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Ključni ciljevi političke stranke PH vezani su za podizanje svijesti građana o važnosti građanskog
i političkog aktivizma u svim sferama života i rada i poticanje promjena negativnih trendova u
gospodarstvu i društvu. Ciljevi političke stranke PH temelje se na našim sljedećim načelima:
Poštivati svakog čovjeka, njegovo dostojanstvo, prava i slobodu, neovisno o njegovoj etničkoj i
vjerskoj pripadnosti, svjetonazoru, dobi, spolu, spolnoj orijentaciji, političkom uvjerenju i
socijalnom položaju.
Hrvatska treba biti država u kojoj će svaki građanin imati zajamčena prava na dostojanstvenu i
odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i socijalnu skrb.
Odgovorne funkcije neće moći obnašati oni koji su pravomoćno osuđeni za bilo koji oblik
kriminala i drugih protuzakonitih aktivnosti.
Domovinski rat je najsvjetliji dio naše ukupne, posebice novije povijesti. Prema hrvatskim
braniteljima ćemo se odnositi s poštovanjem i zahvalnošću.
U promjeni hrvatske stvarnosti i izgradnji bogatijeg i sretnijeg društva trebaju sudjelovati svi
njezini građani, bez obzira na vjeru, nacionalnu pripadnost, spol i rasu i moraju imati ista prava
kako pred zakonom tako i iste mogućnosti u svome samoostvarenju.
Obitelj je temeljna stanica hrvatskog društva u kojoj se odvijaju najvažniji procesi u odgoju i
razvoju svake osobe. Brak je isključivo zajednica muškarca i žene.
Sve je više pojedinaca i društvenih skupina koji su isključeni iz društva, a posebice iz donošenja
odluka i koji sve manje sudjeluju u raspodjeli društvenog bogatstva, što je neprihvatljivo.
Rad i život od rezultata rada jedna je od temeljnih vrijednosti i preduvjet stvaralaštva, zdravog
razvoja i formiranja ispravnog odnosa prema životu. Rad je danas obezvrijeđen, a bogaćenje preko
noći popularizirano i nameće se mladeži kao poželjan i uspješan obrazac života.

Usmjereni smo ka boljoj zaštiti okoline, zabrani uvoza GMO proizvoda i sjemena te proglašenju
Hrvatske „GMO free“ zemljom.
O prodaji državne imovine konačnu odluku mora donositi Hrvatski sabor uz prethodno
obrazloženje Vlade RH. Strateška imovina ne može se prodavati.
Demografski rast je presudno važan, a u tom smislu je potrebna nova politika razvoja ruralnih
područja i poljoprivrede.
PH se protivi svakom totalitarizmu i nasilju.
Za ostvarenje ciljeva utemeljenih na prethodnim načelima naš program rada biti će fokusiran na
slijedeće najvažnije segmente:
a) Pripreme za parlamentarne izbore u rujnu 2016. godine
b) Pripreme za lokalne izbore u svibnju 2017. godine
c) Ustrojavanje organizacijskih jedinica PH diljem Hrvatske
d) Uspostavljanje suradnje s drugim političkim strankama, udrugama i pojedincima čiji
su programi rada i razmišljanja kompatibilni našem programu i načelima,
e) Formiranje savjeta stranke Promijenimo Hrvatsku za pojedina područja,
f) Organizacija okruglih stolova, konferencija i tribina o najvažnijim gospodarskim i
društveno-političkim pitanjima i problemima,
g) Definiranje javnih politika,
h) Izrada strategije komuniciranja s javnošću i logističkih rješenja za PH.
Ad a) Tijekom rujna 2016. godine održat će se izbori za saborske zastupnike u Hrvatski Sabor. PH
će svoje aktivnosti tijekom narednog razdoblja usmjeriti na programsko i operativno planiranje te
na provedbu predizbornih aktivnosti. Aktivnosti PH će biti usmjerene na dvije glavne grupe
aktivnosti:

