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PRO-LIFE AKTIVNOSTI 

 

• Organizacija Hoda za život  

- U suradnji s partnerskim udrugama pripremili smo i održavali Hodove za život u 5 

hrvatskih gradova: u Zagrebu 29.5., Osijeku 15.5., Imotskom 29.5., Slavonskom Brodu 

22.5., Sisku 12.6. 

- Zastave Hoda za život izvješene su na osam lokacija u gradu Zagrebu: Trg bana Josipa 

Jelačića, Trg Republike Hrvatske, Trg kralja Tomislava, Avenija Većeslava Holjevca (kod 

zgrade Ine), Avenija Većeslava Holjevca (pored spom. Granit koji pamti), uz Aveniju 

Dubrovnik, Trg Eugena Kvaternika, Ulica Hrvatske bratske zajednice (nadvožnjak Slavon. 

av.). 

• Redovito ažuriramo mrežne stranice (www.hodzazivot.hr) i društvene mreže Hoda za život 

(Facebook – 7 stranica i Instagram), promičemo zaštitu života od začeća do prirodne smrti.   

• Prevođenje pro-life članaka stranih portala i objava na portalu Narod.hr i Frendica.online. 

 

ZAŠTITA DJECE I OBITELJI 

 

• Podržali smo peticiju predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen kako bismo 

izrazili svoje neslaganje s uvođenjem “propisa koji priznaje roditeljstvo između država 

članica”, temeljem činjenice da Europski ugovori ne dopuštaju središnjim tijelima EU-a da 

se miješaju u materijalno obiteljsko pravo država članica. 

• Aktivno potičemo na roditeljstvo i promičemo najbolje mjere koje roditelji ostvaruju 

temeljem rođenja djeteta. 

• Ukazujemo na štetnost nametanja rodne idelogije za djecu – vezano za izgradnju njihovog 

spolnog i osobnog identiteta 

• Trajno zagovaramo najbolji interes djeteta – parvo djeteta i važnost na odrastanje u obitelji, 

te uloga i majke i oca u odrastanju i odgoju djeteta.  

• Ukazujemo na nedovoljnu brigu aktulane vlasti za obitelj, diskriminaciju trudnica i majki, 

lošu demografsku sliku, zalažemo se za pravo žena na usklađivanje poslovnog i obiteljskog 

života. 

• Prevodimo i pripremamo članke o roditeljstvu, obitelji i odgoju iz stranih medija i 

objavljujemo na portalu Narod.hr i Frendica.online. 

• Promičemo važnost uloge oca u životu djeteta, povodom Dana očeva, objavili smo 

prigodni video “Hvala ti, tata”, 

• Nakon provale na terasu g. Marka Perkovića Thompsona, kada je u kući bilo njegovo troje 

maloljetne djece, uputili smo upit Pravobraniteljici za djecu o pravnim i razvojno-

psihološkim posljedicama koje upad može ostaviti na djecu. 

 

 

PROJEKT E-RODITELJ 



 

• Ažuriranje i unaprjeđivanje mrežne stranice e-Roditelj  

- Na mrežnoj stranici e-Roditelj, koju je udruga objavila temeljem prikupljenih i obrađenih 

podataka krajem 2020. godine, roditelji mogu saznati sve informacije o potporama za rođenje 

djeteta koje pružaju jedinice lokalne i regionalne samouprave te kako ih ostvariti. Podaci su 

prikupljeni od 20 županija, 127 gradova, 428 općina, sistematizirani i objavljeni na mrežnoj 

stranici. U prvoj polovici godine smo ažurirali podatke vrijedećim podacima. 

- Održali smo dvije online konferencije koje su prenošene i objavljene putem Facebook stranice 

e-Roditelj.hr i na YouTube kanalu U ime obitelji i portala Narod.hr. Prva tribina održana je 12. 

veljače 2021. na temu „Zašto Hrvatska još nije država po mjeri obitelji?“, na kojoj je, među 

ostalima, sudjelovao demograf prof. dr. sc. Stjepan Šterc. Dana 26. veljače 2021. godine 

održana je druga online konferencija u zajedničkoj organizaciji s partnerskom Udrugom 4+ 

Cetinskog kraja. 

- U rujnu je započelo planiranje i izrada platforme e-savjetovalište u okviru mrežne stranice e-

roditelj, koja će imati nove sadržaje: videe, članke, recenzije dječjih knjiga i dr. Izrada 

platforme sufinancirana je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. 

