AKTIVNOSTI DJEČJIH VIJEĆA HRVATSKE
Savez društava Naša djeca Hrvatske u okviru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece te višegodišnjeg
rada na području aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici kroz rad Dječjih gradskih i općinskih
vijeća 2014. godine nastavio je realizaciju projekta Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici
kojemu je cilj poticanje i promocija dječje participacije u Hrvatskoj. Projekt je podržalo Ministarstvo
socijalne politike i mladih RH.
U okviru projekta organizirane su ove aktivnosti:
Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća
Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća Savez društava Naša djeca Hrvatske objavio je po peti put. Najprojektima djeca iz Dječjih vijeća na svoju inicijativu i uz pomoć odraslih realiziraju lokalne akcije i
aktivnosti za djecu kojima poboljšavaju život djece. Ove godine projekti su se prijavljivali u 2
kategorije: a) Projekti za djecu usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava,
nenasilnom rješavanju sukoba i promicanju prava djece među djecom i odraslima; b) Projekti za djecu
usmjereni prevenciji svih oblika ovisnosti kod djece i podizanje razine svijesti o štetnosti droga,
alkohola, cigareta, kockanja, prekomjernog korištenja računala i Facebook-a (ujedno i aktivnost iz
projekta Budi neovisan kojim Savez radi na prevenciji bilo kojih oblika ovisnosti). Na 10. Susretu
Dječjih vijeća Hrvatske od 15 predstavljenih projekata Dječjih vijeća (iz Bjelovara, Čakovca, Delnica,
Koprivnice, Križa, Kutine, Nove Gradiške, Ogulina, Opatije, Preloga, Rovinja, Tuhlja, Varaždina, Velike
Gorice i Zaboka) kao najbolji odabrani su projekti Dječjeg vijeća grada Preloga „Lajkam prijatelje
uživo!“ i Dječjeg vijeća Čakovca „Ovo dijete to sam ja, ne postoje takva dva!“
10. Susret Dječjih vijeća Hrvatske
U subotu, 10. svibnja 2014. u organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Grada domaćina
Ogulina te uz suradnju Koordinacijskog odbora akcije “Grad Ogulin – prijatelj djece” i Društva Naša
djeca Ogulin održan je 10. Susret Dječjih vijeća Hrvatske. Susret se održao u znaku važnih obljetnica
15 godina akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” i 25 godina od donošenja “Konvencije UN-a o
pravima djeteta”. Na Susretu smo se podsjetili slikom i riječju na sve dosadašnje Susrete prigodnim
plakatima, predstavljeno je 15 projekata Dječjih vijeća i proglašena 2 najbolja, te su održane radionice
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za djecu na teme: a) Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti djece, b) 25 godina Konvencije
UN-a o pravima djeteta, c) Pravo na igru – “Igrajmo se!” i d) Glazbena radionica – “Glas djece”, na
temu dječjih prava i dječje participacije. Radionice su vodili: Anđelka Salopek, Ana Kola i Sandra
Turkalj, Zvjezdana Balija i Matija Miletić. Za voditelje i odrasle suradnike organiziran je okrugli stol na
temu “Nacionalna strategija za prava djece u RH 2014.-2020. – Strateški cilj 4: Osiguravanje aktivnog
sudjelovanja djece” koji je vodila Sanja Škorić. Na Susretu sudionici nisu samo marljivo radili, već su
uživali i u šetnji lijepim Ogulin te su posjetili Ivaninu kuću bajke.
Voditeljica projekta Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici bila je prof. Snježana Krpes.

DJEČJI FORUMI
Ministarstva socijalne politike i mladih izdvojilo je 34.000,00 kune namjenskih sredstava za novi projekt
Dječjih foruma pod nazivom Borba protiv siromaštva i socijalne isključenost za dječja prava za
razdoblje od 1.10.2013. do 30.6.2014. Već krajem 2013. godine svi aktivni Dječji forumi osmislili su i
pokrenuli akcije i aktivnosti kojima su skrenuli pozornost na pitanja dječjeg siromaštva i socijalne
isključenosti te su putem vršnjačke edukacije upoznali svoje prijatelje s tim problemima, a i sami su
postali svjesni potreba svojih vršnjaka u vlastitim lokalnim zajednicama te s kvalitetom usluga u njima.
Projekt je uključio ove aktivnosti: a) Dječji forumi u akciji – u kojima su djeca-članovi DF-a osmišljavali
akciju s uključivanjem djece iz siromašnih obitelji kako bi i sama sudjelovala aktivnostima Dječjih
foruma te tako ostvarila pravo na jednake mogućnosti; b) 17. Susret Dječjih foruma Hrvatske, održan u
Selcu, 11.-13. travnja 2014.
17. Susret Dječjih foruma Hrvatske
U Selcu je 11., 12. i 13. travnja 2014. godine održan 17. susret Dječjih foruma Hrvatske na kojem je
sudjelovalo 50 sudionika, djece i voditelja iz 13 Dječjih foruma iz cijele Hrvatske. U programu susreta
djeca su predstavila radionice na temu borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, postavili su
izložbu svojih radova te su predstavili znamenitosti svog kraja.
Voditeljica projekta Dječjih foruma u Savezu bila je Sanja Škorić, v.d. tajnica i dopredsjednica Saveza
DND.
Deveta zajednička sjednica Dječjih forumaša i zastupnika u Saboru RH
Dana 16. lipnja Sabor Republike Hrvatske posjetili su Dječji forumaši iz Banove Jaruge, Dobreća,
Dubrovnika, Kutine, Lovrana, Nove Gradiške, Ogulina, Opatije, Ravne Gore, Slatine, Tuhlja,
Varaždina i Zaboka. Forumaši su posjetili Sabor u okviru projekta „Dječji forumi u prilog promicanja i
ostvarivanja prava djeteta“ kojeg provodi uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Cilj
ovog projekta je osvijestiti djecu i odrasle o važnosti ostvarivanja prava djeteta i aktivnoj dječjoj
participaciji u životu lokalne zajednice te odgoj i obrazovanje za mir, nenasilno rješavanje sukoba i
demokratsko građanstvo.
Domaćin Dječjih forumaša u Saboru RH bio je Odbor za obitelj, mlade i sport kojim predsjedava
gospodin Darko Milinović. Sjednicom je predsjedavala mr.sc. Tatjana Šimac Bonačić, saborska
zastupnica. Sjednici je nazočila i gospođa Ivana Milas Klarić, pravobraniteljica za djecu. O radu Vijeća
za djecu prisutne je izvijestio Karlo Škorić, predstavnik djece u Vijeću. Forumaši su potom predstavili
akcije koje pokreću u svojim sredinama za dobrobit djece.
Edukacija za nove voditelje Dječjih foruma
Održana je edukacija za nove voditelje Dječjih foruma, 21. - 23. 6. 2014. godine. Kroz projekt su
osigurana sredstva za 10 novih voditelja, no na svoj trošak edukaciji je prisustvovalo još 9 osoba.
Zaključeno je da su edukacije vezane uz teme o dječjim pravima, Konvenciji UN-a o pravima djeteta i
dječjoj participaciji jako potrebne i dobrodošle. Educirano je 19 novih voditelja Dječjih foruma.
