Izvještaj o radu Saveza DND-a za 2015. godine

65. GODINA SAVEZA DND HRVATSKE
Savez društava Naša djeca Hrvatske je krovna udruga za djecu koja kontinuirano već punih 65 godina
svojeg djelovanja radi na dobrobit djece bez obzira na spol, nacionalnost, vjeroispovijest, dob, obrazovanje,
socijalni status. Svoj više od pola stoljeća dug vremeplov rada s djecom započeli smo 12. prosinca 1950.
godine kao društvena organizacija pod nazivom „Društva Naša djeca“ s ciljem „da se brine o cjelokupnom
životu djece, a naročito u njihovom vanškolskom vremenu i to za svu djecu do 14 godina“.Već početkom
1951. godine kulturni, zdravstveni, odgojno-obrazovni djelatnici, stručnjaci, građani, i prije svega entuzijasti pojedinaci započeli su s osnivanjima „Društva Naša djeca“ u gradovima i općinama. Svih ovih desetljeća
kontinuiranog rada Savez društava Naša djeca Hrvatske zalaže se za bolji položaj djece u društvu, zaštitu i
razumijevanje prava i potreba djece i njihovih roditelja, ističući koliko je važno pružiti mogućnost djetetu da
razvija sve svoje potencijale.
Od nacionalnih programa, a koji su uvršteni i u „Nacionalnu strategiju za prava djece u RH od 2014. do
2020. godine“ posebno ističemo četiri programa. To su akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ (od 1999.) i
„Za osmijeh djeteta u bolnici (od 1999.) te programi „Dječji forumi“ (od 1992.) i „Dječja vijeća“ (od 2000.) za
ostvarivanje prava djece i poticanje njihovog aktivnog sudjelovanja u lokalnim zajednicama.
Akcijama „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici“ podižemo standarde sustavne
skrbi za djecu u lokalnim zajednicama te poboljšavamo uvjete bolničkog liječenja djece, dodjeljujući
gradovima i općinama prestižne statuse gradova i općina – prijatelja djece, a bolnicama i dječjim odjelima
statuse bolnica/dječji odjel – prijatelj djece.
Aktivnostima „Dječji forumi“ i „Dječja vijeća“ potičemo djecu na edukaciju o pravima i obvezama iz
Konvencije UN-a o pravima djeteta te na njihovo aktivno sudjelovanje u odlučivanju zajedno s odraslima.
Ponosni smo na Nagradu „Grigor Vitez“ za tekst i ilustraciju u knjigama za djecu, jedinstvenu takve vrste u
Hrvatskoj, čiji smo osnivači i organizatori od 1967. godine.
Sve svoje programe, akcije i aktivnosti provodimo u partnerstvu i suradnji s brojnim organizacijama,
udrugama, ustanovama, lokalnim zajednicama, donatorima i sponzorima te našim najvećim bogatstvom mrežom osnovnih Društava Naša djeca udruženih u Savez.
Trenutno je u Savez DND-a Hrvatske udruženo 85 Društava Naša djeca diljem naše domovine, a u kojima
više od četiri tisuće vrijednih volontera svakodnevno radi s djecom u kreativnim radionicama, igraonicama,
radionicama dječjih prava, bolnicama, školama, vrtićima, knjižnicama, Dječjim forumima i Dječjim vijećima u
svojim lokalnim sredinama. U široj javnosti prepoznatljivi smo po brojnim akcijama i aktivnostima s djecom i
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za djecu na području dječjih prava i dječje participacije, slobodnog vremena, izvaninstitucionalnog odgoja,
rada s roditeljima, prevencije ovisnosti, promocije zdravlja, zdrave prehrane, kretanja i rekreacije djece,
odgoja djece za mir, toleranciju i nenasilje, kulture i dječjeg stvaralaštva te humanitarnog i volonterskog rada.
Svojim radom i aktivnostima Savez DND-a Hrvatske u ovih 65 godina obogatio je i uljepšao djetinjstva
brojnih generacija djece. Sretna, zdrava, samosvjesna i zadovoljna djeca izvor su radosti i snage obitelji,
društva i Saveza društava Naša djeca Hrvatske.

Prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić,
predsjednica Saveza DND-a Hrvatske

AKTIVNA DJEČJA PARTICIPACIJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI U 2015.

AKTIVNOSTI DJEČJIH VIJEĆA HRVATSKE

Projekt „Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici – rad Dječjih vijeća“ nastavak je višegodišnje
aktivnosti Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Dječjih vijeća i lokalnih zajednica na unaprjeđenju aktivnog
sudjelovanja djeteta u hrvatskim gradovima i općinama pri čemu je Savez i 2015. imao podršku Ministarstva
socijalne politike i mladih.
U okviru projekta u 2015. godini organizirane su ove aktivnosti:
Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća
Nastavljajući aktivnosti projekta Savez društava Naša djeca Hrvatska u suradnji s Dječjim vijećima i
partnerima na projektu i 2015. je godine (šesti put za redom) raspisao Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća.
Naj-projektima djeca iz Dječjih vijeća na svoju inicijativu, i uz pomoć odraslih realiziraju lokalne akcije i
aktivnosti za djecu kojima poboljšavaju život djece. Projekti su se mogli prijaviti u dvije kategorije: a) Projekti
za djecu usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava, nenasilnom rješavanju sukoba i
promicanju prava djece među djecom i odraslima i b) Projekti za djecu usmjereni prevenciji svih oblika
ovisnosti kod djece i podizanje razine svijesti o štetnosti droga, alkohola, cigareta, kockanja, prekomjernog
korištenja računala, Facebook-a.
Gospođa Sanja Škorić, dopredsjednica Saveza DND Hrvatske, na 11. Susretu Dječjih vijeća Hrvatske
dodijelila je priznanja i pohvale za Naj-projekte Dječjih vijeća u 2015. Članovi povjerenstva gospođa Sanja
Škorić, dopredsjednica Saveza DND Hrvatske, Barbara Jendrijev, dječja gradonačelnica Koprivnice i
Franceska Renner, članica DGV Opatija, najboljim su proglasili projekte (od ukupno 12 prijavljenih) projekt
Dječjeg vijeća Čakovca „I životinje su moji prijatelji“ i projekt Dječjeg vijeća Ogulin „Borbom protiv siromaštva
i socijalne isključenosti za dječja prava“. Te su projekte zainteresiranoj publici predstavili sami dječji vijećnici
Čakovca i Ogulina na 11. Susretu Dječjih vijeća Hrvatske u Koprivnici.
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11. Susret Dječjih vijeća Hrvatske

Od 22. i 23. svibnja 2015. u organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Grada domaćina Koprivnice
te uz suradnju Društva Naša djeca Koprivnica održan je 11. Susret Dječjih vijeća Hrvatske. Susret se odvijao
na imanju Sunčano selo u mjestu Jagnjedovec gdje su djeca imala prilike uživati na pravom starinskom
imanju i u pravoj domaćoj kuhinji. Susret je imao radno edukativni i zabavni sadržaju u kojem su djeca
vijećnici uživali. Na susretu su se okupili djeca i voditelji Dječjih gradskih vijeća iz Čakovca, Kutine, Našica,
Nove Gradiške, Ogulina, Opatije, Preloga, Pule, Rovinja, Tuhlja, Varaždina, Velike Gorice, Zaboka te
ovogodišnji domaćini iz Koprivnice.
Susret je svečano otvoren uz predstavljanje grada domaćina i pozdravni govor dječje gradonačelnice
Koprivnice, Barbare Jendrijev, predsjednice Društva Naša djeca Koprivnice, gospođe Jadranke Lakuš,
zamjenice gradonačelnice Koprivnice, gospođe Melite Samoborec i zamjenika župana Koprivničkokriževačke županije, gospodina Ivana Pala. Gospođa Sanja Škorić, dopredsjednica Saveza DND Hrvatske
potom je dodijelila priznanja i pohvale za Naj-projekte Dječjih vijeća u 2015.
Predstavnici 15 najaktivnijih Dječjih vijeća predstavili su se kroz prezentaciju rada na Malom sajmu Dječjih
vijeća. Na Malom sajmu je predstavljena kreativnost i marljivost članova Dječjih vijeća i njihovih
voditelja.Vijećnici DV-a uživali su u glazbenoj radionici na kojoj su se mogli upoznati sa starim tradicijskim
glazbalima i gdje su mogli izraditi piske za tradicijske puhačke instrumente. Održana je radionica igara,
lutkarska radionica, kulinarska radionica zdrave prehrane i likovno-kreativna radionica.
Voditeljica Susreta bila je dopredsjednica Saveza gospođa Sanja Škorić.
DJEČJI FORUMI

Dječji forum je aktivnost djece u slobodnom vremenu za upoznavanje i ostvarivanje prava djeteta. Polazište
za rad Dječjeg foruma je Konvencija UN-a o pravima djeteta, koja djeci, između ostalog, jamči pravo na
izražavanje svojeg mišljenja, pravo na zahtijevanje svih informacija, pravo na slobodno vrijeme i igru i pravo
na mirno okupljanje i na udruživanje. Prvi Dječji forumi u Republici Hrvatskoj osnovani su 1992. godine, a
trenutno u Hrvatskoj djeluje 50 Dječjih foruma.
U ostvarivanju rada Dječjih foruma neizostavna je uloga Saveza DND Hrvatske koji potiče rad Dječjih foruma
te je njihov nacionalni koordinator. Savez DND članove postojećih Dječjih foruma kao i voditelje i djecu koja
će se uključiti u rad novoosnovanih Dječjih foruma educira, informira i upoznaje s novim saznanjima u
promicanju i ostvarivanju prava djeteta i aktivnoj dječjoj participaciji u životu lokalne zajednice kao i u širim
razmjerima, te time doprinosi odgoju i obrazovanju djece za mir i nenasilno rješavanje sukoba te
demokratsko građanstvo.
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18. Susret Dječjih foruma Hrvatske
Zagreb je od 5. do 7. srpnja bio domaćin 18. Susreta Dječjih foruma Hrvatske. Organizator susreta je bio
Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske u okviru projekta „Dječji forumi – prilog promicanju i ostvarivanju
prava djeteta“ koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH.
Na Susretu je sudjelovalo pedesetero djece iz 12 Dječjih foruma iz svih krajeva Hrvatske koji su u raznim
radionicama i aktivnostima koje se bave tematikom dječjih prava prikazali svoja iskustva. Na 18. Susret
Dječjih foruma zbog svojeg aktivnog rada bili su pozvani Dječji forumi iz: Varaždina, Opatije, Kutine, Banove
Jaruge, Lovrana, Nove Gradiške, Ogulina, Preloga, Slatine, Tuhelja i Zaboka.

