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Uvodna riječ urednika

I

znimna mi je čast i zadovoljstvo što smo i ove
godine bili u mogućnosti izraditi ovaj Bilten kojim želimo prikazati rad Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH kroz
prethodnu godinu te se nadam da će ovo biti još
samo jedan u nizu godišnjih izvješća koje ćemo
u budućnosti objaviti. Postavljanjem ovih biltena
i na službenu stranicu udruge želimo doprijeti do
šire populacije te ih time i motivirati na uključivanje u aktivnosti lokalnih udruga kojima smo posebno zahvalni zbog predanog rada i napora koji
ulažu u cilju pomoći braniteljima, ali i članovima
njihovih obitelji.
Sretni smo što smo i u 2019. godini proveli više
uspješnih projekata te što smo u aktivnosti uključili članove iz svih lokalnih udruga te se nadamo
da će u narednim godinama odaziv biti još veći
i da ćemo time pomoći još većem broju svojih
članova.
Unatoč mnogim izazovima s kojima se susrećemo, slično kao i druge udruge, sretni smo što
već sedamnaestu godinu uspješno radimo na
korist svojih članova. Također, nadamo se da
će u budućnosti biti još puno uspjeha i da ćemo
kroz svladavanje novih izazova dodatno unaprijediti svoj rad.
Predsjednik udruge,
Tihomir Trešćec
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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 Domovinskog 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.

hrvatskih branitelja, sukladno natječaju za provedbu aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog
rata. Projekti „Psihološko i duhovno osnaživanje
hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a i članova
njihovih obitelji“ i „Rekreativnim i natjecateljskim
aktivnostima do poboljšanja kvalitete života branitelja liječenih od PTSP-a i članova njihovih obitelji“
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 o 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.
U sklopu natječaja Hrvatske elektroprivrede pod
nazivom „Svijetlo na zajedničkom putu“ provedena je i aktivnost „Branitelji protiv ambrozije“ kroz
koju je organizirana akcija čišćenja ambrozije na
području Zagrebačke županije.

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.

Također, osim projektnih aktivnosti koje redovno
provodimo, u svom svakodnevnom radu pomažemo hrvatskim braniteljima u ostvarivanju prava
koja proizlaze iz Zakona o hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te
dajemo sve od sebe kako bi pomogli svima onima
koji nam se obrate za pomoć.

Tijekom godine zajednica provodi niz projekata
koji su usmjereni ka poboljšanju kvalitete života
branitelja oboljelih od PTSP-a i njihovih obitelji.
U 2019. godini zajednica je uspješno provela tri
projekta koji su financirani od strane Ministarstva

Tijekom 2019.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 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
te radionice za branitelje liječene od PTSP-a na
temu “Stres i oporavak”. 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.

„REKREATIVNIM I NATJECATELJSKIM AKTIVNOSTIMA DO
POBOLJŠANJA KVALITETE ŽIVOTA BRANITELJA LIJEČENIH OD
PTSP-A I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI“
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

K

ao i prethodnih godina, Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH, za
svoje članove iz cijele RH, organizirala je hodočašće u Međugorje. Hodočašće je organizirano od
25.-27. listopada 2019. godine te je na njemu ove
godine sudjelovalo 64 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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U KRIŽEVCIMA održana radionica u suradnji
sa dr. ELVIROM Koić

U

se da ovakav pristup pomaže
osnaživanju hrvatskih branitelja
jer se raspravlja o pitanjima koja
su univerzalna za sve njih te su
indirektno od strane dr. Koić
potaknuti na komentiranje što
ujedno ima i terapeutski učinak. Kroz komentiranje shvaćaju da se sa problemima i poteškoćama
Održana je radionica na kojoj su se sudionici u životu s kojima se susreću oni na žalost susreću
samoinicijativno uključivali u raspravu. Pokazalo i ostali hrvatski branitelji.
suradnji s dr. Koić održana još jedna radionica u suradnji ZUHBL PTSP RH sa UHBL
PTSP KKŽ „Sv. Marko Križevčanin“. Poticaj za
održavanje radionice je bilo istraživanje ZUHBL
PTSP RH o kvaliteti života hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a koje je provedeno u 2018. godini zahvaljujući financijskoj podršci Nacionalne
zaklade za razvoj civilnoga društva.
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Održane dvije radionice u Novalji

