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PROGRAMI I PROJEKTI
1) Udruga veterana 4. gardijske brigade je punopravna članica 9. Centara znanja za
društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i
stradalnika Domovinskog rata – NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ
CIVILNOG DRUŠTVA
2) GRAD KAŠTELA


projekt „ Obilježavanje 30. obljetnice prve pješačke bojne“

3) SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA


projekt „Obilježavanje 30. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade

4) GRAD SPLIT


projekt „Obilježavanje 30. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade“



projekt „Putevima ponosa“

5) MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA



projekt „Udarni i humanitarni“
projekt „Obilježavanje 30. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade“



projekt „ Obilježavanje 30. obljetnice prve pješačke bojne“

6) EU PROJEKT


„Ja sam Pauk – Ponosan, Aktivan, Uključen, Koristan“ –
uspješno priveden kraju

OBLJETNICE I DOGAĐANJA
Kako bi ostvarili ciljeve zbog kojih je Udruga osnovana:


Očuvanje ime i djelo 4. gardijske brigade, te obilježavanje obljetnice,
bitne događaje i bitaka u Domovinskom ratu te zaštitili čast i dostojanstvo
poginulih u Domovinskom ratu…

sukladno epidemiološkim mjerama, na skroman ali dostojanstven način uspješno je
obilježena 30. obljetnica osnutka 4. gardijske brigade na način da su :

•

položeni su vijenci na spomen ploči u Vili Dalmaciji

•

položeni su vijenci u kapelici sveti Križ na Dračevcu

•

održana je Sveta misa za sve poginule, nestale i umrle pripadnike 4. gbr

•

održana je javna tribina „30. obljetnica od osnutka 4. gardijske brigade“

•

održana je svečana akademija u HNK Split



Kako bi očuvali uspomene na sve hrvatske branitelje, sve stradale civile i
događaje iz Domovinskog rata u 2021. godini obilježili smo niz važnih
datuma iz Domovinskog rata, osnivanja postrojbi Hrvatske vojske, ratnih
događanja i stradavanja u Domovinskom ratu te drugih događanja bitnih
za očuvanje dostojanstva Domovinskog rata i ratnika, kao temelja i
čimbenika stvaranja neovisne i slobodne RH….

U 2021. godini predstavnici predsjedništva Udruge kao i članovi Udruge
sudjelovali su na obilježavanju bitnih obljetnica i datuma na području
Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovine, sve sukladno epidemiološkim
mjerama te propisanim mjerama zaštite od COVID-19 (nabrojane samo
neke):
•
•
•
•
•
•
•
•

30. obljetnica osnutka 1. bojne 4.gbr
30. obljetnica osnutka 2. bojne 4.gbr
30. obljetnica osnutka 3. bojne 4.gbr
26. obljetnica VRO „Oluja“ u Kninu
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
u Koloni sjećanja povodom pada grada heroja Vukovara
Karavana Moto kluba Split-Vukovar „30 krunica za 30 godina“
sudjelovanje na paljenju svijeća „I u mom gradu Vukovar svijetli“ u
Splitu

Osim obljetnica i bitnih datuma Udruga je organizirala i :
•

podjelu Božićnih poklona djeci pripadnika 4. gardijske brigade

SPORTSKE AKTIVNOSTI



Sudjelovanjem na različitim memorijalnim sportskim manifestacijama i
turnirima motiviraju se članovi Udruge za aktivno uključivanje u različito
športsko-rekreativne programe. Postiže se optimalna psihosocijalna
integracija hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata u društvo te se
jačaju dobre i zdrave navike, a ujedno se čuva uspomena na poginule
suborce koji su svoj život dali za domovinu.

