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OPERATIVNI PLAN UDRUGE ZA 2023. GODINU

Aktivnost
Nositelj

aktivnosti Način djelovanja
Izvori financiranja /
potrebna sredstva

Vrijeme
provedbe Ciljevi

1. REDOVNA DJELATNOST UDRUGE
Prijem novih i rad sa
članovima

Dopredsjednik Pružanje potrebnih informacija 
postojećim i novim članovima

Članarine
n/p

Kontinuirano Konzumiranje zakonskih prava i 
mogućnosti članova udruge

Financijsko praćenje
aktivnosti,  plaćanja,
prikupljanje i 
dostava  
dokumentacije 
knjigovodstvenom 
servisu

Predsjednik, 
knjigovodstveni 
servis DUDI 
SPEED

Redovito računovodstveno i 
knjigovodstveno praćenje utrošenih
sredstava po aktivnostima i 
projektima, izrada financijskih 
izvještaja

Članarine, sredstva iz 
odobrenih projekata /
4000 eura

Kontinuirano Transparentnost poslovanja, 
poštivanje zakonskih propisa, 
usklađivanje aktivnosti i potrebnih 
financijskih sredstava

Redovne Skupštine 
Udruge

Predsjednik, Održavanje skupština n/p Siječanj, 
Listopad  2023.

Izvještavanje članova i javnosti o 
rezultatima djelovanja Udruge

Izrada projektnih 
prijedloga

Predsjednik, 
Dopredsjednik, 
Stručni 
suradnici udruge

Praćenje objavljivanja poziva, 
prijavljivanje projektnih prijedloga u
skladu sa Strateškim i Operativnim 
planom

Vlastita sredstva
n/p

Kontinuirano 
tijekom cijele 
godine

Ispunjenje Operativnog i Strateškog 
plana, izrađeno najmanje 4 projektna 
prijedloga, povećan broj zaposlenih

Oglašavanje i 
suradnja s medijima

Predsjednik, 
Stručni 
suradnici 
Udruge, LAUS 
DEO

Novinski članci, internet i Facebook 
stranica Udruge

Vlastita sredstva, 
projektna sredstva 
rezervirana za 
promidžbu i vidljivost
/ 1000 eura

Kontinuirano Stvaranje pozitivne slike o Udruzi i 
njenim projektima, pružanje 
informacija i obavijesti

Redovito održavanje
i servisiranje 
prostora, opreme i 
vozila

Dopredsjednik Osiguranje i održavanje potrebnih 
materijalnih resursa radi osiguranja
provođenja aktivnosti

Donacije,  sredstva iz 
odobrenih 
projekata / 2500 eura

Kontinuirano Ispunjeni preduvjeti za stabilan rad 
udruge



2. OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA I DOGAĐAJA

Organizacija ekipnog 
sportskog turnira 
„Braniteljski troboj”

Dopredsjednik, stručni 
suradnici Udruge

Organizacija cjelovitog 
događaja

MHB
/ 1500 eura

19.3.2023. Rekreacija, kvalitetno provođenje 
slobodnog vremena, odavanje počasti i
sjećanje na važnu obljetnicu

Organizacija dvodnevnog
izleta u sklopu 
obilježavanja Dana 
Državnosti

Dopredsjednik Organizacija izleta Vlastita sredstva
/ 400 eura

Svibanj 2023. Druženje članova,  rekreacija, 
socijalno uključivanje

Obilježavanje Dana 
hrvatskih branitelja

Dopredsjednik Organizacija prigodnog 
obilježavanja

JLS, donacije
/ 200 eura

5.kolovoza 2023. Odavanje počasti i sjećanje na važnu 
obljetnicu

Obilježavanje Dana 
sjećanja na žrtvu 
Vukovara i Škabrnje

Predsjednik Organizacija putovanja, 
posjete i obilaska

Vlastita sredstva
/ 200 eura

Između 17. i 20. 
studenog 2023.

Odavanje počasti i sjećanje na žrtvu

Organizacija šahovskog 
turnira u Dubrovniku

Dopredsjednik, stručni 
suradnici Udruge

Organizacija šahovskog 
turnira

MHB, JLS, donacije
/ 1200 eura

17. studenog 2023. Odavanje počasti i sjećanje na 
hrabrost i odvažnost građana 
Dubrovnika

3. PSIHOSOCIJALNI I EDUKATIVNI RAD S BRANITELJIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Provedba projekta 
„Vrijedni veterani“

Dopredsjednik Organizacija i 
provođenje projekta

JLS, MHB
/ 4000 eura

Rujan do prosinac
2023..

Doprinijeti podizanju kvalitete života 
i radne sposobnosti hrvatskih 
branitelja i članova njihovih obitelji

Provedba projekta 
„„Zrno soli, tračak 
svijetla”

Predsjednik, Voditelj 
programa, strani 
stručni suradnici

Edukacija branitelja u 
svrhu pomoći i samo-
pomoći oboljelima od 
PTSP-a

MHB
/ 4000 eura

Svibanj 2023. Edukacija u svrhu pružanja pomoći  
za 20 hrvatskih branitelja

Provedba projekta 
„Zdravi duh, zdravo 
tijelo“

Dopredsjednik, stručni 
suradnici Udruge

Organizacija i provođenje 
rekreativnih izleta u 
prirodu

MHB, JLS, vlastita 
sredstva
/ 2000 eura

Travanj do studeni 
2023.

