UDRUGA OBITELJI POGINULIH HRVATSKIH
BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Domobranska 25
KARLOVAC

STRATEŠKI PLAN UDRUGE OBITELJI HB KARLOVAČKE ŽUPANIJE
za razdoblje 2017.-2019.

Uvod u proces strateškog planiranja UDRUGE OBITELJI POGINULIH HRVATSKIH
BRANITELJA IZ DOMOVISNKOG RATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
UDRUGA OBITELJI POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVISNKOG
RATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE(u daljnjem tekstu: UDRUGA OBITELJI HB) je dragovoljna

udruga stradalnika Domovinskog rata koja djeluje na području Karlovačke županije, koja se radi
zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih,zdravstvenih, kulturnih i drugih
interesa i ciljeva, koji nisu u suprotnosti sa Ustavomi zakonom, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere
stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i
djelovanje udruge.

UDRUGE OBITELJI POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVISNKOG
RATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE je osnovana 2009. godine.
Odredbama općih akata prdviđeno je usvajanje plana i programa za jednogodšnje razdoblje,
koji se kontinuirano usvajao na izvještajnim Skupštinama (godišnja izvješća).
1.VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA
Vizija
Nacionalna organizacija kvalitetne i održive udruge koje osiguravaj aktivno sudjelovanje članova
obitelji poginulih branitelja iz Domovinskog rata u razvoju civilnog društva.

Misija
Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju članova udruge obitelji poginulih hrvatskih
ratnih branitelja u svim segmentima društva, te osnaživanju članova udruge kroz informiranje,
edukaciju, zastupanje i senzibilizaciju javnosti, te promicanje vrijednosti Domovinskog rata.
Vrijednosti i principi djelovanja:

-pružanje svekolike pomoći svojim članovima – obiteljima poginulih i nestalih
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – na načelima međusobnog uvažavanja,
povjerenja i solidarnosti radi bržeg i cjelovitog ostvarivanja prava koja im pripadaju (u
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oblasti socijalnog statusa i zapošljavanja, u oblasti zdravstvenog i mirovinskog
osiguranja, u oblasti radnog prava, kao i drugih prava);
−

pružanje pomoći pri upisu djece poginulih, preminulih i nestalih hrvatskih branitelja u
obrazovne ustanove;

− sudjelovanje i potpora radu državnih institucija Republike Hrvatske na dosljednom
i potpunom provođenju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji, kao i svih drugih zakonskih i podzakonskih propisa
kojima se reguliraju prava obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja;
− osiguranje uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima
društvenog, političkog i kulturnog života;
− organizacija humanitarnih koncerata i ostalih javnih okupljanja, te raznih
prodajnih izložbi, sajmova i slično, sukladno propisima;
− promicanje opće i tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće
sposobnosti i zdravlja svojih članova;
− obilježavanje prigodnih datuma iz Domovinskog rata i povijesnih datuma
Republike Hrvatske te spomena žrtvama Domovinskog rata;
− inicira obilježavanja u spomen poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i daje mišljenje i sugestije u svezi izgradnje spomen obilježja i
drugih spomena poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata;
− izrada zidnih novina, biltena i drugih publikacija o radu Udruge;
− izrada monografija i drugih publikacija u spomen na poginule i preminule
branitelje iz Domovinskog rata;
− nastupi na kulturno-povijesnim manifestacijama;
− suradnja sa kulturnim i drugim ustanovama i institucijama u ostvarivanju raznih
aktivnosti udruge;
− obilazak spomen obilježja u Republici Hrvatskoj poginulim hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata i posjeta udrugama proizišlih iz Domovinskog rata;
− suradnja sa turističkim zajednicama zbog promocije lokalne baštine i organizacije
prigodnih turističkih manifestacija, sukladno propisima;
− razvoj i unapređenje odnosa sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i izvan
nje;
− djelovat će i na ostvarivanju drugih prava i interesa članova Udruge, utemeljenih
na odredbama zakona, Statuta Udruge, odlukama i zaključcima Skupštine i tijela
Udruge te Programu rada Udruge;
− obavlja i druge aktivnosti i poslove kojima se ostvaruju ciljevi Udruge u skladu sa
zakonom i Statutom Udruge.
2. ČLANSTVO I ORGANIZACIJSKI USTROJ

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.
Članovi Udruge mogu biti redovni i počasni.
Rad UDRUGE OBITELJI HB Karlovačke županije koordiniran je tijelima upravljanja predviđenim
Statutom, kako slijedi:
Tijela UDRUGE OBITELJI HB su:

− Skupština,
− Predsjedništvo,
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- Predsjednik/ca,
- Dopredsjednici/e,
- Tajnik/ca
- Nadzorni odbor,
- Časni sud.

