Stranka U ime obitelji – projekt domovina

GODIŠNJI PROGRAM RADA
za 2016. godinu

1.

UVOD

Godišnji program rada stranke U ime obitelji – projekt Domovina za 2016. godinu izrađen je
temeljem Statuta Stranke te Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
Stranka U ime obitelji – projekt Domovina osnovana je 2015. godine, a svoje djelovanje u 2016.
godini planira ostvariti kroz sljedeće glavne aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•

Organizacija sjednica tijela stranke u skladu sa Statutom U ime obitelji – projekt
Domovina
Ogranizacija ogranaka stranke na području cijele Hrvatske
Povećanje broja članova
Izgradnja sustava financiranja
Detaljnija razrada programa stranke i izrada zasebnih programa na lokalnim razinama
Rad na terenu
Promocija stranke
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2.

Aktivnosti u 2016. Godini

2.1. Organizacija sjednica tijela Stranke u skladu sa Statutom U ime obitelji –
projekt Domovina
•
•
•
•

Sjednica glavne skupštine dva puta godišnje
Sjednica Predsjedništva dva puta mjesečno
Sjednica Nadzornog odbora dva puta godišnje
Sjednica Suda časti po potrebi ili dva puta godišnje

2.2.

Ogranizacija ogranaka stranke na području cijele Hrvatske

Jedan od glavnih ciljeva u 2016. godini je širenje i učvršćivanje stranke U ime obitelji – Projekt
Domovina kroz organizaciju ogranaka u svim hrvatskim županijama i u svim većim hrvatskim
gradovima i općinama.

2.3.

Povećanje broja članova

Osim širenja u teritorijalno smislu, plan je ojačati i proširiti stranku U ime obitelji – Projekt
Domovina povećanjem broja članova i to kroz:
• učlanjivanje novih članova prema propisanoj proceduri stranke
• povećanje broja simpatizera aktivnijim djelovanjem na terenu i jačom komunikacijom
kroz različite medije
• povećanje broja stručnjaka koji sudjeluju u radu stranke (posebno u izradi specifičnih
djelova programa stranke), a koji ne moraju nužno biti članovi stranke

2.4.

Izgradnja sustava financiranja

Stjecanje financijskih sredstava potrebnih za rad stranke U ime obitelji – Projekt Domovina
planira se kroz sljedeće izvore:
•
•

Donacije
Članarine
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2.5. Detaljnija razrada programa stranke i izrada zasebnih programa na
lokalnim razinama
Osnovni program stranke U ime obitelji – Projekt Domovina za cilj ima ostvariti Hrvatsku kao
zemlju blagostanja poželjnu za život i stvaranje obitelji, a to se može realizirati kroz:
1. Aktivnu gospodarsku politiku kroz reindustrijalizaciju uz mjere povećavanja domaće
proizvodnje, izvoza i zaposlenosti
2. Monetarnu reformu – afirmaciju hrvatske kune kao suverene valute
3. Demografsku obnovu
4. Poticajan i stabilan porezni sustav
5. Obrazovanje kao temelj snažnog i održivog gospodarskog rasta
6. Teritorijalni preustroj u funkciji gospodarske održivosti i efikasnosti
7. Reorganizaciju državne administracije
8. Uključivanje Hrvata izvan Hrvatske u život i rad ove zemlje
U 2016. godini cilj je detaljnije razraditi i konkretizirati svaku od navedenih stavki programa.
Jednako tako iste smjernice potrebno je preslikati na lokalnu razinu te svakom hrvatskom
građaninu osigurati optimalne životne uvjete u njegovoj sredini. Svaki hrvatski grad i općina
nose svoje specifičnosti sukladno svojim povijesnim, demografskim, geografskim i ekonomskim
obilježjima stoga je potrebno izraditi zasebne programe – planove razvoja i poboljšanja svakog
grada i općine.

2.6.

Rad na terenu

Rad na terenu pretpostavka je gore navedenog cilja širenja stranke na području cijele Hrvatske,
kvalitetnije unutarstranačke komunikacije, a posebno komunikacije s građanima. Stoga je
jedan od ciljeva stranke U ime obitelji – Projekt Domovina u 2016. godini pojačati organizaciju
rada na terenu kroz organizirane akcije, tribine, press konferencije te edukaciju članova i
simpatizera.

2.7.

Promocija

Promotivne aktivnosti U ime obitelji – projekt Domovina u 2016. godini uključuju:
1) Izradu i distribuciju tiskanih promotivnih i edukativnih materijala
2) Komunikaciju putem interneta:
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a. Društvenih mreža (aktivnija prisutnost na društvenim mrežama kroz objave
aktualnih tema te promociju rada stranke)
b. WEB stranice (dizajn i održavanje web stranice U ime obitelji – projekt
Domovina)
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3.

Terminski plan aktivnosti 2016.g.

Aktivnost
Organizacija sjednica tijela stranke u skladu sa
Statutom U ime obitelji – projekt Domovina
Ogranizacija ogranaka stranke na području
cijele Hrvatske
Povećanje broja članova

Izgradnja sustava financiranja
Detaljnija razrada programa stranke i izrada
zasebnih programa na lokalnim razinama
Rad na terenu

Promocija stranke

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

