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POZIV NA PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I EDUKACIJU ZA PRIPREMU:  

„ALTERNATIVNOG IZVJEŠTAJA DJECE IZ DJEĈJIH VIJEĆA“ 

 
Poštovani/e voditelji/ice Dječjih vijeća, 

 

u kolovozu smo najavili, a sada Vas pozivamo da Vaše Dječje vijeće sudjeluje u izradi 

Alternativnog izvještaja o Konvenciji UN-a o pravima djeteta djece iz Dječjih vijeća u prilog 

poticanja i razvoja aktivnog sudjelovanja djece u Hrvatskoj.  
 

Ova će se aktivnost provoditi u partnerstvu Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Ureda 
UNICEF-a za Hrvatsku te uz aktivno sudjelovanje djece iz Dječjih vijeća i njihovih voditelja/ica-

mentora/ica.  
 

Cilj Alternativnog izvještaja djece je čuti, prikupiti, objediniti te publicirati njihova izvorna 

iskustva, a koja se tiču ostvarivanja prava djece na informiranje, izražavanje stavova i 

mišljenja te njihova aktivnog sudjelovanja u životu lokalne zajednice kao aktivnih članova i 

članica gradskih i općinskih Dječjih vijeća.   
 

Za pripremu i izradu Alternativnog izvještaja te prikupljanje dječjih prijedloga i metodu rada s 

djecom-vijećnicima, bit će organizirano predstavljanje projekta i edukacija za 
voditelje/ice/mentore/ice koja će se održati u petak 23. rujna 2011. godine u Uredu 

UNICEF-a Hrvatske, Radniĉka cesta 41/7 u Zagrebu s poĉetkom u 11,00 sati.  
 

Okvirni program edukacije: 

- predstavljanje ideje, ciljeva, strukture i područja/tema Alternativnog izvještaja 

- praktična radionica: primjena metode fokus-skupine u radu s djecom na osnovu 

pripremljenih Upitnika 
 

Planirano trajanje edukacije od 11 oko/do 16 sati, sa stankom za organizirani ručak. 
 

Na edukaciju su pozvani predstavnici iz svih Dječjih vijeća kojih je trenutno 24 u Hrvatskoj 

Molimo Vas da do utorka 20. rujna 2011. putem Prijavnog obrasca prijavite sudjelovanje 
jednog voditelja/ice, mentora/ice koji će u daljnoj provedbi projekta organizirati i provesti 

radionicu fokus-skupine s djecom iz Vašeg Dječjeg vijeća.  
 

Savez DND će iz projekta pokriti putne troškove dolaska te osobe. Stoga Vas molimo da u 

prijavi navedete cijenu povratne karte javnog prijevoza (autobus, vlak) od vašeg 

mjesta boravka do Zagreba.  

 

Napominjemo da je izuzetno važno da voditelj/ica koja će raditi s djecom u fokus-skupini, 

obvezatno prođe ovu edukaciju. Po tri predstavnika djece i voditelj/mentor koji sudjeluje u 

izradi Izvještaja bit će pozvani i na 7. Susret Dječjih vijeća Hrvatske koji će se početkom 
studenoga održati u Gradu Prelogu. Za sve aktivnosti u okviru ovog projekta Ured UNICEF-a 

osigurava troškove.  

 

U želji da prihvatite ovaj izazov i pridonesete provedbi ove aktivnosti, 
srdačno Vas pozdravljamo i veselimo se susretu. 
 

Projektni tim: 
Snježana Krpes, Savez DND Hrvatske 
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