
 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE ZA 2017.g. 

 

Opći podaci 

Naziv: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Adresa: Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb 

Tel: 099 55 33 111, 01 55 33 111 

e – mail: info@humh.hr 

web: www.humh.hr 

Broj zaposlenih: 5 ( Ugovor o radu na neodređeno) 

 

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge: 

Ivan Soldo, predsjednik udruge  

Nives Skoko Žanić, prva dopredsjednica 

Matea Pandurić, tajnica 

 

 

 

mailto:info@humh.hr
http://www.humh.hr/


 

 

Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać” je u 2017.g. pomogla ukupno 1237 osoba sa 

područje cijele Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pomoć je pružena osobama 

različitog socijalnog statusa, vrste bolesti, dobi, vjeroispovijesti i nacionalnosti. Za sve 

korisnike pomoći je osiguran smještaj, prehrana, prijevoz, pomoć pri rješavanju 

administrativnih prepreka, pomoć pri nastavku liječenja u inozemstvu kao i pomoć pri 

nastavku školovanja za djecu školske dobi. Sva pomoć za sve korisnike je potpuno besplatna. 

Udruga raspolaže sa 5 smještajnih kapaciteta, može primiti do 45 osoba istovremeno te 

posjeduje 3 vozila. Jedan smještajni kapacitet te jedno vozilo su prilagođeni osobama sa 

invaliditetom dok je jedan smještajni kapacitet prilagođen osobama koje trebaju strogu 

izolaciju prilikom liječenja. Svi smještajni kapaciteti su u cijelosti prilagođeni korisnicima, 

opremljeni sa svim potrebnim uređajima i opremom te su klimatizirani. Korisnicima su 

osigurane sve potrebne higijenske i prehrambene namirnice. 

 

Projekti provedeni u 2017. godini 

 

Projekt: "Vratimo im osmijeh na lice" 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: - 

Ciljna skupina: Građani Grada Zagreba s posebnim fokusom na osobe iz dobne skupine 15-30 

godina koje je cilj osposobiti za zapošljavanje i društveno korisno djelovanje. 

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 

Trajanje projekta:   1.9.2017.-1.9.2018. 

Cilj projekta: Opći cilj projekta je promoviranje, organizacija i osiguravanje održivosti 

volontiranja, s posebnim fokusom na volontiranje u području zdravstva i socijalnih usluga za 

teško oboljele osobe 

Kratki opis: Promoviranje volonterskih aktivnosti, provedba edukacija i priprema volontera na 

volontiranje, organizacija svakodnevnih posjeta teško oboljelih osoba u zdravstvenim 

ustanovama, organizacija volonterskih akcija. 

 

 



 

 

Projekt: " Pomozimo zajedno!" 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: - 

Ciljna skupina: Građani Grada Zagreba s posebnim fokusom na socijalno ugrožene i 

marginalizirane skupine. 

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 

Trajanje projekta:   01.06.2017. – 31.12.2017. 

Cilj projekta: Osigurati dostojan boravak za sve korisnike pomoći sa zdravstvenim 

poteškoćama iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina, od osoba s invaliditetom i slabo 

pokretnih osoba do osoba koje trebaju izolaciju i sterilne uvjete boravka, kojima bi zbog 

neadekvatnosti vlastitih prostora izostala pravilna zdravstvena skrb. 

Kratki opis: Udruga će svakodnevno osigurati besplatan dnevni boravak i noćenje u 

opremljenim i funkcionalnim stambenim prostorima za građane Zagreba koji se liječe u 

medicinskim ustanovama na području Zagreba, a nemaju adekvatan vlastiti prostor što 

priroda bolesti zahtijeva. Zbog velike frekvencije osoba u stambenim prostorima, Udruga će 

napraviti sve potrebne radove u renovaciji i opremanju s ciljem unapređenja kvalitete života 

korisnika pomoći. 

 

Projekt: „Pomozimo zajedno osobama s invaliditetom uz svakodnevnu podršku volontera“ 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: Hrvatska matica iseljenika 

Ciljna skupina: Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju koje se nalaze u ulozi 

pacijenta u nekoj od medicinskih ustanova.  

