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 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
URED ZA UDRUGE
n/p Predstojnika
dr.sc. Igor Vidačak

 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOGA 
DRUŠTVA
n/p Predsjednika
g. Toni Vidan

Predmet: Savjetovanje o osnovnim strateškim ciljevima djelovanja Nacionalne 
zaklade u idućem četverogodišnjem razdoblju od 2008. do 2011. godine
 prijedlog, dostavlja se

Poštovani gospodine Vidačak,
Poštovani gospodine Vidan,

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je krajem 2007. godine završila svoje 
prvo četverogodišnje djelovanje i započela proces savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću o analizi prethodnog razdoblja te osnovnim strateškim ciljevima za novo 
razdoblje od 2008. do 2011. godine.

S  obzirom  da  je  Nacionalna  zaklada  u  2007.  godini  provela  savjetovanje  sa 
zainteresiranom  javnošću  putem  on-line  ankete/upitnika  i  tako  dobila  relevantne 
prijedloge  za  izradu  nove  Strategije  djelovanja  Nacionalne  zaklade  za  razdoblje 
2008.-2011.  godina,  željeli  bi  o  tome izvijestiti  Ured za udruge i  Savjet  za razvoj 
civilnoga  društva  kao  ključnim  institucijama  na  državnoj  razini  za  provedbu 
Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te 
razvoj  suradnje  između  državnih  institucija  i  organizacija  civilnoga  društva  u 
Republici Hrvatskoj.

Mišljenje  i  prijedlozi  Ureda  i  Savjeta  o  osnovnim  strateškim  ciljevima  djelovanja 
Nacionalne zaklade u novom četverogodišnjem razdoblju su nam izuzetno važni i 
dragocjeni pa Vas ljubazno molimo da na dnevni red jedne od idućih sjednica Savjeta 
za  razvoj  civilnoga  društva  uvrstite  i  točku  savjetovanja  o  budućem  djelovanju 
Nacionalne  zaklade.  Molimo  Vas  da  predloženu  točku  dnevnog  reda  uvrstite  na 
dnevni  red  sjednice  Savjeta  do  kraja  siječnja  ili  početkom  veljače  kako  bi  vaše 
prijedloge mogli  predstaviti  na širem savjetovanju  kojeg planiramo u Zagrebu i  u 
regionalnim  centrima  te  Upravnom  odboru  Nacionalne  zaklade  čije  imenovanje 
očekujemo nakon konstituiranja nove Vlade RH, a koji će na temelju svih rezultata 



savjetovanja izraditi novu Strategiju djelovanja Nacionalne zaklade za razdoblje od 
2008. do 2011. godine.

Unaprijed  Vam se  zahvaljujemo na  suradnji  i  želimo Vam uspješno  djelovanje  u 
2008. godini.

S poštovanjem,

Upraviteljica Nacionalne zaklade

Cvjetana Plavša-Matić, dipl.oec.

Na znanje:

 Članicama i članovima Savjeta
za razvoj civilnoga društva


