Izvješće o težišnim aktivnostima UBH Prsten od 15. listopada 2016.
1. 25. listopada 2016. održana 69/1. konstituirajuća sjednica šestog saziva UO na kojoj je
izabrano Predsjedništvo UO od 12 članova, s predsjednikom, zamjenikom i glavnim
tajnikom broji 15 članova
2. 25. listopada 2016. Upravni odbor Zaklade Prsten raspisuje natječaj za stipendiste za
studentsku godinu 2016/2017. Natječaj je zatvoren 8. studenoga, a Povjerenstvo je do
15. studenoga izabralo deset studenata i jednu učenicu koji su Ugovor o dodjeli
stipendija potpisali 3. prosinca 2016. na Večeri UBH Prsten
3. 7. studenoga 2016. članice Kluba žena i članovi Foruma mladih UBH Prsten sastali su
se u prostorijama Udruge sa stipendistima Zaklade Prsten. Razgovaralo se o njihovu
uspjehu u protekloj akademskoj godini, kao i o natječaju za stipendije za akademsku
godinu 2016/2017.
4. 12. studenoga 2016. Kulturno-umjetničko društvo Prsten, koje djeluje u sklopu
Podružnice Varaždin, obilježilo je pet godina svojeg djelovanja. Prigodna proslava
održana je u Društvenom domu u Turčinu
5. 15. studenoga 2016. održana je 58. konstituirajuća sjednica Predsjedništva UO na kojoj
su dogovorena zaduženja članova Predsjedništva UO i organizacija rada PUO
6. 17. studenoga 2016. u Mostaru je održana Svečana akademija povodom obilježavanja
25. obljetnice utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg Bosne. U ime Udruge Prsten
nazočili su članovi Predsjedništva Upravnog odbora Ivica Nuić i Vjekoslav Jeleč
7. 19. studenoga 2016. održano je tradicionalno predblagdansko druženje u organizaciji
Podružnice Osijek UBH Prsten, a tim povodom u dvorani Kristal u Osijeku okupilo se
oko 350 članova i prijatelja Udruge
8. 19. studenoga 2016. u povodu Dana sjećanja na brojne žrtve koje su život izgubile u
Vukovaru članovi UBH Prsten, predvođeni glavnim tajnikom Marjanom Biškićem,
predsjednicom Podružnice Osijek Snježanom Rebuš, izaslanstvom Podružnice Rijeka s
predsjednikom Jozom Stanićem i predstavnicima Foruma mladih na čelu s
predsjednikom Filipom Biškićem položili su vijence i zapalili svijeće
9. 19. studenoga 2016. izaslanstvo UBH Prsten primio je gradonačelnik Vukovara Ivan
Penava i tom prigodom zahvalio Udruzi Prsten na donaciji simbolu hrvatskog
zajedništva Vukovarskom vodotornju te dao potporu ideji o obnavljanju rada
Podružnice Prsten Vukovarsko-srijemske županije kojoj bi sjedište bilo u Vukovaru.
Ovom je prigodom gradonačelniku Penavi predsjednik Podružnice Rijeka Jozo Stanić
uručio ček od 10 000 kuna za Vodotoranj koji su prikupili članovi i prijatelji UBH
