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O NAMA

Z

ajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Republike Hrvatske
(ZUHBL PTSP RH) osnovana je 2003.
godine s ciljem razvijanja suradnje i povezivanja
svih udruga koje okupljaju hrvatske branitelje
koji su tijekom i nakon hrvatskog rata oboljeli od
PTSP-a ili neke druge psihičke bolesti.
Zajednica djeluje na području čitave Hrvatske
te ima udruge članice u gotovo svakoj županiji
te klubove u pojedinim gradovima u Hrvatskoj s
ukupnim brojem od preko 5000 članova.
Zajednica se bavi zaštitom statusa i promicanjem
interesa i ciljeva članova udruga te svih sudionika
i stradalnika Domovinskog rata kroz suradnju s
odgovarajućim državnim tijelima i drugim ustanovama u svrhu zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa liječenih branitelja. Također
udruga godinama razvija suradnju s međunarodnim organizacijama veterana i ustanovama i
udrugama iz drugih zemalja.
Kroz svoj rad Zajednica promiče širenje istine o
Domovinskom ratu kako u zemlji tako i u inozemstvu te štiti čast i dostojanstvo sudionika Domovinskog rata te čuva uspomenu na Domovinski rat i sve one koji su dali svoj život za obranu
svoje domovine.
Tijekom godine zajednica provodi niz projekata
koji su usmjereni ka poboljšanju kvalitete života

branitelja oboljelih od PTSP-a i njihovih obitelji.
U 2018. godini Zajednica je uspješno provela tri
projekta financirana od strane Ministarstva hrvatskih branitelja, sukladno natječaju za provedbu aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog
rata. Projekti „Psihološko i duhovno osnaživanje
hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a“ i „Poboljšanje kvalitete života branitelja liječenih od
PTSP-a i članova njihovih obitelji rekreativnim i
natjecateljskim aktivnostima“ bili su namijenjeni
izravno članovima udruge dok je projekt „Međunarodna suradnja“ bio usmjeren prema razvoju
suradnje s udrugama van Hrvatske sa svrhom
razmjene iskustva te širenja istine Domovinskom
ratu. Zajednica je članica 9. Centra znanja za
unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i civilnih stradalnika iz Domovinskog rata pri
Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.
Također, u svom svakodnevnom radu pomažemo hrvatskim braniteljima u ostvarivanju prava
koja proizlaze iz Zakona o hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Tijekom 2018.g. vodstvo Zajednice posjetilo je
i lokalne Udruge članice. Na taj način nastoji se
povezati članstvo i prepoznati njihove najveće
probleme kako bi se mogli osmisliti novi projekti
koji su u skladu s potrebama njihovim potrebama.
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O PROJEKTIMA

„PSIHOLOŠKO I DUHOVNO OSNAŽIVANJE
HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-A“
Provođenjem ovog projekta organizirane su
javne tribine na kojima se govorilo o problemu
suicida i kriznih stanja za članove udruge i njihove obitelji. Također je organizirano hodočašće u
Međugorje u cilju duhovne obnove i osnaživanja
branitelja oboljelih od PTSP-a i njihovih obitelji.

Program je realiziran u suradnji s Hrvatskom
udrugom za prevenciju suicida koja je bila partner
na projektu. U organizaciji projekta sudjelovale su
i županijske i gradske udruge članice Zajednice.

„POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA BRANITELJA LIJEČENIH
OD PTSP-A I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI REKREATIVNIM I
NATJECATELJSKIM AKTIVNOSTIMA“
Cilj projekta bio je osigurati članovima udruga
zajedničko druženje i opuštanje uz natjecanje u
različitim sportskim disciplinama kao i druženje
uz hranu i piće i to na razini svih udruga članica
Zajednice. S obzirom da je stres najčešće uzrok
razvoja ekscesnih situacija u društvu , ali i unutar

obiteljskog doma, ovakvim aktivnostima podižemo razinu svijesti naših članova o korisnim učincima relaksacije i rekreacije pogotovo kada je u
pitanju smanjenje ratnih traumatskih sjećanja,
poboljšanje općeg zdravstvenog stanja te rješavanje stresa najčešće uzrokovanog PTSP-om.

