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Područje djelovanja 9. Centra znanja za 
društveni razvoj je unaprjeđenje kvalitete 
življenja hrvatskih branitelja i stradalnika iz 
Domovinskog rata.



9. Centar znanja čine 14 udruga iz Domovinskog rata  

• Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja

• Zajednica županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH

• Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 

Domovinskog rata

• Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata

• Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike 

Hrvatske

• Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi

• Udruga veterana 4. Gardijske brigade

• Udruga 5. gardijske brigade „Sokolovi“.

• Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata

• Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od 

posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske

• Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog 

rata Hrvatske

• Udruga branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata

• Udruga Bojna Frankopan

• Hrvatski časnički zbor – zajednica udruga



2014. – Institucionalna podrška 

Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 

društva

2017. – Prijelazno razdoblje ulaska u 

razvojnu suradnju

2018. – Centar znanja

2022. – Ukupno 14 članica

RAZVOJ 9. CENTRA ZNANJA



Braniteljska i stradalnička populacija iz DR čini veliki dio 

ukupne populacije hrvatskog stanovništva, a obuhvaća 

direktno tri dobne skupine: mlade, osobe srednje i osobe 

starije životne dobi.

Indirektno obuhvaća i djecu koja kroz odrastanje u svojim 

obiteljima postaju sekundarni dionici DR kroz 

transgeneracijski prijenos svjedočanstava o događajima, 

žrtvama, pozitivnim vrijednostima i rezultatima, ali i 

negativnim posljedicama i neriješenim problemima koji su 

posljedica agresije na RH.

BRANITELJI I STRADALNICI DOMOVINSKOG RATA



PODACI O HRVATSKIM BRANITELJIMA I 

STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

 UKUPAN BROJ HRVATSKIH BRANITELJA - 513140, OD TOGA ŽIVIH  - 426345

 U DOMOVINSKOM RATU (razdoblje 1990. – 1996.) UKUPNO POGINULO 7609 HRVATSKIH 

BRANITELJA 

 HB SA STATUSOM HRVI-a – 58674 

 PROCJENA CIVILNIH ŽRTAVA RATA JE IZMEĐU 4000 – 8000, A OD ČEGA BROJ POGINULE 

DJECE U DOMOVINSKOM RATU IZNOSI 324

 UKUPAN BROJ DJECE POGINULIH, SMRTNO STRADALIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA 

DOMOVINSKOG RATA IZNOSI 8647

IZVOR 2022: Ministarstvo hrvatskih branitelja 



Kada govorimo o posebnoj vještini znanja u smislu sposobnosti davanja 

ili prenošenja znanja, u slučaju braniteljske i stradalničke populacije 

govorimo o davanju znanja stečenog iskustvom. 

Udruge 9. CZ rade na umrežavanju i prijenosu specifičnih znanja, te 

uključuju korisnike drugih udruga u svoje aktivnosti, ne samo kroz teoriju i 
prezentacije različitih formata, nego i kroz praktičnu primjenu u realnom 

životu, a osobito u humanitarnim aktivnostima, kao i kriznim situacijama 

prirodnih nepogoda poput poplava, potresa, te pandemije COVID 19.

PRIJENOS SPECIFIČNIH ZNANJA



Kroz aktivnosti provođenja javnih akcija, grupa podrške, kampanja, društveno 

odgovornih i humanitarnih aktivnosti, u izvanrednim uvjetima zaustavljanja 

virusa COVID-19, hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata, stavili su se 

na raspolaganje nadležnim institucijama u svrhu zaustavljanja širenja zaraze 

na području cijele Republike Hrvatske.

Djelujući kroz stožere civilne zaštite i dobrovoljna spasilačka društva, pokazali 

su izniman stupanj solidarnosti i zajedništva kroz aktivnosti usmjerene ka 

pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i svim potrebitima u 

teškim životnim, zdravstvenim i socijalnim uvjetima, pogođenih pandemijom

koronavirusa, kao i saniranja posljedica raznih elementarnih nepogoda, 

odnosno obnove razorenih stambenih objekata naših članova i opće 

populacije, posebice nakon teških poplava u istočnoj Slavoniji 2014. godine, 

kao i razornih potresa u Zagrebu i Sisačko-Moslavačkoj županiji 2020. i 2021. 

godine.

SOLIDARNO I ODGOVORNO



AKTIVNOSTI U KRIZNIM SITUACIJAMA

 ORGANIZACIJA HUMANITARNIH AKCIJA   

 BORBA PROTIV SIROMAŠTVA    

 POMOĆ PRILIKOM POPLAVE U POSAVINI 

 POMOĆ U POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA

 BORBA U SUZBIJANJU PANDEMIJE IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV 19

 OSTALE AKTIVNOSTI



HUMANITARNE AKCIJE

 DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI       

 PRIKUPLJANJE DONACIJA

 POMOĆ UGROŽENIM SKUPINAMA

 BORBA PROTIV SIROMAŠTVA

 SMJEŠTAJ OBITELJI BRANITELJA NA LIJEČENJU

 ORGANIZIRANJE HUMANITARNIH AKCIJA, IZLOŽBI I 
AUKCIJA

 OSTALE AKTIVNOSTI



BORBA PROTIV SIROMAŠTVA

 HRVATSKI BRANITELJI I STRADALNICI  NA RUBU SIROMAŠTVA

 HRVATSKI BRANITELJI I STRADALNICI U BORBI PROTIV SIROMAŠTVA



HUMANITARNE AKTIVNOSTI U BORBI 

PROTIV POPLAVA I POTRESA





BORBA U SUZBIJANJU PANDEMIJE 

IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV 19



ZAKLJUČAK



Prezentaciju pripremila:

Koordinatorica 9. Centra znanja 

Danijela Perić, dipl.iur.



HVALA NA 

POZORNOSTI ! 


