Najava, podsjetnik i poticaj
svim osnovnim Društvima Naša djeca
za organiziranje tradicionalne akcije:

DJEČJI TJEDAN
7.-13.10.2013.
Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci. Svojim programskim
sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća najviše djece i odraslih u
gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva Naša djeca (DND).
Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana, zato ove godine
• počinje u ponedjeljak, 7. listopada 2013. – Meñunarodni dan djeteta
• završava u nedjelju, 13. listopada 2013.
Trajni ciljevi Dječjeg tjedna i ove godine su:
• usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s
djecom i za djecu,
• organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke
aktivnosti djece i za djecu,
• pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece,
• poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te i aktivnu participaciju
djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.
Za motto Dječjeg tjedna 2013. predlažemo da i dalje bude lijepa i prepoznatljiva izreka, koja
izražava odnos odraslih prema djeci:
• Ljubav djeci prije svega!
te da se dodatno u javnosti ističe i poruka, koja izražava glas djece:
• Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!
Uloga svakog Društava Naša djeca u Dječjem tjednu:
• osmisliti, pripremiti i u danima Dječjeg tjedna u svom gradu/općini uzorno provesti
odabrane programske aktivnosti s djecom i za djecu, te
• potaknuti druge udruge, ustanove i organizacije za djecu da i one svojim aktivnostima
obogate programe Dječjeg tjedna.

☺

PRIJEDLOZI ZA PROGRAMSKE SADRŽAJE DND U DJEČJEM TJEDNU 2013.

a) Zajedničke aktivnosti koje organizira svako DND:
1/ Javni skup djece i članova DND – simbolično obilježavanje početka Dječjeg tjedna: u
ponedjeljak, točno u podne, na glavnom trgu (ili u parku, na igralištu, kod neke znamenitosti
mjesta i sl.), okupljanje što većeg broja djece i članova DND. Tada se svi zajedno rukama
uhvatiti u jedan veliki krug, te složno i glasno izgovoriti moto Dječjeg tjedna ili neku drugu
odabranu poruku djece odraslima, a zatim neka djeca prisutnima gledateljima uručuju po
jednu na papiru prethodno napisanu dječju poruku odraslima.
2/ Posjet delegacije djece i članova DND Gradonačelniku, odnosno Načelniku općine – i taj
već tradicionalni, a važni dogañaj, treba pravodobno ugovoriti i dobro pripremiti, pa tada
prigodno i kratko izreći mišljenja i prijedloge djece i članova DND što da grad/općina učini u
narednoj godini za poboljšanje potreba i prava djece. Varijanta: pozvati
Gradonačelnika/Načelnika da s djecom provede dio dana u prostoru na kojem će djeca
inače organizirati svoje aktivnosti.
3/ Živimo zajedno u Europskoj uniji – Republika Hrvatska postala je punopravna članica
Europske unije, pozivamo Vas da i ove godine u danima Dječjeg tjedna naši Dječji forumi i
članovi DND organiziraju:
• javne radionice, putem kojih će se ostala djeca i odrasli upoznavati s ciljevima i
mogućnostima koje pruža život u EU,
• potaknuti uspostave suradnje i kontakte s djecom i srodnim udrugama u Europi
• organizirati susret s djecom iz drugih EU država koja žive u vašem kraju ili čiji roditelji
dolaze iz drugih EU zemalja kako se više saznalo o kulturi i običajima drugih te ujedno
prezentirala kultura i običaje naše zemlje, kraja iz kojeg dolazite.
Predlažemo da s ciljem njegovanja kulturnog i tradicijskog nasljeña organizirate:
• kreativno stvaralačke radionice za djecu i roditelje ( izrada suvenira vašeg kraja, izrada
tradicijskih igračaka),
• izrada narodnih nošnji vašeg kraja (npr. za lutke)
• igranje tradicijskih igara za cijelu obitelj
• pričanje priča vaših baka i djedova.
4/ Zajednička radna tematska sjednica članova DND i djece iz Dječjih foruma i Dječjih vijeća
– s dnevnim redom: Naš doprinos daljnjoj provedbi Nacionalnog plana aktivnosti za prava i
interese djece. Precizirati daljnje zadatke osobito u okviru poglavlja tog Plana: Odgoj i
obrazovanje, Zdravlje, Slobodno vrijeme i kultura djece, te u dvjema našim akcijama:
„Gradovi i općine prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici“.
5/ Nastupi djece i članova DND u lokalnim medijima i u široj javnosti - jako je važno, uoči
Dječjeg tjedna i osobito u njegovim danima, ugovoriti što više takvih nastupa u kojima ćemo
prikazivati stanje i potrebe djece, pozivati grañane da prisustvuju programima Dječjeg
tjedna, te da se učlanjuju u DND i ubuduće više pomažu dječje aktivnosti. Tome u prilog
vlastoručno izraditi plakate i druge vrste javnih poruka, te ih postaviti i dijeliti na
najfrekventnijim mjestima u gradu/općini.
6/ U godini koja je proglašena Europskom godinom čitanja na glas pozivamo Vas da se
uključite u kampanju „Čitaj mi“ čiji je cilj čitanja na glas djeci od roñenja.

