
 

OPERATIVNI PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE ZA 2021. GODINU     

 
RED. BROJ/ SADRŽAJ 

 
Aktivnosti 

 

Rok 
provedbe 

 

Strategija 
djelovanja 

 

 

Uvjeti i 
kriteriji za 
provedbu 

 
Sredstva 

 
Nositelj 

 
Ciljevi 

 
 
 

1.  
PRUŽANJE USLUGA 

NEPOSREDNIM 
ČLANOVIMA I 

KORISNICIMA UDRUGE 
 I DR. 

 
 
 

 
 
Pružanje pomoći 
članovima/članicama u 
ostvarivanju prava iz 
Zakona o pravima 
branitelja iz 
Domovinskog rata i 
članovima njihovih 
obitelji  
 

 
 
 
Kontinuirano 

 
Suradnja sa 
Ministarstvom 
obrane  i 
Ministarstvom 
hrvatskih 
branitelja i 
Područnim 
odjelima u 
Osijeku 

 
 
 
Organizacijski 

resursi 

 
 
 

- 

 
HEROJI 
OSIJEKA 
udruga hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 
domoljuba i 
njihovih obitelji 

 
Osiguravanje 
ostvarivanja prava 
članova hrvatskih 
branitelja, invalida, 
stradalnika i članova 
njihovih obitelji 

 
 

2.  
INSTITUCIONALNA 
PODRŠKA RASTU I 
RAZVOJU UDRUGE 

 
 
 
 

 
 

Trogodišnji program 
institucionalne 
podrške udruzi  od 
2020-2022. godine 

 
 
Siječanj-
prosinac 
2021 

 
 

Suradnja sa 
Nacionalnom 
zakladom za 
razvoj civilnog 
društva 

 
 
Organizacijski 
resursi 

 
 

Prema 
financijskom 
planu za 2021. 
godinu 

 
 

HEROJI 
OSIJEKA 
udruga hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 
domoljuba i 
njihovih obitelji 

 
 
Osiguravanje 
stabilizacije, rasta i 
razvoja udruge 



 
 

3.  
EDUKACIJA I JAČANJE 

UGLEDA UDRUGE 
 
 

 

 

Sudjelovanje na 
edukacijskim 
seminarima izobrazbe 
i usavršavanja  

 

Kontinuirano 
 

Razvojna suradnja 
 

Organizacijski 
resursi 

 

Prema 
financijskom 
planu za 2021. 
godinu 

 

HEROJI 
OSIJEKA 
udruga hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 
domoljuba i 
njihovih obitelji 

 

Osiguravanje 
stabilizacije, rasta i 
razvoja udruge, 
Jačanje operativnih 
kapaciteta udruge, 
Razvoj znanja i 
vještina 

 
4.  

SENZIBILIZACIJA I 
PODIZANJE JAVNE 

SVIJESTI 

 

Zaštita i promicanje 
prava hrvatskih 
branitelja, invalida, 
stradalnika, 
dragovoljaca i članova 
njihovih obitelji. Čuvnje 
i podizanje ugleda 
udruge u javnosti i 
među članovima 
/članicama 

 
Kontinuirano 

 
Razvojna 
suradnja, 
Konferencije za 
medije 

 
Organizacijski 
resursi 

 
Prema 
financijskom 
planu za 2021. 
godinu 

 
HEROJI 
OSIJEKA 
udruga hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 
domoljuba i 
njihovih obitelji 
 

 
Jačanje operativnih 
kapaciteta udruge, 
Razvoj znanja i 
vještina 

 
 

5.  
NACIONALNA I 

MEĐUNARODNA 
SURADNJA 

 

Suradnja i partnerstvo 
kroz prijavu na 
projekte u RH i EU 
projekte, Ministarstvo 
hrvatskih branitelja, 
Središnji državni ured 
za Hrvate izvan 
Hrvatske, Ministarstvo 
vanjskih i europskih 
poslova, Zajednica  
povratnika Osječko 
baranjske županije i 
drugim  i pojedincima 
udrugama u zemlji i 
inozemstvu   

