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Izvještaj o radu Zajednice udruga i članova  

HVIDR-a grada Zagreba 2020./2021. 

Uvod  
 
Nakon održane Redovne Izvještajno izborne Skupštine u studenom 2020. godine nastavili 
smo razvidno praćenje i provedbu svih programa i aktivnosti kroz 2020. godinu te tako 
nastavili i u 2021. godini.  
 
Ostali smo otvoreni 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.  
 
Organiziranim, kontinuiranim radom uz izvještavanje provedbenih aktivnosti,  Zajednica 
uspješno provodi postojeće i započinje nove projekte unatoč pandemiji koja je uvelike 
otežala rad i provedbu.  
 

Projekti 
 
 Ministarstvo hrvatskih branitelja  
 

 
 Projekt Javnog natječaja iz 2019. godine „Obilježavanje obljetnica i doprinosa 

zagrebačkih postrojbi“ koji je bio produžen do kraja 2020. godine sukladno uputi 
davatelja sredstava je završen u siječnju 2021. godine 
 

 Projekt Javnog natječaja iz 2019. godine „Sportski susreti i interakcijski izlet“ je radi 
nemogućnosti provedbe aktivnosti po planu i projektu radi nastale pandemije te 
uputi davatelja sredstava bio produžen do kraja 2020. godine te je završen u siječnju 
2021. godine 

 
 Projekt Javnog poziva iz 2020. godine „Psihološko osnaživanje i podizanje kvalitete 

života hrvatskih branitelja i HRVI tijekom pandemije i potresa“ je završen u roku te 
je izvješće predano u siječnju 2021. 

 
 Projekt Javnog poziva iz 2020. godine „Podrška i jačanje socijalnog stanja hrvatskih 

branitelja, njihovih obitelji i HRVI tijekom pandemije“ je završen u roku te je izvješće 
predano u siječnju 2021. 
 

 Na Javni poziv u 2021. godini smo prijavili projekt “Aktivnosti za sve“ sa trajanjem 
do 31.12.2021. godine, trenutno se provedbe odvija bez veće problematike, u 
pogledu sportskih događaja, i planiranja izleta  
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 Na Javni poziv u 2021. godini smo prijavili i projekt „Zajedno za stradale“ sa 
trajanjem provedbe do 31.1.2021. godine, gdje smo osigurali prehrambene pakete 
hrvatskim braniteljima teškog socijalnog stanja  
 

 Tijekom 2021. godine na Javnom natječaju prijavljene su i tri aktivnosti Zajednice, 
„Zagrebačke postrojbe Domovinskog rata - 30 godina kasnije“, „Obilježavanje 
stradavanja i ratnih događaja Domovinskog rata“ i „Obilježavanje gardijskih brigada 
i ratnih događaja Domovinskog rata“ koje se odvijaju sukladno mjerama 
preporukama Civilnog stožera 

 
 
 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 koji treću godinu uspješno 
provodimo i izvještavamo po određenim rokovima te financiramo hladni pogon 
udruge i plaču jedne zaposlenice 
 

 Poslana prijava potpore za razdoblje 2022.-2025. prema Nacionalnoj zakladi za 
razvoj civilnog društva, „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga u 
području demokratizacije i društvenog razvoja“ je odbijena s obrazloženjem kako će 
se vidjeti raspodjela sredstava unutar proračuna potpore 

 
 
 Europski strukturni fondovi  
 

 Projekt „Socijalno se uključi i zaposli - SUZI“ je projekt u trajanju od 30 mjeseci s 
početkom u kolovozu 2019. godine i predviđenim završetkom u ožujku 2022. godine 
a u partnerstvu sa Gradom Zagrebom kao nositeljem projekta te udrugama koje 
djeluju na području grada Zagreba. 
 

 Projektom smo omogućili zaposlenje kontrolora i deset dugotrajno nezaposlenih 
žena od kojih su devet supruge hrvatskih branitelja, te uključili pedeset korisnika, 
od kojih trideset i osam hrvatskih branitelja i jedanaest korisnika uže obitelji 
hrvatskih branitelja kojima je potreba tuđa skrb i pomoć, a ne primaju je iz državnih 
ili javnih izvora, sve žene su završile edukaciju predviđenu projektom te svjesno 
obavljaju svoj posao uz pridržavanje mjera Civilnog stožera 
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Kontrole provedbe i aktivnosti projekata  
 

 Nakon kontrole troškova i provedbe aktivnosti predstavnika Ministarstva hrvatskih 
branitelja, predstavnika Grada Zagreba, Ureda za branitelje te neovisne Revizijske 
kuće u 2020. godini tijekom 2021. godine nije bilo novih kontrola, sva predana 
izvješća su predana prema odredbama Ugovora, te su odobrene nove potpore  
 
 
 

Obilježavanje obljetnica  
 

 obilježavanje godišnjice Damira Tomljanovića „Gavrana“ 
 Pakrac godišnjica 
 obilježavanje „krvavog Uskrsa“ na Plitvicama  
 obilježavanje vojno-redarstvene operacije Bljesak u Okučanima 
 dani branitelja  
 obilježavanje A.B.Bušića 
 obilježavanje spomen obilježja Bošnjacima  
 obilježavanje Komarevo 
 obilježavanje Aržano  
 organiziran odlazak u Knin na obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti 

i Dana hrvatskih branitelja te 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja 
 prisutnost na memorijalnim turnirima u čast poginulim Vitezovima 
 polaganje vijenca i svijeće kod spomenika poginulim braniteljima u Gospiću, VRO 

Medački džep 
 obilježavanje Dana svih svetih na GG Miroševac i GG Mirogoj te spomenicima po 

kvartovima temeljnih udruga 
 obilježavanje obljetnice TIGROVA 

 
 Sukladno preporukama Civilne zaštite, nastojali smo i dalje dostojanstveno obilježavati 

i odati počast važnim događajima i akcijama Domovinskog rata.  
 
