Podpora Programski deklaraciji in pristop h
Gibanju za otroke in družine.si
(Metka Zevnik in Aleš Primc)

Z izpolnitvijo obrazca izražam svojo podporo
Deklaraciji za upanje otrok in družin ter pripravljenost za sodelovanje
v Gibanju Za otroke in družine.si.

Priimek:_________________________________________________________________
Ime: ____________________________________________________________________
Letnica rojstva: __________________________________________________________
Ulica: ___________________________________________________________________
Poštna številka: __________________________________________________________
Kraj: ____________________________________________________________________
Elektronski naslov: _______________________________________________________
Mobilni oz. stacionarni telefon: _____________________________________________
Izobrazba: _______________________________________________________________
Delovne izkušnje: ________________________________________________________
S podpisom dovoljujem Gibanju za otroke in družine, da moje osebne podatke uporablja za potrebe
uresničevanja svoje dejavnosti in prejemanje pošte. Gibanje se zavezuje, da bo osebne podatke varovalo v skladu s predpisi.

Datum in kraj

Podpis

E-pošta: zaotrokeindruzine@gmail.com

K podpisu deklaracije Gibanja za otroke in družine povabite svoje domače in prijatelje!

Povzetek programske deklaracije
Gibanja za otroke in družine.si
(Metka Zevnik in Aleš Primc)
Programska deklaracija »Zaupanjeotrokindružin.si« obsega
38 točk. Za vodilo smo si vzeli geslo »UPAJMO.SI«. V Sloveniji je bilo
dovolj mencanja na mestu. Iz dneva v dan nas prehitevajo mnogi, ki so
bili pred desetimi leti v vseh pogledih za nami. To se kaže tudi v toku skoraj 10.000 mladih, ki ne vidi v Sloveniji več nobene perspektive za svoje življenje. Ni res, da se ne da nič
storiti. V našem Gibanju smo prepričani, da se, da. Še več – to smo dolžni storiti.
Na kratko:
1. V Slovenijo je potrebno vrniti spoštovanje življenja, materinstva in očetovstva, slovenske
kulture, dela, nedeljskega počitka in krščanstva.
2. Obstajata ženski in moški spol, mama in oče sta naravni prostor rojstva otroka.
3. Poseganje po življenju nerojenih otrok, bolnih in ostarelih je nesprejemljivo.
4. Slovenski zdravstveni in pokojninski sistem ter slovenska kultura lahko preživijo samo ob
bistveno večji rodnosti, kot jo imamo danes.
5. Vsi delavci morajo za svoje delo dobiti pošteno plačilo, ki zadostuje najmanj za dostojno
življenje, vključno s plačanimi prispevki.
6. V gospodarstvu, poklicnem in visokem šolstvu moramo zagotoviti razmere, da se bodo mladi lahko zaposlili v Sloveniji in jim ne bo treba s trebuhom za kruhom. Ustvariti je potrebno
pogoje za uspešno gospodarstvo, saj je to najboljša sociala.
7. Kmetijstvo in podeželje morata postati bistveni sestavni del državne pozornosti, ne pa odmaknjena na obrobje.
8. Starim staršem in upokojencem mora družba priznati njihov izjemen pomen ter jim omogočiti ustvarjalno življenje in varno starost.
9. Nič nam ne pomaga, če smo pridni, delavni in ustvarjalni, če nam eni lahko neovirano kradejo. Zato potrebujemo pravično pravosodje.
10. Varnost je pomembna in ni samoumevna, zato predlagamo ponovno uvedbo obveznega
samoobrambnega usposabljanja za fante.
11. Prenehajmo z negativizmom ter iščimo dobro in lepo v nas in okoli nas.
Več in bolj podrobno si preberite v celotni DEKLARACIJI ZA UPANJE OTROK IN DRUŽIN, ki je
dostopna na spletni strani: http://www.zaotrokeindruzine.si/programska-deklaracija/
Izpolnjen obrazec čim prej pošljite na naslov:

GIBANJE ZA OTROKE IN DRUŽINE.SI
p.p. 2056
1001 Ljubljana
www.24kul.si

www.zaotrokeindruzine.si
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