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Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata kroz 
2014. godinu sudjelovala je na niz obilježavanja datuma značajnih za 
Domovinski rat: Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti, Međunarodni dan 
nestalih osoba, 23. obljetnica utemeljenja 204. Vukovarske brigade, Dan 
neovisnosti Republike Hrvatske, Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2014. 

Posebno smo ponosni na sedmi po redu mimohod koji organizira naša Udruga 
20.11. u Vukovaru „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“. Prve godine putem 
od Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata do mjesta masovne 
grobnice na Ovčari koračalo je 50 ljudi, da bi u ovih sedam godina taj broj bio 
1800 osoba iz cijele Republike Hrvatske. Posebno nas vesele mladi kojih je 
svake godine sve više i koji su željni istine o Domovinskom ratu i promicanju 
iste.

Udruga je u 2014. godini vodila premijeru dokumentarnog filma „Sunčica“, te 
smo ostvarili odličnu suradnju sa Udrugom „Žene u Domovinskom ratu“. 
Posjetili su nas i pripadnici 4. Gardijske brigade iz Splita na njihovom putu „23 
krunice za 23 godine 4. Gardijske brigade“. Udruga se bavila humanitarnim 
pitanjem i pomoći građanima Republike Hrvatske, pa tu izdvajamo pomoć oko 
organizacije koncerta, kontakta sa ljudima i smještaja obitelji Milić iz Vukovara 
na liječenju u Švicarskoj za njihovu kćer Anabelu koja boluje od zloćudnog 
tumora. Posebno smo se angažirali oko prikupljanja pomoći, smještaja, 
obilaska i opremanja obitelji stradalih u poplavama u Posavini.  

UDPNHBDR trenutno ima devet županijskih podružnica koje provode vlastite 
projekte i obilježavanja. Na svim značajnim obilježavanjima u tim županijama 
sudjelovala je i naša Udruga. U 2014. godini Udruga je organizirala dvije 
edukativne radionice za članove Predsjedništva, te preko projekta koji 
financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva omogućila zaposlenje 
jedne osobe kojoj je osigurana jednodnevna edukacija. 

Godina 2014. pred UDPNHBDR i njene članove je postavila niz novih zadataka 
koji su zahtijevali predan rad i dobru međusobnu suradnju svih članova unutar 
UDPNHBDR i njenih Podružnica. Investirali smo svoja znanja i vještine u 
unaprjeđenje pojedinih projekata i lokalnu zajednicu, te planiramo nastaviti 
tim putem.

UVODNA RIJEČ
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Ovim putem zahvaljujemo svim donatorima na prepoznavanju rada i projekata 
UDPNHBDR, na podrškama koje su nam pružili i time omogućili još bolji i 
kvalitetniji rad. Posebno se zahvaljujemo svima koji su svoje dragocjeno 
vrijeme posvetili volontiranju u UDPNHBDR, svima koji su svoje znanje, 
vještine, vrijeme i ljubav posvetili promicanju vrijednosti Domovinskog rata te 
spomenu na sve poginule i nestale hrvatska branitelje i civile koji su svoje 
živote dali za slobodu Republike Hrvatske, ali i sve one hrabre, istinske 
branitelje koji su danas uz nas i s kojima zajedno širimo istinu i prenosimo 
znanje na mlade generacije.

S poštovanjem,

Igor Gavrić, mag.ing.
Predsjednik
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O Udruzi djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata (UDPNHBDR)

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata 
(UDPNHBDR) je jedinstvena, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna udruga u 
koju su dobrovoljno udružena djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata s područja cijele Republike Hrvatske. UDPNHBDR ima svoje 
Podružnice u 9 županija: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-
posavska, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-
križevačka, Karlovačka, Zadarska i grad Zagreb. 