 Predsjednik i 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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Provedene aktivnosti ZU HVIDR-e GZ  
 

2020. 
 

 tijekom prosinca provedene su aktivnosti po projektu Psihološko osnaživanje i 
podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja i HRVI tijekom pandemije i potresa, te 
je video sa vježbama objavljen na internet stranicama ZU HVIDR-e GZ  
(https://hvidra-zagreb.hr/ , https://youtu.be/b6rXxmZS5Mo) 

 
2021. 
 

 u siječnju je odrađen webinar u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 
društva  

 tijekom siječnja je na internet stranice ZU HVIDR-e GZ postavljeno izvješće o radu 
i financijski izvještaj ZU HVIDR-e GZ kao i plan rada i financijski plan za 2021. 
godinu 

 u veljači je održan koordinacijski sastanak REBRAND i sastanak projektnog tima 
SUZI 

 tijekom ožujka provedena je dijagnostika biomehanike pokreta u suradnji sa 
udrugom RAST uz sudjelovanje na predavanju "Stres i potres u doba 

 pandemije" u organizaciji REBRANT projekta, predani su projekt prema 
Ministarstvu hrvatskih branitelja 

  u travnju je održan redovni sastanak projektnog tima SUZI 
 tijekom svibnja sudjelovalo na sastanku u Ministarstvu hrvatskih branitelja te su 

popraćeni svi protokoli vezani uz obilježavanja Dana branitelja  
 tijekom srpnja odrađena je Konferencija projekta Za život u zajednici, u organizaciji 

udruge fra. Mladen Hrkač i sastanak sa novim predsjednikom Vijeća Gradske četvrti 
Črnomerec 

https://youtu.be/b6rXxmZS5Mo
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 tijekom kolovoza je zatražen sastanak na novim Gradonačelnikom, međutim 
sastanak je prebačen na Ured za branitelje koji se održao u rujnu  

 u rujnu se odradila završna konferencija u sklopu projekta REBRAND RH 
 u listopadu je Zajednica bila domaćin udruzi 100%HRVI u organizaciji okruglog stola 

s temom „Uzroci i posljedice negativne percepcije društvenih skupina prema 
hrvatskim braniteljima 

 tijekom listopada održan je i sastanak projektnog tima SUZI 
 u listopadu su obilježeni dani nastanka 101. Susedgrad, 144. Sesvete, i 145. 

Dubrava brigade uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća u Gradskim četvrtima 
 u studenom se sudjelovalo u obilježavanju obljetnice TIGROVA, prisustvovalo 

otvorenju izložbe " Sloboda se njegovim imenom zove" u Nacionalnoj sveučilišnoj 
knjižnici i sastanku sa udrugom specijalne policije 

 kroz godinu se održavaju i predstavljanja knjiga sukladno mjerama i uputama 
Civilne zaštite 

 u prosincu, predsjednik Tandara prisustvovao je svečanom otvorenju parka pod 
nazivom dr. Ivana Šretera koji se nalazi ispod KBC Zagreb 

 
 
 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 sukladno uputama Civilnog stožera 
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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 2021. 
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  
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Akcije ZU HVIDR-e GZ protiv COVID- 19 pandemije  
 

 Članstvo temeljnih udruga HVIDR-i grada Zagreba i dalje djeluje preventivno i 
unutar svojih mogućnosti pridržavajući se mjera Civilne zaštite kao i pomoći pri 
obnovi stradalih tijekom potresa  
 

 Članovi HVIDR-e Novi Zagreb i HVIDR-e Dubrava i od početka pandemije aktivno 
djeluju kao pripadnici Nacionalne zaštite te informiraju članstvo i temeljne udruge o 
događanjima sa terena 
 

 
 

Suradnja  
 

 Sudjelovanjem na redovitim sastancima tijekom 2020. je nastavljena u i 2021. 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. 

 Predsjednik Tandara je tijekom godine sudjelovao na desetak sastanaka 
Ministarstva hrvatskih branitelja, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao i 
Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske radi pronalaska rješenja 
problematike hrvatskih branitelja, RVI i pripadnika HVO 

 Od zadnje Redovne izvještajno izborne Skupštine održano je četiri redovna i jedan 
izvanredni sastanak predsjedništva ZU HVIDR-e GZ 

 Odrađene su sjednice Glavnog odbora HVIDR-e RH, te Redovni i Izborni Sabor 
HVIDR-e RH  

 
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. 
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Nastaviti ćemo sa ozbiljnim i radom širokog spektra djelatnosti, prijavama na nove 
projekte sa osiguranjem sredstava za dugotrajan i osiguran rad Zajednice za koji 
vjerujemo da će 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 
 
 

Zagreb, 2022.                                                         Predsjednik ZU HVIDR-e GZ 

                                                                                             Ante Tandara 


