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       Belišće, 14. veljače  2020. god. 

REDOVNA IZVJEŠTAJNA GODIŠNJA SJEDNICA SKUPŠTINE 
UDRUGE HVIDR-a BELIŠĆE 
 

PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE HVIDR-a BELIŠĆE  

ZA 2020. GODINU 
 

UVODNE NAPOMENE 

Udruga HVIDR-a Belišće registrirana je sukladno Zakonu o udrugama i Statutu zajednice udruga 
HVIDR-a RH. Sukladno navedenom udružena je u Županijsku zajednicu Udruga HVIDR-a  Osječko-
baranjske županije. 

Udruga djeluje na području Osječko-baranjske županije.  

Udruga je dragovoljno nestranačko udruženje HRVI Domovinskog rata sa sjedištem u Belišću, 
Radnička 14. 

Udruga HVIDR-a Belišće trenutno broji preko 186 registriranih članova od čega 102 uplaćene 
članarine za 2019. godinu i sukladno Statutu financira se isključivo iz proračuna lokalne zajednice, 
gradova i općina na području svog djelovanja, Županije Osječko-baranjske, resornog Ministarstva 
hrvatskih branitelja te donacija i članarina članova  Udruge.  

Financijsko računovodstveni poslovi  vode se sukladno Zakonu o neprofitnim organizacijama. Žiro 
račun Udruge otvoren je sukladno novom Zakonu o platnom prometu u PBZ-u, Podružnici Valpovo.  

PROGRAMSKI   DIO 

Tijekom 2020. godine i mandatnog razdoblja Udruga HVIDR-a Belišće planira nastaviti provoditi 
sljedeće aktivnosti: 

1. Javljati se i prijavljivati projekte i programe udruge na natječaje koje objavljuju gradovi, 
općine, županija Osječko-baranjska i resorna Ministarstva RH; 

2. Provoditi projekte udruge vezane za promicanje vrijednosti Domovinskog rata; 

3. Sudjelovati u radu ZU HVIDR-a OB županije i RH;  

4. Provoditi Socijalnu i pravnu zaštitu članova Udruge; 

5. Pratiti zakone i zakonske akte koji reguliraju prava HRVI  i članova njihovih obitelji; 

6. Voditi brigu o zapošljavanju djece članova Udruge; 

7. Stjecati nova znanja i vještina;  

8. Pratiti zdravstvenu skrb članova Udruge; 

9. Brinuti o stambenom zbrinjavanju članova Udruge;  
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10. Brinuti o dodjeli zahvala i priznanja;  

11. Promicati i organizirati sportsko-rekreativne i kulturno-zabavne aktivnosti; 

12. Sudjelovati u Obilježavanju Blagdana, Spomendana i Obljetnica novije Hrvatske povijesti; 

13. Održati redovnu Izvještajnu godišnju Skupštinu Udruge;  

14. Organizirati Radne sastanke s članovim i simpatizerima udruge na području svog 
djelovanja; 

15. Sudjelovati u humanitarnim aktivnostima; 

16. Vrednovati Volonterski rad u Udruzi; 

17. Surađivati s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata te udrugama ratnih vojnih i civilnih 
invalida na području svog djelovanja, Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske; 

18. Provoditi i druge aktivnosti značajne za ostvarenje ciljeva zbog kojih je HVIDR-a Belišće 
osnovana. 

Socijalna i pravna zaštita članova Udruge 

1.1. Socijalna zaštita članova i članova njihovih obitelji 

− osigurati suradnju sa Centrom za socijalnu skrb Valpovo, Centrom za psihosocijalnu pomoć 
Ministarstva hrvatskih branitelja i Centom Osijek, obilazak članova na terenu, u njihovim 
domovima kako bi se stekao uvid u način života, stanje u obitelji i opće materijalno stanje članova 
udruge; 

− organizirati socijalnu i pravnu službu sa udrugama proizašlih iz Domovinskog rata Valpovštine i 
Osječko-baranjske županij kako bi se pomoglo u rješavanju  egzistencijalnih problema 
hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata  i članova njihovih obitelji; 

− Sukladno mogućnostima, subvencioniranje djece školaraca socijalno ugroženih članova udruge u 
međugradskom prijevozu;  

− Sukladno mogućnostima, dodjeljivanje materijalne  pomoći/jednokratne novčane pomoći u slučaju 
bolesti, smrti člana  udruge i člana njegove uže obitelji;  

− Dodjeljivanje jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim članovima udruge; 

− Suradnja sa Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije, kod smrtnog 
slučaja HRVI  -  briga o pokopu i počastima, osmrtnice u novinama;   

− Briga o članovima uže obitelji umrlih HRVI; 

− Briga o  školovanju djece članova Udruge sa školama i Uredom za rad zdravstvo i socijalnu skrb. 