Rekreacija i kvalitetno provođenje 
slobodnog vremena s ciljem podizanja 
tjelesne i duhovne spreme

Organizacija šahovskog 
turnira „Sv. Martin”

Dopredsjednik Organizacija šahovskog 
turnira

MHB, donacije
/ 1500 eura

11. studenog 2022. Osvještavanje braniteljske populacije 
o ovisnosti i štetnosti alkohola



4. PROGRAM ŠIREG DRUŠTVENOG DJELOVANJA  I SURADNJE

Rad „Karitativnog 
obiteljskog dućana”

Dopredsjednik, 
Volonteri

Pružanje usluga prijema 
i distribucije 
humanitarne pomoći

Donacije
n / p

Kontinuirano Osigurati prijam i distribuciju 
humanitarne pomoći te pomoći 
ugroženim braniteljima

Suradnja sa udrugama, 
ustanovama i 
institucijama na 
lokalnoj i nacionalnoj 
razini

Predsjednik, 
Dopredsjednik

Razvoj partnerstva i 
socijalnih usluga, 
suradnja u provedbi 
projekata i programa,

JLS, MHB, ostali 
donatori
n/p

Kontinuirano
Razvoj sektorske i međusektorske 
suradnje, razmjena informacija i 
razvoj partnerstva

Provedba projekta „Briga
za bližnje 2”

Dopredsjednik Pomoć u obavljanju 
svakodnevnih aktivnosti

ESF, Državni 
proračun
/ 90000 eura

Do lipnja 2023. Pomoć starijim osobama

Organizacija 
međunarodne 
konferencije „Adria 
Interaction”

Predsjednik Poziv upućen srodnim 
organizacija u Europi i 
svijetu te organizacija 
cjelovitog događaja

JLS, donacije
/ 5000 eura

Listopad 2023. Okupljanje vojnika i veterana iz 
Europskih zemalja u svrhu razvoja 
međunarodnih prijateljstava

Projekt uređenja 
spomen obilježja  „BOV 
– muzej”

Predsjednik Organizacija i provedba 
projekta

MHB, JLS, 
Donacije / 
2000 eura

Kontinuirano Urediti spomen obilježje kod Gospića
(BOV – mini muzej), u suradnji s GO 
UHDDR Grada Zagreba

Donacija čamca „Fenix” Predsjednik Donacija n/p Kontinuirano do 
rješenja

Osiguranje trajnog spomena na 
jedinstveno postignuće hrvatskih 
branitelja

5. IZDAVAČKA I AUDIOVIZUALNA DJELATNOST

Projekcije 
dokumentarnih filmova 
„Bura duše”, „1991. Tko je 
tvoj bližnji?” i „Šah-Rat”

Predsjednik, Volonteri Javno prikazivanje 
filmova širom Hrvatske

Donacije
n / p

Kontinuirano Filmovima preventivno djelovati na 
braniteljsku populaciju te osvijestiti 
javnost i mlađu populaciju o  važnim 
temama i činjenicama iz Domovinskog 
rata

Projekt snimanja 
dokumentarnog filma o 
Srbima u Hrvatskoj 
vojsci

Predsjednik, vanjski 
suradnici, Volonteri

Produkcija filma MHB, JLS, donacije
/ 50000 eura

Kontinuirano Filmom prikazati činjenicu da su se i 
mnogi Srbi borili u redovima hrvatskih
oružanih snaga.



Projekt snimanja 
dokumentarnog filma o 
Župi dubrovačkoj u 
Domovinskom ratu

Predsjednik, vanjski 
suradnici

Produkcija filma Donacije, vlastita 
sredstva
/ 20000 eura

Kontinuirano kroz 
cijelu godinu

Filmom dati trajno sjećanje povodom 
na ratne godine juga Hrvatske.

Izdavanje  publikacije
„Vjernik, ratnik...”

Predsjednik, urednik 
publikacije

Priprema i tisak knjige MHB
/ 4000 eura

Od veljače do 
listopada 2023.

Publikacijom preventivno i poticajno 
djelovati na braniteljsku publikaciju

6.  JAČANJE LJUDSKIH I MATERIJALNIH KAPACITETA UDRUGE

Prijave na natječaje i 
pozive EU fondova, JLS, 
MHB, drugih državnih 
institucija te privatnog 
sektora

Predsjednik Priprema natječajne 
dokumentacije

n/p Kontinuirano kroz 
cijelu godinu

Osiguranje kontinuiranog rada udruge 
i daljnji razvoj udruge

Provedba 
Institucionalne podrške

Predsjednik Osiguranje operativnosti 
udruge

NZZCD
/ 33800 eura

Travanj do studeni 
2023.

Rekreacija i kvalitetno provođenje 
slobodnog vremena s ciljem podizanja 
tjelesne i duhovne spreme

Najam prostora za 
dnevni boravak i razvoj 
društvenog 
poduzetništva

Predsjednik Osiguranje potrebnih 
sredstava, prikupljanje 
ponuda

Vlastita sredstva, 
donacije, JLS
/ 2000 eura

Kontinuirano do 
pronalaska 
lokacije

Povećani materijalni kapaciteti udruge,
osiguran kvalitetan rad

Zakup prostora za 
Karitativni obiteljski 
dućan na području 
Novog Zagreba

Dopredsjednik Zakup poslovnog prostora Vlastita sredstva, 
donacije, JLS
/ 1000 eura

Kontinuirano do 
pronalaska 
lokacije

Preseljenje KOD-a na gušće naseljeno
gradsko područje u svrhu kvalitetnije 
distribucije

Nabava vozila 
namijenjenog za 
djelovanje karitativnog 
dućana

Predsjednik Kupnja vozila Vlastita sredstva, 
donacije
/ 4000 eura

Kontinuirano do 
pronalaska vozila

Povećani materijalni kapaciteti udruge,
osiguran kvalitetan rad

Listopad 2022.   Predsjednik Udruge: Dražen Hrženjak