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 

Trajanje projekta:   01.06.2017. – 31.12.2017. 

Cilj projekta: Unaprijediti zaštitu i usluge za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u 

razvoju na području zdravstva, rehabilitacije, socijalne i pravne zaštite. 

Kratki opis: Osigurati besplatan prijevoz osobama sa invaliditetom i djeci sa poteškoćama u 

razvoju sa prilagođenim kombi vozilom i dnevni boravak u prilagođenim, opremljenim i 

funkcionalnim stambenim prostorima te svakodnevnu podršku volontera asistenata u 

svakodnevnom životu. 

 

 

 



 

 

Projekt: „Prijevoz osoba s invaliditetom“ 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: Hrvatska matica iseljenika 

Ciljna skupina: Osobe s invaliditetom, teško pokretne i slabopokretne osobe i djeca s 

teškoćama u razvoju. 

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 

Trajanje projekta:   01.06.2017. – 31.12.2017. 

Cilj projekta: Informiranje i educiranje šire društvene zajednice o prisutnom problemu osoba s 

invaliditetom, teško pokretnih osoba i djece s teškoćama u razvoju sa ciljem smanjenja 

diskriminacije. 

Kratki opis: Omogućiti mobilnost osoba sa invaliditetom, teško pokretnih i slabopokretnih 

osoba te djece sa poteškoćama u razvoju osiguranjem prijevoza sa prilagođenim kombi 

vozilom sa ugrađenom pristupnom rampom i svim potrebnim pomagalima. 

 

 

Projekt: „Dnevni odmor za osobe s invaliditetom“ 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: - 

Ciljna skupina: Osobe s invaliditetom s područja Grada Zagreba 

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 

Trajanje projekta:   01.10.2017. – 31.12.2017. 

Cilj projekta: Osigurati adekvatan i dostojan dnevni boravak tijekom liječenja i boravka u 

Zagrebu čime će se uvelike poboljšati kvaliteta života osoba s invaliditetom, što u konačnici 

doprinosi njihovom cjelokupnom psihofizičkom stanju tijekom procesa liječenja. 

Kratki opis: Prilagodba najvećeg smještajnog kapaciteta na adresi Lašćinska cesta 94 

potrebama osoba s invaliditetom s područja Grada Zagreba za boravak na dnevnom odmoru 

kroz kompletnu renovaciju i adaptaciju navedenog smještajnog kapaciteta. 

 

 

Projekt: „Volontirajmo srcem“ 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: Franjevačka mladež Dubrava 

Ciljna skupina: Mladi s područja Grada Zagreba 



 

 

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 

Trajanje projekta:   01.06.2017. – 31.12.2017. 

Cilj projekta:  Aktiviranje mlađe populacije u društveno koristan rad, pomoć osobama koje 

zbog zdravstvenih poteškoća, teških dijagnoza a samim time i teških životnih okolnosti, borave 

u medicinskim ustanovama na području Grada Zagreba. 

Kratki opis:  Obogatiti postojeće aktivnosti mladih te im na taj način pružiti mogućnost 

kvalitetnog provođenja slobodnog vremena što stvara dodatnu vrijednost u životima mladih i 

rezultira razvojem društvene solidarnosti, razvijanjem razumijevanja za društvene probleme i 

suosjećanja s drugima i učenjem socijalnih vještina. 

 

 

Projekt: „Zavičajni klub hercegovačkih studenata za teško oboljele osobe“ 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: Zavičajni klub hercegovačkih studenata 

Ciljna skupina: Mladi sa naglaskom na studentsku populaciju 

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 

Trajanje projekta: 01.09.2017. – 01.04.2018. 

Cilj projekta:  Promoviranje, organizacija i osiguravanje održivosti volontiranja među mladim 

građanima Grada Zagreba s posebnim fokusom na volontiranje u području zdravstva i 

socijalnih usluga za teško oboljele osobe. 