Udruga aktivnim sudjelovanjem djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
radi na očuvanju digniteta i promicanju vrijednosti Domovinskog rata i 
poboljšanju kvalitete života djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata, kroz ostvarenje njihovih prava proisteklih iz Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 
Udruga organizirano i sustavno skrbi o očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, 
te časti i ugleda branitelja i žrtava Domovinskog rata; Udruga pomaže 
članovima oko uključivanja u psihosocijalne programe i druge zdravstvene 
aktivnosti poradi poboljšanja zdravstvenog stanja, eliminacije stresa i drugih 
zdravstvenih tegoba; radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva i djelovanja, Udruga 
osigurava članovima besplatnu pravnu pomoć. 

UDPNHBDR djeluje na principu ostvarenja ciljeva određenih Statutom udruge, 
sljedećim djelatnostima:

okupljanje djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog 
rata koja prebivaju ili borave na području Republike Hrvatske;
zaštita statusnih prava i interesa djece poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja Domovinskog rata informiranjem članova o njihovim 
zakonskim pravima i pružanjem pomoći u ostvarivanju tih prava;
zalaganje za socijalnu i pravnu zaštitu djece poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja Domovinskog rata;
osiguravanje uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja 
djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata;
pomoć djeci oko uključivanja u psiho-socijalne programe i druge 
zdravstvene aktivnosti poradi poboljšanja zdravstvenog stanja, 
eliminacije stresa i drugih zdravstvenih tegoba;
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osiguravanje članovima besplatne pravne pomoći;
djelovanje na ostvarivanju drugih prava i interesa članova (npr. 
organiziranje aktivnosti humanitarnog karaktera radi pružanja pomoći 
socijalno ugroženim članovima i njihovim obiteljima i sl.);
provođenjem djelatnosti prikupljanja financijskih i nefinancijskih 
sredstava za osiguranje kontinuiranog rada Udruge.
organizirana i sustavna skrb o očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, te 
časti i ugleda branitelja i žrtava Domovinskog rata (prikupljanje 
dokumentacije o Domovinskom ratu na svom području, poticanje i 
organiziranje postavljanja spomen obilježja Domovinskog rata i 
uređenja memorijalnog prostora, organiziranje posjeta mjestima 
pogibije i grobovima poginulih, te polaganje vijenaca za vrijeme crkvenih 
blagdana i državnih praznika u suradnji s udrugama proizašlim iz 
Domovinskog rata, organiziranje posjeta mjestima značajnih događaja iz 
Domovinskog rata i sl.);
sustavno djelovanje u pronalaženju nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata i ustrajanje u tom cilju do pronalaska i posljednjeg 
nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata;
poticanje na sudjelovanje Udruge u radu državnih i drugih institucija radi 
pronalaženja i kažnjavanja ratnih zločinaca;
organiziranje kongresa, okruglih stolova, tribina i radionica s tematikom 
vezanom za ostvarivanje ciljeva Udruge;
izdavanje knjiga, biltena, zbirki pjesama i prigodne literature.
Organiziranje sportskih susreta i srodnih aktivnosti.
suradnja s odgovarajućim lokalnim tijelima i drugim institucijama radi 
ostvarivanja ciljeva Udruge;
suradnja sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj
Udruga  obavlja i sve druge dopuštene aktivnosti te poslove kojima se 
ostvaruju ciljevi udruge.
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AKTIVNOSTI

Udruga je 2014. godine, kao i prethodnih godina, prijavljivala projekte na 
objavljene natječaje domaćih i međunarodnih donatora. U odnosu na 
prethodne godine, Udruga je u 2014. godini ostvarila veće podrške za projekte 
koje provodi, te je time postigla i kvalitetniji rad.

