
 

Udruga roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja   

 „Vukovarske majke“ 

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2021. godina 

 

Udruga „Vukovarske majke“ je svoj rad i djelovanje u 2021. godini ostvarila u skladu sa 

ciljevima i odredbama Statuta udruge, pozitivnim zakonskim propisima, te epidemiološkim 

mjerama i preporukama vezanim uz sprječavanje širenja pandemije COVID-19.  

Udruga je uložila poseban trud u provođenje plana rada i aktivnosti pod otežanim okolnostima 

koje su zahtjevale prilagodbu i osmišljavanje novih načina provođenja korisničkih programa radi 

zaštite korisnika, članova, koji u najvećem broju spadaju u rizičnu skupinu. 

 

U skladu sa kapacitetima  i planom rada udruga je sudjelovala na različitim natječajima i javnim 

pozivima te ostvarila financijske podrške od:  Ministarstva hrvatskih branitelja, Nacionalne 

zaklade za razvoj civilnog društva, Grada Zagreba , Grada Vukovara i SUOZNHB. 

Osim od navedenih pružatelja financijskih podrški udruga je ostvarila i prihod od članarina. 

 

U 2021. godini udruga je provodila sljedeće programe/projekte/javne pozive: 

1. Zajedno i kada je teško – u smjeru istine 

2. Žrtva Borovo Naselja za Domovinu 

3. Svjedoci vremena nestaju u potrazi za istinom 

4. Vukovar i Škabrnja u Zagrebu – 30 godina poslije ( projektne aktivnosti su još uvijek u 

tijeku; odobren je produžetak projekta do 31.03.2022.g. ) 

5. Institucionalna podrška udrugama iz Domovinskog rata 

 

 

1. ZAJEDNO I KADA JE TEŠKO – U SMJERU ISTINE 

 

Ovaj projekt je podržao Grad Vukovar sa ciljem je jačanje kvalitete življenja članova obitelji 

zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja na području Grada Vukovara kroz doprinos rješavanju 

pitanja nestalih osoba i radu institucija nadležnih za pitanje nestalih osoba i druge oblike podrške 

i zastupanja članova obitelji i njihovih interesa; jačanjeapozitivne percepcije o Domovinskom 

ratu, žrtvama i sudionicima obrane Vukovara i Domovine; doprinos ostvarenju ljudskih prava ( 

pravo na istinu, pravo na identitet i grobno mjesto, pravo na dostojanstvo); doprinos jačanju 

pravne države, izgradnji mira, suživota i tolerancije kroz doprinos kažnjavanju počinitelja ratnih 

zločina i rješavanju otvorenih pitanja iz novije hrvatske povijesti; doprinos sprječavanju 

ponavljanja zločina kroz javna svjedočenja o posljedicama za pojedinca i društvo u cjelini, 



doprinos vidljivosti pitanja nestalih osoba kao humanitarnog pitanja i senzibiliziranje javnosti, 

osobito onih koji mogu pomoći obiteljima u potrazi za njihovim najmilijima. 

 

Udruga je u 2021. godini bila angažirana na ostvarenju ciljeva projekta  na različite načine i kroz 

različite  aktivnosti: 

- rad s korisnicima i jačanje vidljivosti – od 1. srpnja 2021. rad sa korisnicima u uredu je povećan  

kroz angažman zaposlene djelatnice 4 sata dnevno kroz 5 radnih dana, a dio kontakata je 

ostvaren telefonom i putem online sastanaka 

- susreti sa potencijalnim svjedocima – ostvareno je nekoliko kontakata, na različite načine, 

saznanja i moguće korisne informacije o nestalim osobama su proslijeđene nadležnim 

institucijama. 