T

ijekom održavanja tradicionalnih sportskih
igara za okupljene branitelje organizirali smo
i dvije radionice pod vodstvom psihijatra Špire
Janovića te psihologa Zorana Komara. Organiziranjem radionice u sklopu takvog događaja
omogućilo nam je da istovremeno organiziramo
radionice za zainteresirane branitelje neovisno
iz koje županije dolaze. Do ove godine radionice su se organizirale po županijama uvijek u
suradnji s lokalnom udrugom koja djeluje na
tom području i ovisno o iskazanom interesu za
sudjelovanje na istima. Organiziranjem radionice na već organiziranom okupljanju omogućili
smo svim zainteresiranim članovima koji su sudjelovali na igrama da odvoje malo vremena za
drugi oblik aktivnosti.
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Radionica u Zagrebu

U

veljači održana je radionica u prostorijama
udruge u organizaciji psihijatrice dr. Elvire
Koić. Tema radionice bila je nošenje sa stresom
i funkcioniranje u svakodnevnim situacijama.
Kako bi radionica bila što učinkovitija izvođena
je s manjim brojem polaznika što je dovelo do
lakšeg otvaranja i slobodnije komunikacije s vo-

diteljicom radionice, ali i sudionika međusobno.
Nadamo se da bi u budućnosti mogli organizirati
radionice ovoga tipa na redovnoj bazi te na taj
način članovima omogućiti redovne sastanke na
kojima bi mogli u suradnji s drugim članovima
pomoći jedni drugima.
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POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA
BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-a
I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
REKREATIVNIM I NATJECATELJSKIM
AKTIVNOSTIMA
ODRŽANA 15. FIŠIJADA
U KRIŽEVCIMA

U

organizaciji Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH i Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničko-križevačke županije „Sv. Marko Križevčanin“,
a u sklopu proslave Dana grada Križevaca 24.
travnja 2019. godine u Križevcima je održano 15.
Natjecanje u kuhanju fiša „Križevci 2019. godine“ na kojoj sudjeluju branitelji liječeni od PTSP-a
s područja Republike Hrvatske.
U jutarnjim satima vodstvo Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH kao i
vodstva i članovi Udruga članica su na spomen
obilježju poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima
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položili vijenac i pomolili se za sve poginule i nestale branitelje te civilne žrtve Domovinskog rata.
Uz predstavnike Zajednice i Udruga članica na
svečanom otvorenju natjecanja kao predstavnici grada Križevaca nazočili su i gradonačelnik g.
Mario Rajn, predsjednik Gradskog vijeća Grada
Križevaca g. Marko Katanović te zamjenici gradonačelnika g. Danijel Šaško i g. Mario Martinčević.
Tijekom kuhanja fiša predsjedništvo Zajednice
prisustvovalo je Izvještajnoj skupštini Zajednice
koja se održavala u gradskoj vijećnici Grada Križevaca.
Po završetku natjecanja u kuhanju fiša, ocjenjivanja istih te podjele nagrada za prva tri mjesta
druženje branitelja nastavljeno je uz roštilj na
obližnjem jezeru gdje je održano i natjecanje u
lovu ribe na plovak.
Rezultati oba natjecanja su u nastavku.

