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          Belišće, 27. siječnja 2016. god. 

 

PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE 
ZA 2016. GODINU 

 

UVODNE NAPOMENE 

 Udruga HVIDR-a Belišće na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne 
novine″ broj 74/14), uskladila je Statut Udruge. Registrirana je sukladno Zakonu o udrugama 
i Statutu zajednice udruga HVIDR-a RH i udružena u Županijsku zajednicu Udruga HVIDR-a  
Osječko-baranjske županije. 

Udruga djeluje na području Valpovštine, gradova Belišća i grada Valpova te općina Bizovac i 
općine Perijevci. 

Dragovoljno je nestranačko udruženje hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog i 
hrvatskih branitelja – simpatizera Udruge sa sjedištem u Belišću Vij. J.J. Strossmayera 67. 

Sukladno Statutu, Udruge se financira isključivo iz proračuna lokalne zajednice, odnosno 
gradova i općina na području djelovanja Udruge i Osječko-baranjske Županije te donacija i 
članarine članova  Udruge.  

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

PROGRAMSKI  DIO 

 Sukladno planu rada, Udruga HVIDR-a Belišće tijekom 2016. godine i mandatnom 
razdoblju planiramo provoditi sljedeće aktivnosti: 

1. Aktivno sudjelovati u novoosnovanom Odboru za hrvatske branitelje i stradalnike 
Domovinskog rata grada Belišća; 

2. Izraditi i postaviti Spomen ploče za poginule hrvatske branitelje i civile u 
Domovinskom ratu, na području djelovanja Udruge;  

3. Organizirati “Dan hrvatskih branitelja grada Belišća“ 30. svibnja  

4. Pokrenuti Projekt „Veteranski Rehabilitacijki -Športsko-Rekreativni Centar“ 

5. Sudjelovati u radu ZU HVIDR-a OB županije;  

6. Provoditi Socijalnu i pravnu zaštitu članova Udruge; 
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7. Voditi brigu o zapošljavanju djece članova Udruge; 

8. Stjecati nova znanja i vještina;  

9. Pratiti zdravstvenu skrb članova Udruge; 

10. Brinuti o stambenom zbrinjavanju članova Udruge;  

11. Brinuti o dodjeli zahvala i priznanja;  

12. Promicati i organizirati športsko-rekreativne aktivnosti; 

13. Organizirati kulturno zabavne aktivnosti; 

14. Sudjelovati u Obilježavanju Blagdana, Spomendana i obljetnica; 

15. Oformiti odbore za športsko-rekreativne i kulturno-zabavne aktivnosti i 
obilježavanje Blagdana, Spomendana i obljetnica; 

16. Organizirati Radne sastanke s članovim Udruge; 

17. Sudjelovati u humanitarnim aktivnostima; 

18. Oformiti stručni Tim za izradu Projekata; 

19. Vrednovati Volonterski rad u Udruzi; 

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

21. Održati godišnju Skupštinu Udruge;  

22. Provoditi i druge aktivnosti značajne za ostvarenje Ciljeva zbog kojih je Udruga 
HVIDR-a Belišće osnovana. 

I. 

Sudjelovanje u Odboru za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata grada 
Belišća 

1.1. Putem svojih predstavnika u Odboru za Hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog 
rata zalagati se za ostvarenje ciljeva i djelatnosti Udruge. 

Cilj: 

 Pratiti i razmatrati pitanja u svezi ostvarivanja prava hrvatskih branitelja i članova njihovih 
obitelji, te civilnih invalida Domovinskog rata i svih sudionika Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji. 

 Pratiti i razmatrati pitanja u svezi zaštite prava Hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskg 
rata i članova njihovih obitelji, i civilnih invalida rata. 

 Pratiti ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz nadležnosti upravnih tijela Grada Belišća. 
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 Surađivati sa braniteljskim udrugama koje djeluju na području grada Belišća u 
predlaganju programa pojačane skrbi hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. 

 Pratiti realizaciju programa udruga proizašlih iz Domovinskog rata i civilnih invalida rata 
koji se financiraju iz proračuna Grada Belišća. 

 Obavljati i druge poslove vezane uz prava branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji koje mu povjeri Gradonačelnik i Gradsko vijeće grada Belišća. 

II. 

Izraditi i postaviti Spomen ploče za poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve u 
Domovinskom ratu 

2.1. U suradnji s lokalnom zajednicom, osigrati financijska sredstva i pokrenuti inicijativu  
izrade i posltavljanja Spomen ploča za sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve 
Domovinskog rata na području djelovanja Udruge.  

