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Uvodna riječ predstojnika Ureda
Pred Vama se nalazi izvještaj o radu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u
razdoblju od 16. ožujka 2007. do 31. prosinca 2008. U protekle nepune dvije godine, djelovanje Ureda obilježilo je niz promjena. Uspostavljen je novi organizacijski i
kadrovski ustroj Ureda, preuzeti su novi zahtjevniji poslovi u provedbi projekata Europske unije, osigurana je snažnija stručna i administrativna potpora radu Savjeta
za razvoj civilnog društva, poboljšana je koordinacija donatora te sustav praćenja i
izvješćivanja o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnog društva iz državnog proračuna, postignut je napredak u provedbi mjera
Operativnog plana provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja
za razvoj civilnog društva i započela je intenzivna razmjena hrvatskih iskustava u
potpori razvoju civilnog društva sa zemljama u regiji i šire.
Izvješće o radu dobra je prigoda da za uspješnu suradnju zahvalimo brojnim udrugama i drugim organizacijama civilnog društva diljem Hrvatske, vrijednim predstavnicima državne uprave koji rade na poslovima dodjele financijskih potpora udrugama
iz javnih izvora, Europskoj komisiji, brojnim veleposlanstvima i nizu međunarodnih
javnih i privatnih agencija koje pružaju potporu razvoju civilnog društva u Republici
Hrvatskoj.
Uspjeh nastojanja u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj podrazumijeva bolje razumijevanje i novu dinamiku odnosa između
građana, organizacija civilnog društva, tijela javne vlasti te privatnog sektora u zajedničkom radu za opće dobro. Ured u sklopu svojeg djelokruga neprestano ulaže u izobrazbu i jačanje kapaciteta tijela državne uprave za razvoj još bolje suradnje s udrugama, pridonosi još kvalitetnijem institucionalnom, financijskom i pravnom okviru za
djelovanje udruga i otvara dodatne mogućnosti za sudjelovanje udruga u projektima
i programima koji se financiraju sredstvima Europske unije.
U godinama pred nama nadamo se zajedničkim nastojanjima stvoriti uvjete da udruge i druge organizacije civilnog društva i dalje budu prepoznate i priznate kao izvorišta kreativnih i inovativnih rješenja za važne društvene probleme te kao pokretači
razvojnih procesa u svojim lokalnim zajednicama.

dr.sc. Igor Vidačak
Predstojnik Ureda za udruge Vlade RH
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O Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske
Ured za udruge osnovan je Uredbom o Uredu za udruge 1998. godine radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem
uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj.
Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge (NN 121/2006), odnosno Izmjenama i
dopunama Uredbe o Uredu za udruge (NN 127/2007), Ured koordinira rad tijela
državne uprave na području razvoja suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim
organizacijama civilnoga društva u donošenju, provedbi i vrednovanju javnih politika,
sustavno prati i unaprjeđuje standarde za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, izrađuje učinkovit sustav praćenja i
evaluacije financiranih projekata i programa udruga te provodi projekte i programe
Europske unije za potporu razvoju civilnoga društva.
Ured ima širok raspon djelovanja: od suradnje pri kreiranju i predlaganju novih zakonskih okvira za djelovanje nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj,
unaprjeđenja procesa savjetovanja Vlade i civilnog sektora, praćenja provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i mjera Operativnog plana provedbe Strategije, edukacije i usavršavanja zaposlenika u
državnoj upravi te lokalnoj i regionalnoj samoupravi putem seminara, radionica i
savjetovanja, do izrade programa, standarda i preporuka za financiranje djelovanja
organizacija civilnoga društva iz državnoga proračuna i drugih javnih izvora, kao i iz
pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije.
Osim već započetih projekata iz programa CARDS i PHARE, te projekata planiranih
iz programa IPA, Ured je nadležan za koordinaciju provedbe programa Zajednice Europa za građane, kojim su od 2008. otvorene dodatne mogućnosti za financiranje
projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.
Pri provedbi spomenutih zadaća Ured usko surađuje sa Savjetom za razvoj civilnog
društva, savjetodavnim i stručnim tijelom Vlade Republike Hrvatske, kojemu ujedno
pruža tehničku, administrativnu, stručnu i financijsku potporu u radu.

Prioriteti djelovanja Ureda u 2007. i 2008. godini
Djelovanje Ureda za udruge u razdoblju od 16. ožujka 2007. i u 2008. godini bilo je
prvenstveno usmjereno na:
■■ uspostavu sustava bolje koordinacije nositelja mjera, te sustava praćenja i izvješćivanja o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011. godine, sukladno usvojenom Operativnom planu
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■■ poboljšanje standarda za financiranje projekata i programa udruga iz javnih izvora, unaprjeđenje sustava praćenja i vrednovanja financiranih programa i projekata te razvoj sveobuhvatnog sustava izvješćivanja o dodijeljenim financijskim potporama sukladno odredbama Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za
ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, kojeg je Sabor
usvojio u veljači 2007. godine (NN 16/2007)
■■ jačanje stručne i administrativne potpore radu Savjeta za razvoj civilnog društva
■■ stvaranje uvjeta za bolju koordinaciju međunarodnih i domaćih javnih i privatnih
donatora na području razvoja civilnog društva
■■ provedbu projekata za potporu razvoju civilnoga društva koje financira i ugovara
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje u sklopu decentraliziranog sustava provedbe programa Europske unije
■■ koordinaciju stručnih aktivnosti provedbe programa Zajednice Europa za građane
u Republici Hrvatskoj
■■ razmjenu hrvatskih iskustava u stvaranju institucionalnog, financijskog i pravnog
okvira za potporu razvoju civilnog društva sa zemljama u regiji i šire
■■ informiranje udruga i ostalih organizacija civilnog društva o najnovijim događanjima u području potpore razvoju civilnog društva u Hrvatskoj i svijetu, te
■■ uspostavu novog organizacijskog i kadrovskog ustroja Ureda, sukladno proširenom opsegu djelovanja.
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Ostvaren napredak u provedbi Operativnog
plana Nacionalne strategije stvaranja
poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
od 2006. do 2011. godine
Ured za udruge sastavio je podroban izvještaj o provedbi svih mjera Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od
2006. do 2011. godine, za razdoblje od 1. veljače 2007. do 1. veljače 2008.
Budući da Nacionalna strategija obvezuje Ured za udruge na koordinaciju praćenja
provedbe Operativnog plana, izvješćivanje i ocjenjivanje uspješnosti provedbe pojedinih mjera za postizanje utvrđenih strateških ciljeva, Ured je pokrenuo suradnju
institucija-nositeljica mjera Operativnog plana. Nadležne institucije imenovale su koordinatore za provedbu mjera, koji čine Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera
Operativnog plana, a ono se sastaje nekoliko puta godišnje radi usklađivanja mjera.
Na temelju prvih polugodišnjih izvještaja o provedbi mjera Operativnog plana Ured
je u rujnu 2007. predstavio Savjetu za razvoj civilnog društva preliminarni pregled
ostvarivanja mjera Operativnog plana kako bi se utvrdile smjernice za daljnje unaprjeđenje provedbe. Početkom 2008. prikupljeni su detaljni pojedinačni godišnji izvještaji svih nositelja mjera i sastavljen je prvi Godišnji izvještaj o provedbi mjera
Operativnog plana Nacionalne strategije koji je, nakon rasprave na Savjetu za razvoj
civilnog društva, upućen na usvajanje Vladi Republike Hrvatske. Vlada je nakon rasprave na stručnim radnim skupinama i nadležnim koordinacijama usvojila Godišnji
izvještaj na sjednici održanoj 8. svibnja 2008.
U izvještajnom razdoblju od 1. veljače 2007. do 1. veljače 2008. Operativnim je planom predviđena provedba 53 mjere, unutar jedanaest tematskih poglavlja. Broj mjera unutar cjelina nije jednak, a razlikuje se i opsežnost pojedinih mjera. Za praćenje
opsega provedbe indikativan je podatak da je u izvještajnom razdoblju počela, a u
nekim slučajevima i završila, provedba 34 mjere, što govori da je provedba obuhvatila 64% svih mjera predviđenih za 2007. i siječanj 2008.
Prvi Godišnji izvještaj o provedbi mjera Operativnog plana sadržava podatke o 53
mjere koje provode brojna tijela državne uprave, i to na sljedećim područjima:
■■ sudjelovanje građana u oblikovanju javne politike
■■ obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava
■■ izgradnja pravnog i institucionalnog okvira za potporu razvoju civilnog društva
■■ poboljšanje sustava financiranja organizacija civilnog društva
■■ regionalni razvoj
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■■ razvoj volonterstva, filantropije i zakladništva te
■■ razvoj civilnog društva u međunarodnom kontekstu, pogotovo u svjetlu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.
O tome kako učinkovitije provoditi mjere Operativnog plana raspravljalo se i na Danima udruga 2008. Zaključci rasprave ugrađeni su u mjere za poboljšanje praćenja
provedbe Operativnog plana u predstojećem razdoblju.
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Poboljšan sustav izvješćivanja o dodijeljenim
financijskim potporama za projekte i programe
udruga iz javnih izvora
Sukladno Kodeksu pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske
potpore programima i projektima udruga, kojeg je 2. veljače 2007. usvojio Hrvatski
sabor, Ured za udruge zadužen je za dostavljanje izvješća Vladi Republike Hrvatske
o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i
isplaćena za projekte i programe organizacija civilnog društva iz sredstava državnog
proračuna i dijela prihoda od igara na sreću.
Tijekom 2007. i 2008. godine Ured za udruge Vlade RH usko je surađivao sa Savjetom za razvoj civilnog društva te s tijelima državne uprave na poboljšanju sustava
izvješćivanja o provedbi projekata i programa udruga koji se financiraju iz državnog
proračuna.
Savjet je u tu svrhu osnovao Radnu skupinu za praćenje financiranja udruga, koja je
na sastanku u svibnju 2007. raspravljala o potrebi stvaranja mehanizma za sustavno prikupljanje i analizu podataka o opsegu i procedurama financiranja organizacija
civilnog društva iz svih ključnih javnih i privatnih izvora u Republici Hrvatskoj, uključujući pretpristupne fondove, inozemne razvojne programe i programe korporativne
filantropije.
Sukladno odredbama Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, Ured za udruge sastavio
je Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama organizacijama civilnog društva
u 2006. godini, koje je Vlada usvojila na sjednici održanoj 28. lipnja 2007. Tome je
prethodila rasprava o Izvješću na sjednici Savjeta za razvoj civilnog društva 6. lipnja,
te javna rasprava za zainteresirane udruge, a preporuke s tih rasprava predočene su
u Izvješću. Preporuke se, među ostalim, tiču potrebe da se sva raspoloživa sredstva
dodjeljuju isključivo putem natječaja, kao i potrebe uključivanja izvješća o financiranju udruga iz sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, što je
u skladu s čl. 23. Zakona o udrugama.
Slijedom zaključaka i preporuka spomenutoga Izvješća Ured za udruge je, u suradnji
sa Savjetom te u konzultaciji s davateljima potpora, u razdoblju od srpnja do sredine listopada radio na poboljšanjima upitnika Pregled odobrenih financijskih potpora organizacijama civilnog društva, koji je usuglašen s odredbama Kodeksa. O završnoj verziji
Upitnika raspravljalo se na 8. sjednici Savjeta, 12. studenog 2007., i na drugom sastanku davatelja financijskih potpora 23. studenog 2007. Usuglašeni Upitnik koristio
se za prikupljanje podataka o financiranju u 2007. godini, koji prvi put sadržavaju podatke o financiranju organizacija civilnog društva iz županijskih i gradskih proračuna.
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Izvješće pokazuje da je iz državnog proračuna u 2007. godini dodijeljeno
470.192.095,08 kn, što je za 31,59% više nego u 2006. godini. Osim vrlo podrobne
analize dodijeljenih potpora po institucijama – davateljima financijskih potpora, odnosno po područjima financiranja, Izvješće sadržava podroban prikaz rezultata istraživanja o stupnju usklađenosti postupaka provedbe natječaja za dodjelu financijskih
potpora u svim institucijama s kodeksom pozitivne prakse.
Podaci prikupljeni od svih županija i gradova pokazuju da je iz županijskih proračuna
dodijeljeno 337.911.036,03 kn, a iz gradskih proračuna 439.330.869,58 kn.
Ukratko, podaci koje je Ured za udruge prikupio za potrebe Izvješća pokazuju da je
iz državnog proračuna, te iz proračuna županija i gradova, u 2007. godini dodijeljeno
1.247.434.000,69 kn za projekte i programe organizacija civilnog društva.

Veća transparentnost podataka o dodijeljenim
financijskim potporama
Na sastanku svih davatelja financijskih potpora, održanom 9. srpnja 2007., upozoreno je na potrebu boljeg uzajamnog informiranja, kao i na nužnost kvalitetnijeg
upoznavanja javnosti sa svim aspektima financiranja udruga. Kao prvi korak u tom
smislu Ured za udruge je na svojim internetskim stranicama u listopadu 2007. po
prvi put objavio Pregled financijskih potpora dodijeljenih organizacijama civilnog
društva u 2004., 2005. i 2006. godini, pretraživu bazu podataka s točnim podacima
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o odobrenim financijskim potporama, što je ocijenjeno kao važan korak prema većoj
transparentnosti na tom području. Pretraživač omogućuje pretragu prema tijelu koje
daje potporu, nazivu udruge primatelja potpore, godini odobrenja potpore te nazivu
projekta ili programa, a za 2007. godinu i prema voditelju projekta odnosno programa. Baza podataka o financijskim potporama neprestano se nadograđuje informacijama iz novopristiglih izvješća.

Poboljšana koordinacija davatelja financijskih potpora
Ured za udruge Vlade RH uspostavio je redovitu komunikaciju s tijelima državne
uprave, uredima Vlade RH i drugim davateljima financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna radi poboljšanja ukupnog sustava dodjele financijskih potpora. Kako bi se alokacija financijskih potpora
što bolje pratila osmišljen je jedinstven formular za unos detaljnog izvješća davatelja
financijskih potpora, koji je u 2007. dostavljen svim davateljima financijskih potpora
na državnoj razini odnosno županijama i gradovima u svrhu izrade Izvještaja o dodijeljenim financijskim sredstvima u 2007. godini, a u 2008. uz županije i gradove
upućen je i svim općinama u Republici Hrvatskoj. Također, u listopadu 2008. počela
je izobrazba evaluatora koji će pružati potporu tijelima državne uprave i jedinicama
lokalne i područne samouprave u postupcima praćenja i vrednovanja financiranih
programa i projekata, ali i u vrednovanju i poboljšavanju samih natječaja za financijske potpore programima i projektima udruga.
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Sukladno mjeri Operativnog plana Nacionalne strategije, Ured je izradio godišnje
planove i kalendare raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora za
projekte i programe organizacijama civilnog društva u 2007. i 2008. Svim davateljima financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću Ured za udruge poslao je dopis
u kojem traži dostavu prioriteta za financiranje i kalendare raspisivanja natječaja
za 2007. te planove za 2008. Sukladno traženim podacima, tijela državne uprave
dostavila su prioritete za financiranje i kalendare za raspisivanje natječaja za 2007.
i 2008. tijekom srpnja i kolovoza. Na 7. sjednici Savjeta za razvoj civilnog društva,
održanoj 10. listopada 2007., raspravljalo se o dorađenim prioritetima i kalendarima
za raspisivanje natječaja u 2007. i planovima za 2008., a Indikativni kalendar raspisivanja natječaja za potporu programima i projektima udruga iz državnog proračuna
stavljen je na internetsku stranicu Ureda i po potrebi se ažurira.
Dodatno je na internetskoj stranici Ureda za udruge omogućeno pretraživanje otvorenih natječaja tijela državne uprave, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, hrvatskih poslovnih subjekata, natječaja Europske unije, kao i natječaja ostalih
donatora, što udrugama znatno olakšava pretraživanje i prijavljivanje na dostupne
natječaje.
Ured je aktivno sudjelovao u organizaciji Nacionalne donatorske konferencije u Dubrovniku u listopadu 2008. godine, gdje su također bila predstavljena dotadašnja
iskustva i nastojanja u smjeru bolje koordinacije donatora na nacionalnoj razini.
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Napredak u uspostavi sustava vrednovanja rezultata
projekata i programa financiranih iz državnog proračuna
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je, u skladu sa svojim zadaćama praćenja
i poticanja provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj
civilnoga društva od 2006. do 2011., razvitka sustava financiranja organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću te
koordinacije rada državnih i lokalnih tijela uprave u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem suradnje s nevladinim i neprofitnim sektorom u RH, odlučio usmjeriti napore
na poboljšanje sustava praćenja i vrednovanja učinaka programa i projekata OCD-a
radi veće djelotvornosti i učinkovitosti javnih politika koje pretpostavljaju suradnju
tijela državne uprave te područne i lokalne samouprave s organizacijama civilnog
društva.
Sukladno preporukama iz Izvješća o provedbi mjera Operativnog plana Nacionalne
strategije za 2007. godinu i Izvješću o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnog društva u 2007. godini, koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila 8. svibnja 2008. godine, Ured za udruge započeo je trogodišnji
program (u razdoblju listopad 2008. – listopad 2011.) poboljšanja sustava praćenja
i vrednovanja rezultata projekata i programa OCD-a financiranih iz državnog proračuna.