 
Kontinuirano 

 
Suradnja sa 
Ministarstvima, 
državnim 
uredima, 
lokalnom i 
regionalnom 
samoupravom, 
organizacijama 
civilnog društva 
na nacionalnoj i 
međunacionalnoj 
razini 

 
Detektiranje 
prioriteta za 
2021. godinu, 
povezivanje i 
umrežavanje 
na nacionalnoj 
i 
međunarodnoj 
razini 

 
Prema 
financijskom 
planu za 2021. 
godinu 

 
HEROJI 
OSIJEKA 
udruga hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 
domoljuba i 
njihovih obitelji 
 

 
Jačanje vlastitih 
kapaciteta, razmjena 
znanja i primjera 
dobre prakse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  
PROJEKTI I 
PROGRAMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Multimedijska izložba 
„Osijek na udaru 
brutalne agresije“ 

 
Nastavak 
nacionalne i 
međunarodn
e 
prezentacije 
izložbe  
2021 

Suradnja sa 
Ministarstvima, 
državnim 
uredima, 
lokalnom i 
regionalnom 
samoupravom, 
organizacijama 
civilnog društva 
na nacionalnoj i 
međunacionalnoj 
razini 

 
Organizacijski 
resursi 

 
Osiguravanje 
sredstvava 
putem prijave 
na natječaj, 
potpisivanje 
ugovora 

 
HEROJI 
OSIJEKA 
udruga hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 
domoljuba i 
njihovih obitelji 

 

Promicanje istine i 
vrijednosti 
Domovinskog rata, 
identiteta hrvatskog 
naroda uz ukazivanje 
na apsurdnost i 
strahote rata, 
educiranje o 
razarajućim 
posljedicama i 
važnosti izgradnje i 
očuvanja mira 

 
Znanstveno-
savjetodavni 
simpozij hrvatskih 
ratnih vojnih 
invalida, 
dragovoljaca, 
branitelja i 
stradalnika 
Domovinskog rata u 
Osijeku   
 

 
 
Ožujak 2021 

 
Osmišljavanje i 
pružanje  
psihosocijalne 
podrške kroz 
različite oblike 
borbi protiv 
socijalne 
isključenosti i 
zaštite 
dostojanstva,  
poboljšanja 
psihofizičkog 
stanja  

 
Organizacijski 
resursi, vanjski 
suradnici  

Sredstava 
provedbe 
osigurana 
putem 
natječaja 
Ministarstva 
hrvatskih 
branitelja 
„Psihološko i 
socijalno 
osnaživanje te 
podizanje 
kvalitete 
življenja 
hrvatskih 
branitelja,...“ 

 
HEROJI 
OSIJEKA 
udruga hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 
domoljuba i 
njihovih obitelji i 
vanjski suradnici  

 
Osnaživanje hrvat. 
branitelja, invalida i 
stradalnika 
pružanjem  
psihosocijalne 
podrške putem 
uključivanja u 
različite programe, 
Jačanje operativnih 
kapaciteta udruge, 
razmjena znanja i 
primjera dobre 
prakse 

 

V. Sajam 
poduzetništva 
hrvatskih branitelja 
/uskršnji/ 

 
Travanj 2021 

 
Poboljšanje 
psihofizičkog 
stanja hrvatskih 
branitelja putem 
predstavljanja 
djelatnosti i 
proizvoda, kao 
svojevrsne 
pozitivne terapije 

 
Organizacijski 
resursi, vanjski 
suradnici i 
organizacije 
civilnog 
društva  

 
Osiguravanje 
sredstvava 
putem prijave 
na natječaj, 
potpisivanje 
ugovora  

HEROJI 
OSIJEKA udruga 
hrvat. branitelja, 
invalida, 
stradalnika,...        
i vanjski suradnici 
braniteljska 
zadruga „Bećari“ i 
branitelj. udruga 
„Donji grad“ 