Kroz zajedničko druženje forumaši su izmijenili iskustva i prezentirali svoj rad, a po prvi put sudionici
Susreta mogli su sudjelovati u interaktivnoj igri „U potrazi za blagom – tko sve zna dječja prava“, kroz koju su
pronalazili, posjetili i upoznali institucije, urede i organizacije nadležne za ostvarivanja prava djece u
Hrvatskoj i Gradu Zagrebu. Tako su organizirane skupine djece i voditelja u potrazi za blagom posjetili Kuću
Europe, Savez DND-a Hrvatske, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Gradsku Skupštini grada
Zagreba na čelu sa Savjetom mladih grada Zagreba. Forumaši su saznali puno vrijednih informacija o radu
svih tih institucija i organizacija te o njihovoj ulozi u zaštiti dječjih prava, ali isto tako su postavljali i pitanja
domaćinima koji su ih dočekali na punktovima. Na kraju Potrage za blagom, djeca su rad svojih foruma i
društava predstavila i pravobraniteljici za djecu Ivani Milas Klarić. Kroz razgovor s Pravobraniteljicom su
iznijeli puno svojih ideja, ali i probleme koji ih muče.
I ovim putem zahvaljujemo svim partnerima i sponzorima na suradnji i podršci 18-og Susreta Dječjih foruma:
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Kući Europe, Gradskoj Skupštini grada Zagreba i Savjetu mladih
grada Zagreba, Uredu dječje pravobraniteljice, Hrvatskom Saboru i Odboru za obitelj, mlade i sport, hostelu
„Chillout“, Galeriji Klovićevi dvori i Kuli Lotrščak, Turističkoj zajednici grada Zagreba te Stanić Beverages
d.o.o.
Deseta zajednička sjednica Dječjih forumaša i zastupnika u Saboru RH

Trećeg dana Susreta Dječjih foruma Hrvatske, Dječji forumi su posjetili Hrvatski sabor gdje su sa
zastupnicima održali jubilarnu 10. Zajedničku tematsku sjednicu. Domaćin u Saboru je bio Odbor za obitelj,
mlade i sport. Na sjednici su svi Dječji forumi održali izlaganje o različitim temama – diskriminacija djece u
školi i obitelji, dječji stavovi o tome kako vlade troše novce, problem pješačkih staza, bodovanje glazbene
škole prilikom upisa u srednje škole, odgoj bez batina, pravo na besplatne udžbenike, predstavljanje lokalnih
projekata za lokalni razvoj, i drugo.
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Sjednicu je medijski popratila novinarska ekipa Al Jazeera-e, zatim Hrvatska televizija u emisiji „Dobro jutro,
Hrvatska“ i Hrvatski radio u emisiji „Čičak“.
Projekt „Dječjih foruma“ sufinanciran je sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a voditeljica
projekta bila je Sanja Škorić, dopredsjednica Saveza.
GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE
Akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ Središnji koordinacijski odbor Akcije provodi od 1999. godine i
kontinuirano je ostvaruje do danas. Središnji koordinacijski odbor čini 12 predstavnika iz Saveza društava
Naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Ureda UNICEF-a, gradova
Zagreba i Velike Gorice, Udruge gradova te Udruge općina. U ovoj akciji Gradovi/općine moraju zadovoljiti
većinu od 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece i tada stječu počasni naziv „Grad/Općina –
prijatelj djece“.
U Akciju se dobrovoljno uključuju gradovi i općine, a trenutno u Akciji sudjeluje 107 gradova i općina iz cijele
Hrvatske, a do kraja 2015. godine počasni naziv prijatelj djece stekao je 51 grad i općina. Tijekom 2015.
godine u Akciju se uključili su se novi gradovi i općine: Petrinja, Cres, Lepoglava, Sv. Križ Začretje i Viškovo.
U sjedištu Akcije (Savezu DND Hrvatske) komuniciralo se sa svim zainteresiranim G/O (onima koji već
sudjeluju u Akciji, kao i onima koji su u postupku uključivanja), kandidatima za ocjenjivanje te stručnim
suradnicima za provedbu aktivnosti. Sva dokumentacija iz G/O (izvještaji, izvedbeni planovi, startni upitnici, i
ostala dokumentacija) je analizirana te su pružane informacije o Akciji telefonski, e-poštom i dopisima.
9. Susret gradova i općina prijatelja djece u Jastrebarskom

Nastavljajući hvale vrijednu tradiciju organizirana Susreta gradova i općina – prijatelja djece, 17. listopada
2015. u Jastrebarskom je održan 9. susret gradova i općina prijatelja djece. Na svečanom otvaranju Susreta
sudionike su pozdravili predstavnici grada Jastrebarskog i lokalnih odgojno – obrazovnih ustanova,
predsjednica Saveza DND-a Hrvatske te predstavnica Ministarstva socijalne politike i mladih. Nakon
prigodnog programa svi sudionici su prošetali Perivojem Erdödy do Dječjeg vrtića Radost. Djeca su
sudjelovala u radionicama i igrama za djecu: Izrada modela Sunčevog sustava, Kako razdvajati boje?, Zašto
žirafa ima dugačak vrat? i Čarolija boja – bojanje plamena. Odrasli su poslušali predavanje o Inkluziji u
odgojno – obrazovnim ustanovama te Zaštiti i inkluziji djece izbjeglica i imigranata. Predavali su dr.sc.
Ljiljana Pintarić Mlinar, Jadranka Stojković, predstavnici MUP-a, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Centra za
mirovne studije.
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Naj-akcija 2015.

Dana 18. rujna 2015. na internetskim stranicama Saveza objavljen je poziv s kriterijima Natječaja za Najakciju 2015. Od svakog se grada i općine, koji sudjeluje u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece, očekuje da
u okviru svoje ukupne planirane godišnje aktivnosti odabere, osmisli i provede novu aktivnost, koju u toj
godini ocijeni najpotrebnijom i najkorisnijom za djecu.
Nakon provedene akcije, G/O dostavlja njezin opis i rezultate Središnjem koordinacijskom odboru koji
imenuje posebno Stručno povjerenstvo za vrjednovanje pristiglih akcija. Povjerenstvo je radilo u sastavu:
prim. mr. sc. Giovana Armano, speci. pedijatar, prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić i mr. sc. Katarina Milković.
Na osnovu prijedloga Povjerenstva, Središnji KO dodijelio je gradovima i općina javno društveno priznanje u
obliku posebne Povelje ili Pohvale za najoriginalnije lokalne akcije za dotičnu godinu. Dobivanje
Povelje/Pohvale donosi i dodatnu vrijednost pri konačnom ocjenjivanju za dodjelu prestižne natpisne ploče
da je dotični grad/općina – prijatelj djece ili za očuvanje već dobivenog statusa „prijatelj djece“. U 2015.
godini prijavljene su 44 naj-akcije iz 37 gradova i općina, a Povelje za uzorno provedene i originalne akcije
za djecu dobilo je 22 grada/općina. Povelje i Pohvale uručene su djeci i odraslim predstavnicima
koordinacijskih odbora gradova i općina na tradicionalnom Savjetovanju akcije „Gradovi i općine – prijatelji
djece“ održanom u Zagrebu povodom Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta.
Savjetovanje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“
U organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ 20.11. 2015. s
početkom u 10,00 sati, u Starogradskoj vijećnici Skupštine Grada Zagreba (Ulica Sv. Ćirila i Metoda 5)
održano je godišnje Savjetovanje koordinatora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Na Savjetovanju su
se okupili brojni predstavnici iz gradova i općina koji sudjeluju u Akciji te državnih, gradskih i općinskih tijela,
ureda i ustanova, djeca iz Dječjih vijeća i Dječjih foruma koji provode i podupiru ovaj program u Republici
Hrvatskoj. Skupu su nazočile i obratile se okupljenima – Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku
gospođa Valentina Otmačić i Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske gospođa Ivana Milas Klarić, a
gradonačelnik Grada Zagreba, gospodin Milan Bandić obratio se sudionicima u svečanom dijelu
Savjetovanja prilikom uručivanja Povelja i Pohvala za Naj-akcije. Na Savjetovanju članica Radne skupine
Ministarstva socijalne politike i mladih za izradu nacionalnih indikatora, dr. sc. Arijana Mataga Tintor
predstavila je okvir nacionalnih indikatora za dobrobit djece koji su fazi razrade. Osim na lokalnoj razini,
akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ cijelo ovo vrijeme razvija se i na nacionalnoj razini, doprinoseći
ostvarivanju nacionalnih mjera djelovanja za djecu, prije svega kroz „Nacionalnu strategiju za prava djece u
RH za razdoblje od 2014.-2020. godine“. Isto tako, akcija je aktivna i na međunarodnom planu kao dio
Europske mreže gradova prijatelja djece - hrvatski program „Gradovi i općine – prijatelji djece“ Europa vidi
među tri najkvalitetnija i najuspješnija.
U svečanom dijelu Savjetovanja podijeljene su Povelje i Pohvale gradovima i općinama za najuspješnije Najakcije u 2015. godini. Naj-akcije u svojim gradovima i općinama su prezentacijama predstavili: Jastrebarsko,
Karlovac, Koprivnica, Lipik, Mrkopalj, Nova Gradiška, Pleternica, Rovinj, Split, Vodice, Petrinja, Samobor,
Kutina i Zabok. Dobitnici prestižnog naziva “Grad/Općina – prijatelj djece” 2015. godine su gradovi Lipik i
Solin te općina Vidovec.
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Sporazum o partnerstvu Hrvatske zajednice županija i Saveza društava Naša djeca Hrvatske

Na izvještajnoj sjednici najvišeg upravljačkog tijela Hrvatske zajednice županija, kojom je predsjedavao
predsjednik Zajednice i šibensko-kninski župan Goran Pauk, potpisan je Sporazum o partnerstvu Hrvatske
zajednice županija i Saveza društava Naša djeca Hrvatske. Savez društava Naša djeca Hrvatske već
nekoliko godina nastoji potaknuti inicijativu Županije – prijatelji djece. Hrvatska zajednica županija
prepoznala je Savez kao partnera jer je hrvatska inicijativa Gradova i općina – prijatelja djece proglašena
jednom od najboljih na europskoj razini, uz bok onoj francuskoj i španjolskoj. Na Skupštini je prisutnim
županima i javnosti predsjednica Saveza DND-a Hrvatske prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić predstavila
akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ te dosadašnja postignuća Akcije u Hrvatskoj i svijetu.
Inicijativa Županije – prijatelji djece postoji već od 2007. godine po uzoru na akciju „Gradovi i općine –
prijatelji djece“ te će se partnerstvom s Hrvatskom zajednicom županija u 2016. krenuti u izradu kriterija
„Županija – prijatelja djece“ s ciljem omogućiti potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece priznatih
Konvencijom UN-a o pravima djeteta te poticati partnerstvo i dobro upravljanje među županijama u stvaranju
zajednica i društva prijatelja djece.
Promotivne, medijske i publikacijske aktivnosti o akciji G/O – prijatelji djece
Za sve aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora izrađeni su promotivni materijali, a za sva događanja
Središnji koordinacijski odbor slao je informacije za javnost. Aktivnosti gradova i općina redovito se objavljuju
na mrežnim stranicama Saveza u kategoriji „Riječju i slikom iz gradova i općina“ i na Facebook stranici
Saveza DND Hrvatske. Tijekom 2015. lokalne aktivnosti vezane uz akciju prezentirane su u lokalnim
medijima od strane koordinacijskih odbora Akcije u gradovima i općinama, a od promotivnih materijala tiskan
je i distribuiran u gradove i općine i na DND Glasnik Akcije 20-21 , 800 kom te mape u 1000 primjeraka.
Mjesečnim Newsletterom Saveza vijesti o ovoj i drugim akcijama dostavljane su građanima prijavljenim
putem internetske stranice.
Koordinatorica aktivnostima Središnjeg KO-a Akcije u Savezu DND: Snježana Krpes, savjetnica.
ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI
Već 16 godinu nastavljena je višegodišnja (od 1999.) stručna i društvena aktivnost u cilju promicanja
suvremene humanizacije bolničkog liječenja djece. Vodeće tijelo Akcije čini 13 članova Središnjeg
koordinacijskog odbora akcije, po 3 predstavnika iz: Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatskog
društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Pedijatrijskog društva hrvatske udruge medicinskih sestara, te
po 1 predstavnik/ca iz Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva
socijalne politike i mladih. Tijekom 2015. godine KO je održao ukupno 6 (od čega jednu dopisnu) sjednica.
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U Akciju je uključeno 37 bolnica/dječjih odjela u Hrvatskoj, a u njima sve medicinsko i bolničko osoblje te sva
hospitalizirana djeca, njihovi roditelji i brojni vanjski stručni suradnici-volonteri. Sudionici akcije „Za osmijeh
djeteta u bolnici“ provode 123 programska zahtjeva/propozicije, te kad to uspiju provesti i Prosudbene
komisije to utvrde, dobivaju prestižni naziv: Bolnica/Dječji odjel – prijatelj djece.
U 2015. godini prestižni nazivi bolnicama/dječjim odjelima: Odjel za pedijatriju Opće bolnice Ogulin, Dječji
odjela Opće bolnice Karlovac, Dječji odjel Opće bolnice Bjelovar i Pedijatrija Opće bolnice Koprivnica.
Donacija tvrtke Fructal Savezu društava Naša djeca Hrvatske iz 2014. rezultirala je novim igračkama na
bolničkim odjelima u 2015.