- psihosocijalna podrška i obilasci starijih i nemoćnih – kroz mrežu kontakata aktivni članovi su 

pružali podršku članovima čije zdravlje je ugroženo ili su se našli u nepovoljnim prilikama 

(izoliranost, samoća, bolest, odlazak u domove za starije i nemoćne). Predsjednica udruge i 

nekoliko vitalnijih članova su pružali podršku putem telefonskih razgovora ili kroz 

obilaske/posjete. Obilasci su ostvareni u manjoj mjeri od planiranog zbog COVID19 

(provoditelji aktivnosti su većinom dio rizične skupine, nisu bili mogući posjeti u domovima i 

slično) 

- potpora obiteljima pri suočavanju sa istinom - pri identifikaciji i pokopu hrvatskih branitelja i 

članova obitelji udruga nazočnošću predstavnika udruge pružena je potpora obitelji, vijencima te 

posredovanjem prema institucijama i drugim dionicima kod ostvarivanja prava i rješavanja 

drugih životnih problema. 

- međusektorska suradnja i jačanje vidljivosti – ostvarena je dobra suradnja sa nadležnim 

institucijama kroz nekoliko sastanaka, savjetovanja, razmjenu informacija, suradnja sa lokalnom 

zajednicom kroz podršku radu i djelovanju udruge i pomoć pri ispunjenju obaveza udruge, te 

kroz sudjelovanje predstavnika udruge u aktivnostima lokalne zajednice.. Udruga je ostvarila 

suradnju sa srodnim udrugama kroz djelovanje unutar krovne udruge te sa udrugama iz 

Domovinskog rata koje djeluju na području Grada Vukovara.  

 

 

2. ŽRTVA BOROVO NASELJA ZA DOMOVINU 

 

Aktivnost je podržana uz podršku i u suradnji sa Gradom Vukovarom, SUOZNHB i 

Ministarstvom hrvatskih branitelja.kao doprinos doprinos očuvanju sjećanja na Domovinski rat i 

obilježavanju obljetnica, doprinos zaštiti časti, ugledu i dostojanstvu svih branitelja i građana 

koji su sudjelovali u obrani Domovine. Ostvaren je doprinos očuvanju sjećanja na one koji su 

utkali živote u temelje Domovine, doprinos podizanju vidljivosti potrebe rješavanja pitanja 

nestalih osoba, jačanje pozitivne percepcije članova obitelji nestalih i ubijenih hrvatskih 

branitelja i vrednovanje žrtve hrvatskog branitelja. Doprinos očuvanju istine o Domovinskom 

ratu i uloge stradanja Vukovara i njegovih stanovnika te jačanju suradnje lokalnih zajednica i 

udruga iz različitih sredina. Aktivnost je održana u sklopu šireg programa obilježavanja Dana 

sjećanja na žrtvu Vukovara kao dio službenog programa obilježavanja , a udruga je bila nositelj 

aktivnosti svečanog programa kod ostataka nekadašnje ratne bolnice i skloništa Borovo-Komerc 

te polaganja vijenaca kod Spomen obilježja nestalim osobama u Domovinskom ratu gdje je 

zpaljeno preko 300 lampaša u obliku trobojnice. Kroz širi službeni program udruga je , zajedno 

sa SUOZNHB, bila nositelj paljenja svijeća i postavljanje ruža na grobove hrvatskih branitelja i 



kod bijelih križeva na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata, a članovi udruge koji su 

sudjelovali u aktivnostima su ujedno i doprinosili senzibiliziranju javnosti kroz davanje izjava, 

intervjua i slično. Kroz ovu aktivnost angažiran je veliki broj mlađih osoba radi zaštite zdravlja 

starijih osoba, tj. članova bi sudjelovanjem u sličnim aktivnostima mogli biti izloženi riziku. 