Cilj: 
Vratiti ponos i dostojanstvo obiteljima poginulih hrvatskih branitelja i civila u Domovinskom 
ratu i senzibilizirati javnost lokalne zajednice na vrednote Domovinskog rata. 

Aktivnosti: 
Izraditi i postaviti Spomen ploče za poginule hrvatske branitelje i civile na području djelovanja 
Udruge (grad Belišće, grad Valpovo, Opć. Bizovac, opć. Petrijevci ...) 

III. 

“Dan hrvatskih branitelja grada Belišća“  

3.1. Sukladno prijedlogu Odbora za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata grada 
Belišća od 30. studenoga 2015. godine pokrenuti donošenje Odluke na gradskom Vijeću 
grada Belišća o potrebi osnivanja i svečanog obilježavanja „Dana hrvatskih branitelja grada 
Belišća“ koji bi se u gradu Belišću obilježavao svake godine na dan 30. svibnja, u spomen na 
konstituiranje prvog višestranačkog Sabora 1990. godine i dan koji je hrvatski narod u 
domovini i u svijetu prihvatio kao Dan hrvatske državnosti, dan kada se prvi puta u 
sveukupnoj hrvatskoj povijesti konstituirao jedan demokratski izabran Hrvatski sabor.  

Cilj: 
Promicanje vrijednosti Domovinskog rata 

Aktivnosti: 
Organizirti mimohod udruga proizašlih iz Domovinskog rata pod nazivom "Hrvatski branitelji 
zajedno za Hrvatsku", polaganjem vijenaca ispred Centralnog križa na gradskom groblju 
Belišće i Spomen obilježju poginulim grvatskim braniteljima na lijevoj obali r. Drave, i svetom 
misom za Domovinu u Župnoj crkvi Sv. Josip Radnik u Belišću, obilježiti Dan hrvatske 
državnosti (30. svibnja 1990.- 30. svibnja 2016.) 
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IV. 

Projekt „Veteranski rehabilitacijki - športsko-rekreacijski Centar“ 

4.1. U suradnj s lokalnom i regionalnom zajednicom pokrenuti projekt izgradnje Veteranskog, 
rehabilitacijsko-rekreacijskog centra koji bi se izgradio na području grada Belišća, koji bi bio 
od koristi i u službi svih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga građana i svih 
zainteresiranih građana grada Belišća, Valpovštine i Osječko-baranjske županije.  

Cilj: 
Cilj ovog projekta je pružanje psihosocijalne i ekonomske pomoći bolje skrbi o hrvatskim 
braniteljima i članovima njihovih obitelji kroz preventivni psihosocijalni program, radnu 
terapiju, razne oblike sportske rekreacije koje če korisnicima omogućiti sudjelovanje u 
kulturno–zabavnim i obrazovnim programima. Projekt veteranskog centra pružat će 
savjetodavnu pomoć i podršku braniteljskoj populaciji u potrebi u područjima poput zaštite 
prava ratnih veterana, članova obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i civilnih 
žrtava Domovinskog rata, njihova zapošljavanja, uključivanja u zadružno poduzetništvo i 
djelovanje udruga branitelja, upravljanja novcem, upravljanja stresom itd., što će povećati 
društvenu uključenost ove ciljane populacije i aktivno sudjelovanje u životu zajednice. 
 
Rezultat koji bi se trebao postići ovim projektom je poboljšano i usmjereno pružanje 
psihosocijalne skrbi dostupne uspostavom i opremanjem centra s konačnim ciljem boljeg 
uključivanja te posebne ciljne populacije u društvo. 

V. 

Sudjelovanje u radu ZU HVIDR-a OB županije 

5.1. Putem svojih predstavnika aktivno sudjelovati i doprinijeti radu ŽZU HVIDR-a Osječko-
baranjske županije. 

Cilj: 
promicati interese i Cilj Udruge i  upoznati ŽZU s problemima s kojima se Udruga i HRVI iz 
Domovinskog rata grada Belišća i Valpovštine, i obitelji članova susreću u svakodnevnom 
životu. 

Aktivnosti: 
Uključiti se u rad ŽZU HVIDR-a Osječko-baranjske županijei. 

VI. 

