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O ZAJEDNICI

• osnovana 16.12.1995. godine

• članice: udruge na području županija

• 9 županijskih udruga sa sjedištima u :

1. ZAGREB

2. ZADAR

3. SLAVONSKI BROD

4. DARUVAR

5. OSIJEK

6. VINKOVCI

7. SISAK

8. PAKRAC

9. DUBROVNIK



ZUHCSDR okuplja sljedeće kategorije stradalnika:

• obitelji poginulih i nestalih

• obitelji poginule djece

• invalide

• invalide ranjene kao djeca

• zatočenike srpskih koncentracijskih logora



PRAVA

• Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata iz 1992. godine

• 14 izmjena i dopuna

• U fazi donošenja je novi zakon



FINANCIRANJE

• Dva izvora:

1. Ministarstvo hrvatskih branitelja

2. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva



Do 2014. godine ZUHCSDR financirala se iz jednog izvora, 
Ministarstva hrvatskih branitelja, te je provodila sljedeće projekte:

1. TRIBINE „DJECA U MINSKOM OKRUŽENJU”

• U suradnji s HCR-om, HCK-om, MUP-om, Protueksplozijskim odjelom

• Prva tribina održana u Turnju (Karlovačka županija)

• preko 1000 u minama zagađenim područjima po školama u cijeloj Hrvatskoj



2. SUSRETI DJECE „MALI SMO DIO VAŠEG VREMENA A 
VRIJEME ČINI SVOJE, ŠTO ČINITE VI?”

• Pula, Vodice, Topusko i najveći broj na HOC Bjelolasica

• sportska natjecanja, likovna, literarna i glazbena radionica

• u prosjeku oko 200 djece





3. SJEĆANJE NA POGINULU DJECU U 
DOMOVINSKOM RATU „MALI KRIŽ-VELIKA ŽRTVA”

• svake godine krajem mjeseca svibnja u Slavonskom 
Brodu

• polažu se vijenci, svijeće, te 402 bijele ruže uz 
prigodan program

• 2016. godine podignut spomenik poginuloj djeci 
„Prekinuto djetinjstvo” (Ministarstvo hrvatskih 
branitelja i Grad Sl. Brod)

• nedovršena slagalica – nedovršena životna priča, 
prekinuta životna nit







4. OBLJETNICE STRADAVANJA

• „Putevima sjećanja na civilne žrtve Domovinskog rata”

• Baćin, Voćin, Bučje, Škabrnja, Borovo Komerc

• dani sjećanja na Vukovar

• sve obljetnice Domovinskog rata

• otkrivanje spomen obilježja na mjestu masovnih grobnica





5. SPORTSKO REKREATIVNI I KREATIVNI SUSRETI 
CIVILNIH STRADALNIKA

• svake godine krajem rujna

• tradicionalno dugi niz godina u Primorsko-
goranskoj županiji

• sportske discipline, društvene igre, kreativna 
radionica, druženje uz tombolu

• radni dio – Aktualni sat (rasprava o svim 
pitanjima i problemima civilnih stradalnika)





• 1999. godine premijerno u Dubrovniku prikazan film „Stradanje civila 
u Domovinskom ratu” (financiralo Ministarstvo hrvatskih branitelja)

• sudjelovali smo na predstavljanju portala Dani ponosa posvećenog 
Domovinskom ratu na HRT-u

• U partnerstvu SUOZNHB i UDPNHBDR obilježavamo MEĐUNARODNI 
DAN NESTALIH 30. kolovoza



MEĐUNARODNI DAN NESTALIH



POČETAK NOVOG RAZDOBLJA…

• Od 2014. godine ZUHCSDR financira se i od Nacionalne 
zaklade za razvoj civilnog društva

• Institucionalna podrška 

• Centri znanja za društveni razvoj u području 
unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i 
stradalnika iz Domovinskog rata

• Efikasniji i produktivniji svakodnevni rad uz 
zapošljavanje

• Omogućeno opremanje Zajednice, te sam rad



UKLJUČIVANJE U CENTRE ZNANJA

• 9-ti Centar znanja

• Napredak 

• Edukacije

• Znanje

• Uspješan svakodnevni rad

• Napredak Udruge kao i napredak pojedinca i društva

U području unaprjeđenja kvalitete 
življenja hrvatskih branitelja i 
stradalnika iz Domovinskog rata



