
Rezultati istraživanja Europske studije vrednota*  
potvrdili su ono što se oduvijek zna:  
Obitelj je najveća vrednota.

Većina građana u Republici Hrvatskoj smatra da je  
za uspjeh braka i dobrobit obitelji ključna  
spremnost za raspravljanje o problemima  
koji se pojavljuju u odnosima između članova obitelji.

Dogovorom
kuću
gradimo.

Udruga Pragma* u svome radu podržava obiteljske vrednote,  

a kroz cikluse edukacija za majke i očeve posebnu pozornost 

posvećuje temama komunikacijskih vještina, odgoja djece, uskla  

đivanja radnih i obiteljskih obveza žena i muškaraca te poštene 

raspodjele kućanskih obveza. 

Više o ciklusu edukacija za obitelji na Pragminim stranicama:  

— udruga–pragma.hr  

— facebook.com/udrugapragma

Programske aktivnosti “Podrška obitelji u zajednici” provode 

se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i Središnjeg 

držav nog ureda za demografiju i mlade. Objavljeni sadržaj u 

isključivoj je odgovornosti udruge Pragma i ni pod kojim uvjetima 

ne može se smatrati kao odraz staja lišta Ministarstva zdravstva 

i Središnjeg državnog ureda za demo gra  fiju i mlade.

*https://europeanvaluesstudy.eu/



Zajedno 
držimo  
sva četiri 
kuta kuće.

Rezultati istraživanja Europske studije vrednota*  
potvrdili su ono što se oduvijek zna:  
Obitelj je najveća vrednota.

Većina građana u Republici Hrvatskoj smatra da je  
za uspjeh braka i dobrobit obitelji ključno  
uzajamno obavljanje poslova u kućanstvu.

Udruga Pragma* u svome radu podržava obiteljske vrednote,  

a kroz cikluse edukacija za majke i očeve posebnu pozornost 

posvećuje temama komunikacijskih vještina, odgoja djece, uskla  

đivanja radnih i obiteljskih obveza žena i muškaraca te poštene 

raspodjele kućanskih obveza. 

Više o ciklusu edukacija za obitelji na Pragminim stranicama:  

— udruga–pragma.hr  

— facebook.com/udrugapragma

Programske aktivnosti “Podrška obitelji u zajednici” provode 

se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i Središnjeg 

držav nog ureda za demografiju i mlade. Objavljeni sadržaj u 

isključivoj je odgovornosti udruge Pragma i ni pod kojim uvjetima 

ne može se smatrati kao odraz staja lišta Ministarstva zdravstva 

i Središnjeg državnog ureda za demo gra  fiju i mlade.

*https://europeanvaluesstudy.eu/



Naša su 
srca velika
k’o kuća.

Rezultati istraživanja Europske studije vrednota*  
potvrdili su ono što se oduvijek zna:  
Obitelj je najveća vrednota.

Većina građana u Republici Hrvatskoj smatra da su  
za uspjeh braka i dobrobit obitelji ključni  
međusobno poštovanje, uvažavanje,  
razumijevanje i tolerancija.

Udruga Pragma* u svome radu podržava obiteljske vrednote,  

a kroz cikluse edukacija za majke i očeve posebnu pozornost 

posvećuje temama komunikacijskih vještina, odgoja djece, uskla  

đivanja radnih i obiteljskih obveza žena i muškaraca te poštene 

raspodjele kućanskih obveza. 

Više o ciklusu edukacija za obitelji na Pragminim stranicama:  

— udruga–pragma.hr  

— facebook.com/udrugapragma

Programske aktivnosti “Podrška obitelji u zajednici” provode 

se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i Središnjeg 

držav nog ureda za demografiju i mlade. Objavljeni sadržaj u 

isključivoj je odgovornosti udruge Pragma i ni pod kojim uvjetima 

ne može se smatrati kao odraz staja lišta Ministarstva zdravstva 

i Središnjeg državnog ureda za demo gra  fiju i mlade.

*https://europeanvaluesstudy.eu/