REZULTATI:
Kuhanje fiša:
1. U
 HBL PTSP-a
Koprivničko-križevačke županije „Sv.
Marko Križevčanin“
2. U
 HBL PTSP-a
Dubrovačko-neretvanske županije
3. U
 HBL PTSP-a
Sisačko-moslavačke županije
Ribolov-lov ribe na plovak:
1. V
 incetić Stanko –
Varaždinska županija
2. Š
 epši Darko –
Varaždinska županija
3. V
 rban Mladen –
Koprivničko-križevačka županija
„Sv. Marko Križevčanin“
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Čišćenje rijeke Cetine

30.

lipnja 2019. godine Zajednica udruga
hrvatskih branitelja liječenih od PTSPa RH ponovno je, već tradicionalno, bila organizator akcije čišćenja korita rijeke Cetine. Drago nam je što na ovaj način možemo pridonijeti
očuvanju voda u Hrvatskoj te dati mali doprinos
očuvanju voda na Zemlji. Gosti lokalnoj udruzi
Splitsko – dalmatinske županije bila je mladež
DVD iz Sinja. Pristupilo se čišćenju obale koja
je bila puna plastičnih vrećica i boca, što mlade
ekologe nije spriječilo da se potrude u prikupljanju svega što je ljudska nebriga ostavila u Cetini.
Našlo se tu i automobilskih guma, stolica, vreća
od umjetnog gnojiva do rekvizita koje izletnici
ostavljaju uz vodu zagađujući prirodu.
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16. športsko natjecanje Zajednice udruga
hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH

16.

športsko natjecanje Zajednice udruga
hrvatskih branitelja liječenih od PTSPa RH održano je 27. – 29. rujna 2019. godine
u Novalji na otoku Pagu. Na ovogodišnjem susretu sudjelovalo je jedanaest županijskih udruga s ukupno približno 160 natjecatelja, članova
i uzvanika. U četiri športske discipline: pikado,
stolni tenis, šah i streljaštvo natjecale su se
udruge iz Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke,
Krapinsko-zagorske,
Koprivničko-križevačke,
Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarskosrijemske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Natjecanje je održano u športskoj dvorani

OŠ A. G. Matoša, a natjecateljima se posebno
obratila Državna tajnica Ministarstva hrvatskih
branitelja, gospođa Nevenka Benić te je i otvorila
natjecanje.
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Rezultati ekipnih natjecanja su:
ŠAH
1. mjesto: UHBL PTSP-a
Krapinsko-zagorske županije
2. mjesto: UHBL PTSP
Koprivničko-križevačke županije
„Sv. Marko Križevčanin“
3. mjesto: UHBL PTSP
Zagrebačke županije
STRELJAŠTVO
1. mjesto: UHBL PTSP
Vukovarsko-srijemske županije
2. mjesto: UHBL PTSP
Koprivničko-križevačke županije
„Sv. Marko Križevčanin“
3. mjesto: UHBL PTSP
Zagrebačke županije
STOLNI TENIS
1. mjesto: UHBL PTSP
Zagrebačke županije
2. mjesto: UHBL PTSP
Vukovarsko-srijemske županije
3. mjesto: UHBL PTSP
Koprivničko-križevačke županije
„Sv. Marko Križevčanin“
PIKADO
1. mjesto: UHBL PTSP
Zagrebačke županije
2. mjesto: UHBL PTSP
Koprivničko-križevačke županije
„Sv. Marko Križevčanin“
3. mjesto: UHBL PTSP
Virovitičko-podravske županije
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Dodijeljene su i nagrade najboljim
natjecateljima u pojedinim disciplinama:
Najbolji ŠAHIST –
Tomislav Grgurević
(Vukovarsko-srijemska županija)
Najbolji STRIJELAC –
Mario Žokvić
(Vukovarsko-srijemska županija)
Najbolji STOLNOTENISAČ –
Stanislav Pavlić
(Zagrebačka županija)
Najbolji PIKADIST –
Stanislav Francekovič
(Zagrebačka županija)
Ukupni pobjednik te dobitnik prijelaznog
pehara 16. športskih igara Zajednice udruga
hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH je
UHBL PTSP Zagrebačke županije
Ove godine iznimno je dodijeljeno i priznanje
najstarijem sudioniku igara
g. Zvonku Koštro.
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MEĐUNARODNA SURADNJA
29. Opći sabor Svjetske veteranske
federacije u Parizu