U ožujku i travnju 2015. u ukupno 6 bolnica/pedijatrijskih odjela u Čakovcu, Dubrovniku, Osijeku, Rijeci,
Sisku, Varaždinu i na Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu realizirana je Fructalova donaciju Saveza u
iznosu od za akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“. Donacija je namijenjena kupnji igračaka za djecu nižeg
uzrasta na dječjim odjelima i bolnicama uključenim u akciju.
Microsoft-ova donacija za opremanje Roditeljskog kutka na pedijatriji bolnice Rebro

Tvrtka Microsoft Hrvatska 3. travnja je Savezu društava Naša djeca Hrvatske predala donaciju od 30.000
kuna prikupljenih u akciji „Najveći selfie u Hrvatskoj“, namijenjenih opremanju kutka za roditelje Klinike za
pedijatriju Rebro KBC-a Zagreb.
Ivan Vidaković, direktor Microsofta Hrvatska predao je donaciju Sonji Borovčak, dopredsjednici Saveza
društava Naša djeca Hrvatske, uz prisutnost Dragice Beštak, glavne sestre Klinike za pedijatriju Kliničkog
bolničkog centra Zagreb te pjevačica Lane Jurčević koja podržava ovaj humanitarni projekt od njegovog
početka.
Tijekom trajanja kampanje „Najveći selfie u Hrvatskoj“ Lana Jurčević kao i ljudi iz cijele Hrvatske objavljivali
su svoje originalne selfie fotografije na stranici www.office365selfie.comte na Facebooku, Twitteru i
Instagramu. Kod objavljivanja fotografija koristili su oznaku #1TBCRO čime su fotografije pohranjene na
Office 365 OneDrive-u, prostoru za pohranu podataka u oblaku. Budući da je OneDrive prostor za pohranu
veličine jednog terabajta, bez problema je na njemu «spremljeno» ukupno 3157 prikupljenih selfija.
Akciju su, osim Lane Jurčević, u posljednjih nekoliko mjeseci podržale mnoge poznate osobe poput Ive
Balaban, Larise Navojec, Iris Androšević Pinjuh, Ane Begić i Ive Mihalić.
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Humanitarna akcija „Zajedno za osmijeh djeteta u bolnici“

Od 25. travnja do 25. svibnja trajala je velika humanitarna akcija „Zajedno za osmijeh djeteta u bolnici“, u
kojoj su se prikupljala sredstva za nabavku sklopivih fotelja/stolaca koji će omogućiti roditeljima cjelodnevni
boravak uz svoje bolesno dijete u bolnici što je osobito važno za dojenčad, malu djecu te u teškim i hitnim
slučajevima. Svoj doprinos ovoj akciji dali su brojni građani svojim pozivima na humanitarni broj, gradovi Split
i Rovinj te mnoge tvrtke i teleoperateri: IDM Music, Dancing Bear naklada, Aquarius Music Publising, Mars
Music, Croatia records, Hrvatski Telekom, Privredna banka Zagreb, ALERT, Brandoctor, Metronet
telekomunikacije, Terrakom, H1 telekom, VIPnet, Tele2, Iskon Internet, OT-Optima Telekom, Softnet, Amis
Telekom, Auto Krešo trgovina i SeekandHit Internet marketinška agencija ALERT. Ukupno je u humanitarnoj
akciji „Zajedno za osmijeh djeteta u bolnici“ prikupljeno ukupno 836. 641.11 HRK, a najveći dio sredstava
prikupljen je u HRT-ovom humanitarnom tjednu i završnoj emisiji “Uz nas niste sami”, humanitarnom
medijskom projektu HRT-a. Humanitarnu akciju „Zajedno za osmijeh djeteta“ i završnu emisiju „Uz nas niste
sami“ podržala je predsjednica RH gospođa Kolinda Grabar-Kitarović i brojne ugledne osobe iz javnog života
koje su bile u call-centru, kao i natjecatelji „The Voice-a“ i brojne pjevačke zvijezde u humanitarnom koncert
u okviru emisije „Uz nas niste sami“.
Tematsko Savjetovanje „Osuvremenjeni nastavak provedbe propozicija akcije Za osmijeh djeteta u bolnici na
temelju europskih standarda tijekom bolničkog liječenja djece“

Središnji koordinacijski odbor akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici 10. lipnja 2015. organizirao je tematsko
Savjetovanje „Osuvremenjeni nastavak provedbe propozicija akcije Za osmijeh djeteta u bolnici na temelju
europskih standarda tijekom bolničkog liječenja djece“ u Klinici za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16.
Savjetovanju su nazočili predstavnici bolnica/dječjih odjela koji sudjeluju u akciji „Za osmijeh djeteta u
bolnici” te predstavnici Društava Naša djeca i drugih ustanova i udruga koji svojim iskustvom i prijedlozima
aktivno pridonose promicanju i primjeni suvremenih načela humanizacije tijekom bolničkog liječenja djece u
Republici Hrvatskoj.
Na Savjetovanju su istaknuta dostignuća akcije u proteklih 16 godina, ali je naglašeno kako ova hvale
vrijedna akcija treba napraviti i novi iskorak. Mr. sc. dr. Marija Hegeduš-Jungvirth sudionike je upoznala s
novim osuvremenjenim propozicijama akcije u predavanju „Što treba postići za dobivanje počasnog naziva:
Bolnica – prijatelj svakom djetetu“. Prof. psihologije Iva Prvčić istaknula je važnost roditeljske prisutnosti u
bolničkom liječenju djece. Gospođa Nataša Bijelić, diplomirana socijalna radnica, predstavila je doprinos
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socijalnog radnika stručnom medicinskom timu te socijalne aspekte prava djeteta u bolnici. Dr. Dubravka
Lipovac govorila je o bolničkoj brizi za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi prema načelima holističkog
pristupa. Gospođa Đurđica Dropuljić, nastavnica predškolskog odgoja, predstavila je primjer dobre prakse u
varaždinskoj bolnici koja već dugo uspješno surađuje s brojnim volonterima koji kroz radionice, priče, pjesme
i predstave bolesnoj djeci vraćaju osmijeh na lice. Prof. dr. Josip Grgurić govorio je o novim izazovima i
svjetskim trendovima u bolnicama koje promiču zdravlje djece i o salutogenezi – proučavanju čimbenika koji
djeluju na očuvanje zdravlja. Nakon izlaganja održana je rasprava u kojoj su sudionici ukazivali na probleme
iz prakse i njihovo rješavanje, a u zaključnoj riječi prof. dr. Salihagić Kadić upoznala je sudionike s
postignućima humanitarne akcije „Uz nas niste sami – Zajedno za osmijeh djeteta u bolnici“ te je prisutne
potaknula za nastavak provođenja osuvremenjenih propozicija akcije.

Seminar za voditelje i organizatore igara i društveno-zabavnih aktivnosti za djecu u bolnicama

U Zagrebu, u dvorani Chilloutka u Ilici 15, održan je dvodnevni (17.-18. srpnja 2015.) seminar za voditelje i
organizatore društveno-zabavnih aktivnosti za djecu u bolnicama. Seminar je održan uz potporu Ministarstva
zdravlja u okviru akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“. Program Seminara sadržavao je predavanja, prikaze
iskustava iz dosadašnje prakse, te primjere praktične provedbe igara i drugih oblika društveno-zabavnih
sadržaja s djecom i za djecu u bolnici. Seminar je pohađalo 20 sudionika iz Bjelovara, Gospića, Nove
Gradiške, Siska, Slavonskog Broda, Splita, Virovitice, Vukovara i Zaboka, a predavanja su održali dr. sc.
Emil Paravina, dugogodišnji voditelj seminara za voditelje i organizatore igara i društveno-zabavnih
aktivnosti za djecu u bolnicama, Ozren Šenator, diplomirani psiholog, Anamarija Sanseović, odgajateljica,
Anita Mišković, medicinska tehničarka, Đurđica Dropuljić, odgajateljica i ravnateljica DND Varaždin,
Zvjezdana Balija, odgajateljica i Snježana Krpes, dramska pedagoginja i programsko-organizacijska
savjetnica u Savezu DND Hrvatske. Cilj ovog Seminara je bio pružanje poticaja za angažiranje medicinskog
osoblja, stručnjaka i volontera, koji će s djecom u bolnici provoditi odabrane i djeci moguće igre i druge
društveno zabavne aktivnosti, a time i Dječjem odjelu pomoći ostvarivanje ukupnih propozicija koje
omogućuju dobivanje počasnog naziva: Bolnica/Dječji odjel – prijatelj svakom djetetu.

