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Klasa:127-01/01-01/01 
Ur.broj:364-40-21-66 
Čakovec,28.12.2021. 

Središnji odbor Podružnice UDVDR-a  Međimurske županije na sjednici održanoj 28.12.2021. godine u  
Mihovljanu, Društveni dom Mihovljan, jednoglasno je usvojio  

PROGRAMA RADA  
UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA  

PODRUŽNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU 
 

SIJEČANJ 
*pružati pomoć oko organiziranja Izvještajno-Izbornih Sabora  Ogranaka 

*putem Ogranaka  kontinuirano djelovati na prijemu članova Udruge 

*obilježiti obljetnicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 
*organizirati javnu tribinu na temu novi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  
*pružanje pomoći članovima Udruge kod ostvarivanja prava sukladno Zakonu o  pravima hrvatskih  branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
*posredovanje kod zapošljavanja nezaposlenih članova Udruge sukladno Programu  i mjerama Ministarstva branitelja i  o 
Sporazumu između Ministarstva hrvatskih branitelja i Podravke dd 
*uključivanje članova Udruge u programe institucija i humanitarnih udruga za socijalnu pomoć, zaklada hrvatskih 
branitelja 
*redovito informiranje članstva i pučanstva o radu i aktivnostima Udruge putem sredstava javnog priopćavanja 
*ostvariti suradnju sa Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata na razini županije putem Koordinacije i vođenje 
koordinacije 
*nastaviti  suradnju sa djelatnicima Centra za psiho-socijalnu pomoć hrvatskih branitelja domovinskog rata  Čakovec 
*ostvariti uspješnu suradnju sa nositeljima vlasti na svim razinama s ciljem rješavanja problema naših članova 
* zatražiti od MORH izložbeni primjerak helikopter- PZ top i radar za Muzejski postav Domovinskog rata na otvorenom u 
Pribislavcu 

VELJAČA 
*pružati pomoć  oko organiziranja Izvještajno-Izbornih Sabora  Ogranaka 

*održati Izborni  Sabor UDVDR-a  Podružnice  Međimurske županije 

*putem Ogranaka kontinuirano djelovati na prijemu članova Udruge 

*uključivanje članova u fašničke aktivnosti na nivou ogranaka 

*organizirati  za članove Udruge  osnovni informatički tečaj i osposobljavanje na računalu u word, exel, pp i ineternet okružju 

*obilježavanje obljetnica pogibije  poginulih hrvatskih branitelja s područja Međimurske županije 
*pružanje pomoći članovima Udruge kod ostvarivanja prava sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
*posredovanje kod zapošljavanja nezaposlenih članova Udruge sukladno Programu  zapošljavanja i mjerama Ministarstva 
branitelja 
*provoditi  posmrtnu pripomoć iz vlastitog fonda 
*uključivanje članova Udruge u programe institucija i humanitarnih udruga za socijalnu pomoć Zaklada hrvatskih 
branitelja 
* pružanje pomoći oko osnivanja braniteljskih zadruga 

*redovito informiranje članstva i pučanstva o radu i aktivnostima Udruge putem sredstava javnog priopćavanja 
*ostvariti  suradnju sa Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata na razini županije putem Koordinacije i vođenje 
koordinacije 
*nastaviti  suradnju sa djelatnicima  Centra za psiho-socijalnu pomoć hrvatskih branitelja domovinskog rata Čakovec 
*ostvariti uspješnu suradnju sa nositeljima vlasti na svim razinama s ciljem rješavanja problema naših članova 
*organiziranje, pripremu za pisanje i izdavanja knjige “Međimurje u Domovinskom ratu 1991-1996.g.”  
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OŽUJAK 
*pružati pomoć oko organiziranja Izvještajno-Izbornih Sabora  Ogranaka 