„MEĐUNARODNA SURADNJA“
Projektom je obuhvaćen razvoj suradnje s ve- zemljama kako bi spriječili ponavljanje mogućih
teranskim organizacijama i udrugama izvan pogreški koje su uočene u drugim zemljama ili
Republike Hrvatske u svrhu širenja istine o Do- učenja i usvajanja dobre prakse.
movinskom ratu te razmjene iskustava s drugim
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PSIHOLOŠKO I DUHOVNO
OSNAŽIVANJE HRVATSKIH BRANITELJA
LIJEČENIH OD PTSP-a
HODOČAŠĆE U
MEĐUGORJE

I

ove je godine Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH, za svoje članove iz
cijele RH, organizirala hodočašće u Međugorje.
Hodočašće je organizirano od 26.-28. listopada
2018. godine te je na njemu ove godine sudjelovalo 57 hodočasnika (članovi udruge i članovi
njihovih obitelji). Hodočašće je i ove godine organizirano u sklopu projekta „Psihološko i duhovno osnaživanje hrvatskih branitelja liječenih od
PTSP-a i članova njihovih obitelji“ financiranog
od stane Ministarstva hrvatskih branitelja.
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ODRŽANE TRIBINE I RADIONICE O PTSP-u

U

sklopu projekta „Psihološko i duhovno
osnaživanje hrvatskih branitelja liječenih od
PTSP-a i članova njihovih obitelji“ financiranom
od strane Ministarstva hrvatskih branitelja u tri
grada (Slatina, Grubišno Polje i Daruvar) održane
su tribine i radionice o PTSP- u i to u suradnji s
Hrvatskom udrugom za prevenciju suicida. Teme
radionica i tribine su bile „O lijekovima i njihovom

utjecaju na psihofizičke sposobnosti korisnika“,
„Životni cilj i kako ga ostvariti“ te „Smisao života:
Ili za što smo se borili?“. Iste su bile namijenjene
braniteljima oboljelim od PTSP-a kao i ženama
branitelja te članovima njihovih obitelji. S obzirom
na veliki odaziv na tribine i radionice pokazalo se
da i dalje postoji potreba za kontinuirano organiziranje ovakvih događaja.
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POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA
BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-a
I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
REKREATIVNIM I NATJECATELJSKIM
AKTIVNOSTIMA
ODRŽANA XIV. FIŠIJADA U KRIŽEVCIMA

24.

travnja 2018. godine u Križevcima je
održana XIV. Fišijada na kojoj već tradicionalno sudjeluju branitelji liječeni od PTSPa s područja Republike Hrvatske. Prije samog
natjecanja vodstvo Zajednice i Udruga članica
položili su vijenac i pomolili se za sve poginule i
nestale branitelje te članove njihovih obitelji te je

u prostorijama lokalne udruge održan i sastanak
predsjedništva. Natjecanje u kuhanju „fiš-paprikaša“ održano je u organizaciji ZUHBL PTSP RH
i UHBL PTSP Koprivničko-križevačke županije
„Sveti Marko Križevčanin“ te su u natjecanju sudjelovali ekipe koje su predstavljale udruge članice Zajednice iz raznih krajeva Hrvatske. Sveča-
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nom otvorenju natjecanja kao i podjeli osvojenih
nagrada nazočio je gradonačelnik Grada Križevaca g. Mario Rajn. Po završetku službenog dijela natjecanja druženje branitelja nastavljeno je uz
roštilj na obližnjem jezeru gdje je održano i drugo
natjecanje, ono u lovu ribe na plovak. Rezultati
oba natjecanja su u nastavku.