 
Promocija i poticanje 
poduzetništva i 
proizvoda hrvatskih 
branitelja i njihovih 
obitelji, zapošljavanja  
i doprinosa 
razvojačenih 
branitelja razvoju 
društva  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  
PROJEKTI I 
PROGRAMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resocijalizacija 
hrvatskih brantelja 
kroz kazalište i 
kulturu 

 
Travanj 2021 
 

Poboljšanje 
psihofizičkog 
stanja hrvatskih 
branitelja putem 
kulturnih 
programa i 
kazališnih 
predstava, kao 
svojevrsne 
pozitivne terapije 

 
Organizacijski 
resursi, vanjski 
suradnici 

Sredstava 
provedbe 
osigurana 
putem 
natječaja 
Ministarstva 
hrvatskih 
branitelja 
„Psihološko i 
socijalno 
osnaživanje,..“ 

HEROJI 
OSIJEKA 
udruga hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika,...  
i vanjski suradnici 

Osnaživanje hrvat. 
branitelja, invalida i 
stradalnika putem 
uključivanja u 
kulturne programe, 
Jačanje operativnih 
kapaciteta udruge, 
razmjena znanja i 
primjera dobre 
prakse 

 
 
Pravo na dom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svibanj –
prosinac 
2021 
 

Promicanje istine i 
pozitivnih 
vrijednosti 
Domovinskog 
rata, multimed. 
projektom dok. 
filma i izložbe uz 
educiranje o 
razarajućim 
posljedicama rata  
i važnosti 
održavanja mira i 
izgradnje mirne 
budućnosti za sve 
građane 

 
Suradnja sa 
Ministarstvima, 
državnim 
uredima na 
nacionalnoj i 
međunacional
noj razini i 
organizacijam
a civilnog 
društva  

 
Osiguravanje 
sredstava 
putem prijave 
na natječaj, 
potpisivanje 
ugovora 

Zajednički projekt 
Nositelja 
Zajednice 
povratnika 
Osječko-
baranjske 
županije i 
suradnika 
HEROJA 
OSIJEKA 
udruge hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 
domoljuba,...  

 
Promicanje istine i 
vrijednosti 
Domovinskog rata, 
identiteta hrvatskog 
naroda uz ukazivanje 
na apsurdnost i 
strahote rata, 
educiranje o 
razarajućim 
posljedicama i 
važnost održavanja 
mira i izgradnje 
mirne budućnosti 

 
 
Domoljubni rock 
koncert mira, ljubavi 
i humanosti „Osijek-
Nepokoreni grad“ 
 
 
 

 
 
 
Lipanj 2021 

 

Veliki antiratni 
koncert, 
promicanja mira, 
humanosti i 
ljubavi prema 
domovini 
povodom 30. 
obljetnice 
nasilnog i 
okrutnog 
događaja 27. 
lipnja 1991. 

 

Organizacijski 
resursi, 
Ministarstvo 
hrvatskih 
branitelja, 
Hrvatska-radio 
televizija, 
vanjski 
suradnici 

 

Osiguravanje 
sredstava 
putem prijave 
na natječaj, 
potpisivanje 
ugovora, 
donacije 

 

Zajednički projekt 
Nositelja Heroja 
Osijeka i Hrvatske 
radio-televizije 

 
Promicanje istine i 
pozitivnih vrijednosti 
Domovinskog rata i 
međunarodno 
označavanje trajnog 
znamena u borbi 
hrvatskog naroda za 
slobodu i neovisnost. 



 
 
 
 

6.  
PROJEKTI I 
PROGRAMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svečanost 

preimenovanja 

zapadne obilaznice 

grada Osijeka 

„Obilaznica 130. 

brigade Hrvatske 

vojske“  

   

Lipanj 2021                    

 
Suradnja sa 
Ministarstvima, 
državnim 
tvrtkama, 
lokalnom i 
regionalnom 
samoupravom, 
organizacijama 
civilnog društva 
na nacionalnoj i 
međunacionalnoj 
razini 

 
Organizacijski 
resursi i 
donatori 

 
Osiguravanje 
sredstava 
putem 
donacije 

 
Zajednički projekt 
Nositelja Heroja 
Osijeka i 
Hrvatskih cesta 

 

