Izvještaj o radu Zajednice udruga i članova
HVIDR-a grada Zagreba 2020.

Zajednica udruga i članova HVIDR-a grada Zagreba je dragovoljna zajednica, udruga
i članova HVIDR-a, udruženih radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih,
humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te
zajedničkih uvjerenja.
HVIDR-a grada Zagreba otvorena je za komunikaciju i prijedloge unutar svojih
mogućnosti, prvenstveno članstvu i udrugama unutar Zajednice te dragovoljcima,
braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata pružajući im punu potporu u suradnji sa
tijelima grada Zagreba, javnih institucija, Ministarstva hrvatskih branitelja i drugih
ministarstava s kojima HVIDR-a grada Zagreba ima izvrstan uzajamni odnos i podršku.
Nakon održane Redovne Izvještajno izborne Skupštine u rujnu 2019. godine nastavili
smo razvidno praćenje i provedbu svih programa i aktivnosti kroz 2019. godinu te tako
nastavili i u 2020. godini.
Organiziranim i kontinuiranim radom i izvještavanjem provedbe Zajednica uspješno
održava postojeće i nove projekte aktivnima unatoč pandemiji koja se uvelike otežala
rad i provedbu.

Realizacija plana i program rada u razdoblju 1.1.2020.-31.12.2020.
Prema Ministarstvu hrvatskih branitelja odrađena su i predana sva izvješća za
provedene projekte.
➢ Početkom 2020. godine predan je Izvještaj o provedenom projektu iz 2019.
godine koje smo uspjeli privesti kraju prije početka pandemije „Zaštita interesa i
skrb o hrvatskim braniteljima“
➢ Projekt Javnog natječaja iz 2019. godine „Obilježavanje obljetnica i doprinosa
zagrebačkih postrojbi“ je produžen do kraja 2020. godine sukladno uputi
davatelja sredstava te uspješno priveden kraju unatoč pandemiji i uz
pridržavanje mjera opreza
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

polaganje vijenca i svijeće kod spomenika poginulim braniteljima u Gospiću
obilježavanje godišnjice Damira Tomljanovića „Gavrana“
Pakrac godišnjica
obilježavanje „krvavog Uskrsa“ na Plitvicama
dani branitelja
obilježavanje spomen obilježja Bošnjacima
organiziran odlazak u Knin na obilježavanje Dana pobjede i domovinske
zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 24. obljetnice vojno-redarstvene
operacije Oluja
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➢ obilježavanje vojno-redarstvene operacije Bljesak u Okučanima
➢ prisutnost na memorijalnim turnirima u čast poginulim Vitezovima
➢ obilježavanje Dana svih svetih na GG Miroševac i GG Mirogoj te spomenicima
po kvartovima temeljnih udruga
❖ Nakon proglašenja pandemije, nastojali smo i dalje dostojanstveno obilježavati i
odati počast važnim događajima i akcijama Domovinskog rata.
❖ Predsjednik, delegati ZU HVIDR-e GZ prisutni su sa na svim protokolarnim
polaganjima vijenaca na gradskim četvrtima i grobljima kako za blagdane tako i za
obljetnice uz pridržavanje mjera opreza, korištenja dezinfekcijskih sredstava i
nošenja zaštitnih maski
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➢ Projekt Javnog natječaja iz 2019. godine „Sportski susreti i interakcijski izlet“ je
produžen do kraja 2020. godine radi nemogućnosti provedbe aktivnosti po planu i
projektu radi nastale pandemije te uputi davatelja sredstava te je uz stroge mjere opreza
i zaštite uspješno proveden u 2020. godini. Odlaskom na izlet u kojem sudjelovali i
članovi obitelji, u Gospiću gdje se uz pristupačne aktivnosti obišao i spomenik te odala
počast hrvatskim braniteljima.