Cilj: osigurati  egzistenciju članova Udruge i upoznati lokalnu zajednicu s problemima s kojima se 
HRVI iz Domovinskog rata i njihove obitelji susreću u svakodnevnom životu. 

Aktivnosti: Uključiti u rad što veći broj članova Udruge i volontere i osposobiti ih za pružanje „prve 
pomoći“,  prvo rješavanje kriznih stanja u obitelji. 
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II 

Praćenje zakona i zakonskih akata kojima se reguliraju prava HRVI  i članova obitelji 

Sudjelovanje i potpora u radu županijskim, državnim i drugim ustanovama na dosljednom provođenju 
odredbi Ustava RH, Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji i svih drugih zakonskih akata kojima se reguliraju prava HRVI  Domovinskog rata. 

Cilj: Poboljšati život HRVI na način da se svakodnevno radi pritisak na tijela koja su dužna provoditi 
isti. 

Aktivnosti: Uspostaviti suradnju i uključiti se na lokalnoj razini u rad Udruga proizašlih iz 
Domovinskog rata i Udruge invalida rada i raditi na poboljšanju kvalitete života vojnih i civilnih invalida. 

III 

Briga o prikladnom zapošljavanju ratnih vojnih invalida 

− Evidentiranje invalida pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i pomoć pri  samozapošljavanju i 
prekvalifikaciji  invalida u Ministarstvu hrvatskih branitelja;  

− Razgovor sa poslodavcima  u  tvrtkama na području djelovanja Udruge i Osječko-baranjske 
županije;   

− Po potrebi sa poslodavcem dogovori i organizirati dokvalifikacije odnosno prekvalifikacije invalida, 
za unaprijed poznate poslove; 

− Inzistirati na poštivanju reda prvenstva pri zapošljavanju u državnim tijelima, jedinicama lokalne i 
regionalne samouprave, te pravnim osobama u njihovom vlasništvu ili u pretežito državnom 
vlasništvu; 

− Pratiti prilagodbu HRVI na novim poslovima. 

Cilj: Zapošljavanje invalida koji su u svojim ranim godinama izgubili posao zbog invalidnosti.  
 
Aktivnosti: Pratiti natječaje na portalu MOJ POSAO, ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, natječaje za 
samozapošljavanje MOBMS i dr.  te putem web portala Udruge „www.hvidra.belisce.eu“ obavještavati 
članove o istom. 

IV 

Stjecanje novih znanja i vještina 

4.1. Informatičko obrazovanje 

Informatička edukacija HRVI u cilju podizanja razine osobne i profesionalne informatičke 
osposobljenosti. Mogućnost korištenja informatičkog znanja na svim razinama svakodnevnog života i 
djelovanja, te mogućnost njihova aktivnog uključivanja  u lokalnu zajednicu. 

Korisnici tečaja obrazovanja -osposobljavanja  za RAČUNALNOG OPERATERA stekli bi osnove rada 
na PC računalu i MS Windowsu, MS WORD  pisanje i obrada teksta, MS Excelu, Internetu i radu na 
mreži.  

Cilj: Korištenje računala za pisanje, crtanje, čitanje, uključivanje na Internet, korištenje elektronske 
pošte u cilju međusobne komunikacije, izmjene iskustava i direktnog komuniciranja s uredima i 
ustanovama  jer je izrazito važno  populaciji stradalnika - invalida pružiti mogućnost informatičkog 
obrazovanja jer je to često jedina mogućnost uključivanja u širu zajednicu. 
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4.2. Ostala stjecanja novih znanja i vještina 

Razne edukacije, ovisno o interesu članova Udruge koje bi pomogle u stjecanju novih znanja i vještina 
(strani jezi, izrada suvenira, likovna radionica i sl.). 