Program se temelji na točki III. Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za
ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN, 16/2007)
(dalje u tekstu: Kodeks), kao i na poglavlju 8. Nacionalne strategije, koju je Vlada RH
u srpnju 2006. usvojila za razdoblje do 2011. godine, a koja se provodi u skladu s
Operativnim planom, usvojenim u veljači 2007. godine (mjera 8.1.3. – izrada i pro-
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vedba sustava izvještavanja korisnika financijskih potpora o rezultatima provedbe
financiranih projekata i programa te mjera 8.1.5. – izrada učinkovitog sustava izvještavanja o provedbi projekata i programa udruga).
Sukladno točki III. Kodeksa Savjet za razvoj civilnog društva, kao savjetodavno i
stručno tijelo Vlade RH (kojem stručnu potporu pruža Ured za udruge), „prati, analizira i evaluira potpore iz državnog proračuna koje putem javnih natječaja, sukladno
odredbama ovoga Kodeksa, odobravaju davatelji financijske potpore za programe i
projekte udruga u Republici Hrvatskoj“, a „davatelji financijske potpore dostavljaju
informacije o financiranim programima i projektima Savjetu za razvoj civilnog društva i Uredu za udruge“.
Poboljšanje sustava praćenja i vrednovanja relevantno je za djelotvornost niza javnih
politika, čija provedba uvelike ovisi o kvaliteti suradnje javnog i nevladinog, neprofitnog sektora, a od posebne je važnosti za prepoznavanje doprinosa organizacija civilnog društva ukupnom društvenom i gospodarskom razvoju Hrvatske te za uočavanje
prigoda za učinkovitije javno ulaganje u razvoj civilnoga društva. Dugoročni pozitivni
učinak kvalitetnijeg praćenja i vrednovanja financiranih programa i projekata, kao
i cjelovitih natječaja za udruge, od posebne je važnosti za kvalitetu i komplementarnost programiranja budućih financijskih transfera prema civilnom društvu, kako
iz državnih izvora tako i iz pretpristupnih fondova EU-a. Uvidom u rezultate financiranih programa, njihov širi utjecaj ali i učinkovitost aktualnog sustava financiranja,
mogu se prepoznati i konkretne mogućnosti te prioriteti za razvitak decentraliziranog
sustava financiranja organizacija civilnog društva, i to djelotvornijom kombinacijom
javnih natječaja, partnerskih ulaganja i socijalnog ugovaranja u sklopu sustava javne
nabave, kao što je i predviđeno Nacionalnom strategijom (poglavlje 8. 1. – Financiranje inicijativa, projekata i programa organizacija civilnoga društva).
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Naposljetku, kvalitetnije praćenje i vrednovanje projekata i programa udruga koji se
financiraju iz javnih sredstava preduvjet je za kvalitetno informiranje građana – poreznih obveznika i krajnjih korisnika tih projekata i programa – o tome kako je njihov
novac uložen u zadovoljavanje njihovih potreba. U svjetlu dojmljivog iznosa od više
od milijardu kuna, koliko je u 2007. godini putem državnog, regionalnih i lokalnih
proračuna uloženo u programe i projekte organizacija civilnog društva, iznimno je
važno prikupiti i podastrijeti sve relevantne informacije o učincima tih programa hrvatskoj javnosti te joj istodobno poslati snažnu poruku da hrvatske vlasti prepoznaju organizacije civilnog društva kao nezaobilazne aktere u provedbi niza politika od
izravne koristi za hrvatske građane, među kojima se ističu neformalno obrazovanje
i cjeloživotno učenje, promocija i zaštita ljudskih prava i osnaživanje uloge građana
u političkim i razvojnim procesima, socijalna uključenost i dostupnost spektra socijalnih usluga putem kombinirane socijalne politike, socijalno poduzetništvo te ravnomjeran regionalni razvoj.
S obzirom na to, Ured za udruge u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva te
Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva pozvao je u srpnju 2008. godine
na svojoj internetskoj stranici sve zainteresirane osobe s iskustvom na poslovima
vrednovanja (evaluacije) rezultata provedenih programa i projekata organizacija civilnog društva da se prijave za sudjelovanje u programu izobrazbe stručnjaka/stručnjakinja za vrednovanje natječaja tijela državne uprave te projekata i programa organizacija civilnog društva financiranih sredstvima državnog proračuna.

Na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u programu izobrazbe stručnjaka/
stručnjakinja za vrednovanje natječaja tijela državne uprave te projekata i programa
organizacija civilnog društva financiranih sredstvima državnog proračuna javilo se
više od 130 zainteresiranih. Početkom listopada 2008. održan je prvi edukacijski
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seminar, pod vodstvom britanske konzultantice dr. Libby Cooper, utemeljiteljice i dugogodišnje direktorice britanske organizacije Charities Evaluation Services, zadužene upravo za jačanje kapaciteta za vrednovanje projekata i programa organizacija
civilnog društva. Prvi dio seminara bio je namijenjen zaposlenicima tijela državne
uprave koji rade na poslovima dodjele financijskih potpora organizacijama civilnoga
društva, kako bi se raspravili aktualni problemi i pokušalo naći rješenja za potrebe
tih tijela u ovome području. Drugi je dio bio namijenjen za tridesetak stručnjaka i
stručnjakinja, a naglasak je bio na pregledu dotadašnjih iskustava, kako domaćih
tako i međunarodnih, u području praćenja i vrednovanja provedbe projekata organizacija civilnoga društva.
Održavanjem radnih sastanaka u svakom tijelu državne uprave koje dodjeljuje financijske potpore udrugama i obradom upitnika kojim su tijela državne uprave procjenjivala svoje potrebe za vanjskom stručnom potporom u području praćenja i vrednovanja natječaja, programa i projekata organizacija civilnog društva koji se financiraju
iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću, Ured za udruge
provodi analizu potreba tijela državne uprave za vanjskom stručnom potporom u području praćenja i vrednovanja natječaja, programa i projekata organizacija civilnog
društva koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara
na sreću, nakon čega će se krenuti u finalizaciju uspostave sustava vrednovanja natječaja tijela državne uprave te programa i projekata organizacija civilnog društva
financiranih iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću.
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Prema uspostavi novih standarda u
savjetovanju države i civilnoga društva
Uspostava novih standarda u savjetovanju države i organizacija civilnog društva u postupku izrade i provedbe zakona, akata i drugih propisa jedan je od važnih preduvjeta
stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Radi upoznavanja s dobrom
europskom praksom na tom području te poticanja šire javne rasprave, Ured je u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva te USAID-om i AED-om organizirao konferenciju Novi modeli savjetovanja Vlade i organizacija civilnog društva. Svrha konferencije,
održane 16. svibnja 2007. u Zagrebu, bila je raspraviti mogućnosti izrade Kodeksa
pozitivne prakse o savjetovanju države i civilnoga društva u pripremi i provedbi novih
zakonodavnih akata, u skladu s najboljom europskom praksom na tom području.

U svrhu daljnjeg poticanja rasprave o provedbi Nacionalne strategije te modelima
sudjelovanja civilnog društva u procesima odlučivanja, Ured je aktivno pridonio organizaciji završne konferencije AED-a u Hrvatskoj pod nazivom Civilno društvo u Hrvatskoj: radovi u tijeku od 13. do 15. lipnja 2007. Svrha konferencije bila je obilježiti
završetak CroNGO programa i sudjelovanje organizacija civilnog društva u raspravi
o različitim temama koje su važne za buduću održivost sektora. Ured je u sklopu
konferencije dao poseban doprinos organizacijom okruglog stola Pravni mehanizmi
osiguravanja sudjelovanja organizacija civilnog društva u odlučivanju i savjetovanju.
Početkom studenog 2007. Ured je pripremio brošuru koja sadrži dvije analize: Suradnja države i civilnog društva u postupku donošenja zakona i drugih općih propisa i
Sudjelovanje organizacija civilnog društva u zakonodavnom procesu u Republici Hrvatskoj. Prva javna rasprava na kojoj su predstavljene spomenute analize te ključna
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pitanja vezana uz ciljeve i sadržaj kodeksa koji će regulirati savjetovanje države i civilnog društva u postupku donošenja zakona i drugih akata održana je 12. studenog
2007. u Novinarskom domu u Zagrebu.

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju o sadržaju budućeg dokumenta bio je objavljen
na internetskim stranicama Ureda za udruge do 15. siječnja 2008. Temeljem rasprave sastavljen je prvi nacrt Kodeksa i o njemu se raspravljalo na 13. sjednici Savjeta
za razvoj civilnoga društva, održanoj 23. travnja 2008., kada je predloženo da ga se
uputi na javnu raspravu, koja je održana tijekom svibnja 2008.

Četiri javne rasprave o nacrtu Kodeksa pozitivne prakse savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika održane su u Zagrebu (9. svibnja),
Rijeci (12. svibnja), Osijeku (20. svibnja) i Splitu (26. svibnja 2008.). Na raspravama
je ukupno bilo 83 sudionika, većinom članova i članica organizacija civilnog društva
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(55 različitih udruga i dvije zaklade lokalne zajednice). Važno je napomenuti da su
u savjetovanju sudjelovali i predstavnici dviju vjerskih zajednica, dvaju tijela državne
uprave, Ustavnog suda i jedne tvrtke. Nakon završne rasprave na sjednici Savjeta
za razvoj civilnog društva u lipnju 2008., Prijedlog Kodeksa upućen je Vladi RH na
usvajanje. Prijedlog Kodeksa pozitivne prakse savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe zakona, drugih propisa i akata usuglašen
je na stručnim radnim skupinama i svim koordinacijama Vlade Republike Hrvatske
početkom srpnja 2008.