Prsten Primorsko-goranske županije
10. Od 2. do 11. prosinca 2016. FM je proveo humanitarnu akciju ”Mladi mladima“.
Akciju su podržali i pomogli glumci iz Gradskog kazališta mladih Vitez, koji su u
Studentskom domu “Stjepan Radić“ izveli humanitarnu predstavu “Svastike“. Ove su
godine organizirali dolazak djece iz Stadlerove kuće "Egipat" - Doma za nezbrinutu
djecu iz Sarajeva na Advent u Zagreb. Šesnaestero djece u dobi od 3 do 18 godina, u
pratnji četiriju časnih sestara koje vode dom i dvoje volontera, boravili su u Zagrebu od
9. do 11. prosinca. U hrvatsku prijestolnicu stigli su u petak u večernjim satima, a bili
su smješteni u Samostanu sestara Služavki Malog Isusa na Ksaveru. Forumovci iz
Osijeka nisu zaboravili ni mlade ni stare u Bosni i Hercegovini. FM Osijek za Božić su

posjetili djecu u Kući nade u Odžaku, s kojima surađuju i kojima pomažu već dugi niz
godina. Darovali su im 50-ak prigodnih poklon-paketa, kao i pribor potreban za
održavanje radionica
11. 3. prosinca 2016, oko 400 gostiju i uzvanika okupilo se u zagrebačkom hotelu
Sheraton na XI. večeri članova i prijatelja Udruge bosanskih Hrvata Prsten, održanoj
pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i u njezinoj
nazočnosti
12. 9. prosinca 2016. u Vukovaru je održana 3. sjednica Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan
Republike Hrvatske. Sjednici su kao predstavnici nevladinih udruga koji u svojem
djelovanju promiču razvijanje odnosa s Hrvatima izvan RH nazočili predsjednik UBH
Prsten Mijo Marić i glavni tajnik Marjan Biškić. Sjednici je u ime HUP-a nazočio Ivan
Miloloža, član Predsjedništva UO UBH Prsten. Razgovaralo se o prijedlozima izmjena
i dopuna Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan RH te pripadajuće
Strategije s naglaskom na predlaganje mjera i aktivnosti s ciljem poticanja povratka
hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka
13. 15. prosinca 2016. iz tiskare je izašao 16. broj časopisa ”Prsten” s nizom zanimljivih
tema te osvrtom na rad Udruge tijekom 2016. godine
14. 17. prosinca 2016. zapaljena je četvrta adventska svijeća ispred župne crkve Blaženog
Alojzija Stepinca u Bestovju pokraj Samobora. Događaj je okupio brojne mještane te
župe, a u organizaciji su sudjelovali i članovi Ogranka UBH Prsten Sveta Nedelja
15. 23. prosinca 2016. izaslanstvo Podružnice UBH Prsten Primorsko-goranske županije
uoči božićnih blagdana posjetilo je Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić" u Lovranu, u
kojem su smještena nezbrinuta djeca i djeca s posebnim potrebama. Tom prigodom
uručili su im 40 pari novih tenisica raznih veličina u vrijednosti oko šest tisuća kuna, a
donaciju su osigurali članovi Podružnice PGŽ-a
16. 22. prosinca 2016. Izaslanstvo UBH Prsten u sastavu glavni tajnik Marjan Biškić, član
Predsjedništva UO Ivica Nuić, predsjednik Inicijativnog odbora za osnivanje UBHH
Prsten u BiH Zdenko Vukić i član Odbora Franjo Rajković nazočili su božićnom
prijamu hrvatskog člana Predsjedništva BiH dr. sc. Dragana Čovića u Sarajevu
17. 7. siječnja 2017. u Donjem Knegincu okupilo se više od 200 članova i prijatelja
Podružnice Varaždin Udruge Prsten na tradicionalnom blagdanskom druženju.
Druženju su nazočili predsjednik Udruge Mijo Marić, glavni tajnik Marjan Biškić, član
Predsjedništva UO Ivan Marčeta i članovi FM-a na čelu s predsjednikom Filipom
Biškićem
18. 3. veljače 2017. Podružnica UBH Prsten Primorsko-goranske županije održala je
Izbornu skupštinu. Za novog predsjednika Podružnice izabran je Krunoslav
Kapetanović, a za zamjenika Goran Hauser. Skupštini su nazočili glavni tajnik Marjan
Biškić i član Predsjedništva UO Ivica Nuić
19. 7. veljače 2017. održana je 59/2. sjednica Predsjedništva UO na kojoj se raspravljalo o
Planu rada za 2017. godinu
20. 18. veljače 2017. članovi FM-a Podružnice Osijek održali su tradicionalni turnir u Igri