Cilj: Potaknuti članstvo na aktivnosti koje bi ih uključile u rad lokalne zajednice i pritom poboljšale pri 
socijalizaciji u zajednici. 

V 

Praćenje zdravstvene skrbi 

− Pomoć u novčanim sredstvima  u subvencioniranju lijekova koja nisu  na listi Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje; 

− Pomoć u novčanim sredstvima u subvencioniranju ortopedskih pomagala-koja nije u cijelosti 
odobrio HZZO a sukladno Odluci Ministarstva hrvatskih branitelja-razlika u cijeni koštanja 
ortopedskih pomagala, korištenju sredstava Zaklade hrvatskih branitelja;  

− Pomoć kod smještaja HRVI u zdravstvene ustanove prilikom liječenja i pomoć kod smještaja u 
rehabilitacijske i resocijalizacijske centre, te posjete HRVI smještenim u tim ustanovama.  

VI 

Briga o stambenom zbrinjavanju članova Udruge 

Koja se ne može provoditi bez praćenja zakonskih odredbi i pomoći Udruge u lokalnoj zajednici pri 
realizaciji (dodjela građevinskog zemljišta, oslobađanje plaćanja građevinske dozvole i uvađanje 
komunalne infrastrukture). 

VII 

Briga o dodjeli zahvala i priznanja 

− radi iskazivanja priznanja i zahvalnosti za iznimna postignuća i doprinose od osobitog značenja za 
ostvarivanje ciljeva HVIDR-a Belišće ili pojedinih djelatnosti udruge članovima HVIDR-e Belišće, 
pravnim i fizičkim osobama dodjeljuju se priznanja koja su ustanovljena Pravilnikom o dodjeli 
priznanja: 

a) počasti  
b) nagrade  
c) zahvalnice  

VIII 
 

Lokalna zajednica u HVIDR-i 

Građani lokalne zajednice i državna tijela zadužena za problematiku hrvatskih branitelja i članova 
njihovih obitelji mogu kroz različite oblike sudjelovati u  radu HVIDR-e Belišće. No, kako bi volonteri, 
stručni djelatnici-edukatori pokrivali problematiku u području u kojem žive, pretpostavka je da 
uglavnom poznaju ili će lako upoznati moguće korisnike psihosocijalne skrbi za uspješnu provedbu 
projekata.  

Uz pažljiv odabir volontera, stručno ih osposobiti do razine prepoznavanja, oblikovanja i razvrstavanja 
poteškoća pripadnika hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, više razina potreba, planira 
se zadovoljavati u postojećim ustanovama i institucijama na lokalnoj i Županijskoj razini, uz pomoć 
Županijske zajednice udruga i savjetovališta za socijalnu pomoć Osječko-baranjske županije. 
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CILJ: Ubrzati provedbu prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja kao i uključivanje u sve 
postojeće i novo utemeljene oblike psihološke pomoći te upoznavanje građana s problemima 
stradalnika Domovinskog rata. 

IX 

Promicanje sporta i rekreacije 

(kuglana, boćanje, pikado, plivanje, ribolov, šah, bela, stolni tenis, streljaštvo i dr.) 

Sportska natjecanja: 

Uključiti što više članova u sportsko-rekreativne sekcije Udruge u cilju poticanja bavljenja  raznim, 
prilagođenim sportsko-rekreativnim aktivnostima kao što su: odbojka, boćanje, kuglanje, streljaštvo, 
likovna sekcija, stolni tenis, viseća kuglana, šah, pikado i sl. 

Kroz zajednička okupljanja članova svaka sekcija ima svoj raspored i redovno organizirane vježbe, 
treninge i druženja u prostoru  Udruge, društvenim Domovima i nastavno-športskih dvorana Osnovnih 
i srednje škole na području djelovanja udruge.  

Sukladno odluci Predsjedništva Udruge u 2018. godini i mandatnom razdoblju uspostaviti suradnju i 
postignuti dogovor sa ŠRD na području djelovanja Udruge o poticanju druženja i rekreacije  naših 
članova i djece na vodama ŠRD. 

Djecu naših članova  do 15 godina starosti (kadeti) Udruga će subvencionirat sa  50% članarine u   
športskoj  udruzi.  

