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 Humanitarna udruga „Branitelj pomaže branitelju”

 U Osijeku je 24. travnja 2019. godine prvo osnovan šesteročlani 
volonterski palijativni tim sastavljen od hrvatskih braniteljica i branitelja

 Mjesec dana poslije potpisani su ugovori o volontiranju sa DZ Vukovar 

 i  počeo je aktivni rad sa hrvatskim braniteljima u njihovim domovima

 30.07.2019. u Vukovaru osnovana je Udruga

 Razlog osnivanja Udruge bio je povećan broj hrvatskih branitelja kojima   

 je bila potrebna pomoć kao i povećan broj članova  i volontera

 Širenje rada na više gradova u Hrvatskoj



Humanitarna udruga „Branitelj pomaže branitelju“

 Osnovana sa ciljem pružanja palijativne, psihološke i zdravstvene 

 pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji     

 u suradnji sa zdravstvenim  djelatnicima i ustanovama                             

 . na volonterskoj osnovi,

 te poticanja i razvijanja suradnje od općeg humanitarnog interesa,

 promicanja općih ljudskih vrijednosti

 i volonterstva



Ciljane skupine:
 - Hrvatski dragovoljci i branitelji, Hrvatski ratni invalidi i članovi obitelji                       

 - Stradalnici Domovinskog rata

 - Osobe oboljele od svih vrsta bolesti koje su uzročno ili posljedično vezane za   .
Domovinski rat i članovi njihovih obitelji 

 - Braniteljske udruge i koordinacije udruga, te udruge invalida                                    . 
Domovinskog rata.

 - Sportaši s invaliditetom

 - Osobe oboljele od  Multipla skleroze i druge osobe sa invaliditetom koje         .
zatraže pomoć. 

 - Zdravstvene ustanove, tijela državne uprave i samouprave, vjerske                         . 
zajednice, udruge i građanske inicijative, ustanove socijalne skrbi i sve                       
. institucije koje mogu pomoći hrvatskim braniteljima

 - Volonteri 



Djelatnosti udruge su:
 Suradnja sa zdravstvenim ustanovama u pružanju psihološke, palijativne, 

zdravstvene i svih drugih oblika pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih 

obitelji 

 Suradnja sa braniteljskim udrugama, osobito sa udrugama koje skrbe o HRVI-ima, i 

svim sudionicima   .

Domovinskog rata 

 Suradnja sa svim udrugama, posebno sa onima koje skrbe o stradalnicima 

Domovinskog rata i osobama sa invaliditetom

 Suradnja sa jedinicama lokalne uprave i samouprave, te vjerskim zajednicama

 Sudjelovanje i organiziranje stručnih skupova, predavanja i tribina vezanim uz 

tematiku iz područja našeg djelovanja

 Organiziranje humanitarni akcija kojima bi se pomoglo obiteljima hrvatskih 

branitelja slabijeg imovinskog  stanja



Rad volontera-branitelja sa braniteljima u palijativnom stanju

• Komunikaciju je lakše uspostaviti jer imaju puno zajedničkih tema za 
razgovor

• Razgovori dovode do lakšeg dolaska do informacija o njegovim stvarnim 
problemima koje do tada nije rekao ni obitelji, niti zdravstvenim 
djelatnicima

• Dobivene informacije volonter prenosi koordinatoru Palijativnog tima, ali i 
upozorava obitelj  

• Komunikacija pridonosi kvalitetnoj skrbi branitelja te se brže može 
omogućiti potrebno daljnje liječenje

• Pruža utjehu branitelju, ali i praktičnu pomoć, dok s njim provodi vrijeme 
da bi obitelj mogla obaviti neke druge poslove van kuće

• Razumije ga i prihvaća kao osobu 

• Daje bitne podatke o bolesniku zdravstvenom timu 

• Oslobađa obitelji vrijeme za odmor i druge svakodnevne poslove

• Nakon smrti branitelja pomaže obitelji i u fazi žalovanja



Suradnja Udruge i volontera sa zdravstvenim djelatnicima
 Koordinator palijativnog tima organizira i prisustvuje prvom posjetu volontera kod hrvatskog 

branitelja

 O svim primijećenim promjenama zdravstvenog stanja i dobivenim informacijama izvještava 
palijativni tim, ali i vodi evidenciju za aktivnosti koje provodi udruga

 Udruga uspostavlja suradnju i kontakte sa zdravstvenim ustanovama, bolnicama, liječnicima 
specijalistima, obiteljskim liječnicima kako bi se što brže i kvalitetnije pomoglo korisniku

 Udruga uspostavlja suradnju sa ustanovama za rehabilitaciju, toplicama, kao i sa domovima za 
teško bolesne i nemoćne osobe za koje se obitelj više ne može samostalno skrbiti 

 Udruga prema svojim mogućnostima osigurava prijevoz branitelja na potrebne preglede, 
pretrage i liječenja, kao i besplatan smještaj i prehranu članovima obitelji za vrijeme liječenja 
branitelja u Zagrebu



Projekt „Branitelji pomažu braniteljima 2022.”
Pružanje psihološke, zdravstvene i palijativne pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih 

obitelji u suradnji sa zdravstvenim djelatnicima i stručnim suradnicima

Pomoć članovima obitelji teško bolesnog branitelja u provođenju svakodnevnih aktivnosti                                      
dostupnost članova i volontera 24 sata putem poziva

Pomoć pri potrebnim zdravstvenim pregledima ili u toku liječenja

Osiguranje besplatnog smještaja i prehrane obiteljima za vrijeme liječenja branitelja u Zagrebu

Osiguravanje potrebne stručne ili medicinske pomoći, nabavka ortopedske i bolničke opreme i 
pomagala

Pomoć u smanjivanju financijski troškova za prehranu osiguravanjem doniranih prehrambenih 
proizvoda

Organiziranje i prisustvovanje članova stručnim edukacijama ili radionicama

Organiziranje potrebnih edukacija za volontiranje

Uvođenje novih aktivnosti u toku provođenja projekta

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata









OSTANIMO UZ HEROJE DO GROBA 

Hvala VAM !!!!


