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Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život" -PUŽ pokrenula je akciju Za
puževu kućicu
. Korisnici su djeca s posebnim potrebama i njihove obitelji. Kroz aktivnosti za djecu roditelje i
javnost ostvarujemo naš cilj - podizanje kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih
obitelji. Cilj akcije je kvalitetno i primjereno uređenje i 
opremanje prostora
namijenjenog djeci s posebnim potrebama s različitim vrstama i stupnjem oštećenja i njihovim
obiteljima.

      

  

Kako i kome pomaže udruga

  

Naši su korisnici djeca s posebnim potrebama i njihove obitelji. Kroz aktivnosti za djecu roditelje
i javnost ostvarujemo naš cilj - podizanje kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih
obitelji. 

  Cilj akcije
  

Kvalitetno i primjereno uređenje i opremanje prostora namijenjenog djeci s posebnim
potrebama s različitim vrstama i stupnjem oštećenja i njihovim obiteljima.

  

Datum početka akcije

  

01.12.2005. 
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  Datum kraja akcije
  

31.12.2008.

  Kako će se upotrijebiti dobivena financijska sredstva
  

Od osnivanja Udruge 1995. promijenili smo nekoliko adresa i prostora u kojima smo realizirali
naše programe, a svaki ustupljeni prostor prilagođavali smo djeci s invaliditetom.
Vlastiti objekt kupili smo 2003. u sklopu projekta "Razvoj mreže podrške za djecu s posebnim
potrebama i njihove obitelji", sufinanciranjem projekta od strane Co-operating Netherlands
Foundations for Central and Eastern Europe (CNF-CEE).
Objekt je samostojeći, površine 170 m² korisnog zatvorenog prostora. 
Građevinski dio radova je završen te je u toku opremanje objekta. Za tu svrhu nedostaje nam
još oko 110.000,00 kn.

Zahvaljujemo svima koji su nam pomogli, koji nam pomažu i onima koji će to tek učiniti!

  Financijski podaci
  

Primatelj, ime - Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''PUT U ŽIVOT'' - PUŽ
Adresa - Đakovačka 11, Zagreb
Banka i poziv na broj odobrenja - Zagrebačka banka
Broj računa primatelja - 2360000-1101490352
Druge mogućnosti za doniranje - ZABA 2360000-1101490352
HPB 2390001-1100342223
Za druge mogućnost molimo kontaktirati Udrugu.

  Kontakt
  

E-mail: puz@udrugapuz.hr
Telefon: 01/6112599 
Telefaks: 01/6112599 
Adresa: Đakovačka 11, Zagreb 
Osoba za kontakt: Lidija Bonačić-Krešić

  

www.udrugapuz.hr
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