 

RODITELJ ODGOJITELJ  

 

• Pokretanje projekta o uspješnosti mjere Roditelj odgojitelj 

- U prosincu smo započeli provedbu projekta „Roditelj odgojitelj - uspješna demografska mjera 

za Zagreb i Hrvatsku? Ispitivanje stavova korisnika” u kojem će se provesti anketno ispitivanje 

stavova korsnika mjere roditelj odgojitelj, analizirati rezultati i objaviti Izvješće s preporukama 

za poboljšanje Mjere. Projekt je sufinanciran od strane Grada Zagreba. 

• Podrška korisnicima mjere Roditelj odgojitelj u Zagrebu 

- Trajno provodimo kampanju na portalu Narod.hr za zadržavanje mjere roditelj-odgojitelj i 

proširenje na cijelu Hrvatsku. 

- Promovirali smo gradove koji imaju najbolje poticaje za obitelj i djecu  

- Temeljem izrađenih analiza podataka, primjedbama smo se uključili u javna savjetovanja 

Grada Zagreba o prijedlozima Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja i Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta. Primjedbe koje smo 

poslali su odbijene.  

- Dostavili smo gradonačelniku g. Tomislavu Tomaševiću dopis u kojem smo naveli pozitivne 

rezultate mjere roditelj odgojitelj. 

- Organizirali smo peticiju protiv ukidanja mjere Roditelj odgojitelj u Zagrebu. 

- Borimo se za mjeru Roditelj odgojitelj koju gradonačelnik Tomašević de facto ukida, iako je 

u predizbornoj kampanji obećao da neće zadirati u prava obitelji koje je već koriste - 5.800 

obitelji i 20.000 djece o kojima se one brinu u Zagrebu. Ostvarili smo suradnju s udrugom 

HURO i inicijativom U djeci je budućnost u zaštiti stečenih prava korisnika mjere Roditelj 

odgojitelj. Pozvali smo HDZ grada Zagreba da pruže svu pravnu, financijsku i drugu pomoć 



roditeljima koji koriste mjeru Roditelj odgojitelj u borbi za zaštitu njihovih prava i prava 

njihove djece. 

- Mons. Ivan Šaško i preč. Marko Kovač, primili su nas i predstavnice korisnikâ prava na mjeru 

Roditelj odgojitelj - predsjednicu i članicu Hrvatske udruge roditelja odgojitelja, izvršnu 

direktoricu ‘U ime obitelji’ te predstavnice inicijative “Djeca su budućnost” - koje su ih 

izvijestile o štetnosti ukidanja mjere Roditelj odgojitelj. 

- Podnijeli smo prijedlog Ministarstvu pravosuđa i uprave da po hitnom postupku provede 

postupak državnog nadzora zakonitosti odluke kojom su gradonačelnik Tomašević i Gradska 

skupština Grada Zagreba povratno ukinuli mjeru Roditelj odgojitelj. 

- Putem konferencije za medije 26.12. obavijestili smo javnost o pravnim koracima koje 

poduzimamo u zaštiti zakonskih prava roditelja odgojitelja – zatražili smo od ministra 

Malenice žuran inspekcijski nadzor u Gradu Zagrebu vezano za ukidanje mjere Roditelj 

odgojitelj. 

- Na portalu Narod.hr razotkrili smo lažna predizborna obećanja gradonačelnika Tomaševića o 

mjeri Roditelj odgojitelj. 

 

IZVJEŠTAJ O NAPADIMA NA KATOLIČKU CRKVU 

 

• Izvješće o netrpeljivosti i napadima na Katoličku crkvu 

- U svibnju smo izdali Izvješće o netrpeljivosti i napadima na Katoličku crkvu i katoličke 

vjernike u Hrvatskoj u 2020. godini - prvo takvo izvješće u Hrvatskoj. Izvješće je 

dokumentiralo sve brojnije napade na Katoličku crkvu i vjernike katolike koje provodi dio 

medija, političara i aktivističkih skupina specijaliziranih za napade na Katoličku crkvu 

(izražavanje mržnje i netrpeljivosti, medijske hajke, lažne optužbe, širenje lažnih vijesti i 

tvrdnji utemeljenih na predrasudama o svećenicima, redovnicima i redovnicama, biskupima i 

vjernicima, osporavanje obveze i prava biskupa, svećenika i redovnika da javno iznose stavove 

Katoličke crkve o društvenim pitanjima, napade na katolički nauk, provale u crkvene objekte, 

oskvrnuća i devastiranje crkvenih objekata i imovine i dr.). Izvješće je na vidjelo iznijelo 

svojevrstan društveni fenomen u Hrvatskoj – da se gotovo 90% građana izjašnjava katolicima, 

čineći većinu u smislu vjeroispovijedi, a istovremeno je ta većina izložena sustavnim 

napadima manjine.  

