


O NAMA

Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać” je neprofitna i nevladina organizacija, registrirana 
2012. godine u Republici Hrvatskoj, s ciljem pomaganja osobama sa zdravstvenim 
poteškoćama koje iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine dolaze u Zagreb na 
liječenje. 

Udruga organizira sveobuhvatnu skrb za oboljele osobe i članove njihovih obitelji u pratnji 
što podrazumijeva osiguranje smještaja, prijevoza, prehrane, potpore pri rješavanju 
administrativnih prepreka i zahtjeva, psihološke i duhovne pomoći te potpore pri nastavku 
školovanja kroz projekt “e-škola u bolnici”.

Udruga pomaže svakom čovjeku bez obzira na spol, dob, vrstu bolesti, socijalni status, 
nacionalnost i vjeroispovijest, dok je sva pomoć koju Udruga pruža i osigurava u potpunosti 
besplatna za svakog korisnika pomoći. Do sada je Udruga pomogla više od 3.750 osoba 
sa zdravstvenim poteškoćama koje su boravile na liječenju u Zagrebu. 

Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać” je jedina organizacija na području Hrvatske i 
Bosne i Hercegovine koja može osigurati cjelokupnu organizaciju boravka za osobe s 
invaliditetom i slabo pokretne osobe, kao i za osobe koje u određenoj fazi liječenja trebaju 
izolaciju i sterilne uvjete boravka.  



SMJEŠTAJ

Korisnici pomoći su smješteni u potpuno funkcionalnim i namještenim stambenim 
prostorima, na lokacijama koje se nalaze nadomak najvažnijih bolnica, opremljenim 
svim neophodnim prehrambenim proizvodima, higijenskim potrepštinama, tekstilnim 
proizvodima te kućanskim uređajima.

Dva stambena prostora su u potpunosti prilagođena potrebama posebnih skupina 
korisnika - osobama s invaliditetom i slabo pokretnim osobama kao i osobama koje 
u određenoj fazi liječenja trebaju izolirani smještaj sa sterilnim uvjetima. U prilagodbu i 
opremanje navedenih prostora je utrošeno više od 100.000 eura. Udruga, u navedenim 
prostorima, može skrbiti i do 40 osoba istovremeno. Do sada je ostvareno više od 20.100 
noćenja.



PREHRANA

Udruga osigurava sve prehrambene namirnice kako bi korisnici mogli samostalno pripremati 
obroke za sebe i oboljele članove obitelji koji se liječe u bolnicama. Uz mogućnost 
pripremanja hrane, Udruga tri dana u tjednu osigurava gotove tople obroke iz restorana s 
područja Zagreba. Do sada je osigurano više od 61.300 obroka. 

PRIJEVOZ

Udruga osigurava besplatne autobusne karte u suradnji s vodećim autoprijevoznicima 
za sve korisnike pomoći i članove obitelji u pratnji. Slijedom nemogućnosti putovanja 
autobusom, Udruga sufinancira trošak goriva i cestarine. Za osobe s invaliditetom i slabo 
pokretne osobe Udruga osigurava prijevoz prilagođenim kombi vozilom s pristupnom 
rampom u čiju nabavu je utrošeno 32.000 eura. 
U proteklom razdoblju je osigurano više od 2200 besplatnih autobusnih karata, 49.400 l 
goriva te 183.000 km plaćene autoceste. 



ADMINISTRACIJA

Dugotrajni proces liječenja često je popraćen brojnim administracijskim preprekama pri 
ostvarivanju zdravstvenih prava, što je posebno izraženo ukoliko oboljeli nisu hrvatski 
državljani. U tim slučajevima, Udruga pomaže pacijentima u rješavanju administrativnih 
prepreka i ostvarivanju njihovih prava što znatno utječe na porast kvalitete i snižavanje 
troškova liječenja. Najčešće je riječ o zdravstvenom osiguranju, nastavku liječenja u 
inozemstvu, rehabilitacijskim mogućnostima, lijekovima, ortopedskim pomagalima i slično. 
U slučaju smrti korisnika, Udruga preuzima kompletnu brigu oko dokumentacije i otpreme 
tijela pokojnika. 

PSIHOLOŠKA I DUHOVNA POMOĆ

U suradnji s brojnim vanjskim stručnim suradnicima, Udruga osigurava psihološku 
pomoć kroz prilagođene individualne terapije, razgovore i radionice. Za rad s osobama s 
invaliditetom i slabo pokretnim osobama, Udruga ima obučene volontere-asistente koji su 
im na raspolaganju u prilagođenom stambenom prostoru te tijekom prijevoza prilagođenim 
kombi vozilom. U suradnji sa brojnim svećenicima Hercegovačke franjevačke provincije 
korisnicima se omogućava duhovno vodstvo kroz molitvu i razgovore što značajno utječe 
na njihov cjelokupni psihofizički oporavak. 