*putem Ogranaka  kontinuirano djelovati na prijemu članova Udruge 

*ažurirati evidenciju članova Udruge sukladno Statutu i Zakonu o Udrugama 

*organiziranje pripreme za pisanje  knjige “Međimurje u Domovinskom ratu 1991-1996.g.”  
*uključivanje u akciju Odjela za humanitarnu djelatnost pomoći studentima djece- višečlanih obitelji nabavom prijenosnih 
računala. 
*organizirati  za članove Udruge  osnovni informatički tečaj i osposobljavanje na računalu  u  word, exel, pp i ineternet 
okružju 

*obilježavanje obljetnica pogibije  poginulih hrvatskih branitelja s područja Međimurske  županije. 
*pružanje pomoći članovima Udruge kod ostvarivanja prava sukladno Zakonu o  pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
 *posredovanje kod zapošljavanja nezaposlenih članova Udruge sukladno Programu i mjerama Ministarstva branitelja 
* provoditi  posmrtnu pripomoć iz vlastitog fonda  
*pružanje pomoći oko osnivanja braniteljskih zadruga 
*redovito informiranje članstva i pučanstva o radu i aktivnostima Udruge putem  sredstava javnog priopćavanja 
*ostvariti  suradnju sa Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata na razini  županije putem Koordinacije i vođenje 
koordinacije 
*nastaviti  suradnju sa djelatnicima Centra za psiho-socijalnu pomoć hrvatskih branitelja domovinskog rata  Čakovec 
*ostvariti uspješnu suradnju sa nositeljima vlasti na svim razinama s ciljem rješavanja  problema naših članova 
 

TRAVANJ 
*uključivanje hrvatskih branitelja i članove Udruge u ekološke akcije čišćenja koje provodi lokalna   uprava i samouprava 
 *ažurirati evidenciju članova Udruge sukladno Statutu i Zakonu o Udrugama 
*obilježavanje obljetnica pogibije  poginulih hrvatskih branitelja s područja Međimurske županije 
*pružanje pomoći članovima Udruge kod ostvarivanja prava sukladno Zakonu o   pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
*posredovanje kod zapošljavanja nezaposlenih članova Udruge sukladno Programu i mjerama Ministarstva branitelja 
 *provoditi  posmrtnu pripomoć iz vlastitog fonda  
*iniciranje rješavanja  pitanja ratnih odličja zaslužnim članovima 
*redovito informiranje članstva i pučanstva o radu i aktivnostima Udruge putem  sredstava javnog priopćavanja i 
održavanje tiskovnih konferencija 
* uključiti se u obilježavanje Dana Međimurske županije 
* sudjelovati sa Počasnim zdrugom na smotri povijesnih postrojbi 
 

SVIBANJ 
* obilježiti 27. obljetnicu VRO Bljesak 

* organizirati 23. Sportsko natjecanje hrvatskih branitelja Međimurske županije u ribičiji lov udicom na plovak  

* intenzivirati međunarodnu suradnju s Zvezom VVS Ljutomer i SEVER Murska Sobota,  obnoviti suradnju s ZVVZ Lendava  i 
Udrugom dragovoljaca  i veterana HVO  iz Orašja u okviru međunarodne suradnje 
*obilježavanje obljetnica pogibije  poginulih hrvatskih branitelja s područja Međimurske  županije 
*organizirati  javne tribine u vezi Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji 
*pružanje pomoći članovima Udruge kod ostvarivanja prava sukladno Zakonu o   pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
 *posredovanje kod zapošljavanja nezaposlenih članova Udruge sukladno Programu i mjerama Ministarstva branitelja 
*provoditi  posmrtnu pripomoć iz vlastitog fonda  
*iniciranje rješavanja  pitanja ratnih odličja zaslužnim članovima 
*redovito informiranje članstva i pučanstva o radu i aktivnostima Udruge putem sredstava javnog priopćavanja i 
održavanje tiskovnih konferencija 
* organizirati i održati 28. Sportsko natjecanje dragovoljaca i veterana domovinskog rata Međimurske županije u Kotoribi 
 * organizirati 9. Susrete djece-unuka  hrvatskih branitelja domovinskog rata  u Kotoribi 
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LIPANJ 
 *obilježavanje obljetnica pogibije  poginulih hrvatskih branitelja s područja Međimurske županije 
*kontinuirani rad na dopuni stalne izložbe ratnih fotografija domiciljnih postrojbi-Spomen   soba domovinskom ratu u 
Muzeju Međimurja Čakovec 
*pružanje pomoći članovima Udruge kod ostvarivanja prava sukladno Zakonu o  pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
*posredovanje kod zapošljavanja nezaposlenih članova Udruge sukladno Programu i mjerama Ministarstva branitelja 
provoditi  posmrtnu pripomoć iz vlastitog fonda 
*kontinuirano djelovati na promidžbi o događajima i tijeku Domovinskog rata, o   sudjelovanju Međimurja i međimuraca u 
njemu, organiziranje okruglih stolova 
*redovito informiranje članstva i pučanstva o radu i aktivnostima Udruge putem   sredstava javnog priopćavanja i 
održavanje tiskovnih konferencija 
*organizirati obilježavanje 31. obljetnice zaustavljanja tenkova JNA  u Mursko Središću 
 