Predsjednik UDRUGE OBITELJI HB Karlovačke županije je Anđa Perak, dopredsjednik Marija
Maletić i Zlatica Banić.
Skupštinu čine članovi udruge.

Predsjedništvo: predsjednica Anđa Perak, Marija Maletić i Zlatica Banić, Katica Pregelj,
Đurđica Boljkovac, Dorjana Smojver i Ana Štefanac
Nadzorni odbor: Nada Jambrošić, Marija Pavlić, Marija Jelić i Gordana Pintar
Sud časti: Katica Bezjak, Anita Banić, Barka Mejaški
Mandat predsjedniku i članovima upravnog tijela traje do 21.03.2021. god.
Pravni akti UDRUGE OBITELJI HB -a Karlovačke županije su: Statut UDRUGE OBITELJI HB -a,
Poslovnici o radu tijela: Skupština, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti. Odluka o kalendaru za
obilježavanje obljetnica, te pravilnici: o teritorijalnom ustroju, o učlanjenju, o priznanjima, o počasnim
članovima, o arhivskom gradivu, o uredskom poslovanju, o knjigovodstvu.
Zaposlenici:
Obzirom da Udruga nema djelatnu osobu od osnivanja 2009. godine. Do sada članovi Udruge izrađuju
sami projektem, sami ih realiziraju, te izrađuju izvještaje za pravdanje sredstava.

3. PROGRAMSKA POSTIGNUĆA
Inicijativa za osnivanje UDRUGE OBITELJI HB Karlovačke županije nastala je 15.01.2009. od
strane članova UDRUGE OBITELJI HB Karlovačke županije. Kontinuirano radeći na socijalnoj i
pravnoj zaštiti prava UDRUGE OBITELJI HB zakonodavnoj analizi, inicijativi i prijedlozima za
izradu svih Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (i
izmjenama i dopunama), sudjelovanjem u raspravama na okruglim stolovima, tribinama i radionicama,
te davanjem primjedbi i prijedloga za izmjene i dopune ostalih zakona kojima se reguliraju prava
UDRUGE OBITELJI HB. U svrhu poboljšanja opće zdravstvene sposobnosti (fizičke i psihosocijalne)
članova obitelji stradalih iz Domovinskog rata, u cilju njihove rehabilitacije nakon stradavanja u
Domovinskom ratu, podizanju razine stvaralačko-rekreativne sposobnosti članova obitelji poginulih
hrvatskih branitelja, poboljšanju razine života obitelji hrvatskih branitelja i HRVI-a, kao i širenju
pozitivnog utjecaja na širu društvenu zajednicu. Udruga radi na projektima psihološkog i socijalnog
osnaživanja, kao i podizanja kvalitete življenja članova obitelji poginulih hrvatskih branitelja, bolesti
članova udruge, povećanju razine osviještenosti, znanja i informiranosti članova udruge o njihovim
zakonskim pravima, o problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu i na lokalnoj razini sa
većom mogućnošću rješavanja istih. Upoznavanje sa studijama i istraživanjima o alarmantnim
podacima o povećanom broju smrtnosti hrvatskih branitelja, te zajednički rad na edukativnoj
prevenciji i uključivanju u akcije Ministarstva branitelja i zdravstvenih ustanova u svrhu smanjenja
smrtnosti hrvatskih branitelja.
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3.1.IZVORI FINANCIRANJA
UDRUGA OBITELJI HB Karlovačke županije svoje aktivnosti financira stjecanjem i pribavljanjem
sredstava iz Državnog proračuna (na temelju prijava projekata na raspisane natječaje), županijskih
proračuna i donacijama.

