Program i organizacija rada Udruge Prsten za 2017. i
2018. godinu
Uvod
Danas kada se osvrnemo na proteklo razdoblje, s ponosom se može istaknuti da je
zahvaljujući radu, volji, entuzijazmu svih aktivnih članova udruge proistekao veliki broj
događaja, projekata i stvorena je s vremenom organizacijska struktura prilagođena potrebama
i afinitetima članica i članova udruge. U narednom periodu plan je jačanje i širenja već
osnovanih ustrojstvenih cjelina, podružnica, ogranaka, foruma, klubova i KUD-a Prsten to
smo postigli, kao temelje rasta, razvoja i djelovanja udruge. Planiramo i želimo u svim
županijama RH, gdje ima interesa, osnovati podružnicu, a u gradovima i općinama unutar
županija RH ogranke kao sastavni dio podružnica, te klubove i forume u njima osnivati
prema interesima članstva. Podružnice, ogranci, klubovi djelovat će prema svojim planovima
i programima rada, a koji su usklađeni s Statutom i općim ciljevima udruge, prema načelu
decentralizacije.
Uloga Upravnog odbora kao tijela upravljanja, koje smo mijenjali i prilagođavali prema
stupnju ustrojstva i interesu članstva je bio i ostao od vitalnog značaja za kvalitetu i opseg
sveukupnog rada Udruge pa je u budućem radu ključna proaktivnija uloga, inicijativa i veći
angažman svih članova tog upravljačkog tijela.
Zahvaljujući članarinama, donacijama i sponzorstvima dobrih ljudi udruga ostvaruje dostatnu
financijsku stabilnost za aktivnosti udruge: rad ureda, organizaciju raznih manifestacija,
humanitarnu pomoć, te stipendiranje učenika i studenata kroz Zakladu Prsten, što nam je cilj
osigurati i u narednom razdoblju. Ugovorima o poslovnoj suradnji s PBZ cardom započinje
razdoblje povezivanja sa zainteresiranim partnerima kroz koje se razvijaju pogodnosti za
članove. Ovakav tip suradnje planira se nastaviti s i novim partnerima, a posebnu ulogu i
zadatak u osmišljavanju financijskih modela imati će Klub poduzetnika.
Ideja kojom se UBH Prsten vodi od prvih dana je vođenje medijske promocije koja je u službi
informiranja zainteresirane javnosti o bitnim i značajnim događajima u organizaciji udruge
putem prstenove web-stranice, facebook profila te glasila udruge- časopis Prsten, koji izlazi
dva puta godišnje, zatim najava i poziva uzvanicima i medijima na događaje, pravovremenim
oglašavanjem npr. humanitarnih koncerata, davanjem izjava medijima, priopćenjima za
javnost.
Kod velikog broja medija primijećen je interes za praćenjem tema koje su u fokusu interesa
UBH Prsten pa se u budućem razdoblju planira razvijanje ekstenzivnijih suradnja: praćenja
događaja i medijskog pokroviteljstva s uglednim televizijskim, radijskim i novinskim kućama
te internetskim portalima, sudjelovanje u tv i radijskim emisijama. Stoga će se posebna

pozornost usmjeriti na izradu i definiranje kvalitetne PR strategije radi postizanja bolje
komunikacije s osobama koje imaju afiniteta za suradnjom ili uključivanjem u UBH Prsten.
Uz UBH Prsten, postoji čitav niz udruga i organizacija koje se u svom programu zalažu za
ostvarenje sličnih ili istih ciljeva. Predstavnici UBH Prsten će raditi na strateškom i
organizacijskom povezivanju s njima.
Planira se, također, osnivanje udruga kćeri na području BiH i drugih europskih zemalja gdje
za to postoji realna osnova. Udruge kćeri će djelovati kao samostalne udruge po zakonima
zemalja u kojima su osnovane, ali s istim strateškim ciljevima kao i UBH Prsten.
Kako bi se ostvarili efikasniji i bolji zakonodavni i drugi preduvjeti za podizanje kvalitete
života Hrvata iz BiH nužna je uska suradnja sa svim lokalnim i državnim, političkim i drugim
institucijama. Do sada je održan niz uspješnih sastanaka na lokalnom i nacionalnom nivou i
dogovorena je mogućnost suradnje na projektima s Državnim uredom za Hrvate izvan RH,
saborskim Odborom za Hrvate izvan RH, Veleposlanstvom Bosne i Hercegovine u RH i
drugim institucijama na svim ključnim pitanjima od zajedničkog interesa.