Projekt „Dječjih foruma“ sufinanciran je sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u
iznosu od 100.000,00 kn, a voditeljica projekta bila je Sanja Škorić, v.d. tajnica Saveza.
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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, kojeg čine predstavnici iz Saveza
društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Ureda
UNICEF-a, grada Zagreba i Udruge gradova te članova koordinacijskog odbora iz Velike Gorice te pod
pokroviteljskom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, nastavio je u 2014. svoje programske aktivnosti koje
obuhvaćaju sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici. 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“.
Do kraja 2014. godine u Akciju je uključeno 101 grad i općina, a njih 48 nosi prestižan naziv prijatelj
djece. Od novih gradova i općina tijekom 2014. uključili su se: Bedekovčina, Drniš, Ivanić-Grad, Lipik,
Ozalj, Umag. Obavljeni su radni posjeti u Samobor, Bedekovčinu, Petrinju, Kutinu, Opatiju. Obavljeni
radni sastanci u Savezu s delegacijama: Nova Gradiška, Lipik, Samobor. Materijale za uključivanje u
Akciju zatražili su: Novska, Petrinja, Lobor, Hvar, Knin, Viškovo, Cres, Mala Subotica, Medulin,
Vidovec, Zlatar Bistrica, Donji Miholjac, Ivanska, Ludbreg, a za intenziviranje Akcije: Crikvenica,
Otočac, Solin, Vodice, Klanjec, Vukovar, Lokve, Varaždinske Toplice.
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.
Tematsko savjetovanje „Kako se uključiti i voditi akciju Gradovi i općine – prijatelji djece“
Tematsko Savjetovanje „Kako se uključiti i voditi akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ održano je u
Zagrebu 24. travnja 2014. godine u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i
općine – prijatelji djece. Savjetovanje je bilo namijenjeno gradonačelnicima, načelnicima, stručnim
suradnicima u gradskim i općinskim upravama, institucijama, ustanovama, organizacijama, udrugama
i volonterima koji se žele uključiti u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ ili su se uključili tijekom
prošle ili ove godine. Na Savjetovanju su stručnjaci i koordinatori Akcije iz gradova i općina – prijatelja
djece predstavili nacionalne i europske strateške planove za djecu, istraživanja o siromaštvu i položaju
djece u Hrvatskoj, program i važnost akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece, planiranje za djecu,
ulogu dječje participacije u akciji, financijska izdvajanja i ulaganja u djecu, medijsku promociju te
volonterski rad u Akciji. Organizirana je i radionica „Kako pokrenuti i uključiti se u akciju“ s nizom
praktičnih savjeta o uključivanju, pripremi dokumentacije, radu lokalnih koordinacijskih odbora i
izvještavanju.
Na Savjetovanju je sudjelovalo 50 sudionika i predavača iz 25 gradova i općina: iz Bedekovčine,
Bjelovara, Daruvara, Drniša, Ivanca, Ivanić-Grada, Jastrebarskog, Lipika, Ludbrega, Novigrada, Nove
Gradiške, Novog Marofa, Ozlja, Pazina, Pregrade, Pule, Rijeke, Samobora, Splita, Svetog Križa
Začretja, Varaždinskih Toplica, Vidovca, Viškova, Zadra i Zlatar Bistrice.
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Okrugli stol „Gorski kotar – prijatelj djece“, Fužine, 29. 4. 2014.
U utorak 29. travnja 2014. godine u Fužinama u organizaciji Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i
općine – prijatelji djece“ za Općinu Fužine i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije iz Zagreba
održan je šesti po redu okrugli stol „Gorski kotar – prijatelj djece“ na temu: „Rekreacija i sport za djecu
i mlade u Gorskom kotaru“. Na okruglom stolu sudjelovalo je 23 sudionika i predavača iz 11 gradova i
općina: iz Delnica, Ravne Gore, Rijeke, Mrkoplja, Vrbovskog, Fužina, Lokva, Zagreba, Skrada,
Opatije, Brod Moravica. Davor Juriša, prof., predsjednik Udruge kineziologa Rijeka i dopredsjednik
Saveza školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije, predstavio je temu „Rekreacija i
sport za rast i zdravlje djece i mladih u Primorsko- goranskoj županiji“. Gospođa Saša Miloš,
predsjednica SRD „Viševica“ i članica Koordinacijskog odbora, govorila je o „Rekreaciji i sportu djece i
mladih u Fužinama“. Gospodin Zoran Skender, profesor kineziolog i trener skijaškog trčanja,
predstavio je specifičnosti i dostignuća skijaškog trčanja, sporta s najdužom tradicijom u Gorskom
kotaru, zatim školu plivanja te program Univerzalne sportske škole koji je u OŠ Ravna Gora provodi od
2008. godine. Svoje primjere dobre prakse predstavili su Skrad, Mrkopalj, Delnice, Lokve. Zaključci s
ovog sastanka predloženi su za buduću županijsku strategiju za razvoj sporta koja je u izradi a čiji je
cilj unaprjeđenje sporta i rekreacije djece i odraslih te time prije svega zdravlja stanovništva u
Primorsko-goranskoj županiji. U drugom dijelu sastanka, voditelj okruglog stola i inicijator ideje „Gorski
kotar – prijatelj djece“, prof. dr. sc. Josip Grgurić te predstavnici Središnjeg koordinacijskog odbora s
koordinatorima Akcije „G/O – prijatelji djece” iz Fužina, Mrkoplja i Lokava dogovorili su daljnje korake
kako bi te goranske jedinice što prije postale kandidati za dobivanje počasnog naziva općine – prijatelji
djece. Dogovoreno je da će Fužine i Mrkopalj do jeseni dostaviti završna izvješća i pozvati komisiju u
izvid, a Lokve i Čabar intenzivirati Akciju.
8. Susret Gradova i općina – prijatelja djece u Zaboku
U petak 26. rujna 2014. godine u Zaboku je održan 8. Susreta Gradova i općina – prijatelja djece. U
Zaboku se okupilo preko 250 sudionika, djece i odraslih iz Gradova i općina prijatelja djece iz cijele
Hrvatske, izvođača, volontera, volonterki i organizatora. Grad Zabok je u suradnji s Koordinacijskim
odborom Akcije „Grad Zabok – prijatelj djece“ i Društvom Naša djeca Zabok kao koordinatorom
aktivnosti za sudionike Susreta pripremio bogat program. Tema ovogodišnjeg Susreta bila je
„Volontiranje u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece“ uz primjere dobre prakse domaćina susreta.
