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"Ulične svjetiljke" je časopis koji uređuju i prodaju beskućnici. Časopis je pokrenut u cilju
smanjenja broja beskućnika i poboljšanja njihovih životnih uvjeta. Izdavanje časopisa pokrenuo
je franjevački svjetovni red s Trsata, koji je prije godinu i pol otvorio prvo riječko prihvatilište za
beskućnike "Ruža svetoga Franje". Časopis možete naći na ulicama grada Rijeke, Osijeka,
Varaždina, Zagreba, a uskoro i ostalim gradovima diljem Hrvatske.

      

Cilj časopisa pokrenut od grupe riječkih entuzijasta je vratiti malog čovjeka sputanog
ekonomskim problemima ovog svijeta ponovo na noge i vratiti ga u život dostojna čovjeka.
Primjer za pokretanje časopisa pronašli su u Sloveniji, gdje se ovakav projekt do sada pokazao
više nego opravdanim, a od zemalja bivše države, sličan časopis postoji i u Makedoniji.
Odnedavno časopis je primljen i u Međunarodnu mrežu uličnih novina (INSP). Cijena je osam
kuna, od čega pola ostaje prodavaču dok se od druge polovice tiskaju novi primjerci.

  

Riječ urednika

  

Mnogi će reći kako se običan čovjek cijeli svoj život bori samo za dvije stvari: kruh i krov. Onda
kada u tome ne uspije društvo ga definira kao beskućnika. Razlozi zbog čega neko postane
beskućnik su mnogostruki, a najčešći su: nezaposlenost, rat, psihička nestabilnost ili,
kombinacija navedenoga. No, i ovi ljudi su dio društvene zajednice te kao takvi potrebni pomoći.

  

Siniša Pucić, urednik časopisa, diplomirani teolog koji živi u Rijeci, a od 2002. radi kao novinar
u Novom listu, te već pet godina pripada Franjevačkom svjetovnom redu, mjesnom bratstvu
Trsat

        

Donacija Udruge Medikus
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Udruga Medikus je za prodavače časopisa „Ulične svjetiljke“ koji satima stoje na zagrebačkim trgovima nabavila donaciju kompleta kapa, signalnih prsluka i majica s logotipom u karakterističnoj žutoj boji kako bi bili vidljiviji i prepoznatljiviji, te ih na taj način "osvijetlila" za prolaznike. 

Donacija je predana u nedjelju, 22.01. u Crkvi u Sigetu gdje se prodavači okupljaju, Margareti Vrban, koordinatorici volontera za Zagreb, te je dogovorena daljnja suradnja u humanitarnim akcijama.

 

  
      

Video reportaža - Ulične svjetiljke

  

              

  

Facebook grupa
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http://www.facebook.com/#!/groups/30207496983/