Socijalna i pravna zaštita članova Udruge 

6.1. Socijalna zaštita:  

 Osigurati suradnju sa Centrom za socijalnu skrb Valpovo, Centrom za psihosocijalnu 
pomoć Ministarstva 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. 
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 Sukladno mogućnosti, dodjeljivanje materijalne pomoći/jednokratne novčane pomoći u 
slučaju smrti člana  Udruge i člana njegove uže obitelji.  

 Dodjeljivanje jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim članovima Udruge. 

 Suradnja s 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. 

6.2. Pravna zaštita: 

Sudjelovanje i potpora u radu lokalnim, regionalnim, državnim i drugim ustanovama na 
dosljednom provođenju odredbi ustava Republike Hrvatske, 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 hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
na način da se svakodnevno radi pritisak na tijela koja su dužna provoditi isti. 

Aktivnosti: 
Uspostaviti suradnju i uključiti se na lokalnoj i regionalnoj razini u rad ostalih Udruga 
proizašlih iz Domovinskog rata i Udruge invalida rada. 

VII. 

Briga o zapošljavanju djece članova Udruge 

 Evidentiranje invalida  pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i pomoć kod realizacije 
samozapošljavanja i prekvalifikacije  invalida u Ministarstvu branitelja.  

 Razgovor sa poslodavcima  u  tvrtkama  grada Belišća, Valpovštine i Osječko-baranjske 
županije.   

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

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

 Pratiti prilagodbu HRVI na novim poslovima. 

Cilj: 
Zapošljavanje djece članova Udruge.  

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 

VIII. 
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Stjecanje novih znanja i vještina 

8.1. Informatičko obrazovanje 

Informatička edukacija članova Udruge 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. 

8.2. Ostala stjecanja novih znanja i vještina 

Razne edukacije – ovisno o interesu i potrebi članova, koje bi pomogle u stjecanju novih 
znanja i vještina (organizacija radionica i tečajeva). 

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

IX. 

Praćenje zdravstvene skrbi članova Udruge 

 Sukladno mogućnosti, pomoć članovima Udruge u novčanim sredstvima  u 
subvencioniranju lijekova koja nisu na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, 

 Sukladno mogućnosti,pPomoć u novčanim sredstvima u subvencioniranju ortopedskih 
pomagala – koje 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 RVI-a u zdravstvene ustanove prilikom potrebe liječenja i pomoć 
kod smještaja u rehabilitacijske i resocijalizacijske centre, te posjete RVI- ima smještenim 
u tim ustanovama.  

X. 

Briga o stambenom zbrinjavanju članova Udruge 

Pomoć članovima u lokalnoj zajednici pri dodjeli građevinskog zemljišta, oslobađanju 
plaćanja građevinske dozvole i uvađanje komunalne infrastrukture). 
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XI. 

Briga o dodjeli zahvala i priznanja 

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

a) počasti  
b) nagrade  
c) zahvalnice  

 
XII. 

Promicanje sporta i rekreacije 

Sportska natjecanja: 

Pri udruzi HVIDR-a Belišće, osnovati sekcije i voditelje sportskih aktivnosti s ciljem poticanja 
članova udruge na razne sportske aktivnosti kao što su: mali nogomet, pikado, kuglanje, 
streljaštvo, likovna sekcija, bočanje, stolni tenis, viseča kuglana, šah i sl. 

Kroz zajednička okupljanja svaka sekcija ima svoj raspored i redovno organizire treninge i 
druženja u prostoru  Udruge, društvenih Domova i nastavno-športskih dvorana Osnovnih 
škola Belišće, Valpovo, Bizovac, i Petrijevci.  

Sukladno odluci Predsjedništva Udruge u 2016. godini i mandatnom razdoblju uspostaviti 
suradnju i postignuti dogovor sa ŠRD na području djelovanja Udruge (Gat, Belišće, Valpovo, 
Bizovac i Petrijevci) o poticanju druženja i rekreacije  naših članova i djece na  vodama ŠRD-
tava. 

Sportske igre Udruge HVIDR-a Belišće 

U svibnju mjesecu  organizirati 2. sportske igre Udruge HVIDR-a Belišće, športsko natjecanje 
u kuglanju, boćanju, ribolovu, elektronskom pikadu, visećoj kuglani, šahu, beli , stolnom 
tenisu, streljaštvu  na sportskim terenima Belišća, Valpova, Bizovca i Petrijevaca, koje bi 
ujedno bilo i kvalifikacijsko natjecanje za županijske športske igre. 

