
GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RADA UDRUGE ZA 2021 GOD 

R.b AKTIVNOST ZADATCI POTREBNI RESURSI RAZDOBLJE 

PROVEDBE 

FINANCIRANJE 

1 Jačanje kapaciteta  i 

upravljanje Udruge 

    

 Sudjelovanje na seminarima 

,edukacijama i ostalim 

događajima koji su važni za 
rad udruge 

Članovi udruge će se uključiti u stručne  edukacije u 

svrhu jačanja kapaciteta udruge 

Sastanci,računala,Internet,ma

iling liste,telefoni,uredska 

oprema 

Tijekom cijele 

godine 

Vlastita sredstva 

 Volonterski programi Rad volontera u udruzi,provođenje volonterskih akcija Sastanci,računala,Internet,ma

iling liste,telefoni,uredska 

oprema 

Tijekom cijele 

godine 

Volonterski doprinos 

 Priprema odluka, izvješća i 

planova za udrugu – 

priprema za redovnu 
skupštinu 

 

Izrada operativnog i financijskog plana za 2021. godinu  Sastanci, računala, internet, 

mailing liste, telefoni, 

uredska oprema  

Tijekom cijele 

godine 

Volonterski doprinos 

 Skupština Udruge 

i sjednice tijela Udruge 
(izvršni odbor i 

organizacijski oblici) 

Priprema dokumentacije i izvješća za sjednice, zapisnici 

i drugo  

Sastanci, računala, internet, 

mailing liste, telefoni, 
uredska oprema 

Tijekom cijele 

godine 

Volonterski doprinos  

 

 Održavanje internetske 

stranice udruge 
 

Izrada Web stranice i putem društvenih mreža 

(Facebook, Instagram)  

Sastanci, računala, internet, 

mailing liste, telefoni, 
uredska oprema 

Tijekom cijele 

godine 

Volonterski doprinos  

 

 Promocija djelatnosti udruge Promovirati udrugu putem osobnog angažmana članova 

I aktivni kontakt s medijima  
 

Sastanci, računala, internet, 

mailing liste, telefoni, 
uredska oprema 

Tijekom cijele 

godine 

Volonterski doprinos 

2 Razvoj Programa rada 

Udruge 

    

  
Razvoj Programa 

Multisektorska 

suradnja 
 

 
Aktivno tražiti partnere za projekte, razvijati 

suradnju s pojedincima, udrugama, tvrtkama i 

institucijama 

  
 

Sastanci, računala, internet, 
mailing liste, telefoni, 

uredska oprema 

Tijekom cijele 
godine 

Vlastita sredstva 



  

Suradnja s 
udrugama 

 

 

Projekti, edukacije, 
seminari i druge 

inicijative  
 

 

 Sastanci, 
računala, 

internet, 

mailing liste, 

telefoni, 
uredska 

oprema  
 

Tijekom cijele 

godine 

 

 Nacionalni i 
inozemni 

natječaji, 

sredstva udruge, 

volonterski 
doprinos  

 

  
Suradnja s resornim 

ministarstvima, 

jedinicama područne i 

lokalne samouprave 
 

 
Projekti, kongres, 

edukacije, seminari i 

druge inicijative 
 

Sastanci, računala, internet, 
mailing liste, telefoni, 

uredska oprema 

Tijekom cijele 
godine 

 
 Vlastita 

sredstva  
 

  

Suradnja s 

gospodarstvenicima i 
poduzetnicima 

prvenstveno iz 

ruralnih područja 
 

 

 Projekti, seminari i 

druge inicijative  
 

Sastanci, računala, internet, 

mailing liste, telefoni, 

uredska oprema 

Tijekom cijele 

godine 

 Vlastita sredstva  

 Razvoj programa zaštite 
kulturnih baština 

Izrada i provedba operativnog plana za 2021-2023 god. Sastanci, računala, internet, 
mailing liste, telefoni, 

uredska oprema 

Tijekom cijele 
godine 

Nacionalni i inozemni 
natječaji, sredstva udruge, 

volonterski doprinos  

 

 Razvoj ruralnog turizma Izrada i provedba operativnog plana za 2021-2023 god. Sastanci, računala, internet, 
mailing liste, telefoni, 

uredska oprema 

Tijekom cijele 
godine 

Nacionalni i inozemni 
natječaji, sredstva udruge, 

volonterski doprinos  

 

Predsjednik: 
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