K

ada je riječ o međunarodnoj suradnji Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od
PTSP-a RH 2019. godina bila je veoma aktivna.
Aktivnosti su otvorene održavanjem 29. Općeg
sabora Svjetske veteranske federacije u Parizu
u razdoblju od 16. do 18. veljače.
Na saboru su sudjelovali predsjednik i glavni tajnik udruge te su predstavljali veteranske udruge
članice Svjetske veteranske federacije iz Republike Hrvatske. Sudjelovali su na sjednicama na
kojima se raspravljalo i donosilo odluke o općim pitanjima veterana, njihovoj pravnoj i zdravstvenoj zaštiti te očuvanju mira. Na navedenim
sjednicama dopunjavali su se i osnivački akti

federacije te donosile odluke važne za nastavak rada Svjetske veteranske federacije. Jedna
od izglasanih odluka bilo je i imenovanje novog
predsjednika Stalnog odbora za Europska pitanja, Birger Kjer Hansena iz Danske. S obzirom
da su u prethodnih deset godina aktivnosti na
razini Europe pale te nije bilo organiziranog rada
odbora novoizabrani predsjednik izrazio je želju
da se intenziviraju sastanci i ojača suradnja organizacija iz Europe.
Uz navedeno, vodstvo udruge sudjelovalo je i
na okruglim stolovima o mirovnim i sigurnosnim
pitanjima te o zdravstvenim i socijalnim problemima veterana cijeloga svijeta.
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Susret sa ukrajinskom
ministricom za branitelje

U

krajinska ministrica za branitelje Iryna Friz se u
sklopu svog trodnevnog radnog posjeta Republici Hrvatskoj 17. svibnja 2019. godine sastala
i sa predstavnicima Zajednice udruga hrvatskih
branitelja liječenih od PTSP-a RH, Udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata i Udruge 100%tnih HRVI I. skupine. Na sastanku su sudjelovali
i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, a
naglasak je bio na radu udruga i upoznavanju sa
poteškoćama s kojima se hrvatski branitelji susreću u svom svakodnevnom životu. Predstavnici
Zajednice su predstavili svoje aktivnosti koje provode kako bi ublažili posljedice PSTP-a koje imaju
utjecaja ne samo na hrvatske branitelje, nego i na
članove njihovih obitelji.
Kako je i sama ministrica rekla nadamo se uspostavi daljnje suradnje ukrajinskog i hrvatskog
ministarstva te također, uspostavljanju suradnje
organizacija civilnog društva naših zemalja kako
bi ukrajinski branitelji pravovremeno dobili svu potrebnu skrb i pomoć.
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Odavanje počasti poginulim Hrvatima
- Villefranche de Rouergue

P

redstavnici Zajednice i ove godine 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 Rou-

ergueu. Svake godine predstavnici zajednice
odazivaju se na poziv Veleposlanstva u Parizu
kako bi bili dio delegacije koja na ovaj način
održava sjećanje i na one hrvate koji su svoj život izgubili u 2. svjetskom ratu.
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Sastanak Stalnog odbora za europska pitanja
Svjetske veteranske federacije u Berlinu

O

d 25. – 27. listopada 2019. godine Glavni
tajnik ZUHBL PTSP RH sudjelovao je na sastanku Stalnog odbora za europska pitanja Svjetske veteranske federacije u Berlinu. Na sastanku
su podnesena izvješća Svjetske veteranske federacije te zemalja članica. ZUHBL PTSP RH bila je
predstavnik udruga članica iz Hrvatske.
Sukladno prethodnom dogovoru s drugim udrugama članicama Svjetske veteranske federacije
predloženo je da se sljedeći sastanak odbora u
2020. godini održi u Republici Hrvatskoj te je prijedlog jednoglasno usvojen. Na taj način želi se
dodatno osnažiti djelovanje udruga u Hrvatskoj,
ali i dati veći doprinos međunarodnoj suradnji. To
je iznimna prilika da se udruge iz Hrvatske povežu
sa srodnim udrugama iz Europe i svijeta u cilju razvoja buduće suradnje.