Nakon svečanog otvaranja s brojnim visokim uzvanicima, odrasli sudionici Susreta sudjelovali su u
radionicama na temu promocije volonterstva. Nakon uvodnog izlaganja, vezanog uz volonterski rad u
Akciji, sudionici su raspravljali u 4 diskusijske radionice na teme: Lokalna međusektorska suradnja u
razvoju volonterstva, Utjecaj provedbe akcije G/O prijatelji djece na razvoj volonterstva, Osobna
motivacija za volontiranje i sudjelovanje u promicanju volonterstva i Formalni obrazovni sustav i razvoj
volonterstva. U radionicama su izrađeni zaključci susreta, koji će poslužiti u daljnjim zagovaračkim
naporima usmjerenima na promicanje volonterstva i odgoja za volontiranje. Za djecu je organizirano
predstavljanje pobjedničkih filmova s KIKI festival – Međunarodnog festivala dječjeg filma koji DND
Zabok organizira za djecu naše Županije u suradnji s udrugom Gokul. Slijedile su kreativno zabavne
radionice pod nazivima: Zdravo i fino, Klopotec, Maštaonica, Pošalji osmijeh i Riječ po riječ-priča u
kojima su se djeca družila, naučila nešto novo i stjecala nova prijateljstva.
7. Međunarodna konferencija „Dijete u gradu”
Nakon konferencije u Zagrebu (2012.) u organizaciji Europske mreže gradova prijatelja djece i
Europske zaklade „Dijete u gradu“ te uz pokroviteljstvo Grada Odense u Danskoj od 29. rujna do 1.
listopada 2014. održala se sedma po redu međunarodna konferencije „Dijete u gradu“. Ispred
Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ sudjelovala je
predstavnica Saveza društava Naša djeca Hrvatske s izlaganjem na temu: „Petnaest godina aktivne
dječje participacije u hrvatskom programu „Gradovi i općine – prijatelji djece“, te članovi: prof. dr. sc.
Josip Grgurić s izlaganjem „Sudjelovanje djece i roditelja u donošenju odluka za vrijeme
hospitalizacije“ i mr. sc. Giovana Armano s primjerima iz prakse Naj-akcija za ranjive skupine djece.
Svoja vrijedna iskustva iz hrvatskih gradova prijatelja djece na konferenciji predstavile su i
koordinatorice Akcije iz Opatije (Sanja Škorić i Ana Kola), te predstavnice Grada Pule (Elena Puh
Belci) i Grada Zagreba (mr. sc. Katarina Milković). Teme ovogodišnje Konferencije bile su:
Participacija, uključenost i suradnja - Dobrobit djece i učinci recesije, Igra, kretanje i kultura za djecu.
Konferenciji je prisustvovalo 200 sudionika iz 35 zemalja, a izlaganja je održalo preko 100 izlagača
tijekom tri dana trajanja Konferencije. Konferencija je bila odlična prilika za razmjenu znanja i
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iskustava sudionika. Mreža raznoraznih stručnjaka, znanstvenika i akademika radila je na tome da
gradovi postanu bolje mjesto za život djece i mladih.
Dječji tjedan 2015.
Za Dječji tjedan 2015. tiskan je plakat i distribuiran u 95 Društava Naša djeca i 100 gradova i općina
sudionika Akcije. U organizaciji Društava Naša djeca povodom 25. godina Konvencije u Dječjem
tjednu pokrenuta je akcija „Daj 10 za dječja prava” u koju se uključilo više od 7 000 djece diljem
gradova i općina. Akcija promovirana u priopćenjima za medije i brojnim gostovanjima predstavnika
Središnjeg KO-a u televizijskim i radijskim emisijama.
10 godina Naj-akcija (2004-2014):
I 2014. godine Središnji koordinacijski odbor Akcije „G/O - prijatelji djece“ pozvao je sve sudionike
Akcije da nastave s vrijednom tradicijom organiziranja originalnih i novih akcija i aktivnosti za djecu i
da ih prijave na Natječaj za Naj-akciju. U svečanom dijelu Savjetovanja proglašene su Naj-akcije za
2014. Naj-akcija je ukupno bilo 55 iz 40 gradova i općina, a Povelje za uzorno provedene i originalne
akcije za djecu dobilo je 22 grada/općina. Povelje su predstavnicima gradova i općina uručile mr.sc.
Giovana Armano, predsjednica povjerenstva za dodjelu Naj-akcija, i gospođa Katarina Milković iz
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, članica povjerenstva. Od 2004.
godine, kada se započelo s Naj-akcijama, gradovi i općine prijavili su ukupno 274 Naj-akcija koje su
uljepšale i poboljšale život djece u lokalnim zajednicama te je dodijeljeno 116 Povelja i 158 Pohvala.
Savjetovanje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“
U organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ 24.11.2014.
u Starogradskoj vijećnici Skupštine Grada Zagreba održano je godišnje Savjetovanje Akcije koje je
okupilo brojne predstavnike iz gradova i općina koji sudjeluju u Akciji te državnih, gradskih i općinskih
tijela, ureda i ustanova te djece iz Dječjih vijeća koji provode i podupiru ovaj program u Hrvatskoj. Na
Savjetovanju je predstavljena nova Nacionalnu strategiju RH za prava djeteta za razdoblje od 2014.2012. godine, strategiju u koju je ušla i Akcija “Gradovi i općine – prijatelji djece” kao primjer dobre
prakse podizanja kvalitete života djece na lokalnoj razini. Predstavljen je i program UNICEF-a kojim se
daje podrška najranjivijim skupinama djece. Govorilo se i o 15 godina Akcije 8. Susretu “Gradova i
općina – prijatelja djece” u Zaboku, o volonterima kao pokretačima promjena u društvu te o
preporukama Odbora UN-a za prava djeteta. U svečanom dijelu Savjetovanja proglašene su Najakcije za 2014. i proglašeni su dobitnici prestižnog naziva „GRAD/OPĆINA – PRIJATELJ DJECE“, a
to su: općine Lovran i Mrkopalj te gradovi Nova Gradiška i Split.
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 2014. 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 (dvobroj
17/18), 800 kom. Na facebook stranicama Saveza pokrenut on-line predstavljanje članaka iz
Konvencije UN-a o pravima djeteta povodom 25. godina Konvencije UN-a o pravima djeteta. Dječja
vijeća i Dječji forumi promovirali akciju na domaćim skupovima za djecu – Susretu Dječjih foruma u
Selcu te na sjednici sa zastupnicima u Hrvatskom Saboru. Gradovi i općine pozvani da se uključe u
humanitarne akcije Saveza i Društva Naša djeca Grada Vinkovaca „Kofer pun prijateljstva“ i „Kofer
pun prijateljstva – novčić za kovčežić“ za djecu s poplavljenih područja. Odličan odaziv akcije u
Poreču, Samoboru, Splitu i Rovinju. Uređeno je i tiskano dopunjeno izdanje programske knjižice
„Gradovi i općine – prijatelji djece”, Alternativni izvještaj o stanju dječje participacije u Hrvatskoj,
dvobroj Glasnika Akcije 18/19 i Glasilo broj 2 „Gorski kotar – prijatelj djece”. Svakodnevno
objavljivanje vijesti, izvješća, fotografije iz gradova i općina sudionika akcije na mrežnim stranicama
Saveza i facebooku pod rubrikom „Riječju i slikom iz gradova i općina“, a aktiviran je mjesečni
Newsletter Saveza koji dostavljamo građanima prijavljenim putem web. stranice.
Koordinatorica aktivnostima Središnjeg KO-a Akcije: Snježana Krpes, savjetnica.