Prsten. Sudionici turnira bili su i predstavnici FM-a iz Zagreba
21. 22. veljače 2017. članovi UBH Prsten u velikom su broju nazočili Svečanoj akademiji
u zagrebačkom HNK-u u povodu 100. obljetnice jednog od najvećih humanitarnih
pothvata u povijesti hrvatskog naroda, spašavanja gladne djece krajem i neposredno
nakon završetka Prvog svjetskog rata koje je predvodio hercegovački franjevac fra

Didak Buntić. Akademija se održala pod pokroviteljstvom Predsjednice RH i hrvatskog
člana Predsjedništva BiH
22. 28. veljače 2017. održana je prva sjednica proširenog Upravnog odbora UBH Prsten
23. 6. ožujka 2017. predstavnici UBH Prsten u sastavu predsjednik Mijo Marić, zamjenik
predsjednika Pavo Zubak, predsjednik NO Josip Sarić, glavni tajnik Marjan Biškić,
član Predsjedništva UO Vjekoslav Bratić i član Upravnog odbora Marko Zrakić održali
su u prostorijama Udruge Prsten radni sastanak s predstavnicima Općine Šamac na čelu
s načelnikom Općine Đorđem Miličevićem, zamjenikom načelnika Đurom Ivanovićem
i vijećnikom Marijanom Jovićem. Teme sastanka bile su: predstavljanje gospodarskih
mogućnosti općine Šamac, poteškoće povezane s održivim povratkom, socijalnoekonomski status povratničke populacije i druga pitanja bitna za povratak i ostanak
Hrvata u općini Šamac
24. 7. ožujka 2017. članice Kluba žena iz Podružnice Osijek uoči Dana žena posjetile su
Sombor, grad u Bačkoj u Vojvodini (Srbiji) u kojem žive i brojni Hrvati. Primio ih je
dogradonačelnik Sombora Antonio Ratković
25. 9. ožujka 2017. u Slavonskom Brodu održan sastanak Inicijativnog odbora za pripremu
Obnoviteljske skupštine podružnice Prsten u Brodsko-posavskoj županiji. Sastanku je
nazočilo oko 30 članova i glavni tajnik UBH Prsten Marjan Biškić
26. 23. ožujka 2017. ogranak Prsten Sveta Nedelja organizirao je druženje članova i
prijatelja Udruge Prsten i radionicu pravljenja pite - kraljice bosanske kuhinje. Okupili
su se brojni članovi i prijatelji Prstena, koje je kao domaćin pozdravio predsjednik
Ogranka Pavo Ćorluka. Okupljanju su nazočili predsjednica Kluba žena Gordana
Jelavić i glavni tajnik Marjan Biškić
27. 25. ožujka 2017. u punoj Velikoj dvorani Koncertne dvorane "Vatroslav Lisinski"
održana je premijerna izvedba u Zagrebu prve hrvatske opere u BiH "Diva
Grabovčeva". Opera je izvedena pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH
Kolinde Grabar-Kitarović i hrvatskog člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića, koji
su nazočili premijeri te uz potporu Grada Zagreba i Udruge bosanskih Hrvata Prsten.
Članovi UBH Prsten podržali su premijeru sa 100.000 kn, a premijeri je nazočilo više
od 600 članova UBH Prsten
28. Od 4. travnja - 8. travnja 2017. Udruga je imala svoj izlagački prostor na štandu
”Stanić Grupe“ na Međunarodnom sajmu gospodarstva - Mostar 2017., jednoj od
najvećih gospodarskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Hrvatska je bila zemlja
partner
29. 5. travnja 2017. održan je susret gospodarstvenika Kluba poduzetnika UBH Prsten i
gospodarstvenika Bosne i Hercegovine na temu ”Mogućnosti ulaganja i suradnje“ u
organizaciji Udruge Prsten. Pokrovitelji su bili Hrvatski narodni sabor BiH i Grad
Mostar, a medijski pokrovitelji Večernji list - izdanje za BiH, Radio Herceg-Bosna i
Prva TV. Susretu je nazočilo 30 poduzetnika članova UBH Prsten i oko 150
gospodarstvenika BiH, predstavnici vlasti u BiH te članovi Diplomatskog zbora.
Razgovaralo se o mogućnostima daljnjih ulaganja u BiH te međusobne suradnje
gospodarstvenika iz RH okupljenih u Prstenu i BiH putem portala Kluba poduzetnika
30. 6. travnja 2017. u Društvenom domu u Kerestincu pokraj Svete Nedelje uoči uskršnjih
blagdana u Ogranku Sveta Nedelja priređeno je druženje članova i prijatelja Udruge
Prsten uz ukrašavanje pisanica prema starim običajima, onima iz BiH i ovdašnjima.