INSTITUCIONALNA POTPORA NACIONALNE ZAKLADE
ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
U okviru ove djelatnosti i institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u 2015. godini
Savez DND je u suradnji s Društvima Naša djeca, ustanovama i udrugama bio inicijator, suorganizator i
koordinator raznih tradicionalnih i novih aktivnosti: uz obilježavanja Dana igara (19.9.) i Dječjeg tjedna–
pružane su smjernice za lokalne aktivnosti DND-a, slana priopćenja za javnost i objavljivane vijesti na
društvenim mrežama. U Dječjem tjednu Savez DND je izradio smjernice i pozvao DND-a da se uključe u
nove akcije „Daj 10 za prava djece“, obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica i akciju "Moj prijatelj –
dijete izbjeglica".
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U okviru Ljetne škole Saveza i edukacije članova, 12. lipnja 2015. u Lovranu, održana je Tematska skupština
Saveza društava Naša djeca Hrvatske na temu novina u radu Saveza i osnovnih Društava diljem Hrvatske.
Na Skupštini je usvojen Statut Saveza usklađen s novim Zakonom o udrugama. Drugi dan je održano
Savjetovanje za dužnosnike Saveza DND Hrvatske na temu medijskog predstavljanja aktivnosti DND.
U programu Dani otvorenih vrata udruga koje organizira Ured za udruge Vlade RH Savez DND organizirao
je u DV Različak tradicionalne igre za djecu 28. svibnja 2015. Radionicu su vodile asistentice na projektima:
Lana Kassim, Martina Ardalić, Iva Mandić i Nikolina Tomić. Igralo se s djecom već zaboravljenih igara kao
što su: školica, gumi-gumi, hula-hop, crna kraljica, boćanje, preskakanje užeta, lovica.
Savez DND je tijekom 2015. godine koristio mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, za ukupno 4 osobe na poslovima asistenata na projektima i
arhiviranja građe Saveza.
Od promotivnih akcija i akcija samofinanciranja ističemo da se kontinuirano radilo na objavama vijesti i
promociju aktivnosti Saveza i DND na mrežnim stranicama, ostvareno je nekoliko Facebook kampanji,
aktivan je mjesečni Newsletter Saveza koji dostavljamo građanima prijavljenim putem web-stranice,
dizajniran je i tiskan katalog izložbe "Vremeplov dječje igre" u 500 primjeraka.
Ilustrirana dječja kuharica „Za prste polizati“ - Savez društava Naša djeca Hrvatske je u prosincu 2014. izdao
ilustriranu dječju kuharicu „Za prste polizati“ autorice Snježane Krpes i ilustratorice Nataše Gulin koja
omogućuje djeci da uz pomoć odraslih, kao i samostalno nauče pripremati zdrava i jednostavna jela. Savez
DND, kao nakladnik, i ovom publikacijom podiže u djece i roditelja svijest o važnosti zdrave prehrane i
zdravih životnih navika u prevenciji pretilosti djece te ih potiče na izbor zdravih namirnica i jela. Kuharica je
izdana uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te je sponzor papira bio IGEPA-PLANA
papiri.
Kuharica je kontinuirano promovirana cijele 2015. godine od službene promocije (26. veljače 2015. godine u
18,00 sati u dvorani Chilloutka u Ilici broj 15 u Zagrebu), dalje u raznim radijskim i televizijskim emisijama
(Društvena mreža, Dobro jutro, Hrvatska, Puni krug, Sve u 6, In magazin) i portalima, na Noći knjige u
Gradskoj knjižnici u Kutini, na manifestaciji Happyfest-kreativni festival za djecu u Popovači, u igraonici
„Ganja“ u Gunji, na Interliberu, u obiteljskom kafiću Playground u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu te u dućanu
Solana Nin u Zagrebu (povodom dobivanja ekološkog certifikata za njihove proizvode Cvijet soli) kao i u
zagrebačkim OŠ „Grigor Vitez“ i „Ivan Gundulić“.

Institucionalna podrška omogućila je zapošljavanje osobe koja se bavi prikupljanjem sredstava i EU
programima što je doprinijelo promišljanju i razvijanju novih strategija prikupljanja sredstava, razradu
dugoročnije strategije s ciljem pronalaženja potencijalnih strateških partnera i donatora što se je u 2014. i
2015. godine ostvarilo suradnjom s tvrtkama NIVEA, Fructal i Microsoft Hrvatska. Institucionalna podrška
omogućila je i postizanje veće vidljivosti Saveza zbog humanitarne akcije Zajedno za osmijeh djeteta u
bolnici koju je vodila osoba zadužena za prikupljanje sredstava, gđa Vlasta Nejašmić. Institucionalna potpora
i u 2015. godini omogućila je članovima tijela upravljanja, zaposlenicima Saveza (članovi iz osnovnih DND,
administrativna tajnica, voditeljica računovodstva, asistentice na projektu) i volonterima kontinuiranu
edukaciju tijekom cijele godine na različite teme: prikupljanje sredstava, edukacija o liderstvu u neprofitnim
organizacijama, zakon o udrugama, pravilnici, računovodstvo neprofitnih organizacija.
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ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA „DIJETE, IGRA, STVARALAŠTVO“
Split, 24.-25. rujna 2015.
Dana 24. i 25. rujna 2015. u Splitu se odvijala znanstvena konferencija na temu Dijete, igra, stvaralaštvo u
suradnji Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Filozofskog fakulteta Split. Sudjelovalo je preko 150
uglednih sveučilišnih profesora i predavača, kao i djelatnika iz sustava ranog, predškolskog i
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja (odgojitelji, učitelji, profesori, stručni suradnici), djelatnika iz
zdravstvenog sustava i sustava socijalne skrbi, volontera iz organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Bosne i
Hercegovine, Srbije, Slovačke.
Program skupa bio je organiziran u četiri tematske sekcije: „Igra u obiteljskom i vrtićkom kontekstu“, „Igra,
izražavanje i stvaranje u jezično-umjetničkom području“, „Igra i stvaralaštvo u nastavi, izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima“ i „Igra u posebnim uvjetima“ te u 10 radionica. Neke teme radionica su bile: Igra
koja je dostupna svima, Primjena terapije igrom, Emocije predškolske djece, Ples i kreativni pokret u radu s
djecom, Glazbeni doživljaj djeteta, Igra i prava djeteta, Igra kao odgojna strategija te Poštivanje tuđeg
mišljenja.
Glavni koordinator Konferencije na Filozofskom fakultetu u Splitu bio je dr. sc. Branimir Mendeš.

VREMEPLOV DJEČJE IGRE
Program povodom 65 godina djelovanja Saveza DND-a Hrvatske
Dokumentarna izložba igračaka, plakata i publikacija Saveza
Savez društava Naša djeca Hrvatske je u tjednu od 10-15. studenoga u Muzeju Mimara programom
„Vremeplov dječje igre“ obilježio 65 godina postojanja i kontinuiranog rada. dokumentarnom izložbom
igračaka, plakata i publikacija i multikulturalnim radionicama. Na svečanom programu otvorenja izložbe,
kojeg je vodila Karmela Vukov Colić, nastupili su Zabočki mališani iz DND-a Zabok te zbor OŠ Remete u
suradnji s DND-om Maksimir. Ispred Saveza DND Hrvatske prisutne je pozdravila predsjednica prof. dr. sc.
Aida Salihagić Kadić, a Ivan Vitez, voditelj likovnog postava izložbe, predstavio je sadržaj izložbe, izbor
igračaka, plakata, fotografija i publikacija Saveza društava Naša djeca samo dio korpusa desetljećima
stvarane i prikupljane građe Saveza.
Uz izložbu tjedan dana u Muzeju Mimara održavale su se multikulturalne radionice za djecu u kojima su
partneri programa – Francuski institut, Francuska Alijansa, Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu, Udruga
za promicanje afričke kulture – Dyalli, Nacionalna zajednica Bugara u Hrvatskoj, Makoto hrvatsko-japansko
društvo, ABC škola za talijanski jezik i talijansku kulturu, Udruga za ruski jezik i kulturu te Društvo Naša djeca
Zabok predstavili igre, kulturu i običaje.
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Ova je izložba ostvarena uz značajnu podršku partnera, a to su: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog
društva, Grad Zagreb, Turistička zajednica grada Zagreba, Dialog komunikacije Zagreb, Podravka, Juicy
Hrvatska, Etnografski muzej u Zagrebu te brojni volonteri i volonterke. Uz pomoć Nacionalne zaklade za
razvoj civilnog društva tiskan je katalog ove izložbe u 500 primjeraka.
Ukupno je radionice i izložbu posjetilo i vidjelo više od 500 djece i odraslih posjetitelja. Savez je na
dostojanstven način predstavio svoj bogat više od pola stoljeća rad s djecom i za djecu, što je prepoznato i
od strane javnosti i medija. Kao rezultat izložbe „Vremeplov dječje igre“ proizašla je suradnja s Etnografskim
muzejom i u začecima je ideja o pokretanju i osnivanju prvog multifunkcionalnog i multimedijalnog dječjeg
muzeja u Hrvatskoj, u kojemu bi sadržajno bila izložena i stavljena u funkciju bogata zbirka igračaka,
društvenih igara, slikovnica, knjiga iz cijelog svijeta, a u vlasništvu Saveza, kao i ostala važna građa Saveza i
ostavština nekadašnjih Centara za vanškolski odgoj djece koji su u povijesti djelovali pri Savezu. Razrada i
realizacija ove ideje ovisit će o brojnim okolnostima, ponajprije prostornim i financijskim, ali i sluhu od strane
Grada Zagreba, Ministarstva kulture te ostalih potencijalnih partnera, sponzora i donatora koji bi u tom
višegodišnjem budućem projektu trebali prepoznati njegovu jedinstvenost, važnost i funkcionalnost.
Program „Vremeplov dječje igre“ imao je izvrsnu medijsku pokrivenost: emisija „Dobro jutro, Hrvatska“,
radijske emisije urednice i novinarke Višnje Biti, Jutarnji list, Školske novine, portali za djecu i roditelje,
mrežne stranice Saveza i Društava Naša djeca.
PROJEKT "NEKA ODRASTANJE BUDE DJEČJA IGRA"
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Savez društava Naša djeca Hrvatske i NIVEA su i 2015. godine nastavili s provedbom projekta društvene
odgovornosti “Neka odrastanje bude dječja igra”. U sklopu tog projekta, NIVEA je donirala 150.000,00 kuna
Savezu DND za provođenje programa edukacije volontera koji djeluju u 85 Društava Naša djeca iz cijele
Hrvatske te za organizaciju radionica za roditelje na temu poticanja dječje kreativnosti i razvoja kroz igru. Na
edukacijama i radionicama poseban naglasak stavljen je na popularne igre djece Europe.
Projekt “Neka odrastanje bude dječja igra” predstavljen je i na internetskoj stranici www.nivea.hr/igre na
kojem su posjetitelji mogli saznati više o poznatim igrama djece Europe s posebnim naglaskom na one igre
koje su u izvornom ili prilagođenom obliku popularne i u Hrvatskoj, a sve s jednim zajedničkim ciljem – kako
ne bi pale u zaborav nego se prenijele i na buduće naraštaje djece. U sklopu internetske stranice pokrenut je
i nagradni natječaj “Koja je vaša omiljena igra” putem kojeg je NIVEA pozvala obitelji diljem Hrvatske da
odgovore na pitanje koje je njihova omiljena igra. Najkreativniji odgovori uvršteni su u Priručnik o igrama koji
će poslužiti DND-ovima u njihovom radu s djecom, a na tjednoj bazi najbolji su odgovori nagrađeni s NIVEA
poklon-paketom i posebnim setom igara koji se sastoji od rekvizita za igranje nekih od omiljenih igara djece
Europe.
Radionice za volontere i roditelje

