Program i organizacija rada Udruge Prsten za 2014/2016.
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
 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
 u BiH osnovati Udrugu Hrvata Prsten sa sjedištem u Sarajevu, a podružnice u
gradovima i općinama,
 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
 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, Vladom RH i političkim
predstavnicima Hrvata u BiH radi rješavanja ustavnih prava Hrvata i razgovarati o
svim drugim važnim životnim temama vezanim za Hrvate u Federaciji BiH i
Republici Srpskoj, odnosno BiH.
 poticati održivi povratak Hrvata u BiH, a težišno pomoći onima koji su se vratili.
Gospodarska djelatnost
 sve pravne osobe Udruge su članovi budućeg Kluba poduzetnika koji treba
organizirati gospodarske forume i susrete radi poticanja poslovne suradnje pravnih
osoba unutar Udruge Prsten, te poticati zajedničke gospodarske projekte.
 u vodstvo Kluba poduzetnika birati predstavnike različitih gospodarskih grana koji
će okupljati poduzetnike članove Udruge Prsten i raditi na jačanju 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
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.

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 i u tome će značajnu ulogu imati
Viječe za medije.
 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 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.

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.
Revidiranje i ažuriranje članstva
Pravne osobe
 kontaktirati i održati sastanak s odgovornom osobom i dogovoriti međusobna prava i
obveze (pravo predstavljanja kao članice Prstena, korištenje zastavice u prostorijama
pravne osobe, popis i logo svih pravnih osoba u prostorijama Udruge i web-stranici
Udruge, link na svoj web preko web-stranice Udruge, logo u časopisu, 10 časopisa,
može neograničeno koristiti RING, za Večer Udruge ima prioritet u kupovini 10
ulaznica, odnosno obrtnici 5 ulaznica )
Fizičke osobe:
 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 sukladno članku 13. Statuta Udruge
 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 i pravo biranja članova Upravnog odbora koji
će ih predstavljati po mjestu rođenja.
Prijam u članstvo, članska iskaznica i članarine
 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.
 planirati redizajn sadašnji članskih iskaznica i pristupiti izradbi novih
 uručivanje 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

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
 UO Zaklade Prsten treba osmisliti budući rad Zaklade Prsten kao trajnog projekta i
stabilan način financiranja
 financiranje Zaklade osigurati i kroz održavanje Humanitarnog koncerta u Muzeju
Mimara u veljači svake godine
 definirati održivi broj stipendija uz izmijenjen način i uvjete dodjela stipendija
Tradicionalne večeri
 večer članova i prijatelja Udruge Prsten održavati prve subote u prosincu, Večer
članova i prijatelja Udruge 2014. biti će 06.prosinca 2014. u hotelu Sheraton.
 večeri ili druge oblike druženja trebaju organizirati i podružnice i ogranci
Obilježavanje 10. obljetnice UBH Prsten 6.10. 2015.
 izradba monografije u povodu 10 godina djelovanja UBH Prsten
 organizacija svečanog obilježavanja 10. obljetnice
 dodjela statusa počasnog člana Udruge
Financiranje Udruge
 članarinama, prilozi od American kartica, donacije članova i simpatizera Udruge, a dio
sredstava za projekte pokušati dobiti iz proračuna, države, županije i grada.
 godišnji donatorski ugovori: Platinum sponzor koji donira 50.000,00 kn, Zlatni
sponzor donira 30.000,00 kn, Srebrni sponzor 20.000,00 kn, sponzor do
10.000,00 kn itd. Sponzori određene razine imaju i određena prava: objava na webstranici Udruge, besplatan oglas u časopisu, prioritete u odabiru stola za večeru, na
večeri Udruge dobivaju 5, 3, 2 besplatne pozivnice i uručuje im se godišnja plaketa
(platinum, zlatna, srebrna i sponzor plaketa). Imaju prava druženja i održavanja
sastanaka pod pokroviteljstvom Udruge i u prostorijama Udruge.