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata 
prijavila je sljedeće projekte u 2014. godini:

„Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ (Ministarstvo branitelja)

Psihološka pomoć i samopomoć djeci poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja Domovinskog rata (Ministarstvo branitelja)

Institucionalna podrška za stabilizaciju i/ili razvoj udruge (Nacionalna 
zaklada za razvoj civilnoga društva)

„Djeca rata kroz 2014. godinu“ (Grad Vukovar)

OUT! – Our U-topic Theater! (EU, Creative Europe)

Na natječajima su uspjeha imale prijave:

„Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ (Ministarstvo branitelja)

Institucionalna podrška za stabilizaciju i/ili razvoj udruge (Nacionalna 
zaklada za razvoj civilnoga društva)

„Djeca rata kroz 2014. godinu“ (Grad Vukovar)
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PROJEKTI / PROGRAMI

Opći cilj projekta je doprinijeti očuvanju vrijednosti i pozitivnoj percepciji 
javnosti o Domovinskom ratu, očuvati spomen i poštovanje prema žrtvama – 
poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilima. 
Specifičan cilj projekta je održati uspomenu na žrtve Ovčare. 
UDPNHBDR ovaj projekt provodi već 7 godina na godišnjicu masakra na Ovčari. 
Mimohodom ponosa spajamo dvije najveće masovne grobnice iz vremena 

1. „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga" 

Domovinskog rata u Hrvatskoj - Memori-
jalno groblje žrtava iz Domovinskog rata i 
Ovčaru. Cjelodnevnim programom kojim, 
o s i m  m i m o h o d a ,  s u d i o n i c i m a  
omogućujemo i edukativni dio koji 
obuhvaća dva dijela: obilazak spomenika 
Domovinskog rata, te prikazivanje 
dokumentarnog filma o Domovinskom 
ratu. Projekt je namijenjen svim 
građanima Republike Hrvatske, za koje 
Udruga svake godine organizira prijevoz. 
Dosadašnja iskustva i dojmovi sudionika 
su izrazito pozitivni, što potvrđuje i sve 
veći broj ljudi, pogotovo mladih, koji 
svake godine dolaze. 
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UDPNHBDR je tokom 2014. godine organizirala 4 sastanka Predsjedništva 
Udruge. Na sastancima su dogovorene realizacije projekata za 2014. godinu, 
planovi za projekte i programe za 2015. godinu, razvoj Udruge, uključivanje 
novog članstva, uključivanje većeg broja volontera unutar Udruge, suradnja 
Udruge sa drugim organizacijama civilnoga društva. 

2. Sastanci UDPNHBDR sa Podružnicama 

UDPNHBDR je u 2014. godini organizirala dvije edukativne radionice: 

3. Edukativne radionice 

Projektni Management o izradi projektnih prijedloga 
Izrada projektnog prijedloga, provedba projekta i izvještavanje 

Radionicama su nazočni bili članovi 
Predsjedništva UDPNHBDR koji obuhvaća 
svih 9 Podružnica Udruge. Ovim edukativnim 
radionicama postižemo bolji i kvalitetniji rad 
Udruge,  projekte i  provedbu istih.  
Radionicama se potiče suradnja UDPNHBDR 
sa drugim organizacijama civilnoga društva. 
UDPNHBDR je omogućila zaposlenoj osobi u 
uredu Udruge odlazak na Nacionalno 

savjetovanje udruga u Zagrebu, te educiranje oko novina koje donosi Zakon o 
udrugama i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 
organizacija. 
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Osim mimohoda i programa „Vi ste naš ponos - mi smo Vaša snaga" kojeg 
organizira Udruga, sudjelovali smo u organizaciji i obilježavanju drugih 
obljetnica. 