 

3. SVJEDOCI VREMENA NESTAJU U POTRAZI ZA ISTINOM 

 

Kroz aktivnosti koje  doprinose psihološkom osnaživanju i jačanju kvalitete življenja članova 

obitelji nestalih/ ubijenih hrvatskih branitelja, kroz ublažavanje posljedica rata i doprinos 

realizaciji Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024. 

godine, udruga je doprinijela pozitivnom utjecaju na članove obitelji nestalih/ubijenih hrvatskih 

branitelja, i jačanju pozitivne percepcije o brizi društva za atradalnike Domovinskog rata i 

posvećenosti rješavanju pitanja nestalih osoba.. Kroz aktivnosti je ojačana suradnja sa 

institucijama uključenim u proces potrage za nestalim osobama u Dovinskom ratu i doprinos 

neprekidanju potrage unatoč raznim izazovima, te je ojačana podrška institucija članovima 

obitelji nestalih hrvatskih branitelja u rješavanju problema vezanih uz zdravlje i ovisnost o 

pomoći drugih osoba. Udruga je , iako u malom broju, pomagala članovima  u nabavi lijekova i 

drugih nužnih potrepština , informirala ih o aktualnom stanju procesa rješavanja pitanja nestalih 

osoba, razmijenjivala informacije sa nadležnim institucijama, posredovala u rješavanju životnih 

problema. Kroz svakodnevni rad u dva ureda ( u Zagrebu i u Vukovaru) zaprimani su 

korisnici/članovi, suradnici, podrživači, evidentirane su različite informacije, evidencije. 

Kontaktirani su, anketirani i uključivani članovi u različite aktivnosti, provođena savjetovanja, 

posredovanja u komomunikaciji sa institucijama. U suradnji sa Ministarstvom hrvatskih 

branitelja i SUOZNHB članovi udruge su informirani i organizirano sudjelovali u praćenju 

rezultata otkrivanja masovne grobnice kod Bobote, Tribina o nestalim osobama koja je planirana 

za prosinac 2021. godine odgođena je za ožujak 2022. godine temeljem odobrenja Ministarstva 

hrvatskih branitelja o produljenju trajanja provedbe predviđenih aktivnosti. 

 

4. VUKOVAR I ŠKABRNJA U ZAGREBU – 30 GODINA POSLIJE 

 

Projekt je odobio i financijski podržao Grad Zagreb kao podršku aktivnostima udruge kojima se 

na području grada doprinosi očuvanju sjećanja na Domovinski rat i obilježavanju obljetnica, 

zaštiti digniteta Domovinskog rata, zaštiti časti, ugledu i dostojanstvu svih branitelja i građana 

koji su sudjelovali u obrani Domovine. U 2021. godini su provođene pripremne aktivnosti, a 

priprema i otvaranje izložbe o Vukovaru i Škabrnji u Domovinskom ratu kroz radove učenika 

osnovnih i srednjih škola odgođeno je za ožujak 2022. godine prema odobrenju produljenja 

vremena provedbe projekta. 

 

5. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA IZ DOMOVINSKOG RATA 

 

Udruga „Vukovarske majke“ je  u 2021.godini postala korisnica institucionalne podrške 

Nacionalne zaklada za razvoj civilnog društva što je veliki iskorak za udrugu. Imajući u vidu 

ciljeve osnivanja udruge, način rada i djelovanja kroz više od 25 godina postojanja, potrebe 

članova,  veliku količinu arhivske građe i sve zahjevnije administrativne i zakonske obaveze, 

entuzijazam i angažman članova na volonterskoj osnovi su postali nedostatni za daljnji učinkovit 

rad i djelovanje. Zahvaljujući ostvarenoj podršci kroz NZZRCD i Ministarstvo hrvatskih 



branitelja udruzi je omogućeno zapošljavanje dvije osobe, jedna u sjedištu u Zagrebu, jedna u 

podružnici u Vukovaru. Obje djelatnice su zaposlene na pola radnog vremena što je u 2021. 

godini doprinijelo stabilizaciji udruge i stvaranju uvjeta za jačanje vidljivosti značaja, rada i 

djelovanja udruge kao i razvoja udruge u narednom periodu. Zahvaljujući podršci udruga je 

podigla internetsku stranicu. 

 

 

6. OBLJETNICE / EDUKACIJE / MEDIJI / SURADNJA SA UDRUGAMA 

 

-Članovi udruge su u manjim izaslanstvima sudjelovali u obilježavanjima obljetnica stradanja 

hrvatskih branitelja i civila u Domovinskom ratu (Berak, Tompojevci, Čakovci, Sotin, 

Bogdanovci, Lužac, Sajmište, 30. obljetnice bitke za Vukovar,...) 

