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Sažetak:
Kratak opis projekta “Klub sretnih žena” namijenjen je okupljanju žena koje su na bilo
koji način vezane za Domovinski rat, bilo kao braniteljice, supruge branitelja, kao one
koje su radile kao civili u ratu, udovice te majke stradalih u ratu. Ideja Kluba je da se
takvim ženama koje su zapravo marginalizirane u našem društvu i o čijim se problemima
nitko ne bavi omogući svojevrsna psihološka potpora, a i radna terapija uz osobe koje
imaju manje-više slična životna iskustva, jer svi mi znamo da je čovjek čovjeku lijek.
Klub je zamišljen kao mjesto gdje će se takve žene osjećati sigurno i sretno, gdje će biti
opuštene, mjesto gdje će barem nakratko moći zaboraviti svoje probleme, a uz takav pristup nadamo se da ćemo barem malo pripomoći u sprječavanju raznoraznih bolesti koje
nastaju kao posljedica tragedija i stresnih situacija kojih je nažalost napretek u životima
tih žena. Mnoge od tih žena su potpuno isključene iz društvene zajednice, veliki postotak
ih je oboljelo od PTSP-a i malignih bolesti. S obzirom da naš zdravstveni sustav za ovu
kategoriju ljudi ne omogućava adekvatnu psihoterapiju i liječenje, klub ima za zadatak uz
stručni monitoring liječnika psihijatara djelovati terapijski na žene članice kluba kako bi
se i lakše uključile u život društvene zajednice. Uz redovito sastajanje, u okviru projekta
provodile bi se razne kreativne radionice, organizirane književne večeri i manifestacije,
večeri sa stručnjacima iz raznih oblasti, a sve to sa svrhom „rješavanja problema na jednom mjestu” te pozitivnog psiho-socijalnog djelovanja na spomenutu skupinu žena. Još
jedan od krucijalnih ciljeva je utjecaj na poboljšanje kvalitete života istih. Slogan kluba:
Sreća koju tražimo izmiče nam, sreća koju pružamo, vraća nam se.
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