Nadalje, u suradnji s partnerima kroz poslovne sporazume cilj je stvaranje široke palete
ponude paketa pogodnosti i programa ušteda za proizvode i usluge za članove udruge što je
dodatna podloga za ostanak dugoročno zainteresiranih članova.
Sve zainteresirane članove i pojedince, bez obzira na članstvo, koji podržavaju programske
ciljeve UBH Prsten, pozivamo da se jave i uključe u rad i aktivnosti udruge te doprinesu
daljnjem razvoju Udruge. Cilj poziva je uključiti u aktivnosti sve koji imaju volju i želju biti
korisni i sudjelovati u osmišljavanju i realizaciji programa i, tako, zajedničkim naporima
podizati kvalitetu programskih aktivnosti Udruge.
Kako je do sada, tako će i u narednom periodu Zaklada Prsten imat temeljnu ulogu nosioca
društvene odgovornosti, putem koje će se promicati vrijednosti obrazovanja, volonterskog
iskustva te stjecanja početnog radnog iskustva kao odskočne daske za daljnja poslovna
dostignuća ili nastavak obrazovanja.
Potporom i zalaganjem oko političkih, ekonomskih i socijalnih prava povratnika, te raseljenih
i izbjeglih osoba, motiviranju birača na općim i lokalnim političkim izborima u BiH, te
konstruktivni sastanci s predstavnicima hrvatskih političkih opcija u BiH s ciljem postizanja
konsenzusa na koji način postići optimalne izborne rezultate za Hrvate u BiH ostaju naše
zadaće i obveze i u narednom razdoblju.
Tragom uspješno uspostavljene suradnje sa svim političkim opcijama u BiH i RH, UBH
Prsten ostaje, kao i do sada, politički i svjetonazorski neutralan što je osnova za stabilnost i
opstanak udruge.

Udruga Prsten će podržavati korisne i prihvatljive programe pojedinaca i političkih
organizacija bez obzira na političku i svjetonazorsku pripadnost nositelja, a koji su u skladu s
misijom i vizijom UBH Prsten.
Jedan od glavnih zadataka je pozicioniranje UBH Prsten kao glavnog partnera u nevladinom
sektoru za razgovor i komunikaciju sa svim relevantnim političkim, ekonomskim, kulturnim i
socijalnim institucijama u javnom sektoru za sve Hrvate iz BiH.
Opće djelatnosti
 nastaviti s okupljanje Hrvata BiH koji žive izvan BiH osnivanjem podružnica u svim
županijama RH i ogranaka u gradovima i općinama u RH
 daljnji razvoj Klubova unutar Udruge s ciljem da budu temelj djelovanja. Osnivanjem
klubova, omogućiti svim članovima da sudjeluju u radu Udruge i podružnice (Klub
žena, Klub utemeljitelja, Klub počasnih predsjednika, klub poduzetnika, klub
znanstvenika, zavičajne klubove po gradovima i općinama, klub glazbenika, klub
sportaša, klub umjetnika, klub književnika, klub sudionika Domovinskog rata, te
klubove za koje članstvo iskazuje interes). Prostor za rad klubova jest prostor Udruge i
podružnice.











nastavit s osnivanjem Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine ”Prsten” u BiH (UHBH
”Prsten”) sa sjedištem u Vitezu, a podružnice u gradovima i općinama,
osnivati sestrinske Udruge ili podružnice UBH Prsten u ostalim dijelovima Europe
gdje za to ima osnove
definirati suradnju sa zajednicama i udrugama Hrvata iz BiH u inozemstvu.
Posjećivati skupove Hrvata u inozemstvu i ostvariti suradnju sa svim klubovima
Hrvata u inozemstvu ili osnivati klubove Udruge Prsten
nastaviti suradnju s udrugama i KUD-a Hrvata BiH koje djeluju u RH, BiH i u
drugim zemljama.
strateško i organizacijsko povezivanje sa drugim sličnim udrugama u RH i inozemstvu
pratiti i uključivati predstavnike Udruge u sve aktivnosti u RH koje se odnose na
Hrvate iz BiH
organizirati tribine na kojima promicati viziju i misiju Udruge i približiti ciljeve
Udruge potencijalnom članstvu. Na tribinama raspravljati o pitanjima bitnim za
Hrvate BiH u RH i u BiH. Motivirati i probuditi Hrvate iz BiH da shvate važnost
situacije i položaja Hrvata u BiH
u suradnji s Državnim uredom za Hrvata izvan RH aktivno sudjelovati u provedbi
Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH
kontinuirano sudjelovati u pripremi i provedbi lokalnih i općih izbora u BiH. Putem
kampanja poticati Hrvate BiH da izađu na izbore i ostvare prava glasovanja na
izborima. Pomoći Hrvatima BiH u dobivanju državljanstva i ostvarivanje ostalih prava
koji kao državljanima BiH pripadaju






nastaviti suradnju s Uredom predsjednika RH, Hrvatskim saborom i Vladom RH radi
rješavanja ustavnih prava Hrvata u BiH i o drugim važnim životnim temama vezanim
za Hrvate u BiH, i Hrvate podrijetlom iz BiH koji žive u RH
uska suradnja sa svim lokalnim i nacionalnim (državnim) političkim i drugim
institucijama radi lakšeg stvaranja zakonodavnih i ostalih preduvjeta za podizanje
kvalitete života Hrvata iz BiH. Posebnu pozornost će Udruga posvetiti poboljšanju
položaja Hrvata u BiH. U tom smislu će nastaviti suradnju s vlastima u RH i
hrvatskim političkim predstavnicima u vlasti BiH, te međunarodnim institucijama.
poticati održivi povratak Hrvata u BiH, a težišno pomoći onima koji su se vratili.