EDUKACIJE U ORGANIZACIJI ZUHCSDR:

1. „Tehnike uspješnog komuniciranja s javnošću”

• Približena važnost dvosmjerne komunikacije

• Pojam odnosa s javnošću

• Tehnike i alati kojima se postiže uspješna komunikacija s ciljanom 
populacijom 

• Kako napisati priopćenje za medije

• Kako u izjavi za medije prenijeti ključne poruke





2. „Javne politike u Hrvatskoj”

• Pojam javnih politika

• Elementi i ciljevi javnih politika

• Akteri

• Ciljne skupine

• Proces stvaranja javnih politika

• Značajke resora u RH





EDUKACIJE U ORGANIZACIJI NACIONALNE ZAKLADE

• Sudjelovali smo na edukacijama:

• E-učenje

• Izobrazba o prijavi natječaja u sklopu 
Europskog socijalnog fonda

• Kvalitetna priprema prijava na ESF natječaje

• Društveno poduzetništvo u teoriji i praksi



PLAN ZA KRAJ 2018. I 2019. GODINU 

• Za kraj 2018. godine:

1. Okrugli stol – Zakon o civilnim stradalnicima

2. Tribina „Psihološke posljedice rata na djecu žrtve rata”

• 2019. godina:

1. Pravila Protokola i poslovni bonton

2. Javni nastup i komunikacija na društvenim mrežama



MEĐUNARODNA RAZINA

• Aktivnosti na regionalnoj i međunarodnoj razini

• Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) – značajna uloga u 
traženju nestalih osoba

• Osnovana 1996. godine (Bill Clinton, Summit G-7, LYON, Francuska)

• Aktivnost započela na Zapadnom Balkanu sa sjedištem u Sarajevu 
radeći na ubrzavanju rješavanja pitanja nestalih osoba

• ZUHCSDR zajedno sa SUOZNHB članica je Regionalne koordinacije 
udruga obitelji nestalih osoba s područja bivše Jugoslavije



• Okupljene udruge nestalih s područja 
Hrvatske, BIH, Srbije, Kosova i Crne gore

• Neformalno od 2005. godine, formalno od 
2011. godine

• Na regionalnim konferencijama i sastancima 
s Vladinim komisijama za nestale pokušava 
se zajedničkim nastojanjima ostvariti 
napredak u rješavanju pitanja nestalih osoba

• Radeći sustavno i aktivno na pitanju 
rješavanja nestalih osoba održavaju se 
sastanci s predsjednicima u regiji i 
institucijama 





• 2014. godine u Mostaru predsjednici 
država regije potpisali su Deklaraciju o 
nestalima

• Sudjelovali članovi Upravnog odbora 
regionalne koordinacije (iz Hrvatske 
Slavica Marinović – ZUHCSDR i Ljiljana 
Alvir - SUOZNHB)



• 21. ožujka 2017. godine sudjelovali smo na Konferenciji 
„Rasvjetljavanje istine o nestalim braniteljima i civilima u 
Domovinskom ratu” u Europskom parlamentu u organizaciji 
zastupnika EP Ivice Tolića



SASTANAK „PROFILI NESTALIH” 

• Clarence House u Londonu
• 8. ožujka 2017. godine 
• Princ od Walesa
• Uloga država u regiji u rješavanju 

pitanja nestalih osoba



• 10. srpnja 2018. godine 

• Summit Zapadnog Balkana

• St. James palača

• Princ od Walesa primio predstavnike 
obitelji nestalih zajedno sa 
državnicima sudionicima Summita



• Serge Brammertz

• Sastanak s predstavnicima ZUHCSDR

• Sastanak o obitelji nestalih s generalnim 
direktorom MOCK gospodinom Daccordom



BUDUĆNOST

• Projekti

• Edukacije

• Usavršavanja

• Razvijanje ljudskih potencijala

• Istraživanja

• EU fondovi

• Partnerstva i suradnja



„Obrazovanje je društveni proces, obrazovanje je razvoj, obrazovanje 
nije priprema za život, on je život sam.”

John Dewey



HVALA NA PAŽNJI!