- Tijekom cijele godine prikupljali smo podatke o netrpeljivosti i napadima na Katoličku crkvu 

u tekućoj 2021. godini 

 

BORBA PROTIV CENZURE, NAMETANJA IDEOLOGIJE, ZASTRAŠIVANJA I 

SUŽAVANJA PROSTORA SLOBODE 

 

• Narod.hr 

- Među prvih 10 najčitanijih news portal u Hrvatskoj prema Alexa.com 

- Izvještavamo iz Sabora i donosimo izjave zastupnika  



- Oobjavljivanje članaka na portalu Narod.hr i urednička politika prema kojoj ima prostora za 

različita mišljenja građana i stručnjaka o koronavirusu i cijepljenju. 

- Razotkrivamo i nastavljamo pratiti kaznenu prijavu protiv RTL-ove novinarke Derifaj koja je 

upala u dom obitelji Perković, protiv koje je obitelj Perković podnijela kaznenu prijavu.  

 

• Frendica.online  

- Svakodnevno objavljujemo zanimljive članke o odgoju, obitelji, domu, zdravlju i drugim 

temama. 

• Pokušaji cenzure portala Narod.hr i Frendica.online 

- Borili smo se protiv pokušaja cenzure portala Narod.hr i Frendica.online od strane Faktografa 

i HND-a  

- U 2021. smo poslali 4 žalbe Faktografu. 

 

• Borba protiv sužavanja prostora slobode i nametanja ideologije 

- Područje Zakona o referendumu. 

- Područje Zakona o elektroničkim medijima. 

- Područje prava na slobodu vjeroispovijedi u epidemiji koronavirusa. 

- Izvještavali smo o napadima na Crkvu, vjernike i branitelje, istinu o Domovinskom ratu i 

komunističkim zločinima. 

- U političkoj smjeni ravnateljice Poliklinike za djecu i mlade u Zagrebu, prof. Buljan Flander, 

Narod.hr je razotkrio sljedeće: glavni urednik portala zanemarive čitanosti, radikalno-lijeve 

retorike koji je objavio desetak tekstova koji su sadržavali toliko neistina da im je sud zabranio 

daljnju objavu - utjecajan je član lijevo orijentirane platforme Možemo. Novinarka koja je 

pisala članke je u stvari zaposlenica HRT-a.  

- Zalagali smo se protiv prisile i za pravo na izbor kada je riječ o cijepljenju i COVID potvrdama. 

Objavljujemo stavove za i protiv cijepljenja – kako bi svatko donio odluku za sebe.  

- Objavljujemo informacije o događajima koje glavnostrujaški mediji prešućuju ili neistinito 

interpretiraju. 

- Unatoč međunarodnim sporazumima između Republike Hrvatske i Republike Srbije, kojima 

se jamči zaštita manjina, uvođenjem „bunjevačkog jezika“ ukazujemo da se dodatno želi 

oslabiti hrvatska manjinska zajednica u Vojvodini. 

- Ukazivali smo na ideološki uvjetovani pritisak na novoizabranog ravnatelja Dječje bolnice 

Srebrnjak prim.dr.sc. Darka Richtera. 

- Razotkrivali smo povezanost vlasti i određenih medija. 

- Tijekom cijele godine smo u podcastu "55 minuta kod Željke Markić" otvarali prostor za 

zanimljive teme i osobe koje nisu prisutne u glavnostrujaškim i ostalim medijima. 

 

DEMOKRACIJA, VLADAVINA PRAVA I BORBA PROTIV KORUPCIJE, POLITIČKE 

TRGOVINE I NEPOTIZMA 

 

• Nastavili smo se zalagati protiv korupcije, klijentelizma, nepotizma, vladavine elita, 

nekontroliranog raspolaganja državnim novcem, neprocesuiranja korupcijskih afera. 