Promicanje istine i 
pozitivnih vrijednosti 
Domovinskog rata i 
hrvatskih branitelja 

 

 

Laslovo/Szentlászló 

152 dana 

       

Lipanj –

prosinac 

2021 

 
Međunarodni 
multimedijalni 
projekt 
promicanja istine 
o agresiji na 
Hrvatsku, 
solidarnosti i 
zajedništvu 
Hrvata i Mađara  
u obrani i pravu 
na svoj dom i 
zajedničku 
domovinu  

 
Suradnja sa 
Ministarstvima, 
državnim 
uredima, 
lokalnom i 
regionalnom 
samoupravom, 
organizacijam
a civilnog 
društva na 
nacionalnoj i 
međunacional
noj razini 

 
Osiguravanje 
sredstava 
putem prijave 
na natječaj, 
potpisivanje 
ugovora 

 
Zajednički projekt 
Nositelja 
HEROJA 
OSIJEKA 
udruge hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 
domoljuba i 
njihovih obitelji i 
suradnika 
Zajednice 
povratnika OBŽ 

 
Promicanje istine i 
vrijednosti 
Domovinskog rata uz 
ukazivanje na 
apsurdnost i strahote 
rata, educiranje o 
razarajućim 
posljedicama i 
važnost održavanja 
mira i izgradnje 
mirne budućnosti 



 
 
 
 
 
 
 

6.  
PROJEKTI I 
PROGRAMI 

 

  
VI. Sajam 
poduzetništva 
hrvatskih branitelja 
/jesenski/ 
 

                     

Listopad 

2021 

 

 

Poboljšanje 
psihofizičkog 
stanja hrvatskih 
branitelja putem 
predstavljanja 
djelatnosti i 
proizvoda, kao 
svojevrsne 
pozitivne terapije 

 

Organizacijski 
resursi, vanjski 
suradnici i 
organizacije 
civilnog 
društva 
braniteljska 
zadruga 
„Bećari“ i 
braniteljska 
udruga „Donji 
grad“ 

 

Osiguravanje 
sredstava 
putem prijave 
na natječaj, 
potpisivanje 
ugovora 

 

HEROJI 
OSIJEKA udruga 
hrvat.branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 
domoljuba i 
njihovih obitelji        
i vanjski suradnici 
braniteljska 
zadruga „Bećari“ i 
branitelj. udruga 
„Donji grad“ 

 

Poticanje i promocija 
poduzetništva i 
proizvoda hrvatskih 
branitelja i njihovih 
obitelji, zapošljavanja  
i doprinosa 
razvojačenih 
branitelja  razvoju 
hrvatskog društva  

 

DAN HEROJA 

OSIJEKA                   

svečano 

obilježavanje 30. 

godišnjice ustroja 

130. brigade 

Hrvatske vojske  

 

Listopad 

2021 

 

Promicanje istine 

o zajedništvu 

hrvat.branitelja, 

solidarnosti, 

odlučnosti i 

hrabrosti 

 

Organizacijski 

resursi, vanjski 

suradnici 

 

Osiguravanje 

sredstava po 

natječaju i 

potpisivanje 

ugovora  

 
HEROJI 
OSIJEKA 
udruga hrvatskih 

branitelja, 

invalida, 

stradalnika, 

domoljuba,... 

 

Obilježavanje 30. 

obljetnice ustroja, 

promicanje istine i 

doprinosa vrijednosti 

hrvatskih branitelja 

130. Brigade iz 

Domovinskog rata  

 
7.  