Kratki opis:  Kroz projekt se nastoji postići porast mladih osoba zainteresiranih za volontiranje i 

održivost volontiranja kroz ostvarenje unaprjeđenja znanja i informiranosti svih ključnih 

dionika (organizatora volontiranja, volontera, jedinica područne, lokalne i reg ionalne 

samouprave, poslodavaca) o konceptu cjeloživotnog učenja kroz volontiranje kao putu prema 

zapošljivosti i socijalnoj uključenosti. 

 

 

Projekt: „Omogućimo svima pravo na zdravlje“ 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: - 

Ciljna skupina: Osobe sa svim vrstama zdravstvenih poteškoća uključujući i osobe oboljele od 

kroničnih nezaraznih bolesti - zloćudne novotvorine, bolesti srca i krvnih žila, astma, 

dijabetes,artritis, rijetke bolesti. 

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 



 

 

Trajanje projekta: 01.04.2017. – 31.12.2017. 

Cilj projekta:  Otklanjanje materijalnih i administrativnih prepreka na putu do ozdravljenja 

teško oboljelih osoba s područja Grada Zagreba. 

Kratki opis:  Pružanje informacijske, administrativne i logističke pomoći teško oboljelim 

osobama i obiteljima takvih osoba prije i tijekom liječenja u Zagrebu. Informiranje korisnika o 

mogućnostima nastavka liječenja u inozemstvu, rehabilitacijskim mogućnostima, lijekovima, 

ortopedskim pomagalima, ostvarivanja i poboljšanja zdravstvenog statusa građana i slično. 

 

 

Projekt: „Pomozimo zajedno za izgradnju Doma fra Mladen Hrkać“ 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: - 

Ciljna skupina: Predstavnici vlasti, predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave iz 

Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predstavnici institucija i istaknuti pojedinci kao i osobe iz šire 

javnosti. 

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 

Trajanje projekta: 01.10.2017. – 31.12.2017. 

Cilj projekta:  Pozivanje javnosti i brojnih visokih uzvanika iz politike, gospodarstva i kulture na 

uključivanje i doprinos implementaciji i realizaciji Projekta izgradnje Doma fra Mladen Hrkać. 

Kratki opis:  Organizacija donatorske večeri pod nazivom „Pomozimo zajedno za izgradnju 

Doma fra Mladen Hrkać“ s ciljem pozivanja uzvanika na pružanje podrške tijekom 

implementacije i konačne realizacije Projekta izgradnje smještajnog objekta „Dom fra Mladen 

Hrkać“ za smještaj teško oboljelih osoba svih vrsta oboljenja, neovisno o dobi, spolu, 

nacionalnosti, vjeroispovijesti i socijalnom statusu. 

 

 

Projekt: „Pomozimo zajedno osobama s invaliditetom“ 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: - 

Ciljna skupina: Osobe sa invaliditetom iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine 

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 

Trajanje projekta: 01.06.2017. – 31.12.2017. 



 

 

Cilj projekta:  Podizanje razine svijesti o aktivnoj ulozi osoba s invaliditetom, njihovim pravima 

na izjednačavanje mogućnosti i zaštitu od diskriminacije. 

Kratki opis:  Osiguranje besplatnog prijevoza vozilom sa prilagođenom pristupnom rampom, 

minimiziraju se financijski izdaci tijekom rehabilitacije i liječenja, čega je konačan cilj 

smanjenje stope siromaštva osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. 

 

 

 

Projekt: „Pomozimo zajedno“ 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: - 

Ciljna skupina: Oboljele osobe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje se nalaze na liječenju u 

Zagrebu 

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 

Trajanje projekta: 01.01.2017. – 31.12.2017. 

Cilj projekta:  Opremanje skladišnog prostora prehrambenim namirnicama potrebnih za 

pripremu dostatnih količina obroka za korisnike pomoći Udruge.   

