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ZAGREB - Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u subotu je 

na Uskršnjem druženju donatora, volontera i štićenika humanitarne 

organizacije "Dora" pozvala sve građane, koji to mogu da doniranjem 

udruzi pomognu potrebitim mladim ljudima jer je to ulaganje u budućnost 

Hrvatske. 

"Udruga 'Dora' financira se isključivo iz donacija i potrebno je svakodnevno javnost 

osvješćivati kako je oko nas mnogo potrebitih. Stoga pozivam sve građane koji su u stanju 

izdvojiti određeni dio svojih sredstava da pomognu udruzi, a time i potrebitim mladim 

ljudima jer to je ulaganje u našu budućnost", rekla je hrvatska predsjednica. 

Obećala je da će i osobno biti na pomoć Udruzi i mladima u Hrvatskoj. 

"Duboko vjerujem kako svako dijete mora imati jednake uvjete i prilike, 

imati sretno djetinjstvo", naglasila je te dodala da sustav socijalne stabilnosti i 

sigurnosti građanima mora osigurati temeljna socijalna prava i život dostojan 

čovjeka. 

Tijekom prošle godine "Dora" je u sklopu humanitarne akcije "Ţelim biti" prikupila 380 

tisuća kuna, te je dodijeljeno 58 godišnjih stipendija za srednjoškolce i studente iz cijele 

Hrvatske. Udruga je osnovana 1991. kako bi djeci civilnih ţrtva rata pomogla u školovanju, a 

zahvaljujući stipendijama do danas je školovano preko 6000 učenika i studenata. U gotovo 

četvrt stoljeća djelovanja udruga je donirala više od sedam milijuna eura. 
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Grabar-Kitarović izrazila je istinsko poštovanje, divljenje i duboku zahvalnost na toj pomoći, 

posebno istaknuvši program kumstva u kojem sudjeluju obitelji ili pojedinci koji su u 

mogućnosti financijski poduprijeti neko dijete iz potrebitih obitelji, kao i program 

stipendiranja učenika i studenata. "Vi ste kao anđeli čuvari i vjerujem da ste olakšali ţivot i 

školovanje brojnoj djeci. Vi ste primjer kako se svakodnevnim davanjem moţe pridonijeti 

boljoj Hrvatskoj", rekla je predsjednica Republike. 

Opunomoćena zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Vesna Kusin u svojoj je zahvali udruzi 

na njenom humanitarnom djelovanju istaknula riječi Marina Drţića "tko srce dava, dava 

cijelog sebe". "Jer, vi ste svi ovdje okupljeni sa svojim velikim srcima koja ste dali drugima", 

kazala je. 

Dodala je kako "Dora" zbližava sve one koji imaju i one koji nemaju, u interesu naše 

zemlje koja mora krenuti jednim boljim putem. "Stoga je neizmjerno važno da je naša 

predsjednica Grabar-Kitarović već u svom inauguracijskom govoru istaknula ono što 

nas treba povezivati - zajedništvo. Jer, samo zajedno možemo stvarno ići dalje", kazala 

je. 

Predsjednica udruge Jadranka Granić naglasila je da je strateški cilj udruge da se 

obrazovanjem bori protiv siromaštva i isključenosti među mladima, koji nisu krivi što dolaze 

iz obitelji ranjivih skupina. "Omogućimo mladima pristojno školovanje i standard ţivljenja, 

kako bi neopterećeno birali svoja ţivotna zanimanja i omogućimo im samostalan ţivot uz 

dostojan rad", pozvala je predsjednica udruge "Dora". 

Štićenici udruge mjesečno dobivaju 500 kuna, a u izjavi novinarima svoju su zahvalnost i 

pohvale na radu Udruge "Dora" izrazili student Tomislav Pavelić te srednjoškolac iz Gunje 

Mirsad Mahmutović.h 

 

D.B. 
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