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TRENINZI ZA VOLONTERE, SURADNIKE I DJELATNIKE UDRUGE 

- U veljači smo organizirali godišnji trening o uspješnom vođenju kampanja i nastupanju u 

medijima na kojem je sudjelovalo 56 predstavnika udruga, zajednica i pokreta iz cijele 

Hrvatske 

- Tijekom godine smo organizirali niz medijskih treninga za  volontere, suradnike i 

partnere vezane za sudjelovanje građana u civilnom društvu, organizaciju tribina, 

društveno zagovaranje i komunikaciju sa javnošću 

 

HOD ZA ŽIVOT, OBITELJ I HRVATSKU 

- Sudjelovanje u organizaciji 3. nacionalnog Hoda za život u Zagrebu i Rijeci 

 

ZAGOVARAČKE AKTIVNOSTI 

- Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, U ime obitelji je pozvala 

Vladu i Sabor da “prestanu sudjelovati u nasilju nad ženama – prisilnom i najčešće 

neplaćenom radu nedjeljom” te da promjenom zakona osiguraju neradnu nedjelju za više 

od 100 tisuća radnica zaposlenih u trgovinama 

- Kontinuirano smo informirali javnost o opasnostima Istanbulske konvencije i štetnosti 

rodne ideologije, objavili smo ni članaka o štetnim posljedicama IK na portalu Narod.hr 

- Izradili smo i dostavili svim saborskim zastupnicima analizau šteta i koristi Istanbulske 

konvencije iz koje proizlazi da ratifikacija nije u interesu ni žrtava nasilja ni građana RH 

te koja pokazuje da je hrvatsko zakonodavstvo prije ratifikacije već bilo usklađeno sa 

svim pozitivnim mjerama koje je nudila IK 

- U ime obitelji je bila suorganizator velikih prosvjeda protiv ratifikacije Istanbulske 

konvencije i nametanja rodne ideologije u Zagrebu i Splitu  

- Upozorili smo javnost o pokušajima LGBT aktivista da sudskim putem nametnu 

posvajanje/udomljavanje djeteta homoseksualnim parovima te podsjetili javnost na 

činjenicu da posvajanje i udomljavanje djece od strane istospolnih parova nije u 

najboljem interesu djece 

- Informirali smo javnost o opasnostima Marakeškog sporazuma putem portala Narod.hr 

 

ORGANIZACIJA STRUČNIH PREDAVANJA I EDUKACIJA 

● U suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem 23.5.2018. Organizirali smo predavanje 

profesora Marka Regnerusa sa Sveučilišta Teksas u Austinu (SAD) pod nazivom “Što 

znanstvena istraživanja otkrivaju o djeci koju podižu homoseksualni parovi?” 

● Organizirali smo tribinu “Prava roditelja u odgojno-obrazovnom sustavu” koja se održala 

u sklopu projekta “Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece 

● U siječnju smo završili provedbu projekta “Jačanje kapaciteta udruga za društveno 

zagovaranje” u kojem je sudjelovalo više predstavnika organizacija civilnog društva s 

područja Grada Zagreba 

 



GRAĐANSKA INICIJATIVA NAROD ODLUČUJE I BORBA ZA PRAVEDNIJI 

IZBORNI SUSTAV 

- Kao dio Građanske inicijative Narod odlučuje sudjelovali smo u pripremi i organizaciji 

referendumskog izjašnjavanja za pravedniji izborni sustav 

- Sudjelovali smo u prikupljanju potpisa za građanski referendum za pravedniji izborni 

sustav u organizaciji Građanske inicijative Narod odlučuje od 13. do 27.5.2018. 

- Nakon predaje potpisa Hrvatskom saboru 13.6. nastavili smo aktivno sudjelovati u 

aktivnostima GI Narod odlučuje i borbi za pravedniji izborni sustav  

- Podnijeli smo detaljan i argumentiran komentar u javnoj raspravi o prijedlogu Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma kojim se želi dodatno 

otežati i spriječiti referendumske inicijative u budućnosti te izjednačiti građanske 

inicijative s političkim strankama 

 

RASKRINKAVANJE KORUPCIJE I POLITIČKE TRGOVINE 

- Portal Narod.hr je raskrinkao političku trgovinu na temelju koje je HNS-ov Boris 

Blažeković trebao postati konzul u New Yorku, nakon čega je predsjednica RH odbila 

potpisati Odluku o njegovom imenovanju 

- Proveli smo kampanju u kojoj smo tumačili ulogu Državnog odvjetništva, državnog 

odvjetnika i afera na razini ministara kroz pisanje portal Narod.hr i javne nastupe 

- Tumačili smo javnosti način upravljanja državnim firmama i njihovim novcem 

 

RAZOTKRIVANJE SPREGE MEDIJA I POLITIKE 

- Od 13. 1. do 4. 2. 2018. (tri tjedna) o udruzi U ime obitelji i dr. Željki Markić objavljeno 

je 389 članka koji iznose laži, poluistine i netočne interpretacije (povod: kolumna 

Narod.hr-a o kućnim ljubimcima). Zbog navedenih laži i kleveta o U ime obitelji te 

ugrožavanja njezinog djelovanja u civilnom društvu podnijeli smo prijavu Agenciji za 

elektroničke medije, Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora i 

Pučkoj pravobraniteljici te niz kaznenih prijava i tužbi 

- Upozoravali smo na politizaciju uloge Hrvatske izvještajne agencije te pristrano i 

neprofesionalno izvješćivanje o raznim temama, uključujući udrugu U ime obitelji: 

- U siječnju smo poslali demanti HINI koja je javnosti plasirala lažne optužbe 

LGBTIQ udruge Domino protiv U ime obitelji 

- U veljači smo poslali dopis članovima Upravnog vijeća Hine u kojem smo 

upozorili na činjenicu da je Hina u razdoblju od samo dva tjedna plasirala dvije 

lažne vijesti o U ime obitelji. 