20 BILTEN 2020.

Posjet Sarajevu

P

redsjednik Zajednice je u razdoblju od 7. do
10. studenog 2019 godine bio u službenom
posjetu u Sarajevu gdje se sastao sa Ministrom
za boračka pitanja Sarajevskog kantona g. Ismirom Jusko. Razgovarali su o aktualnim temama te

Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog
rata i članovima njihovih obitelji. U sklopu posjeta održan je i susret s predsjednikom JOB „Unije
veterana“ Kantona Sarajevo g. Ismetom Imamovićem.
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Posjet Birger Kjer Hansena
- predsjednika SCEA WVF

U

veljači 2020.godine udruga je bila domaćin
predsjedniku Stalnog odbora za europska pitanja Svjetske veteranske federacije g. Birger Kjer
Hansenu te smo u dva dana njegova posjeta u
suradnji s Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata organizirali sastanak s ministrom
hrvatskih branitelja, g. Tomom Medvedom. Povod posjeta bila je organizacija sastanka koji se u
2020. godini treba održati u Zagrebu, a na kojem
će sudjelovati predstavnici veteranskih organizacija iz cijele Europe.

Ministar je podržao ovu inicijativu ZUHBL PTSP
RH i UDVDR RH da se udruge iz Hrvatske jače
pozicioniraju unutar Svjetske veteranske federacije te prepoznao važnost koju povezivanje veteranskih udruga i razmjena iskustva i znanja predstavlja.
Tijekom posjeta organizirali smo razgledavanje
Zagreba te ručak na kojem nam se pridružio i
predsjednik Svjetske veteranske federacije g.
Dan-Viggo Bergtun.
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Nacionalna zaklada za
razvoj civilnog društva
KOORDINACIJSKI SASTANAK
8. i 9. CENTRA ZNANJA – ZADAR

U

razdoblju od 20. do 22. ožujka 2019. godine u Zadru je održan koordinacijski sastanak
na kojem su sudjelovale članice 8. i 9. Centra
znanja. Prvoga dana održan je kratak uvodni
sastanak sa predstavnicima Nacionalne zaklade
za razvoj civilnoga društva koji su nas upoznali
detaljnije sa programom rada koordinacijskog
sastanka.
Tijekom sljedeća dva dana održane su izobrazbe
i radionice vezane uz organizaciju rada u udrugama, upravljanje vremenom, zadacima i obvezama, prevladavanju stresnih situacija na radnom
mjestu i sl.
Posljednji dan održan je završni sastanak sa
predstavnicima Nacionalne zaklade za razvoj
civilnoga društva gdje su predstavili rad 8. i 9.
centra znanja te nas upozorili na najčešće pogreške u provedbi i izvještavanju provedbe Razvojne suradnje, ali i upoznali sa novitetima u
izvještavanju i samoj provedbi koje nas čekaju u
narednom periodu.
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Predstavljanje rezultata istraživanja
o Kvaliteti života hrvatskih branitelja
liječenih od PTSP-a

D

ana 19. lipnja 2019 u prostorijama Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od
PTSP-a RH predstavljeni su rezultati istraživanja
o Kvaliteti života hrvatskih branitelja liječenih od
PTSP-a. Istraživanje je Zajednica provela u su-

radnji sa dr. Elvirom Koić koja je naša dugogodišnja suradnica te joj se iskreno zahvaljujemo
i na ovoj suradnji. Istraživanje provedeno 2018.
godine omogućeno je zahvaljujući podršci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

