br. 2/2012.
Stajališta

mr. sc. Ilija Rkman, predsjednik Potrošača - Hrvatskoga saveza udruga za zaštitu potrošača

Potrošač regulator razvoja gospodarstva
Pristupanjem EU za hrvatske građane mijenjaju se potrošačka prava
Hrvatski će korisnici usluga mobilne
telefonije profitirati od europskih
pravila o ograničenju cijena poziva
u roamingu koja će se tada primjenjivati i na hrvatske operatore što
znači da više neće biti strahovanja

od telefonskoga računa nakon povratka iz inozemstva.
Članstvo u Europskoj uniji imat će
pozitivne učinke za sve građane i
poduzetnike, ulagače, korisnike financijskih usluga. Povećat će se po-

nuda banaka, ali i ponuda proizvoda
i usluga nebankarskih financijskih
institucija. S tim u vezi posebna pažnja posvećena je osiguranju zaštite
potrošača i njihovog informiranja o
uslugama koje pružaju financijske ...

Cijeli članak na: www.civilnodrustvo.hr

Naš doprinos

Zagovaranje
Nagrada

Faca 2011. godine
Prema
izboru
čitatelja portala
Net.hr, dr. Lidija
Gajski je „Faca
2011. godine“.

ANST 1700, Split

Pomoć liječenim ovisnicima
Prije dvije godine udruga je osnovala socijalnu zadrugu Viva ANST u
kojoj je okupila 20 ljudi koji kroz zadrugu nude brojne fizičke poslove
Udruga ANST 1700 iz Splita nastala
je kao odgovor skupine liječenih
ovisnika na potrebe u području
liječenja i resocijalizacije liječenih
ovisnika. Većina članova udruge
nekoć su bili ovisnici.

Ona je informirala
javnost o načinu
funkcioniranja farmaceutske industrije. U svom djelu „Lijekovi ili knjiga o obmani“, dr. Gajski daje novo gledište na trgovinu zdravljem koja uzima maha u modernom dobu.

Uvidjevši kako nedostaje resocijalizacijskih programa i sadržaja za liječene
ovisnike samoorganizirali su se i tako je
započeo rad udruge. No, recesija je ozbiljno uzdrmala rad udruge i opstanak
socijalne zadruge - kaže Nikša Džanko,
predsjednik udruge.
Stoga su u udruzi krenuli u snažniju
kampanju i promociju socijalne zadruge
Viva ANST. Sa svakim novim poslom,

www.civilnodrustvo.hr

Dodijeljene nagrade
za poduzetništvo

omogućuje se uspješnija provedba ovog vrijednoga projekta.
“Apstinencija se lako uspostavlja, ali i održava, naročito u sredini u kojoj je ovisnički put započet. Nakon
što ovisnici prođu program liječenja u koji je uloženo velik trud, vrijeme i novac, uglavnom se pri povratku u zajednicu nađu na brisanom prostoru. Socijalna zadruga pomaže da apstinencija bude trajna“.

www.anst.hr

ACT Čakovec dobitnik prve nagrade socijalnog
poduzetništva u Hrvatskoj, a prvu nagradu
za socijalno poduzetničku ideju dobilo je
“Domaće mlijeko d.o.o.” iz Varaždina.

Intervju

Maja Sansović, predsjednica Udruge “Gledati srcem”

Kumstva u Africi

www.pomakonline.com

Prije nekoliko godina u svijetu je pokrenuta akcija ‘’Kumstva u
Africi’’ s ciljem potaknuti ljude na darivanje nekoliko stotina
eura godišnje za školovanje i prehranjivanje 1 djeteta u Africi.

Dianina lista

Vaša je udruga organizirala je smješten u sklopu Hrvatske
pomoć jednom selu u Tanza- katoličke misije Dakawa. Projekt
smo nazvali „Kamen po kamen,
niji. O čemu se radi?

