
KRITERIJI ZA PRIJEDLOGE PROJEKTA DJEČJIH VIJEĆA HRVATSKE 
 

1. Projekt koji se prijavljuje treba biti participacijski projekt – projekt u kojem su djeca 
direktno uključena u donošenje odluka na teme bitne za njihov život i odrastanje te bi 
projekt trebao:  
- obuhvatiti planiranje s djecom i za djecu tako da se preporučuje da se djeca uključe već 

u prvoj fazi nastanka projekta 
- osvijestiti važnost, potrebu i korisnosti dječje participacije  
- voditi računa da su djeca ta koja najbolje znaju svoje potrebe i probleme te se u 

osmišljavanju projekta treba i polaziti od njihovog stajališta  
- dati djeci vodeću ulogu u procesu  osmišljavanja i pokretanja projekta dok je uloga 

odraslih samo pružanje potpore djeci  
- poticati i ostvariti suradnju i partnerstvo djece i odraslih u osmišljavanju i izvedbi 

projekta 
 

2. Pri razmatranju i odabiru tema i kategorije u kojoj će te prijavljivati projekt dječje 
participacije preporučuje se uzeti što konkretniju i pojavu povezanu sa svakodnevnim 
životom djece u zajednici jer djeca najbolje znaju i osjete što žele i što im je potrebno i 
najvažnije za njih.  
 

3. Kod definiranja sadržaja projekta i njegovih ciljeva potrebno je obratiti pozornost da se 
ovim projektom dječje participacije:  

 

� Promiču dječja prava, razvija dječja participacija u lokalnoj zajednici, razvija tolerancija, 

meñusobno razumijevanje i nenasilno rješavanja sukoba, potiču interkulturalne vrijednosti i 
pravo djece na različitost bez obzira na spol, nacionalnost, rasu, jezik, kulturu i socijalni status 
te gradi suradnja i partnerstvo izmeñu djece i odraslih   
 

� Doprinosi ostvarenju cilja prevencije svih oblika ovisnosti kod djece kao što su: droga, 

cigarete, alkohol, računalne igre i internet, facebook, ovisnost o kockanju ili igrama na sreću, 
poremećaj prehrane.  

 
Svoj projekt možete prijaviti u jednoj od te dvije kategorije koje ćete naznačiti u Prijavnici. 

 
4. Veći dio prijavljenog projekta trebao bi biti ostvaren do kraja 2013. godine. Projektom 

može biti provedena i jednokratna aktivnost koja će doprinijeti ostvarivanju potreba ili 
rješavanju konkretnog problema djece unutar vaše zajednice. Na Natječaj se ne mogu 
prijaviti projekti Dječjeg vijeća koji su već realizirani prijašnjih godina, već projekti koji će 
se realizirati do kraja 2013. godine.  
 

5. Svi prijedlozi projekata bit će vrjednovani od strane natječajnog povjerenstva sastavljenog 
od odraslih članova i djece. Po jedan projekt iz svake kategorije, ukupno 2 projekta, koji će 
biti ocijenjeni kao najoriginalniji, najkreativniji i najkvalitetniji bit će proglašeni i 
predstavljeni na 8. Susretu Dječjih vijeća Hrvatske, na godišnjem Savjetovanju Gradovi i 
općine – prijatelji djece povodom Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta u Zagrebu te u 
široj javnosti.  

 
6. Svako pojedino Dječje vijeće – sudionik u Natječaju može prijaviti samo jedan prijedlog 

projekta. Prijedlozi projekta dostavljaju se na Obrascu opisa projekta kojeg će te moći 
preuzeti na web stranicama Saveza DND: www.savez-dnd.hr.  

 
7. Rok prijave za prijedloge Vaših projekata dječje participacije do 15. ožujka 2013. godine. 

Obrazac opisa projekta s podacima o Dječjem vijeću i kontakt osobama dostaviti na 
adresu: Saveza društava Naša djeca Hrvatske,  Amruševa 10/IV, 10000 Zagreb (s 
naznakom „Naj-projekt Dječjeg vijeća“). Uz pismeni primjerak obvezatno je dostaviti i 
prijedlog projekta u elektronskom obliku (na CD-u). Svoje prijedloge možete dostaviti i 
elektronski na e-poštu: info@savez-dnd.hr 

 
 
 


