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1. OPĆENITO O UDRUZI
Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH osnovana je 2003. godine s ciljem
okupljanja i pružanja pomoći i savjetovanja braniteljima oboljelim od PTSP-a. Kao krovna udruga,
Zajednica ima druge udruge članice koje djeluju na lokalnim razinama u gotovo svakoj županiji.
Tijekom godina djelovanja Zajednica je provodila niz aktivnosti s ciljem okupljanja, rekreacije,
resocijalizacije i duhovne obnove za svoje članove.
Također se kroz godinu obilježavaju datumi od velikog značaja za Hrvatsku te je na važnim
obljetnicama uvijek barem jedan predstavnik udruge.
Prema Statutu Zajednice temeljne djelatnosti udruge su:
- okupljanje hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, sudionika Domovinskog rata na
području Republike Hrvatske
- zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova Udruge te svih sudionika i stradalnika
Domovinskog rata
- suradnja s odgovarajućim državnim tijelima i drugim državnim ustanovama radi
zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa liječenog branitelja
- suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama veterana i ustanova drugih država
te ustanovama i zakladama drugih zemalja, koje se na bilo koji način skrbe za branitelje
liječene od PTSP-a
- iznošenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu
- zaštita časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu
- čuvanje uspomene na Domovinski rat i herojska djela njegovih sudionika te iniciranje i
sudjelovanje u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom
iskazivanju
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2. PROGRAMI I AKTIVNOSTI U 2018. GODINI
a) Obilježavanje obljetnica
Temeljem Statuta Zajednica se obvezala čuvati uspomene na Domovinski rat i u svrhu toga u
2018. godini sudjelovala je u obilježavanju važnih datuma u hrvatskoj povijesti. Obljetnice
obilježene u 2018. godini:
•
•
•
•

obilježavanje oslobođenja koncentracijskog logora Mauthausen
sudjelovanje na komemoraciji u Bleiburgu
sudjelovanje jednog člana na vojnoredarstvenom hodočašću u Lourdes
sudjelovanje na obilježavanju VRO Bljesak u Okučanima, VRO Oluja u Kninu, Dan
pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
• Dan branitelja Zagrebačke županije
• Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

b) Projekti iz 2018. godine
U prvoj polovici 2018. godine dovršeni su projekti koji su započeti u 2017. godini. Radilo se o dva
od ukupno tri projekta financirana od strane Ministarstva hrvatskih branitelja.
Većina aktivnosti provedena je i zaključena u 2018. godini, ali unutar projekta Međunarodna
suradnja u 2019. godini ugostili smo predstavnike JOB „Unije veterana“ kantona Sarajevo
c) Priprema novih projekata
Paralelno s dovršavanjem projekata koji su započeti u 2017. godini izrađena je analiza uspješnosti
te se sagledalo moguće unapređenje projekata u narednom razdoblju. Početkom godine
pripremljeni su i osmišljeni novi projekti za koje je Zajednica aplicirala u 2018. godini.
d) Provedeni projekti
Unutar projekta „Poboljšanje kvalitete života branitelja liječenih od PTSP-a rekreativnim i
natjecateljskim aktivnostima“ krajem travnja 2018. tradicionalno je održana fišijada u Križevcima
u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničko – križevačke županije,
Sv. Marko Križevčanin uz potporu Zajednice.
Organizirano je 15. športsko natjecanje za članove udruga u Poreču. Za članove je osiguran
smještaj u hotelu te organizirano natjecanje u četiri discipline (šah, stolni tenis, pikado i
streljaštvo). Za sudionike i goste je organiziran i zabavni program nakon natjecanja.
Unutar projekta „Međunarodna suradnja“ organiziran je put u Sarajevo – susret s veteranima
Sarajevskog kantona, kao i posjet Zagrebu delegacije iz Sarajeva. Kroz ove posjete razvija se
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suradnja s veteranskim udrugama iz Bosne i Hercegovine i radi na promicanju vrijednosti koje su
proizašle iz Domovinskog rata.
Unutar ovog projekta također je obilježena obljetnica stradavanja Hrvata u II. Svjetskom ratu u
Villefranche de Rouergue.