SPORTSKE, DRUŠTVENE 
I KREATIVNE 
AKTIVNOSTI 

 

 
Kreiranje različitih 
kulturnih i sportskih 
aktivnosti  uz 
sudjelovanje 
članova, članica i 
prijatelja udruge 

 
Siječanj-
prosinac 
2021 

 
Uklučivanje 
članova i članica 
prema njihovim 
sklonostima i 
željama  

 
Organizacijski 
resursi i 
suradnja sa 
drugim 
braniteljskim 
udrugama 

 
Prema 
financijskom 
planu za 2021. 
godinu 

HEROJI 
OSIJEKA 
udruga hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 
domoljuba i 
njihovih obitelji 

Promidžba i 
očuvanje zdravlja i 
kvalitetnog 
provođenja 
slobodnog vremena 
uključivanjem u 
sportske i kulturne 
sadržaje  

 
8.  

OBILJEŽAVANJE 
ZNAČAJNIH DATUMA IZ 
DOMOVINSKOG RATA I 

POVIJESTI 
 

Sudjelovanje udruge 
na važnim 
obljetnicama: 
obilježavanje Dana 
međunarodnog 
priznanja RH, Dana 
osječkih branitelja, 

 
Siječanj-
prosinac  
2021 

  
Sudjelovanje 
delegacije udruge  
i članova i članica 
prema njihovim 
mogućnostima i 
željama 

 
Organizacijski 
resursi 

 
Prema 
financijskom 
planu za 2021. 
godinu 

 
HEROJI 
OSIJEKA 
udruga hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 

 
Prepoznatljivost  
udruge u lokalnoj i 
široj zajednici , 
povećanje vidljivosti 
udruge , 
senzibiliziranje 



 
 
 

Dana državnosti; Dana 
pobjede, dom. 
zahvalnosti i Dana 
hrvatskih branitelja; 
Dana neovisnosti, 
Dana pijeteta za žrtvu 
Vukovara,  Dana 
Grada Osijeka, Dana 
obrane grada i drugih 
važnih obljetnica iz DR 

domoljuba i 
njihovih obitelji 

javnosti za 
specifičnost i važnost 
rada udruge, 
promidžba kvalitetnih 
međunarodnih 
projekata udruge i 
informiranje šire 
javnosti 

 
 
 
 
 

9. 
MEDIJSKA AKTIVNOST 

 

Sudjelovanje na TV i 
radijskim postajama s 
ciljem najave i 
provedbe programa i 
projekata na 
nacionalnoj i 
međunarodnoj razini, 
aktivnosti promidžbe u 
tiskanim medijima, 
portalima  web stanici 
udruge i izdavanja 
kniga brošura i 
kataloga 

 
Kontinuirano 

 
Televizijske i 
radijske emisije, 
novinski članci, 
priopćenja za 
medije, web 
stranica  

 
Organizacijski 
resursi 

 
Prema 
financijskom 
planu za 2021. 
godinu 

 
HEROJI 
OSIJEKA 
udruga hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 
domoljuba i 
njihovih obitelji 

Prepoznatljivost  
udruge u lokalnoj i 
široj zajednici , 
povećanje vidljivosti 
udruge, promidžba 
kvalitetnih 
međunarodnih 
projekata udruge, 
informiranje šire 
javnosti o radu 
udruge, davanje 
korisnih informacija 

 
 

10. 
ORGANIZACIJSKO 
JAČANJE UDRUGE 

 

Sudjelovanje na 
konferencijama, 
seminarima, 
radionicama, 
tribinama, okruglim 
stolovima u 
organizaciji tijela 
lokalnih i državnih  
vlasti i međunarodnih 
organizacija  

 
Kontinuirano 

 
Razvojna 
suradnja  

 

Organizacijski 
resursi 

 

Prema 
financijskom 
planu za 2021. 
godinu 

 

HEROJI 
OSIJEKA 
udruga hrvatskih 
branitelja, 
invalida, 
stradalnika, 
domoljuba i 
njihovih obitelji 

 

Jačanje operativnih 
kapaciteta udruge, 
Razvoj znanja i 
vještina 

 

Operativni plan-program rada i financijski plan udruge Heroji Osijeka za 2021. god. usvojen je na Skupštini udruge 15. siječnja 2021.                                                       

                                                                                                                                                                                                          Predsjednik udruge:                                                                     

Zlatko Dernaj                                                                                                                                                                                                                             