4. Obilježavanje značajnih obljetnica vezanih za Domovinski rat  

„12 redarstvenika" - Borovo Selo 
Dan državnosti i Domovinske zahvalnosti 
Međunarodni dan nestalih osoba 

Stradanje gradske četvrti Sajmište – Vukovar 
23. obljetnica utemeljenja 204. Vukovarske brigade 
Dan neovisnosti Republike Hrvatske 
Dan sjećanja na žrtve velikosrpske agresije nad mještanima Sotina 
Obljetnica prvog napada agresorske vojske na Karlovac 
23. obljetnica pogibije general-bojnika Blage Zadre  
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Svi Sveti 
Dani Domovinskog filma – Zagreb 
Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2014. „Vukovar mjesto posebnog pijeteta" 

5. Sportski susreti djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i 
399. Sinjska Alka 

UDPNHBDR je na poziv djece poginulih 
hrvatskih branitelja Cetinske Krajine bila 
na 399. Sinjskoj Alci. Tom prilikom 
organizirani su sportski susreti djece 
poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata i Udruge maloljetnih 

dragovoljaca Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije. Također, 
UDPNHBDR je obišlo spomenike poginulim hrvatskim braniteljima na području 
Sinja, te položilo vijence i svijeće sa Udrugom roditelja poginulih hrvatskih 
branitelja. 
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UDPNHBDR je sudjelovala na susretu obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih 
branitelja Domovinskog rata u organizaciji Saveza udruga obitelji zatočenih i 
nestalih hrvatskih branitelja. Tom prilikom položeni su vijenci kod spomenika 
„Zid boli" za sve poginule i nestale hrvatske branitelje, te na Krematoriju - 
mjestu zajedničke grobnice neidentificiranih posmrtnih ostataka Kenotaf. 

6. Susret članova obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata 

Udruga je kroz 2014. godinu provodila nekoliko humanitarnih akcija: 

7. Humanitarno djelovanje UDPNHBDR 

pomoć obitelji oboljele Anabele 
Milić za odlazak na liječenje u 
Švicarsku 

pomoć stradalim obiteljima u 
poplavama u Posavini 

pomoć 10 obitelji sa područja 
grada Vukovara 
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Kod zadnje akcije, Udruga je bila posrednik u dodijeli financijske pomoći. 
Zadaća Udruge bila je pronaći 10 obitelji teškog materijalnog i/ili zdravstvenog 
stanja sa područja grada Vukovara kojima je potom uručena financijska pomoć. 

Udruga kao članica KUPDRGV-a sudjelovala je u svim aktivnostima koje su se 
provodile u 2014. godini: obilježavanja značajnih datuma u Domovinskom ratu, 
organizacija odlaska i smještaja 29-oro djece iz Vukovara na ljetovanje na 
Korčulu, 16 obitelji dobilo je drva po povoljnijoj cijeni od Šumarije, za 
obljetnicu pada grada Vukovara kuhan grah za 500 osoba u suradnji sa HNK 
Mitnica Vukovar, financijska pomoć proslijeđena 14 obitelji iz Vukovara, u 
suradnji s Gradom Vukovaru 15 djece s posebnim potrebama otišlo u Đakovo 
na predstavu „San zimske noći" – ples lipicanaca. 

8. Djelovanja unutar Koordinacije udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata grada Vukovara (KUPDRGV) 
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UDPNHBDR je u suradnji sa UDPNHBDR 
podružnica  Vukovarsko-sri jemske 
županije, organizirala promociju zbirke 
pjesama „Luč Hrvata" Ante Nadomira 
Tadića Šutre, kojega smo ugostili u 
Vukovaru na dva dana. Promocija je 
održana na Dušni dan, dok je dan prije, na 
blagdan Svih Svetih, gosp. Ante Nadomir 

9. Promocija zbirke pjesama 

Tadić Šutra s članovima Udruge u molitvi zapalio svijeće za sve poginule i 
nestale hrvatske branitelje i civile. 

Predstavnici UDPNHBDR su u 2014. godini sudjelovali na tribini „Djeca žrtve u 
agresiji na Republiku Hrvatsku" u organizaciji Udruge zagrebačkih branitelja 
Vukovara i Hrvatskog slova. Na tribini se raspravljalo o položaju hrvatskih 
branitelja i braniteljskih obitelji u hrvatskom društvu, te skrbi o obiteljima 
djece žrtava, te poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima u postratnom 
razdoblju. 