Okupilo se petnaestak žena članica Ogranka Prsten Sveta Nedelja i predstavnice Kluba
žena iz Zagreba na čelu s predsjednicom Gordanom Jelavić, te članice Udruge Kragulj
iz Svete Nedelje i glavni tajnik Udruge Marjan Biškić

31. 22. travnja 2017. održana je Izborna skupština podružnice Prsten Varaždin. Za
predsjednika je izabran Ivica Andrić, dosadašnji zamjenik predsjednika podružnice
32. Tijekom ožujka i početkom travnja 2017. održano je nekoliko koordinativnih
sastanaka s timom IN2 koji su programirali portal Kluba poduzetnika. Portal je
predstavljen na Susretu poduzetnika u Mostaru, a u punoj je uporabi od 6. travnja
2017.
33. Tijekom ožujka i travnja 2017. obavljena su četiri razgovora s tvrtkama koje se bave
PR-om, razgovore su vodili predsjednik, zamjenik predsjednika i glavni tajnik. Nakon
dobivanja ponuda osnovano je povjerenstvo koje je izabralo ponudu tvrtke Impressum i
oni će ponudu predstaviti na sjednici UO
34. 25. travnja 2017. održana sjednica Predsjedništva UO
35. 26. travnja 2017. održano Proljetno druženje članica Kluba žena grada Zagreba i
Zagrebačke županije, sudjelovale 53 žene
36. 11. svibnja 2017. obilježena 10. obljetnice Zaklade ”Prsten” i održan humanitarni
koncert ”Ja ljubim“ u Muzeju Mimara
37. do 2. svibnja 2017. pripremljena i predana dokumentacija za natječaj za novi prostor
za rad Udruge, temeljem natječaja Grada Zagreba
38. 6. svibnja 2017. predstavnice Kluba žena Podružnice Osječko-baranjske županije
posjetile su Bijelo Brdo kod Dervente u povodu 25. obljetnice spomena na nestale i
poginule branitelje derventskog kraja
39. 23. svibnja 2017. održana sjednica Predsjedništva UO
40. 24. svibnja 2017. u Vukovaru održan sastanak Inicijativnog odbora za pripremu
Obnoviteljske skupštine podružnice Prsten u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Sastanku
je nazočilo oko 15 članova i glavni tajnik UBH Prsten Marjan Biškić
41. 24. svibnja 2017. radno-svečanim sastankom u prostorijama središnjice UBH Prsten u
Zagrebu obilježena šesta godišnjica utemeljenja Kluba žena i predstavljeni projekti do
kraja tekuće godine
42. Tijekom svibnja i lipnja 2017. održano je nekoliko sastanaka na temu priprema
Prstenova poslovnog foruma Zagreb 2017. i HGK-a na temu ”Stvaranje poticajnog
poslovnog okružja“ koji će se održati 27. lipnja 2017. u dvorani HGK-a bila je jedna od
težišnih aktivnosti u svibnju
43. 7. lipnja 2017. u sklopu realizacije projekta Kluba žena "Promocija Udruge - kontakti
sa srodnim udrugama", kojemu je cilj povezivanje UBH Prsten sa sličnim i srodnim
udrugama u RH i BiH pa i šire, članice Kluba žena posjetile su Udrugu za očuvanje
hrvatske kulturne baštine "Kragulj" u Svetoj Nedelji
44. 15. lipnja 2017. izaslanstvo UBH Prsten nazočilo je donatorskoj večeri, pod
pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i hrvatskog člana
Predsjedništva BiH Dragana Čovića, za izgradnju Hrvatskog kulturnog centra u Tuzli i
podržali izgradnju s 20.000 kn
45. 24. svibnja 2017. u Vukovaru održan sastanak Inicijativnog odbora za pripremu
Obnoviteljske skupštine podružnice Prsten u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Sastanku
je nazočilo oko 15 članova i glavni tajnik UBH Prsten Marjan Biškić
46. 24. svibnja 2017. radno-svečanim sastankom u prostorijama središnjice UBH Prsten u
Zagrebu obilježena šesta godišnjica utemeljenja Kluba žena i predstavljeni projekti do
kraja tekuće godine
