AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODBORA UDRUGE U PRVOM KVARTALU 2014. GODINE
U prvom kvartalu ove godine Upravni odbor naše udruge održao je tri sjednice, o čemu Vas
ovom prigodom informiramo. Iz aktivnosti navodimo neke značajnije poduzete korake.
Izvještaj o našem volonterskom radu
Ministarstvu socijalne skrbi podnijeli smo izvještaj o dragovoljnom – volonterskom radu
naših 16 članova u protekloj 2013. godini. Ostvareno je 4370 volonterskih sati u doprinosu
funkcioniranja naše udruge na raznim poljima djelovanja.
Prijedlog novog sporazuma za održavanje pokroviteljstva komemoracije na Trokutu
Dosadašnjim sporazumom o održavanju godišnje komemoracije poginulim hrvatskim
braniteljima na lokaciji Trokut-Novska izmjenjivale su se tri županije. God. 2012. organizaciju
je provodila Koprivničko-križevačka županija, prošle godine je pokrovitelj i organizator bila
naša Zagrebačka županija, a ove godine je red na Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
U dogovoru s predsjednikom županijske skupštine Sisačko-moslavačke Željkom Soldom
predložili smo njihovo uključivanje u 2015. godini čime bi ciklus bio zatvoren. Očekujemo
njihovo prihvaćanje partnerstva u prvom polugodištu ove godine.
Akcija doškolovanja nezaposlenih branitelja se nastavlja u 2014.godini
Protekle dvije godine uspjeli smo s partnerima Ministarstvom branitelja, Zagrebačkom
županijom, gradovima Samobor i Sveta Nedjelja osigurati sredstva za doškolovanje 49
nezaposlenih branitelja koji su uspješno završili proces prema svom nahođenju za što su se
opredijelili. Sedmero od njih do danas su zahvaljujući tom procesu doškolovanja uspjeli naći
zaposlenje. Ove godine odobreno je još za preostala sredstva doškolovanje Ivice Držanića za
vozača viljuškara, te Branku Ahlinu za stručnu spremu vozača kamiona kod Srednje
strukovne škole u Samoboru.

Uspješno završeno doškolovanje

Aktivnosti odbora za socijalnu skrb naše udruge
Svakodnevno smo svjedoci pojave među članovima naše udruge teškog obolijevanja od
zloćudne bolesti. Naš odbor za socijalnu skrb dvojici teško oboljelih članova uspio je preko
Zagrebačke županije odjela za Socijalnu skrb ishoditi jednokratnu financijsku pomoć.
Znatan broj naših članova osim teškog zdravstvenog ima i teško materijalno stanje pa je
odbor poduzeo aktivnosti za prikupljanje sredstava najpotrebitijima. Kandidirali smo se
tražeći pomoć u rješavanju takvih slučajeva kod lokalne zajednice Samobor i Sveta Nedjelja,
te kod Zagrebačke županije. Očekujemo njihovu podršku tijekom ove godine. Ukoliko nam
sredstva budu odobrena definirat ćemo kriterije po kojima bi se raspodjela jednokratne
pomoći mogla rasporediti na najteže slučajeve koji osim zdravstvenih imaju i teško
materijalno stanje.
Studija ekonomske i društvene opravdanosti ulaganja u Dom za ratne veterane
Domovinskog rata Zagrebačke županije
Ministarstvo branitelja raspisalo je natječaj za socijalno i psihološko osnaživanje te podizanje
kvalitete življenja hrvatskih branitelja na kojeg smo kandidirali u veljači mjesecu. Ovim
projektom izrade studije želimo dokazati potrebu i opravdanost ulaganja u „Dom za ratne
veterane Zagrebačke županije“ jer prema preliminarnim podacima u takav dom bi bilo
potrebno smjestiti branitelje teškog zdravstvenog i materijalnog stanja iz cijele županije.
Ministarstvo branitelja trebalo bi preuzeti sa Ministarstvom socijalne skrbi financiranje
hladnog pogona takvog doma. Ministarstvu branitelja bi ovom studijom stvorili pretpostavku
da se može kandidirati za sredstva Europske unije u tu svrhu. Ovih smo dana od Ministarstva
branitelja dobili potvrdu da su proučili našu kandidaturu, te konstatiraju da projekt ispunjava
formalne uvjete natječaja. Sad očekujemo od Stručne skupine Ministarstva da vrednuje naš
projekt te predloži za iznos financiranja.
Održavanje Dana branitelja Zagrebačke županije 28. lipnja 2014. u Samoboru
Odbor za branitelje Zagrebačke županije usaglasio se da će se ove godine Dan branitelja
Zagrebačke županije održati u Samoboru 28. lipnja. Protokol će početi u 10oo sati u Parku
Domovinske zahvalnosti prigodnim programom. Nakon toga je u župnoj crkvi Sv. Anastazije
sveta misa za poginulih 340 branitelja Domovinskog rata koji su tu prije rata živjeli.
Neformalno druženje predviđeno je na prostoru platoa u bivšoj samoborskoj vojarni. Izložba
djela Ivana Lackovića biti će taj tjedan u maloj dvorani POU Samobor. Očekujemo odaziv
Predsjednik RH Dr. Ive Josipovića koji bi svojom nazočnošću uveličao našu manifestaciju. Od
strane braniteljskih udruga sa područja zagrebačke županije očekujemo oko 700 branitelja.
Liječenje psorijaze u Naftalanu u Ivanić Gradu
Zagrebačka županija u proračunu za 2014.godinu povećala je kvotu za liječenje od psorijaze u
Naftalanu sa 26 na 45 potrebitih iz braniteljske populacije na području iste. Po nekim
kriterijima na našu udrugu pripadaju 3 mjesta za liječenje po 10 dana na teret Zagrebačke
županije.

Projekt Spomen sobe Domovinskog rata u objektu 38. bivše samoborske vojarne
Grad Samobor je sa našom Udrugom -151.Br. potpisao 26.02.2013. godine Ugovor o zakupu
prostora u objektu bivše samoborske vojarne u površini 117,29m2.U objektu br.38. (bivša
zapovjedna zgrada) predviđena je prostorija od 104,2om2 za Spomen sobu Domovinskog
rata. Prema službenom stavu izrečenom od zamjenika gradonačelnika g. Željka Staneca
preostali 13.09m2 ugovoreno prostora predviđa nam se za rad naše udruge predvidjeti u
objektu nekadašnjeg saniteta sa drugim braniteljskim udrugama. U tu svrhu neophodno je u
mjesecu travnju izvršiti dopunu ili promjenu ugovora što će Grad Samobor predložiti.
Naša udruga će se ovaj mjesec kandidirati za sredstva Ministarstva branitelja za realizaciju
ove spomen sobe ,čime bi smo željeli riješiti nabavom i ugradnjom nove stolarije . Ovom
aktivnošću dokazujemo da smo ozbiljan partner Gradu Samoboru u realizaciji ovog projekta.
Ministarstvo socijalne skrbi ove godine planira uložiti svoja sredstva za rekonstrukciju
krovišta na cijelom objektu 38. za svoje potrebe Centra za socijalnu skrb-Samobor.
U Samoboru, 5.4.2014.

Spomen soba iz ptičje perspektive sa sanitarnim čvorom u prizemlju objekta 38.

