UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I
ANTIFAŠISTA OTOKA KRKA
Lukobran br. 5
51500 KRK
MB: 03062775
OIB: 04341489477

Krk, 01. studeni 2017.

KALENDARSKI PROGRAM RADA ZA 2018. GODINU
Aktivnosti UABiA otoka Krka za 2018. godinu temelji se na odobrenim financijskihm
sredstavima Grada Krka i općina Otoka Krka, Primorsko goranske Županije kao i
sponzorima.
Dostojno ćemo provoditi usvojene programske aktivnosti u 2018. godini, vodeći računa o
štedljivosti i ponašati se sukladno ovim teškim recesijskim vremenima.
Aktivnosti Udruge kretati će se u pravcu obilježavanja značajnih datuma vezanih za NOB-u,
kao i ostalih aktivnosti predviđenih ovim Programom:

TRAJNI ZADACI:









Nastojati učlaniti što više mlađe populacije
Održavanje spomenika i spomen obilježja treba provoditi dogovorno sa
jedinicama lokalne samouprave. Nastojati da se ovo održavanje stavi u program
rada trgovačkih komunalnih društava Općina i Grada Krka.
Razvijati i unapređivati suradnju sa Udrugom vetrana Domovinskog rata i
HVIDR-a. otoka Krka.
Ostale tekuće aktivnosti Odbora, podružnica, komisija UABiA otoka Krka
izvršavati prema potrebama i zahtjevima naših dnevnih zbivanja i viših instanca
(SABA PGŽ; SABA RH.)
Mjesečno ažuriranje web stranice udruge.
Redovno ažurirati članove u programu evidencije članova.

SIJEČANJ:





-

Prikupiti članarinu.
Upoznati predsjednike podružnica i izvršnih odbora Podružnica sa obavezama kod
ispraćaja umrlih članova UABiA.
Na Predsjedništvu dati prijedlog za priznanja Udruge, Saba PGŽ i SABA RH.
Na IO usvojiti prijedlog za prinanja Udruge, Saba PGŽ i SABA RH:

29. siječanj 2018. (umjesto 27.01.) Međunarodni dan sjećanja na žrtve
Holokausta – Predavanje i izložba u Osnovnoj školi Malinska.
1

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I
ANTIFAŠISTA OTOKA KRKA
Lukobran br. 5
51500 KRK
MB: 03062775
OIB: 04341489477

- Izložba likovnih radova na temu holokausta
- Prikaz dijela filma "Povratak posljednjeg"
- Izlaganje gosp. Olega Mandića, zatočenika logora Auschwitz


26. siječanj i 27. siječanj 2018. Noć muzeja – Muzej NOR-a Punat

VELJAČA:





Do 15. ožujka prikupljena sredstva u određenom postotku treba uplatiti na račun
SABA PGŽ.
Prikupljenu članarinu proknjižiti po podružnicama po Odluci Odbora
Tabelarno prikazati proknjiženu članarinu po podružnicama – Odluka Odbora
– Izraditi starosnu analizu članstva, tabelarno je prikazati i dostaviti SABU PGŽ
16. veljače - prisustvo članova na obilježavanju « Memorijala 26. smrznutih
partizana» u Mrkoplju.

OŽUJAK:


-

Upriličiti obilježavanje 08. ožujka Međunarodnog dana žena.
Posjetiti starije, nemoćne i bolesne članice Udruge te im uručiti cvijeće i
prikladne poklone.
Organizirati druženje članica Foruma žena; Organizator Odbor za rad i aktivnosti
Foruma žena, Pokrovitelj: UABiA otoka Krka



Na Izvršnom odboru razmotriti pripremu proslave 73. obljetnice oslobođenja otoka
Krka, 17. travanj. Ove godine je pokrovitelj proslave općina Dobrinj. Proslava je
planirana u sportskoj dvorani Osnovne škole Dobrinj.



07.-09. Ožujka 2018. prisustvovanje članova “Danima antifašizma” u Opatiji




21. Ožujka 2018. prisustvovanje „Goranovo proljeće” Lukovdol-škola Mira.
22. – 26. ožujka 2018. putovanje učenika za Auschwitz. Iz Rijeke u 12:00, povratak u
Rijeku u 17:00)
Odlazak nagrađenih učenika uz pratnju nastavnika iz Rijeke „vlakom sijećanja“ za
Auschwitz.
29. – 30. ožujka ili 05. - 06. travanj 2018. Odlazak učenika srednje škole na
dvodnevno putovanje u Vukovar.




TRAVANJ:
 01. travanj 2018. godine, obljetnica obnavljanja brigade “Vladimir Gortan” Učka
 Održati proširenu sjednicu Odbora prije proslave 17. Travnja
 13. travnja 2018. (petak) Terenska nastava Memorijalni muzej Lipa pamtijama Ičići- razgled Opatije (uz vođenje) (oko 50 učenika)
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 14. travnja 2018. Memorijal "Putevima partizanske veze Srednjedalmatinski otoci –
otok Krk - kopno"
 Srednja škola sudjelovanje na satu nastave u okviru obrade Antifašističke borbe.
Antifašizam nekad i danas
Film „Dnevik jednog skinsa“
Sat povijesti (Dva razreda)
 17. travanj 2018. 18.00 sati proslava dana oslobođenja otoka Krka. Nosioc proslave
općina Dobrinj.