Odlaskom na izlet u kojem sudjelovali i članovi obitelji, u Gospiću gdje se uz
pristupačne aktivnosti obišao i spomenik te odala počast hrvatskim braniteljima.
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➢ Projekt Javnog poziva iz 2020. godine „Psihološko osnaživanje i podizanje
kvalitete života hrvatskih branitelja i HRVI tijekom pandemije i potresa“ priveden
je kraju u 2020. godini.
Projektom smo nastojali pružiti što konkretnije podatke i obavijesti vezane za izdanih
mjera opreza i zaštite uslijed pandemije Covid -19. Informacije smo učinili dostupnima
na našim Internet stranicama, postavljanjem informativnih kontakata i dežurnih
epidemiologa i Domova zdravlja

Izrađen je set specijaliziranih vježbi za 100% HRVI i sve hrvatske branitelje pokretne,
slabo pokrete kako bi unutar svojih mogućnosti mogli promicati svoje zdravlje.
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Video sa pokaznim specijaliziranim vježbama dostupan na internet stranici ZU HVIDR-e
GZ (https://hvidra-zagreb.hr/provedba-projekata/)

➢ Projekt Javnog poziva iz 2020. godine „Podrška i jačanje socijalnog stanja
hrvatskih branitelja, njihovih obitelji i HRVI tijekom pandemije“ je završen je
krajem 2020. godine.
Projektom su se osigurala dezinfekcijska sredstva za temeljne udruge i potrebitim
članovima
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Projektom se omogućila nabava i podjela prehrambenih paketa za socijalno i materijalno
ugrožene hrvatske branitelje

❖ Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
➢ Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata u
RH koje djeluju na lokalnoj razini je trogodišnji projekt kojim već drugu godinu
uspješno provodimo i izvještavamo po određenim rokovima te financiramo
hladni pogon udruge i plaču jedne zaposlenice
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❖ Europski strukturni fondovi
➢ Projekt „Socijalno se uključi i zaposli - SUZI“ je projekt u trajanju od 30 mjeseci
s početkom u kolovozu 2019. godine u partnerstvu sa Gradom Zagrebom kao
nositeljem projekta te udrugama koje djeluju na području grada Zagreba.
Projektom smo omogućili zaposlenje deset dugotrajno nezaposlenih žena i
kontrolora rada žena od kojih su devet žena supruge hrvatskih branitelja, te uključili
pedeset korisnika, od kojih trideset naših članova i roditelje hrvatskih branitelja
kojima je potreba tuđa skrb i pomoć a ne primaju je iz državnih ili javnih izvora

Kontrole i revizija
➢ U siječnju 2020. godine smo imali kontrolu troškova i provedbe aktivnosti po
projektima predstavnika iz Ministarstva hrvatskih branitelja
➢ U veljači 2020. godine imali smo kontrolu troškova i provedbu aktivnosti po
projektima od predstavnika iz Grada Zagreba, Ureda za branitelje.
➢ U lipnju 2020. godine provedeno je Revizijsko izvješće o uvidu u financijske
izvještaje za 2019. godine neovisne revizijske kuće Crowe koju je financirala
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
➢ U kolovozu je provedena kontrola Ministarstva hrvatskih branitelja putem
Evaluacijskih obrazaca o tijeku provedbe ugovorenih projekata
➢ U listopadu su predana privremena izvješća javnih poziva Ministarstvu hrvatskih
branitelja
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Provedene aktivnosti ZU HVIDR-e GZ
2020.
➢ U siječnju je održana Konferencija za medije SUZI
➢ U veljači je odrađena inventura od strane tadašnjeg predsjednika Nadzornog
odbora g.Verunice i još dva člana odbora
➢ U veljači je održan turnir u stolnom tenisu, kao humanitarna akcija za člana
sportske ekipe
➢ Početkom ožujka je održan turnir u šahu „Zeko“
➢ U ožujku neposredno prije karantene smo organizirali krečenje prostorije koje
je financirao vlasnik prostorija Ban Keglavić
➢ U lipnju je organizirana radionica za zaposlene žene po projektu Socijalno se
uključi i zaposli
➢ Rujan radionica za zaposlene žene po projektu Socijalno se uključi i zaposli
➢ Tijekom mjeseca listopada izlete u Gospić i polaganje vijenca po planu i
programu JN Obilježavanje obljetnica smo proveli sa HVIDR-om Maksimir i
Susedgrad
➢ Podjela prehrambenih paketa po planu aktivnosti javnog poziva
➢ Početak provedbe vježbi po planu aktivnosti javnog poziva
➢