Jačanje dijaloga između sindikata, poslodavaca i udruga te
ostalih predstavnika organiziranog civilnog društva
Sukladno Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog
društva, potrebno je razmotriti uspostavu mehanizama savjetovanja i snažnijeg dijaloga između sindikata, poslodavaca i ostalih udruga odnosno organizacija civilnog
društva. Radi provedbe te mjere, odnosno postizanja socijalnog dijaloga s organizacijama civilnoga društva kroz postojeća tijela ili osnivanjem novih tijela, tj. foruma
koji će okupljati predstavnike javnog, profitnog i neprofitnog, nevladinog sektora, kao
što su Savjet za razvoj civilnog društva i Forum Gospodarsko-socijalnog vijeća, Ured
za socijalno partnerstvo započeo je s aktivnostima u lipnju 2007. godine sastankom
s poslodavcima i sindikatima, a usto se nastavilo planirati buduće aktivnosti s Uredom za udruge.
Ured za udruge dogovorio je sa Savjetom za razvoj civilnog društva na 5. sjednici,
održanoj 2. srpnja 2007. godine, da će Ured za socijalno partnerstvo, Ured za udruge
i drugi nositelji te mjere na vrijeme pripremiti potrebne informacije i proslijediti ih
članovima Savjeta, koji će odrediti kriterije i način izbora predstavnika u Gospodarsko-socijalni forum iz ostalih organizacija civilnoga društva.
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Slijedom obveze iz Operativnog plana i inicijative o osnivanju Gospodarsko-socijalnog foruma, u sklopu konferencije Dijalog civilnog društva Hrvatske i Europske unije:
Stanje i perspektive, održane u listopadu 2007., u Splitu je održana tematska radionica o osnivanju Gospodarskog i socijalnog foruma koji bi, uz poslodavce i sindikate,
trebao okupiti predstavnike ostalih organizacija civilnog društva. Imajući u vidu niz
otvorenih pitanja, vezanih uz status i pozicioniranje Foruma, najavljen je osnutak
radne skupine koja bi predložila moguće načine djelovanja spomenutog tijela.
Ured za udruge aktivno je sudjelovao u odabiru članica i članova udruga uključenih u rad Zajedničkog savjetodavnog odbora Europske unije i Hrvatske, koji okuplja
predstavnike Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora te predstavnike socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva iz Hrvatske. Osim toga, predstojnik Ureda sudjelovao je u radu sjednice Zajedničkog odbora, održane u Opatiji 16.
listopada 2008. i posvećene razvoju civilnog i socijalnog dijaloga, kao i u pripremi
stajališta Hrvatske o tom pitanju.
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Napredak prema utvrđivanju kriterija za
dobivanje statusa organizacija koje djeluju
za opće (javno) dobro, njihovo registriranje i
praćenje djelovanja
Tijekom 2007. Ured za udruge je u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva i
drugim partnerskim organizacijama i stručnjacima proveo više pripremnih aktivnosti
za reguliranje statusa organizacija koje djeluju za opće dobro, što je jedna od prioritetnih mjera Operativnog plana. Zakon o organizacijama koje djeluju za opće dobro
trebao bi donijeti nov model klasifikacije organizacija civilnoga društva tako da se jasno razlikuju organizacije koje obavljaju djelatnost od općeg interesa, odnosno koje
djeluju za opće (javno) dobro, i organizacije koje su osnovane radi zadovoljavanja
potreba svojih članova. Definiranjem određenih povlastica za djelatnosti od općeg
dobra stimulirat će se filantropija i kultura davanja za opće dobro.
U svrhu upoznavanja s dobrom međunarodnom praksom na području rada organizacija za opće dobro, devet predstavnika Savjeta za razvoj civilnog društva i Ureda
za udruge bilo je na studijskom boravku u Berlinu pod nazivom Organizacije koje
djeluju za opće/javno dobro, od 17. do 23. lipnja 2007. godine, u organizaciji USAID
Hrvatska. Na studijskom putovanju sudionici su se upoznali s njemačkim modelom
definiranja i financiranja organizacija od općeg dobra, a svoja su iskustva potom iznijeli na 5. sjednici Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je upozorio da treba što prije pokrenuti proces za utvrđivanje kriterija dobivanja statusa organizacija od općeg
dobra.
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O Statusu organizacija koje djeluju za opće dobro u Hrvatskoj održano je i stručno
savjetovanje 17. srpnja 2007. u Zagrebu, u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH
i Europskog centra za neprofitno pravo iz Budimpešte. Na savjetovanju su ugledni
sudionici predstavili dobru europsku praksu, pregled domaćeg pravnog okvira, uključujući i računovodstvo te porezne olakšice vezane uz neprofitne organizacije. Raspravom je zaključeno da je postojeći okvir nedosljedan i nedovoljno sustavan – prisutna je nedosljednost nazivlja, nejednak tretman organizacija istovrsne djelatnosti,
nejednak tretman organizacija s obzirom na pravni oblik te izostavljanje pojedinih
djelatnosti; stoga su donesene preporuke za rad na unapređenju ukupnog okvira,
koji bi sustavnije uređivao status OOD-a.
Na 6. sjednici Savjeta za razvoj civilnog društva, održanoj 19. rujna 2007., zaključeno
je da treba osnovati Radnu skupinu za utvrđivanje kriterija o statusu organizacija od
općeg dobra. Radnu skupinu činilo je 18 stručnjaka iz državnih institucija i organizacija civilnoga društva. Radna skupina Savjeta za razvoj civilnog društva za utvrđivanje
kriterija o statusu organizacija od općeg dobra radila je u razdoblju prosinac 2007.
– ožujak 2008. i sastavila je Prijedlog rješenja temeljnih pitanja uređenja statusa organizacija koje u Republici Hrvatskoj djeluju za opće dobro. Dokument je imao zadaću
odrediti kriterije za stjecanje statusa organizacije koja djeluje za opće dobro, a u skladu s činjenicom da je civilno društvo u Hrvatskoj dosegnulo stupanj razvoja na kojem
je potrebno povući razliku između organizacija civilnog društva koje se osnivaju radi
obavljanja djelatnosti za opće dobro i organizacija koje se osnivaju radi zadovoljavanja
potreba svojih članova. S obzirom na širinu i brojnost područja koje će obuhvaćati, kao
i na svrsishodnost i trajnost same primjene ovog dokumenta, Ured za udruge pozvao
je sve predstavnike zainteresirane javnosti – institucije, organizacije te pojedince – da
svoje prijedloge, primjedbe i sugestije dostave Uredu za udruge do 18. travnja 2008.
Nakon prikupljenih očitovanja zainteresiranih organizacija, o predloženim je kriterijima
organizirana javna rasprava u sklopu Dana udruga, održanih u lipnju 2008. godine.
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Također, na tu je temu, u organizaciji USAID Hrvatska, u ožujku 2008. deset predstavnika organizacija civilnog društva, (nekoliko) tijela državne uprave, socijalnih
partnera, medija i Ureda za udruge bilo na studijskom putovanju u Velikoj Britaniji na
temu statusa organizacija koje djeluju za opće dobro (charities).
Sukladno zadaćama iz Operativnog plana provedbe Nacionalne strategije i imajući
u vidu rezultate javne rasprave, stručne spoznaje i iskustva sa studijskih putovanja,
Ured za udruge osnovao je potkraj 2008. godine stručnu radnu skupinu za izradu
nacrta Zakona o organizacijama koje djeluju za opće dobro. Stručna radna skupina
održala je tri sastanka, na kojima su dogovoreni zadaci pojedinih članova i sastavljen
prvi radni nacrt Zakona o organizacijama civilnog društva koje djeluju za opće dobro.
U tekstu tog propisa odredit će se, među ostalim, pojam djelovanja za opće dobro,
formalni i sadržajni uvjeti koje mora ispunjavati organizacija koja želi steći status organizacije koja djeluje za opće dobro, te njezina prava i obveze, a u nenormativnom
dijelu zakona, osim na važnost i potrebu donošenja zakona, obratit će se pozornost i
na pregled svjetske i europske prakse. Budući da postoje još neka otvorena pitanja,
poput tijela koje bi na temelju upravnog postupka rješavalo dodjelu statusa organizaciji koja djeluje za opće dobro, odnosno opseg povlastica koje bi uživale organizacije koje bi dobile takav status, očekuje se još nekoliko sastanaka Stručne radne
skupine prije utvrđivanja konačnog teksta Nacrta zakona.
Tim se propisom dodjela spomenutog statusa predviđa svakoj organizaciji posebno, prema posebnom postupku i sukladno zakonom utvrđenim kriterijima. Drugim
riječima ne predviđa se dodjeljivati taj status grupi organizacija ili samo na temelju
članstva u nekoj krovnoj organizaciji. Očekuje se da će kvalitetnijoj izradi nacrta Zakona pridonijeti i rezultati istraživanja što su ga Ured za udruge i Nacionalna zaklada
pokrenuli s Institutom za javne financije, a kojeg je svrha pozicioniranje organizacija
civilnog društva u poreznom sustavu Republike Hrvatske kao članice Europske unije,
s posebnim osvrtom na položaj organizacija koje djeluju za opće dobro. Rezultati
istraživanja trebali bi pridonijeti kvalitetnijim prijedlozima normativnih rješenja povlastica koje bi u poreznom sustavu RH mogli uživati OCD-i koji, po posebnom postupku, dobiju status organizacije koja djeluje za opće dobro.
Sustavno uređenje statusa organizacija koje djeluju za opće dobro donijet će višestruke pozitivne učinke. Osim svojevrsnog priznanja zajednice organizacijama koje
se bave pitanjima od općeg značaja, njihovo razlikovanje od organizacija koje se
osnivaju radi zadovoljavanja potreba svojih članova omogućit će pravedniju i učinkovitiju distribuciju sredstava koja središnja i lokalne vlasti odvajaju za djelovanje
organizacija civilnoga društva, te će ujedno povećati odgovornost za raspolaganje
javnim novcem. To može dati nov zamah razvoju upravo onog dijela civilnoga društva
koji čini jedan od oslonaca daljnje demokratizacije hrvatskog društva uopće.
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Osnažena stručna i administrativna potpora
radu Savjeta za razvoj civilnog društva
Tijekom 2007. i 2008. godine Ured za udruge uvelike je unaprijedio stručnu i administrativnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva. Savjet za razvoj civilnog
društva (u daljnjem tekstu: Savjet) savjetodavno je i stručno tijelo Vlade Republike
Hrvatske koje djeluje na razvoju primjene i učinkovitosti Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, razvoju filantropije, socijalnog
kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje u uvjetima decentraliziranog
sustava odlučivanja i financiranja razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj.
Djelovanje Savjeta temelji se na Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva
te imenovanju predsjednika i članova Savjeta, donesenoj 2002. i Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta (iz 2003., 2004. i 2007.), a svoj rad
uređuje Poslovnikom.
Zadaće su Savjeta kontinuirano praćenje i analiza javne politike, očitovanja Vladi
Republike Hrvatske o nacrtima propisa koji se odnose na razvoj civilnoga društva
i organiziranje uključivanja organizacija civilnoga društva u rasprave, suradnja pri
planiranju prioriteta nacionalnih programa dodjele financijskih potpora iz sredstava
državnog proračuna projektima i programima organizacija civilnoga društva, objedinjavanje i analiza godišnjih izvješća tijela državne uprave o dodijeljenim potporama
te sudjelovanje u programiranju i utvrđivanju prioriteta za korištenje pretpristupnih
programa i fondova Europske unije.
Savjet ima 23 člana: deset predstavnika nadležnih tijela državne uprave i ureda Vlade
Republike Hrvatske, deset predstavnika nevladinih, neprofitnih organizacija i tri stručnjaka iz civilnog društva za područja međunarodne suradnje, međusektorske suradnje
i procesa pridruživanja europskim integracijama. Predsjednika Savjeta biraju članovi
Savjeta – predstavnici organizacija civilnog društva i drugih nevladinih, neprofitnih
pravnih osoba te predstavnici stručnjaka iz civilnoga društva. Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na tri godine i mogu biti ponovno imenovani. U trećem sazivu Savjeta
zastupljeni su sljedeći podsektori civilnog društva: zaštita i promicanje ljudskih prava,
zaštita zdravlja i unapređenje kvalitete življenja, skrb o osobama s invaliditetom, skrb
o djeci, zaštita okoliša i održivi razvoj, socijalna skrb, djelovanje mladih, demokratizacija i razvoj društva, kultura te djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata.
Tijekom 2007. i 2008. održano je 16 sjednica Savjeta. Ured za udruge pružao je
Savjetu tehničku, administrativnu, stručnu i financijsku potporu u redovitom radu, u
pripremi održavanja sjednica, prikupljanju informacija i materijala potrebnih za donošenje odluka Savjeta te ostale dokumentacije potrebne za ispunjavanje njegovih
zadaća. Ured je pripremao i održavao radionice za članove Savjeta kako bi se što
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kvalitetnije provelo planiranje prioriteta koji će se financirati putem IPA I. komponente, kao i druge radionice i savjetovanja radi ispunjavanja zadaća Savjeta za razvoj
civilnog društva (opisane u prethodnom dijelu teksta).
Zapisnici sa sjednica Savjeta, na kojima se raspravljalo o mnogim temama vezanim
za razvoj civilnoga društva i na kojima su predložene određene mjere i zaključci, dostupni su široj javnosti na internetskoj stranici Ureda za udruge.
Radionica za izradu programa rada Savjeta do kraja tekućeg mandata održana je
19. travnja 2007. u hotelu Terme Jezerčica u Donjoj Stubici, gdje je zaključeno da je
prioritet rada Savjeta provedba Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja
poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, te su donesene brojne druge smjernice rada Savjeta u idućem razdoblju. U sklopu Savjeta osnovane su tri radne skupine: za međunarodnu suradnju i proces pridruživanja europskim integracijama; za
praćenje financiranja udruga; te radna skupina za zakonodavstvo.
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Ured za udruge, na inicijativu članova i članica Savjeta, potaknuo je niz rasprava i savjetovanja, primjerice na temu studije o ekonomskim učincima pristupanja RH EU-u,
ljudske sigurnosti te suradnje s civilnim društvom za vrijeme predsjedanja Hrvatske
Vijećem sigurnosti UN-a.
Okrugli stol Perspektive promicanja ljudske sigurnosti tijekom članstva RH u Vijeću
sigurnosti UN-a održan je 14. srpnja 2008. kako bi civilno društvo RH što kvalitetnije
i učinkovitije pridonijelo aktivnom sudjelovanju RH u radu Vijeća sigurnosti UN-a, te
radi senzibiliziranja hrvatske javnosti o tom iznimno važnom segmentu provedbe ciljeva vanjske politike RH. U radu okruglog stola vrlo su aktivno sudjelovali i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova RH.

Potaknut dobrim rezultatima srpanjskog okruglog stola, Ured je u studenom 2008.,
na inicijativu Savjeta za razvoj civilnog društva, organizirao okrugli stol Izazovi predsjedanja RH Vijećem sigurnosti UN-a. Okrugli stol bio je usmjeren na raspravu o izazovima predstojećeg predsjedanja RH VS-om u prosincu 2008. i razmatrao je mogućnosti suradnje s organizacijama civilnog društva u što uspješnijem provođenju
vanjske politike RH. U radu okruglog stola sudjelovali su i predstavnici Ureda predsjednika RH te Ministarstva vanjskih poslova.
Kao Jedinica za provedbu projekata za područje razvoja civilnog društva, Ured je
aktivno uključivao predstavnike Savjeta u određivanje prioriteta za financiranje u
predstojećem razdoblju. U tu svrhu održano je više radionica uz sudjelovanje niza
organizacija civilnog društva.
U sklopu programa PHARE 2005, za koji je Ured pripremio dokumentaciju, odobrena
su sredstva za projekt Jačanje kapaciteta Savjeta za razvoj civilnoga društva i Ureda
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za udruge Vlade Republike Hrvatske. Cilj je projekta bio ojačati kapacitete Savjeta i
Ureda za interaktivan pristup u suradnji pri programiranju sredstava iz fondova EU-a
za područje civilnog društva, kako bi se pritom osigurala što bolja suradnja Vlade i
organizacija civilnog društva. U sklopu projekta održan je niz aktivnosti strateškog
i operativnog planiranja kako bi se bolje usmjerio rad Savjeta i Ureda u sljedećem
razdoblju, a sukladno usvojenim strateškim dokumentima.
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Stvoreni uvjeti za bolju koordinaciju
međunarodnih i domaćih javnih i privatnih
donatora na području razvoja civilnog društva
Ured za udruge Vlade RH, u suradnji s Američkom agencijom za međunarodni razvoj
(USAID), bio je suorganizator godišnjeg skupa najvećih svjetskih donatora u regiji
za potporu razvoju civilnog društva, održanog u Cavtatu od 27. do 29. rujna 2007.
Taj veliki donatorski skup održao se u sklopu Programa razmjene, koordinacije i informiranja donatora (Donor Exchange, Coordination and Information Mechanism –
DECIM) na području razvoja civilnog društva, koji su pokrenule Europska komisija i
Svjetska banka. U sklopu tog događanja organizirana je međunarodna radionica Uloga donatora u potpori razvoju i kreiranju zakonskog okvira za organizacije civilnog
društva u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza, jugoistočne Europe, Turske i novih
država članica EU-a. Svrha je radionice bila pobuditi zanimanje inozemnih donatora,
privatnih zaklada i fondacija za potporu civilnom društvu u Hrvatskoj i široj regiji.
Jedan od zaključaka odnosi se na važnost daljnjeg ulaganja donatora u započete
procese stvaranja poticajnog pravnog i institucionalnog okruženja za razvoj civilnoga
društva. Donatorske agencije okupljene oko inicijative DECIM iskazale su poseban
interes za suradnju s Vladom Republike Hrvatske u predstojećem razdoblju radi potpore nastavku započetih procesa na tom području zato što je Hrvatska proglašena
uzorom zemljama u regiji i to u području zakonodavnog i institucionalnog okvira za
djelovanje organizacija civilnog društva.

Ured za udruge je u tom smislu preuzeo inicijativu za organizaciju sljedećih sastanaka DECIM-a u Hrvatskoj smatrajući da svojim sudjelovanjem pridonosi napretku
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održivosti projekata organizacija civilnog društva u regiji, a time i ostvarenju mjera
Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.
Slijedom sastanka u Cavtatu, Ured je počeo raditi na uspostavi sustavne koordinacije ključnih javnih i privatnih dionika čije je interesno područje pridonositi održivosti
pružanja potpore razvoju civilnoga društva u Hrvatskoj.

U tu svrhu organizirao je sljedeći donatorski koordinacijski sastanak u Zagrebu, održan 11. veljače 2008., pod nazivom Perspektive financiranja organizacija civilnog
društva u Republici Hrvatskoj.
Koordinacijskom sastanku bila je nazočna i potpredsjednica Vlade RH i ministrica
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, gđa Jadranka Kosor, koja je istaknula kako je Vlada RH snažno opredijeljena graditi partnerski odnos s organizacijama civilnoga društva, a uspjeh i postignuća Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okuženja za razvoj civilnoga društva ovise o spremnosti svih dionika da u
svojem djelokrugu pridonesu maksimalnim naporima u postizanju i provedbi zajedničkih vrijednosti na kojima se Strategija temelji. Cilj je Vlade stvarati uvjete za razvoj
takve zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva djeluju u sinergiji s
dionicima ostalih sektora, i to aktivno, ravnopravno i odgovorno, u skladu s načelima
održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, gradeći društvo jednakih prilika za sve i
svakoga.
      
Na Okruglom stolu istaknuta je važnost postizanja djelotvorne sinergije među predstavnicima donatorske zajednice, javnim i privatnim pružateljima financijskih potpora koji raspolažu financijskim sredstvima, ekspertizom i analitičkim kapacitetima, te
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aktivno potpomažu razvoj civilnoga društva u regiji, radeći s organizacijama civilnoga
društva i/ili tijelima javnog sektora na tome području.
Zbog posebnih postignuća Republike Hrvatske u stvaranju poticajnog okruženja za
razvoj civilnog društva, predstojnik Ureda održao je plenarno izlaganje i na okruglom
stolu DECIM-a, na temu Održivost organizacija civilnog društva, održanom od 28.
do 30. listopada 2008. u Parizu, u organizaciji Europske komisije, Svjetske banke i
francuskog predsjedništva Europskom unijom.
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Provedba projekata za potporu razvoju civilnoga
društva financiranih iz sredstava pretpristupne
pomoći Europske unije
Ured za udruge djeluje kao Jedinica za provedbu projekata (JPP) u sklopu pretpristupne pomoći Europske unije sektoru civilnoga društva. U sklopu decentraliziranog
sustava provedbe projekata EU-a Ured je tijekom 2007. i 2008. godine sudjelovao u
vođenju nekoliko projekata u različitim fazama provedbe:
■■ CARDS 2003 – Izgradnja kapaciteta i potpora organizacijama civilnog društva u
pružanju socijalnih usluga – Tehnička pomoć
■■ CARDS 2003/2004  –  Dobro upravljanje i vladavina prava – Shema bespovratnih sredstava
■■ CARDS 2004  –  Potpora organizacijama civilnog društva u području zaštite okoliša i održivog razvoja – Shema bespovratnih sredstava
■■ CARDS 2004 –  Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora – Shema bespovratnih sredstava
■■ CARDS 2004 –   Tehnička pomoć upravljanju financijskim potporama – Hrvatska
– Tehnička pomoć
■■ PHARE 2005 –   Jačanje kapaciteta Savjeta za razvoj civilnoga društva i Ured za
udruge Vlade Republike Hrvatske – Tehnička pomoć
■■ PHARE 2006 –   Omogućivanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u
pretpristupnom procesu – Shema bespovratnih sredstava za područja: Demokratizacija i ljudska prava; Zaštita okoliša; Mladi
■■ PHARE 2006 – Jačanje kapaciteta Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske
za praćenje i vrednovanje projekata udruga financiranih u sklopu programa IPA
■■ IPA 2008 – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje provedbe acquisa EU-a - Shema bespovratnih sredstava
Jedinica za provedbu projekata Ureda za udruge zadužena je za:
■■ provedbu procesa programiranja shema bespovratne pomoći
■■ priprema Uputa za podnositelje projektnih prijedloga
■■ predlaganje članova Odbora za ocjenjivanje
■■ praćenje uspješnosti provedbe svih projekata i programa EU-a u svojoj nadležnosti, putem terenskih posjeta i analiza redovnog izvještavanja korisnika sredstava
■■ pripremu izvješća za Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU-a, Sektorski pododbor
za praćenje te Delegaciju Europske komisije u RH na temelju prikupljenih podataka.
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Središnja agencija za financiranje i ugovaranje prenijela je dio svojih nadležnosti na
Ured za udruge kao Jedinicu za provedbu projekata EU-a, a podjela dužnosti precizno
je definirana Operativnim sporazumom između Središnje agencije za financiranje i
ugovaranje i Ureda za udruge, kojeg su potpisali čelnik SAFU-a i voditelj programa za
civilno društvo, koji obnaša dužnost predstojnika Ureda za udruge.

