* podaci navedeni u prezentaciji, odnose se na stanje u veljači, 2020.
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Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj (Daruvar, Petrinja, Sinj, Šibenik)
Integrirani informacijski sustav Ministarstva hrvatskih branitelja
Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - 1
Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - 2
Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - 3
Promicanje društvenog poduzetništva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, organizacija civilnog
društva i zadruga braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata
Jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike
Domovinskog rata
Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata
Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece
dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata
Stručno usavršavanje djelatnika Ministarstva hrvatskih branitelja
Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog
rata
Društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, organizacija civilnog društva i
zadruga braniteljske i stradalničke populacije – Podrška i promocija

Korisnici

Svrha

• 1. poziv namijenjen isključivo udrugama iz
Domovinskog rata

• Pružanje izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske
branitelje i stradalnike Domovinskog rata

Korisnik

• Ministarstvo hrvatskih branitelja - osigurava financijska sredstva, inicira
poziv, izrađuje pripremnu dokumentaciju, sudjeluje u izradi poziva za
dostavu projektnih prijedloga, sudjeluje u ocjenjivanju

PT1

• Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje poziv

PT2

• Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva- zaprima prijave, ocjenjuje
prijave, kontrolira provedbu
• 17. rujna 2018. održana info radionica
• 12. ožujka 2019. godine održana provedbena radionica za korisnike
• 27. i 28. svibnja 2019. godine održala se druga radionica

1. poziv

• objavljen 3. kolovoza 2018.
• obustavljen 1. listopada 2018. (zaprimljene projektne prijave iznad 105% ukupno
raspoloživih sredstava)
• 22. veljače 2019. potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava sa 17 udruga iz DRa (29,3 mil. kn)

2. poziv

• objavljen 29. ožujka 2019.
• obustavljen 1. travnja 2019. (zaprimljene projektne prijave iznad 105% ukupno
raspoloživih sredstava)
• 25. veljače 2020. potpisano 29 ugovora ukupne vrijednosti 51,2 milijuna kuna

Poboljšanje pristupa
visokokvalitetnim
psihosocijalnim i
socijalnim uslugama
za hrvatske branitelje
i stradalnike DR

Provedba projekata

Prihvatljivi prijavitelji:
udruge iz
Domovinskog rata,
zadruge hrvatskih
branitelja, dr. pravni
subjekti

Korisnici

Svrha

• zadruge hrvatskih branitelja i udruge iz Domovinskog rata
• udruge i zadruge koje već posluju kao društvena
poduzeća,
• udruge i zadruge koje svoje poslovanje žele transferirati
na društveno poduzetništvo

• projekti društvenog poduzetništva

Sektorski nadležno tijelo

• Ministarstvo hrvatskih branitelja

PT1

• Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

PT2

• Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Prihvatljivi prijavitelji –
nezaposleni:

Povećanje održivog
samozapošljavanja
ciljne skupine

- hrvatski branitelji
- djeca smrtno stradalih
ili nestalih hrvatskih
branitelja iz DR-a
- djeca dragovoljaca iz
DR-a
- djeca HRVI-ja iz DR-a
•
•

dodjela potpora za samozapošljavanje
organizacija tribina za informiranje i promicanje (3 ciklusa, 20
lokacija)

•

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 18.
listopada 2019. godine
Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje objavljen
7. siječnja 2020. godine

•

- 2018. i 2019. ishođene građevinske
dozvole za sve četiri lokacije

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
potpisan krajem 2019. godine
- predviđeno trajanje izgradnje: 18
mjeseci

Daruvar, Petrinja, Sinj i Šibenik

Ciljevi

Partneri

Projektne aktivnosti

• ubrzavanje ostvarivanja statusa i statusnih prava hrvatskih
branitelja i stradalnika Domovinskog rata
• očuvanje iznimno vrijednog arhivskog gradiva iz
Domovinskog rata

• Ministarstvo obrane, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
centar Domovinskog rata, Javna ustanova Memorijalni centar
Domovinskog rata Vukovar, Ministarstvo unutarnjih poslova
(suradnik na projektu)

• U tijeku je proces terenske obrade gradiva

Cilj

• doprinijeti razvoju stručnih kompetencija ciljanih skupina

Ciljane skupine

• stručnjaci koji pružaju psihosocijalnu skrb hrvatskim
braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata u PSP
Centrima, udrugama iz Domovinskog rata, braniteljskim
socijalno-radnim zadrugama

Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava

• Potpisan 18. listopada 2018. godine

Provedene aktivnosti:
• od 17. do 19 svibnja 2019. godine održan informativno-edukativni simpozij
• održano 14 grupa različitih specijalističkih edukacija koje su trajale od veljače do
kolovoza 2019. godine
• od 14. do 20. prosinca 2019. godine održano studijsko putovanje u Izrael s ciljem
podizanja razine znanja, informiranosti i vještina stručnjaka koji pružaju
psihosocijalnu skrb hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata
• Predstojeća aktivnost: završna aktivnost projekta, konferencija o razmjeni iskustava,
znanja i vještina planira se u travnju 2020. godine

PT 1

• Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

PT 2

• Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projektne aktivnosti

• aktivnosti usmjerene na osnaživanje kapaciteta pružatelja
usluga hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog
rata.
• provedba projekta obuhvaća jačanje kapaciteta područnih
jedinica Ministarstva i Centara za pružanje psihosocijalne
pomoći

• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 7. studenoga 2019.

• Trajanje projekta: svibanj 2017. – svibanj 2021.

Hrvatski branitelji i stradalnici DR
te članovi njihovih obitelji
•
•
•

olakšan pristup uslugama MHB-a
korisnici dobivaju pravovremenu i
kvalitetnu uslugu MHB-a
veća transparentnost rada javne
uprave

•

•

MHB
olakšana pravovremena i
kvalitetna potpora
korisnicima - svi podaci
integrirani u jedinstvenu
bazu
racionalizacija resursa servisi za prihvat i dijeljenje
podataka s drugim tijelima
unutar sustava javne uprave