• Razotkrivali smo političku trgovinu unutar vladajućih. 



• Pozvali smo građane da iskoriste svoje pravo da sudjeluju u lokalnim izborima i u 

odlučivanju o tome tko će biti na vlasti u hrvatskim gradovima, općinama i županijama te 

da odaberu onoga/onu koji je bolji i koji je bliži njihovim vrijednostima.  

• Na Narod.hr objavili smo ekskluzivne video snimke koje pokazuju kako je 12. kolovoza 

RTL-ova novinarka Danka Derifaj Mikolaš, penjući se ljestvama, provalila u dom obitelji 

Marka Perkovića Thompsona, jednog od najpoznatijih hrvatskih pjevača. Odgovarajući na 

neistine RTL-a i novinarke – objavili smo niz dokumenata koji dokazuju da je g. Perković 

vlasnik terase. Otvorili smo važno pitanje jednakosti svih pred zakonom i nedodirljivosti 

nekih medija i njihove zloupotrebe. 

• Ukazali smo da guranjem Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata vladajuća 

koalicija želi agresoru u Domovinskom ratu omogućiti stjecanje prava. 

 

ZAKON O REFERENDUMU 

 

- Povodom prvog čitanja Zakona o referendumu koji predlaže Vlada Hrvatskom 

saboru, ukazali smo javnosti na više velikih nedostataka ovog zakonskog prijedloga koji, 

u konačnici, ograničavaju mogućnost hrvatskim građanima da suodlučuju o važnim 

pitanjima u svojoj državi. 

 

NERADNA NEDJELJA 

 

• U povodu Međunarodnog praznika rada i blagdana sv. Josipa Radnika, pozvali smo Vladu 

da osigura slobodnu nedjelju, praznike i blagdane za zaposlenike u trgovinama, jače 

mehanizme zaštite svih radnika, a posebno žena koje se odlučuju na majčinstvo. 

• Zagovarali smo neradnu nedjelju objavama na društvenim mrežama. 

 

OSTALE AKTIVNOSTI 

 

• Potres na Banovini 

- Putem portala Narod.hr pozvali smo na pomoć stradalima u potresu na Banovini. 

- Na portalu Narod.hr donijeli smo video reportaže/razgovore sa stradalnicima potresa, 

volonterima Caritasa i predstavnicima lokalne vlasti. 

 

• Konferencija u Splitu 

- Izvršna direktorica U ime obitelji dr. Željka Markić gostovala je u prosincu na međunarodnoj 

konferenciji u Splitu pod nazivom “Konferencija o ljudskom dostojanstvu povodom 73. 

godišnjice objave Opće deklaracije o ljudskim pravima” u organizaciji poslijedoktoranda na 

Fakultetu društvenih znanosti, g. Bruna Petrušića.  

 

• Obrazovanje kod kuće 

Zagovarali smo omogućavanje obrazovanja kod kuće putem portala Frendica.hr. 



 

• Vjetoelektrana Krš-Pađene 

- Od  Europske komisije zatražili smo odgovore na pitanja vezana za projekt Krš-Pađene te smo 

zaprimili njihove odgovore. 

 

• Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije  

- Hrvatski sabor imenovao je početkom veljače vanjske članove 24 svoja odbora i 

Antikorupcijskog vijeća. Vanjskim članom Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije 

suzbijanja korupcije imenovan je, na prijedlog U ime obitelji, odvjetnik Krešimir Planinić.  

 

• LGBT ideologija 

- Donosili smo istinu o širenju ideologije LGBT lobija pod krinkom ugroženosti i diskriminacije 

LGBT populacije. 

- Ukazujemo da izglasani Zakon o elektroničkim medijima koji, uz dodatno ograničavanje 

slobode mišljenja i govora, uvodi  na mala vrata koncept rodne ideologije u pravni i obrazovni 

sustav RH, prema kojem bilo tko može biti rođen kao muškarac, a na temelju svojih osjećaja 

može se proglasiti ženom ili obrnuto. 

• Sredstva za financiranje rada 

- Provodimo on-line kampanje za prikupljanje sredstava za rad U ime obitelji i portala Narod.hr. 

- Prijavljujemo projekte na natječaje i javne pozive lokalne i regionalne samouprave, agencija, 

ministarstava i EU fondova. 

 