CARDS 2003 – Izgradnja kapaciteta i financijska potpora
organizacijama civilnog društva u pružanju socijalnih
usluga
Projekt je vezan uz potporu jačanju inovativnih kapaciteta organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga u kojima treći sektor donosi dodanu vrijednost, a
u partnerstvu s javnim sektorom radi poboljšanja opće kvalitete socijalnih usluga
u skladu s najboljim primjerima prakse u Hrvatskoj i odgovarajućim standardima
EU‑a.
Ured za udruge pripremio je dokumentaciju za taj projekt, koji je odobrila Delegacija
Europske komisije, a provedba je okončana u siječnju 2008. Ured je kao partner na
projektu sudjelovao u kampanjama vezanim za poboljšanje vidljivosti, pratio je sve
projektne aktivnosti i sudjelovao u edukacijama, a Jedinica za provedbu projekata
Ureda radila je na praćenju projektnih aktivnosti putem redovnog izvješćivanja i odobrava ih temeljem sporazuma s Ministarstvom financija.
Projekt se provodio na području cijele Hrvatske. Njime su se ostvarivale brojne aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta lokalne samouprave i organizacija civilnog
društva. Organizirane su radionice s predstavnicima javnog sektora na lokalnoj razini i nevladinog neprofitnog sektora iz 30 gradova i općina (koji su izrazili spremnost
sudjelovati u projektu), kao i niz seminara za pripremu projektnih prijedloga za program CARDS 2004 Pružanje socijalnih usluga neprofitnog sektora. Usto, ostvareno
je studijsko putovanje u Poljsku, uz upoznavanje primjera dobre prakse, kako javnog
tako i nevladinog, neprofitnog sektora te više konzultativnih sastanaka uz sudjelovanje svih relevantnih dionika, odnosno predstavnika lokalne samouprave, organizacija
civilnog društva, javnih institucija te privatnog sektora i uz stručnu podršku trinaest
lokalnih stručnjaka/trenera na projektu, sa svrhom definiranja strateških smjernica za razvoj partnerstva između lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i
privatnog sektora te definiranja prioriteta u svrhu prijavljivanja zajedničkih projekata. Kampanja promicanja partnerske suradnje pod nazivom Mogućnosti izgrađene
povjerenjem obuhvatila je aktivnosti izrade i distribucije promotivnog materijala (desetaka tisuća promotivnih letaka i brošura te dvaju priručnika), prezentaciju ciljeva,
svrhe i rezultata projekta tijekom sudjelovanja na brojnim javnim događanjima u tridesetak gradova i općina sudionika projekta, te onih lokalnih zajednica koje nisu bile
neposredni sudionici projekta već su izrazile spremnost za organiziranje promocije
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projekta u vrijeme nekog lokalnog događanja. Kampanja se također provodila putem
medija. Radi što bolje vidljivosti projekta izrađena je i zasebna internetska stranica
koja donosi brojne podatke o samom projektu, ciljevima i aktivnostima, kao i informacije o pojedinim gradovima i općinama, sudionicima projekta.
Projekt se provodio u suradnji s nadležnim tijelima, predstavnicima javnog sektora,
kao i nekim javnim institucijama: Središnjom jedinicom za financiranje i ugovaranje
Ministarstva financija, Središnjim državnim uredom za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU-a, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Nacionalnom zakladom za razvoj
civilnog društva i Delegacijom Europske komisije u RH.
Završna konferencija okupila je oko 130 sudionika iz 30 gradova i općina koji su
neposredno sudjelovali u projektu, predstavnike javnog sektora i relevantnih ministarstava, organizacija civilnog društva, javnih institucija i stručnjaka. Tom prigodom
predstavljen je primjer dobre prakse – uspješna suradnja Kamanja, Splita i Belišća.
Održane su i dvije paralelne radionice na temu partnerskog umrežavanja u području
pružanja socijalnih usluga i promocije partnerstva u pružanju socijalnih usluga te
je pokrenuta inicijativa za formiranje mreže pružatelja socijalnih usluga koja ide u
prilog održivosti projekta.
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CARDS 2003/2004 – Dobro upravljanje i vladavina prava –
Shema bespovratnih sredstava
Nakon provedbe natječaja za koji je dokumentaciju pripremio Ured za udruge, ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava potpisalo je šest udruga. Svi su projekti dovršeni tijekom 2008. godine. Ured za udruge pratio je uspješnost provedbe putem uspostavljenog sustava praćenja, terenskih posjeta i redovitog izvješćivanja korisnika
sredstava zaprimajući tromjesečne, polugodišnje i završne izvještaje. Korisnicima je
osigurana tehnička pomoć iz sredstava CARDS 2004, koja im stoji na raspolaganju
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za sva pitanja i pomoć pri provedbi projekata. Tehničku pomoć pružaju im također
članovi Jedinice za provedbu projekata Ureda za udruge pri terenskim posjetima.

CARDS 2004 – Potpora organizacijama civilnog društva
u području zaštite okoliša i održivog razvoja – Shema
bespovratnih sredstava
Opći cilj projekta jest pružati potporu razvoju civilnoga društva, stvaranju demokratskog i decentraliziranog pristupa planiranju, donošenju političkih odluka te aktivnog
sudjelovanja OCD-a na području zaštite okoliša. Ukupna vrijednost sedam ugovorenih projekata u sklopu sheme jest 723.212,00 EUR, a s provedbom završavaju
zaključno s ožujkom 2009. Ured za udruge pratio je uspješnost provedbe putem uspostavljenog sustava praćenja, terenskih posjeta i redovitog izvješćivanja korisnika
sredstava zaprimajući tromjesečne, polugodišnje i završne izvještaje.

CARDS 2004 – Pružanje socijalnih usluga od strane
neprofitnog sektora – Shema bespovratnih sredstava
U sklopu sheme bespovratnih sredstava u lipnju 2007. ugovoreno je deset projekata,
koji se provode do lipnja 2009., s ukupnim iznosom od 1.978.984,00 EUR. Svrha
je programa potaknuti aktivno sudjelovanje organizacija civilnog društva u pružanju
socijalnih usluga na području socijalne skrbi, zaštite zdravlja te obrazovanja. Ured za
udruge pratio je uspješnost provedbe putem uspostavljenog sustava praćenja, terenskih posjeta i redovnog izvješćivanja korisnika sredstava zaprimajući tromjesečne,
polugodišnje i završne izvještaje.

CARDS 2004 – Tehnička podrška pri provedbi grant shema
za dodjelu bespovratne pomoći
Projekt se počeo provoditi u ožujku 2007., a zamišljen je kao doprinos stručnjaka
kvalitetnijoj provedbi triju grant shema: CARDS 2004 Pružanje usluga neprofitnog
sektora u zaštiti zdravlja, socijalnoj skrbi i izvaninstitucionalnom obrazovanju; Potpora organizacijama civilnog društva u području zaštite okoliša i održivog razvoja te
CARDS 2003/2004 Dobro upravljanje i vladavina prava.
Projekt je zamišljen u dvama ciklusima: prije početka provedbe projekata kojima je
potpora dodijeljena i nakon, tj. tijekom provedbe. Prije početka provedbe projekata
stručnjaci su dali svoj doprinos pri evaluaciji pristiglih projektnih prijedloga i usklađivanju troškovnika.
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Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava cilj je tehničke podrške pružiti potporu organizacijama civilnog društva koje provode projekte za koje su odobrena
sredstva Europske unije. Na samom početku provedbe organizirano je predstavljanje svih projekata koji su dobili potporu iz grant shema CARDS 2004. Organizacije
su imale priliku predstaviti javnosti što dodijeljenim sredstvima žele postići u svojim
sredinama. Tehnička potpora koja im je tijekom 2007. godine pružena odnosila se
na poboljšanje kvalitete izvedbe projekata, tj. na upravljanje projektnim ciklusom u
skladu s propisima i standardima EU-a, a provodila se putem treninga za provoditelje
projekata (prvi trening za provoditelje projekata održan je u srpnju 2007., a sljedeći
se održao tijekom ožujka 2008.); posjeta organizacijama u svrhu pružanja tehničke
podrške pri provedbi i izvještavanju (posjeti organizacijama počeli su u studenom
2007.). Stalna služba za odgovaranje na pitanja upućena elektroničkom poštom vezana za provedbu spomenutih projekata s radom je započela u srpnju 2007. Na pitanja korisnika odgovara se svakodnevno.
Nakon predstavljanja projekata odobrenih u sklopu programa CARDS 2004 Pružanje
socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora te Potpora organizacijama civilnog
društva aktivnim na području zaštite okoliša i održivog razvoja, održanog u srpnju
2007. u Zagrebu, organizirana je prva radionica za provoditelje projekata. Nazočni
su mogli izložiti ciljeve koje žele postići provedbom projekata i dobiti informacije o
zahtjevima vezanim uz projektno upravljanje i izvještavanje. Sljedeća radionica za
provoditelje projekata održala se u ožujku 2008. i objedinila je korisne upute za cijeli
proces projektnog ciklusa na temelju iskustava prikupljenih na terenskim posjetama.
Provoditelji projekata slali su kontinuirano svoja pitanja vezana za provedbu projekata i izvještavanje putem elektroničke pošte na: CARDS2004.pitanja@uzuvrh.hr. Odgovarali su stručnjaci na projektu, a sva pitanja i odgovori objedinjeni su i postavljeni
na internetsku stranicu Ureda za udruge, koja se redovito ažurira.
Na internetskim stranicama Ureda za udruge postavljena je i podstranica s informacijama o tehničkoj podršci, uputama za korisnike sredstava iz programa CARDS
2004 te svim potrebnim obrascima na jednome mjestu.

PHARE 2005 – Jačanje kapaciteta Savjeta za razvoj
civilnog društva i Ureda za udruge Vlade Republike
Hrvatske
U 2007. godini na temelju projektnog prijedloga, Uredu za udruge odobrena su sredstva za projekt, čija je svrha ojačati kapacitete Savjeta i Ureda za interaktivan pristup
u suradnji pri programiranju sredstava iz fondova EU-a za područje civilnog društva
kako bi se osigurala što bolja suradnja Vlade i organizacija civilnog društva tijekom
tog procesa. Tijekom programiranja prve komponente IPA programa za 2008. godinu
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svi su zaključci na temelju provedenih opsežnih analiza provedeni u praksu i kreirani
su nacrti programa na temelju kojih će se održavati radionice za osnaživanje i izgradnju što bolje suradnje Savjeta i Ureda.
Tijekom 2008. godine u sklopu projekta je održan niz radionica strateškog planiranja i jačanja kapaciteta za Savjet i Ured, pripremljene su upute za podnositelje
prijava za program IPA 2008, te je dovršena podrobna analiza dosadašnjih ulaganja
međunarodnih donatora u razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj, sa svrhom
što kvalitetnijeg budućeg programiranja pretpristupnih i strukturnih fondova na ovome području.

PHARE 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora
civilnog društva u pretpristupnom procesu
U sklopu projekta PHARE 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog
društva u pretpristupnom procesu, krajem studenog 2008., ugovoreno je ukupno 36
projekata s područja demokratizacije i ljudskih prava, sudjelovanja mladih te zaštite okoliša i održivog razvoja, ukupnog iznosa 3.026.928,26 EUR. Ured je pripremio
ukupnu natječajnu dokumentaciju i aktivno sudjeluje u praćenju provedbe financiranih projekata.
Projekte provode udruge u Republici Hrvatskoj te oni predstavljaju vrijedan doprinos civilnog sektora reformama koje Hrvatska provodi u kontekstu pristupanja EU-u.
Od njih se također očekuje da potpomognu ukupne napore koji se ulažu radi usklađivanja sa zahtjevima vezanim uz pristupanje. Opći je cilj projekta stoga omogućiti
aktivno sudjelovanje organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj u razvoju, provedbi
i praćenju javnih politika i onih vezanih uz Acqui te pridonijeti podizanju svijesti o
prednostima i izazovima pristupanja EU-u, specifičan cilj ovog poziva na podnošenje
projektnih prijedloga jest pružiti financijsku potporu organizacijama civilnoga društva koje pridonose uspješnosti procesa reformi, vezanih uz pristupanje Republike
Hrvatske Europskoj uniji te ispunjavanju političkih kriterija za članstvo za područje
demokratizacije i ljudskih prava.
U prvoj komponenti demokratizacije i ljudskih prava, projektne aktivnosti ukupno 13
ugovorenih projekata uključuju jačanje lokalnog razvoja i građanskog sudjelovanja,
uspostavljanje međusektorskih partnerstava sa svrhom osnaživanja procesa i praksi
demokratizacije i ljudskih prava, poticanje unutarsektorske suradnje, partnerstava i
umrežavanja organizacija civilnoga društva radi jačanja utjecaja civilnoga društva te
sudjelovanja u razvoju, provedbi i praćenju javnih politika vezanih uz pitanja demokratizacije i ljudskih prava.
Aktivnosti 12 ugovorenih projekata unutar komponente zaštite okoliša i održivog razvoja obuhvaćaju tri tematska područja: unapređenje odgovornog upravljanja okoli-
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šem i načela održivog razvoja; promicanje djelotvornog korištenja energije, korištenja obnovljivih izvora energije te održive izgradnje; te poticanje sudjelovanja OCD-a u
zaštiti prirode, s posebnim naglaskom na zaštitu bioraznolikosti.
Tematska područja 11 ugovorenih projekata treće komponente sudjelovanja mladih
uključuju promicanje i aktivno sudjelovanje mladih u oblikovanju i provedbi javnih
politika na svim razinama, omogućavanje pristupa informacijama, važnih za život
i rad mladih ljudi te potporu i promicanje neformalnog obrazovanja i volonterskog
rada.

PHARE 2006 – Jačanje kapaciteta Ureda za udruge Vlade
Republike Hrvatske za praćenje i vrednovanje projekata
udruga financiranih u sklopu programa IPA
U sklopu Instrumenta za pripremu projekata PHARE 2006, Ured za udruge Vlade
Republike Hrvatske pripremio je projektnu dokumentaciju prijavivši projekt pod nazivom Izgradnja kapaciteta Ureda za udruge za monitoring i evaluaciju projekata financiranih iz programa IPA. Riječ je o programu koji pruža tehničku podršku tijelima
državne uprave u jačanju vlastitih operativnih kapaciteta, pripremi projekata i natječajne dokumentacije za projekte iz programa IPA. Taj će projekt pomoći Uredu za
udruge da što kvalitetnije prati provedbu projekata i aktivnije pridonese uspješnosti
njihove provedbe.