Kratki opis:  Pomoć oboljelim osobama, kao i članovima njihove obitelji u pratnji, u vidu 

besplatnog smještaja, prehrane, prijevoza, administrativne podrške, duhovne i psihološke 

pomoći bez obzira na dob, spol, vjeroispovijest, nacionalnost, vrstu ili težinu oboljenja. 

 

 

 

Projekt: „Pomozimo zajedno djeci i obiteljima na liječenju u Zagrebu“ 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: Osječko-baranjska županija 

Ciljna skupina: Oboljele osobe, djeca i članovi obitelji, iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje se 

nalaze na liječenju u Zagrebu 

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb, Grad Osijek 

Trajanje projekta: 01.10.2017. – 31.09.2018. 

Cilj projekta:  Osiguravanje i unapređenje prava djece i aktivna podrška obiteljima s djecom, s 

posebnim naglaskom na jednoroditeljske obitelji, u ranjivim situacijama čiji su uzrok 



 

 

zdravstvene poteškoće djeteta, roditelja ili drugog člana obitelji koje su popraćene porastom 

rizika od siromaštva i ostalim psihosocijalnim poteškoćama.  

Kratki opis:  Pružanje besplatnih socijalnih usluga za vrijeme liječenja u Zagrebu što uključuje 

pružanje usluge besplatnog smještaja ( dnevni boravak, noćenje ) uz besplatnu prehranu i 

higijenske potrepštine; preuzimanje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do medicinskih 

ustanova u Zagrebu (besplatne povratne autobusne karte, sufinanciranje troškova goriva, 

financiranje troškova cestarine). 

 

 

 

Projekt: „Putokaz na putu do ozdravljenja“ 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: Zavičajni klub hercegovačkih studenata, Grad Zagreb-Gradska četvrt 

Maksimir 

Ciljna skupina: Oboljele osobe, djeca i članovi obitelji, iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje se 

nalaze na liječenju u Zagrebu 

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb 

Trajanje projekta: 01.08.2017. – 31.07.2018. 

Cilj projekta:  Promoviranje, organizacija i osiguravanje održivosti volontiranja, s posebnim 

fokusom na volontiranje u području zdravstva i socijalnih usluga za teško oboljele osobe.  

Kratki opis:  Organizacija volonterskih aktivnosti, osnivanje baze podataka volontera i mjesta 

volontiranja, provedba edukacija i priprema volontera na volontiranje, organizacija 

svakodnevnih posjeta teško oboljelih osoba u zdravstvenim ustanovama, asistencija volontera 

pri organizaciji događaja kulturno-zabavnog karaktera, organizacija volonterskih akcija, 

provedba edukacija o izdavanju potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem te 

provedba edukacije o volonterskom menadžmentu u zdravstvenim ustanovama. 

 

 

 

Projekt: „Pomozimo zajedno u ostvarenju jednakih mogućnosti“ 

Nositelj projekta: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ 

Partneri na projektu: Požeško-slavonska županija 

Ciljna skupina: Oboljele osobe i članovi obitelji koje se nalaze na liječenju u Zagrebu 

Mjesto provedbe projekta: Grad Zagreb, Grad Požega 



 

 

Trajanje projekta: 01.08.2017. – 31.07.2018. 

Cilj projekta:  Postizanje socijalne integracije ranjivih skupina društva čija socijalna isključenost 

proizlazi iz zdravstvenih poteškoća i/ili invaliditeta koje su popraćene sa siromaštvom i ostalim 

socijalnim rizicima kroz senzibiliziranje javnosti i pružanje socijalnih usluga. 

Kratki opis:  Otklanjanje svih socijalnih rizika i briga, te prisutnost članova obitelji će povoljno 

utjecati na oporavak oboljeloga. Osim omogućavanja visoke kvalitete života ciljane skupine 

tijekom liječenja i boravka daleko od doma, povisit će se i kvaliteta života za cijelu obitelj 

nakon izlječenja oboljeloga s obzirom da će povratak u mjesto matičnog prebivališta biti uz 

minimalizirane i/ili potpuno uklonjene psihofizičke, socijalne i financijske poteškoće. 

