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ORGANIZACIJA STRUČNIH PREDAVANJA I EDUKACIJA 

 

● U svibnju je održana Konferencija: “Izazovi EU – suverenizam, populizam i migrantska 

kriza” na kojoj su sudjelovali mnogi istaknuti stručnjaci, uz financijsku podršku 

Ministarstva vanjskih i europskih poslova. 

● Tribina “Kako komunicirati s medijima” održana je tijekom listopada u Rijeci i Bjelovaru. 

Polaznici su mogli podrobnije naučiti kako funkcioniraju mediji, kako se s njima 

komunicira te kako organizirati uspješne medijske konferencije i kampanje. 

● Edukacija za promatrače održala se u prosincu, uoči predsjedničkih izbora. Na treningu su 

promatrači mogli naučiti kako zapažati nepravilnosti, kako ih evidentirati te kako osigurati 

birališta od narušavanja demokratskog procesa. 

● Održana je edukacija za volontere i redare Hoda za život na kojoj su volonteri naučili 

organizirati velika okupljanja i održavati red i stabilnost na velikim skupovima. 

● Edukacija za medijske nastupe Hod za život naučila je volontere kako medijima što jasnije 

i preciznije prenijeti cilj i svrhu Hoda. 

 

HOD ZA ŽIVOT, OBITELJ I HRVATSKU 

 

● Sudjelovanje u organizaciji 4. nacionalnog Hoda za život u Zagrebu, Zadru i Osijeku 

 

POJEDINE ZAGOVARAČKE AKTIVNOSTI 

 

● U ime obitelji je u 2019. nastavila djelovati kao dio građanske inicijative Narod odlučuje 

na promjeni izbornog sustava. Predan je zahtjev za ocjenu ustavnosti saborskog zaključka 

o neraspisivanju referenduma te je održana kampanja za izbore za Europski parlament.  

● Kontinuirano putem portala Narod.hr zagovaramo zaštitu neradne nedjelje i osvješćujemo 

javnost da je većina radnika u trgovinama u Hrvatskoj primorana raditi, primjerice na 

blagdan Svih Svetih, 1.11., o čemu smo poslali priopćenje. Pozvali smo Vladu da u 

izmjenama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima omogući da blagdani 

i nedjelje budu neradni dani.  

● Na konferenciji za medije povodom izglasavanja Zakona o financiranju političkih stranaka, 

izborne promidžbe i referenduma, ukazali smo da financiranje referenduma treba urediti 

posebni zakonom i ne izjednačavati s financiranjem političkih stranaka.  

 

FILM NEPLANIRANO 

 

● U ime obitelji prevela je titlove filma Unplanned i organizirala njegovo prvo prikazivanje 

u Hrvatskoj u studenom, na kojem su gostovali redatelji filma Chuck Konzelman i Cary 

Solomona. 

 



SUDJELOVANJA I GOSTOVANJA NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA I 

SKUPOVIMA 

 

● Dr. Željka Markić sudjelovala je na 13. Svjetskom kongresu obitelji u Veroni koji se 

održavao od 29. do 31. ožujka. 

● Leadership summer school – Ljetna škola Forum Plusa koja se bavi temom vodstva i 

društvene uključenosti mladih katolika, održana je od 24. do 30. kolovoza na Sveučilištu u 

Splitu. Među govornicima ove Ljetne škole bili su dr. Željka Markić i Ivan Munjin iz U 

ime obitelji  

● U Šibeniku je od 26. do 28. travnja održan 3. Nacionalni studijski dani za djelatnike 

pastorala braka i obitelji, na kojem je sudjelovao Luka Mlinarić.   

 

NEWS PORTAL NAROD.HR 

 

● 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 2019. godini oko 50 tisuća posjeta dnevno i oko 1,5 milijun 

posjeta mjesečno, te je prema Alexi među 10 najčitanijih news portala u Hrvatskoj. 

 