4. ANALIZA VANJSKOG I UNUTARNJEG OKRUŽENJA
1.
4.1.svot analiza
Snage

unutarnje

Prilike
-

vanjske

-

Slabosti

-

osiguran prostor za rad
prostor je opremljen PC
opremom
dobra koordinacija svih članica
pravovremeno informiranje
članova
višegodišnje iskustvo
timski rad
izrade projektnih prijedloga

suradnja sa državnim i
lokalnim institucijama
natječaji (prilika za
financiranje)
suradnja sa drugim udrugama
međusektorska suradnja

-

Prijetnje
-

problemi lokalnih udruga (na razini
županija, gradova i bivših općina)
smanjenje broja aktivnih članova
kratkoročno, ograničeno i neizvjesno
financiranje
smanjenje komunikacije i koordinacije
udruga u sustavu
nedostatak stručnog kadra za vođenje
administracije

gospodarska kriza u RH
nesigurno financiranje
novi propisi
nedostatak sustavnog i trajnijeg
financiranja institucionalne podrške

4.2.
ANALIZA OKRUŽENJA
4.2.1. Izazovi u području djelovanja Udruge
U Hrvatskoj djeluje oko 30 krovnih braniteljskih udruga. UDRUGA OBITELJI HB Karlovačke
županije je novoosnovana udruga 2000. Rad UDRUGE OBITELJI HB temelji se na zaštiti prava
svojih članova, poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te promicanju
vrijednosti Domovinskog rata. Uporište za svoje djelovanje Udruga nalazi u Ustavu RH, Deklaraciju o
Domovinskom ratu, Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji i Strateškom planu Ministarstva branitelja 2017.-2019.
Jedan od osnovnih problema je kratkoročno, ograničeno i neizvjesno financiranje, te nedostatak
stabilnog institucionalnog financiranja Udruge.
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4.3. DIONICI

Državne institucije i jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije, udruge i institucije iz
drugih zemalja.
Ministarstvo branitelja, Ministarstvo obrane RH, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ured za udruge,
Ured za ljudska prava.
Grad Karlovac, županijski uredi državne uprave za poslove branitelja, ostale udruge proistekle iz
Domovinskog rata, dr. neprofitne organizacije kao i institucije na nacionalnoj razini.

5. STRATEŠKI CILJEVI

STRATEŠKI CILJ 1.:

Psihosocijalno osnaživanje, pravna i socijalna zaštita, te podizanje

kvalitete življenja članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata, povećanje razine osviještenosti, znanja i informiranosti članova Udruge o
njihovim zakonskim pravima.
SPECIFIČNI CILJ 1.1.:
Informiranje, savjetovanje, edukacija, organiziranje radionica, duhovne obnove, pomoć pri
zapošljavanju, studijsko putovanje, pomoć pri zapošljavanju nezaposlenih članova Udruge.
Aktivnosti:
-

Kontinuirano praćenje zakona kojima se reguliraju prava UDRUGE OBITELJI HB

-

Međusektorska suradnja

-

Organiziranje edukativnih tribina, okruglih stolova, informativnih radionica i predavanja

-

Izrada i tisak brošura, promocija i distribucija istih članovima

-

Pomoć pri zapošljavanju članova Udruge

-

Organiziranje osposobljavanja za članove udruga i organizacija prakse za primjenu stečenih
znanja

-

Organiziranje studijskih putovanja

STRATEŠKI CILJ 2.: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata
SPECIFIČNI CILJ 2.1. izdavaštvo, informiranje
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Aktivnosti:
-

izrada fotografije spomen obilježja

-

izdavanje monografija

-

organiziranje okruglih stolova o važnim obljetnicama Domovinskog rata

-

obilježavanje obljetnica Domovinskog rata u Karlovačkoj županiji

-

organiziranje izložbi na temu Domovinskog rata organizacija odlaska

-

organiziranje izložbi ručnih radova članica Udruge za Uskrs i Božić

-

Dan otvorenih vrata Udruge

-

spomen na poginule Hrvatske branitelje (8.10.-Dan neovisnosti, 2.11. - Dušni dan)

Predsjednica Udruge:
Anđa Perak
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