24 BILTEN 2020.

Konferencija Civilno
društvo 2030.:
HR-EU_Euro-Mediteran

O

d 23. – 25. listopada 2019. godine u Konvencijskom centru Solaris u Šibeniku prisustvovali smo konferenciji Civilno društvo 2030.:
HR-EU_Euro-Mediteran. Na konferenciji su
među ostalima sudjelovali i ministar regionalnog
razvoja i fondova Europske unije g. Marko Pavić i ravnateljica Ureda za udruge Vlade RH gđa.
Helena Beus. Cilj konferencije bio je postaviti
osnovu za daljnji razvoj civilnog društva do 2030.
godine kako u Republici Hrvatskoj tako i na razini
Europske unije te na Euro-Mediteranu.
Konferencija je bila iznimna prilika za umrežavanje i međusektorsko povezivanje udruga kako bi
se odgovorilo na brojne izazove pred kojima se
udruge nalaze.
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Konferencija 9.
Centra znanja –
Branitelji i stradalnici
Domovinskog rata –
jučer, danas, sutra

29.

studenog 2019. godine u organizaciji
članica 9. centra znanja održana je Konferencija: Branitelji i stradalnici Domovinskog rata
– jučer, danas, sutra. Na konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja,
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te
Odbora za branitelje Grada Zagreba. U sklopu
programa konferencije braniteljske udruge članice Centra znanja, kao i udruge koje su primatelji
Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva prezentirale su svoj rad i svoje planove za razdoblje 2020-2030. Istaknula se
potreba za dodatnim umrežavanjem i suradnjom
među udrugama. Još jednom je dr. Kojić svima
prisutnima predstavila rezultate Istraživanja o kvaliteti života hrvatskih branitelja te naglasila kako je
potrebno djelovati kako bi se pomoglo u onim segmentima u kojima kao udruge možemo.
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OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA

24. obljetnica
vojno-redarstvene
operacije „Bljesak“
u Okučanima

1.

svibnja 2019. godine tajnik Zajednice g. Ivica Turić je sa predstavnicima članica Udruga Zajednice sudjelovao na obilježavanju 24.
obljetnice vojno-redarstvene operacije „Bljesak“.
Na obilježavanju su prisustvovali na središnjoj
svečanosti, polaganju vijenaca na spomen obilježju te Svetoj misi.
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74. obljetnica oslobođenja
koncentracijskog logora Mauthausen

N

a poziv Veleposlanstva Republike Hrvatske
u Republici Austriji predstavništvo Zajednice
je 05. svibnja 2019. godine prisustvovalo obilježavanju 74. obljetnice oslobođenja koncentracijskog logora Mauthausen u Austriji. S predstavnicima Veleposlanstva položili su vijenac na
spomen ploču koju je Hrvatska postavila 2001.
godine te tako iskazali počast hrvatskim, ali i
svim ostalim žrtvama II. svjetskog rata koje su
svoj život izgubile u tom logoru.
U logoru u Mauthausenu je bilo zarobljeno više
od 200.000 osoba (od čega oko 200 hrvatskih
građana), a više od 100.000 osoba je i umrlo u
njemu te nam je velika čast što nas Veleposlanstvo svake godine poziva na ovaj veliki međunarodni događaj na kojem sudjeluju izaslanstva
50-tak država te koji okuplja oko 9000 sudionika
svake godine.
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Dan sjećanja na žrtvu
Vukovara i Škabrnje 2019

Č

lanovi Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Republike Hrvatske
sudjelovali su u obilježavanju Dana sjećanja na
žrtvu Vukovara i Škabrnje. Članovi koji su bili u
Vukovaru dostojanstveno su obilježili Dan sjećanja na žrtvu Vukovara sudjelovanjem u koloni
sjećanja te paljenjem svijeća za sve poginule.
U Škabrnji su članovi zapalili svijeće za sve ubijene civile i branitelje te odali počast svim žrtvama
rata.
Drago nam je što smo uz pomoć Ministarstva
hrvatskih branitelja svojim članovima mogli omogućiti odlazak u Vukovar i Škabrnju da uz veliko
mnoštvo hrvatskih građana koji su i ove godine
došli iz cijele Hrvatske, sudjeluju u obilježavanju
ovog tužnog dana za cijelu Hrvatsku.
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Dan branitelja grada Dubrovnika