 

 

U toku 2017. godine, 14 projektnih prijedloga Udruge ostvarilo je pravo na financijsku podršku 

putem natječaja. Projekti su sadržajno obuhvatili područja: socijalnih usluga, volontiranja, 

integracije ranjivih skupina u društvo, izjednačavanja prava na zdravlje, zaštite prava osoba na 

liječenju daleko od doma i mnogih drugih. 

 

Preko projekata financiranih preko Ministarstva osiguran je trošak bruto plaće za 3 

zaposlenika Udruge uz ostale namjenske troškove koji proizlaze iz aktivnosti projekata. 

Ukupna financijska podrška ostvarena kroz osmišljavanje i prijavu projekata te ispunjavanje 

svih kriterija i standarada propisanih određenim natječajem u 2017. godini iznosi ukupno: 

685.000,00 kn, ali je proces prijave i ocjenjivanja projekta tekao u 2017.oj godini, što zbrojeno 

iznosi 852.700,00 kn.  

Osim toga, Humanitarna udruga fra Mladen Hrkać Zagreb – Predstavništvo Široki Brijeg kroz 

natječaj je dobilo potporu od Vlade RH i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH u 

iznosu 100.000,00 kn i to za provedbu projekta humanitarne putujuće izložbe. 

Ostvaren je značajan napredak u području pripreme i provedbe projekata što je rezultiralo 

porastom održivosti rada Udruge. Posebno ističemo da su uz ostale brojne prednosti ovim 

putem pokriveni i svi operativni troškovi rada Udruge (ukupni troškovi plaća, uredskog 

materijala i opreme) te trenutno plaća nijednoga od 5 zaposlenika nije na teret Udruge nego 

se financira iz odobrenih namjenskih sredstava što omogućuje da je cjelokupan iznos donacija 

namijenjen isključivo direktnoj potrošnji na potrebe korisnika. Smjernice i ciljevi u području 

pripreme projektnih prijedloga i provedbe projekata za 2018. godinu obuhvaćaju osnaživanje 

kapaciteta za provedbu projekata i prijavu projekata na Europski socijalni fond. 



 

 

 

Značajni datumi u 2017.g.: 
 

22. veljače  
Na svečanoj akademiji u HNK u Zagrebu dodijeljeno priznanje „Didak“ za područje 

humanitarnog djelovanja povodom obilježavanja 100-te obljetnice akcije spašavanja od gladi 

djece iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koju je potaknuo fra Didak Buntić 

 

17. svibnja 

Obilježen početak projekta izgradnje objekta Dom fra Mladen Hrkać u Europskom domu u 

Zagrebu. Događaj je posjetilo 100injak istaknutih osoba iz gospodarsko-političko-društvenih 

krugova 

 

6. lipnja  

Predsjednika Udruge g.Ivana Soldu je, na prijedlog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku, Vlada Republike Hrvatske imenovala u Odbor za dodjelu Državne nagrade 

za humanitarni rad. Članovi Odbora se imenuju iz redova istaknutih stručnih i javnih radnika 

koji se bave pitanjima humanitarnog rada.  

22. lipnja 

Održan humanitarni koncert duhovne glazbe „Pomozimo zajedno!“ u Širokom Brijegu u 

sklopu proslave 5. godišnjice osnutka i djelovanja humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“ koji 

je posjetilo više od 2200 posjetitelja  

Upriličeno svečano otvaranje ureda Humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“ – Predstavništvo 

Široki Brijeg koji je opremljen zahvaljujući Vladi RH i Središnjem državnom uredu za Hrvate 

izvan RH. Ured otvorio izaslanik Predsjednika Vlade RH Državni tajnik g. Zvonko Milas u pratnji 

potpredsjednika Sabora g. Brkića, ministra vanjskih poslova g. Stiera, ministra g. Marića te 

državne tajnice gđe Mađerić. 