IPA 2008 – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog
društva za praćenje provedbe Acquisa – Shema
bespovratnih sredstava
Tijekom 2007. godine Ured za udruge radio je na izradi projektne dokumentacije za
prvu komponentu pretpristupnog programa IPA-e – pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2008. godinu. Određena su prioritetna područja koja će se financirati tim
programom. U suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva, održane su dvije radionice kako bi se u procesu definiranja prioritetnih područja za IPA-u 2008 dosegnuo
što širi krug pripadnika civilnog društva i kako bi se što bolje definirala uloga Savjeta
u procesima programiranja fondova EU-a. Prva radionica za izradu sektorske analize
održana je 19. rujna 2007. Uz općeniti uvid u program IPA, bilo je riječi o prvoj komponenti. Nazočni su dobili informacije o područjima koja su se do sada financirala
kroz programe i projekte EU-a i o prioritetima koji će se financirati kroz druge komponente IPA-e. Također su dogovorene smjernice i način rada.
Druga radionica za nastavak izrade sektorske analize održana je 10. listopada 2007.
U razdoblju između dviju radionica članovi Savjeta za razvoj civilnog društva (prven-
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stveno iz civilnog sektora), u koordinaciji s organizacijama civilnog društva, trebali su
iznijeti konkretne prijedloge prioritetnih područja.
Identificirana su tri prioritetna područja koja će činiti potkomponente prijedloga projekta IPA 2008, namijenjenog razvoju civilnog društva u kontekstu jačanja njegove
uloge u procesu pristupanja EU-u:
■■ osnaživanje uloge organizacija civilnog društva za praćenje procesa usklađivanja
s pravnom stečevinom EU-a u području borbe protiv korupcije, prava na dostupnost informacija i otvorenosti te odgovornosti javnih administrativnih institucija.
■■ jačanje uloge i kapaciteta nevladinih organizacija koje prate provedbu antidiskriminacijskih strategija i njihovo usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a;
■■ razvoj kapaciteta nevladinih organizacija za praćenje usklađivanja s pravnom stečevinom EU-a u području održivog razvoja i integriranih pristupa upravljanja vodama i otpadom te korištenja prirodnih izvora.
Sektorska analiza u skladu s navedenim prioritetnim područjima poslana je Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU-a u listopadu
2007., a logička matrica u prosincu iste godine. U siječnju 2008. SDURF je odobrio
logičku matricu predloženog projekta, a kako je Ured za udruge u prosincu 2007. počeo provoditi projekt tehničke pomoći PHARE 2005 Izgradnja kapaciteta Savjeta za
razvoj civilnog društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, stvoreni su svi
preduvjeti za uspješnu i pravodobnu izradu ukupne projektne i natječajne dokumentacije, koja je dovršena i poslana u lipnju 2008.
Predsjednik Savjeta za razvoj civilnog društva i predstojnik Ureda za udruge sudjelovali su u raspravi s predstavnicima SDURF-a i Europske komisije o Prijedlogu nacrta
Višegodišnjeg indikativnog planskog dokumenta za program IPA 2008-2010. Svoje
cjelovite komentare na nacrt dostavili su SDURF-u koncem prosinca 2007.

Poboljšan sustav programiranja pretpristupnih programa
EU-a za područje razvoja civilnog društva
Ured za udruge i Savjet za razvoj civilnog društva prepoznali su važnost uključivanja organizacija civilnog društva u programiranje pretpristupnih programa Europske
unije. U tu svrhu osnovana je Radna skupina Savjeta za međunarodnu suradnju i
pridruživanje EU-u, koja je 19. travnja 2007., na sastanku sa zamjenikom državne
tajnice Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU-a
(SDURF) i suradnicima, dogovorila kontinuiranu suradnju. Na sjednici Savjeta 6. lipnja 2007. predstavnica SDURF-a predstavila je program IPA i mogućnosti suradnje s
organizacijama civilnog društva.
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Važan je rezultat uspostavljene suradnje imenovanje predsjednika i jednog člana
Savjeta u Sektorski nadzorni odbor za Operativni program za razvoj ljudskih potencijala (program IPA, komponenta IV), gdje predstavljaju organizacije civilnog društva.
Predsjednik Savjeta također je imenovan u Sektorski nadzorni odbor za Operativni
program za promet (program IPA, komponenta IIIa) u Ministarstvu mora, turizma,
prometa i razvitka.
Predstavnici organizacija civilnog društva bili su i izravno uključeni u procese izrade
operativnih planova po komponentama programa IPA tijekom 2007. godine:
■■ Unutar komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala, partnerske konzultacije održane su 23. ožujka 2007. Nakon prezentacije prioriteta i projekata održala se
rasprava o sažetku OP-a Razvoja ljudskih potencijala, koji je bio dostavljen partnerima na očitovanje, a na koji su se do dana održavanja konzultacija pisano
očitovale tri organizacije. Na temelju provedene rasprave, doneseni su zaključci
uzeti u obzir pri daljnjoj pripremi Operativnog programa. Važno je istaknuti da je
jedan od zaključaka partnerskih konzultacija bio prijedlog da se u konzultacijske
procese uključi i predstavnik Savjeta za razvoj civilnog društva. Tijekom 2008.
predstavnici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva održali su niz sastanaka s predstavnicima Savjeta za razvoj civilnog društva i ostalih organizacija civilnog društva kako bi se ojačala suradnja na programiranju prioriteta za tu važnu
komponentu IPA programa.
■■ Radna skupina za međunarodnu suradnju i proces pridruživanja europskim integracijama dogovorila je s predstavnicima Središnjeg državnog ureda za razvojnu
strategiju i koordinaciju fondova EU-a održavanje prezentacije o programiranju za
IPA kako bi se Savjet što aktivnije uključio u određivanje prioriteta koji će biti financirani putem I. komponente IPA-e za 2008. godinu. Prva radionica za izradu
sektorske analize održana je 19. rujna 2007., kada je, uz općeniti uvid u program
IPA, bilo riječi i o prvoj komponenti. Prisutni su dobili informacije o područjima
koja su se do sada financirala kroz programe i projekte EU-a i o prioritetima koji
će se financirati kroz druge komponente IPA-e. Također su dogovorene smjernice i način rada. Druga radionica za nastavak izrade sektorske analize održana
je 10. listopada 2007. Između dviju radionica članovi Savjeta za razvoj civilnog
društva (prvenstveno iz civilnog sektora), u koordinaciji s organizacijama civilnoga društva, trebali su iznijeti konkretne prijedloge prioritetnih područja. Prioriteti
definirani tijekom te suradnje objavljeni su na internetskim stranicama Ureda za
udruge i ugrađeni su u sektorsku analizu i logičku matricu za program IPA, prvu
komponentu.
■■ U rujnu 2008. održane su dodatne radionice za potrebe pripreme sektorske analize za prvu komponentu programa IPA za 2009. godinu, na kojima su aktivno
sudjelovali predstavnici organizacija civilnoga društva.
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Osnažen sustav praćenja projekata financiranih iz
pretpristupnih fondova Europske unije namijenjenih
civilnom društvu
Slijedom preporuka Sektorskog pododbora za praćenje projekata u sklopu programa
EU-a te naputaka iz Priručnika za procedure upravljanja bespovratnim sredstvima
(Manual of Grants Management Procedures), Ured za udruge izradio je detaljni Plan
praćenja za buduće sheme bespovratnih sredstava, uključujući trenutačno praćenje
projekata u sklopu CARDS 2003/2004 i CARDS 2004, kao i za PHARE 2006. Dodatno jačanje kapaciteta Jedinice za provedbu projekata omogućeno je i kroz tehničku
pomoć ugovaranjem vanjskih trenera i evaluatora (CARDS 2004 Tehnička pomoć).
Utvrđeni planovi praćenja provedbe ugovorenih projekata EU-a iziskivali su od djelatnika Ureda za udruge izniman angažman u obliku brojnih terenskih posjeta u 2007. i
2008. godini. Kroz projekt tehničke pomoći PHARE 2006 bit će omogućeno dodatno
jačanje kapaciteta djelatnika Jedinice za provedbu projekata EU-a Ureda za udruge.

Pripremne radionice za potencijalne podnositelje prijava
projekata u sklopu programa PHARE 2006
Radi doprinosa što boljoj apsorpciji sredstava pretpristupne pomoći EU-a Ured za
udruge organizirao je tijekom ožujka 2008. pripremne radionice za potencijalne korisnike programa PHARE 2006 za sektor civilnog društva. U suradnji s članovima i
članicama Savjeta za razvoj civilnog društva održane su radionice u Zagrebu, Splitu,
Rijeci i Osijeku. Svrha radionica bila je upoznati sudionike s općim uvjetima prihvatljivosti projektnih prijedloga i s natječajnom dokumentacijom za PHARE 2006, predstaviti pristup logičke matrice kao osnove upravljanja projektnim ciklusom te informirati
o zahtjevima pri pisanju prijedloga projekata (projektni obrazac i obrazac proračuna).
Uvelike zahvaljujući upravo spomenutim radionicama, konačna apsorpcija sredstava
EU-a u sklopu natječaja PHARE 2006 bila je na izrazito visokoj razini.

Doprinos vidljivosti projekata udruga financiranih
sredstvima EU-a
Ured za udruge u suradnji s Ministarstvom financija i Delegacijom Europske komisije
u Republici Hrvatskoj organizirao je 10. srpnja 2007. godine predstavljanje 17 projekata organizacija civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva Europske unije
u sklopu programa CARDS 2004 – Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora te Potpora organizacijama civilnog društva u području zaštite okoliša i
održivog razvoja. U sklopu događanja, organizacije su imale prigodu predstaviti javnosti ciljeve i očekivani doprinos projekata lokalnim zajednicama, kao i izložiti broj-
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ne tiskane materijale te predstaviti svoje dotadašnje djelovanje. Organizacijama su
se obratili šef Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Vincent Degert, i
predstojnik Ureda za udruge, dr. sc. Igor Vidačak.
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Omogućeno punopravno sudjelovanje Republike
Hrvatske u programu Zajednice Europa za
građane
Ured za udruge Vlade RH je, sukladno zaključku Vlade iz veljače 2007., u svojstvu
nositelja programa Europa za građane, od travnja do rujna 2007. godine vodio pregovore s Europskom komisijom za sudjelovanje Republike Hrvatske u programu Zajednice Europa za građane. Ured je izradio i Vladi Republike Hrvatske dostavio Prijedlog
odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanju između
Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju RH u tom Programu. Odluka
je usvojena na sjednici Vlade 7. rujna 2007. Slijedom toga, Memorandum je potpisan
25. rujna 2007. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju donesen je na
27. sjednici Hrvatskoga sabora, 12. listopada 2007., čime je taj međunarodni sporazum ratificiran i, počevši s 5. studenim 2007., Hrvatska je postala punopravna sudionica programa, prva zemlja izvan Europskih zajednica koja u njemu sudjeluje. Time
se potencijalnim podnositeljima projektnih prijedloga iz Hrvatske otvorila mogućnost
dobivanja bespovratnih financijskih potpora za sljedeća četiri oblika aktivnosti:
■■ Aktivni građani za Europu – aktivnost koja izravno uključuje građane kroz projekte bratimljenja gradova, odnosno druge oblike građanskih projekata;
■■ Aktivno građansko društvo za Europu – aktivnost usmjerena na organizacije civilnoga društva diljem Europe koje primaju potporu na temelju svojih radnih programa ili transnacionalnih projekata;
■■ Zajedno za Europu – aktivnosti uključivanja građanstva na europskoj razini u svrhu jačanja vidljivosti djelovanja EU-a i približavanja Europe njezinim građanima;
■■ Aktivno europsko prisjećanje – aktivnost odavanja počasti žrtvama nacizma i staljinizma.
Programom se želi promicati aktivno europsko građanstvo, dovesti građane u središte pozornosti nudeći im mogućnost preuzimanja odgovornosti kao (budućih) građana Europe i omogućiti im da raspravljaju i razmjenjuju mišljenja o Europskoj uniji.
Cilj je Programa ojačati europski identitet, razviti osjećaj pripadnosti Europskoj uniji
te promicati interkulturalni dijalog među građanima. U Programu mogu sudjelovati lokalne vlasti, skupine građana, organizacije civilnoga društva, odnosno aktivno
europsko građanstvo, koje će razvojem vlastitih ideja i suradnjom sa sličnim organizacijama iz drugih zemalja, preko susreta i zajedničkog djelovanja, promicati razumijevanje i komunikaciju građana Europske unije.
Od 2007. godine Ured za udruge djeluje u svojstvu nacionalnog koordinatora za
taj centralizirani tip programa, dok na europskoj razini projektom upravlja Izvršna
agencija za obrazovne, audiovizualne i kulturne politike (Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency), za koju je nadležna Opća uprava Europske komisije za
obrazovanje i kulturu (Directorate General for Education and Culture).
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Dana 22. listopada 2007. održan je prvi Info dan o programu Europa za građane (u
organizaciji Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva), kako bi se javnost upoznala s postupcima i pravilima njegove provedbe te sa
svim aktivnostima i mogućnostima dobivanja financijskih potpora koje se nude.
Ured za udruge Vlade RH imenovan je nositeljem provedbe Programa. Od sredine 2008. godine djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane.
Osnovni je cilj Kontakt točke za program Europa za građane na vrijeme i učinkovito
informirati građane, odnosno potencijalne korisnike, o svim aspektima sudjelovanja u Programu, čime se nastoji povećati njihova sposobnost apsorpcije raspoloživih sredstava. S tim u vezi, Ured za udruge izradio je Godišnji program djelovanja
Kontakt točke za 2008. godinu, koji je Europska komisija prihvatila u lipnju 2008.,
a temeljem kojega je ostvarena financijska potpora Uredu za udruge u iznosu od
25 000EUR.
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U sklopu kontakt točke uspostavljena je Služba tehničke podrške za program Europa
za građane putem koje potencijalni korisnici programskih sredstava i cjelokupna zainteresirana javnost mogu zatražiti potrebne informacije vezane uz Program.
Pored informiranja, zadaća je kontakt točke i olakšavanje traženja partnerskih organizacija u svrhu ostvarenja zajedničkih projektnih prijedloga u sklopu programa
Europa za građane. Stoga se na internetskoj stranici mogu naći kratak pregled aktivnosti i natječaja u sklopu Programa, pregled primjera dobre prakse te alat traženja
potencijalnih partnerskih organizacija što hrvatskim i europskim organizacijama civilnoga društva te jedinicama lokalne i područne samouprave omogućuje objavljivanje interesa za suradnju s drugim organizacijama, institucijama i jedinicama lokalne
i područne samouprave. Prikupljeni podaci prosljeđuju se ostalim kontakt točkama u
zemljama članicama EU-a, čime se pridonosi učinkovitijoj uspostavi suradnje i umrežavanja te bratimljenja između hrvatskih i europskih organizacija civilnoga društva i
jedinica lokalne i područne samouprave.
U sklopu promidžbenih aktivnosti Ureda za udruge kao kontakt točke za Program,
tijekom listopada 2008. organizirani su jednodnevni Info dani u Splitu, Rijeci i Osijeku. Njihova svrha bilo je informiranje potencijalnih korisnika Programa – svih vrsta
neprofitnih organizacija: organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave
(gradovi i općine), obrazovnih i istraživačkih institucija i sl. – o svim aspektima sudjelovanja u Programu.
U suradnji s Ministarstvom kulture organiziran je u Zagrebu, u prosincu 2008., Info
dan na temu programa Kultura (2007. – 2013.) i programa Europa za građane
(2007. – 2013.). Osim općih informacija o svim aspektima sudjelovanja u Programu,
predstavljena su i španjolska iskustva sudjelovanja u programima Kultura i Europa
za građane.
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Uz operativnu provedbu programa Europa za građane, Ured za udruge sudjeluje u
Programskom odboru programa Europa za građane. Članstvo predstojnika Ureda za
udruge, dr. sc. Igora Vidačaka, u Programskom odboru podrazumijeva aktivno sudjelovanje u postupcima vezanim uz dodjelu financijskih potpora za pojedine projekte u
sklopu Programa, ali i u definiranju strateško-političkih smjernica razvitka koncepta
programa Europa za građane. U 2008. u Bruxellesu su održane dvije sjednice Programskog odbora, na kojima je sudjelovao predstojnik Ureda za udruge. Sjednica
održana u ožujku bila je u potpunosti posvećena modalitetima funkcioniranja nacionalnih kontakt točki za program Europa za građane. Naime, djelokrug rada nacionalnih kontakt točaka trebao bi biti sadržan u njihovim radnim programima, koji bi
pokrivali obje osnovne zadaće točaka: senzibilizacija javnosti o Programu i pružanje
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informacija o ostvarivanju kontakata s partnerima u drugim državama korisnicama
Programa. Na lipanjskoj sjednici Programskoga odbora raspravljalo se o programu
za 2009., s jačim naglaskom na sve oblike twinning projekata, kao i na većoj vidljivosti programa Europa za građane u svim državama korisnicama Programa.
U sklopu aktivnosti programa Europa za građane djelatnici Ureda za udruge sudjelovali su u radionici prigodom uspostave kontaktnih točaka za program Europa za
građane (Bruxelles, lipanj 2008.) i u radu Foruma Europa za građane (Bruxelles, studeni 2008.) radi razmjene iskustava kontaktnih točaka država sudionica Programa.
Također, u sklopu procesa jačanja vidljivosti programa Europa za građane radi poticanja europskih građana u procesima izgradnje EU-a, predstavnici Ureda za udruge
sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji Europski građanski dani: mobilnost,
dijalog, sudjelovanje – ka aktivnom europskom građanstvu, koja je održana u La
Rochelleu, Francuska (lipanj 2008.).
Slijedom aktivnosti Ureda za udruge kao kontakt točke za program Europa za građane, hvale je vrijedan podatak o vrlo aktivnom i učinkovitom sudjelovanju RH u programu Europa za građane za 2008. godinu. Naime, ukupna je vrijednost sredstava što
ih je RH povukla iz tog programa, pri čemu se hrvatske organizacije civilnog društva
kao i jedinice regionalne uprave i lokalne samouprave, javljaju kao nositelji projekata ili kao partneri na projektima programa Europa za građane, više od 300.000,00
EUR. Ta sredstva uvelike premašuju prvotno očekivane rezultate, odnosno da iskorištena sredstva iz toga fonda budu najmanje jednaka godišnjoj nacionalnoj članarini
za sudjelovanje u Programu, što je za RH 85,000.00 EUR.
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Razmjena i prijenos znanja i iskustava sa
zemljama regije i šire
Imajući u vidu da je Republika Hrvatska među prvim državama u srednjoj i jugoistočnoj Europi sustavno pristupila stvaranju pravnog i institucionalnog sustava za potporu i razvoj civilnoga društva, Ured za udruge kontinuirano dobiva pozive iz zemalja
regije ali i šire za prijenos stečenih iskustava.

