Plan rada Udruge Savez Hrvata u Mađarskoj za
2021. godinu
Analiza stanja
Nažalost, početkom 2021. godine cijeli svijet, pa tako i našu domovinu zahvatio je treći val
epidemije koronavirusa, uslijed kojeg je drastično porastao broj oboljelih. Na prijedlog Stožera
civilne zaštite Vlada je postrožila više ranije uvedenih mjera. Strože mjere odnose se na
odgojno-obrazovne ustanove, vrtiće, uslužne objekte, nošenje maski te kontrolu prelaska i
čuvanje granice. I dalje su na snazi mjere policijskog sata i zabrane okupljanja.
U ovoj nesigurnoj situaciji neizvjesno je i planiranje, pa je Predsjedništvo Plan rada za 2021.
godinu izradilo na način koji bilo kad omogućuje izmjene.
Godišnji Plan rada sastavljen je prema načelima skupštine koja je održana u Martincima 29.
kolovoza 2020. godine, smjernicama Statuta, financiranju za 2021. koje je ostvareno kroz
projekte, uplati članarina i ostalim potporama.
Savez svoje tradicijske i kulturne aktivnosti, kao i aktivnosti za očuvanje materinskog jezika
provodi u šest ravnopravnih regija koje nastanjuju pripadnici hrvatske manjine.
Savezu zbog nastale situacije predstoje ozbiljni izazovi.
Najvažniji ovogodišnji zadaci
•

•
•
•
•
•
•
•

Savez svojom najvažnijom zadaćom smatra promišljanja o svojoj kulturnoj strategiji,
koja se ravna prema aktualnoj narodnosnoj politici i zakonodavstvu, u svrhu očuvanja
identiteta, jezika, tradicije i kulturnih uvjeta hrvatskih zajednica te daljnje izgradnje
kulturne autonomije.
Vrlo brižno trebamo se pripremiti za popis stanovništva 2022. godine, pri čemu kroz
priredbe, promidžbenim radom i osobnim sudjelovanjem trebamo postići da se što više
ljudi izjasni kao Hrvat. To pitanje naročito je važno u Bačkoj regiji.
Godišnja se skupština mora sazivati brižnije, kako bi na njoj što veći broj registriranih
članova i predstavnika udruge mogao iznijeti svoja stajališta, mišljenje i prijedloge.
Uz pomoć medijskih i promidžbenih materijala u Republici Hrvatskoj i Mađarskoj treba
se staviti snažniji naglasak na predstavljanje rada, ciljeva, nastojanja, zadaća i rezultata
Saveza.
Kroz osobne kontakte, dijalog i korištenje odgovarajućih komunikacijskih kanala
trebaju se postići povećanje broja članova Saveza i veća disciplina pri plaćanju
članarina.
Osim praćenja natječaja u zemlji i matici s ciljem unapređenja i sigurnosti financijskog
poslovanja te financiranja Saveza veća pozornost treba se posvetiti korištenju
mogućnosti koje pružaju europski natječaji.
Predsjedništvo određivanjem konkretnih strateških ciljeva i zadataka, te izradom
radnih programa treba jačati partnerske veze s regionalnim hrvatskim organizacijama,
samoupravama i tijelima drugih narodnosti.
Predsjedništvo kroz godinu treba pronaći odgovarajući termin i mjesto za dostojno
obilježavanje 30. godišnjice Saveza.
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Za vrijeme epidemije i provedbe strogih mjera Predsjedništvo treba nastojati održavati
veze i komunicirati s članstvom, partnerima i partnerskim organizacijama. Trebaju se
uspostaviti uvjeti digitalnog održavanja kontakata (e-mail, telefon, elektronička pošta
itd.)
Najvažnije priredbe
Održavanje Skupštine:
Ovogodišnja Skupština održat će se tijekom 2021. godine u Gari, ukoliko to omogući
epidemiološka situacija. Nakon odgovarajućih priprema svim će se članovima u poštanskoj
pošiljci ili elektroničkom poštom dostaviti pozivi i pismeni materijali.
Dnevni red Skupštine, izvješće o radu za 2020. godinu, financijsko izvješće i plan rada za 2021.
godinu objavit će se u Hrvatskom glasniku i na mrežnoj stranici Saveza. O sudjelovanju što
većeg broja članova brinu se regionalni predsjednici.
Gastronomski i kulturni dan
Ova državna priredba nadovezuje se na Skupštinu i trebala bi se održati tijekom 2021 godine
u Gari. Kulturni program predviđen je u mjesnom Domu kulture. Gastronomskim majstorima
omogućujemo kuhanje i pečenje.
Državni dan Hrvata
Priredbu tradicionalno organiziramo u suradnji s Hrvatskom državnom samoupravom, a ove
godine održat će se 19. studenog 2021. u Budimpešti. I ove godine za glavne pokrovitelje
zamoljeni su predsjednik RH Zoran Milanović i mađarski predsjednik János Áder, nadamo se
da će u programu sudjelovati osobno. Sukladno odluci Predsjedništva, budući da se to zbog
epidemije lanjske godine nije dogodilo, Savez će dodijeliti odlikovanja. Bogati kulturni program
sastavljaju domaćini.
Programi povodom tridesete obljetnice postojanja Saveza
Predsjedništvo ovu okruglu obljetnicu želi obilježiti na dostojan način, prema izrađenom
programu.
Zadaci:
• Utvrđivanje vremena i mjesta.
• Polaganje vijenaca na grobove pokojnih članova i aktivista.
• Svečano obilježavanje 30. obljetnice, s kvalitetnim scenskim umjetnicima.
• Dodjela spomen-plaketa.
• Publikacija o 30 godina rada Saveza.
• Kulturni program.
Dužijanca, žetvena svečanost
Priredbu ćemo održati u Baji u kolovozu 2021., u suradnji sa subotičkom Udrugom „Dužijanca“.
U sklopu programa nastupaju kvalitetne domaće i subotičke skupine. Cilj priredbe je jačanje
identiteta bunjevačkohrvatske etničke skupine.
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Regionalni i mjesni programi koje podržava Savez
Savez će moralno i financijski podržavati regionalne tradicijske priredbe i programe.
Takvi programi među ostalim obuhvaćaju:
• regionalne hrvatske dane, dane sela i proštenja
• natjecanja i kvizove iz hrvatskog jezika za djecu
• turneje i nastupe KUD-ova, financiranje putnih troškova
• konkretne tradicijske programe (npr.: Pranje odjeće u Dunavu, Ribarski festival,
Bošnjačko proštenje, Markovdan, kolinja)
• znanstvene konferencije i izložbe
• hrvatske mise i hodočašća
• adventske koncerte, božićne koncerte, smotre zborova
• otkrivanja spomen-ploča, obilježavanja obljetnica
• forume, održavanje predavanja i podržavanje nakladničkih aktivnosti
Ljudski kapaciteti Saveza
Predsjedništvo
Aktivnosti planiranja, organizacije i operativne provedbe sukladno Statutu ostvaruje
sedmeročlano predsjedništvo. Predsjedništvo zasjeda najmanje četiri puta godišnje.
Sastav Predsjedništva:
• Joso Ostrogonac
• Arnold Barić
• Marijana Balatinac Dr. Al-Emadné
• Józsefné Markovics
• Jozo Solga
• Edit Horváth Paukovitsné
• Eva Išpanović
•