Kroz 2021. godinu sudjelovali smo na sljedećim sportskim natjecanjima:

malonogometnom turniru „Za nju zbog nje“
I. malonogometni turnir „Lokve“

RADIONICE I EDUKACIJE

U 2021. godini sudjelovali smo na sljedećim
edukacijama i radionicama kao organizatori ili sudionici:

Sudjelovanje na niz radnih sastanaka u
Ministarstvu hrvatskih branitelja, Ministarstvu
obrane i Zboru udruga veterana hrvatskih
gardijskih postrojbi kao i Nacionalne zaklade za
razvoj civilnog društva
Konferencija udruga 9. Centra znanja „30
godina u zajedništvu“

HUMANITARNE AKTIVNOSTI

Udruga veterana 4. gardijske brigade u suradnji s Crvenim
križem grada Splita i odjelom za transfuziju krvi KBC –
Split organizirala je u 2021. godini tri akcije dobrovoljnog
darivanja u kojima je prikupljeno preko 70 doza krvi
Pridruženi članovi Djeca hrvatskih branitelja
Domovinskog rata organizirali su je humanitarnu
akciju/tombolu za prikupljanje sredstava za Centar za
rehabilitaciju „Sv. Ante Sekelez“ u Vrlici

PETRINJA
-

višestruki odlazak na područja pogođena potresom

-

odvoz 16 agregata na područja pogođena potresom

-

ostvarena suradnja s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i
geodezije u Splitu za izgradnju montažnih kuća na području
pogođenih potresom u Banovini

DUHOVNOST
sudjelovali smo na sahranama umrlih pripadnika 4. gbr i osigurali
sredstva za vijence (30 preminulih u 2021)
Povodom obilježavanja Dana mrtvih i Svih sveti smo objavili
osmrtnicu u
Slobodnoj Dalmaciji za sve poginule, nestale i umrle pripadnike 4. gbr
Svakog prvog petka u mjesecu održana je Sveta misa za sve
poginule, nestale i umrle pripadnike 4. gardijske brigade u kapelici
Sv. Križ na Dračevcu
Sudjelovanje na VI. hodočašću VR snaga RH i hrvatskih branitelja
u Sinju
Sudjelovanje veterana na proslavi blagdana Velike Gospe u Sinju

KULTURA
Tiskan je zbornik „Bojni blaženika na nebesima“
Tiskanje zbornika „Rasplamsaj oluje u pjesmi i srcu“
Tiskanje zbornika “Vukovaru – Škabrnji – H - Memento – Poetika”

SURADNJE UDRUGE U 2021.
U 2021. godini Udruga je surađivala s:
Ministarstvom hrvatskih branitelja – rješavanje statusnih pitanja veterana,
stambeno zbrinjavanje, financijske pomoći, promicanje vrijednosti Domovinskog
rata
Ministarstvom obrane
Glavnim stožerom OS RH
Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva
Županijom Splitsko – dalmatinskom
Gradom Splitom
KBC – Split
Veteranskom bolnicom Hrvatski ponos Knin
ZBOR udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi
Koordinacijom borbenih postrojbi Splitsko-dalmatinske županije
Gradskim društvom Crvenog križa Split i Odjelom za transfuziju KBC-Split
Udrugom Klas
Udrugom za edukaciju građana
Udruga Most

VIDLJIVOST I PROMIDŽBA
U 2021. godini Udruga veterana 4. gardijske brigade je nastavila s
radom preko web stranice
Službene stranice udruge web i facebook redovito su održavane i ažurirane–
redovito su objavljivani članci, obavijesti i slično vezano za Udrugu veterana

4. gbr Posebno se objavljivao svaki in memoriam poginulog pripadnika na dan
njegove pogibije na web + facebook stranici 4. gbr.
Od 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021. imali smo preko 100 objava članaka
na web stranici
Na facebook stranici Udruge veterana 4. gardijske brigade od 01. 01. 2021. do
31. 12. 2021. prenijeli smo sve članke s weba + objave podsjetnika na dan
pogibelji suboraca, dakle preko 350 facebook objava.
Kontinuirano smo surađivali s medijima kako bi prezentirali potrebe i
probleme s kojima se suočava braniteljska populacija, te kako bi
prezentirali i promovirali naše projekte.
Preko naše web i facebook stranice oglašavane su i organizirane različte
tiskovne konferencije te su poslana priopćenja medijima o različitim
društvenim pitanjima -04 priopćenja.
Naši članovi sudjelovali su u raznim tv i radio emisijama te su dali intervjue
za tiskovne medije

RAZNO

Redovito je održavan okoliš oko kapelice Sv. križ u Dračevcu
Izvršene pripreme za mladu misu bivšeg pripadnika 4. gardijske brigade don
Dražena Hosia koja će se održati u 28. travnja 2021. za 31. obljetnicu

Split, siječanj 2022. godina

