preseljenje vanjskog šanka, popravljanje ograde i instalacije u svlačionicama
 održavanje sportskog terena i okoliša
ODRŽAVANJE MEMORIJALNOG TURNIRA SINIŠA PATAFTA
 održan memorijalni turnir Siniša Patafta
 održan nogometni turnir
 pečenje vola na ražnju
Streljački klub "Zelenbor" Brezje
1. A HRVATSKA LIGA - SENIORI I SENIORKE
 održavanje treninga 3 puta tjedno
 nastupi na turnirima u Ormožu, Varaždinu, Dubravi kraj Vrbovca i Čakovcu
KVALIFIKACIJE ZA EUROPSKO PRVENSTVO 2019.
 sudjelovanje na turnirima u Solinu, Belom Manastiru, Zagrebu i Beogradu
RAD S MLAĐIM DOBNIM SKUPINAMA
 održavanje treninga 3 puta tjedno
 nastupi na turnirima diljem Hrvatske

 nabava municije i meta
 nabava sportske opreme
ORGANIZACIJA PRVENSTVA HRVATSKE U STRELJAŠTVU
 organiziranje Prvenstva Hrvatske u streljaštvu za juniore i juniorke
 organiziranje dva kola 1.A Hrvatske lige
Nogometni klub Mali Mihaljevec
NATJECANJE U MEĐIMURSKOJ NOGOMETNOJ LIGI, MALONOGOMETNI TURNIRI
 sudjelovanje u prvenstvenim i prijateljskim utakmicama sa seniorskom i juniorskom
momčadi
 suorganizator na raznim manifestacijama
 uređenje igrališta, ograde i okoliša
OBILJEŽAVANJE 40 GODINA NK MALI MIHALJEVEC
 organiziranje nogometnih turnira povodom 40 godina postojanja kluba
 organiziranje koncerta Željka Bebeka
Nogometni klub Venera Sveti Juraj na Bregu
PROMICANJE SPORTSKOG I ZDRAVOG ŽIVOTA
 organiziranje prvenstvenih, prijateljskih i kup susrete seniorskih i veteranskih ekipa
 održavanje sportskog terena
Nogometna škola Sveti Juraj na Bregu
PROMICANJE SPORTSKOG I ZDRAVOG ŽIVOTA KOD DJECE I MLADIH
 promicanje, razvijanje i unapređivanje kvalitete sportskog djelovanja u nogometu
djece
 organiziranje sportskih i rekreativnih natjecanja
 organiziranje i provođenje sportskih susreta i turnira
 organiziranje i sudjelovanje u sportskim natjecanjima
 sportske pripreme i poduke
 stručni rad sa svim uzrastima
 okupljanje i druženje djece, mladeži
Nogometni klub "Hajduk" Brezje
NATJECANJE PO PROGRAMU MNS, ODRŽAVANJE I RENOVACIJA OBJEKTA I
OKOLIŠA
 natjecanje po programu nogometnog saveza Međimurja
 organizacija klupske zabave Bijele noći
 vanjski i unutarnji soboslikarski radovi na objektu
 izrađena soba za delegate
 obnovljen kanal za odvodnju vode s igrališta
 nabava 10 lopti

Nogometni klub Vučetinec
NATJECANJE U MEĐIMURSKOJ NOGOMETNOJ LIGI
 organizacija nogometnog natjecanja u Međimurskoj nogometnoj ligi
 sudjelovanje na nogometnom natjecanju
 održavanje igrališta