VOLONTERI I ČLANOVI

U rad Udruge je uključeno više od 200 aktivnih volontera i 600 članova s podučja cijele 
Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Oni su glavni provoditelji svakodnevnih aktivnosti, 
dočekuju korisnike prilikom njihovog dolaska, svakodnevno obilaze pacijente, donose 
gotov kuhani obrok, provode različite radionice i art terapije za bolesnu djecu, pomažu 
mladima u školovanju sa nastavnim gradivom te pomažu članovima njihovih obitelji za 
vrijeme njihovog boravka u Zagrebu.

PROJEKT  “e-ŠKOLA U BOLNICI”

Kroz projekt „e-škola u bolnici“ omogućuje se da djeca i mladi iz Hrvatske i Bosne i 
Hercegovine koja su na liječenju u nekoj od zagrebačkih bolnica ili se nalaze u smještajnim 
kapacitetima humanitarne udruge “fra Mladen Hrkać” u Zagrebu, nesmetano prate nastavu 
po matičnom nastavnom planu i programu.
Uključivanje djece i mladih u rad e-škole u bolnici znatno doprinosi njihovom psihičkom, 
emocionalnom i socijalnom oporavku, osiguravajući im poticajno okruženje i vezu sa 
svakodnevnim životom izvan bolnice. 



UDRUGA U SVIJETU

Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać” djeluje na zavidnoj razini zahvaljujući potpori 
više od 150.000 fizičkih i pravnih osoba s područja Hrvatske, BiH, Njemačke, Austrije, 
Švicarske, SAD-a i Australije koji pomažu rad novčanim donacijama te donacijama svojih 
proizvoda i usluga. 
U Bosni i Hercegovini Udruga djeluje kroz Predstavništvo koje se nalazi u Širokom Brijegu.  
Zahvaljujući Ugovoru o suradnji sa humanitarnom udrugom “St. David’s Relief Foundation” 
iz Mansfielda, Texas, omogućeno je djelovanje na prostoru Sjedinjenih Američkih Država. 
Udruga je trenutno u procesu osnivanja Zaklade “fra Mladen Hrkać” na području Savezne 
Republike Njemačke što će omogućiti kvalitetnije djelovanje predstavnika Udruge čime će 
se osigurati pomoć za puno veći broj osoba koje dolaze na liječenje u Zagreb.

NAGRADE I PRIZNANJA

Udruga je dobitnik brojnih priznanja i nagrada za svoj havlevrijedni rad, rezultate i doprinos 
u razvoju zajednice u kojoj djeluje. Najznačajnije od njih su:

•	 nagrada Europskog parlamenta “Europski građanin” za 2016. godinu za izniman 
doprinos u promicanju europskih vrijednosti

   
•	 priznanje “Didak” za područje humanitarnog djelovanja povodom 100-te obljetnice 

akcije spašavanja od gladi djece iz Bosne i Hercegovine koju je potaknuo fra Didak 
Buntić



“DOM FRA MLADEN HRKAĆ”

Krajem 2016. godine Udruga je od Grada Zagreba dobila pravo građenja na građevinskom 
zemljištu u vlasništvu Grada Zagreba za smještajni objekt “Dom fra Mladen Hrkać” u 
okviru kojeg će humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać” nastaviti sa svojim djelovanjem i 
pružanjem pomoći. 
Početkom 2017. godine Udruga je počela s prvim koracima u smjeru pripreme projekta 
gradnje novog, modernog i funkcionalnog objekta kapaciteta 200 osoba dnevno u 50 
smještajnih jedinica koje će biti različitoga karaktera, ovisno o potrebama korisnika, od 
osoba s invaliditetom, majki s djecom, osoba koje se pripremaju ili su prošle transplataciju 
organa do svih drugih osoba čija vrsta oboljenja i faza liječenja zahtijevaju strogu izolaciju. 
Projekt izgradnje objekta “Dom fra Mladen Hrkać” je od strane brojnih institucija i pojedinaca 
ocijenjen kao projekt od nacionalnog interesa.

“Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać” želi nastaviti ono što je fra Mladenu 
Hrkaću bilo toliko na srcu. Pomoći onima kojima je to najpotrebnije. 

I ne dopustiti da ijedna majka više ide spavati gladna i usamljena pritisnuta 
brigom za svoje bolesno dijete ili člana obitelji.”*Fotografija je ilustrativnog karaktera
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