Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH
UDVDR RH - Ogranak Općine Nuštar
Ogranak Općine Nuštar osnovan je 1997. godine, prvotni naziv je «Udruga hrvatskih veterana domovinskog rata» (UHVDR), a prvi predsjednik ogranka je gosp. Ivan Sesar-Skejo. Prvi izvještajni sabor održan je
09.05.1998. godine. Broj članova se od osnutka mijenjao, da bi do danas brojali 303 člana. Aktivnosti Udruge su raznolike;

-

sudjelovanje u obilježavanju obljetnica na lokalnoj i državnoj razini
obilježavanje važnih datuma vezanih za općinu Nuštar (Dani obrane Nuštra)
aktivno sudjelovanje na športskim natjecanjima hrv. branitelja na županijskoj i državnoj razini
informiranje članstva o pravima hrv. branitelja i članova njihovih obitelji
informiranje članstva o školovanju hrv. branitelja, prekvalifikaciji, samozapošljavanju,...
svi oblici pomoći socijalno ugroženim braniteljima
organiziranje trodnevnih i petodnevnih izleta djece hrv. branitelja (Sljeme-Zagreb, Kupres), jednodnevni obilazak hrvatskih svetišta
sudjelovanje u eshumacijama nestalih branitelja, posljednji ispraćaji umrlih branitelja.

Od osnutka Udruge do danas značajne rezultate postigli smo na županijskom športskom natjecanju branitelja u raznim disciplinama. Najbolji rezultat 1. mjesto postigli 2003. godine na Županijskom natjecanju u Gradištu.
Vrlo dobre odnose imamo i gradimo sa istim udrugama i ostalim udrugama proisteklim iz Domovinkog rata sa drugim općinama i županijama.
2004. god. mijenja se naziv udruživanjem dragovoljaca i veterana u jednu krovnu organizaciju pod nazivom «Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata Republike Hrvatske» (UDVDR RH).

Kontakt osobe UDVDR-a su:
Tomislav Drinovac
Mladenka Stojanović
Ivan Skoko

Uz veteranski pozdrav koji je ostao isti «Zajedno u ratu, zajedno u miru!» koristimo i našu izreku
I opet Nuštar
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svaka case nustare nikade necu da zaboravim lepa spominja ise nustra i oje mladosti
pozdravlam
vase
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