ZA stvarne promjene
ZA snažnu obitelj

Račun za uplatu donacija za UIO PD za izbornu promidžbu:
IBAN: HR18 23900011500096787 u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.

U pozivu na broj uplatitelji donacija trebaju upisati ili svoj OIB ili br. os. iskaznice, a stranci broj putovnice.

#UIOprojektdomovina
www.projektdomovina.hr

Projekt Domovina
je ostvariva vizija
Hrvatske.
Zašto U ime obitelji – projekt
Domovina izlazi na izbore?
• Djelovanje kroz civilno društvo
ima ograničen doseg. U ime obitelji
učinila je mnogo na području društvenog
aktivizma. Ali, bez suradnje s pozitivnim
snagama u Saboru nema korjenitih
promjena
• Političke strukture iznevjerile su
volju naroda – obiteljske i domovinske
vrijednosti protivno volji građana
• Model donošenja kratkoročnih
političkih programa je
neučinkovit – političke kaste sve u
državi planiraju na rok od 4 godine, koliko
traje jedan mandat. Zbog toga ne postoji
konstanta razvoja

Hrvatska za sljedeću generaciju:
kakvu Hrvatsku želimo 2030.
• Obitelj – zaštićena, podupirana, u skladu s
kršćanskim vrijednostima
• Narod – demografski obnovljena
Hrvatska, puna djece i mladih
• Pravedan i moralan pravni sustav iskorijenjena korupcija
• Snažno gospodarstvo – ljudi dobro žive
od svog rada
• Obrazovanje – 30% visokoobrazovanih
stanovnika Hrvatske
• Nacionalni ponos – utemeljen na
povijesnim istinama i Domovinskom ratu
• Duhovno obnovljena – pročišćena od
komunističkog mentaliteta

Usuglašene NACIONALNE INTERESE
treba zaštiti zakonom i kažnjavati
one koji djeluju protiv njih

Želimo živjeti u Hrvatskoj
kakvu su sanjale generacije naših
predaka, za kakvu smo se borili
u Domovinskom ratu i kakvu
želimo ostaviti našoj djeci

Tvoj glas ZA
U ime obitelji, glas je
za stvarne promjene!

Počnimo već od ovih izbora –
ostvarujmo viziju Hrvatske kroz Sabor,
kao što već činimo kroz civilno društvo
Kako ostvariti projekt Domovina – viziju Hrvatske kakvu želimo?

Usvojiti dugoročne i kratkoročne strategije izgradnje društva i države. Definirati i zaštititi
nacionalne interese. Uključiti građane u politiku i borbu protiv korupcije. Graditi civilno
društvo po mjeri građana, a ne interesnih skupina. Razvijati medije koji informiraju, a ne
krivotvore stvarnost

Ovo nam je važno: Zaštita braka i obitelji, pravedni izborni sustav i
preferencijalno glasovanje, sprječavanje i kažnjavanje korupcije, kvalitetno
obrazovanje i odgoj djece za vrijednosti, status majke odgajateljice, zaštita
dostojanstva svakog čovjeka – od začeća do prirodne smrti, neobvezan i pravedno
plaćen rad nedjeljom, briga i jačanje veza s Hrvatima izvan Hrvatske