REZULTATI:
Kuhanje fiša:
1. UHBL PTSP-a
Krapinsko – zagorske županije
2. UHBL PTSP-a
Sisačko – moslavačke županije
3. UHBL PTSP-a
Karlovačke županije
Ribolov-lov ribe na plovak:
1. Šepši Darko –
Varaždinska županija
2. Josip Kuhar –
Varaždinska županija
3. Željko Radivoj - Jaglac –
Koprivničko – križevačka županija
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AKCIJA ČIŠĆENJA RIJEKE CETINE

U

organizaciji Zajednice udruga hrvatskih bra- Mariom Keškićem koji već nekoliko godina donitelja liječenih od PTSP-a RH u srpnju ove lazi Cetinski kraj. Koordinator akcije je bio Dugodine čistila se obala i korito rijeke Cetine.
šan Roguljić-Zemo koji je istaknuo zadovoljstvo
Sudionici ljetnog kampa na Dabru pokazali su angažmanom svih učesnika, ali i zabrinutost jer
veliki interes za očuvanjem prirode i dali su svoj usprkos višem vodostaju Cetine zamjetno je poprilog u prikupljanju otpada koji je završio u rijeci. većanje smeća u njenom koritu.
Na dionici od Rumina do Hana pedesetak djece Ovoj akciji pridružili su se i članovi UMDDR SDŽ,
i dvadesetak branitelja uz dva ronioca prikupljali izviđačke udruge ‘Vitezovi’ i ŠRD ‘Cetina’ Sinj
se razne štetne predmete koji su dospjeli u rijeku. koji nisu stali samo na ovoj akciji nego se briga
Posebno su se isticali članovi plivačkog kluba za Cetinu nastavila i dalje tijekom cijelog ljeta uk‘Barutana’ iz Vinkovaca sa svojim profesorom ljučujući i čišćenje njenih pritoka Rude i Graba.
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XV. ŠPORTSKO NATJECANJE HRVATSKIH
BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-a RH

15.

sportskim terenima Hotela Delfin u Poreču na
kojem su prisustvovali predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata: Lucija Kober – predsjednica Zajednice udruga roditelja poginulih
hrvatskih branitelja, Đuro Glogoški – predsjednik
Udruge 100%-tnih HRVI I. skupine, Marijan Mužinić – predsjednik Podružnice Istarske županije
Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog
rata RH te izaslanik Ministarstva hrvatskih branitelja Zlatko Uremović – predsjednik Županijskih
zajednica udruga HVIDR-a Primorsko-goranske
županije koji je i otvorio 15. športsko natjecanje
Natjecanje je započelo svečanim otvaranjem na ZUHBL PTSP RH.
športsko natjecanje Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH
održano je 28. – 30. rujna u Poreču. Na ovogodišnjem susretu sudjelovalo je jedanaest županijskih
udruga sa ukupno oko 160 natjecatelja. Svoje
ekipe na ovogodišnjem susretu prijavile su udruge članice iz Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke,
Krapinsko-zagorske,
Koprivničko-križevačke,
Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke županije te Grada Zagreba.
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Kao i prethodnih godina natjecanje je održano u
četiri športske discipline: pikado, stolni tenis, streljaštvo te šah, a rezultati ekipnih natjecanja su:
PIKADO
1. mjesto: UHBL PTSP-a Zagrebačke županije
2. mjesto: UHBL PTSP-a Koprivničko-križevačke
županije „Sv. Marko Križevčanin“
3. mjesto: UHBL PTSP-a
Bjelovarsko-bilogorske županije
STOLNI TENIS
1. mjesto: UHBL PTSP-a Zagrebačke županije
2. mjesto: UHBL PTSP-a
Vukovarsko-srijemske županije
3. mjesto: UHBL PTSP-a Koprivničko-križevačke
županije „Sv. Marko Križevčanin“

STRELJAŠTVO
1. mjesto: UHBL PTSP-a
Vukovarsko-srijemske županije
2. mjesto: UHBL PTSP-a Zagrebačke županije
3. mjesto: UHBL PTSP-a Zagreb
ŠAH
1. mjesto: UHBL PTSP-a
Krapinsko-zagorske županije
2. mjesto: UHBL PTSP-a
Koprivničko-križevačke županije
„Sv. Marko Križevčanin“
3. mjesto: UHBL PTSP-a Zagrebačke županije
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Ove godine dodijeljene su i nagrade najboljim
igračima u pojedinim disciplinama, a rezultati su
sljedeći:
Najbolji PIKADIST –
STANISLAV FRANCEKOVIĆ
(Zagrebačka županija)
Najbolji STOLNOTENISAČ –
STANISLAV PAVLIĆ
(Zagrebačka županija)
Najbolji STRIJELAC –
ANTON ĐEREK
(Vukovarsko-srijemska županija)
Najbolji ŠAHIST –
ŠIPTAR ŽELJKO
(Koprivničko-križevačka županija
„Sv. Marko Križevčanin“)

Ukupni pobjednik 15. športskog natjecanja
Zajednice udruga hrvatskih branitelja
liječenih od PTSP-a RH je
UHBL PTSP-a Zagrebačke županije.