❖ Događanja u prostorijama ZU HVIDR-e GZ nakon proglašenja pandemije u ožujku
2020. godine smo sveli na minimum radi nastale pandemije te sa ciljem suzbijanja
bolesti i pridržavanja mjera opreza, aktivnosti koje se provode su pod nadzorom uz
primjenu odgovarajućeg razmaka te korištenje zaštitnih maski i dezinfekcijskih
sredstava
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Humanitarna pomoć
➢ Humanitarna akcija u suradnji sa Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu i
Ministarstvom hrvatskih branitelj kojima omogućujemo prehranu hrvatskim
braniteljima slabog socijalnog i imovinskog stanja provodimo kontinuirano i u
2020. godini
➢ Tijekom mjeseca prosinca i siječnja podijeljena su drva za ogrjev u suradnji sa
Hrvatskim šumama i temeljnim HVIDR-ama hrvatskim braniteljima i obiteljima
koje su slabog socijalnog i imovinskog stanja
➢ Prema temeljnim udrugama su podijeljeni paketi zaštitnih i dezinfekcijskih
sredstava
➢ Podijeljeni su paketi osnovnih prehrambenih namirnica za hrvatski branitelje i
HRVI lošeg socijalnog i imovinskog stanja
➢ Predsjednik Tandara je obišao Petrinju, Sisak i okolna potresom pogođena
mjesta kako bi podijelio prikupljenu pomoć
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Akcije ZU HVIDR-e GZ protiv COVID- 19 pandemije
➢ Obzirom na pandemiju i potres koji su pogodili Hrvatsku, naši članovi su odlučili
djelovati unutar svojih mogućnosti.
➢ HVIDR-a Novi Zagreb i HVIDR-a Dubrava su dugogodišnji članovi i djeluju u
Nacionalnoj zaštiti. Svojim znanjem i ustrajnošću potiču mlade te ih pravilno
usmjeruju u pomoći i djelovanju u kriznim situacijama.
➢ i dalje su aktivni u pomaganju članovima i civilnom društvu koji su oštećeni u
potresu i pogođeni pandemijom

❖ Zaslužili su posebnu pohvalu za svoj rad i trud od cijele Zajednice.
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Suradnja
➢ Sudjelovanjem na redovitim sastancima tijekom 2019. je nastavljena u i 2020.
godini u Ministarstvu hrvatskih branitelja i Gradu Zagrebu, zalaganjem za prava
hrvatskih branitelja, HRVI i njihovih obitelji kao i socijalno ugroženih te
pokušavam postići najveći stupanj zainteresiranosti i pomoći od strane
institucija.
➢ Od zadnje Redovne izvještajno izborne Skupštine održano je sedam sastanaka
predsjedništva ZU HVIDR-e GZ

Upućujemo na ozbiljan nastavak rada i široki spektar djelatnosti koji odrađujemo i
koji ćemo nastaviti odrađivati. Vjerujemo da će svaki od budućih projekata
Zajednice udruga HVIDR-a Grada Zagreba biti prihvaćen uz podršku, uključivanje
i suradnju temeljnih udruga i članova, doprinijeti našem zajedničkom cilju u
poboljšanju sveopćeg zdravstvenog i psihosocijalnog stanja svih nas, a uz to i
dužno vrednovanje svih pozitivnih vrijednosti domoljublja i Domovinskog rata.
Nastojimo se čuvati tijekom ove pandemije koja nas je pogodila te omogućiti
našem članstvu, koje spada u najranjiviju skupinu, psihološku i socijalnu pomoć u
svakom mogućem vidu, pridržavajući se mjera zaštite te štiteći kao sebe i druge
oko nas.

Zagreb, 27. siječnja 2021.

Predsjednik ZU HVIDR-e GZ
Ante Tandara
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