47. 7. lipnja 2017. u sklopu realizacije projekta Kluba žena "Promocija Udruge - kontakti
sa srodnim udrugama", kojemu je cilj povezivanje UBH Prsten sa sličnim i srodnim
udrugama u RH i BiH pa i šire, članice Kluba žena posjetile su Udrugu za očuvanje
hrvatske kulturne baštine "Kragulj" u Svetoj Nedelji

48. 15. lipnja 2017. izaslanstvo UBH Prsten nazočilo je donatorskoj večeri, pod
pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i hrvatskog člana
Predsjedništva BiH Dragana Čovića, za izgradnju Hrvatskog kulturnog centra u Tuzli i
podržali izgradnju s 20.000 kn
49. 18. lipnja 2017. KUD ”Prsten” Osijek nastupio je na „Danima Tolise“, tradicionalnoj
manifestaciji koja se održava jedanaestu godinu za redom, uz niz sportskih, kulturnoumjetničkih i zabavnih sadržaja, a pokrovitelj je predsjednik Federacije BiH Marinko
Čavara. U sklopu manifestacije održala se i Međunarodna smotra folklora na kojoj je
sudjelovalo desetak KUD-ova, među kojima i KUD UBH ”Prsten“ iz Osijeka
50. 27. lipnja 2017. u organizaciji Udruge bosanskih Hrvata Prsten, u dvorani Hrvatske
gospodarske komore u Zagrebu, koja je bila i suorganizator ovog poslovnog skupa,
održan je Prstenov poslovni forum Zagreb 2017. Forum se održao pod visokim
pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, a
temeljna mu je zadaća bila poticanje unapređenja institucionalnog okvira za izgradnju
poslovne konkurentnosti u jugoistočnoj Europi te prevladavanje postojećih prepreka u
poslovanju u toj regiji, prije svega u poslovanju između Hrvatske i Bosne i
Hercegovine. Uz 220 članova Kluba poduzetnika Udruge Prsten i istaknutih hrvatskih
gospodarstvenika i znanstvenika, na Forumu su sudjelovali i visoki dužnosnici
Republike Hrvatske, potpredsjednica Vlade RH i ministrica gospodarstva Martina
Dalić, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, ministar uprave Lovro
Kuščević, posebni savjetnik za gospodarstvo Predsjednice RH Marko Jurčić, te mr. sc.
Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore
51. 1. srpnja 2017. u Tomislavgradu je održana Revija tradicijske odjeće i izbor najljepše
Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske pod pokroviteljstvom dr. sc.
Dragana Čovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda i
Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. Cilj je povezivanje Hrvata iz cijelog
svijeta u svrhu promicanja naše zajedničke tradicijske kulture i upoznavanje i pružanje
potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Na poziv organizatora u ime Udruge Prsten
nazočili su Ivan Miloloža, član Predsjedništva UBH Prsten, koji je bio i član
Ocjenjivačkog suda i članica Kluba žena Mirela Mrvelj
52. 2. srpnja 2017. održano je 8. druženje članova Podružnice Varaždin Udruge Prsten za
članove Udruge, njihove obitelji i prijatelje pod nazivom ”Piknik“ koji je postao lijepa
tradicija druženje članova i prijatelja Prstena, na varaždinskim bregima. Mnogobrojni
posjetitelji okušali su se u starim hrvatskim narodnim igrama poput bacanja kamena s
ramena, skakanja u vrećama, igre klisa i potezanje ruke. Malonogometni timovi
odigrali su revijalne utakmice uz zdušno navijanje posebno velikog broja mladih
članova. U ime središnjice Udruge nazočili su glavni tajnik Marjan Biškić, članice
Kluba žena na čelu s predsjednicom Gordanom Jelavić i članovi Foruma mladih na
čelu s predsjednikom Filipom Biškićem
53. 2. srpnja 2017. u zagrebačkom naselju Sesvetska Sopnica održan je tradicionalni 9.