Projekt dokumentarnog
filma Dianina lista osvojio je nagradu EAVE za
najbolji projekt.

www.kulturpunkt.hr

Posjetom Afrike pokrenula sam
jedan projekt sa prijateljicom
Željkom Čurin. Riječ je o izgradnji škole u selu Magogo, koji

cigla po cigla - škola u Magogu“. Za
izgradnju škole potrebno je 10000
ciglica, a zahvaljujući ljudima u Hrvatskoj sakupili smo ih 8700.

www.civilnodrustvo.hr
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24. siječnja 2012.
Građanska inicijativa

Osnovna škola Negoslavci, Negoslavci

Novi sjaj stare škole

U fokusu civilnog društva

Video intervju

Osnovnu školu u mjestu Negoslavci danas pohađaju 92 učenika koji polaze program na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine
pokrenuli su inicijativu da se u dvorištu škole
izgradi sjenica s klupama, napravi kameni putić i
okolo sjenice posadi cvijeće.
Bit će to mjesto za odmor, igru, učenje, mjesto
održavanja izvanučioničke nastave, likovna i glazbena kultura. A sjenica može biti i za odmor svakom stanovniku mjesta - kazao je prof. Danilovac.
Zahvaljujući podršci Zaklade Slagalica iz Osijeka
okoliš jedne od najstarijih škola vukovarskog kraja dobit će novi sjaj.

Naselje Negoslavci poznato je još od XV. stoljeća,
od 1901. godine imaju status općine, a osnovna
škola se spominje od 1759. godine kao jedna od
prvih škola na ovom području.
U osnovnoj školi smješten je i vrtić tako da je to mjesto vrlo živo i posjećeno tijekom cijeloga dana. Upravo stoga učitelji i ravnatelj škole Branislav Danilovac

http://os-negoslavci.skole.hr

Izložba

Ministrica zaštite okoliša i prirode Mirela
Holy uzburkala je duhove najavom ukidanja
skupljanja PET ambalaže, što je mnogima
služilo za krpanje kućnih budžeta, a nekima i
za kriminalne radnje.
U Intervjuu tjedna za Danas.hr objasnila detalje...
Pogledajte na: www.danas.hr

Redizajniran
split.com.hr

Hrvatsko dizajnersko društvo

Extra ordinary design
Izložba “EXTRA ORDINARY DESIGN - Prodajna izložba radionice inkluzivnog dizajna” otvarena je
u ponedjeljak, 23. siječnja u 20 sati u HDD galeriji.
Projekt Extra Ordinary Design spojio je
inkluzivni dizajn i socijalnu inkluziju, dizajnere, studente, proizvođače te nekoliko hrvatskih i britanskih strukovnih,
obrazovnih i humanitarnih organizacija.
Radovi timova Tim UPI, URIHO metal, URIHO keramika i URIHO tekstil, formiranih tijekom prošlogodišnje radionice održane u
travnju u HDD galeriji, osvojili su publiku i ocjenjivački sud na prošlogodišnjem Danu D te su osvojili prvu
nagradu! Izložba će trajati do 2. veljače, a više o izložbi, projektu i radionici saznajte na:

http://dizajn.hr

Istraživanja

Više od 7 godina zauzimamo prostor u splitskom cyber svijetu... Nakon 5 godina došlo
je vrijeme za još jednu temeljitu rekonstrukciju portala i postavljanje novih izazova!

http://split.com.hr

Idemo u EU!

Freedom House

Sloboda u svijetu opada
Samo 12 zemalja svijeta napredovalo je prošle godine
u području političkih prava i
građanskih sloboda, a 26 ih
bilježi pad, pa je stanje sloboda u svijetu u opadanju,
objavio je Freedom House.

režimima još od pada komunizma, Freedom House navodi da
je ono podjednako donijelo napredak, ali i pad u standardima
zaštite prava i sloboda na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi.
Najznačajnije pozitivne rezulIstičući da je Arapsko proljeće tate ostvarili su Tunis, Egipat i
bio najveći izazov autoritarnim Libija.

http://zaklada.civilnodrustvo.hr

Prema službenim podacima s više od 99%
biračkih mjesta, 66,27% birača glasalo je
ZA ulazak Hrvatske u Europsku uniju, a njih
33,13% bilo je PROTIV.

www.civilnodrustvo.hr
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