P

redstavnici ZUHBL PTSP RH na čelu s
glavnim tajnikom udruge sudjelovali su 6.
prosinca na obilježavanju Dana branitelja grada
Dubrovnika. Položili su vijence i zapalili svijeće
na groblju Baninovo u Dubrovniku te nakon toga
prisustvovali molitvi na Srđu koju je predvodio

don Marin Lučić. Prilikom boravka u Dubrovniku tajnik je iskoristio priliku i posjetio Udrugu
hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Dubrovačko-neretvanske županije i grada Dubrovnika
te s predsjednikom lokalne udruge obavio kratki
neformalni sastanak.

30 BILTEN 2020.

Radni sastanak
Ministarstva hrvatskih
branitelja i Udruga iz
Domovinskog rata

P

redstavnici Zajednice sudjelovali su na radnom sastanku organiziranom od strane Ministarstva hrvatskih branitelja na kojem je predstavljen rad ministarstva prema djelatnostima te
su predstavljeni postignuti rezultati te planirane
aktivnosti pojedinih sektora ministarstva.

izrazito aktualna tema), EU projekti i strateško
planiranje ministarstva. Također, predstavljene
su i aktivnosti i rezultati Uprave za zatočene i
nestale. Predstavnici udruga predstavnicima Ministarstva hrvatskih branitelja prenijeli su situacije
s kojima se susreću na terenu i iznijeli dodatne
Neke od tema su bila prava iz mirovinskog osi- prijedloge koji se mogu primijeniti u budućim akguranja prema novom Zakonu (što je trenutno tivnostima ministarstva.

Okrugli stol u Ministarstvu hrvatskih branitelja

P

redsjednik Zajednice udruga hrvatskih brani- ziranom od strane Ministarstva hrvatskih branitelja.
telja liječenih od PTSP RH, sudjelovao je na Tema Okruglog stola bila je mirovinski sustav i
Okruglom stolu 9. listopada 2019. godine, organi- mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Čišćenje ambrozije

U

sklopu projekta financiranog od strane HEPa u sklopu natječaja „Svjetlo na zajedničkom
putu“, članovi udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Zagrebačke županije i grada
Zagreba u razdoblju od srpnja do rujna 2019.
godine sudjelovali su u akciji čišćenja ambrozije. cije te se nadamo da ćemo i u budućnosti moći
Želimo se zahvaliti svim sudionicima te Hrvatskoj organizirati akcije u kojima doprinosimo poboljelektroprivredi što su prepoznali važnost ove ak- šanju života cijeloj lokalnoj zajednici.
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Studijsko putovanje u Državu Izrael

U

sklopu EU projekta u provedbi Ministarstva
hrvatskih branitelja pod nazivom „Jačanje
kapaciteta stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu
skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata – Faza 1“, od 14. do 20. prosinca 2019.
godine održano je studijsko putovanje u Državu
Izrael. Na studijskom putovanju kojem je cilj bilo
podizanje razine znanja, informiranosti i vještina
stručnjaka, sudjelovala je i zaposlenica ZUHBL
PTSP RH. Delegaciju od 16 članova predvodila je
državna tajnica gospođa Nevenka Benić.

ni sastanci u Odjelu za obitelj i komemoracije i
Odjelu za rehabilitaciju Ministarstva obrane Države Izrael, kao i posjeti Rehabilitacijskom centru
Marguza te Veteranskom centru Beit Halochem.
Posjećene su i neke od najznačajnijih memorijalnih lokacija, muzej Palmach, Yad La-Shiryon,
Nacionalna memorijalna dvorana za pale borce
Izraela te Yad Vashem.

Studijsko putovanje polučilo je kvalitetnu razmjenu iskustva te omogućilo stjecanje novih znanja
i upoznavanje s različitim pristupima prilikom poStudijsko putovanje provedeno je u suradnji s maganja skupinama koje su na različite načine
Ministarstvom obrane Države Izrael te su održa- pogođene ratnim zbivanjima.

Zagreb, 2020.