Županijske sportske igre HRVI Domovinskog rata Osječko-baranjske županije   

Sudjelovanje na sportskim igrama HRVI Osječko-baranjske županije - susret  invalida  OB 
županije i gostiju uz natjecanja u električnom pikadu, visećoj kuglani, električnoj kuglani, 
sportskom ribolovu, streljaštvo, stolni tenis, šah, boćanje i dr.. 

Ovo sportsko natjecanje ujedno bi bilo i kvalifikacijsko natjecanje za državno prvenstvo 
HVIDR-a RH (20. SŠNIDOR) koje će se održati u 2016. godini. 

Na sportskim igrama sudjelovali bi  članovi, HRVI iz cijele OB županije na SŠNIDOR-u 
Svehrvatskom sportskom natjecanju HRVI  koje se već tradicionalno organizira i na kojem bi 
članovi Udruge HVIDR-a Belišće po treći puta nastupiti. 
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Natjecanja  bi se održalo u slijedeći disciplinama: 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 športom, što uzrokuje atrofiju mišića i slabljenje čitavog organizma ali i negativno 
utječe na njegovo psihičko stanje stoga se i ubuduće planiraju sljedeće aktivnosti:  

 praćenje invalida na njihovim pojedinačnim natjecanjima, 

 kroz sport i rekreaciju povezati se sa drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata 
Valpovštine, Osječko-baranjske županije i Udrugama na nivou Republike Hrvatske.  

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

XIII. 
 

Kulturno zabavne aktivnosti 

Podjela Božićnih i Uskršnjih poklon paketa za djecu  i unuke članova Udruge uz prigodan  
program. Organizacija programa podjele poklon paketa uz pomoć  lokalne samouprave – 
gradova Belišća i Valpova te općina Bizovac i Petrijevci.   

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. 

XIV. 

Obilježavanje značajnih obljetnica i datuma 

Sukladno Odluci o utvrđivanju Dana HVIDR-a RH i kalendaru obilježavanja blagdana, 
spomendana i obljetnica HVIDR-a RH:  

Dan HVIDR-a RH - 25. veljače 

 Blagdani: 
 Dan državnosti - 25. lipnja 
 Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (akcija „Oluja“) - 5. kolovoza 
 Dan neovisnosti - 8. listopada 
 Svi sveti - 01. Studenoga 
 
Spomendani: 
 Spomendan na pogiblju 1. hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića - 31. Ožujka 
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 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 Beiburga i križnog puta - 15. Svibnja 
 Dan Hrvatskog Sabora - 30. Svibnja 
 Dan grada Vukovara - 18. Studenog 
 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 

 
XV. 

Odbori za športsko-rekreativne i kulturno-zabavne aktivnosti i obilježavanje Blagdana, 
Spomendana i obljetnica; 

Sukladno interesu članova Udruge oformiti odbore za športsko-rekreativne i kulturno-
zabavne aktivnosti i obilježavanje Blagdana, Spomendana i obljetnica te na taj način aktivno 
angažirati u rad Udruge što veći broj članova. 

XVI. 

Radni sastanci s članovima Udruge 

Najmanje jednom godišnje i po porebi organizirati radne sastanke s članovima Udruge radi 
upoznavanja članova o provedenim i planiranim aktivnostima Udruge. 

 
XVII 

Humanitarne aktivnosti 

17.1. Humanitarna likovna kolonija 

Udruga će u 2016. godini i mandatnom razdoblju pokrenuti fond za humanitarne aktivnosti 
kako bi pomogli u rješavanu osnovnih egzistencijalnih problema socijalno ugroženih članova 
Udruge te upoznati društvenu zajednicu s problemima s kojima se članovi susreću u 
svakodnevnom životu. 

Sukladno tome  u 2016. godini planiramo pokrenuti humanitarnu likovnu 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. 

Planira se u dogovoru sa lokalnom zajednicom na području djelovanja Udfruge svake godine 
održati aukciju slika  prigodom najznačajnije manifestacije ili važnih datuma gradova i općina. 

17.2. Humanitarni malonogometni turnir  

Povodom 25. godišnjice  Domovinskog rata u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga grada 
Belišća i grada Valpova pokrenuti  humanitarni malonogometni turnir  koji bi postao 
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tradicionalan, a ujedno bi potaknuo na druženje članova Udruge i članova ostalih udruga 
proizašlih iz Domovinskog rata Valpovštine i Osječko-baranjske županije.   

