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Zagreb, travnja 2019. 

 

 

 

 

 

 

Predmet:  Dani otvorenih vrata udruga 2019. 

 

 

Poštovani/a, 

 

ovim putem Vas pozivamo da otvorite vrata svoje udruge te da se, organizacijom različitih 

događanja u svojoj lokalnoj zajednici, uključite u Dane otvorenih vrata udruga 2019. 

 

Manifestacija Dani otvorenih vrata udruga koja za cilj ima informiranje javnosti o radu 

udruga u lokalnoj i široj zajednici, tradicionalno će se održati i ove godine, od 16. do 18. 

svibnja 2019. u cijeloj Hrvatskoj. 

 

Dane otvorenih vrata udruga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira osmu 

godinu zaredom kako bi se otvaranjem vrata udruga u određenom danu ili danima svim 

zainteresiranim građanima i široj javnosti približile aktivnosti udruga u različitim područjima 

djelovanja: ponajprije programi i projekti od interesa za opće dobro koje provode udruge 

diljem Hrvatske, u prostorima udruga ili izvan njih. To je prilika da građani sudjeluju u 

brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama, te da se upoznaju s 

različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u 

udrugama. 

  

Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih 

sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj 

transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj. Naime, ove godine su, uz ministarstva i druge 

institucije, općine, gradovi i županije također partneri Ureda za udruge u organizaciji ovog 

događanja s obzirom na ulogu koju imaju u postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Time se želi pridonijeti većoj 

otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Republici Hrvatskoj, ali i potaknuti i 

promovirati suradnju između davatelja sredstava i udruga te financirane projekte učiniti 

vidljivijima. Najuspješnije udruge sudionice Dana otvorenih vrata udruga 2019. prigodno 

ćemo nagraditi. 

 

- UDRUGAMA FINANCIRANIM 

SREDSTVIMA IZ JAVNIH IZVORA - 



 

Prijaviti se možete do 5. svibnja 2019. 

 

Sve udruge zainteresirane za sudjelovanju na Danima otvorenih udruga 2019., svoje 

sudjelovanje prijavljuju putem aplikacije, te je u aplikaciji moguće pretražiti sva prijavljena 

događanja na Danima otvorenih vrata udruga. Mobilnom aplikacijom UdrugeInfo 

(https://www.udruge.hr) želi se povećati vidljivost udruga u lokalnoj zajednici, te osnažiti 

sudjelovanje građana u aktivnostima koje udruge provode. Upute za registraciju možete 

pronaći na sljedećoj poveznici: https://udruge.gov.hr/vijesti/prijavite-se-za-sudjelovanje-na-

danima-otvorenih-vrata-udruga-2017/4064. 

 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s 

javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata 

udruga 2019., a provode aktivnosti kojima se promiče održivi razvoj kroz društveno korisne 

aktivnosti u lokalnoj zajednici, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška 

društveno korisnim programima udruga“. Ovim Javnim pozivom želi se promovirati održivi 

razvoj kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnim sredinama kroz podizanje svijesti i 

educiranje o održivom razvoju. Organizacije civilnoga društva (OCD) imaju važnu ulogu u 

uspostavljanju dijaloga o izgradnji i provedbi politika održivog razvoja, osmišljavanju i 

provedbi inovacija (društvenih, kulturnih, ekonomskih i sl.) te pokretanju partnerskih 

projekata za održivi lokalni razvoj. Više informacija moguće je potražiti na sljedećoj 

poveznici: https://udruge.gov.hr/vijesti/javni-poziv-komunikacijska-podrska-drustveno-

korisnim-programima-udruga-4968/4968.  

 

Također, četvrtu godinu zaredom zainteresirane građane i građanke vodimo u „Šetnju kroz 

povijest udruživanja u Zagrebu“ kojom se želi približiti bogata povijest djelovanja udruga u 

Zagrebu, a koje su značajno doprinijele društveno ekonomskom razvoju: 

https://www.udruge.hr/#!povijesna-setnja. Šetnja će se održati u petak 17. svibnja 2019., a 

više informacija bit će objavljeno uskoro, dok na sljedećoj poveznici možete saznati kako je 

to bilo ranijih godina: https://udruge.gov.hr/vijesti/odrzana-setnja-kroz-povijest-udruzivanja-

u-zagrebu/3546. Ovim putem Vas želimo potaknuti na sudjelovanje ali i da nešto slično 

organizirate i u svojim sredinama. 

 

Više o događanjima na prošlogodišnjim Danima otvorenih vrata udruga moguće je potražiti 

sljedećoj poveznici: https://udruge.gov.hr/vijesti/odrzani-dani-otvorenih-vrata-udruga-

2018/4761, a informacije o događanju možete pratiti i na Facebook stranici 

www.facebook.com/DaniUdruga. 

 

Ured za udruge osigurat će promotivne materijale, prijavu na događanje putem mobilne 

aplikacije UdrugeInfo, dijeljenje informacija putem internetske stranice Ureda za udruge, te 

medijsku promociju na nacionalnoj razini. Napominjemo da udruge mogu u aplikaciji 

UdrugeInfo registrirati svoje profile te unositi aktivnosti i usluge koje žele predstaviti 

građanima tijekom cijele godine. 
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Budući da koordinaciju Dana otvorenih vrata udruga 2019. na županijskoj razni provode 

županijski centri, upućujemo Vas da se za preuzimanje promotivnih materijala Dana 

otvorenih vrata udruga 2019. u Vašoj županiji obratite na sljedeće kontakte ovisno o sjedištu 

Vaše udruge, od datum: 

 

Dodati kontakt  

 

Primjer: Bjelovarsko-bilogorska županija 

Adresa: Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar 

T: (+385 43) 221-901 

F: (+385 43) 244-450 

E: damir.bajs@bbz.hr 

W: bbz.png 

 

Informacije o Danima otvorenih vrata udruga 2019. mogu se pratiti na internetskim 

stranicama Ureda za udruge, Facebook stranici (https://www.facebook.com/DaniUdruga), 

dok se više informacija o Danima otvorenih udruga koji su se održali prethodnih godina može 

pronaći ovdje: https://udruge.gov.hr/vijesti/odrzani-dani-otvorenih-vrata-udruga-2018/4761. 

 

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Uredu za 

udruge putem sljedećih kontakata - email: darija.maric@udruge.vlada.hr, telefon: 01/4599-

827. 

 

S poštovanjem, 

 

 

RAVNATELJICA UREDA 

 

Helena Beus 
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