























Општинска организација удружења ратних ветеран РС-Приједор
(ОО УРВРС



Удружење,(нестраначко,непрофитабилоно
друштвено корисну дјелатност)
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Посебан, побољшан статус И улога у вредносном систему
Локалне самоуправе, заједнице, Ентитета и у БиХ
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Друштвена дјелатност у сфери обавеза и права чланова
Удружења ратних ветерана-Приједор у смислу имплементације,
очувања и проширивања истих на принципима повјерења и
сурадње.
Јачању капацитета и рада ОО УРВРС – Приједор.
Програми јачања свих врста помоћи социјалној групацијиборцима ратним ветеранима (с акцентом на угрожене групе)
Пројекти партнерства са заједницом (Локална управа,
привреда,грађани)
Заштита ветерана.
Чување и очување традиције ветерана бораца Отаџбинског рата
као и ратних ветерана НОР-а (СУБНОР-а)



Занатска 45 Приједор
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Приједор,Приједор, 79101



065/ 688-959
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rshmitran@yahoo.com
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15.09.2009. године, Ф-1-149/09, Бања Лука.
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ОО УРВРС – Приједор постат ће јака институција подршке и
промоције демократских вриједноси,судјеловат ће у процесима
доношења одлука на локалном, националном и регионалном
нивоу утичући на јавне политике и носиоце процеса доношења
одлука.


'













ОО УРВРС-Приједор у својим активностима је усмјерена ка

организовању и едуковању чланства бораца ратних ветеран
Општине Приједор и у сарадњи са другим организацијама,
користећи методе општег и стручног оспособљавања,
организујући, укључујући и грађане у токове одрживог економског
и социјалног статуса, стављајући Човјека – у центар стабилне
социјално праведне самоуправне локалне заједнице Приједор.
Чување и очување традиција ветерана бораца Отаџбинског рата
као и ратних ветеран НОР-а (СУБНОР-а)
Радом И активностима у пољу дјеловања постићи један од
водећих положаја међу организацијама које учествују у
хуманитарном раду према учесницима и жртвама отаџбинског
рата.

БОРЦИ И УЧЕСНИЦИ ОТАЏБИНСКОГ РАТА ОД 1991. ГОДИНЕ
ДО 1995. ГОДИНЕ.
































































У јачању повјерења и вјере у опстанак за извјестан нормалан
живот, социјалну сигурност и вјеру у извјесну будућност, како
личну тако и породичну.
У свом раду руководи се основним принципима: оптимизмом,
преданошћу, креативношћу, као стабилан, одговоран и поуздан
партнеркоји жели ефикасно, истрајнои утицајно дјеловати у
локалној самоуправној заједници.

Чињенично стање код ратних ветерана проузроковано
економском и другим кризама.
Уређење материјалне инфрастуктуре (канцеларије и опреме за
комуникацију).