Sportske igre Udruge HVIDR-a Belišće 

U mjesecu svibnju organizirati Sportske igre HVIDR-a Belišće, sportsko natjecanje u kuglanju, 
boćanju, visećoj kuglani, ribolovu, elektronskom pikadu, šahu, beli, pikado, stolnom tenisu, streljaštvu 
na području djelovanja udruge, koje bi ujedno bilo i kvalifikacijsko natjecanje za SŠNIDOR. 

Županijske sportske igre HRVI Domovinskog rata Osječko-baranjske županije   

Sudjelovanje na sportskim igrama HRVI Osječko-baranjske županije-susret  invalida  OB županije. 

Natjecanje bi se održalo u slijedeći disciplinama: plivanje, streljaštvo, šah, viseća kuglana, el. kuglana, 
stolni tenis, el. pikado, utrka u kolicima, tenis u kolicima, stolni tenis u kolicima, košarka u kolicima, 
športski ribolov , boćanje. 

Cilj: Poznato je da sa završetkom liječenja i rehabilitacije veći broj HRVI povlači u krug obitelji i ne 
bavi se sportom i rekreacijom, što uzrokuje atrofiju mišića i slabljenje organizma i negativno utječe na 
njegovo psihičko stanje stoga se planiraju sljedeće aktivnosti:  

− praćenje HRVI na njihovim pojedinačnim natjecanjima; 

− kroz sport i rekreaciju povezati se sa drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata na 
području djelovanja, Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske;  

− uključivanje djece i obitelji članova i zajedničko druženje kroz sport i rekreaciju.  

X 

Obilježavanje značajnih obljetnica i datuma 

Sukladno Odluci o obilježavanju blagdana, spomendana i obljetnica HVIDR-a RH:  

Dan HVIDR-a RH - 25. veljače 
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Blagdani: 

• Dan državnosti - 25. lipnja 

• Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (akcija „Oluja“) - 5. kolovoza 

• Dan neovisnosti - 8. listopada 

• Svi sveti - 01. studeni 
 
Spomendani: 

• Spomendan na pogiblju 1. hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića - 31. ožujka 

• Spomendan na smrt ministra obrane Gojka Šuška - 03. svibnja 

• Dan spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost (nedjelja najbliža 15. svibnju) 
• Spomendan žrtvama Bleiburga i križnog puta - 15. svibnja 

• Dan Hrvatskog Sabora - 30. svibnja 

• Dan grada Vukovara - 18. studeni 

• Spomendan na smrt predsjednika RH dr. Franje Tuđmana - 10. prosinca 
 
Obljetnice: 

• akcija «Bljesak» - 01. Svibnja 
 

• akcija «Medački džep» - 08. rujna 

• obljetnice 107 Brigade HV Valpovo – 28. Lipnja. 

• Dan hrbvatskih branitelja grada Belišća – 30. svibnja 
 

XI 
 

Kulturno zabavne djelatnosti 

- Podjela Božićnih i Uskršnjih poklon paketa djeci i unucima  članova Udruge uz prigodan  program. 
Organizacija programa podjele poklon paketa u suradnji s lokalnom samoupravom.  

Cilj: Djeca stradalnika Domovinskog rata spadaju u kategoriju osoba s dodatnim potrebama jer su u 
najranijim razvojnim danima doživjela traumatična iskustva  (boravak roditelja na bojišnici,  ranjavanje, 
dug oporavak, očekivanja i zebnje). Sigurno je da su nesvakidašnje posljedice ratnih razaranja 
utjecala na normalan psihički razvoj svakog djeteta ponaosob, te je upravo stoga neophodno 
uključivanje zajednice u pomaganje savladavanja tih traumatičnih iskustava kako bi daljnje razvojne 
faze prošli nesmetano te se formirali kao zdrave osobe. Stoga su paketići za blagdan Sv. Nikole uz 
prigodan program zasigurno jedan dio pružanja razumijevanja i pažnje te kvalitetan način njihova 
buduća usmjeravanja. 

XII 

Održavanje redovne izvještajne godišnje skupštine HVIDR-a Belišće 

- sukladno  Statutu udruge i  Zakonu o udrugama. 