SRPANJ 
*uključivanje hrvatskih branitelja i članova Udruge u radne aktivnosti na suzbijanju ambrozije, 

*obilježavanje obljetnica pogibije  poginulih hrvatskih branitelja s područja Međimurske županije. 
*kontinuirani rad na dopuni stalne izložbe ratnih fotografija domiciljnih postrojbi-Spomen soba domovinskom ratu u Muzeju 
Međimurja Čakovec 
*provođenja različitih oblika humanitarnih aktivnosti za pomoć članovima Udruge, hrvatskim braniteljima i drugim kojima 
je pomoć potrebita. 
*pružanje pomoći članovima Udruge kod ostvarivanja prava sukladno Zakonu o   pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
 *posredovanje kod zapošljavanja nezaposlenih članova Udruge sukladno Programu i mjerama Ministarstva branitelja 
* provoditi  posmrtnu pripomoć iz vlastitog fonda  
*redovito informiranje članstva i pučanstva o radu i aktivnostima Udruge putem  sredstava javnog priopćavanja 

KOLOVOZ 
*obilježavanje 27. obljetnice VRO „Oluja“  -u Čakovcu i Kninu, 
* uključiti se u obilježavanje svih značajnih nadnevaka iz povijesti hrvatskog  naroda, polaganjem vijenca  Dan 
domovinske zahvalnosti, pobjede i hrvatskih branitelja 
*organizirati biciklijadu za Dan domovinske zahvalnosti” z peciklinom protiv zaborava” 

*organizirati memorijalne sportske susrete  za poginule hrvatske branitelje na nivou Ogranaka 
*obilježavanje obljetnica pogibije  poginulih hrvatskih branitelja s područja  Međimurske županije. 
*sudjelovati sa djecom hrvatskih branitelja na Državnim susretima djece u Savudriji 
*pružanje pomoći članovima Udruge kod ostvarivanja prava sukladno Zakonu o  pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
*posredovanje kod zapošljavanja nezaposlenih članova Udruge sukladno Programu i mjerama Ministarstva branitelja 
*provoditi  posmrtnu pripomoć iz vlastitog fonda  
*redovito informiranje članstva i pučanstva o radu i aktivnostima Udruge putem  sredstava javnog priopćavanja 

RUJAN 
*organiziranje  promocije knjiga vezanih uz Domovinski rat 

*organizirati  obilježavanja 31. obljetnice Dana oslobođenja Međimurja 1991. i  Dan međimurskih branitelja 
*sudjelovati na 23. ribičkom natjecanju hrvatskih branitelja i IDR-a  RH u Dugom Selu 
*obilježavanje obljetnica pogibije   poginulih hrvatskih branitelja s područja Međimurske županije. 
*organiziranje izložbi slika članova Udruge 
*pružanje pomoći članovima Udruge kod ostvarivanja prava sukladno Zakonu o   pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
*posredovanje kod zapošljavanja nezaposlenih članova Udruge sukladno Programu i mjerama Ministarstva branitelja 
*provoditi  posmrtnu pripomoć iz vlastitog fonda  
*uključivanje članova Udruge u programe institucija i humanitarnih udruga za socijalnu pomoć Fond za stipendiranje 
*kontinuirano djelovati na promidžbi o događajima i tijeku Domovinskog rata, o  sudjelovanju Međimurja i međimuraca u 
njemu, organiziranje okruglih stolova 
*redovito informiranje članstva i pučanstva o radu i aktivnostima Udruge putem  sredstava javnog priopćavanja 