Tijekom 2007. i 2008. godine, uz brojne neformalne susrete i komunikaciju s drugim
državnim institucijama u regiji i šire, Ured je dao vrlo aktivan doprinos prezentaciji
i promociji hrvatskih iskustava u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog
društva među ključnim akterima u državama članicama Europske unije, zemljama
jugoistočne Europe, bivšeg Sovjetskog Saveza, ali i šire.

Dan hrvatskih udruga u Bruxellesu, 16. travnja 2007.
U sklopu Programa informiranja i izobrazbe o Europskoj uniji, a u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i European Citizens Action Service (ECAS) iz
Bruxellesa, predstavnici 25 udruga iz Hrvatske, polaznika Programa, od 16. do 20.
travnja 2007. godine sudjelovalo je u studijskom posjetu institucijama EU-a i krovnim europskim nevladinim mrežama sa sjedištem u Bruxellesu. Predstojnik Ureda
za udruge aktivno je sudjelovao u predstavljanju postignuća Republike Hrvatske u
odnosu na poticajni okvir za razvoj civilnog društva, organiziranog za predstavnike
krovnih nevladinih mreža u Bruxellesu i predstavnike institucija Europske unije.
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Regionalna konferencija gospodarskih i socijalnih vijeća
i srodnih institucija jugoistočne Europe i Crnomorske
regije Socijalni i civilni dijalog – Sredstva ostvarivanja
demokratske tranzicije i jamstvo uspjeha partnerstva s
EU-om i procesa pristupanja EU-u, 25. i 26. lipnja 2007.,
Sofija, Bugarska
Predstojnik Ureda za udruge, dr. sc. Igor Vidačak, sudjelovao je na Regionalnoj konferenciji gospodarskih i socijalnih vijeća i srodnih institucija jugoistočne Europe i Crnomorske regije pod nazivom Socijalni i civilni dijalog – Sredstva ostvarivanja demokratske tranzicije i jamstvo uspjeha partnerstva s EU-om i procesa pristupanja EU-u,
koja se u organizaciji Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora te Gospodarskog
i socijalnog vijeća Republike Bugarske održala 25. i 26. lipnja 2007. u Sofiji.
Na poziv organizatora, predstojnik Ureda za udruge održao je u uvodnom, plenarnom
dijelu konferencije izlaganje o modelima savjetovanja između Vlade i organizacija civilnog društva i mogućnostima jačanja civilnog dijaloga u Hrvatskoj.
Među brojnim uglednim sudionicima konferencije bili su i predsjednik Europskoga
gospodarskog i socijalnog odbora, Dimitris Dimitriadis, i predsjednik Nacionalne
skupštine Republike Bugarske, Georgi Pirinski.

Konferencija Financiranje udruga iz javnih izvora, 13.-14.
rujna 2007., Bukurešt, Rumunjska
Na poziv Europskoga centra za neprofitno pravo i Rumunjske zaklade za razvoj civilnog društva, predstojnik Ureda sudjelovao je u radu međunarodne konferencije
Financiranje udruga iz javnih izvora, koja se od 13. do 14. rujna 2007. održala u
Bukureštu. Predstojnik je održao izlaganje na temu standarda za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna, sukladno Kodeksu pozitivne prakse,
usvojenom u Hrvatskom saboru u veljači 2007.

Regionalna konferencija Kroz suradnju prema
integracijama, 7.-10. listopada 2007., Pržno, Crna Gora
Na poziv Vlade Republike Crne Gore, predstojnik Ureda za udruge sudjelovao je
na regionalnoj konferenciji Kroz suradnju prema integracijama, koja se uz potporu
njemačke razvojne agencije GTZ, održala u listopadu 2007. u Pržnom, u Crnoj Gori.
Predstojnik Ureda održao je izlaganje na temu postignuća u jačanju poticajnog okvi-
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ra za dijalog organizacija civilnoga društva i Vlade RH u procesu pristupanja EU-u.
U sklopu konferencije dogovorena je daljnja suradnja između Ureda za udruge Vlade RH i Kancelarije za suradnju s nevladinim organizacijama Vlade Republike Crne
Gore.

Regionalna konferencija Uloga obrazovanja u prevenciji
rodno uvjetovanog nasilja, 13.-16. studenog 2007., Zenica,
BiH
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske sudjelovao je u radu druge regionalne konferencije održane u Zenici od 13. do 16. studenog 2007. Konferenciju su organizirali
CARE International North West Balkans, CESI iz Zagreba, Medica iz Zenice i Autonomni ženski centar iz Beograda, u partnerstvu s Agencijom za ravnopravnost spolova
BIH i Pedagoškim zavodom iz Zenice. Konferenciji je prisustvovalo oko 100 predstavnika/predstavnica vladinih i nevladinih organizacija iz BiH, Srbije i Hrvatske koji
se bave edukacijom i prevencijom rodno uvjetovanog nasilja. Prezentacija Ureda za
udruge bila je usmjerena na suradnju s organizacijama civilnog društva koje se bave
prevencijom rodno uvjetovanog nasilja, mehanizme suradnje na primjeru programiranja fondova EU-a i mogućnosti za poboljšanje suradnje s ciljem prikaza primjera
dobre prakse u Hrvatskoj. Rad na konferenciji odvijao se kroz tematske panele: institucionalno obrazovanje i postojeći programi; neformalno/alternativno obrazovanje
i dosadašnje uspješne prakse i poteškoće u radu. Na temelju zaključaka svakog panela, formulirane su preporuke za poboljšanje suradnje vladinog i nevladinog sektora u pogledu rodno uvjetovanog nasilja te za izradu zajedničke strategije prevencije
nasilja koja bi se provodila u školama, uvođenje edukacije o humanim odnosima
među spolovima te ugradnju rodne perspektive u obrazovni sustav i zakonodavstvo.

Konferencija Snažniji glas civilnog društva u europskom
susjedstvu 2. travnja 2008., Brdo pri Kranju, Slovenija
Predstojnik Ureda za udruge održao je plenarno izlaganje na konferenciji pod nazivom Snažniji glas civilnog društva u europskom susjedstvu, koja se održala 2. travnja 2008., uz potporu slovenskog predsjedanja Europskom unijom, a u organizaciji
ECAS-a iz Bruxellesa, CNVOS-a iz Ljubljane i Europske komisije. Konferencija je otvorila prigodu za civilno društvo da Europskoj uniji pošalje snažnu poruku o potrebi razvijanja koherentne i koordinirane strategije održivog civilnog društva izvan njezinih
granica. Jedan od ciljeva organizatora konferencije bio je objavljivanje deklaracije u
obliku preporuka o izgradnji civilnog dijaloga i partnerskih odnosa između civilnog
društva, nacionalnih vlada i institucija EU-a, kao i o povećanju razvojne uloge organizacija civilnog društva posredstvom njihova uključivanja u dijalog o ostvarenim
rezultatima kroz pruženu im potporu.
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Konferencija Suradnja vlade s civilnim sektorom, 4. ožujka
2008., Skopje, Makedonija
Prva regionalna konferencija vladinih ureda za suradnju s udrugama pod nazivom
Suradnja vlade s civilnim sektorom održana je 4. ožujka 2008. u Skopju. Regionalnu
konferenciju organizirao je Odjel za suradnju s nevladinim organizacijama Vlade Republike Makedonije, a sudjelovali su predstavnici Makedonije, Slovenije, Hrvatske,
Srbije, Albanije i Crne Gore. Svrha konferencije bila je osnažiti kapacitete vladinih
institucija u oblikovanju i uspostavljanju kvalitetnije suradnje s civilnim sektorom
te razmotriti mogućnosti uspostave održivih modela sudjelovanja civilnog društva u
kreiranju javnih politika.
Predstojnik Ureda za udruge predstavio je institucionalni i strateški okvir za suradnju države i civilnog društva u Republici Hrvatskoj te iznio pregled prioritetnih mjera
Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj
civilnog društva. Slijedom izlaganja predstavnika svake od zemalja, sudionici konferencije mogli su steći širu predodžbu o pravnim i institucionalnim okvirima u kojima
funkcionira civilno društvo u regiji. Zaključeno je da u predstojećem razdoblju valja
uložiti još napora za jačanje suradnje državnih tijela i civilnog sektora u regiji, kroz
nastavak zajedničkih sastanaka, studijskih posjeta te drugih oblika formalne i neformalne komunikacije.
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Konferencija Civilni dijalog u Hrvatskoj i Sloveniji: razmjena
iskustava i dobre prakse, 19. ožujka 2008., Zagreb, Hrvatska
Ured za udruge organizirao je u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva, konferenciju Civilni dijalog u Hrvatskoj i Sloveniji: razmjena iskustava i dobre prakse,
koja je održana 19. ožujka u Zagrebu.
Svrha je konferencije bila omogućiti razmjenu iskustava, znanja i dobre prakse u
području civilnog dijaloga između Hrvatske i Slovenije, kao i poticati raspravu između
svih državnih i nedržavnih dionika dviju zemalja na temu mogućih poboljšanja postojećih praksi demokratskog sudjelovanja. Cijela rasprava bila je istodobno postavljena u širu europsku perspektivu, kojoj su pridonijeli predstavnici institucija Europske
unije i europskih udruga.
Osim uvodnog izlaganja, predstojnik Ureda za udruge moderirao je panel raspravu
na temu Institucionalni okvir za građansko sudjelovanje. Rasprave su pokazale da
postoji veliki potencijal za razmjenu iskustava između Hrvatske i Slovenije u jačanju
kapaciteta za razvoj civilnog dijaloga i ostalih oblika suradnje između civilnog sektora, kao i na području korištenja sredstava iz europskih fondova i ostalih novčanih
izvora u svrhu jačanja kapaciteta hrvatskih i slovenskih OCD-a.

Drugi Forum civilnog društva zapadnog Balkana, 4.-5 lipnja
2008., Ljubljana, Slovenija
U organizaciji Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora u Ljubljani se, 4. i 5.
lipnja 2008., održao Drugi Forum civilnoga društva zapadnog Balkana. U sklopu slovenskog predsjedanja Vijećem Europske unije, Forum je zamišljen kao mjesto gdje
će članovi Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, predstavnici organizacija
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civilnog društva iz regije i Europske unije, kao i različite europske institucije i međunarodne organizacije, razmjenjivati mišljenja o trenutačnoj situaciji, potrebama i
budućim izazovima za civilno društvo u pojedinim aspektima.
U sklopu glavnih tema Foruma, identificiranih kroz savjetovanje s regionalnim organizacijama civilnog društva, raspravljalo se o načinima razvoja institucija potrebnih
za civilni dijalog te o ulozi organizacija civilnoga društva u praćenju provedbe novog
Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini i Ugovora o zajednici za energiju.
Na poziv Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora predstojnik Ureda održao je
izlaganje na temu struktura za civilni dijalog u Republici Hrvatskoj.

Okrugli stol Institucionalni modeli suradnje države i
civilnog društva, 18. lipnja 2008., Beograd, Srbija
Na poziv Europskoga centra za neprofitno pravo iz Budimpešte, predstojnik Ureda za
udruge izlagao je na okruglom stolu Institucionalni modeli suradnje države i civilnog
društva, održanom u Beogradu 18. lipnja 2008. Okrugli stol organiziran je u suradnji
s Građanskim inicijativama i timom Potpredsjednika Vlade Republike Srbije za provedbu Strategije za smanjenje siromaštva.

Konferencija Stvaranje novih mogućnosti: regionalna
konferencija o odnosima države i civilnog društva, 3.-5.
srpnja 2008., Bazaleti, Gruzija
Predstojnik Ureda održao je izlaganje i aktivno sudjelovao u radu regionalne konferencije o odnosima države i civilnog društva koju je organizirao Europski centar za
neprofitno pravo, u suradnji s Institutom za civilno društvo iz Gruzije. Svrha konferencije
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bila je upoznati predstavnike državnih institucija i civilnog društva iz Gruzije, Armenije, Azerbajdžana i Moldavije o mogućnostima stvaranja pravnog i institucionalnog
okvira za potporu razvoju civilnog društva u tim zemljama.

Konferencija Civilno društvo kao poveznica između EU-a i
susjednih država, 29.-30. rujna 2008., Zadar, Hrvatska
Ured za udruge aktivno se uključio kao suorganizator konferencije Civilno društvo
kao poveznica između EU-a i susjednih država, u suradnji s Nacionalnom zakladom
za razvoj civilnog društva te europskom organizacijom ECAS – European Citizen Action Service, održane 29. i 30. rujna 2008. u Zadru. Taj je događaj dio procesa koji je
pokrenuo raspravu pri institucijama Europske unije, i na državnim razinama, o tome
kako stvoriti odnose održivog partnerstva između predstavnika civilnog društva,
EU-a i državnih vlasti. U sklopu konferencije, predstojnik Ureda održao je izlaganje
na temu provedbe ciljeva Ljubljanske deklaracije o suradnji EU-a, nacionalnih vlada i
civilnog društva u jačanju održivosti organizacija civilnog društva.

Suradnja s makedonskim Odjelom za suradnju s
nevladinim organizacijama
Uz potporu Europske komisije, u Uredu za udruge tijekom srpnja 2007. godine boravio je Miho Vladimirov, savjetnik u Odjelu za suradnju s nevladinim organizacijama
iz Glavnog tajništva Vlade Republike Makedonije, radi uspostavljanja suradnje između Ureda za udruge Vlade RH i srodnog odjela u makedonskoj Vladi. Svrha posjeta
bila je upoznavanje s primjerima dobre prakse u pogledu funkcioniranja i stupnja
razvijenosti okvira za potporu razvoju civilnog društva u Hrvatskoj. Tijekom boravka u
Hrvatskoj Vladimirov je sudjelovao na događanjima u organizaciji Ureda i omogućeni
su mu posjeti ključnim institucijama i organizacijama kako bi se upoznao s postignućima organizacija civilnog društva i njihovim djelokrugom rada, suradnjom s ostalim
organizacijama te institucijama javnog sektora.
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Doprinos provedbi nacionalnih strateških
dokumenata i akcijskih planova
Ured za udruge aktivno je, u sklopu svojih nadležnosti, uključen u provedbu niza nacionalnih strategija i akcijskih planova. Pritom posebno treba istaknuti sudjelovanje
u pripremi i provedbi mjera Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije.