Dana 19. i 20. lipnja u Chillout hostelu u Zagrebu započela je edukacija volontera te su održane likovnokreativna radionica i radionica igara i igraonica namijenjene voditeljima iz Društava Naša djeca diljem
Hrvatske. Gospođa Mirjana Kranželić, samostalna likovna umjetnica i višegodišnja stručna voditeljica
likovno-kreativnih radionica i programa za djecu i odrasle, održala je svoju likovno-kreativnu radionicu dok su
radionicu pod nazivom “Igre i rad u igraonicama u Društvima Naša djeca” održale gospođe Zvjezdana Balija,
odgajateljica i dramska pedagoginja, i Jasenka Borovčak, tajnica DND Zabok. Voditelji iz Društava Naša
djeca imali su priliku naučiti izraditi origami lutku, lampione, božićne artičoka kuglice, kaleidoskop te osnove
izrade nakita kao i upoznati brojne dječje igre (društvene, stolne i igre na otvorenom).
Dana 26. i 27. lipnja održan je i drugi ciklus edukacije voditelja za dramski i plesni seminar u okviru NIVEA
projekta “Neka odrastanje bude dječja igra”. Dramski seminar vodila je profesorica i dramska pedagoginja,
gospođa Ksenija Rožman, a plesni seminar vodila je plesna pedagoginja i koreografkinja, gospođa Desanka
Virant.
Edukaciju je prošlo 50-ak volontera iz 28 Društava Naša djeca: Bakra, Bedekovčine, Cresa, Čakovca,
Donjeg Miholjca, Gospića, Križa, Kutine, Mikluševaca, Našica, Nove Gradiške, Ogulina, Omiša, Opatije,
Ozlja, Poreča, Preloga, Ravne Gore, Slatine, Tuhelja, Varaždina, Varaždinskih Toplica, Velikog Trgovišća,
Vinkovaca, Virovitice, Zaboka i Zagreba.
Zahvaljujući NIVEA donaciji i projektu „Neka odrastanje bude dječja igra“ polaznici su stekli nova znanja i
vještine koje će prenijeti u svoje DND-ove te su također izrazili želju da se ovakve edukacije nastave i
postojeća znanja usavršuju.
Tijekom srpnja i kolovoza u 16 Društva Naša djeca diljem Hrvatske educirani voditelji održali su 32 besplatne
radionice za roditelje i djecu na temu odgovornog roditeljstva i važnosti igre za psiho-fizički razvoj djece.
Radionice su održane za učenike osnovnih škola i njihove roditelje. Na početku radionica kroz predavanje,
svi prisutni upoznati su s psiho-fizičkim razvojem djeteta te o važnosti igre u dječjem odrastanju. Igrajući
razne govorne, dramske, stvaralačke igre, igre za razvoj brzine, roditelji i djeca proveli su kvalitetno i
kreativno. Na kraju radionica izrađivale su se igračke i društvene igre, te se poslije s njima i igralo.
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Dan igara, 19.9. i Završna svečanost projekta

Povodom Dana igara, 19.9. održan je NIVEA Dan igara u 50 Društva Naša djeca, kao i završno
predstavljanje projekta u Zaboku na kojemu je predstavljen Priručnik s igrama za djecu i odrasle. Jedinstveni
Priručnik s igrama za djecu i odrasle sadrži stručne tekstove i praktične opise različitih vrsta igara te primjere
odgojno-umjetničkog rada s djecom, a posebno mjesto našle su poruke djece i odraslih prikupljene na
NIVEA natječaju „Koja je vaša omiljena igra?“ na internetskoj stranici www.nivea.hr , otkrivši kako se obitelji
diljem Hrvatske igraju, koje su im omiljene igre i zašto ih vole.
Domaćin DND Zabok na završnom je događanju za sve prisutne pripremio pregršt raznovrsnih igara,
kreativnih radionica i popratnih aktivnosti u koje su se uključile cijele obitelji.
Za obilježavanje Dana igara, osmišljen je i opremljen set (vrećica) s nekoliko rekvizita i društvenih igara te
priručnik s igrama djece Europe i igrama na otvorenom i zatvorenom za roditelje, voditelje i pedagoge.
Paketi su distribuirani u 85 Društava Naša djeca diljem Hrvatske.
U projektne aktivnosti „Neka odrastanje bude dječja igra“ izravno i neizravno bilo je uključeno više od 2000
korisnika. Projekt je odlično promoviran u brojnim nacionalnim i lokalnim medijima (RTL prilozi s početka
projekta i završnog događanja, razni portali za roditelje i djecu, gradski/općinski portali i listovi, mrežne
stranice Saveza i osnovnih Društava Naša djeca koja su bila uključena u projektne aktivnosti).
KULTURNI SADRŽAJI I DJEČJE STVARALAŠTVO
Nagrada Grigor Vitez za najuspješnija literarna i likovna ostvarenja u knjigama za djecu u 2015.
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Dana 30. ožujka 2016., u dvorani Zagrebačkog kazališta lutaka održana je 48. dodjela najstarije nagrade za
dječju književnost u Hrvatskoj, Nagrade „Grigor Vitez” u organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske.
Pokrovitelji Nagrade bili su: Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Grad Zagreb.
U 2015. godini u konkurenciji je bilo ukupno 79 knjiga iz produkcije 26 nakladnika. Nagrade Grigor Vitez za
2015. godinu dodijeljene su Snježani Babić-Višnjić za književni tekst za djecu u knjizi „Krugovi na vodi”,
Rosie Kugli za književni tekst za mladež u knjizi „Nisam ti rekla”, Ivani Guljašević za ilustracije za mlađu dob
djece u slikovnicama „Nosorogov oglas” Brune Kumana i „Dreveni neboderi” Ivane Guljašević i Draženu
Jerabeku za ilustracije za stariju dob djece u slikovnici „Tajna” Dubravke Pađen-Farkaš. Dodijeljeno je i
Posebno priznanje Nagrade „Grigor Vitez” knjižničarskoj savjetnici Ranki Javor za ukupan doprinos u
promicanju hrvatske dječje knjige u Hrvatskoj i u svijetu te posebno priznanje Srebrna ptica Nagrade „Grigor
Vitez“ predsjednici Saveza DND-a Hrvatske, prof. dr. sc. Aidi Salihagić Kadić za dvadesetogodišnji doprinos
u promicanju i realizaciji Nagrade „Grigor Vitez“. Osim nagrada i priznanja uručene su i Pohvale Nagrade
„Grigor Vitez“ za 2015. godinu: Ani Jakić Divković za ilustracije u knjizi „Mica Skupljačica perja“, Nade
Horvat, Ljubomiru Grgoriniću Rađenu, Ognjenu Rađenu i Nataliji Grgorinić za dijalektalnu poeziju u knjizi
„Škura, škura boška“, Ani Kadoić za ilustracije u knjizi „Crvena jabučica“, Nini Vađić za tekst u knjizi
„Crvena jabučica“, Bojani Meandžiji za roman „Trči!Ne čekaj me…“, Margareti Peršić za ilustraciju u knjizi
„Srce na štapu“, Mingsheng Piju za ilustracije u knjizi „Zimska potraga“, Tomici Šćavini za tekst u knjizi
„Krotitelj oblaka“, Tomislavu Tomiću za ilustracije u knjizi „Krotitelj oblaka“ i Sipar nakladi d.o.o. Zagreb za
uređivanje i objavljivanje slikovnica u Biblioteci Čudovište. Svečanost dodjele realizirana je uz pomoć
Zagrebačkog kazališta lutaka, Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Grada
Zagreba te sponzora: Restorana i slastičarnice „Ivek i Marek“, Slasticama „Andrić“, Slastičarnici „Vincek“,
Slastičarnicama Zagreb, Jamnice d.d. (Jana junior) i Pekarnice „Stil“.

Mala ljetna škola filma, Ganja od 28.-31.7.2015.

Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s Društvom Naša djeca Vinkovci, i SKIG-om (Studijom
kreativnih ideja Gunja) organizirao je malu ljetnu školu filma za djecu-korisnike igraonice Ganja u Gunji. Mala
ljetna škola filma je sufinancirana je od strane HAVC-a (5.000,00 kn). Četrnaestero malih polaznika je imalo
prilike pogledati slavni francuski film Crveni balon iz 1956. godine, nakon čega je uslijedila rasprava te kratki
uvod u osnovno filmsko pojmovlje. Djeca su se zatim prošla praktični dio, razradu ideje, kreiranje knjige
snimanja te samo snimanje te je u tri dana radionice nastao kraći filmski uradak „Panika u Ganji“. Ovom
aktivnošću Savez je omogućio upoznavanje s medijskom kulturom socijalno isključene djece s poplavljenih
područja.
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HUMANITARNE AKCIJE, PREVENTIVNI PROJEKTI I SOCIJALNA SKRB ZA UGROŽENU DJECU
Projekt „100 ljudi, 100 ćudi“

Ako djecu educiramo za razbijanje predrasuda i stereotipa prema svojim vršnjacima, za mir i nenasilno
rješavanje sukoba te ih usmjeravamo kreativnim, preventivnim i strukturiranim sadržajima, djeca će u svojim
vršnjacima umjesto svađa i sukoba pronalaziti prijatelje i suradnike. S tim ciljem Savez društava Naša djeca
Hrvatske u partnerstvu s tri osnovne škole: OŠ Kuršanec (Čakovec), OŠ Ivane Brlić-Mažuranić (Ogulin) te
OŠ Eugena Kumičića (Slatina) i u suradnji s Društvima Naša djeca provodio je projekt „100 ljudi, 100 ćudi“
u 2014. i 2015. koji je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
U okviru projekta provedena je u 2014. edukacija za 21 voditelja/mentora radionica „100 ljudi, 100 ćudi“ za
djecu i mlade na temu antidiskriminacije, stereotipa, predrasuda i uvažavanja različitosti i nenasilnog
rješavanja sukoba kako bi se djecu osnažilo o važnosti prevencije nasilja.
Odgojem za mir i toleranciju izravno se radi na prevenciji nasilnog ponašanja među djecom i vršnjacima,
posebice u školskom okružju. U školama koje su sudjelovale u projektu, postavili su se i „sandučići“ u koje
su djeca, izložena nasilju od strane svojih vršnjaka u školama, mogli ostavljati anonimne poruke za odrasle
koji im mogu pomoći u rješavanju tog problema.
U 2015. Savez društava Naša djeca Hrvatske proširio je projekt i na Facebook profil Saveza online
kampanjom za djecu i mlade za najbolji slogan ili poruku protiv nasilja i netolerancije, a kriterij je bio broj
„lajkova“. Osim tjednih slogana odabran je i najbolji slogan prema izboru posebnog povjerenstva Saveza
DND.U kampanji je sudjelovalo više od 150 osnovnoškolaca i srednjoškolaca iz cijele Hrvatske koji su izrazili
svoje mišljenje, bili kreativni, tolerantni i postali ambasadori mira i nenasilja među vršnjacima i u svojoj
zajednici.
Postignuta je i zapažena vidljivost projekta u nacionalnim i lokalnim medijima (gostovanje u emisiji „Dobro
jutro, Hrvatska“, objave u lokalnim listovima), a na mrežnim stranicama Saveza bilježimo 42 objave koje se
sviđaju 6653 osoba; broj osoba u doticaju s objavama 14669 vezanim za ovaj projekt.

