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OPERATIVNI PLAN ZA 2021. GODINU
1. Plan rada Udruge za 2021. godinu sadrži:2. Plan aktivnosti obilježavanja obljetnica, blagdana i međunarodnihdogađanja i aktivnosti3. Projekti Udruge planirani za 2021. godinu

2. REDOVNE AKTIVNOSTI
Dan DržavnostiDan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih braniteljaDan Policije - ZadarDan svih svetihDan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara iŠkabrnje
Obljetnice blagdani – polaganje vijenaca sv. misa i prigodni programSjećanje na ubijenu djecu u Domovinskom ratu na području Zadarske županijeDan obrane Općine Poličnik – SuhovareDan obrane Općine ZemunikSjećanje na četveročlanu obitelj Čengić Ervenik - BenkovacObilježavanje akcije „Maslenica“ Kašić, Islam Latinski, Grad Zadar, Velebit –Pod-PragDan oslobađanja CrnogSjećanje na poginule branitelje otočkog bataljuna Škabrnja- Ražovljeva glavicaSjećanje na ubijene civile mještane Zatona ObrovačkogSjećanje na poginule branitelje pripadnike hrvatske ratne mornarice uNovigradu- polaganje vijenaca na spomen obilježju poginulim hrvatskimbraniteljima, ubijenim i nestalim civilima PaljuvaSpomen dan stradanja franjevačkog samostana - KarinSjećanje na ubijene civile mještane Medviđe - BenkovacSjećanje na poginule branitelje 7. Gardijske brigade - SuhovareSjećanje na poginulog branitelja Nenada Mataka - ZadarSjećanje na ubijene i prognane mještane Smilčića – Benkovac

http://www.uhcsdr.hr


Sjećanje na poginule mještane Raštevića – BenkovacSjećanje na ubijenog civila Nikolu Žilića – Podgrađe – BenkovacSjećanje na poginule branitelje pripadnike baze Zemunik – Sukošan -ŠkabrnjaDani Zadarske županijeDani Općine BibinjeSjećanje na žrtve Bleiburga – ZadarDan Grada Benkovca - BenkovacSjećanje na ubijene civile Rodaljica – BenkovacSjećanje na poginulog branitelja Antu Rudana - ZadarObilježavanje osnutka 112. Brigade – ZadarObilježavanje osnutka 7. Domobranske pukovnije - ZadarDan Općine ZemunikDan Općine PakoštaneDan Općine PoličnikSjećanje na ubijene civile i poginule hrvatske branitelje mještane VukšićaSjećanje na ubijenu obitelj Baković – Pakoštane VranaObljetnica osnutka Otočkog bataljuna – ZadarBaćin sjećanje na ubijene civile mještane Baćina – Hrvatska DubicaDan obrane Grada Zadra (4 dana) Zadar- Ploča- DračevacSvi Sveti - ZadarSvi Sveti - masovna grobnica u Škabrnji i Biljanima DonjimSvi Sveti - BenkovacObilježavanje osnutka Specijalne jedinice policije „Poskoci“- ZadarDan Općine ŠkabrnjaSjećanje na Škabrnjske žrtveSjećanje na žrtve NadinaVečer sjećanja na Škabrnju i Vukovar OŠ Bartul KašićDan Grada Zadra blagdan Sv. KrševanaSjećanje na ubijene civile mještane Šopota – BenkovacMeđunarodni Dan osoba sa invaliditetomSjećanje na poginule civile i branitelje mještane LisičićaSjećanje na poginule hrvatske branitelje u Pristegu - BenkovacSjećanje na ubijene civile mještane Gornji Marinovići - BenkovacSjećanje na ubijene civile i poginule hrvatske branitelje mještane Pridrage
Mimohod - NovigradMimohod - Bokanjac - Ploča - DračevacMimohod svjetlosti – Zadar Vukovarska ulicaMimohod - Nadin – ŠkabrnjaHodočašće branitelja i civila – Marija Bistrica
Sastanci Izvršnog i Nadzornog odbora udruge 9 sastanakaZajednice udruga 6 sastanakaKoordinacije udruga 5 sastanaka



Braniteljskih udruga Zadarske županije 3 sastankaGrad Zadar – izgradnja spomenika 3 sastankaZadarska županija 3 sastankaMinistarstvo hrvatskih branitelja 2 sastanka
Kulturna događanja
Nadoplata ortopedskih pomagalaPosjet starim i nemoćnimPomoć socijalno ugroženimRješavanje mnogih problema i ostvarivanje prava donošenjem novog Zakona ocivilnim stradalnicima Domovinskog rata
3. Projekti/programi Udruge
Sjećanje na ubijenu djecu u Domovinskom ratu na području Zadarskežupanije.Zajedno sa roditeljima i obitelji ubijene djece na dan stradavanja posjetitićemo grobno mjesto dvadeset dvoje djece, položiti cvijeće i zapaliti svijeću.
Dokumentarni film redatelja i scenariste Luke Klapana „Glas Medviđe“ i„Bruški Martirij“ je posveta nedužnim civilima koji su okrutno ubijeni nasvojim ognjištima tijekom Domovinskog rata. Ovim filmom osim pijetetaželimo iskazati poštovanje te štititi njihovo zasluženo dostojanstvo koje imnikada ne smije biti uskraćeno.Članovi udruge su svjedoci koji su ispričali svoje tužne priče o ubojstvu svojihčlanova obitelji koji su ubijeni na kućnom pragu. Udruga je u cijelostifinancirala troškove snimanja navedenih dokumentaraca.Udruga će organizirati projekciju filma „Glas Medviđe“povodom stradavanjamještana Medviđe u veljači u Gradskoj knjižnici Benkovac.Povodom obljetnice stradavanja civila mještana Bruške organizirati ćemoprojekciju filma „Bruški Martirij“ u prosincu u Gradskoj knjižnici Benkovac.
Video projekcija foto monografije „Hrvatski Anđeli“ i imena ubijenih civila uDomovinskom ratu na području Zadarske županije
Imenovanje ulice Civilni stradalnici Domovinskog rata u Gradu Benkovcu.
Važan projekt postavljanje spomenika civilnim stradalnicima Domovinskograta Zadarske županije u Gradu Zadru. Udruga je odradila sve što nam jezadano:idejno rješenje, troškovnik, ljevaonica i kamenoklesara. Na inzistiranjeUdruge prihvaćena je i lokacija Perivoj Jarula (park stara Tehnička škola). Kadse stvore uvjeti za samu realizaciju konkretizirati će se sva pitanja koja supotrebna za samo okončanje ovog vrijednog projekta.