susret raseljenih vjernika Hrvata župa kotorvaroške doline (Kotor Varoš, Sokoline i
Vrbanjci) te prijatelja tog živopisno-povijesnog kraja u sjeverozapadnoj Bosni. Susret
već tradicionalno organiziraju tri župe kotorvaroške doline i Udruga kotorvaroških
Hrvata iz Zagreba. Tradicionalnom susretu nazočio je član Predsjedništva UO Ivan
Marčeta
54. 5. srpnja 2017. u prostorijama Udruge okupilo se 20-ak žena kako bi u sklopu projekta
Kluba žena Očuvanje tradicije sudjelovale na radionici izrade tradicijskog nakita koju
su vodile predstavnice Udruge za očuvanje hrvatske kulturne baštine ”Kragulj“, uz
prekrasne ogrlice te narukvice i naušnice koje su nastajale iz ruku naših žena, bilo je
vremena i za razgovor, smijeh i veselje

55. 7. srpnja 2017. na Đakovačkim vezovima, manifestacije koja već 51 godinu njeguje i
održava tradiciju i izvornost tog kraja kao i ostalih krajeva Hrvatske i inozemstva,
nastupilo je i Kulturno-umjetničko društvo Prsten iz Osijeka. KUD ”Prsten” Osijek i
ovom je prigodom pjesmom i plesom u narodnim nošnjama i uz zvuke šargije pokazao
kako se čuvaju i njeguju narodni običaji i na najbolji način promovira UBH Prsten
56. 15. srpnja 2017. u Svibovcu Podravskom (općina Sračinec) tradicionalno se slavi
blagdan zaštitnika mjesta, svetog Benedikta. Na smotri folklora uspješno se predstavio
i KUD Prsten iz Varaždina. Bila je to još jedna prigoda upoznati stanovništvo
Varaždinske županije s tradicijskom kulturom koju prstenovci nose sa sobom. Uz
prikaz kola Osmerac, Vaga i Dvojac oduševili su posjetitelje manifestacije na kojoj su
nastupili i KUD Benedikt, KUD Zora Piškorevci, KUD Petrijanec, Acapella KUD-a
Zavičaj Sračinec, KUD Voća, Donja Voća, KUD Ledina Gašinci i KUD Remetinec
57. 5. i 6. kolovoza 2017. u sklopu programa obilježavanja Dana pobjede i domovinske
zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja Podružnica Udruge bosanskih Hrvata Prsten
Primorsko-goranske županije i Humanitarno-organizacijski odbor Komušina iz
Viškova, uz suorganizaciju Župe sv. Mateja Viškovo i KUD-a ”Izvor“ Viškovo
organizirali su u sportskom parku Ronjgi tradicionalni humanitarni malonogometni
turnir, ove godine pod nazivom “Spomenici budućnosti“
58. 19. kolovoza 2017. Hrvati prognani iz okolice Banja Luke okupili su se u Bukovici na
tradicionalnom susretu prognanih Hrvata iz Župe Trn i na mladoj misi koja se prvi put
održava u Bukovici. Više od 2000 ljudi iz Trna, Bukovice, Kuljana, Jablana i ostalih
mjesta s područja Župe Trn obilježilo je i 22. godinu od progona sa svojih ognjišta u
kolovozu 1995. godine. Na poziv organizatora na tradicionalnom okupljanju u ime
Udruge bosanskih Hrvata Prsten bili su glavni tajnik Marjan Biškić, član
Predsjedništva UO Ivan Marčeta, član NO Drago Prgomet. Tom je prigodom
nazočnima podijeljeno 1500 časopisa Prsten
59. 12. rujna 2017. održana sjednica Predsjedništva UO
60. Povodom 22. obljetnice oslobođenja grada Jajca članovi ogranka Đakovo Udruge
bosanskih Hrvata Prsten, podružnice Osijek sa nekoliko članova osječke podružnice na
čelu s predsjednicom Snježanom Rebuš posjetili su 13. rujna 2014. stari kraljevski grad
Jajce, te odali počast palim braniteljima.
61. 26. rujna 2017. održana sjednica Upravnog odbora
62. 30.09.2017. održane su 6. Posavske večeri. Udruga je podržala manifestaciju i sa 2500
kn postala pokrovitelj. Događaj je okupio oko 500 sudionika. U ime Udruge nazočila je
predsjednica podružnice Osijek Snježana Rebuš s predstavnicama Kluba žena.