- U srpnju smo uputili demanti HINI u vezi objave netočne vijest pod naslovom 

„Divjak: Skandalozna tužba U ime obitelji, Hrvatska posljednja u Europi uvodi 

informatiku kao obvezni predmet”, gdje se navodi da je U ime obitelji podnijela 

tužbu protiv Ministarstva znanosti i obrazovanja, što nije bila istina 

 



RAZOTKRIVANJE SPREGE ZNANOSTI I POLITIKE 

- Nakon što su sociolozi s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Petričušić, Čehulić i 

Čepo objavili “znanstveni članak” na engleskom jeziku pod nazivom “Stjecanje političke 

moći korištenjem struktura prilika: Analiza konzervativnog religijsko-političkog pokreta 

u Hrvatskoj”kojim su zloupotrijebili znanost u svrhu napada na djelovanje UIO i dr. 

Željku Markić, izradili smo stručnu i argumentiranu analizu neznanstvenog i ideološkog 

članka navedenih sociologa, podnijeli smo prijavu dekanu Pravnog fakulteta te smo 

informirali sociologe na sveučilištima i institutima u Hrvatskoj. U javnosti smo potaknuli 

raspravu o važnosti sprječavanja zlouporabe znanosti u ideološke svrhe. 

- U srpnju smo dostavili dopis glavnom uredniku časopisa Politička misao, Dejanu Joviću, 

u vezi objave članka autora Antonije Petričušić, Mateje Čehulić i Daria Čepe jer sadrži 

niz neistinitih, proizvoljnih i nepotkrijepljenih tvrdnji o U ime obitelji 

 

SUDJELOVANJA I GOSTOVANJA NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA I 

SKUPOVIMA 

- Održali smo treninge za predstavnike organizacija civilnog društva u Bruxellesu 

- Gostovali smo na prvoj međunarodnoj Pro-life konferenciji u Zagrebu 

- Sudjelovali smo na konferenciji o referendumu za zaštitu braka u Rumunjskoj 3.5.2018. 

- U lipnju smo sudjelovali na pro-life molitvenom doručku u Budimpešti 

- Sudjelovali smo na Svjetskom obiteljskom kongresu u Moldaviji koji je održan pod 

Visokim pokroviteljstvom predsjednika Moldavije 

- U srpnju smo sudjelovali na četverodnevnoj edukaciji za provedbu kampanja, javno i 

medijsko komuniciranje i zagovaranje održanoj u Rimu 

- Gostovali na konferenciji „Towards a family-friendly Europe” održanoj u Europskom 

parlamentu u Bruxellesu 

 

NEWS PORTAL NAROD.HR 

- Izvješćivali smo javnost i ukazivali na nepravedan i sramotan tretman Hrvatske 

nogometne reprezentacije, svjetskih viceprvaka, i pjevača Marka Perkovića Thompsona 

prilikom dočeka Vatrenih u Zagrebu od strane Vlade RH 

- Putem news portala Narod.hr kontinuirano informiramo građane o najvažnijim 

zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu pružajući informacije koje ne mogu naći na drugim 

portalima 

- Portal Narod.hr imao je u 2018. godini više od 52 tisuća posjeta dnevno i više od 1,5 

milijuna posjeta mjesečno, te je prema Alexi među deset najčitanijih news portala u 

Hrvatskoj 

- Redizajnirali smo news portal Narod.hr  

 

 

 



PODRŠKA PROSVJEDU U VUKOVARU 

- Podržali smo prosvjed u Vukovaru protiv šutnje institucija hrvatskog društva o problemu 

neprocesuiranja ratnih zločina u Vukovaru i drugim dijelovima Republike Hrvatske 

 

OBILJEŽAVANJE 5. GODIŠNJICE REFERENDUMA O BRAKU 

- U suradnji s eurozastupnicom Marijanom Petir organizirali smo konferenciju u 

Europskom parlamentu u Bruxellesu povodom 5. godišnjice referenduma o braku pod 

nazivom “5 godina od referenduma o braku – prvog narodnog referenduma u Hrvatskoj. 

Kako građanske inicijative oblikuju javne politike?” 

- Održali smo u prosincu donatorsku večeru U ime obitelji i proslavu 5. godišnjice 

referenduma o braku u hotelu Westin 

 

OBILJEŽAVANJE 70. OBLJETNICE OPĆE DEKLARACIJE O LJUDSKIM 

PRAVIMA 

- Proveli smo medijsku kampanju povodom 70. obljetnice Opće deklaracije o ljudskim 

pravima na portalu Narod.hr kojom smo podsjetili na činjenicu da se Opća deklaracija ne 

poštuje u svijetu te smo pozvali na poštivanje temeljnih ljudskih prava iz Opće 

deklaracije 