A) Aktivnosti pripreme Programa i programskih dokumenata. Ove aktivnosti uključuju aktivnosti
rada pojedinih ravnateljstava Stručnog vijeća te rad Odbora za pregovore i izradu programa.
B) Ustrojavanje i organizacija izbornih stožera PH po izbornim jedinicama te izrada akcijskih
planova. PH će tijekom ljeta 2016. godine posebnim Akcijskim planom Središnjice urediti i
regulirati izborne aktivnosti i postupke izbornog stožera i tijela PH na državnoj razini. Tim planom
konkretno će se odrediti sadržaji, aktivnosti, vrijeme događanja određenih aktivnosti, nosioci
aktivnosti za izradu i provođenje, suradnici u provođenju određenih radnji i postupaka i posebno
važan element plana, praćenje realizacije zadanih aktivnosti i radnji za svaku izbornu jedinicu

Ad b) PH će, po uzoru na model organizacije i priprema za parlamentarne izbore, razraditi detaljno
sve aktivnosti, kako programske tako i akcijske na lokalnoj razini kako bi što veći broj građana bio
upoznat s našim ciljevima i načinom rada.

Ad c) Razvoj mreže naših organizacijskih jedinica biti će vrlo zahtijevan posao. U tom smislu
ćemo realno procijeniti koje dijelove Hrvatske možemo „pokriti“ našim kapacitetima i resursima i
u tom smislu organizirati niz susreta, razgovora i koordinacija na mjesnoj, općinskoj, gradskoj i
županijskoj razini. Također ćemo posvetiti veliku pažnju animaciji novih članova i njihovoj
edukaciji za sudjelovanje na izborima.
Ad d) Suradnja s drugim strankama, udrugama i pojedincima znak je demokratičnosti u radu,
tolerancije različitih mišljenja i obogaćivanje naših članova glede novih iskustava, spoznaja i
informacija. Pokušat ćemo nuditi zajedničke programe kako bismo razvijali novi oblik političke
kulture i suradnje.
Ad e) Nijedna politička stranka ne može biti uspješna ukoliko se ne oslanja na znanost i obrazovne
institucije. Stoga će PH formirati savjete za gospodarstvo, zaštitu okoliša, javnu upravu i

pravosuđe, unutrašnju i vanjsku politiku, znanost i obrazovanje, zdravstvo i mirovinski
sustav, socijalnu politiku i demografiju. Prijedlozi, analize i njihova mišljenja biti će nam vodič
u koncipiranju integralnog programa rada i strategije upravljanja javnim politikama.
Ad f) Organiziranje različitih oblika javnih skupova imat će za cilj promociju naših politika,
programa i poruka koje se odnose na sve segmente društveno-političkog i ekonomskog sustava.
Glede znanstveno stručnog rada u 2016. godini održat će se sljedeća predavanja u različitim
formama organizacije:
1. Što sve treba poduzeti kako bi hrvatsko gospodarstvo krenulo stabilnim putem
razvoja i stabilnosti?
2. Monetarna reforma – ključna karika za uspjeh svih drugih reformi
3. Nužnost rekonstitucije hrvatske države i društva
4. Pravosuđe i javna uprava
5. Geopolitički i geoekonomski položaj Hrvatske u Europskoj uniji i problem migracija
6. Nova poljoprivredna politika – uvjet opstanka sela i demografske obnove
7. Nužnost promjene Izbornog zakona

Ad g) Definiranje javnih politika je zahtjevan cilj za čije ćemo ostvarenje angažirat vrsne
znanstvenike i stručnjake. Tu će biti obuhvaćen segmenti decentralizacije javne uprave, fiskalna
decentralizacija, zdravstvo, obrazovanje i znanost, kultura, mediji, zaštita okoliša, energetika itd.
Ad h) Strategija komunikacije s javnošću i logistička rješenja za kvalitetno funkcioniranje PH,
kako unutar stranke tako i prema građanima Republike Hrvatske, vrlo su važna za početak
uspješnog rada političke stranke. U tom smislu će se organizirati predavanja i treninzi kako
komunicirati s javnošću. Logistička rješenja imaju za cilj racionalno poslovanje, dobra
informatička podrška i način organizacije podružnica koji će omogućiti kvalitetnu komunikaciju i
pravovaljane informacije.

U tom smislu potrebno je kombinirati oblike djelovanja putem znanstveno-stručnog rada te
djelovanjem na terenu i putem medija.
Da bi se sve naveden aktivnosti ostvarile izradit će se i financijski plan kojim će se definirati realne
mogućnosti, izvori sredstava i načini njihove upotrebe.
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