30. travanj “Lipa pamti” 70. obljetnica stradavanja Lipe međunarogna komemoracija
Mune.

SVIBANJ:


01. svibnja 2018. godine Međunarodni praznik rada; prigodno obilježiti po općinama
Forum mladih – Festival „Inkubator „ Radionice i predavanja.




04. svibnja 2018. godine Odlazak u organizaciji Rijeke i uz sufinanciranje u Beograd.
09. svibnja dan pobjede nad fašizmom – dan Europe.



25. svibnja 2018. godine Dan mladosti- Dan radosti obilježiti izletom u Kumrovec.

LIPANJ:

•

02. lipnja 2018. Susret mladih na Matić poljani memorijal mira Osnovna škola.
Prisustvovanje učenika osnovne škole satu povijesti.
Forum mladih prisustvovanje i organizacija.
Planirati jedan autobus učenika i članova udruge.

16. lipnja 2018. Rijeka – Dvorana mladosti, sportski susreti antifašista PGŽ –a.
15. lipnja 2018. godine, posjet Karlobagu - polaganje vijenca
22. lipnja 2018. Dan antifašističke borbe, 75. obljetnica (Tuhobić)
 Obilježiti Dan antifašističke borbe, 22. lipanj 2018. godine:
polaganjem vijenaca na spomenike i spomen obilježja palim borcima NOB-i i žrtvama
fašističkog terora. Posjete upriličiti sa predstavnicima JLS i članovima Udruga
proizašlih iz Domovinskog rata
25. lipnja Dan državnosti (polaganje vjenca Forum branitelja)
3

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I
ANTIFAŠISTA OTOKA KRKA
Lukobran br. 5
51500 KRK
MB: 03062775
OIB: 04341489477

SRPANJ:



12. srpnja Dan podhumskih žrtava.
29. srpnja učestvovanje članova naše Udruge sa članovima UABiA Crikveničkovinodolskog kraja, Rijeke, Gorskog Kotara i Senja na proslavi u Vodoteču - Brinje.

KOLOVOZ:





05. kolovoz Dan domovinske zahvalnosti.
Angažiranje po potrebi i u okviru IO SABA PGŽ i otoka Krka
(polaganje vjenca Forum branitelja i prisustvovanje Batomalj)
Praćenje natječaja za financiranje udruge od JLS kao i PGŽ.
Nosioci zadatka: tajnica i predsjednici Podružnica.
Do 01. rujna podružnice, Forum žena, Forum mladih, trebaju dostaviti Programe rada
za 2018. sa planiranim sredstvima za realizaciju planiranih programa.

RUJAN:


13. rujna Platak susret Grobničana, Primoraca i Gorana



Do 10. rujna izraditi i dostaviti program rada i zahtjeve za financiranje udruge
jedinicama lokalne samouprave.
08. rujan uklopiti se u Program organizacije PGŽ i vidjeti mogućnosti prisustva naše
Udruge obilježavanju 71. obljetnice oslobođenja logoraša iz logora Kampor na otoku
Rabu
25. rujna 2018. godine prisustvovati obilježavanju 72. obljetnice povijesnih pazinskih
odluka o slobodi i sjedinjenju Istre, Rijeke i otoka sa Hrvatskom









Organizirati izlete za sve članove Udruge u mjesta vezana za NOB-u
Izlete na takve mjesta sufinancirati će po mogućnosti djelomično Udruga.
Zbog recesije svi izleti koji nisu vezani za gore navedena mjesta financirati će članovi
samostalno.
Izleti će se dogovarati na nivou IO Udruge.

LISTOPAD:



07. listopada 2018. Hreljin Obilježavanje pogibije 107 boraca Udarne divizije u
kojoj su poginula 24 borca sa Krka (druge otočke brigade).
08. listopad Dan neovisnosti Republike Hrvatske. (polaganje vjenca Forum branitelja)
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STUDENI:







01. studeni Dan mrtvih obići grobove boraca NOR-a, spomenike i spomen obilježja
zapaliti svijeću i položiti cvijeće.
Obići spomen obilježja branitelja Domovinskog rata, također zapaliti svijeću i položiti
cvijeće.
01. studeni Gonars Italija međunarodna komemoracija.
04. Studeni - Kućibreg – tradicionalno okupljanje boraca i antifašista Hrvatske,
Slovenije I Italije.
08. studeni Dan borbe protiv fašizma.

PROSINAC:










Posjetiti sve drugarice i drugove naše Udruge koji su navršili 80. godina, kao i sve
bolesne članove.
Zamoliti čelne ljude JLU Otoka da nam participiraju u kupnji poklona za tu namjenu
Delegatski posjetiti gradonačelnika Grada Krka i načelnike općina Otoka, čestitati im
nadolazeće blagdane te ih upoznati sa realizacijom našeg Programa, zamoliti ih,
ukoliko nisu svoju financijsku obvezu izvršili prema Udruzi, da to učine do kraja
godine.
Održati sjednicu Odbora Udruge i proanalizirati realizaciju programskih aktivnosti.
- priprema za redovnu skupštinu.
Izraditi izvješće o umrlim članovima za 2018. godinu.
Forum Permanente
Priprema za održavanje redovne Izvještajne skupštine UABiA otoka Krka

Predsjednik UABiA otoka Krka

_____________________
Darko Fanuko,prof.
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