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ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI
Već 15 godinu nastavljena je višegodišnja (od 1999.) stručna i društvena aktivnost u cilju promicanja
suvremene humanizacije bolničkog liječenja djece. Vodeće tijelo Akcije čine 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 športa
te Ministarstva socijalne politike i mladih. Tijekom 2014. godine KO je održao ukupno 13 sjednica.
U Akciju je uključeno 37 bolnica/dječjih odjela u Hrvatskoj, a u njima svo medicinsko i bolničko osoblje
te sva hospitalizirana djeca, njihovi roditelji i brojni vanjski stručni suradnici-volonteri. Sudionici
projekta provode 123 programska zahtjeva/propozicije, te kad to uspiju provesti i Prosudbene komisije
to utvrde, dobivaju prestižni naziv: Bolnica/Dječji odjel – prijatelj djece.
Reevaluacija kriterija
I ove se godine radilo na uspostavljanju novih kriterija za reevaluaciju programa „Za osmijeh djeteta u
bolnici“ u bolnicama/dječjim odjelima koji nose prestižan naziv. Radna skupina iskusnih stručnjaka i
suradnika na Akciji u sastavu: prim. Branka Benić, dr. med, mr. Ivanka Gregurinčić, dipl.soc.ped.,
prim.mr.sc. Marija Hegeduš-Jungvirth, dr. med, Katarina Premec, bacc.med.techn, dr. sc. Irena
Slaviček, Milka Valpotić, bacc.med.techn, Dubravka Lipovac, dr. med., dr. sc. Emil Paravina, Josipa
Čorić, bacc.med.techn, voditelj skupine: Emil Paravina je radila na tim novim kriterijima na 19 radnih
sastanka.
Na poslovima koordinacije rada Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Za osmijeh djeteta u
bolnici“ radili su: dr. Emil Paravina, Ana Kolobarić i Vlasta Nejašmić iz Saveza DND.
Stručnu Radnu grupu za reevaluaciju rezultata dostignuća bolnica/dječjih odjela koji sudjeluju u akciji
činilo je 9 članova (imena su bila navedena u polugodišnjem narativnom izvještaju) i oni su u vremenu
provedbe ovoga projekta održali 16 sjednica. Proširili su i osuvremenili 6 vrsta anketnih upitnika koji
sada imaju ukupno 90 pitanja a bilo ih je 73, te su proširili i osuvremenili programske propozicije na
ukupno 98, a bilo ih je 83. Ti novi zahtjevi rezultat su saznanja novih svjetskih i europskih dostignuća,
pa su prilagođeni novim zahtjevima i mogućnostima bolnica/dječjih odjela u Hrvatskoj. Ovakva dorada
znači nastavak Akcije na način: (a) da se dosadašnja dostignuća i dalje održavaju i b) da se pokrenu i
počnu ostvarivati i novi zahtjevi.
Seminar za voditelje i organizatore edukativno-zabavnih aktivnosti djece u bolnici
Dana 28. i 29. ožujka u Zagrebu održan je Seminar za voditelje i organizatore edukativno-zabavnih
aktivnosti djece u bolnici u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Za osmijeh djeteta u
bolnici i Dječje bolnice Srebrnjak. Uloga seminara bila je pružanje poticaja i namjenske pomoći za 7
bolnica/dječjih odjela da ostvare preostale programske zahtjeve akcije Za osmijeh djeteta u bolnici radi
dobivanja počasnog naziva Prijatelj djece. Seminar je održan zahvaljujući dijelu prikupljenih sredstava
u humanitarnoj Aukciji Za osmijeh djeteta u bolnici koju je podržalo 20 najpoznatijih hrvatskih
ilustratora/ica i likovnih umjetnika/ica nagrađivanih u zemlji i svijetu, a koji su za ovu svrhu donirali 41
ilustraciju.
Seminar je pohađalo 20 sudionika iz Bjelovara, Karlovca, Koprivnice, Nove Gradiške, Ogulina, Splita i
Zagreba koji su slušali namjenska predavanja, prikaze iskustava iz dosadašnje prakse te primjere
provedbe igara i drugih oblika aktivnosti s djecom u bolnicama. Predavanja su održali dr. sc. Emil
Paravina, dugogodišnji voditelj akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Ana Bogdanić, diplomirana
psihologinja, mr. sc. Ivanka Gregurinčić, Elizabeta Kralj Kovačić, medicinska tehničarka, Marija
Vodopija, medicinska tehničarka, Milka Valpotić, medicinska tehničarka, Đurđica Dropuljić, ravnateljica
DND Varaždin, Ivana Bošnjak, pedagoginja i Snježana Krpes, programsko-organizacijska savjetnica u
Savezu DND Hrvatske. Polaznici Seminara su također posjetili bolnicu Srebrnjak kako bi se upoznali s
njenim dostignućima u skrbi za male pacijente. Na kraju događanja polaznicima je uručen set literature
za aktivnosti s djecom kao i Uvjerenje o sudjelovanju na Seminaru.
Tematsko savjetovanje „Iskustva djece i roditelja za vrijeme hospitalizacije“
Središnji koordinacijski odbor akcije Za osmijeh djeteta u bolnici dana 19. svibnja 2014. organizirao je
tematsko Savjetovanje „Iskustva djece i roditelja za vrijeme hospitalizacije“ u Klinici za dječje bolesti
Zagreb, Klaićeva 16. Na Savjetovanju su bili nazočni predstavnici bolnica/dječjih odjela koji sudjeluju u
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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 je bilo govora o sustavu kvalitete u bolničkim zdravstvenim ustanovama te o
doprinosu Akcije europskim standardima tijekom boravka djece u bolnici, a predstavili su se rezultati
istraživanja o primjeni Picker upitnika u Hrvatskoj te iskustvo djevojčice Mirele (DND Varaždin) koja je
svoje iskustvo u bolnici Varaždin opisala kao pozitivno, kroz igru i druženje.
Na samom kraju Savjetovanja podijeljene su zahvalnice osobama koje su tijekom ovih 15 godina
uključene u Akciju. Zahvalnice su podijeljene za doprinos i sudjelovanje u provedbi Akcije kojom se
pomiču i dostižu europski i svjetski standardi u humanizaciji bolničkog liječenja djece u Hrvatskoj. U
akciju “Za osmijeh djeteta u bolnici” je uključeno 37 bolnica/dječjih odjela u Hrvatskoj, a prestižni
naslov „Bolnica/Dječji odjel – prijatelj djece“ do 2013. godine dobilo je 30 bolnica/dječjih odjela.
Uspjesi Akcije i njena medijska promocija
Započele su pripreme za humanitarni tjedan i završnu emisiju „Uz nas niste sami“ čije je medijskog
pokroviteljstvo osigurano na natječaju Hrvatske radijske televizije. Obaviještena su Društva Naša
djeca te koordinacijski odbor Akcije u bolnicama i na dječjim odjelima sudionicima u Akciji.
Humanitarni tjedan i završna emisija planira se realizirati u proljeće 2015. godine.