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

17.3. Humanitarni  Pikado Turnir   

Ovaj pikado turnir udruga bi pokrenula u 2016. godine u cilju poticanja članova Udruge na 
športska druženja, uz određeni humanitarni rad koji bi bio u korist cijele lokalne zajednice.  

Cilj - je isti kao i kod humanitarne kolonije, - prikupiti novčana sredstva za humanitarni fond 
za pomoć socijalno ugroženim članovima Udruge. 

XVII. 

Tim za izradu Projekata 

Za uspješno i kvalitetno provođenje planiranih aktivnosti potrebno je osnovati tim za izradu 
projekata kako bi se Udruga mogla kvalitetno i pravovremeno prijavljivati projekte na 
objavljene natječaje na razini lokalne i regionalne samouprave i resornih Ministarstava. 

XIX 

Volontei i lokalna zajednica u Udruzi. 

19.1. Volonteri 

Kako je Udruga HVIDR-a Belišće nakon osnutka 2013. godine dobila mogućnost korištenja 
sportsko-rekreacijskih prostora na području grada neophodno je planirati aktivnosti članova 
udruge za potrebe uređenja i stavljanja u funkciju pojedinih prostora.  

Sukladno tom planu, uz uređenje prostora planiramo u 2016. godini pokrenuti projekt -  
„Športsko-rekreativno-rehabilitacijskog Centra“  kako bismo najugroženijim i teško pokretnim 
članovima Udruge  pokušali olakšati život i vratiti vjeru u zajednicu. 

19.2. lokalna zajednica u Udruzi 

Građani lokalne zajednice i državna tijela zadužena za problematiku branitelja i stradalnika iz 
Domovinskog rata mogu na različite načine sudjelovati u  radu Udruge. Kako bi volonteri, 
stručni djelatnici – edukatori  pokrivali problematiku u području u kojem žive, pretpostavka je 
da poznaju ili će lako upoznati moguće korisnike psihosocijalne skrbi za uspješnu provedbu 
projekata. Uz odabir volontera potrebno ih je stručno osposobiti do razine prepoznavanja, 
oblikovanja i razvrstavanja poteškoća u pripadnika branitelja i stradalnika domovinskog rata, 
više razina potreba, zadovoljavat će se u postojećim ustanovama i institucijama, uz pomoć 
udruga i savjetovališta za socijalnu pomoć. 

CILJ: 
Ubrzati provedbu prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kao 
i uključivanje u sve postojeće i novo utemeljene oblike psihološke pomoći te upoznavanje 
građana s problemima stradalnika Domovinskog rata. 
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XX. 

Suradnja sa braniteljskim Udrugama  i Udrugama invalida Valpovštine, Osječko-
baranjske županije i Republike Hrvatske; 

 U cilju ostvarenja ciljeva Udruge i promicanju vrednota Domovinskog rata, korištenja 
zajedničkih materijalnih i ljudskih resursa, tehničkih pomagala te administrativnih usluga 
Udruga HVIDR-a Belišće nastojat če uspostaviti suradnju sa svim udrugama proizašlih iz 
Domovinskog rata Valpovštine čime čemo smanjiti  opterećenje svog proračuna a pomoći u 
kvalitetnijem  praćenju  programa udruge HVIDR-a Belišće. 

XXI. 

Održavanje godišnje skupštine Udruge HVIDR-a Belišće 

Sukladno Statutu Udruge HVIDR-a Belišće i  Zakonu o udrugama održavati redovnu 
izvještajnu godišnju Skupštinu na kraju tekuće godine. 

 

Z A K LJ U Č A K: 

Iz programa je vidljivo da su osnovni zadaci Udruge HVIDR-a Belišće rješavanje socijalnih, 
pravnih i zdravstvenih problema svojih članova, stjecanje novih znanja i vještina te briga o 
zapošljavanju djece HRVI, humanitarne aktivnosti, obilježavanje značajnih obljetnica i 
datuma, osiguravanje sredstava za rad, sport i rekreaciju, kulturno-zabavne aktivnosti, te 
suradnja s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i Udrugama građana i invalida na 
području djelovanja Udruge, Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske. 

Svjesni da se ovaj program neće moći kvalitetno i u cijelosti provesti bez pomoći lokalne i 
regionalne samouprave, te državnih i drugih ustanova i institucija, kao i pomoć resornog 
Ministarstva braniteljaosigurati sredstva predviđena prijedlogom financijskog plana za 2016. 
godinu odnosno mandatno razdoblje.   

     

 

 

 


