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Vrijednosti
Povjerenje, sudjelovanje svih dobronamjernih dionika, suradnja, otvorena komunikacija,
pozitivan odnos prema ljudima i radu, odgovornost, zajedništvo u ostvarivanju zajedničkog
cilja
poštivanje vrijednosti i oblika ponašanja koji se temelje na toleranciji, nenasilju u svim
oblicima, otvorenosti i transparentnosti, međuetničkoj i kulturnoj toleranciji;
prihvaćanje bez obzira na dob, spol, rasu, nacionalnost, etničko porijeklo, političko
uvjerenje, religijsku pripadnost, bračno stanje, seksualnu orijentaciju, tjelesne osobine,
jezik, socioekonomski status i obrazovanje;
Članstvo u udruzi
Članom/icom Udruge može postati svaki građanin Republike Hrvatske, te svaka pravna
osoba, zainteresirana za rad Udruge ili pružanje pomoći Udruzi. Članovi Udruge mogu biti
stranci i strane pravne osobe, pod uvjetima utvrđenim Statutom udruge Žmergo i zakonom.
Članovi udruge mogu biti podupirajući, redovni ili počasni.
Podupirajućim članom Udruge se postaje dobrovoljnim pristupanjem, odnosno potpisivanjem
pristupnice, dok redovnim s 30 sati volonterskog rada godišnje. Počasnim članom Udruge
može postati osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge, a koju drugi članovi
predlože. Članstvo prestaje istupanjem, isključenjem. Udruga vodi popis članova.
Tijela udruge
Tijela Udruge su: Skupština, Upravni odbor, Predsjednik/ica, Dopredsjednik/ica i Izvršni/a
direktor/ica.
Više o tijelima Udruge i članstvu možete pročitati u Statutu Udruge Žmergo.
Volontiranje
Udruga posvećuje veliku pažnju volonterima i cijeni ukazano povjerenje građana spremnih
posvetiti dio slobodnog vremena u sudjelovanju u aktivnostima Udruge.
KODEKS udruge
Financiranje udruge
Žmergo se financira putem odobrenih projekata na javnim natječajima, a najznačajniiji
donatori od osnutka udruge su: Regionalni centar zaštite okoliša (REC), Institut otvoreno
društvo (IOD), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarsvo znanosti, obrazovanja i
sporta, Milieukontakt Oost-Europa, Nizozemsko veleposlanstvo, Američko veleposlanstvo,
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Academy for Educational Develpment (AED), Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva,
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Primorsko-goranska županija, Grad Opatija, Grad Rijeka,
Europska unija i dr.
Želiš postati naš član? Želiš volonirati?
Pridruži nam se!
Podupri Žmergo donacijom na: HR2524020061100263206
Ako želiš saznati što su udruge, kako funkcioniraju i općenito više o njima, predlažemo
čitanje letka kojeg je napravio Ured za Udruge Vlade RH: LETAK
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