XIII 

Izrada rampi  na Staroj Dravi, odmorištu Drava u Bistrincima i druga 

Udruga HVIDR-a Belišće zajedno sa ŠRD Belišće, Valpovo, Bizovac i Petrijevci na rijeci Karašici, 
Vučici i rijeci Drava  planira  osigurati financijska sredstva i napraviti nekoliko ribolovnih mjesta (rampi) 
namjenjenih težim i teškim vojnim i civilnim invalidima te urediti parkiralište i kompletnu infrastrukturu 
do istih. 

Cilj: Omogućiti lakši pristup težim i teškim invalidima  na području djelovanja udruge. 
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XIV 

Suradnja sa Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i udrugama civilnih invalida 

- U cilju  njegovanja tradicije Domovinskog rata, korištenja zajedničkih materijalnih i ljudskih resursa, 
tehničkih pomagala te administrativnih usluga HVIDR-a Belišće nastojat će uspostaviti suradnju sa 
udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i udrugama civilnih invalida na području djelovanja čime 
ćemo smanjiti  opterećenje izvornog proračuna udruge i pomoći u kvalitetnijem  praćenju  izvršenja 
programa udruge. 

XV 

Kadrovi 

Za uspješno i kvalitetno provođenje navedenih planiranih aktivnosti potrebno je osigurati financijsku 
potporu-osobni dohodak za administratora u udruzi koji će ujedno temeljem Ugovora o radu  obavljati 
administrativne poslove udruge. 

XVI 

Humanitarne aktivnosti 

16.1. Humanitarna likovna kolonija 

Udruga će u 2018. godini i mandatnom razdoblju pokrenuti fond za humanitarne aktivnosti kako bi 
pomogli u rješavanu osnovnih egzistencijalnih problema HRVI i socijalno ugroženih članova Udruge te 
upoznati društvenu zajednicu s problemima s kojima se članovi susreću u svakodnevnom životu. 

Sukladno tome u narednoj 2018. godini planiramo pokrenuti humanitarnu likovnu i kiparsku koloniju, 
koja bi postala tradicionalna, u kojoj bi sudjelovali razni umjetnici, HRVI, hrvatski branitelji i svi ljudi 
dobre volje  s ciljem stvaranja fundusa umjetničkih djela i organiziranja aukcije za prikupljanje 
sredstava koja bi se koristila u humanitarne svrhe. 

U suradnji s lokalnom samoupravom u 2018. godini Udruga planira upriličiti aukciju slika prigodom 
najznačajnije manifestacije i važnih datuma. 

16.2. Humanitarni malonogometni turnir „Veterani i prijatelji“ 

Povodom 28. Obljetnice  Domovinskog rata u suradnji sa lokalnom zajednicom HVIDR-a Belišće 
planira pokrenuti  humanitarni malonogometni turnir u spomen na iznenada preminulog člana udruge 
pod nazivom „Stevo Abramić-Deda“ koji bi postao tradicionalan u cilju poticanja druženje članova i 
simpatizera HVIDR-e Belišće.   

Cilj: je isti kao i kod humanitarne kolonije-prikupiti novčana sredstva za humanitarni fond za pomoć 
socijalno ugroženim  članovima HVIDR-e Belišće. 

XVII 

Volonterski rad u Udruzi – radne akcije i sl. 

Sukladno planu rada za 2018. godinu Udruga planira pokrenuti projekt  „Pomoć u kući“  za 
najugroženije i teško pokretne članove HVIDR-a Belišće kako bi im se olakšao život i vratila vjeru u 
zajednicu. 

Z A K LJ U Č A K: 

Iz Programa rada za 2020 godinu je vidljivo da su osnovni zadaci udruge HVIDR-a Belišće rješavanje 
socijalnih, pravnih i zdravstvenih problema članova udruge, stjecanje novih znanja i vještina te briga o  
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zapošljavanju djece HRVI, humanitarne aktivnosti, obilježavanje značajnih obljetnica i datuma, 
osiguranje sredstava za rad udruge, sportsko-rekreativne i kulturno-zabavne aktivnosti, te suradnja s 
udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i Udrugama civilnih invalida na području djelovanja, 
Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske. 

Plan i program rada moguće je provesti u suradnji s lokalnom i regionalnom samoupravom te resornim 
Ministarstvom hrvatskih branitelja.    

                                                   

 