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, ujedno 

Međunarodnog dana nestalih osoba izaslanstvo udruge je s predstavnicima Grada Vukovara 

položilo cvijeće i svijeće kod spomenika nestalim osobama u Domovinskom ratu u Vukovaru, a 

kroz aktivnosti SUOZNHB članovi su sudjelovali i na centralnom obilježavanju u Glini. Uz 

sudjelovanje u obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 18. studenog i aktivnosti kojima 

je udruga bila nositelj, članovi su sudjelovali i na obilježavanju na Veleprometu i mimohodu "Vi 

ste naš ponos - mi smo Vaša snaga" . odavanju počasti žrtvama Ovčare.  

Sukladno preporukama Stožera civilne zaštite i Ministarstva hrvatskih branitelja udruga nije 

organizirala zajednički dolazak članova iz Zagreba i Pule na obilježavanje Žrtve Vukovara, kao 

prethodnih godina rije pandemije COVID19. 

-Udruga je u suradnji sa SUOZNHB, udrugama „Hrvatski Feniks“ i „Marijanski zavjet za 

Domovinu“ sudjelovala u organiziranju hodočašća „Vjerom, molitvom i ljubavlju protiv zla, 

mržnje i zločina“ Hrvatski branitelj Jozo Klarić Klajo je 16 dana hodao od Zagreba do Vukovara, 

na pojedinim etapama hodnje pridruživali su mu se hrvatski branitelji. Hodočašće je posvećeno 

nestalim hrvatskim braniteljima. U Vukovaru na groblju su ga osim obitelji poginulih i nestalih 

hrvatskih branitelja, članova udruge, dočekali i hrvatski branitelji. 

-Članovi upravljačkih tijela i članovi udruge su kroz cijelu godinu davali intervjue za dnevne 

novine, TV i radio emisije s ciljem podizanja svijesti javnosti o rješavanju pitanja nestalih osoba. 

–Zbog posljedica poresa na području Petrinje članovi udruge su sudjelovali i u prikupljanju 

pomoći i pružanju podrške obiteljima nestalih hrvatskih branitelja sa pogođenog područja. 

 

 

Članovi udruge su kao predstavnici udruge ili kao predstavnici SUOZNHB sudjelovali na 

slijedećim tribinama/okruglim stolovima/izobrazbama: 

 

1. Tribina o nestalim osobama u Domovinskom ratu „Pravo nestalih na identitet – pravo 

obitelji na istinu“ (organizator SUOZNHB) 

2. 2 međunarodna konferencija o nestalim osobama (organizator ICRC u suradnji s HCK) 

3. Edukacija za organizatore volontiranja (organizator HUMH) 

4. Izobrazba „Svjesnost o vlastitim i tuđim emocionalnim stanjima“ ( organizator 

UDPNHBDR) 

5. Tribina „Psihosocijalne posljedice Corona virusa“ (organizator ZUHCSDR) 

6. Tribina „Hrvatski branitelji kao pokretači društva – nekad i sad“ (organizator REBRAND 

HR) 



7. „Stres i potres u vrijeme pandemije“ (organizator REBRAND HR) 

8. Okrugli stol „Zašto je važan Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata“ 

(organizator ZUHCSDR) 

9. Okrugli stol „Uzroci i posljedice negativne percepcije društvenih skupina prema 

hrvatskim braniteljima“ (organizator Udruga 100%-tnih HRVI I.skupine) 

10. Konferencija „Doprinos nacionalnih manjina u Domovinskom ratu i proces rješavanja 

pianja nestalih“ (organizator SUOZNHB i Udruga „kraljica Teuta“ ) 

11. Konferencija 9. centra znanja „30 godina zajedništva“  

12. Okrugli stol „Arhiviranje i Zakon o arhivskoj građi“ (organizator SUOZNHB) 

 

 

U Zagrebu, 10. ožujka 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 


