br. 6 / 2011.
Stajališta

Prof. dr. sc. Gojko Bežovan, CERANEO

Civilno društvo predvodi europeizaciju
Civilno je društvo u Hrvatskoj dugo
bilo nužno zlo, rezultati istraživanja
govore da je ono sada činjenica i
suvladar u brojnim društvenim procesima te da umnogome predvodi
procese europeizacije.
Slaba zauzetost za zajednicu
Ovo akcijski orijentirano i međuna-

rodno komparativno istraživanje*
pokazalo je da niska razina participacije građana u društvu i u zajednicama gdje žive slabim temeljem za
razvoj civilnog društva u Hrvatskoj.
Članstvo građana u organizacijama
civilnog društva ne raste, a volontiranje - dobrovoljni neplaćeni rad na

niskoj je razini. U lokalnim zajednicama, a i u društvu u cjelini među
civilno zauzetim građanima uvijek
se pojavljuju manje-više iste osobe.
Volonterstvo se ne ističe kao resurs
Potrebo je istaknuti da se volonterstvo ne ističe kao resurs koji bi mogao koristiti državnim ustanovama ..

Cijeli članak na: www.civilnodrustvo.hr

Naš doprinos Društvo za pomoć osobama s invaliditetom “Golubovi”

Nagrade
Nagrada

I novinarima nagrada

U povodu obilježavanja 2011. Europske godine
volontiranja, Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj u suradnji s Ministarstvom
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Republike Hrvatske i Hrvatskom mrežom
volonterskih centara raspisuje natječaj za
Novinarsku nagradu Europske godine volontiranja.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, a cilj je dati
priznanje hrvatskim novinarima koji pridonose podizanju svijesti o važnosti volontiranja. Natječaj je
otvoren do 31. listopada 2011. godine.
Cjeloviti tekst natječaja:

www.delhrv.ec.europa.eu

Izdavaštvo

Udruga MI

Povratak u svoju budućnost
priručnik za poslijeratni oporavak
Priručnik donosi model
kako se može pomoći
oporavku društva poslije nasilnog sukoba,
model je razvijen u Hrvatskoj, a moguće ga je
primijeniti i unaprijediti
bilo gdje u svijetu.
Stotine ljudi iz Hrvatske od 1996. godine
radilo je na ovom modelu i doživjelo ga osobno
duboko vrijednim, koristeći ga u obnovi stradalih
zajednica i cijele zemlje, koja je bila devastirana u
ratu. Priručnik je dostupan na:

http://zaklada.civilnodrustvo.hr

Prepoznaju nas na ulici!
Ustrajnim radom naša udruga je pokazala zajednici da su
osobe s mentalnom retardacijom ravnopravni i korisni članovi društva, da imaju pravo
živjeti, uz podršku, u svojoj
prirodnoj sredini - rekla nam
je Gordana Tomić, predsjednica Udruge.
Društvo za pomoć osobama s invaliditetom “Golubovi” u Županji
djeluje već deset godina. Cilj je na
početku bio izvesti osobe s invaliditetom iz kuća, dvorišta, na ulicu, među sugrađane, u zajednicu
u kojoj su rođeni. Za to je trebalo
puno truda, ustrajnosti, borbe s
predrasudama.
Ali, uspjeli smo - kaže Gordana
Tomić. “Danas nastupamo i na Šokačkom sijelu, odlazimo u kafiće, na izložbe, pripremamo prodajne
izložbe na našem korzu. Prepoznaju nas i pozdravljaju na cesti! A to je veliki uspjeh. Pokretačku snagu
našla sam u svome ocu, u vrijednostima koje smo živjeli u našem domu. Moj otac u djetinjstvu oštetio je
sluh, i unatoč invaliditetu završio je i srednju školu i fakultet i cijeli život predano se u našoj maloj sredini
borio za osobe invaliditetom. Ja sam taj put nastavila ustrajno se boreći protiv predrasuda, zato je naš
moto - Upoznajmo se, možda postanemo prijatelji!

Iz drugih medija

H-alter

Nuklearni
tsunami

Sve priče o nepogrešivim sigurnosnim sustavima nuklearki
sada su karikaturalno svedene
na panično zalijevanje i potapanje reaktora morskom vodom u nadi da će ih se tako uspjeti ohladiti. Još smiješnije mi
sada izgledaju podaci o vjerojatnostima takvih havarija koje
nuklearci redovito iznose na
svojim tribinama.

Nakon potresa u Japanu, nuklearne elektrane ponovo se pokazuju u svome punom sjaju, odnosno ukazuju na svoje pravo lice
koje je inače prikriveno dimnom zavjesom enormnih količina laži
i obmana kojima nas sustavno zasipa nuklearna industrija. ...

www.h-alter.org
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22. ožujka 2011.
Građanska inicijativa

Osnovna škola Barilović, Karlovac

Empatija mijenja svijet
pobjeđuje na natjecanju Moja prva knjiga s
taktilnom slikovnicom Vjeverica Marta i žir
Bocko, a uz financijsku podršku Nacionalne
zaklade ta je slikovnica i tiskana.