7. srpanj 

Dovršeno opremanje kuće na Sv. Duhu koju je na besplatno korištenje Udruzi dala tvrtka 

Mandis pharm što je proširilo smještajne kapacitete Udruge za dodatne 4 smještajne jedinice, 

3 kupaonice i zajedničku blagavaonicu te kuhinju koje se prostiru na 2 kata i 160m2. To je 



 

 

povećalo ukupan broj korisnika o kojima Udruga istovremeno može skrbiti na 45 osoba 

dnevno. Sredstva za opremanje kuće osigurao Angels found iz Pittsburga, SAD. 

10. srpanj  

Osnovana Zaklada fra Mladen Hrkać s ciljem izgradnje, opremanja i održavanja Doma fra 

Mladen Hrkać te je Udruga jedini osnivač istoimene Zaklade 

30. rujna  

Sudjelovanje na hercegovačkoj večeri u Stuttgart-u uz organiziranu humanitarnu tombolu i 

predstavljanje projekta Dom fra Mladen Hrkać ispred 3000 Hrvata u iseljeništvu 

Listopad-prosinac 

Održane tradicionalne božićne radionice izrade božičnog nakita, te je u prosincu više od 200 

poklon paketa i darova za djecu podijeljeno u dječjim odjelima zagrebačkih bolnica 

8. prosinca 

Predsjednik Udruge g. Ivan Soldo sudjelovao je na radnom sastanku sa predsjednicom 

Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović s ciljem ukazivanja na probleme i otežavajuće 

okolnosti s kojima se predstavnici neprofitnih udruga susreću 

13. prosinca 

Održana donatorska večer „Pomozimo zajedno u izgradnji objekta Dom fra Mladen Hrkać!“ 

pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i pokroviteljstvom 

Vlade Republike Hrvatske te pokroviteljstvom Grada Zagreba  

18. prosinca 

Završen javni natječaj odabirom idejnog rješenja prema kojem će „Dom fra Mladen Hrkać“ biti 

sagrađen 

 

 

 

 

 



 

 

Udruga je od strane predsjednika, prvog dopredsjednika i tajnika zastupana u potpunosti 

sukladno članku 22. Statuta i utvrđenim ciljevima i djelatnostima Udruge.  

Učlanjivanje novih članova u Udrugu također je vršeno sukladno utvrđenom načinu. 

Predsjedništvo Udruge, koje se sastoji od 11 članova radilo je na 16 održanih sjednica s 

većinom prisutnih članova i rješavalo u okviru dnevnog reda aktualnu problematiku, u okviru 

nadležnosti koje su mu Statutom povjerene. Na sjednicama Predsjedništva uredno su vođeni 

zapisnici u kojima su naznačene odluke i zaključci koje su iza toga i provedene. Iz ovoga se 

može zaključiti da se rad Udruge odvijao u skladu sa Statutom udruge i zakonskim propisima. 

Usluge vođenja materijalno financijskog poslovanja udruge obavlja ovlašteni računovodstveni 

servis s kojim je sklopljen ugovor. Uredno se izrađuju polugodišnji i godišnji financijski 

izvještaji te se predaju u nadležne financijske institucije. 

 

Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać” ima osiguran stabilan prihod sredstava kroz 

potpisane Ugovore o donaciji ili kroz model pomoći putem trajnog naloga. 

Racionalnim trošenjem i osiguravanjem velikog broja donacija u robi i uslugama došlo je do 

akumuliranja sredstava na računima u poslovnim bankama koje je omogućilo neovisno 

pokretanje Projekta izgradnje objekta Dom fra Mladen Hrkać i samostalno pokrivanje svih do 

sada nastalih troškova u vezi s Projektom pri čemu je najveći trošak iziskivala provedba javnog 

natječaja za idejno rješenje. 

Proteklo razdoblje, po svim financijskim pokazateljima, možemo ocijeniti kao vrlo održivo, 

uspješno i uznapredovalo u velikom porastu prihoda ali i porastu rashoda koji su pak povezani 

sa porastom korisnika, te ljudskih i kapitalnih kapaciteta. 

 

 

U Zagrebu, 31. siječnja 2018.  

Ivan Soldo, predsjednik 
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