Kumstvo
Ova kontinuirana akcija Saveza DND i suradničke austrijske organizacije, Rettet das Kind, nastavljena je i u
2015. godini. U toj akciji austrijski građani, u svojstvu kuma određenog djeteta, doznačuju preko Saveza
DND-a novčanu pomoć ugroženoj djeci predloženoj od strane osnovnih DND-a u suradnji sa svojim lokalnim
Centrima za socijalnu skrb. Pomaže se djeci do dobi od 15 godina pa se broj djece korisnika pomoći s
godinama smanjuje. Djeca dobivaju određeni iznos nekoliko puta godišnje ili pak jednom godišnje ovisno o
mogućnostima i preferencijama kumova, a taj iznos Privredna banka izravno doznačuje na djetetovu deviznu
knjižicu. U 2015. godini kumstvom je bilo obuhvaćeno 22 djeteta iz Hrvatske, a pomoć je iznosila ukupno
5670,68 EUR-a (kroz kvartalne uplate). Savez kontaktira s tom djecom, potiče ih da se zahvale kumu i opišu
svoj razvoj, pomaže u prijevodu pisama i za potrebe donatora vrši godišnje anketiranje te djece.
Aktivnostima koordinira Ana Kolobarić, administrativna tajnica u Savezu DND.
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Pomoć djeci s poplavljenog područja u Slavoniji

Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s Društvom Naša djeca Grada Vinkovaca u 2014. ostvario je
velike humanitarne akcije za djecu s poplavljenog područja iz Slavonije. Jedna od tih akcija nastavila se i u
2015. godini. Riječ je o akciji Kofer pun prijateljstva – novčić za kovčežić –humanitarna akcija prikupljanja
kofera za djecu s poplavljenog područja. U drugom dijelu humanitarne akcije ‘Novčić za kovčežić’ koja je
organizirana od strane Saveza društava Naša djeca Hrvatske u vremenu od 15. prosinca 2014. do 15.
siječnja 2015. prikupljeno je 10.147,07 HRK putem donacijskog računa. Tim novcem Savez društava Naša
djeca Hrvatske osigurao je 5 kofera, a i Društva Naša djeca samoinicijativno su nastavila prikupljati kofere za
djecu s poplavljenog područja dok sva djeca iz igraonice Ganja u Gunji nisu dobila svoj kofer.
Treći dio humanitarne akcije, pod nazivom ‘Pun kofer prijateljstva 3′, započeo je 24. ožujka humanitarnim
stand-up comedy showom ‘Štiklom u mozak, loptom u dupe – smijehom za Gunju’ u Zagrebu i trajala je do
24. svibnja. Tom akcijom prikupljena su financijska i materijalna dobra za još 45 kofera prijateljstva, a akciji
se priključila i tvrtka „Electrolux“.
Ukupno je u akciji „Kofer pun prijateljstva“ prikupljeno 150 kofera prijateljstva s osobnim stvarima za djecu
korisnike igraonice ‘Ganja’ (od čega 62 u 2015. godini). Sve ove humanitarne akcije bile su jako dobro
medijski popraćene.
Pomoć djeci izbjeglicama

Dana 18. rujna 2015. Savez je uputio hitan apel Društvima Naša djeca i zainteresiranoj javnosti s molbom da
svi zajedno pomognu sačuvati djetinjstvo djeci izbjeglicama. Savez je objavio poziv za pomoć Crvenog križa,
no i sam se u suradnji s partnerima iz Društva Naša djeca grada Vinkovaca uključio u akciju UNICEF-a i
Crvenog križa kojom su se organizirala „mjesta za djecu“ u kojima se djeci putem slobodnih aktivnosti, igrom
i psihosocijalnom pomoći pružala podrška da se lakše nose s pretrpljenim traumama i neizvjesnošću. Ovim
aktivnostima koordinirala je Marina Žilić, koordinatorica volontera u Savezu DND Hrvatske, a i sama je više
puta volontirala u kampu u Opatovcu i Slavonskom Brodu.

NIVEA – Božićno darivanje
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Zahvaljujući uspješnoj suradnji s NIVEA tvrtkom krajem godina NIVEA djelatnici uključili su se u akciju
„Božićno darivanje“ te tom prigodom darovali 40-ero djece slabijeg imovinskog statusa, a koje su korisnici
programa Društava Naša djeca.

MEĐUNARODNA SURADNJA
Savez društava Naša djeca Hrvatske u 2015. surađivao je s Europskom mrežom gradova prijatelja djece,
Eurochildom, Zvezom prijateljev mladine Maribor i Slovenije čiji su predstavnici sudjelovali i na svečanoj
obljetničkoj Skupštini Saveza DND-a Hrvatske povodom 65 godina djelovanja.

II. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ SAVEZA U 2015.
Statistički pokazatelji o Savezu društava Naša djeca Hrvatske
Prema dostavljenim upitnicima iz Društava Naša djeca, za 2015. godinu evidentira se sljedeće brojčano
stanje u tijelima Saveza DND, programskim odborima te zaposlenima u Stručnoj službi Saveza:
- 87 osnovna Društva Naša djeca djeluju u gradovima i općinama na području 20 županija i Grada Zagreba,
do dana izvještavanja nisu svi dostavili podatke za novi mandat.
- u 2015. godini poticanjem lokalnih zajednica i pojedinačnim inicijativama osnovano je ili je obnovljeno (a
većina njih i udruženo na Skupštinama Saveza) 7 Društava Naša djeca: Jastrebarsko, Gospić, Viškovo,
Kastav, Kanfanar, Novigrad i Hraščina.
- cc. 4 000 djece-nominalnih članova u aktivnostima osnovnih DND-a
- 86 članova/ica ima Skupština Saveza DND Hrvatske, od toga 85 članova predstavnika DND i jedan član
pojedinac.
- 9 članova/ica Izvršnog odbora – koje čine predsjednica Saveza te 8 predstavnika/ica iz DND-a iz gradova i
općina.
- 3 člana/ica Nadzornog odbora Saveza DND-a.
- cc. 30-ak vanjskih stručnih suradnika/ica koji/e se povremeno uz novčanu naknadu ili volonterski
angažiraju u pripremi, razradi i provedbi programa i projekata Saveza DND-a
- 3 djelatnika/ica u Stručnoj službi Saveza DND-a, 1 djelatnica zaposlena na određeno na projektu, 2
koordinatora volontera i 2 asistentice na projektima (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)
- u Izvješću od volontiranju u 2015. godini Ministarstvu socijalne politike i mladih prijavljeno je 54 volontera
Saveza koji su u 2015. godini ostvarili 1142 volonterska sata.
Komunikacija s osnovnim DND-a
Stručna služba Saveza na različite načine, telefonski, e-poštom, faksom i poštom obavljala je svakodnevnu
komunikaciju s članovima Skupštine Saveza DND, kao i s dužnosnicima i voditeljima/ica pojedinih aktivnosti
iz osnovnih DND, pri čemu je redovito ažurirana baza podataka članstva.
Osim komunikacije, Savez DND je redovito na sve članove Skupštine te voditelje/ice programskih aktivnosti
dostavljao sve pisane materijale i informacije o zajedničkim aktivnostima, projektima i programima.
Društva Naša djeca su redovito obavještavana o svim raspisanim domaćim i EU natječajima za udruge, a
nekima je na zahtjev pružana stručna i tehnička pomoć u izradi i prijavi projekata.
Obavljali su se i neposredni stručni razgovori s članovima koji bi posjetili Savez dok su dužnosnici Saveza i
djelatnici Saveza posjećivali pojedina DND-a na njihovim svečanim Skupštinama ili događanjima, no u vrlo
malom opsegu zbog ograničenih financijskih sredstava i poslovne prezauzetosti.
Posebno je bila intenzivna komunikacija s DND putem društvenih mreža. Velik broj DND redovito su u Savez
dostavljala izvješća o svojim tjednim aktivnostima koje su postavljane na mrežne stranice Saveza te je
Savez dijelio putem fejsa aktivnosti DND s njihovih mrežnih stranica.
Praćenje i analiza rada osnovnih DND-a
Redovno su zaprimani i analizirani mjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaji iz osnovnih DND koji su
arhivirani u dokumentaciju Saveza. Savez DND je poticao osnovna DND da dostavljaju kraće izvještaje o
pojedinim akcijama, kao što su Dan obitelji, Dječji tjedan i Dan igara te ih zajedno s fotografijama objavljivao
na mrežnim stranicama Saveza.
O svojim aktivnostima u 2015. godini do trenutka izvještavanja nas je izvijestilo više od 50 DND svojim
godišnjim, mjesečnim, periodičkim i tjednim izvješćima, a statističke podatke dostavilo 42 Društva.
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Izvještavanje Društava o pojedinim akcijama i aktivnostima koja Savez objavljuje svakodnevno na svojim
mrežnim stranicama je već petu godinu u porastu.
LJETNA ŠKOLA SAVEZA DND HRVATSKE 2015.
Skupština Saveza društava Naša djeca Hrvatske, lipanj 2015.

Održana je u okviru programa Ljetne škole, dana 12. lipnja 2015. u Lovranu na temu novina u radu Saveza i
osnovnih Društava diljem Hrvatske te usklađivanjem i usvajanjem novog Statuta Saveza. (Više u poglavlju o
statutarnim obvezama Saveza.)
Savjetovanje za dužnosnike Saveza DND Hrvatske