Redovna izvještajna skupština i 23. godišnjica osnutka Udruge hrvatskihcivilnih stradalnika Domovinskog rata Zadarske županije održati će se uožujku.Pozvati članstvo, goste i medije.Organizirati ćemo svetu misu za sve poginule branitelje i civile uDomovinskom ratu u crkvi Gospe od Zdravlja u Zadru.Upoznati članstvo sa financijskim izvješćem i izvješće o radu u 2020. godini,plan rada, aktivnosti i financijski plan za 2021. godinu, rasprava o podnijetimizvješćima, davanje riječi gostima, razno, zaključivanje Skupštine i domjenakza sve nazočne.
Tribina „Ratni zločin nad civilima“ u organizaciji naše Udruge održati će se usvibnju u Benkovcu. Suradnici navedene tribine MUP Zadar, odjel zaotkrivanje ratnog zločina u Zadarskoj županiji, Državno odvjetništvo Zadar iSplit. Na tribinu će biti pozvani: ministarstvo hrvatskih branitelja,gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić sa suradnicima, savjetnik za udrugegradonačelnika Zadra Tihomir Bakarić, obitelji ubijenih i poginulih civila(članovi udruge), obitelji poginulih branitelja, braniteljske i civilne Udruge.
Simpozij 2. „Otvaranje imenika – Ubijena i ranjena djeca u Domovinskomratu“ održati će se u Sisku. Na simpoziju će sudjelovati članovi Udruge,roditelji poginule djece i ranjena djeca.
Susret sjećanja na poginulu djecu u Domovinskom ratu „MALI KRIŽ –VELIKA ŽRTVA“.Roditelji i obitelj poginule djece sudjelovat će na ovom tužnom sjećanju 21.do 23. svibnja u Slavonskom Brodu. Zbog daljine puta i starosne dobi roditeljai obitelji poginule djece na put krećemo 21. svibnja, povratak 23. svibnja.Zajednica udruga sufinancirati će 50% troškova a drugi dio sufinancirati ćenaša Udruga.
Međunarodni Dan nestalih branitelja i civila pod nazivom „GDJE SU NAŠINAJMILIJI? POMOZITE DA IH PRONAĐEMO“Međunarodni Dan nestalih održati će se 30. kolovoza na kojemće sudjelovati sedam članova udruge obitelji nestalih civila.Zbog daljine puta i starosne dobi na put ćemo krenuti 29. kolovoza.
Posjetit Gradu heroju - VukovarPedeset članova udruge će posjetiti Grad Vukovar (2 dana) u rujnu 2021.godine.U Vukovaru na Memorijalnom groblju i Ovčari položiti ćemo vijence i zapalitisvijeće te obići Vukovarsku Bolnicu, Vodotoranj i sva spomen obilježja.



Udruga će organizirati premjeru filma „OTKRHNUTI“ redateljice iscenaristice Slavice Šnur u Zadru. Članica udruge majka ubijene djecesvjedoči u filmu o ubojstvu svoje cijele obitelji.
Udruga će organizirati premjeru filma „HRVATSKI ANĐELI RATA“redatelja Jakova Sedlara u Zadru. Članovi udruge roditelji, braća i sestreubijene djece u Domovinskom ratu su svjedoci u filmu o ubojstvu istradavanju Hrvatskih anđela. Dio filma snimljen je u našoj Udruzi.
Športsko kreativni- rekreativni susret hrvatskih civilnih stradalnikaDomovinskog rata hrvatske održati će se u rujnu.Športske igre, kreativne i rekreativne radionice, druženje i aktualni sat –Problematika hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata.
Večer sjećanjaPovodom Dana sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata organizirati ćemoVečer sjećanja 15. studenog u Gradskoj knjižnici Benkovac. Izložiti ćemo fotomonografiju ubijene djece u Domovinskom ratu na području Zadarskežupanije.
Edukacije
Izobrazbe i koordinacijski sastanci Zaklade za razvoj civilnog društva
Sve aktivnosti i problemi sa kojima se budemo susretali biti će popraćeniputem medija i stranica Udruge.
Plan rada Udruge za 2021. godinu prezentiran je članovima Izvršnog odbora iusvojen na sastanku odbora koji je održan 25. rujna 2020. godine.
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