Uloga Ureda za udruge u provedbi mjera suzbijanja korupcije
S obzirom na svoje nadležnosti kao nositelja provedbe mjera Nacionalnoga programa za suzbijanje korupcije za razdoblje od 2006. do 2008. vezanih uz sudjelovanje
organizacija civilnoga društva u aktivnosti sprječavanja korupcije te podizanja javne
svijesti o mogućnostima njezina sprječavanja, Ured je tijekom 2007. i 2008. održao
nekoliko okruglih stolova i stručnih savjetovanja.
Radi doprinosa uključivanju organizacija civilnoga društva u rasprave o provedbi anitkorupcijskih mjera, u sklopu konferencije Civilno društvo: radovi u tijeku, održane od
13. do 15. lipnja 2007. u Zagrebu, Ured je 14. lipnja organizirao panel diskusiju o
suradnji civilnog društva i države na području suzbijanja korupcije, uz sudjelovanje
predstavnika Ministarstva pravosuđa i USKOK-a te niza udruga iz različitih sektora.
Na temelju zaključaka s panel diskusije, te u kontekstu pripreme revizije nacionalne
antikorupcijske politike, Ured je 12. listopada 2007. organizirao stručno savjetovanje Predstojeći koraci u provedbi Nacionalnog programa suzbijanja korupcije: uloga civilnog društva, na kojemu su sudjelovali predstavnici Ministarstva pravosuđa,
USKOK-a, niza drugih državnih institucija – nositelja antikorupcijskih mjera, kao i članovi Savjeta za razvoj civilnog društva te brojne udruge.
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Na tragu obavijesti Europske komisije o uvjetima otvaranja pregovora 23. poglavlja
Pravosuđe i temeljna prava, to jest mjerilima koja je potrebno ispuniti kako bi se RH
mogla smatrati dovoljno pripremljenom za otvaranje tog poglavlja, Ured za udruge
aktivno se uključio u revidiranje Nacionalnog programa suzbijanja korupcije i pripadajućih Akcijskih planova, to jest u izradu nacrta Strategije suzbijanja korupcije i
pripadajućeg Akcijskog plana, kojima se civilnome društvu dodjeljuje značajna uloga
u ukupnim aktivnostima suzbijanja korupcije, te se sva tijela državne uprave, zadužena za provedbu Strategije i Akcijskog plana, obvezuje na unaprjeđivanje suradnje
s civilnim društvom.
Slijedom zaključaka javnog savjetovanja na temu revizije mjera antikorupcijskog programa, koje je Ured za udruge organizirao u listopadu 2007., u suradnji s organizacijama civilnoga društva, Ured je u travnju 2008. pripremio dodatne dopune mjera
novog Akcijskog plana i Strategije. Po završetku izrade nacrta Strategije i pripadajućeg Akcijskog plana, Ured za udruge i Savjet za razvoj civilnoga društva, u dogovoru
s Uredom glavnog pregovarača i u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, 13. svibnja
2008. godine organizirali su okrugli stol na temu Suradnjom do učinkovitog Akcijskog
plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, u prostorijama Hrvatskoga sabora. Uvodni
govornici na okruglom stolu bili su, među ostalima, Vincent Degert, šef Delegacije
Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Ana Lovrin, ministrica pravosuđa.

Svrha okrugloga stola bila je raspraviti nacrt teksta nove Strategije suzbijanja korupcije te pripadajućeg Akcijskog plana s predstavnicima Savjeta za razvoj civilnoga
društva, kao i s neovisnim stručnjacima na tom području. Budući da oba dokumenta
ističu važnost aktivne i trajne suradnje svih nadležnih tijela javne uprave s civilnim
društvom u provedbi mjera sprječavanja korupcije, okrugli je stol trebao pridonijeti
sinergijskim naporima svih uključenih dionika.
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Predstojnik Ureda za udruge Vlade RH, dr. sc. Igor Vidačak, imenovan je članom Nacionalnog povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije, a Ured
za udruge nositelj je provedbe nekoliko antikorupcijskih mjera. Slijedom promjena
u ustrojstvu Ureda za udruge, osnovan je Odjel za opće programe i strategije, koji
je među ostalim zadužen za sustavnu provedbu mjera Akcijskoga plana Strategije
suzbijanja korupcije koje su u nadležnosti Ureda.

Radi doprinosa učinkovitijoj suradnji s civilnim društvom u provedbi novoga Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, 8. prosinca 2008. održan je okrugli
stol Civilno društvo i država – suradnja u provedbi mjera suzbijanja korupcije, koji su
zajednički organizirali Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa, GONG, Transparency International Hrvatska te Hrvatsko novinarsko društvo.
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Okrugli stol moderirao je Nikola Kristić, član Nacionalnoga vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, a pozdravne govore održali su dr. sc.
Igor Vidačak, predstojnik Ureda za udruge, ministar pravosuđa dr. sc. Ivan Šimonović, Zorislav Antun Petrović, predsjednik Transparency Internationala Hrvatska, Suzana Jašić, predsjednica GONG-a i Dušan Miljuš, predstavnik Hrvatskoga novinarskog
društva. Na okruglom stolu usvojeni su brojni zaključci, čija bi provedba trebala pridonijeti kvalitetnijem dijalogu i budućoj suradnji svih nositelja mjera Akcijskog plana
s organizacijama civilnog društva te medijima.

Doprinos provedbi Nacionalnoga programa djelovanja za
mlade
Kao nositelj nekoliko mjera Nacionalnoga programa djelovanja za mlade, Ured za
udruge se aktivno uključio u rad Nacionalnih konferencija za mlade. U srpnju 2007.
i u listopadu 2008. predstojnik Ureda sudjelovao je na konferencijama s izlaganjem
o financijskim potporama za udruge mladih i za mlade. Osim toga, Ured je u suradnji
s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti održao nekoliko
sastanaka na kojima su se nastojali utvrditi kvalitetniji kriteriji za dodjelu financijskih
potpora udrugama mladih i za mlade, kao i temeljne elemente za definiciju spomenutih udruga. Daljnji napori u tom pogledu još su uvijek potrebni.
U pogledu točnih iznosa potpore dodijeljene udrugama mladih i za mlade, utvrđeno je
da postoji znatan prostor za poboljšanje metodologije praćenja i izvješćivanja. Naime,
pri prikupljanju podataka o financijskim potporama nerijetko je teško razgraničiti i
jasno identificirati udruge mladih, udruge za mlade, programe i projekte čiji su krajnji
korisnici mladi, odnosno međusektorske programe i projekte koji se, uz neko drugo
područje (npr. kultura, šport, tehnička kultura, osobe s invaliditetom), bave i mladima.
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Na temelju preporuka Savjeta za razvoj civilnog društva, Ured je potkraj 2008. godine
usavršio metodologiju izvješćivanja davatelja financijskih potpora, pa će idućih godina biti moguće dobiti još egzaktnije iznose, koji će obuhvatiti sve projekte i programe
koji za krajnje korisnike, odnosno ciljne skupine, imaju mlade. U sklopu programa
pretpristupne pomoći Europske unije PHARE 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa civilnog društva, Ured za udruge predložio je, a Europska komisija prihvatila, raspisivanje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za područje sudjelovanja mladih,
u sklopu kojega je ugovoreno 11 projekata u ukupnom iznosu od 830.000 eura.

Doprinos provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom
Ured za udruge organizirao je tijekom 2008., u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, nekoliko važnih
događanja za promociju i razvoj civilnog društva, u sklopu kojih se raspravljalo i o
statusu i položaju udruga osoba s invaliditetom. Također, organizirani su brojni savjetodavni sastanci na kojima se nastojao ostvariti iskorak u pogledu standarda, mjerila i prioriteta za ugovaranje javnih usluga od strane neprofitnog sektora. Nadalje, u
sklopu programa CARDS 2004 Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora u području zdravstva, socijalne skrbi i izvaninstitucionalnog obrazovanja, koji
je Europskoj komisiji predložio Ured za udruge, financira se projekt Udruge za promicanje inkluzije Pristup zapošljavanju – socijalna inkluzija osoba s intelektualnim
teškoćama, čiju učinkovitost prati Jedinica za provedbu projekata Ureda.
Predstavnik Ureda za udruge prisustvovao je 10. jubilarnoj Školi za voditelje udruga
invalida pod nazivom „Znanjem do bolje kvalitete života osoba s invaliditetom“, u
organizaciji Hrvatskoga saveza udruga tjelesnih invalida, koja je održana od 16. do
18. listopada 2008. u Zagrebu.
Predstojnik Ureda održao je izlaganje o financijskim potporama za udruge osoba s
invaliditetom i onih koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, u sklopu okruglog stola povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, održanog 3.
prosinca u Zagrebu, u organizaciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti.

Doprinos izradi i provedbi Nacionalnog programa zaštite i
promicanja ljudskih prava
Ured za udruge nositelj je nekoliko mjera Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, u čiju se izradu aktivno uključio, ponajprije vezano uz doprinos
organizacija civilnog društva zaštiti i promicanju ljudskih prava. Predstojnik Ureda
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ujedno je član Nacionalnog povjerenstva za zaštitu i promicanje ljudskih prava. U
sklopu programa pomoći EU-a, čiju provedbu koordinira Ured za udruge, osigurano je
financiranje za niz projekata udruga s područja demokratizacije i zaštite ljudskih prava, ponajprije u sklopu natječaja CARDS 2003–2004 Dobro upravljanje i vladavina
prava, te natječaja PHARE 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa civilnog društva
pretpristupnom procesu – Demokratizacija i ljudska prava.

Nacionalna strategija razvojne suradnje
Ured za udruge aktivno je uključen u pripremu Strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske. Predstojnik Ureda član je Međuresorne radne skupine za ocjenu stanja
i potrebu razvitka politike razvojne pomoći. U sklopu aktivnosti Međuresorne radne
skupine, Ured je sudjelovao u pripremi nacrta Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu. Ujedno je održano nekoliko savjetodavnih sastanaka s
predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, UNDP-a te Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva radi iznalaženja odgovarajućih mehanizama uključivanja organizacija civilnog društva u buduću provedbu Strategije razvojne
suradnje.

Doprinos provedbi Zakona o volonterstvu
Tijekom 2007. i 2008. Ured za udruge aktivno se uključio u provedbu Zakona o volonterstvu, kao i u provedbu mjera Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja
za razvoj civilnog društva koje se tiču razvoja volonterstva, ponajprije kroz članstvo
predstojnika Ureda u Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva, ali i kroz niz drugih
aktivnosti u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva, Nacionalnom zakladom
za razvoj civilnog društva, Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te drugim tijelima Vlade Republike Hrvatske, središnjim tijelima državne
uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnog društva.
Ured za udruge uključio se u organizaciju IV. nacionalne konferencije o volonterstvu
pod nazivom Volontiranje u lokalnoj zajednici: Volontiram lokalno, djelujem globalno!, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, Ministarstvom
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Mrežom volonterskih centara.
Konferencija se održala u Opatiji, 18. i 19. listopada 2007.
Radi učinkovitije provedbe mjera Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva koje se tiču razvoja volonterstva, Ured je preuzeo koordinaciju organizacije niza sastanaka nositelja mjere Izraditi model institucionalnog
priznavanja volonterskog rada kao preduvjeta za dugoročni razvoj kulture volontiranja i ostvarivanja prednosti u korištenju usluga ili kod zapošljavanja.
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Na tragu ciljeva spomenute mjere treba reći da je, u sklopu programa CARDS 2004
Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora odobreno financiranje projekta Izgradnja okvira za volontiranje u institucijama, koji provodi udruga SMART i
čiju uspješnost sustavno prati Jedinica za provedbu projekata Ureda za udruge.
Ujedno, radi pravodobnog početka provedbe mjere Uključiti ekonomske vrijednosti
volonterskog rada u izračun BDP-a, predstojnik Ureda za udruge, predsjednica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva i predstavnik Ministarstva obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti, održali su u rujnu 2008. radni sastanak s predstavnicima Državnog zavoda za statistiku. Na sastanku je dogovoren prijedlog niza budućih zajedničkih aktivnosti u svrhu provedbe mjere.
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Informiranje i izdavačka djelatnost
Ured za udruge u sklopu svoje zadaće izgradnje poticajnog okvira za suradnju državnih institucija i organizacija civilnog društva provodi niz aktivnosti sa svrhom senzibiliziranja, informiranja i educiranja organizacija civilnog i javnog sektora kroz različite
oblike seminara, radionica, okruglih stolova, javnih rasprava, foruma, konferencija
i slično. Tijekom 2008. godine realiziran je niz aktivnosti vezanih uz političke, ekonomske i pravne kriterije za punopravno članstvo RH u Europskoj uniji, s posebnim
naglaskom na dobro upravljanje i vladavinu prava, područje zaštite okoliša i održivog
razvoja, kao i područje pružanja socijalnih usluga u neprofitnom sektoru.
Pored već spomenutih aktivnosti u sklopu provedbe pretpristupnih programa EU-a i
programa Europa za građane, Ured za udruge samostalno je, ili u suradnji s drugim
tijelima državne uprave RH i/ili organizacijama civilnog društva, organizirao niz informativnih i obrazovnih aktivnosti na različite teme. U nastavku spominjemo neke.

Regionalni informativni sastanci: Izvori financijskih
potpora za udruge: natječaji Zaklade i natječaji EU-a
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Ured za udruge Vlade Republike
Hrvatske organizirali su četiri regionalna informativna sastanka na kojima su predstavljeni pretpristupni programi EU-a i programi Zajednice, koji su otvoreni za organizacije civilnoga društva iz Republike Hrvatske, a koje provodi Jedinica za provedbu
projekata Ureda za udruge, te Zakladin kalendar objave natječaja i poziva za iskaz
interesa za suradnju u 2007. godini.
Sastanci su održani u:
■■ Splitu, 24. svibnja 2007.
■■ Osijeku, 5. lipnja 2007.
■■ Rijeci, 11. lipnja 2007.
■■ Zagrebu, 12. lipnja 2007.

Konferencija Dijalog civilnog društva Hrvatske i Europske
unije: Stanje i perspektive, 4. listopada 2007., Split
U organizaciji Ureda za udruge i u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, održana je 4. listopada 2007. u Splitu konferencija Dijalog civilnog
društva Hrvatske i Europske unije: Stanje i perspektive.
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Svrha je konferencije bila potaknuti razmjenu iskustava te bolju suradnju hrvatskih
i europskih organizacija civilnoga društva u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj
uniji. U plenarnom dijelu konferencije izlaganja su održali predstavnici Europskoga
gospodarskog i socijalnog odbora, Europske komisije, Europske socijalne platforme, Savjeta za razvoj civilnoga društva i Hrvatske udruge poslodavaca. U raspravi
je istaknuta važnost ulaganja u jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za
praćenje provedbe zakonodavstva koje se usvaja u sklopu procesa pregovora RH s
EU-om. Dodatno je istaknuta uloga civilnog društva kao nezaobilaznog partnera u
komuniciranju s građanima o ponekad vrlo tehničkim pitanjima prilagodbe pravnoj
stečevini EU-a. Na tragu preporuka iznesenih u mišljenju Europskoga gospodarskog
i socijalnog odbora, istaknuta je važnost jačanja civilnog dijaloga, koji uz postojeće,
tradicionalne socijalne partnere (sindikate i poslodavce) uključuje i udruge te ostale
organizacije civilnog društva u zajedničkom radu za opće dobro.
U sklopu konferencije održane su također dvije radionice o najavljenim inicijativama
osnivanja ureda hrvatskih udruga u Bruxellesu, kao i o osnivanju Gospodarskog i socijalnog foruma, koji bi uz poslodavce i sindikate trebao okupiti predstavnike ostalih
organizacija civilnog društva, ponajprije udruga. S obzirom na niz otvorenih pitanja
vezanih uz te inicijative, dogovoren je skori nastavak rasprava o tim temama radi
identificiranja konkretnih predstojećih koraka.
U radu konferencije sudjelovalo je više od stotinu predstavnika organizacija civilnog
društva, javne uprave, akademske zajednice i medija.

Savjetovanje s organizacijama civilnog društva u svrhu
pripreme Godišnjeg izvješća Europske komisije o napretku
Republike Hrvatske
Na prijedlog Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Ured za udruge se
uključio kao suorganizator savjetodavnog sastanka s predstavnicima organizacija civilnog društva na temu pripreme Godišnjeg izvještaja Europske komisije o napretku
Republike Hrvatske u procesu pristupanja EU, održanog 6. lipnja 2009. u prostorijama EU Info Centra u Zagrebu. Cilj ovog sastanka bio je savjetovanje s predstavnicima udruga u Savjetu za razvoj civilnog društva i organizacijama civilnog društva koje
aktivno prate ključne reforme obuhvaćene redovitim godišnjim izvješćem Europske
komisije o napretku Republike Hrvatske u procesu pristupanja EU.