Povodom 40. godišnjice marke Frutek Fructal podržao projekt „Za osmijeh djeteta u bolnici“
Tvrtka Fructal 2014. godine obilježio je 40. rođendan Fruteka, jedne od najpoznatijih robnih marki
namijenjenih najmlađima. Fructal je tim povodom darovao 40.000 eura mališanima i njihovim
obiteljima iz cijele regije, a u Hrvatskoj pružio podršku Savezu društava Naša djeca Hrvatske za
projekt „Za osmijeh djeteta u bolnici“. Sredstva su namijenjena opremanju igraonica na bolničkim
dječjim odjelima.
Nogometaši Slaven Belupa posjetili koprivničku bolnicu u sklopu akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“
U srpnju 2014. nogometaši Slaven Belupa, pridružili su se ovoj akciji te iznenadili mališane na dječjem
odjelu koprivničke bolnice. Svojim su posjetom, Mateas Delić, Mato Grgić, Dario Čanađija, Petar
Brlek, Vedran Purić, Ante Marković, Stjepan Geng i pomoćni trener Dragan Tadić, oduševili mališane
te izmamili osmijeh na njihova lica. Bar nakratko, učinili su djeci boravak u bolničkom okruženju još
ugodnijim. Djeca su provela vrijeme u ugodnom druženju s koprivničkim nogometašima koji su im
podijelili autograme i prigodne darove- Slavenove majice, šalove, privjeske i zastavice.

INSTITUCIONALNA POTPORA NACIONALNE ZAKLADE
ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
U okviru ove djelatnosti i institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u 2014.
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 obitelji
(15.5.), Dana igara (21.9.) 2014. i Dječjeg tjedna – pružane su smjernice za lokalne aktivnosti DND-a,
slana priopćenja za javnost i objavljivane vijesti na društvenim mrežama. Plakat Dječjeg tjedna
distribuiran je na svih 95 DND-a diljem Hrvatske i u gradove i općine koji sudjeluju u akciji „Gradovi i
općine – prijatelji djece“. U Dječjem tjednu Savez DND je izradio smjernice i pozvao DND-a da se
uključe u akciju „Daj 10 za prava djece“ povodom obilježavanja 25 godina Konvencije UN-a o pravima
djeteta u Hrvatskoj.
Dana 19.6.2014. održana je tematska Skupština Saveza DND-a u Termama Tuhelj pod nazivom
„Aktualnosti u radu osnovnih DND-a u Hrvatskoj“ gdje je predstavljen novi Zakon o udrugama ispred
Ureda za udruge Vlade RH i tema „Arhiviranje građe u organizacijama civilnog društva“. U cilju
osposobljavanja članova Skupštine Saveza, volontera i voditelja održano je Savjetovanje za
dužnosnike iz DND-a na temu „ Prikupljanje financijski sredstava u organizacijama civilnog društva“,
održanom 20. lipnja 2014. godine u Termama Tuhelj na kojemu je sudjelovalo 30 sudionika. Od
ostalih aktualnosti dogovorene su aktivnosti povodom obilježavanja 15 godina akcija „Gradovi i općine
– prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici“ i 25 godina Konvencije UN-a o pravima.
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U programu Dana otvorenih vrata udruga koje organizira Ured za udruge Vlade RH Savez DND
organizirao je u svojim prostorima radionice o dječjim pravima i gradu-prijatelju djece za predškolsku i
osnovnoškolsku djecu te na info-štandu na Cvjetnom trgu u Zagrebu. U dva dana programa Dana
otvorenih vrata udruga, aktivnostima je obuhvaćeno 80-ero djece i više od 60 građana od kojih su neki
i sami bili članovi Društava Naša djeca, a neki su tek prvi puta sa zadovoljstvom otkrili da postoji
organizacija posvećena pravima djece i organiziranju i promoviranju kvalitetnih aktivnosti u slobodnom
vremenu djece. U posjet aktivnostima bili su i predstavnici Ureda za udruge Vlade RH, gospodin Igor
Vidačak, predstojnik Ureda i gospođa Vesna Lendić Kasalo, zamjenica.
Savez DND je tijekom 2014. godine koristio mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, ukupno mjere koristi 3 osoba na poslovima
asistenata na projektima i arhiviranja građe Saveza.
Devetnaesta Smotra dječjeg stvaralaštva održana je od 17.-19.10. u Vinkovcima, domaćin DND Grada
Vinkovaca. Pokrovitelji Smotre bili su Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija dok su troškovi
smještaja članova Skupštine te troškovi održavanja okruglog stola za voditelje-volontere i promotivnih
materijala dijelom pokrivena iz sredstava Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
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,
tijekom cijele godine na Facebook stranici Saveza objavljivani su članci Konvencije UN-a o pravima
djeteta povodom 25. obljetnice, aktiviran je mjesečni Newsletter Saveza koji dostavljamo građanima
prijavljenim putem web-stranice, dizajnirana je i tiskana promo-vrećica Saveza.
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 potiče kulturni razvoj djece i pruža podršku
roditeljima u odgoju djece podižući svijest o važnosti korištenja kvalitetnih namirnica i važnosti zdrave
prehrane u svakodnevnom životu. Na zabavan i poučan način podržava sudjelovanje djece u samoj
pripremi jela te ujedno djeci izravno pruža informacije o kvalitetnim obrocima kao prevenciji
zdravstvenih problema. Senzibilizacijom javnosti (članovi knjižnica, nutricionisti, djelatnici te polaznici
odgojno-obrazovnih ustanova, mediji i cijele lokalne zajednice) doprinosi se promociji zdravog načina
života budući da navike stečene u najranijoj dobi postaju važan preduvjet za zdravi život djece u
njihovoj zrelijoj dobi. Kuharica je izdana uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te je
sponzor papira bio IGEPA-PLANA papiri.
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. godine ostvarilo suradnjom s tvrtkama NIVEA, Fructal i Microsoft Hrvatska. Institucionalna
podrška omogućila je razvoj novog i suvremenog vizualnog identiteta Saveza DND-a i interaktivnih
mrežnih stranica Saveza što je u 2014. godini Savezu donijelo veću prepoznatljivost, protočnost
informacija između Saveza DND i osnovnih DND, jasniju i vidljiviju misiju i viziju udruge, izravnu
komunikaciju s korisnicima i pojedincima koji prate rad Saveza. Institucionalna potpora i u 2014. 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.