* organizirati predavanje o oslobođenju Međimurja za učenike OŠ u Međimurju 
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LISTOPAD 

*sudjelovati na  31. Hodočašću vojske, policije i  hrvatskih branitelja u Mariji Bistrici 

* uključiti se u obilježavanje svih značajnih nadnevaka iz povijesti hrvatskog  naroda, polaganjem vijenca  Dan neovisnosti, 
 *u okviru svojih mogućnosti uključiti se u humanitarnu djelatnost za pomoć svojih članovima i za potrebe korisnika 
Karitasa zagrebačke nadbiskupije i Sisačke biskupije, prikupljanjem krumpira i jabuka 
* sudjelovanje  na 25. svehrvatskom sportskom natjecanju  dragovoljaca i veterana  Domovinskog rat u RH otok Pag   

*obilježavanje obljetnica pogibije poginulih hrvatskih branitelja s područja Međimurske županije. 
*pružanje pomoći članovima Udruge kod ostvarivanja prava sukladno Zakonu o  pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
 * provoditi  posmrtnu pripomoć iz vlastitog fonda  
*uključivanje članova Udruge u programe institucija i humanitarnih udruga za  socijalnu pomoć – Fond za stipendiranje,  
 *redovito informiranje članstva i pučanstva o radu i aktivnostima Udruge putem  sredstava javnog priopćavanja i 
održavanje tiskovnih konferencija 

STUDENI 
*uključiti  se u obilježavanje svih značajnih nadnevaka iz povijesti hrvatskog  naroda, polaganjem vijenca  Svi sveti 
*organizirati i održati Osnivački Sabor Kluba sudionica Domovinskog rata 
*u suradnji s Županijom, Gradom, Srednjim školama i OŠ s područja Grada organizirati kolonu sjećanja za žrtvu 
Vukovara pod nazivom “I u mom gradu Vukovar svijetli”povodom  31. obljetnice, . 
*organiziranje posjeta članova Udruge bojištima sudjelovanja domiciljnih postrojbi u Vukovar 
*obilježavanje obljetnica pogibije poginulih hrvatskih branitelja s područja Međimurske županije 
*pružanje pomoći članovima Udruge kod ostvarivanja prava sukladno Zakonu o   pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
 *provoditi  posmrtnu pripomoć iz vlastitog fonda  
*redovito informiranje članstva i pučanstva o radu i aktivnostima Udruge putem  sredstava javnog priopćavanja 

PROSINAC 
*sudjelovali u obilježavanju 31. obljetnice Dana oslobođenja Lipika, 
*angažirati se na praktičnoj primjeni i realizaciji Povelje o suradnji  grada Čakovca i grada Lipika 
*organiziranje posjeta članova Udruge bojištima sudjelovanja domiciljnih postrojbi Zapadna slavonija  
*u okviru svojih mogućnosti uključiti se u humanitarnu djelatnost za pomoć svojih članovima i za potrebe korisnika 
Karitasa zagrebačke nadbiskupije i Sisačke biskupije.  
*obilježavanje obljetnica pogibije poginulih hrvatskih branitelja s područja Međimurske županije. 
*pružanje pomoći članovima Udruge kod ostvarivanja prava sukladno Zakonu o   pravima hrvatskih branitelja iz     
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
 *provoditi  posmrtnu pripomoć iz vlastitog fonda  
*redovito informiranje članstva i pučanstva o radu i aktivnostima Udruge putem  sredstava javnog priopćavanja 
*osigurati i podijeliti prigodne slatke poklon pakete djeci članova Udruge do 12. godina starosti 
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