PLAN RADA
UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE
PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
ZA 2021. GODINU
Plan rada Ureda Predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja
dužnosti temelji se na osnovnom cilju promidžbe i potpori razvoju Republike
Hrvatske. Koristeći radno iskustvo i ostvarene kontakte kroz dugogodišnju
prethodnu diplomatsku, političku i predsjedničku karijeru, 4. Predsjednica
Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović nastavit će raditi na inicijativama,
mjerama i projektima koje je pokrenula tijekom svojega predsjedničkog mandata
s ciljem unaprjeđenja ugleda i položaja, nacionalnog identiteta, gospodarstva te
opće dobrobiti i društvenog razvoja Republike Hrvatske. Isto tako, nastavit će se
i komunikacija s građanima, odgovori na njihove upite i zahtjeve, kao i potpora
projektima lokalnog razvoja diljem Republike Hrvatske.
Valja naglasiti da se Ured tijekom protekle godine susretao s poteškoćama,
uglavnom logističke prirode, koje smo naveli u Izvješću o radu ureda za 2020.
godinu. Velikim dijelom, te će okolnosti utjecati i na rad Ureda u tekućoj godini.
Okolnosti koje sa sobom donosi pandemija, izvan su naše kontrole, no u ovoj bi
godini valjalo definirati fizičku adresu Ureda u svrhu komunikacije i
korespondencije. Obzirom da je prethodno namijenjeni prostor stradao u potresu
u Zagrebu u ožujku prošle godine, građani Republike Hrvatske, kao i strani
dužnosnici i građani, nemaju adresu na koju bi mogli upućivati svoje dopise, niti
prostor u kojem bi se mogli realizirati susreti koje građani traže. U ovome
trenutku, ne postoji adresa koja bi se mogla objaviti na društvenim mrežama.
Nadalje, zbog činjenice da 4. Predsjednica nema niti jednog suradnika, a
istovremeno obavlja niz drugih poslova, dolazi do zastoja u komunikaciji, kao i
kreiranja sadržaja za objavu na društvenim mrežama, te je i to jedno od pitanja
koje valja riješiti.
Od niza projekata na kojima će nastaviti raditi 4. Predsjednica, izdvajamo sljedeće
inicijative:
1. Inicijativa triju mora, koju je Predsjednica osnovala zajedno s poljskim
predsjednikom Andrzejom Dudom, danas je snažna platforma za suradnju 12
država članica EU. Hrvatska je ovom Inicijativom čvrsto pozicionirana u Srednjoj
Europi i na Mediteranu, a njezin uspjeh te korist koju je donijela Hrvatskoj
najbolje pokazuje kako Hrvatska itekako može biti aktivan sudionik na
međunarodnoj sceni. U tom smislu, u Uredu će se nastaviti raditi na potpori i
promidžbi hrvatskih projekata, kako bi se prije svega jačala hrvatska energetska

neovisnost, prometna povezanost i digitalizacija države i društva, te omogućili
uvjeti za punu konvergenciju hrvatskog gospodarstva.
2. Predsjednica Republike je za svojega mandata osnovala Radnu skupinu koja
je izradila podlogu za izgradnju i promicanje brenda Republike Hrvatske, koja
je na daljnje postupanje predana Vladi RH. U svim svojim aktivnostima i javnim
nastupima, nastavit će promicati uspjehe naših znanstvenika, sportaša, umjetnika
i drugih uspješnika. Kako se više ne bi propuštale prilike trajnog percepcijskog
učvršćivanja i međunardonog profiliranja Hrvatske, u Uredu će se raditi na
akcijskim programima boljeg iskorištavanja svih aspekata definiranja slike, pa
time i budućeg položaja Hrvatske u međunarodnom okruženju.
3. Ured će nastaviti i aktivnosti na gospodarskoj promidžbi Republike Hrvatske i
privlačenju ulaganja
4. Nastavit će se rad na humanitarnim aktivnostima i potpori pozitivnim
društvenim inicijativama.
5. Nastavit će se koristiti svaka prigoda da se našoj europskoj političkoj obitelji i
cijelom svijetu Hrvatska predstavi kao država koja poštuje i promiče najviše
standarde vjerske tolerancije i izgradnje boljih i čvršćih međuvjerskih veza
temeljenih na duhu razumijevanja i solidarnosti. Pokrenuta je inicijativa o
osnaživanju i prenošenju hrvatskog iskustva drugim državama kao dragocjen
pozitivan primjer kako postići i održavati međusobno razumijevanje i povjerenje
u društvu. Ured će nastaviti raditi na projektima međureligijskog i
međukulturalnog dijaloga.
6. Predsjednica Republike tijekom svog mandata zalagala se za očuvanje okoliša
i prirodnih resursa koji, uz ljudski potencijal i talente hrvatskih građana,
predstavljaju temeljno i najveće bogatstvo Republike Hrvatske. U svojim
istupima i govorima u međunarodnoj zajednici, osobito u okviru Ujedinjenih
naroda, Predsjednica Republike zalagala se za zaštitu ljudskog okoliša i prirode.
U tom smislu, Ured će se osobito angažirati u potpori i promidžbi ekoloških
projekata, posebno onih usmjerenih na sprječavanje onečišćenja Jadranskog mora
i drugih područja plastikom i podizanja svijesti o potrebi zaštite i očuvanja
prirodnih bogatstava u suradnji s hrvatskim i međunarodnim institucijama i
udrugama civilnog društva.
7. Predsjednica će nastaviti suradnju s brojnim institucijama i think-tankovima u
radu na oblikovanju preporuka za promicanje zajedničkih europskih i
euroatlantskih vrijednosti, te pitanjima globalne sigurnosti i stabilnosti.