Dana 13. lipnja 2015. održalo se Savjetovanje za dužnosnike Saveza DND Hrvatske kojim su dužnosnici
stekli neke nove vještine komunikacije s medijima i naučili više o medijskom predstavljanju lokalnih
aktivnosti Društava Naša djeca na korist i dobrobit zajednice. Tome su ih na prigodnom predavanju i
radionici podučile Ana Tkalec Barić i Marija Margareta Klika iz Dialog komunikacija d.o.o., Zagreb kojima se
ovom prilikom zahvaljujemo na vrijednim informacijama i znanju koje su nam prenijele na radionici. Na
Savjetovanju su gostovala djeca iz OŠ Viktora Cara Emina koja su izvela glazbeno-scensku igru „Nova
bajka o ribaru i ribici“.
Program Ljetne škole, Skupština i Savjetovanje, okupilo je više od 50 članova iz 27 Društava Naša djeca te
drage domaćine – djecu i odrasle iz Društva Naša djeca Opatije i Lovrana. Za dužnosnike organizirana je i
vožnja brodom po opatijskom zaljevu.
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SURADNJA SAVEZA DND S NADLEŽNIM TIJELIMA
I SRODNIM ORGANIZACIJAMA, USTANOVAMA I UDRUGAMA
Savez je u ostvarivanju svojih godišnjih akcija i aktivnosti nastavio već uspješnu višegodišnju suradnju s
mnogim državnim tijelima, institucijama, ustanovama, udrugama, organizacijama i tvrtkama.
I 2015. godine Savez je surađivao s Uredom Predsjednice RH, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović.
Predsjednica Republike Hrvatske organizirala je prijem za predstavnice političkog, društvenog i
gospodarskog života kako bi razgovarale o pitanju ravnopravnosti spolova te važnosti poboljšanja položaja
žena u politici, društvu i gospodarstvu Hrvatske. Predsjednica je na početku prijema istaknula kako je
potrebno ubrzati napore na uklanjanju svih oblika diskriminacije žena te usredotočiti se na strukturne
probleme i uzroke, koji onemogućuju ostvarenje ženskih prava te osnaživanje položaja žena. Na prijemu je
sudjelovala i predsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske, prof. dr.sc. Aida Salihagić Kadić.
Predsjednica RH podržala je humanitarnu akciju „Zajedno za osmijeh djeteta u bolnici“ gostujući u call centru
završne emisije HRT-a „Uz nas niste sami“.
S Ministarstvom socijalne politike i mladih suradnja Saveza je bila vezana uz sufinanciranje projekata:
„Dječja vijeća – aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice“. Predstavnica Ministarstva članica je
Središnjeg KO-a akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“. Predstavnica Saveza bila je članica Povjerenstva za
ocjenjivanje projekata za udruge na pozivima za siromašnu i socijalno ugroženu djecu te promicanje prava
djeteta i podrška roditeljima u odgoju djece. Savez DND je sudjelovao s prijedlozima u izradi Akcijskog plana
provedbe „Nacionalne strategije za prava djeteta u RH za razdoblje od 2014.-2016.“
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financiralo je projekt „Dječji forumi – izvaninstitucionalni odgoj i
obrazovanje djece i mladih“, projekt „100 ljudi, 100 ćudi“ i Nagradu „Grigor Vitez“. Uključili su se i u
realizaciju programa 18. Susreta DF Hrvatske i interaktivnu igru „Potraga za blagom“ prilikom koje su djeca i
voditelji posjetili i MZOS. Predstavnica Ministarstva članica je Središnjeg KO akcije „Za osmijeh djeteta u
bolnici“.
Ministarstvo kulture je sufinanciralo dodjelu Nagrade Grigor Vitez za 2014. godinu kao i uređivanje i
opremanje investicijskih ulaganja u podrumske prostore Saveza za potrebe arhiviranja građe Saveza.
Ministarstvo zdravlja je sufinanciralo akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“ te je prisutno putem svoje članice u
radu Središnjeg koordinacijskog odbora te Akcije. Istaknuta suradnja s Ministarstvom bila je u pribavljanju
suglasnosti Ministarstva za 32 bolnice u kojima je realizirana humanitarna donacija prikupljena u akciji
„Zajedno za osmijeh djeteta u bolnici“.
Predsjednica Saveza prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, kao članica, i gospođa Sonja Borovčak,
dopredsjednica Saveza, kao njezina zamjenica aktivne su u radu Vijeća za djecu RH. U rad Vijeća uključeni
su i predstavnici djece: Karlo Škorić iz Dječjeg foruma Opatija i Anja Kolarić iz Dječjeg gradskog vijeća
Grada Zaboka.
Intenzivna je bila i suradnja s Uredom Pravobraniteljice za djecu RH prilikom realizacije programa 18.
Susreta Dječjih foruma u Zagrebu. Sudionike Susreta u svojim uredima ugostila je Pravobraniteljica. U
razgovoru s djecom iz Dječjih foruma Pravobraniteljica je predstavila svoj rad, ali i čula razmišljanja djece o
problemima na koje nailaze te iskustva u radu Dječjih foruma.
Tijekom 2015. nastavljena je suradnja s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva jer je Savez
korisnik trogodišnje institucionalne potpore za razvoj i stabilizaciju udruge za razdoblje od 2013.-2015. kao i
s Uredom za udruge Vlade RH u realizaciji aktivnosti „Dana udruga 2015.“
Važna je bila i suradnja s Gradom Zagrebom i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport na
poslovima organizacije Savjetovanja za koordinatore akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, održanog u
Starogradskoj vijećnici u Skupštini grada Zagreba. Predstavnica Grada Zagreba aktivna je članica u
Središnjem koordinacijskom odboru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, a Grad Zagreb potpomogao je
i 47. dodjelu Nagrade „Grigor Vitez“ i program povodom 65. obljetnice Saveza DND u Muzeju Mimara.
Skupština grada Zagreba već dugi niz godina besplatno ustupa starogradsku vijećnicu za održavanje
godišnjih Savjetovanja „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Turistička zajednica Grada Zagreba podržala je
program povodom 65. godina Saveza.
Ostvarena je suradnja s Hrvatskim društvom za socijalnu i preventivnu pedijatriju u provedbi akcija: Gradovi i
općine – prijatelji djece i Za osmijeh djeteta u bolnici kroz rad članova/ica u koordinacijskim odborima tih
dviju akcija.
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Aktivna je bila suradnja s članovima/icama koordinacijskog odbora, gradskim i općinskim upravama i
odjelima, ustanovama i udrugama za djecu koji su uključeni u provedbu akcije Gradovi i općine – prijatelji
djece u 106 gradova i općina sudionika Akcije. Suradnja je bila intenzivirana s kandidatima za ocjenjivanje i
dobivanje statusa grad/općina – prijatelj djece iz Lipika, Solina i općine Vidovec, s Gradom Jastrebarsko,
domaćinom 9. Susreta gradova i općina – prijatelja djece te Gradom Koprivnicom u organizaciji 11. Susreta
Dječjih foruma Hrvatske. Vrlo je aktivna suradnja s Udrugom gradova i Udrugom općina koje imaju
predstavnike u Središnjem koordinacijskom odboru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“.
Kroz akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“ surađivalo se je s koordinacijskim odborima, predstojnicima/cama,
ravnateljima/icama i bolničkim osobljem u Bolnicama i Odjelima za pedijatriju posebno na poslovima
pripreme i provedbe humanitarne akcije „Zajedno za osmijeh djeteta u bolnici“. U prvoj fazi iz bolnica/dječjih
odjela dostavljeni su podaci s procjenom potreba za foteljama/stolcima što je bio cilj humanitarne akcije,
zatim na pripremi priloga za HRT-ov humanitarni tjedan i završne emisije „Uz nas niste sami“ u kojima su u
brojnim dnevnim emisijama putem priloga predstavljena iskustva djece, roditelja i medicinskog osoblja u
bolnicama/dječjim odjelima, kao i kasnije prilikom realizacije prikupljenih sredstava.
Savez DND je putem svojeg predstavnika aktivna članica u Koordinaciji udruga za djecu. Nekoliko sjednica
koordinacije održane su i u Savezu DND.
Suradnja s ostalim srodnim udrugama, ustanovama, organizacijama i medijima - u 2015. nastavljeni su
kontakti i suradnja Saveza DND s Dječjim vrtićima, Osnovnim školama, Knjižnicama grada Zagreba,
Zagrebačkim kazalištem lutaka, Centrom mladih Ribnjak, OŠ Remete i DND Maksimir, OŠ Ivana Gundulića
u Zagrebu, OŠ Grigora Viteza u Zagrebu, Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom, Hostelom Chilloutom iz
Zagreba, te i s nezavisnim stručnjacima iz područja odgoja, zaštite djece, civilnog društva i drugima koji
skrbe o djeci, kao i s medijima.
Ostvarena je uspješna suradnja s Filozofskim fakultetom u Splitu na znanstvenoj konferenciji „Dijete, igra,
stvaralaštvo“ i Gradom Splitom koji je podržao i financijski održavanje ovog skupa u Splitu.
U okviru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ krajem godine potpisan je sporazum o partnerstvu s
Hrvatskom zajednicom županija u provedbi projekta „Županija – prijatelj djece“.
Nastavljena je suradnja s tvrtkom Beiersdorf Hrvatska na projektu „NIVEA – Neka odrastanje bude dječja
igra“ te s HRT-om na projektu „Zajedno za osmijeh djeteta u bolnici“, zatim s tvrtkom Fructal na donaciji za
akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“. Uspostavljeni su kontakti s tvrtkom Microsoft te je u prosincu 2014.
ostvarena suradnja na projektu „Najveći selfie u Hrvatskoj“ koji je rezultirao donacijom bolnici Rebro u 2015.
godini za opremanje igraonice. Pojačana je suradnja s privatnim tvrtkama u prikupljanju donacija i
sponzorstva za domjenak na svečanosti Nagrade „Grigor Vitez“ (Andrić Slastice, Restoran i slastičarnica
„Ivica i Marica“, Paprenjaci, domjenak Podravke „Zdravi odmor“ upriličen povodom 65 godina Saveza,
osvježenja za događanja za djecu na Susretu DF i multikulturalnim radionicama „Vremeplov dječje igre“
(Jucy Hrvatska) kao i s tvrtkama i operaterima koji su donirali/ili se odrekli naknada u korist humanitarne
akcije „Zajedno do osmijeha djeteta u bolnici“.
U 2015. godini značajna je bila suradnja s Muzejom Mimara u realizaciji tjednog programa „Vremeplov dječje
igre“ koji je besplatno ustupio prostor, opremu i osoblje za potrebe izložbe i svih tjednih pratećih sadržaja. Za
provedbu multikulturalnih radionica za djecu Savez je surađivao s međunarodnim društvima u Zagrebu:
Francuski institut, Francuska Alijansa, Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu, Udruga za promicanje
afričke kulture – Dyalli, Nacionalna zajednica Bugara u Hrvatskoj, Makoto hrvatsko-japansko društvo, ABC
škola za talijanski jezik i talijansku kulturu, Udruga za ruski jezik i kulturu te Društvo Naša djeca Zabok.
Krajem godine izložba „Vremeplov dječje igre“ postavljena je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.
Ostvarena je suradnja s DND Vinkovci i SKIG-om (Studijom kreativnih ideja Gunja) prilikom održavanja
„Male ljetne škole filma“ koju je potpomogao Hrvatski audio vizualni centar.