10. Sudjelovanje na tribinama 
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U D P N H B D R  a k t i v n o  
sudjeluje sa udrugama 
proisteklim iz Domovinskog 
rata ,  Savezom udruga 
obitelji zatočenih i nestalih 
hrvatskih branitelja. Udruga 
je u dogovoru sa Udrugom 
„Žene u Domovinskom ratu" 
vodila promociju dokume-
ntarnog filma „Sunčica" o 
zločinu počinjenom nad 
ženama i muškarcima u 
Domovinskom ratu.

11. Suradnja sa udrugama proisteklim iz Domovinskog rata 

Također, članovi UDPNHBDR su nekoliko puta bili u posjeti kući „Sunčica" 
tijekom kojih su dogovarali zajedničku suradnju sa njihovom udrugom. Na 
poziv udruge „Žene u Domovinskom ratu" članica UDPNHBDR koja ima 
certifikat turističkog vodiča sa znanjem engleskog i talijanskog jezika, 
prevodila je davanje izjava za inozemnu TV ekipu o proživljenim traumama u 
Domovinskom ratu.

UDPNHBDR je i u 2014. godini omogućila članovima Udruge pružanje 
programa Psihološke pomoći i samopomoći kojeg je provodio dugogodišnji 
suradnik Udruge, hrvatski branitelj sa certifikatom psihoterapeuta. Također, 
Udruga pomaže djeci poginulih i nestalih hrvatskih branitelja oko pravnih i 
Zakonskih odredbi. U udruzi je članovima svakodnevno na raspolaganju 
stručna osoba i informatička oprema za pomoć u sastavljanju zamolbi i 
životopisa za javljanje na natječaje za zaposlenje. 

12. Pomoć djeci poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata 



18     Godišnji izvještaj 2014. 

U D P N H B D R 

UNUTRAŠNA STRUKTURA I FINANCIJE 

UDPNHBDR je krovna Udruga koja svoje podružnice broji u 9 županija 
Republike Hrvatske: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-
posavska, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Sisačko-
moslavačka, Karlovačka, Zadarska i grad Zagreb. UDPNHBDR u 2014. godini 
broji 800 članova, od čega 50 aktivnih na području Republike Hrvatske i jednu 
zaposlenu osobu. U udruzi su pretežno mladi, visokoobrazovani ljudi željni 
prenošenja istine o Domovinskom ratu i vrednovanje istog. Sa željom da 
privučemo šire građanstvo, Udruga provodi razne akcije, te u sklopu svojih 
programa vrši edukativni dio namijenjen mladim osobama i svima drugima 
željnima znanja. Udruga se u 2014. godini posebno posvetila učenju pisanja 
projektnih prijedloga obzirom da će se u budućnosti organizacije civilnoga 
društva financirati isključivo na kvalitetnim projektima namijenjenim širem 
građanstvu. 

PRIHODI RASHODI

Prihodi od imovine 84,00 kn 
Prihodi od donacija iz državnog 
proračuna   156.896,00 kn 
Prihodi od donacija iz proračuna 
jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 31.000,00 kn 
Prihodi od trgovačkih društava i ostal. 
pravnih osoba 20.783,00 kn 
Prihodi od građana i kućanstava 

200,00 kn 
Ostali prihodi od donacija 2.500,00 kn 

Plaće i doprinosi na plaće 34.140,00 kn 
Naknade za službena putovanja i 
prijevoz radnika 38.576,00 kn 
Naknade troškova službenih putovanja

2.017,00 kn 
Rashodi za usluge 55.185,00 kn 
Rashodi za materijal i energiju 

17.822,00 kn 
Ostali materijalni rashodi 37.206,00 kn 
Rashodi amortizacije 4.998,00 kn 
Financijski rashodi 1.983,00 kn 
Donacije 1.392,00 kn 

Ukupni prihodi u 2014. godini: 
211.463,00 kuna 

Ukupni rashodi u 2014. godini: 
193.319,00 kuna 
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UDPNHBDR U MEDIJIMA 