Uz navedeno, iako ne u sklopu projekta Međunarodna suradnja, ali blisko povezano, pod
pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja obilježena je i obljetnica oslobađanja
koncentracijskog logora u Mauthausenu.
Prema projektu „Psihološko i duhovno osnaživanje hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a i
članova njihovih obitelji“ održane su tribine u suradnji s Hrvatskom udrugom za prevenciju suicida
(HUPS) u Daruvaru, Grubišnom polju i Slatini.
Također je u sklopu istog projekta organizirano i hodočašće u Međugorje gdje je članovima
organiziran put i smještaj.
e) Planirani projekti za 2019. godinu
Tijekom 2019. godine planirano je provođenje uobičajenih projekata koji se provode već dugi niz
godina i na koje su članovi navikli te ih željno iščekuju. Radi se o organiziranju „Fišijade“ u
Križevcima, Športskom susretu, tribinama i radionicama na temu PTSP-a i života s njim te
hodočašće u Međugorje te potpora projektu čišćenja Cetine uz dodatne aktivnosti ovisno o
odobrenim sredstvima.
Također se planira daljnja suradnja s međunarodnim organizacijama i produbljivanje veza s
veteranskim organizacijama van Hrvatske.
Osim projekata koji se prijavljuju Ministarstvu hrvatskih branitelja Zajednica je prijavila jedan EU
projekta kao prijavitelj i dva projekta u ulozi partnera.
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3. RAD ZAJEDNICE NA UNAPREĐENJU ŽIVOTA BRANITELJA I RADA UDRUGA
Osim projektnih aktivnosti koje zajednica provodi sa svojim članovima i članovima lokalnih
udruga, Zajednica je također aktivna u po pitanju života hrvatskog branitelja, njihovim pravima i
unapređenju statusa.
a) Pomaganje članovima u ostvarivanju prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog
rata i članovima njihovih obitelji
Kroz svoj rad Zajednica je pomagala članovima u ostvarivanju prava iz novog Zakona osobito u
priznavanju HRVI-a te ukoliko se pokazala potreba za istim pomagala je u pisanju žalbi na odluke
viših vještaka.
b) Centar znanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
U 2018. godini nastavljeno je financiranje u sklopu 9. centra znanja. Zahvaljujući financiranju od
strane Nacionalne zaklade bili smo u mogućnosti provesti analizu o Kvaliteti življenja hrvatskih
branitelja liječenih od PTSP-a. Rezultati analize pokazali su kako je informiranost o pravima koja
proizlaze iz novog Zakona te da i dalje postoji potreba za održavanje radionica i tribina kojima se
pomaže hrvatskim braniteljima liječenima od PTSP-a, ali i članovima njihovih obitelji. Također,
pokazalo se kako je veći broj članova iskazao potrebu u pomoći kod obavljanja svakodnevnih
poslova (odlaska u dućan, kod liječnika) kao i pomoć u kućanstvu.
Također Zajednica je bila suorganizator okruglog stola 9. centra znanja naziva „Iskorak branitelja i
stradalnika Domovinskog rata u civilnom društvu. Cilj okruglog stola je bio predstaviti rad članica
9. centra znanja te davanje poticaja ostalim braniteljskim udrugama na aktivnije djelovanje u
društvenoj zajednici kroz razne oblike financiranja koje nude kako Nacionalna zaklada za razvoj
civilnoga društva tako i Ministarstvo hrvatskih branitelja
c) Medijska prisutnost
U 2018. godini predsjednik Zajednice sudjelovao je u emisiji TV Banovine te na Radiju Ogulin i
Radiju Mariji gdje je govorio o problemima hrvatskih branitelja s naglaskom na PTSP te
poteškoćama u ostvarivanju prava koja proizlaze iz Zakona. Također, u medijima su objavljene 6
vijesti koje su pratile i izvještavale o provedenim aktivnostima Zajednice.
4. ZAKLJUČAK
Osim ovih aktivnosti zajednica će i dalje raditi u interesu svojih članova te surađivati s drugim
udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.
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