UMKI donira:
Od svog osnivanja, udruga je donirala preko 600.000 kuna u novcu i
materijalima za potrebite u zajednici:
-

Odjel za rehabilitaciju Dječje bolnice Kantrida kroz zajedničku humanitarnu akciju
Turističke zajednice Grada Rijeke, Društva naša djeca Opatija, MAD videa iz Matulja i
Malonogometne lige Rijeka. Sakupljeno je 30.000 kn i opremljen videoklub te uređen
prostor dječjeg vrtića bolnice

-

Hitnu službu KBC-a Sušak (2003.)

-

Dječji vrtić Rijeka u suradnji s udrugama RI centar, GONG i Lions club Adriatic te
tvrtkom Gigabajt (4 računala) u sklopu programa informatizacije odgojno-obrazovnih
ustanova „Ja i moji prijatelji u vrtiću“ kroz društveno poduzetništvo Udruge.

-

Hitnu medicinsku službu KBC-a Rijeka sakupivši sredstva za kupovinu računala i
prve troškove informatizacije

-

podružnicu Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama
„Idem“ sredstvima prikupljenim kroz Rekreacijsku malonogomentnu ligu Rijeka
kupljena je tehnička oprema (TV, videouređaj, HI-FI linija i sl.) za Udrugu (2002.)

-

Sindikat zaposlenika Dječjeg vrtića Rijeka računalnom opremom prilikom puštanja
u rad novog web portala Dječjeg vrtića Rijeka koji umrežava svih 29 lokacija koji je
rezultat informatizacije vrtića u kojem je sudjelovala i naša Udruga uz Hrvatsku
zajednicu tehničke kulture, Riječki informatički obrazovni centar.

-

2007. UMKI donira za kampanju Dajmo da čuju! i to uplatom osvojene nagrade koje
su se za ovu humanitarnu svrhu odrekli pobjednici malonogometnog turnira

-

Centar za hitnu medicinu Jedinice Sušak – 3 tablet računala iz sredstava društveno
– poduzetničkih aktivnosti Udruge (2014.)

-

humanitarna inicijativa Jedno dijete, jedna slikovnica pulske tvrtke Inspiracija, udrue
Auris i Regionalnog info centra za mlade Rijeka (2014.)

-

za djecu sa posebnim potrebama u dječjem vrtiću "Turnić"

-

za maturante oboljele od cerebralne paralize Ekonomske škole "Mijo Mirković"

-

sportska oprema za HNK Rijeka u suradnji sa putničkom agencijom "Adriatic"

-

za Centar RPA Rijeka

-

Udruga "Loptica"

-

Malonogometni klub "Kastav"

-

Veslački klub "Jadran"

-

Dječja bolnica Kantrida – prvi videoklub u Hrvatskoj u bolnici

-

KBC Rijeka, bolnica Sušak, odjel anesteziologije

-

za uređenje stubišta Kružne 8 u suradnji s "Helios" d.o.o.

-

Dom Oštro, Udruga slijepih PGŽ, Društvo multiple skleroze PGŽ, Udruga Terra,
Udruga nogometnih trenera, Dom za nezbrinutu djecu Lovran, Bosansko
udruženje, Dom Fortica Kraljevica, Srednja medicinska škola Rijeka – 58 računala i
12 laserskih pisača

DRUGI DONIRAJU UMKI:
-

prijavom na natječaj „Uljepšajmo naše mjesto“ kojeg su pokrenule tvrtke
„Heltrading“ d.o.o. i regionalni distributeri boja i lakova „Helios“ d.d., od 274 pristigle
važeće prijave, 2002. godine naša Udruga našla se među 44 pobjednika te kao jedina
udruga u Hrvatskoj osvojila materijal u protuvrijednosti od oko 25.000 kuna
koje je uložila u uređenje prostora Udruge u Kružnoj 8/II.