PROJEKT "NEKA ODRASTANJE BUDE DJEČJA IGRA"
NIVEA i Savez društava Naša djeca Hrvatske u 2014. godine provodili su zajednički projekt "Neka
odrastanje bude dječja igra" kojim se želi naglasiti važnost igre za dječji razvoj te dati doprinos u
stvaranju boljih uvjeta za odrastanje djece i mladih diljem Hrvatske. Tvrtka NIVEA je izdvojila
150.000,00 kn za uređivanje i opremanje prostora DND-a i 18.750,00 kn za zbornik Poruka djece
odraslima. Projekt je zamišljen kao natječaj u kojem je sudjelovalo 10 Društava Naša djeca iz cijele
Hrvatske koja su odabrana od strane NIVEA-e i Saveza DND, s tim da je ukupno svoje projekte
prijavilo 22 Društva Naša djeca. Svih 10 projekata DND-a iz užeg izbora, koji su sudjelovali u
Natječaju, predstavljeni su na internetskoj stranici www.nivea.hr . Glasovima javnosti, a ukupno ih je
zabilježeno preko 3400, najveći broj glasova dobili su projekti: "Kreativan kutak za 5+", DND Opatija,
"Čitaj mi" - DND Zabok, "Geppettov kutak" - DND Prelog, "DND je naša obitelj" - DND Križ i "Mali
kutak za igranje" - DND Našice. NIVEA je podržala svaki od navedenih 5 projekata donacijom u
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iznosu od 20.500,00 kuna, dok su ostali projekti, koji su sudjelovali na Natječaju, dobili potporu od
5.000,00 kn. Dobivena sredstva DND-ovi su utrošili za uređenje i opremanje prostora u kojima djeca
provode svoje slobodno vrijeme kroz stvaralačke aktivnosti, druženje i igru, a koji se provode
zahvaljujući trudu i naporima vrijednih volontera. U okviru projekta provedena je i tradicionalna akcija
Saveza DND „Poruke djece odraslima“. Na web stranici www.nivea.hr svi zainteresirani mogli su
upisivati poruke, stajališta i mišljenja svojih najmlađih i najmilijih o temama kao što su: obitelj, igra,
ljubav, prijatelji. Najbolje poruke NIVEA je u devet tjedana, koliko je trajala akcija, nagrađivala poklonpaketom. Akciju prikupljanja poruka djece odraslima proveo je i Savez društava Naša djeca Hrvatske
u suradnji s Društvima Naša djeca diljem tijekom Dječjeg tjedna od 6. do 12. listopada 2014. u brojnim
gradovima i općinama diljem Hrvatske. Ukupno je putem mrežnih stranica i Društava Naša djeca,
vrtića i škola prikupljeno više od 900 stotina dječjih poruka i crteža, a 500 najmaštovitiji su objavljeni u
Zborniku naslovljenom „Neka odrastanje bude dječja igra“. Promocija zbornika i završetak projekta
održan je u Prelogu, 8.12.2014. u novouređenim i opremljenim prostorijama Društva Naša djeca
Prelog.

PROGRAMSKE SMJERNICE ZA AKTIVNOSTI OSNOVNIH DND-a
Međunarodni dan obitelji, 15.5. 2014.:
Savez DND je povodom Međunarodnog dana obitelji (20. po redu) svim osnovnim DND-a dostavio
smjernice za organizaciju aktivnosti i događanja kojim će se obilježiti Dan obitelji u gradovima i
općinama, predloživši neke od mogućih programskih sadržaja za koje se očekuje da ih toga dana
provedu sva osnovna DND-a. Preporučeno je da se organiziraju 3 tradicionalne aktivnosti: Roditeljski
domjenak uz program Pokaži što znaš, Obiteljski nagradni kviz te Radionice i izložbe obiteljskih izjava,
crteža i poruka. Novost je 2014. godine bila obilježavanje Međunarodne godine Europskog
usklađivanja radnog i obiteljskog života te je Savez DND, polazeći od navedenih načela, predložio da
svako osnovno Društvo organizira svoj program povodom obilježavanja Dana obitelji,
podrazumijevajući: a) okupljanje što više obitelji na odabranom prostoru; b) priređivanje privlačnog
programa za sve prisutne članove obitelji; c) omogućavanje sudjelovanje u programu svih članova
obitelji; d) omogućavanje starijim članovima obitelji, (djedama i bakama, roditeljima) volontiranje u
školskim programima za djecu; e) osmišljavanje novog programa privlačnog svim prisutnim članovima
obitelji. Na osnovu prikupljenih izvještaja iz DND vidljivo je da je ova tradicionalna aktivnost i dalje
jedna od aktivnosti u kojoj se okuplja velik broj djece, roditelja i članova obitelji svih generacija.
Izvještaje DND s fotografijama o aktivnostima vezanim uz Dan obitelji, Savez DND objavljivao je na
Internet stranici.
Dan igara 2014.:
Uoči dana igara organizirala se posebna tradicionalna, a djeci posebno omiljena aktivnost osnovnih
DND-a diljem Hrvatske. Pod već prepoznatljivim sloganom „Igri u čast“ upućene su smjernice
Društvima Naša djeca s preporukom da u rujnu organiziraju „Dan igara“ u gradovima i općinama s
pozivom da se u aktivnosti uključi što veći broj djece različite dobi. Savez DND je preporučio polazišta
za izbor igara, način sudjelovanja te opis pripremnih poslova DND za organiziranje te aktivnosti. Iz
izvještaja iz osnovnih DND vidljiv je uspjeh u organizaciji Dana igara u osnovnim DND. Izvještaji iz
osnovnih DND objavljivani su na mrežnim stranicama Saveza.
Dječji tjedan (6.-12. listopada 2014.):
Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci. 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. Savez DND je stoga
potaknuo Društva Naša djeca i lokalne koordinacijskih odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji
djece“ u gradovima i općinama da provedu brojne aktivnosti s djecom i za djecu u svojim sredinama.
Za moto Dječjeg tjedna 2014. ponovno je uzeta lijepa i prepoznatljiva izreka, koja izražava odnos
odraslih prema djeci: "Ljubav djeci prije svega!" te "Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!" Osnovna
DND su provela razne aktivnosti poput akcije „Daj 10 za dječja prava!“ Osim ove, nove akcije,
organizirali su se javni skupovi djece i članova DND, posjeti delegacije djece i članova DND
gradonačelnicima/načelnicima, poruke djece odraslima, „Živimo zajedno u Europskoj uniji, nastupi
djece i članova DND u medijima, nastavak kampanje „Čitaj mi!“, obilježavanje Međunarodnog dana
djevojčica i druge aktivnosti s djecom i odraslima. Sve pristigle akcije objavljene su na internetskoj
stranici Saveza DND u rubrici "Najnovije vijesti iz društava Naša djeca".
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Daj 10 za dječja prava
U Dječjem tjednu, povodom 25 godina usvajanja Konvencije UN-a o pravima djeteta, Savez DND je
preporučio da osnovna DND provedu aktivnosti s djecom u svojim lokalnim zajednicama. Pozvana su
djeca da na velikom platnu, na kojemu su prethodno nacrtana dva dlana s kartom svijeta, ostave svoje
dlanove, ime i poruku te da ih izlože na vidnom mjestu i/ili poklone predstavnicima lokalnih vlasti u
Dječjem tjednu.
Smjernice oblikovala: Sanja Škorić, v.d. tajnica Saveza.