Nepopunjeno

-

predsjednik
potpredsjednik
predsjednica Baranjske regije
predsjednica Bačko-kiškunske regije
predsjednik Podravinske regije
predsjednica Gradišćanske regije
predsjednica Regije Budimpešte i Peštanske
županije
- predsjednica/predsjednik Zalske regije

Zadaci u prvom tromjesečju:
• rad na natječajima, obračuni
• izrada izvješća za 2020. godinu
• izrada Plana rada i Nacrta proračuna za 2021. godinu
• provedba državnih i regionalnih programa u prvom tromjesečju
• pripreme za sazivanje skupštine
Zadaci u drugom tromjesečju:
• rješavanje kadrovskih pitanja
• sazivanje Skupštine
• održavanje Kulturnog i gastronomskog dana
• provedba državnih i regionalnih programa
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Zadaci u trećem tromjesečju:
• održavanje ljetnih kulturnih priredbi
• priprema programa koji se vezuju uz popis stanovništva
• podrška pri održavanju ljetnih kampova
Zadaci u četvrtom tromjesečju:
• pripreme i održavanje Državnog dana Hrvata
• prijedlozi za dodjelu odlikovanja
• adventski i božićni programi
• izvješće društva Croatica Kft.
• provjera uplata članarina i evidencije članova
• izrada izvješća
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor zasjeda prema svom planu rada, te kontinuirano obavlja kontrolne i
savjetodavne aktivnosti.
Predsjednik Nadzornog odbora, a po potrebi i članovi pozivaju se na sjednice Predsjedništva i
priredbe Saveza.
Sastav nadzornog odbora:
• Mišo Štandovar - predsjednik
• Martin Kubatov - član
• Robert Ronta
- član
Disciplinski odbor:
Disciplinski odbor zasjeda prema svom planu rada. Najvažnija zadaća Disciplinskog odbora je
kontrola plaćanja članarina i primjena instrumenta isključenja iz članstva.
Sastav Odbora:
• David Gregeš - predsjednik
• Marija Pilsits - članica
• Joso Šibalin - član

Gospodarski i financijski zadaci Saveza
•
•
•
•
•
•
•

izrada financijskih izvješća za 2020. godinu, dostava tijelima koja su nadležna za
natječaje
pisanje i prijava natječaja za 2021. godinu
vođenje računa i doznake
štedljivo poslovanje
izrada i dostava financijskih izvješća za 2021. godinu
svakodnevni kontakti s računovodstvenim servisom BM. KONTÓ
korištenje mogućnosti koje pružaju europski natječaji
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Partnerstva Saveza
Najvažniji strateški partner Saveza je Hrvatska državna samouprava.
Zadaci:
• zadaci i ciljevi na državnoj razini, koordinacija programa
• sudjelovanje na sjednicama tijela dviju organizacija
• zajedničko sudjelovanje u izgradnji mađarsko-hrvatskih međudržavnih odnosa
• organizacija zajedničkih programa
Najvažniji strateški partneri regionalnih organizacija Saveza su mjesne i županijske hrvatske
samouprave te nevladine organizacije.
Zadaci:
• Regionalne organizacije u suradnji s mjesnim i županijskim hrvatskim
samoupravama i nevladinim organizacijama definiraju najvažnije godišnje zadatke
i županijske programe.
Redoviti kontakti i konzultacije s hrvatskim glasnogovornikom u Mađarskom parlamentu.
Savez preko hrvatskog diplomatskog zbora u Mađarskoj te samostalno održava korektne
odnose s maticom.
Zadaci:
• sudjelovanje na manjinskim konferencijama koje organizira matica
• traženje financijske potpore
• sudjelovanje u radu Mađarsko-hrvatskog mješovitog odbora za manjine
Savez uspostavlja i njeguje profesionalne veze sa zakladama, organizacijama, ministarstvima
i upraviteljima fondova koji jamče njegovu funkcionalnost.
Zadaci:
• rad na natječajima i konzultacije
Aktivno sudjelovanje u radu Savjetodavnog tijela okruglog stola za ljudska prava.
Zadatak:
• Zastupanje narodnosnog civilnog sektora.

