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ZAJEDNICA UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP
 REPUBLKE HRVATSKE

Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH (ZUHBL PTSP RH) osnovana 
je  2003. godine,  s ciljem  razvijanja suradnje  među udrugama  koje okupljaju hrvatske  
branitelje koji su  tijekom sudjelovanja u Domovinskom ratu i nakon njega oboljeli od 
PTSP-a ili neke druge psihičke bolesti. 
Zajednica djeluje na području čitave RH i danas u svom sastavu ima 10 županijskih i grad-
skih udruga te veći broj klubova  hrvatskih branitelja liječenih od PTSP –a sa članstvom 
koje  broji  preko 5000 članova. Zajednica se bavi zaštitom  statusa i promicanja interesa i 
ciljeva članova udruga te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata kroz  suradnju s 
odgovarajućim državnim tijelima i drugim državnim ustanovama radi zadovoljavanja 
potreba, interesa i zaštite statusa liječenih branitelja te  suradnja i povezivanje s 
međunarodnim organizacijama veterana i ustanova drugih država i  ustanova. U svom 
radu Zajednica djeluje na  iznošenju  istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu te  
zaštiti časti i dostojanstva sudionika- branitelja  kao i čuvanje uspomene na Domovinski rat 
i herojska djela branitelja.
Tijekom godine Zajednica provodi niz aktivnosti i projekata, u koji su namjenjeni članstvu.
Tijekom 2013. godine provodio se projekt ˝Socijalno i duhovno osnaživanje branitelja 
liječenih od PTSP-a˝.
Projekt je financiran od strane Ministarstva branitelja, sukladno natječaju za provedbu 
aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

˝ SOCIJALNO I DUHOVNO OSNAŽIVANJE BRANITELJA  LIJEČENIH OD  PTSP-a ˝

O projektu:
Provedbom  projekta  ˝Socijalno osnaživanje branitelja liječenih od PTSP˝ kroz 2013. 
godinu  realizirali smo niz aktivnosti koje su imale za cilj osnaživanje naših članova te 
jačanje jedinstva udruga članica u njihovom djelovanju u svom okruženju. 
Način realizacije ovog cilja odnosio se na pružanje pomoći vodstvima udruga u njihovm 
djelovanju, održavanju tribina za naše članove i njihove obitelji i za sve građane, kroz ovaj 
program radili na duhovnom osnaživanju naših članova kroz organiziranje hodočašća u 
Međugorje, obilazak branitelja koji se nalaze na izdržavanju zatvorskih kazni u kaznionici 
Lepoglava i na kraju realizacija seminara za vodstva udruga članica s ciljem pripreme naših 
udruga za pripremu i izradu programa za finaciranje njihovih programa prema natječajima.
Dio ovog programa je reliziran uz suradnju sa ˝Hrvatskom udrugom za prevenciju sucida˝ 
iz Virovitice koja je bila partner  u ovom programu.
U projekat je bilo uključeno više od 400 branitelja liječenih od PTSP iz cijele Hrvatske.
Projekat je proveden u suradnji sa udrugama članicama naše Zajednice.

Sadržaj:
- Tribine u N. Bukovici i Daruvaru,
-  Hodočašće čalnova Zajednice i članova njihovih obitelj,
-  Seminar za vodstva članice udruga, Oroslavja.



Tribine povodom svjetskog dana prevencije suicida!

Krajem rujna 2013. godine u sklopu obilježavanja ˝Svjetskog dana prevencije sucida˝ u 
organizaciji ZUHBL PTSP RH i partnerske udruge˝HUPS˝ iz Virovitice, a kroz provođenje 
programskih Zajednice ˝Socijalno i duhovno osnaživanje branitelja liječenih od PTSP-a˝ 
održane su dvije tribine za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. 
Tribine su održane u Novoj Bukovici i Daruvaru. 
Voditelj tribine dr.  Elvira Koić  je svojim  izlaganjem prezentirala sudionicima uzroke 
sucida s  posebnim osvrtom na ovu pojavu kod  hrvatskih branitelja.
Odaziv na tribine je bio  posebno iz razloga što se ovakve tribine po prvi put održavaju 
na ovom području za članstvo Zajednice.







Seminar u Oroslavju!

U vremenu od 20. do 22. prosinca 2013. godine u Oroslavju,  Zajednica je za svoje  
udruge, članice  organizirala  seminar po pitanju načina pripreme i izrade 
programa/projekata za financiranje u 2014. godini po raspisanom natječaju od strane 
Ministarstva branitelja. Za ovu aktivnost Zajednica je uputila zamolbu Ministarstvu 
branitelja za pomoć u realizaciji kroz osiguranje predstavnika Ministarstva koji nepo-
sredno radi na pripremi pravila natečaja za financiranje programa udruga.   Kroz izlaganje 
uz prezentaciju o načinu izrade progama, natječajnoj dokumentaciji te načinu ocjene 
kvalitete programa, sudionicima su pružena osnovna polazišta za pristup u izradi  
programa koje će relizirati u 2014.godini. je značajnim za organizaciju i vođenju udruga 
sukladno Zakonskim odredbama. Seminar je proveden prema  planiranom programu u 
2013. godini. 
Na seminaru je sudjelovalo preko pedeset sudionika te su se odazvale sve županijske 
udruge i gosti predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata. 





8. Hodočašće hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a i članova njihovih obitelji u 
Međugorje

Ovogodišnje hodočašće 8. po redu održano je u vremenu od 12.-13. listopada 2013. 
godine. Hodočašće je organizirano za   članova Zajednice i njihove obitelji. Na 
ovogodišnje hodočašće uključilo se više oko sedamdeset sudionika. Polazak na 
hodočašće u Međugorje bio je iz Zagreba, gdje su se okupili svi sudionici iz županijskih 
udruga iz unutrašnjosti. Članovi udruge iz Vukovara te Dubrovačko-neretvanske 
županije, grada Dubrovnika i Metkovića na hodočašće su se uključili u Međugorju.  Za 
ovogodišnje hodočašće organizirani su smještaji i objedi u Međugorju kako bi se 
hodočasnicima ostavilo dostatno vremena za obilazak svetišta.
Hodočasnici su obišli brdo Ukazanja i Križevac te sudjelovali  na Svetoj misi
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