Gospodarska djelatnost
 definiranje i organiziranje Kluba poduzetnika kao strateškog nositelja razvoja Udruge





Povezivanje i suradnja svih članova Kluba poduzetnika predviđena je kroz
gospodarski dio prstenovog portala, ali i daljnje širenje postojeće platforme
gospodarstvenika, bez obzira na članstvo.
posebno važnu ulogu u gospodarskoj suradnji trebaju imati pravne osobe članice
Udruge Prsten, odnosno naši izvrsni poduzetnici i menadžeri koji će osmišljavati i
poticati razvoj malog i srednjeg poduzetništva i interese svojih kompanija razvijati na
područjima BiH i RH.
sve pravne osobe Udruge su članovi Kluba poduzetnika i trebaju biti organizatori
gospodarskih foruma i susreta radi poticanja poslovne suradnje i zajednički
gospodarski projekata, jačanja međusobne poslovne suradnje, zajedno nastupati na
tržištu, te sudjelovati u projektima Udruge Prsten. Gospodarske forume i susrete
organizirati samostalno i u suradnji s tijelima vlasti, Crkve, gospodarskim komorama i
udrugama poduzetnika u RH, BiH, Austriji i drugim zemalja

Kulturna i znanstvena djelatnost
 očuvanje kulturnih vrijednosti, tradicije i običaja Hrvata BiH je jedna od značajnih
aktivnosti Udruge.
 na godišnjoj razini precizirati projekte i njihove nositelje koji trebaju pridonijeti još
čvršćem povezivanju i afirmiranju suradnje s folklornim grupama, pjevačkim
zborovima, nadarenim glazbenicima, književnicima, glumcima i ostalim umjetnicima.
Održavanje predstava i nastupi važan su element duhovne potpore posebno ljudima
koji teško žive.
 Klub znanstvenika Udruge ima značajan broj članova. Njihovo znanje iz različitih
područja je veliko i najvažniji je resurs koji treba iskoristiti za djelovanja na
projektima od interesa Hrvata u BiH i Hrvata iz BiH u RH. U tom pogledu planira se
organizirati predavanja pojedinih članova Kluba znanstvenika po pojedinim mjestima
u BiH i u Hrvatskoj, a posebice u školama i na fakultetima kako bi se što više
promoviralo obrazovanje kao glavna poluga razvoja. U području historiografije BiH
angažirat ćemo znanstvenike da istražuju bližu ali i daleku povijest BiH jer se u
posljednje vrijeme sve više susrećemo s krivim interpretacijama povijesnih događaja
koji posebice negativno mogu djelovati na mlade.

Odnosi s javnošću
 Udruga Prsten će na različite načine komunicirati s javnošću pri čemu nam na
raspolaganju stoje tradicionalni i suvremeni mediji
 posebnu pozornost ćemo posvetiti razvoju časopisa, sadržaj časopisa što više približiti
ciljevima djelovanju Udruge uz ravnomjernu zastupljenost svih područja djelovanja a
distribuciji posvetiti veću pozornost, u RH i u inozemstvu. Svaki član Udruge treba
dobiti časopis. Tiskani časopis izdavati jednom godišnje u 10 000 primjeraka, a ečasopis po potrebi
 web-stranica i facebook Udruge je bitna i na njoj treba i dalje raditi kako bi bila u
funkciji informiranja članstva Udruge i javnosti o djelovanju Udruge,
 priopćenjima iznositi stajališta Udruge u pogledu pitanja bitnih za Hrvate iz BiH u RH
i u BiH.
 sudjelovati u radio, tv-emisijama ili javnim tribinama na kojima je tema BiH ili Hrvati
BiH.
 definiranje jasne PR strategije
Humanitarni rad
 Klub žena i Forum mladih bit će nositelji organiziranja humanitarnih akcija putem
suradnje s Udrugom Kap dobrote i drugim humanitarnim udrugama. Podružnice i
ogranci će na svojoj razini sudjelovati u humanitarnoj pomoći i organiziranju
humanitarnih akcija
 Udruga će na godišnjoj razini izdvojiti određeni iznos novčanih sredstava kojima će se
poduprijeti određene humanitarne akcije i pojedinačne zahtjeve za pomoć
Prostor Udruge
 prostor Tajništva Udruge i buduće prostore podružnica otvoriti za članstvo, klubove
unutar Udruge, za udruge i klubove Hrvata BiH izvan Udruge, te za članstvo Udruge i
Hrvate BiH.Trebaju postati mjesta okupljanja članstva, Hrvata BiH i rada svih
klubova.
Prijam u članstvo, članska iskaznica i članarine
 s obzirom na planirano jačanje razvoja klubova, osnivanje novih podružnica i
ogranaka očekuje se i rast broja članova Cilj je pružiti maksimalnu socijalnu
integraciju članovima te zadovoljiti veći spektar interesa, od poslovnih, humanitarnih,
kulturnih, preko sportskih do zabavnih.