KULTURNI SADRŽAJI I DJEČJE STVARALAŠTVO
19. Smotra dječjeg stvaralaštva „Radost, igra i stvaralaštvo djece“
Od 17.-19. listopada 2014. u Vinkovcima je održana 19. Smotra dječjeg stvaralaštva „Radost, igra i
stvaralaštvo djece“ u Društvima Naša djeca u organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske i
domaćina iz Društva Naša djeca Grada Vinkovaca. Na Smotri je sudjelovalo više 600-ero djece iz 28
Društava Naša djeca iz cijele Hrvatske i Grada Vinkovaca. Drugi dan Smotre izvedeno je 44 dječjih
nastupa Društava Naša djeca iz: Bakra, Šibenika, Varaždinski Toplica, Pule, Otoka, Poreča, Našica,
Rajića, Čakovca, Maksimir-Zagreba, Požege, Kutine, Osijeka, Krapine, Pleternice, Koprivnice,
Tuhelja, Slatine, Preloga, Križa, Zaboka, Ravne Gore i Lekenika. U razgovoru s voditeljima Stručno
povjerenstvo u sastavu: Ksenija Rožman, prof., Desanka Virant, plesna koreografkinja i Dinka Peti,
prof. glazbene kulture i Nikolina Starčević Vorgić, akademska slikarica, posebno su pohvalili točke
DND-ova (abecedno): DND Bakar, DND Čakovec, DND Krapina, DND Osijek, DND Otok, DND
Poreč, DND Požega, DND Pula, DND Slatina, DND Tuhelj i DND Zabok, a dio tih točaka predstavljen
je u revijalnom dijelu Smotre. U nedjelju 19. listopada nakon revijalnog dijela Smotre, djeca iz
igraonice „Ganja“ iz Gunje izvela su premijerno predstavu „Tko je pokidao branu“. Vrhunac zatvaranja
Smotre bilo je uručenje kofera prijateljstva djeci s poplavljenih područja Vukovarsko-srijemske
županije prikupljenih u humanitarnoj akciji „Pun kofer prijateljstva“ pokrenuta na inicijativu DND-a
Grada Vinkovaca i Saveza društava Naša djeca Hrvatske. Smotru su podržali Grad Vinkovci,
Vukovarsko-srijemska županija, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Hotel Slavonija
Vinkovci, HŽ – Putnički prijevoz, Turistička zajednica Grada Vinkovaca te medijski pokrovitelji:
Vinkovačka televizija, Vinkovački radio, Vinkovački list i Cibalia-info, a humanitarnoj akciji „Pun kofer
prijateljstva“ pridružio se je i CityEX d.o.o. osiguravajući besplatnu dostavu humanitarnih „kofera
prijateljstva“.
Nagrada Grigor Vitez za najuspješnija literarna i likovna ostvarenja u knjigama za djecu u 2014.
Nagrada Grigor Vitez najstarija je književna nagrada u Hrvatskoj, čiji je osnivač i organizator Savez.
Dodjeljuje se od 1967. godine za najbolji književni tekst i ilustracije odabrane iz jednogodišnje
produkcije dječje knjige i slikovnice. Savez DND Hrvatske je 4. travnja 2014. organizirao 47. dodjelu
Nagrade za književnu produkciju u 2014. godini. Na Natječaj za Nagradu „Grigor Vitez“ za 2014.
godinu prispjela je 51 knjiga koju je objavilo 22 nakladnika, a nagrađeni su Igor Knižek za tekst i
Marsela Hajdinjak za ilustracije. Dodijeljeno je i Posebno priznanje Zlatna ptica Nagrade Grigor Vitez
za 2014. Ivanu Vitezu. Prijedlog dobitnika Nagrade „Grigor Vitez”, Posebnog priznanja i Pohvala za
2014. godinu donijelo je Stručno povjerenstvo u sastavu: Ranka Javor, prof. knjižničarska savjetnica,
predsjednica Povjerenstva, Marijana Jelić, ilustratorica, dopredsjednica Povjerenstva, Sanja Pilić,
književnica, Branka Primorac, književnica, Branko Vujanović, likovni umjetnik, Marina Žilić, mag.
komparativne književnosti i Snježana Krpes, prof. dipl. komparatist, tajnica Nagrade.
U
organizacijskim poslovima sudjelovao je projektni tim Savezu društava Naša djeca Hrvatske: Snježana
Krpes, koordinatorica, Marina Žilić, Lana Kassim, Nikolina Tomić i Iva Mandić, asistentice na projektu,
Vesna Dimitrijević, voditeljica računovodstvenih poslova, Vlasta Nejašmić, savjetnica za prikupljanje
sredstava i Ana Kolobarić, administrativna tajnica. Izvori financiranja: Ministarstvo kulture (50.000,00
kn), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (20.000,00 kn) i Grad Zagreb (10.000,00 kn).
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HUMANITARNE AKCIJE, PREVENCIJA OVISNOSTI
I SOCIJALNA SKRB ZA UGROŽENU DJECU
Projekt „Budi neovisan“
Projektom „Budi neovisan“ Savez DND Hrvatske u suradnji s Društvima Naša djeca tijekom 2014.
godine nastavlja osnaživati djecu te podizati javnu svijest kod stručnih suradnika, lokalnih uprava i
građana o važnosti prevencije ovisnosti u osnovnoškolske i srednjoškolce djece i promociju zdravih
stilova života u lokalnoj zajednici. Aktivnosti su kreativne i usmjerene na aktivno sudjelovanje djece:
neformalne edukacije djece, vršnjačka pomoć, forum-kazalište i juice-radionice, kampanje protiv
alkohola, pušenja i droga. U razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja 2014. provedene su brojne
aktivnosti iz projekta. Projektne aktivnosti:
a) Edukacija za voditelje/mentore iz Društava Naša djeca za metodu forum-kazališta i juice radionica,
Zagreb, 14. i 15.3.2014. na kojoj je educirano 32 voditelja iz 25 Društava Naša djeca koji su u
radionice uključili između 250- 300 izravnih korisnika.;
b) Natječaj za najoriginalnije dječje poruke i kreativne radove – Savez DND je otvorio Natječaj za
dječje kreativne radove u 6 kategorija na temu ovisnosti: dječja poruka, slogan, crtež (ili poruka i
crtež), strip-priča, Internet-priča, fotografija. Najoriginalniji radovi u kategorijama proglašeni su na
završnoj priredbi „Budi neovisan“, održanoj 31.5.2014. u Opatiji;
c) Kampanja protiv droge, alkoholizma i pušenja – “Budi poseban – Budi neovisan – Živi svoj san”: za
potrebe promocije projekta osmišljena je Facebook kampanja protiv alkohola i pušenja među djecom i
mladima. Tri mjeseca, tijekom ožujka, travnja i svibnja, na profilima Saveza i DND, ustanova i udruga
postavljanje su naslovne fotografije kojima je poslana snažna poruka mladima o štetnosti tih sredstava
ovisnosti. Snimljen je video-spot „Tvoje oči otkrivaju sve – reci drogi ne!“ te offline kampanja
obilježavanja Dana protiv nepušenja u 30 gradova i općina, 31.5. u organizaciji Društava Naša djeca i
lokalnih zajednica. Djeca su podijelila više od 4000 voćaka i poruka građanima-prolaznicima pušačima
s naljepnicom “Tko puši, zdravlje ruši” uz veliko medijsko praćenje akcije. Neizravno je u kampanju
„Budi NEovisan-Budi poseban-Živi svoj san“ putem cover fotografija bilo uključeno oko 20.000
korisnika/posjetitelja mrežnih stranica Saveza, Društava Naša djeca i ostalih korisnika koji su putem
svojih društvenih mreža dijelili informacije i materijal o projektu;
d) Završno predstavljanje projekta, održano je 31.5. u Opatiji gdje su predstavljeni rezultati projekta,
dodijeljene nagrade najuspješnijim autorima na Natječaju za dječje radove, održan „Maraton do
zdravlja“ u suradnji s DND Opatija te edukacija i prezentacija radionica forum-kazališta i jucieradionica za članove DND-a i Saveza. Na završnom predstavljanju projekta sudjelovalo je cca. 200
korisnika.;
e) Zbornik poruka djece odraslima „Budi neovisan“: Na natječaj su se odazvale osnovne škole,
Društva Naša djeca, Dječji forumi, dječji vrtići, Dječja vijeća, centri za odgoj i obrazovanje i mnoge
udruge iz cijele Hrvatske. Pristiglo je 313 crteža, 25 fotografija, 8 priča, 69 stripova, 28 slogana te 60
dječjih poruka, ukupno 503 uratka koja su pregledale i procijenile originalnost, zanimljivost i
autentičnost dječjeg izraza - ilustratorica Ivana Guljašević i profesorica hrvatskog jezika i književnosti
Ksenija Rožman. Najoriginalniji dječji radovi i poruke izdane su u zborniku „Budi neovisan“ tiskan u
200 primjeraka.;
f) Promocija projekta: tiskan je plakat „Budi neovisan“ ilustratorice Ivane Guljašević te distribuiran u
2000 primjeraka u osnovne škole, dječje vrtiće i Društva Naša djeca u Hrvatskoj, zatim brojni infoštandovi, kampanja „Budi neovisan“ i niz ostalih promotivnih aktivnosti. Na ovaj projekt od 1.1.-31.7.