Dani udruga 2008.
Jedno od ključnih događanja bili su Dani udruga 2008., održani 13. i 14. lipnja u
Zagrebu, u sklopu kojih su udruge i ostali predstavnici organiziranog civilnog društva
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mogli raspravljati o ključnim aktualnim temama od interesa za civilno društvo. Tu
dvodnevnu konferenciju organizirao je Ured za udruge, u suradnji sa Savjetom za
razvoj civilnog društva i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Cilj je konferencije bio okupiti predstavnike hrvatskih i europskih organizacija civilnoga društva i upoznati ih s najvažnijim recentnim zbivanjima na području civilnoga
društva u Republici Hrvatskoj kroz različite oblike diskusija i tematskih okruglih stolova. Pored predstavnika organizacija civilnoga društva događanje je okupilo predstavnike tijela državne uprave, europskih institucija, privatnih i javnih donatora, kao i
neovisne stručnjake te širu zainteresiranu javnost.
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Važan dio programa uključio je paralelne okrugle stolove, na kojima su se predstavili
različiti sektori djelatnosti udruga s hrvatskog i europskog gledišta. Konferencija je
omogućila upoznavanje s najnovijim događanjima u neprofitnom sektoru, kao i povezivanje s predstavnicima civilnog društva iz Republike Hrvatske i drugih europskih
zemalja.

Europska socijalna platforma - Konferencija Uloga
civilnoga društva u procesu pristupanja Europskoj
uniji, studeni 2008., Zagreb, u suorganizaciji Platforme
europskih udruga koje djeluju na području socijalne
politike iz Bruxellesa
Na poziv Europske socijalne platforme iz Bruxellesa, Ured za udruge uključio se u
suorganizaciju konferencije Uloga civilnoga društva u procesu pristupanja Europskoj
uniji, održane 24. i 25. studenog 2008. u Zagrebu.
Socijalna platforma najveći je europski savez udruga koje djeluju na području socijalne politike. Na konferenciju se odazvalo deset europskih mreža udruga, aktivnih
na različitim područjima socijalne politike, radi rasprave s predstavnicima hrvatskih
organizacija civilnoga društva o sudjelovanju civilnoga sektora u procesu pristupanja
Hrvatske Europskoj uniji. Poseban naglasak stavljen je na socijalnu dimenziju cijeloga procesa kako bi se bolje razumjeli socijalna zbilja i civilni dijalog u Hrvatskoj, te
potaknula suradnja hrvatskih udruga i europskih mreža. Skup se uklapa u aktivnosti
Socijalne platforme u proteklih pet godina, kada je Socijalna platforma organizirala
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susrete s udrugama iz novih zemalja članica te zemalja u pristupanju. Ta okupljanja
imaju četiri cilja: ojačati suradnju europskih krovnih organizacija, osigurati temelj za
buduću suradnju s udrugama iz pojedine zemlje, razmjenjivati iskustva te pomagati
razvoj lokalnih i nacionalnih udruga.

www.uzuvrh.hr – nova stranica Ureda za udruge
U rujnu 2007. postavljena je nova internetska stranica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Nova koncepcija stranice nudi pregled svih aktivnosti Ureda za udruge i aktualnih
zbivanja, relevantnih za civilno društvo, u Republici Hrvatskoj, ažurno izvješćuje o
mogućnostima dobivanja financijskih potpora od interesa za civilno društvo, prvenstveno za organizacije civilnoga društva i to potpora domaćih i stranih javnih i privatnih donatora, kao i o mogućnostima ostvarivanja financijske potpore iz fondova
EU-a. Na novim stranicama mogu se pratiti aktivnosti Savjeta za razvoj civilnoga
društva i kontaktirati njegove članove. Stranica nudi domaće i strane publikacije vezane uz civilno društvo, kao i pregled ključnih dokumenata za djelovanje organizacija
civilnoga društva.
Transparentnosti rada Ureda i procesima u decentraliziranom sustavu upravljanja
sredstvima EU-a pridonosi i detaljan pregled svih projekata koji se provode u pojedinim grant shemama s navedenim iznosima, ciljevima i provoditeljima projekata.
Provoditelji projekata mogu se obratiti službi tehničke podrške za provoditelje projekata EU-a te pronaći mnoge korisne podatke, sve potrebne obrasce kao i najčešće
postavljana pitanja i odgovore.
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Na stranicama se također mogu naći podrobne informacije i upute za sudjelovanje
u programu Europa za građane, kao i platforma za pronalaženje partnerskih organizacija iz čitave Europe. U tom smislu, od velike važnosti je Baza europskih udruga,
također dostupna na novim stranicama Ureda, koja omogućuje pronalaženje potencijalnih partnera za transnacionalne projekte.
Značajna je online dostupnost pretraživača preglednika svih financijskih potpora dodijeljenih organizacijama civilnoga društva u protekle četiri godine: Izvješća o dodijeljenim financijskim potporama organizacijama civilnoga društva za 2004., 2005.,
2006. i 2007. objavljena su na internetskoj stranici Ureda radi uvida i pretraživanja u
obliku baze podataka, što ujedno pridonosi transparentnosti informacija o raspodjeli
iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i od dijela prihoda od igara na
sreću.
Na stranici se također mogu naći dokumenti važni za rad udruga, kao i različite domaće i inozemne publikacije važne za položaj i razvoj civilnog društva.
Također, Ured putem novih stranica predstavlja svoje djelatnike, njihova zaduženja
i odgovornosti te kontakt podatke radi što veće otvorenosti za komunikaciju s predstavnicima organizacija civilnog društva.
Stranica se redovito održava i nadograđuje novim sadržajima.
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Publikacije
Tijekom 2007. i 2008. godine Ured za udruge tiskao je niz publikacija kao doprinos
boljoj obaviještenosti tijela javne vlasti na svim razinama, organizacija civilnog društva, kao i šire javnosti o temama vezanim uz razvoj civilnog društva.

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja
za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011. godine
i Operativni plan provedbe / National Strategy for the
Creation of an Enabling Environment for Civil Society
Development with the Operational Implementation Plan
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja
za razvoj civilnoga društva daje osnovne smjernice
kako bi se do 2011. godine unaprijedio postojeći i
stvorio novi pravni, financijski i institucionalni sustav
potpore razvoju civilnoga društva te stvorilo poticajno
okruženje za daljnji razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Cilj je Strategije stvoriti uvjete za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga
društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno, na načelima održivog razvoja
i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju
društva blagostanja i jednakih prilika za sve.

Civilni dijalog
Riječ je o hrvatskom izdanju studije o civilnom
dijalogu koju je izradila Kontaktna skupina civilnog društva, mreža najvećih europskih nevladinih udruženja sa sjedištem u Bruxellesu. Studija
se bavi pitanjima kao što su: Kako osigurati što
jasnije kriterije sudjelovanja vrlo raznolikih oblika
organiziranog civilnog društva? Kakve standarde
postaviti za različite razine formalizacije dijaloga
odnosno za različite stupnjeve uključivanja orga-
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nizacija, od informiranja, savjetovanja do aktivnog sudjelovanja? Odgovarajući na
ta i slična pitanja, te imajući u vidu oskudnost domaće literature na tom području,
publikacija uvelike pridonosi nalaženju rješenja za izazove koji stoje na putu jačanju
kulture dijaloga u Republici Hrvatskoj.

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama
za projekte i programe organizacija civilnog društva
u 2007. godini
Na temelju točke III. Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore
programima i projektima udruga, usvojenog u Hrvatskom saboru 2. veljače 2007. (NN br. 16 od 9. 2.
2007.) Ured za udruge zatražio je od davatelja financijskih potpora podatke o programima i projektima
organizacija civilnog društva koji su u 2007. godini
bili financirani iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću. Upitnik s 25 pitanja,
sastavljen radi procjene stupnja usklađenosti postupaka i načela odobravanja financijskih potpora
među pojedinim institucijama s Kodeksom, odaslan
je tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike
Hrvatske, drugim javnim institucijama davateljima financijskih potpora te jedinicama lokalne i područne samouprave. Na temelju analize
dostavljenih izvješća, dobiven je ukupni iznos od 1.247.434.000,69 kn dodijeljenih
projektima i programima civilnog društva u 2007. godini.

Dragan Golubović: Suradnja države i civilnog društva u
postupku donošenja zakona i drugih
općih propisa – Pregled dobre
europske prakse / Ariana Vela:
Sudjelovanje organizacija civilnog
društva u zakonodavnom procesu u
Republici Hrvatskoj – Analiza stanja,
problemi i preporuke
U publikaciji se razmatraju različiti mehanizmi suradnje tijela državne uprave i organizacija civilnog društva (OCD) u postupku donošenja zakona i drugih općih
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propisa (savjetovanje i aktivno dioništvo). Svrha je publikacije razmotriti poredbenopravna iskustva o tom pitanju na nacionalnoj i međunarodnoj razini (u Europskoj
uniji) te predstaviti praksu u Republici Hrvatskoj. U tom kontekstu, knjižica je izvor
informacija državnim tijelima, posebice onima koja će biti odgovorna za izradu i provedbu odgovarajućih propisa u tom području, te OCD-ima, ali i akademskoj javnosti
te drugim zainteresiranim dionicima.

Programski vodič – Europa za
građane 2007. – 2013.
Europska komisija, Europski parlament i Vijeće
Europske unije sporazumno su pokrenuli program Europa za građane, kojim se ostvaruje
pravni okvir za pružanje potpore širokom spektru aktivnosti i organizacijama koje promiču „aktivno europsko građanstvo“, to jest uključivanje
građana i organizacija civilnoga društva u proces europske integracije. Svrha je vodiča svim
zainteresiranim stranama predstaviti sadržaj
programa Europa za građane, kao i postupke i
uvjete podnošenja projektnih prijedloga za dobivanje nepovratnih sredstava u sklopu raznih
aktivnosti i mjera.

Towards a Sustainable
Europe-wide Civil Society
U suradnji s ECAS-om (European Citizens Action
Service), međunarodnom nevladinom organizacijom, Ured za udruge pripremio je i izdao publikaciju Towards a Sustainable Europe-wide Civil
Society. Riječ je o prvoj analizi strategija i politike
Europske unije usmjerenih na jačanje i razvoj civilnog društva na zapadnom Balkanu, te u Turskoj,
Moldaviji, Ukrajini i Ruskoj Federaciji. Publikacija
sadržava 12 nacionalnih izvještaja prikupljenih
na temelju istraživanja provedenog među širokim
spektrom organizacija civilnoga društva.
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International Funding for Civil Society Development in
Croatia: Overview of Main Sources 2004-07
Publikacija predstavlja analizu državnih i međunarodnih potpora razvoju civilnoga društva u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na potpore iz fondova
Europske unije, a uključuje i preporuke za buduće aktivnosti. Nastala je kao rezultat aktivnosti u
sklopu projekta PHARE 2005 - Capacity building
for Council for Civil Society Development and Government Office for Cooperation with NGOs i doprinos je daljnjoj donatorskoj koordinaciji u sklopu
programa DECIM (Donor Exchange, Coordination
and Information Mechanism – Program razmjene,
koordinacije i informiranja među donatorima).

Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za
ostvarivanje financijske potpore programima i projektima
udruga / Code of good practice, standards and
benchmarks for the allocation of grants for programmes
and projects of NGOs
Kodeksom se uređuju osnovni standardi
i načela postupanja tijela državne uprave
i ureda Vlade Republike Hrvatske u postupku odobravanja financijske potpore iz
sredstava državnoga proračuna udrugama
za provedbu njihovih programa i projekata koji su od osobitog interesa za opće/
javno dobro u Republici Hrvatskoj. Davatelji financijske potpore, radi učinkovitoga
korištenja raspoloživih resursa u društvu
te racionalnog i transparentnog korištenja
sredstava iz državnoga proračuna, pri dodjeli sredstava udrugama za provedbu projekata i programa postupaju prema odredbama Kodeksa.
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Ured u medijima
Tijekom 2007. djelatnosti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske redovito su
pratili svi relevantni mediji na državnoj i lokalnoj razini. Izvještavanje o djelatnostima
Ureda odnosi se uglavnom na razne konferencije, savjetovanja i okrugle stolove kojima je Ured bio organizator ili suorganizator.
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Priznanje Uredu za udruge
u anketi nezavisnog
internetskog portala
H-ALTER
U tradicionalnoj anketi nezavisnog
internetskog portala H-alter, istaknuti
članovi udruga i novinari, koji prate
područje razvoja civilnog društva
ocijenili su promjene u radu Ureda
za udruge i Savjeta za razvoj civilnog
društva najpozitivnijim događajem na
sceni civilnog društva u 2007. godini.
S obzirom na rezultate ankete, predstojnik Ureda, dr. sc. Igor Vidačak,
proglašen je osobom godine u 2007.
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Ulaganje u razvoj ljudskih potencijala Ureda
Tijekom 2007. i 2008. svi djelatnici Ureda imali su mogućnost, ali i obvezu, kontinuiranog usavršavanja. Stalno ulaganje u jačanje ljudskih potencijala Ureda za udruge
jedan je od zahtjeva Europske komisije vezanih uz učinkovito upravljanje projektima
koji se financiraju iz fondova Europske unije, ali i nužan odgovor na sve veći opseg
aktivnosti koje ulaze u nadležnost Ureda. Svi djelatnici Ureda redovito su u te dvije
godine bili uključeni u više od četrdeset seminara, konferencija, tečajeva, inozemnih
studijskih posjeta te raznih oblika razmjene iskustava, nerijetko zahvaljujući vrijednoj potpori niza međunarodnih donatora:

Nova organizacijska i kadrovska struktura
Zbog povećanog opsega nadležnosti Ureda, novih zahtjeva učinkovitog funkcioniranja Jedinica za provedbu projekata Europske unije te specifičnosti i tematske zaokruženosti ove vrste poslova, Vlada RH je u prosincu 2007. prihvatila prijedlog izmjene Uredbe o Uredu za udruge, kojom se uvode dvije zasebne unutarnje ustrojstvene
jedinice: Odjel za opće programe i strategije te Odjel za međunarodnu suradnju i
europske integracije, kojima upravljaju načelnici odjela.
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Djelatnici Ureda Vlade RH za udruge
dr.sc. Igor Vidačak
Predstojnik
igor.vidacak@uzuvrh.hr
Anđelka Kovačić, dipl.oec.
Zamjenica Predstojnika
andjelka.kovacic@uzuvrh.hr
Ljiljana Stanić
Administrativna tajnica
info@uzuvrh.hr
Odjel za medunarodnu suradnju i europske integracije
mr.sc. Tatjana Čorlija Milivojević
Načelnica Odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije
tatjana.corlija@uzuvrh.hr
Ivica Bogdanić, dipl.oec.
Viši stručni savjetnik
ivica.bogdanic@uzuvrh.hr
Marina Buza-Vidas, prof.
Stručna savjetnica
marina.buza-vidas@uzuvrh.hr
mr.sc. Jaša Jarec
Stručni suradnik
jasa.jarec@uzuvrh.hr
Odjel za opće programe i strategije
Vesna Lendić Kasalo, dipl.iur.
Načelnica Odjela za opće programe i strategije
vesna.lendickasalo@uzuvrh.hr
Andreja Smajlović, prof.
Stručna savjetnica
andreja.smajlovic@uzuvrh.hr
Marina Lochert, dipl.pol.
Vježbenica
marina.lochert@uzuvrh.hr
Marica Grofelnik
Stručna referentica
marica.grofelnik@uzuvrh.hr
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Ured za udruge u 2007. - 2008. u brojkama
■■ 74 konferencije, seminara, radionica, okruglih stolova i javnih savjetovanja koje je
organizirao Ured
■■ 4.600 sudionika konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova i javnih savjetovanja, organiziranih od strane Ureda
■■ 121 izlaganje djelatnika Ureda na skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu
■■ 45.848.774,00 kn vrijednosti projekata financiranih iz pretpristupnih fondova EU,
ugovorenih u sklopu nadležnosti Ureda za udruge
■■ 45 terenskih posjeta djelatnika Ureda udrugama koje provode projekte financirane od strane EU
■■ 18 održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva, uz stručnu i logističku
potporu Ureda
■■ 296 objavljenih vijesti na internetskoj stranici Ureda
■■ 210.500 posjeta novoj internetskoj stranici Ureda, od listopada 2007. do prosinca 2008.
■■ 17.700 tiskanih primjeraka publikacija
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Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Radnička ulica 80/V
10000 Zagreb
tel: +385 1 459 98 10
faks: +385 1 459 98 11
e-mail: info@uzuvrh.hr
internetska adresa: www.uzuvrh.hr