Ema Lasić uruđuje svoje svoju slikovnicu
Mirsadu Bečiroviću, tajniku Udruge slijepih grada Karlovca
Ema Lasić je sasvim obična djevojčica iz Osnovne
škole Barilović iz Karlovca koja se među svojim
vršnjacima izdvaja (samo!) ljubavlju i darom za
pisanje. Već u drugom razredu osnovne škole

Samofinanciranje udruga

Ana Grman, učiteljica male Eme, kaže da je slikovnica namijenjena za članove svih 27 udruga slijepih i slabovidnih osoba na području Hrvatske.
“Slikovnica će omogućiti slabovidnim roditeljima
čitanje priča zajedno sa svojom djecom”.
Jedno izdanje ove slikovnice već je u rukama
učenika Osnovne škole
Pećine, škole za slijepu
i slabovidnu djecu u Rijeci.
Mala Ema tu ne staje.
Druga knjiga je na pomolu. Osim nagrada,
ova djevojčica uči nas
kako pričicama “iz knjiga” i inicijativama
koje “pričice” spontano pokreću, da većom
empatijom možemo
poboljšati svijet u kojem živimo.

http://os-barilovic.skole.hr

ANST 1700

Pokreni se, promijeni se!
Udruga ANST 1700 iz Splita nastala je 2003. g. kao odgovor skupine liječenih ovisnika na potrebe u području liječenja i resocijalizacije liječenih
ovisnika. Većina članova udruge bili su ovisnici.

Od početaka rada u udruzi se razvijaju programi samofinanciranja. Počeli su u likovnoj radionici gdje je slikanje bilo radno okupaciona terapija. Budući da je slike
trebalo i uokviriti polako su se počeli izrađivati okviri za slike, velik broj različitih
ukrasnih predmeta, slika, suvenira i različitih rukotvorina koje izrađuju liječeni ovisnici uz suradnju i pomoć studenata Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu.
Kupovinom proizvoda pomažete resocijalizaciji ovisnika, a dostupni su na:

www.anst.hr

Hrvatski Crveni križ

Filantropija

Pomozimo Japanu
Crveni križ poziva na donacije koje će biti potpora humanitarnog djelovanja Japanskog Crvenog križa. Pomoći možete na www.hck.hr.

Isusovačka gimnazija

Za prognanike
Maturanti Isusovačke klasične gimnazije dobili su prvu nagradu na natječaju Delegacije
EU za projekt protiv stigmatiziranja izbjeglica, povratnika i prognanika.
Nagrađeni kažu da ih je potaknulo jer je riječ o
skupini kojom se danas rijetki u Hrvatskoj bave.

U fokusu civilnog društva

Sat za planet
Zemlju

WWF poziva građane Hrvatske da ugase svjetla u kućanstvima i tvrtkama 26.
ožujka u 20:30 sati.
Gašenjem rasvjete na Zidinama, grad Dubrovnik
će 26. ožujka sudjelovati u najvećoj volonterskoj
akciji na svijetu, pridružuju mu se Zadar, Osijek,
Split, Zagreb i još neki gradovi, koji će tako stati
uz bok velikim svjetskim metropolama koje posljednje subote u ožujku na sat vremena ugase
rasvjetu na svojim najupečatljivijim znamenitostima: Eiffelov toranj u Parizu, Buckinghamska
palača u Londonu, Opera u Sydneyu, berlinska Brandenbruška vrata, piramide u Kairu…

http://wwf.panda.org

Knjižara
Što čitaš?
Nakon nekoliko
godina rada bez
vlastitog prostora, otvorena je
knjižara Što čitaš?
Udružene su snage sa Sapunotekom. I dok Sapunoteka nudi širok izbor ručno rađenih prirodnih
sapuna i prirodne kozmetike, Što čitaš? uz sve
što inače ima u webshopu (knjige, majice, bedževi...) polako okuplja sve one koji vole sami izrađivati stvari - od torbi, odjeće, fanzina...

www.stocitas.org

Oprez s pivom!
Udruga Pragma je uputila prijedlog izmjena Prijedloga Pravilnika o reklamiranju piva Ministarstvu zdravstva. Pragma ističe da se u reklami
mora istaknuti da pivo sadrži alkohol; da nije za
mlađe od 18, da se ne smije povezivati u vezi s
profesionalnim ili amaterskim športom, da su reklame
na TV-u i radiju dopušene iza
21 sat. Rezultati istraživanja
za Hrvatsku pokazuju da 66%
mladih izjavljuje da je u Hrvatskoj vrlo lako nabaviti pivo.

www.udruga-pragma.hr
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