EUROPSKA GODINA ČITANJA NA GLAS, 2013.
KAMPANJA „ČITAJ MI !“
Kampanju u Hrvatskoj zajedno organiziraju Komisija za knjižnične
usluge za djecu i mladež Hrvatskoga knjižničarskog društva,
Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatsko čitateljsko društvo,
Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti i UNICEF pod
pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih, a povodom Europske godine čitanja
naglas.
Brojna svjetska istraživanja pokazuju da djeca, kojoj roditelji i drugi skrbnici čitaju i pričaju od
najranije dobi, brže uče, bolje se snalaze u komunikaciji s drugima, razvijaju predčitalačke
vještine, što je izravno povezano s kasnijim uspjehom u školi i životu.
Kampanja "Čitaj mi!" ima za cilj poticanje roditelja i drugih odraslih da s čitanjem naglas
djetetu započnu već od njegova roñenja kako bi čitanje postalo dio svakodnevnog ugodnog
druženja roditelja i djece, te kako bi se stvorila posebna emocionalna veza izmeñu djeteta i
odraslog koji čita.
Predlažemo sljedeće aktivnosti:
• Zajedničko čitanje priča s našim bakama i djedovima
• Osnivanje Pričaonica za najmlañe pri osnovnim DND
• Osnivanje Kutića slikovnica pri osnovnim DND
• Naša prva slikovnica – kreativno stvaralačka radionica za predškolarce
• Knjiga na dar – darivanje djece slabijeg imovinskog statusa knjigama
7/ Podržimo i ove godine obilježavanje Meñunarodnog dana djevojčica

Opća skupština UN-a je na svom zasjedanju 21.12.2011. godine potpisala deklaraciju da se
11. listopada slavi kao Meñunarodni dan djevojčica.
Meñunarodni dan djevojčica proglašen je kako bi se naglasili jedinstveni izazovi i problemi s
kojima se suočavaju djevojčice u mnogim zemljama u razvoju te kako bi se prepoznala
jednaka prava djevojčica.
Diljem svijeta istraživanja su pokazala da djevojčice idu manje u školu, imaju manje pristupa
zdravstvenoj zaštiti i češće pate od loše ishrane, doživljavaju više zlostavljanja (seksualnog i
fizičkog) i češće se prisiljavaju na prerani brak, prodaju se kao seksualno roblje ili su češće
žrtve HIV-a.