preko RING-a je moguća prijava za članstvo, no to ne smije biti i automatski prijam u
članstvo, prijam mora biti pojedinačan i na sjednici UO nakon što o prijedlogu za
prijam svoje mišljenje da podružnica ili klub-forum.
redizajn sadašnji članskih iskaznica i izradbi novih nakon ažuriranja članstva
uručivanje novih članskih iskaznica mora biti svečani čin: u podružnicama nositelj
izvršni odbor, a u Zagrebu nositelj Tajništvo Udruge.



članarina za pravne osobe-tvrtke 1800 kn za pravne osobe-obrte 900 i 50 kn za fizičke
osobe
 kontaktirati i održati sastanak s odgovornom osobom pravne osobe i dogovoriti
međusobna prava i obveze
 ažurirati članstvo po području stanovanja kako bi evidenciju i rad s članstvom
preuzele podružnice za članstvo sa svog područja
 kontaktirati članove koji nikada do sada nisu platili članarinu i članove koje
povremeno plaćaju ili su platili samo jednu godinu i nakon toga odlučiti o njihovu
statusu
 članovi Udruge imaju pravo u svoj životopis staviti članstvo u Udruzi Prsten, dobivati
časopis, aktivno sudjelovati u radu Udruge i podružnica kroz klubove i ogranke,
mogu se obratiti za pomoć i savjete Udruzi, imaju prioritet u dobivanju ulaznice za
koncerte i Večeri Udruge ili podružnice, te ostvarivati sve pogodnosti koje dobivaju
članstvom.
Održavanje sjednica tijela upravljanja i odlučivanje
 sjednice tijela upravljanja održavati redovito, planski i u skladu s Statutom, sve
sjednice tijela upravljanja otvoriti za članstvo
 unutar Udruge proces odlučivanja provoditi kroz izabrana tijela upravljanja u skladu
sa Statutom Udruge
 osim tijela upravljanja mogu se izabrati savjetodavna tijela, povjerenstva po određenoj
problematici, koja pripremaju prijedloge o kojima bi se raspravljalo na tijelima
upravljanja i donosile odluke
 odluke i zaključke moraju provoditi svi u tijelima upravljanja, podružnice kao i
članstvo Udruge
 kreativnost i inicijativa svakog člana je dobrodošla, ali mora biti verificirana kroz
tijela Udruge, za drugačija djelovanja pojedinaca i grupa predvidjeti i sankcije
uključujući i isključenje iz članstva Udruge.
Zaklada Prsten
 nastaviti s razvojem Zaklade kao glavnim nosiocem društvene odgovornosti i nositelja
pozitivnog imidža


UO Zaklade Prsten treba osmisliti rad Zaklade Prsten kao trajnog projekta i stabilan
način financiranja

 financiranje Zaklade osigurati i kroz održavanje Humanitarnog koncerta svake godine
 definirati održivi broj stipendija uz transparentan način i uvjete dodjele stipendije
Tradicionalne večeri
 večer članova i prijatelja Udruge Prsten održavati prve subote u prosincu, mjesto
održavanja po odluci upravnog odbora može biti i izvan Zagreba
 večeri ili druge oblike druženja trebaju organizirati i podružnice i ogranci

Financiranje Udruge
 članarinama, donacijama članova i simpatizera Udruge, a dio sredstava za projekte
pokušati dobiti iz proračuna, države, županije i grada.
 godišnjim donatorskim ugovorima s članovima Udruge kroz dobivanje statusa:
Platinum donator koji donira 50.000,00 kn, Zlatni donator donira 30.000,00 kn,
Srebrni donatora 20.000,00 kn, donator do 10.000,00 kn itd. Donatori određene
razine imaju i određena prava: objava na web-stranici Udruge, besplatan oglas u
časopisu, prioritete u odabiru stola na večeri Udruge, prava druženja i održavanja
sastanaka pod pokroviteljstvom Udruge i u prostorijama Udruge.