PROMOTIVNO-MEDIJSKE AKTIVNOSTI, ODNOSI S JAVNOŠĆU I TISAK NAMJENSKIH
PUBLIKACIJA SAVEZA
Medijske, promotivne i izdavačke aktivnosti Saveza
Medijske i promotivne aktivnosti Saveza uključivale su:
- Kontinuiranu komunikaciju s medijima i slanje priopćenja za javnost o svim aktivnostima u organizaciji
Saveza, tako da su aktivnosti bile popraćene u tiskanim medijima, na radijskim postajama, lokalnim i
nacionalnim televizijama. Tijekom godine ostvarena su brojna gostovanja i nastupi vezani uz projekte: „Za
osmijeh djeteta u bolnici“ (medijski projekt s HRT-om), „Neka odrastanje bude dječja igra“, „Dječji tjedan“,
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„Kofer pun prijateljstva“, „Nagrada „Grigor Vitez“, „100 ljudi, 100 ćudi“, dječja ilustrirana kuharica „Za prste
polizati“, Susret Dječjih foruma i Susret Dječjih foruma u Hrvatskom saboru, program povodom 65 godina
Saveza „Vremeplov dječje igre“, Savjetovanje akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, i to u sljedećim
medijima i emisijama: Hrvatskoj radio televiziji (emisije „Dobro jutro, Hrvatska“, radijske emisije „Dobro jutro“,
„Gladno uho“, Hrvatskom radiju, RTL, TV NOVA, Z1 televiziji u emisiji „Svakodnevno“, Vinkovačkoj televiziji i
radiju, Radio KAJ, Radio studentu, Narodnom radiju, Radiju Enter, Radiju Martin Dugo Selo) kao i na brojnim
portalima.
- Redovno se dopunjavala web i Facebook stranica Saveza DND s aktualnim informacijama o radu Saveza i
osnovnih društava, a Facebook stranica iz dana u dan bilježi sve veći broj posjetitelja, a raste broj i
Newsletter pretplatnika.
- Ovisno o pribavljenim namjenskim sredstvima iz projekata, Savez DND je tiskao promotivne i informativne
materijale za pojedine aktivnosti.
Izdane su sljedeće publikacije, bilteni, glasnici, letci:
- „Za prste polizati“, ilustrirana dječja kuharica za zdrava i jednostavna jela, u nakladi 500 primjeraka.
- „Za osmijeh djeteta u bolnici“ – proširene i osuvremenjene propozicije akcije za provedbu europskih
standarda tijekom bolničkog liječenja djece u Hrvatskoj, u nakladi 1000 primjeraka.
- NIVEA Priručnik o igrama, naklada 1000 primjeraka.
- Zbornik sažetaka znanstveno-stručne konferencije „Dijete, igra, stvaralaštvo“ u Splitu, naklada 300
primjeraka.
- Glasnici akcija: „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici“, u nakladi 800 primjeraka.
- Katalog izložbe "Vremeplov dječje igre", naklada 500 primjeraka.
Prema izvješću evidentirano je u 2015. godini 528 objava u medijima, 1450 objava na mrežnoj stranici
Saveza te 53632 posjeta na mrežne stranice Saveza.
STATUTARNE OBVEZE I NADLEŽNOSTI SAVEZA DND-A
Tematska i izvještajna Skupština Saveza DND Hrvatske
Skupština je održana 13. lipnja (u okviru programa Ljetne škole) na temu novina u radu Saveza i osnovnih
Društava diljem Hrvatske. Na Skupštini je bio predstavljen novi Statut Saveza DND usuglašen s novim
Zakonom o udrugama. Osim Statuta govorilo se i o novim projektima Saveza DND i predstojećim
aktivnostima Saveza DND Hrvatske te je bilo riječi i o doprinosu članova Saveza razvoju volonterstva u
Hrvatskoj.
Svečana skupština Skupština Saveza DND Hrvatske
Dana 10. studenog 2015. u Muzeju Mimara održana je Svečana skupština Saveza društava Naša djeca
Hrvatske s temom „Osnaživanje rada Saveza DND-a i mreže DND-a u Hrvatskoj.“ Uz radni i programski dio
Skupštine, program ove obljetničke Skupštine obogatilo je prigodno izlaganje dr. sc. Branimira Mendeša iz
Splita pod nazivom „S djecom i za djecu – Savez društava Naša djeca Hrvatske 1950.-2015.“ u kojemu je,
riječju i slikom, podsjetio na bogatu povijest rada Saveza na dobrobit djece i cjelokupnog društva. Na kraju
ove obljetničke Skupštine svim osnovnim Društvima Naša djeca te brojnim dužnosnicima, volonterima i
prijateljima djece dodijeljene su zahvalnice povodom 65 godina rada Saveza DND Hrvatske.
Sjednice Izvršnog odbora
U 2015. godini održane su četiri sjednice Izvršnog odbora:
9. sjednica: održana 27.2.105. Dnevni red:Osvrt na stanje u Savezu od prošle do ove sjednice; Izvještaji o
projektima Saveza; Usklađivanje Statuta Saveza i osnovnih DND-a s novim Zakonom o udrugama; Priprema
redovne tematske i izvještajne Skupštine Saveza (proljeće 2015.); Kalendar aktivnosti Saveza DND u 2015.;
Prvi prijedlozi za Ljetnu školu; Razno.
10. sjednica:održana 12.6.2015. u okviru Ljetne škole Saveza u Lovranu. Dnevni red: Osvrt na stanje u
Savezu DND od prošle do ove sjednice, Informacije o financijskom stanju Saveza DND s današnjim danom,
Rad Stručne službe Saveza (programsko, organizacijsko, kadrovsko), Izvještaji o projektima i aktivnostima
Saveza, Informacije o provedbi projekata za koje su dobivena namjenska sredstva 2014./2015. (izvještaji o
završenim projektima i projektima u tijeku: „100 ljudi, 100 ćudi, Aktivna dječja participacija, Dječji forumi, „Za
osmijeh djeteta u bolnici“); predstojeće aktivnosti: „Neka odrastanje bude dječja igra“, 18. Susret Dječjih
foruma Hrvatske (5.-7.7.2015.), Stručno-znanstveni skup „ Dijete, igra, stvaralaštvo“, 24.-25.6. Split; Dječji
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tjedan 2015.; Obilježavanje 65. obljetnice Saveza DND-a Hrvatske); Usklađivanje Statuta Saveza i osnovnih
DND-a s novim Zakonom o udrugama (Novi Statut Saveza, imenovanje likvidatora Saveza DND-a), Razno.
11. sjednica: održana 15.9.2015. Dnevni red: Kadrovsko stanje u Savezu DND Hrvatske (natječaj za
tajnika, korištenje mjera HZZ-a); Informacije o financijskom stanju Saveza DND i mjere za daljnje poslovanje
Saveza; Izvještaj o izvršenju projekata/programa koji su financirani iz natječaja i ostalih namjenskih
sredstava („100 ljudi, 100 ćudi“, „Dječji forumi“, „Aktivna dječja participacija“, „Mala ljetna filmska škola“,
NIVEA projekt „Neka odrastanje bude dječja igra“, „Za osmijeh djeteta u bolnici“); Prikaz dosad ponuđenih
projekta i projekata u pripremi na objavljene natječaje; Izvještaj o provedbi humanitarne akcije „Zajedno za
osmijeh djeteta u bolnici“; Završne pripreme za znanstvenu konferenciju „Dijete, igra, stvaralaštvo“, Split, 24.
i 25. rujna 2015.; Pripreme oko obilježavanja 65. godina Saveza DND Hrvatske (izložba, tematske radionice,
promotivni spot Saveza DND-a); Pripreme oko obilježavanja Dječjeg tjedna 2015. – smjernice za osnovna
DND i gradove i općine; Priprema edukacije za nove voditelje Dječjih gradskih i općinskih vijeća; Usvajanje
prijedloga Operativnog plana Saveza DND za 2016. godinu; Pripreme za izradu Strategije Saveza DND
2016. - 2020. godine; Dogovori oko sazivanja Skupštine u mjesecu prosincu 2015. te Izborne skupštine u
proljeće 2016.; prijedlozi za nove članove Izvršnog odbora, predsjednika, dopredsjednica, radnih tijela;
Razno.
12. sjednica: održana 18.12.2015. Dnevni red:Kadrovsko stanje u Savezu DND Hrvatske (utvrđivanje uvjeta
za raspisivanje natječaja za tajnika Saveza); Financijsko stanje Saveza DND i mjere za daljnje poslovanje
Saveza; Arhiva Saveza DND – što je učinjeno i što nas još čeka; Informacija o novinama u poslovanju
udruga; Prikaz rezultata dosad ponuđenih projekata na raspisane javne pozive; Kalendar aktivnosti Saveza
DND do Izborne skupštine Saveza (travanj 2016.); Informacije radne skupine zadužene za izradu Strategije
Saveza DND 2016.-2020.); Dogovori oko sazivanja Skupštine (travanj 2016.); Razno.
Sjednice Nadzornog odbora
Nadzorni odbor u 2015. godini održao je dvije sjednice te veći broj telefonskih i e-mail razmjena informacija o
tekućem stanju i poslovanju Saveza DND. Osim na sjednicama, Odbor je bio ažurno obavještavan o
pojedinostima financijskog stanja Saveza. Tijekom 2015. Nadzorni odbor je imao uvid u sve aspekte
financijskog poslovanja Saveza.

Arhiviranje građe Saveza DND

Građa Saveza DND je tijekom 2013. godine od strane Hrvatskog državnog arhiva proglašena od nacionalne
važnosti te je prema Zakonu o arhiviranju Savez obavezan srediti, presložiti i čuvati svoju građu što za jednu
udruga predstavlja veliki posao, dodatan angažman osoba te iziskuje i znatna sredstva za uređenje
adekvatnog prostora za čuvanje arhiva.
Savez, kao stvaratelj i ujedno imatelj arhivskog gradiva, i 2015. je slagao građu te je poduzeo mjere za
adekvatno uređenje prostora. U 2015. je godini dobivena potpora Ministarstva kulture za projekt arhivskih
djelatnosti i potpora za investicijske djelatnosti. Izvješća o izvršenju ugovornih obveza predana su
Ministarstvu kulture na vrijeme.
Do kraja 2015. godine popisana su i sređeno približno 4 arhivske cjeline od ukupno 13 te je pripremljena
dokumentarna izložba igračaka, plakata i publikacija Saveza povodom 65 obljetnice rada kojom se željelo
revitalizirati i popularizirati građu Saveza.
Arhiviranje građe je obiman posao te će se isti nastaviti i u 2016. godini. U 2015. godini na sređivanju građe
Saveza radilo je 19 volontera studija arhivistike, bibliotekarstva i informatologije s Filozofskog fakulteta koji
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su ostvarili više od 150 volonterskih sati u periodu studeni/prosinac 2015. Radom volontera koordinirale su
Iva Mandić, asistentica na projektima, te potom Marina Žilić, koordinatorica volontera.

Rad Stručne službe Saveza DND-a Hrvatske
U 2015. godini sa stalnim radnim odnosom i na određeno nastavile su djelovati pet zaposlenica: Snježana
Krpes, savjetnica za organizacijski i programski razvoj Saveza DND-a, Vesna Dimitrijević, voditeljica
računovodstvenih poslova Saveza, Ana Kolobarić, voditeljica administrativnih i ostalih uredskih poslova
Saveza, te Vlasta Nejašmić, savjetnica za prikupljanje sredstava i EU programe i Iva Mandić, asistentica na
projektima.
Funkciju v.d. tajnice vršila je Sanja Škorić (DND Opatija) koja je poslove tajnika/ice obavljala volonterski do
imenovanja nove tajnice Saveza Snježane Krpes (1. veljače 2016.).
Stručna služba Saveza DND je bila zadužena za pripremu, organizaciju i koordinaciju svih gore navedenih
aktivnosti i projekata. Tijekom 2015. Stručna služba je obavljala i ostale administrativno-tehničke poslove:
pisana, telefonska, faks i elektronska korespondencija s osnovnim DND i svima suradničkim organizacijama,
ustanovama, udrugama i pojedincima.
Koordinatorica volontera u Savezu do kolovoza 2015. bila je Iva Mandić, asistentica na projektima, a zatim
Marina Žilić i Lana Kassim, a na stručnom osposobljavanju su bile Martina Ardalić i Nikolina Tomić.
I 2015. godine mnogi su poslovi obavljani izvan radnog vremena, dobrovoljno i volonterski. Članovi udruge
koji vrše dužnosti u tijelima upravljanja, programskim odborima i radnim skupinama Saveza DND su volonteri
(Izvršni odbor 9 članova/ica; Nadzorni odbor 3 članice, ukupno 24 članova u Središnjim koordinacijskim
odborima za akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici), sve poslove u tim
tijelima, odborima i u radnim skupinama članovi provode volonterski.
U različitim edukacijama i aktivnostima koje Savez provodi u suradnji s osnovnim Društvima Naša djeca
uključuju se volonteri s terena i svim tim aktivnostima daju dodatnu društvenu vrijednost, procjenjujemo da
ima više od 4000 volontera s preko od 45000 volonterskih sati, ali ih Savez ne vodi u svojoj bazi volontera jer
su oni evidentirani kao volonteri osnovnih DND i suradničkih organizacija i partnera, a također se uključuju u
zajedničke aktivnosti Saveza i svojih osnovnih udruga.
U 2015. godini u bazi volontera Saveza DND vodili smo 54 volontera angažiranih u tijela upravljanja Saveza,
koordinacijske odbore akcije i projekata, stručne radne skupine, zatim na poslovima prevođenja, uredskih
poslova, organizaciji svih tjednih i mjesečnih događanja, programu obilježavanja 65 godina Saveza kao i na
poslovima arhiviranja. Za koordinaciju volontera, ugovaranje, praćenje i izvještavanje o njihovom radu brinu
dvije zaposlene osobe, preko mjera HZZ-a na mjestu koordinatora volontera.
Izvješće pripremile:
Iva Mandić
Snježana Krpes
Prijedlog Izvještaja usvojen na Izborno-izvještajnoj Skupštini Saveza DND-a Hrvatske, 16. travnja 2016.
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