Teme koje možete obraditi u vašim osnovnim DND, a odnose se na život djevojčica u
Hrvatskoj:
• Bulijima i anoreksija
• Pretilost
• Maloljetničke trudnoće
• Romske djevojčice – dječji brakovi kao kršenje ljudskih prava
- obrazovanje djevojčica
• Nasilje u vezama
• Rodni stereotipi
Neustrašiva Malala Yousafzai, pakistanska djevojčica, u mjesecu srpnju ove godine održala
je na svoj 16. roñendan govor u UN-u: "Ekstremisti se boje olovaka, knjiga i žena, nisu me
uspjeli ušutkati!"
Više o ovoj djevojčici možete saznati u dodatku kojeg vam šaljemo uz Smjernice.
b) Ostale dodatne raznovrsne lokalne aktivnosti
Očekujemo da svako osnovno DND, osim svima zajedničkih, samostalno i prema svojim
prijedlozima i mogućnostima odabere i provede što više svojih lokalnih aktivnosti s djecom i
za djecu.
Popularna je navika da svaki dan u Dječjem tjednu ima neku drugu, dominantnu vrstu dječje
aktivnosti. Tako na primjer, to mogu biti:
 Pokaži što znaš - prikazi dječjih vještina i spretnosti
 Provedba odabrane humanitarne akcije Djeca djeci
 Prigodne dječje priredbe i izložbe
 Izlet i druženje djece s područja više gradova/općina/županija
 Mala olimpijada - športske igre i natjecanja
 Zabavni i nagradni kvizovi za djecu i roditelje
 Dječji sajam i završno dječje veselje.
c) Koristite Dječji tjedan i za organizacijsko i programsko jačanje svog Društva Naša
djeca
 Za povećanje broja članova DND-a: redovnih, podupirajućih, djece kao nominalnih
članova, te i za pristupanje ustanova i drugih pravnih subjekata u članstvo osnovnoga
DND-a.
 Stvorite uvjete za osnivanje ili za povećanje broja novih Dječjih foruma i Dječjih
gradskih/općinskih vijeća, te za njihov bolji rad.
 Nastavite provedbu dviju naših dugoročnih akcija: (a) Gradovi i općine – prijatelji djece,
sve do dobivanja tog počasnog naziva, pa i aktivnosti nakon toga, a ako se vaš G/O još
nije uključio utječite na donošenje odluke, te (b) Za osmijeh djeteta u bolnici,
posjećujte Dječji odjel u vašem ili u obližnjem gradu sve dok ne dobije počasni naziv:
Prijatelj djece, ali i trajno nakon toga.
 Održavajte Tribinu (ili Okrugli stol) o pravima djeteta.
 Organizirajte Roditeljski domjenak, druženje roditelja i ujedno pružanje savjeta roditeljima
za postupke i odnose prema djetetu.
 Osmislite neki novi oblik aktivnosti DND-a, pa ideju i iskustvo podarite ostalim DND-ima.

☺

POZIVAMO VAS:
 Uključite što više djece, članova, suradnika i drugih grañana u pripreme i održavanje
Dječjeg tjedna 2013.
 Nadopunite ove Smjernice svojim idejama i prijedlozima, s Vašim mogućim lokalnim
akcijama i aktivnostima djece.
 Pozovite grañane vašega grada/općine da Vam se pridruže u izvedbi programa Dječjeg
tjedna, kao i u ostalim aktivnostima i akcijama u korist djece nakon Dječjeg tjedna.
 Obavijestite lokalne medije i širu javnost o svim dogañanjima i aktivnostima koje ćete
provesti u Dječjem tjednu i:
 Savezu DND dostavite: Program vašeg Dječjeg tjedna, a nakon njega i izvještaj o
provedbi - za trajnu arhivu/dokumentaciju.
Očekujemo da će Vam ova najava i prijedlozi biti poticaj i usmjerenje da počnete
samostalno smišljati i svoje prijedloge, te načine kako najuspješnije provesti
aktivnosti ovogodišnjeg Dječjeg tjedna.
Ujedno vas obavještavamo da će Izvršni odbor Saveza na sjednici u rujnu razmotriti
tijek priprema za Dječji tjedan 2013. i nakon sjednice dostaviti vam moguće nove
dopune i prijedloge.
Napominjemo da je u pripremi je plakat za Dječji tjedan 2013. koji će Savez DND
dostaviti na sva Društva Naša djeca u gradove i općine u rujnu ove godine.
(Smjernice priredile Sanja Škorić i Snježana Krpes u suradnji sa Stručnom službom Saveza DND, srpanj 2013.)

DODATAK
Neustrašiva Malala Yousafzai u UN-u:
"Ekstremisti se boje olovaka, knjiga i žena, nisu me uspjeli ušutkati!"