14 BILTEN 2019.

MEĐUNARODNA SURADNJA
ODAVANJE POČASTI
POGINULIM HRVATIMA
U VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

17.

rujna 2018. predstavnici Zajednice
odali su počast ubijenim Hrvatima u
Francuskoj tijekom pobune protiv nacista 1943.
godine. Kao članovi hrvatskog izaslanstva zapalili su svijeće i položili vijence kod spomenika
podignutog u čast ubijenim Hrvatima u Villefranche de Rouergue.
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SURADNJA ZUHBL PTSP RH S „UNIJOM VETERANA“
KANTONA SARAJEVO

U

prosincu 2018. godine u sklopu projekta
„Međunarodna suradnja“ vodstvo ZUHBL
PTSP RH je posjetilo udrugu JOB „Unije Veterana“ Kantona Sarajevo te se sastalo sa pomoćnikom Ministra za boračka pitanja Kantona
Sarajevo g. Smajlovićem. Tijekom posjeta predsjedništvo Zajednice i predstavnici udruge JOB
„Unija veterana“ Kantona Sarajevo kroz ovu suradnju razmijenili su iskustva u radu, a naglasak je
bio na iskustvu u radu sa braniteljima i najčešćim
poteškoćama s kojima se u svakodnevnom životu
susreću branitelji. Predstavnici Zajednice posjetili
su i grob veterana-prvoborca Armije RBiH Ahme
Begovića koji je bio osnivač prve boračke organizacije i dugogodišnji predsjednik JOB-a „Unije
veterana“ Kantona Sarajevo. Zajednica udruga
hrvatskih branitelja je s g. Begovićem imala dugogodišnju suradnju te su mu na ovaj način predstavnici Zajednice iskazali počast.
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SUDJELOVANJE NA
KOORDINACIJSKOM SASTANKU

I

ove godine predstavnice Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH sudjelovale su na koordinacijskom sastanku 9. Centra
znanja u Zadru u IMPACT centru u razdoblju od
12. – 14. ožujka 2018. godine. U sklopu sastanka predstavnice su sudjelovale i na radionicama

„Kvalitetna priprema prijava na ESF natječaje“ te
„Društveno poduzetništvo u teoriji i praksi“. Zadnji dan susreta održan je sastanak predstavnika
udruga iz Domovinskog rata uključenih u Centar
znanja, Nacionalne zaklade i Ministarstva hrvatskih branitelja.
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KONFERENCIJA – ISKORAK HRVATSKIH
BRANITELJA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG
RATA U CIVILNOM DRUŠTVU

05.

studenog 2018. godine u organizaciji članica 9. centra znanja održana je
Konferencija: Iskorak hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata u civilnom društvu.
Na konferenciji su članice 9. centra znanja, među
kojima je i Zajednica udruga hrvatskih branitelja
liječenih od PTSP-a RH, prisutnima predstavile svoj rad i opisale proces ulaska u 9. centar
znanja te naglasile ulogu Ministarstva hrvatskih
branitelja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u njihovom svakodnevnom radu, a sa
ciljem poticanja ostalih udruga na aktivnije djelovanje u društvenoj zajednici kroz razne oblike
financiranja i podrška koje nude oba tijela.
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OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA

OBILJEŽAVANJE 73. OBLJETNICE OSLOBAĐANJA
KONCENTRACIJSKOG LOGORA MAUTHAUSEN

P

redstavništvo Zajednice 6. svibnja 2018. bilo Republike Hrvatske položili su vijenac i iskazali
je u Mauthausenu gdje je prisustvovalo obi- počast svim žrtvama II. Svjetskog rata koje su
lježavanju 73. obljetnice oslobađanja koncentra- svoj život izgubile u tom logoru.
cijskog logora. S predstavnicima Veleposlanstva
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23. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE
OPERACIJE „BLJESAK“ U OKUČANIMA

1.

svibnja 2018. godine tajnik Zajednice g.
Ivica Turić je sa predstavnicima članica
Udruga Zajednice prisustvovao obilježavanju 23.
obljetnice vojno-redarstvene operacije „Bljesak“.
Ove godine na svečanosti je otkriveno i spomen
obilježje „Kristalne kocke vedrine“ u spomen pedeset i jednom poginulom hrvatskom branitelju u
VRO „Bljesak“.
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OBILJEŽAVANJE 73. OBLJETNICE
BLEIBURGA I KRIŽNIH PUTEVA

I

ove godine članovi zajednice su prisustvova- na euharistiji koju je predvodio zadarski nadbili 73. obljetnici Bleiburga i Križnih puteva. 12. skup i predsjednik Hrvatske biskupske konferensvibnja 2018. godine odali su počast svim hrvat- cije msgr. dr. Želimir Puljić.
skim žrtvama Pokolja u Bleiburgu i prisustvovali
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VUKOVAR – DAN SJEĆANJA
NA ŽRTVU VUKOVARA 2018.

Č

lanovi Zajednice udruga hrvatskih branitelja
Republike Hrvatske sudjelovali su u Koloni sjećanja 18. studenoga 2018. godine te su
tako odali počast svim poginulim braniteljima i
žrtvama Domovinskog rata stanovnicima Grada
heroja. Prijevoz sudionika bio je organiziran iz
Dubrovnika, Sinja, Zagreba i Bjelovara. Članovi su sudjelovali na prigodnom programu pred
vukovarskom bolnicom, a zatim su se u Koloni sjećanja uputili prema Memorijalnom groblju
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata gdje je
bila održana i misa za sve poginule branitelje.
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POSJET LOKALNIM UDRUGAMA ČLANICAMA

U

prosincu 2018. godine članovi predsjedništva ZUHBL PTSP RH zahvaljujući financijskoj
potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog
društva posjetili su Udruge hrvatskih branitelja
liječenih od PTSP-a Dubrovačko-neretvanske i
Vukovarsko-srijemske županije. Sa predstavnicima dubrovačke udruge sudjelovali su na obilježavanju Dana dubrovačkih branitelja i 27. obljetnici uspješne obrane grada u Domovinskom ratu
te su posjetili Muzej Domovinskog rata na Srđu,
a sa predstavnicima vukovarske udruge su obišli njihovo članstvo i upoznali se sa problemima
članova. Posjet udruzi Dubrovačko-neretvanskoj

županiji trajao je dva dana, a Vukovarsko-srijemskoj jedan dan. Tijekom posjeta razmijenjena su
iskustva, a vodstva lokalnih Udruga iznijelo je
poteškoće s kojima se susreću u svome radu.
Predsjedništvo Zajednice informiralo se o aktivnostima lokalnih Udruga o provedenim i planiranim projektima u 2019. godini te je utvrđeno da
je dosadašnja suradnja sa ostalim udrugama na
lokalnoj razini sa sličnim ili istim interesima zadovoljavajuća i da se ta sinergija pokazala kao
dobar način za rad na dobrobiti svih hrvatskih
branitelja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i
Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i šire.
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DAN UDRUGA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

P

redstavništvo UHBL PTSP Zagrebačke županije sudjelovalo je na obilježavanju Dana
udruga Zagrebačke županije s naglaskom na
djelovanju braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata. U sklopu obilježavanja istoga
organizirana je tribina „Braniteljske udruge i važ-

nost njihova djelovanja na području Zagrebačke
županije“ te je uz ostale predstavnike udruga
koje djeluju na razini Zagrebačke županije predsjednik g. Tihomir Trešćec predstavio povijest
rada UHBL PTSP Zagrebačke županije.

Zagreb, 2019.