UDPNHBDR je i u 2014. godini dobro podržan od strane medija koji su nas 
pratili kroz naše aktivnosti i programe. Aktivnosti Udruge pratili su: Hrvatski 
radio Vukovar, Hrvatski radio, Vukovarske novine, Večernji list, Glas Slavonije, 
Glas Koncila, Slobodna Dalmacija, Vinkovačka televizija, Osječka televizija, 
Slavonska televizija, N1 televizija, Hrvatska radio televizija. RTL, Nova TV; 
brojni internetski portali: Braniteljski portal, Dragovoljac, Grad Vukovar, 
Portal53, KaPortal, Ferata, Grad Nova Gradiška, Vox Portal, Dnevno.hr, 
Vukovarsko-srijemska županija i brojni drugi. 

Sve aktivnosti UDPNHBDR mogu se pratiti putem službene web stranice 
Udruge: www.udpnhbdr.hr
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PLAN ZA 2015. GODINU

UDPNHBDR i njene Podružnice intenzivno rade na planiranju i pisanju novih 
projektnih prijedloga za 2015. godinu. 
Udruga će u 2015. godini nastaviti provoditi programe:

„Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ – program obuhvaća niz 
pripremnih aktivnosti, mimohod na obljetnicu masakra na Ovčari, 
obilazak spomenika Domovinskog rata, prikazivanje dokumentarnog 
filma sa tematikom Domovinskog rata i edukativni dio o istome.

Psihološka pomoć i samopomoć djeci poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja, te članovima njihovih obitelji – program koji će osim 
individualnih i grupnih psihoterapeutskih radionica obuhvatiti i 
istraživanje o proživljenim traumama djece poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja i članova njihovih obitelji, tribinu o provedenom programu i 
traumama, te njihovim posljedicama, razne kreativne radionice za 
članove Udruge, radionice za članove Udruge s ciljem educiranja i boljeg 
položaja na tržištu rada.

Sportski susreti članova obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata – okupljanje obitelji poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja, prvenstveno članova Udruge na sportske susrete i druženje. 
Kroz niz aktivnosti stvarala bi se zajednička suradnja za buduće projekte.

Obilježavanje obljetnica značajnih za Domovinski rat – UDPNHBDR će 
nastaviti obilježavati sve značajne datume vezane uz Domovinski rat na 
području Republike Hrvatske, te se u županijama u kojima imamo 
Podružnice, aktivno uključiti u organizaciju istih, a sve s ciljem 
vrednovanja Domovinskog rata i poštivanja svih hrvatskih branitelja i 
civila.

Promocije knjiga i zbirki pjesama na tematiku Domovinskog rata – 
UDPNHBDR za 2015. godinu već ima postignute dogovore za promocije 
dvije knjige: pjesmarica „Možda te pjesmom probudim iz sna“ u 
izdavaštvu UDPNHBDR podružnice Sisačko-moslavačke županije, te 
knjigu svjedočanstva djece branitelja iz cijele Republike Hrvatske.



Pravna pomoć članovima UDPNHBDR – Udruga će i u 2015. godini 
nastaviti svojim članovima pružati pomoć oko pravnih pitanja i zakonskih 
odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji. Aktivno ćemo raditi na davanju prijedloga 
izmjene i/ili nadopune postojećeg Zakona, a sve u cilju boljeg položaja 
naše populacije u društvu.

Suradnja sa drugim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i javnim 
ustanovama – UDPNHBDR će u 2015. godini nastaviti suradnju sa 
Udrugama, te se truditi stvarati s njima zajedničke projekte i programe 
koji će u sebe uključiti i druge organizacije civilnoga društva

Širenje UDPNHBDR – Udruga u 2015. godini planira registraciju novih 
Podružnica,  a sve s ciljem okupljanja djece poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja, te kvalitetnijeg djelovanja
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