PAKISTANSKA školarka Malala Yousafzai, koju su talibani prošloga listopada, kada je
imala samo 15 godina, teško ozlijedili u napadu na školski autobus zbog njezine
kampanje za prava djevojčica na obrazovanje održala je danas inspirirajući govor u
sjedištu UN-a u New Yorku.
PAKISTANSKA školarka Malala Yousafzai, koju su talibani prošloga listopada, kada je
imala samo 15 godina, teško ozlijedili u napadu na školski autobus zbog njezine kampanje za
prava djevojčica na obrazovanje održala je danas inspirirajući govor u sjedištu UN-a u New
Yorku.

Prvi govor nakon napada održala je na svoj 16. roñendan pred više od 500 učenika i studenata
na posebnoj skupštini mladih. Neustrašiva zagovornica obrazovanja žena u govoru je pozvala
političare da hitno svoj djeci omoguće školovanje.
"Nakon napada na mene ništa se nije promijenilo, osim što su slabost, strah i beznañe
umrli."
Hrabra djevojčica rekla je da su "pokušaji da je se ušutka propali". U govoru je rekla da se za
nju nakon napada ništa nije promijenilo, osim što su "slabost, strah i beznañe u njoj umrli."
"Ekstremisti su se bojali te se i danas boje knjiga i olovaka. „Boje se žena", rekla je.
"Uzmimo olovke i knjige u ruke, one su najmoćnije oružje"
"Uzmimo olovke i knjige u ruke, one su najmoćnije oružje", rekla je. "Jedno dijete, jedan
učitelj, jedna olovka i jedna knjiga mogu promijeniti svijet. Obrazovanje je jedino rješenje.
Najprije obrazovanje", dio je njezina govora.
Pozvala je svjetske velesile da promijene svoje strateške politike u korist mira te dodala da se
bori za prava žena jer upravo one "najviše pate". Pozvala je političare da poduzmu hitne
korake kako bi svakome djetetu bilo omogućeno školovanje.
Malala je takoñer predstavila peticiju koju je potpisalo više od tri milijuna ljudi, kojom se
traži da generalni tajnik UN-a Ban Ki-moon javno zatraži omogućavanje obrazovanja svima.
Na skupštini je govorio i Ban Ki-moon koji je Malalu nazvao junakinjom. "Ona nas poziva da
održimo obećanje, ulažemo u mlade ljude i stavimo obrazovanje na prvo mjesto", rekao je.
Dogañaj nazvan Malalinim danom organizirao je bivši britanski premijer Gordon Brown, sada
UN-ov posebni izaslanik za globalno obrazovanje. "Slanje svake djevojčice i dječaka u školu
ostvarivo je do 2015. godine", rekao je. "Nemoguće je samo ako ljudi kažu da je nemoguće.
Malala kaže da je moguće - i mladi ljudi širom svijeta smatraju da je moguće", zaključio je.
Četvrtina mladih žena nije završila ni osnovnu školu
Oko 57 milijuna ljudi širom svijeta i dalje nema pristup obrazovanju, a četvrtina mladih žena
nije završila ni osnovnu školu, piše BBC.
Podsjećamo, najmlaña pakistanska junakinja napadnuta je i teško ozlijeñena kada se vraćala
kući iz škole u Mingori na sjeverozapadu Pakistana. Pogoñena je u glavu i vrat kada je
napadač pucao na školski autobus u koji je ulazila. Glasnogovornik pakistanskih talibana
potvrdio je BBC-u da su oni odgovorni za napad te da su se na napad odlučili jer je djevojčica
"promicala sekularizaciju".
Malala Yousafzai imala je svega 11 godina kada je počela pisati dnevnik, dvije godine nakon
što su talibani zauzeli njezin grad i naredili da se zatvore škole za djevojčice. Pod
pseudonimom Gul Makai pisala je o patnji pod vlašću militanata. Njezin identitet objavljen je
nakon što su talibani protjerani s tog područja pa je kasnije primila i državno odličje za
hrabrost te je nominirana za meñunarodnu dječju nagradu za mir. Više od svega bori se za
pravo na obrazovanje ženske djece.
Kada odraste želi studirati pravo i postati političarka. "Sanjala sam o zemlji u kojoj će
gospodariti obrazovanje", istaknula je jednom prilikom. Malala se nakon ranjavanja preselila
iz Pakistana u Veliku Britaniju gdje je mjesecima bila na terapiji. Sada živi u Birminghamu.
Preuzeto s interneta: Advance. hr