Savez je uspio zaposliti na pola radnog vremena jednu osobu na poslovima asistentice na projektu
kojoj je u 2013. godine istekla mjera stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa HZZ-a.
Kumstvo
Ova kontinuirana akcija Saveza DND i suradničke austrijske organizacije, RettetdasKind, nastavljena
je i u 2014. 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 2014. godini kumstvom je bilo obuhvaćeno 20 djece iz
Hrvatske, a pomoć je iznosila ukupno 6.271 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
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donatora vrši godišnje anketiranje te djece. Aktivnostima koordinira Ana Kolobarić, administrativna
tajnica u Savezu DND.
Distribucija i namjenska prodaja UNICEF čestitki i proizvoda
Ostvaren je značajno manji prihod od UNICEF čestitki jer su 2014. čestitke distribuirane samo u 2
najveće knjižare zbog smanjene potražnje; prihod iznosi 2.434,60 kn. Akciju je vodila Vesna
Dimitrijević, voditeljica računovodstva u Savezu. U 2015. godini neće više biti prodaje UNICEF čestitki.
Pomoć djeci s poplavljenog područja u Slavoniji
Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s Društvom Naša djeca Grada Vinkovaca u 2014.
ostvario je tri velike humanitarne akcije za djecu s poplavljenog područja iz Slavonije.
a) Ljetovanje djece iz igraonice „Ganja“ u Gunji - ostvareno zahvaljujući suradnji na prekograničnom
projektu Slovenija-Hrvatska s partnerima iz Slovenije, Zvezom prijateljev mladine Maribor, od 24.-29.
kolovoza za 46-ero djece iz igraonice „Ganja“ iz Gunje i njihovi voditelji ljetovali su u Odgojnoobrazovnom rekreativnom centru VIRC u Poreču. Zveza prijateljev mladine Maribor osigurao je
besplatan smještaj, Grad Poreč prijevoz djece, a volonteri iz DND Poreč igraonice, radionice i Školu
plivanja. Ovoj inicijativi pridružile su se Bina Istra i Hrvatske ceste te Plava laguna.
b) Kofer pun prijateljstva - humanitarna akcija ostvarena u suradnji s Društvom Naša djeca Grada
Vinkovaca s ciljem prikupljanja i opremanja kofera s osobnim stvarima (kozmetika, odjeća, obuća
prema veličini, dobi i spolu djeteta) za 150-ero djece s poplavljenog područja. Trajala je od 8.10.-8.11.
U akciju su se uključila brojna Društva Naša djeca, osnovne škole, vrtići, tvrtke i pojedinci te
opremljeno, prikupljeno i uručeno 80-ak kofera prijateljstva djeci iz Gunje. CityEX je osigurao
besplatnu dostavu kofera iz cijele Hrvatske.
c) Kofer pun prijateljstva – novčić za kovčežić – nastavak je humanitarne akcije prikupljanja kofera za
djecu s poplavljenog područja. Savez DND je od 15.12.2014.-15.1.2015. godine imao otvoren
donacijski broj žiro-računa na koji su građani, tvrtke, ustanove i organizacije mogli uplaćivati sredstva
za opremanje kofera.
Sve ove tri humanitarne akcije bile su jako dobro medijski popraćene i predstavljene u medijima, a u
2014. godini uručeno je 88 kofera prijateljstva.
NIVEA – Božićno darivanje
Zahvaljujući uspješno suradnji s NIVEA tvrtkom krajem godina NIVEA djelatnici uključili su se u akciju
„Božićno darivanje“ te tom prigodom darovali 40-ero djece iz Društava Naša djeca slabijeg imovinskog
statusa.

MEĐUNARODNA SURADNJA
Savez društava Naša djeca Hrvatske u 2014. surađivao je s Europskom mrežom gradova prijatelja
djece, Eurochildom, Zvezom prijateljev mladine Maribor te su predstavnice Saveza sudjelovale na 7.
međunarodnoj konferenciji „Child in the City“ u Odense u Danskoj.

II. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ SAVEZA U 2014.
Statistički pokazatelji o Savezu društava Naša djeca Hrvatske
Prema dostavljenim upitnicima iz Društava Naša djeca, za 2014. godinu evidentira se sljedeće
brojčano stanje u tijelima Saveza DND, programskim odborima te zaposlenima u Stručnoj službi
Saveza:
- 95 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.
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- U 2014. godini poticanjem lokalnih zajednica i pojedinačnim inicijativama osnovano je ili je
obnovljeno i udruženo u Savez nova 4 Društava Naša djeca: Petrinja, Trešnjevka Sjever i Jug, Gospić
i Vrsar.
- cc. 82 članova/ica-volontera/ki aktivno ostvaruju statutom i programom predviđene programske
zadatke osnovnih DND-a i Saveza.
- cc. 4 000 djece-nominalnih članova u aktivnostima osnovnih DND-a.
- 85 članova/ica ima Skupština Saveza DND Hrvatske, s tim da nisu svi dostavili podatke o svojim
članovima/icama u novom mandatu Saveza DND, premda DND aktivno djeluju.
- 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.
- 5 djelatnika/ica u Stručnoj službi Saveza DND-a i 3 asistentice na projektima (stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa).
- u Izvješću od volontiranju u 2014. godini Ministarstvu socijalne politike i mladih prijavljeno je 82
volontera Saveza koji su u 2014. godini ostvarili 3371 volonterskih sati.
Komunikacija s osnovnim DND-a
Stručna služba Saveza na različite načine, telefonski, e-poštom, faksom i poštom obavlja
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 redovne 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.
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 2014. godini do
trenutka izvještavanja nas je izvijestilo 25 DND, a statističke podatke dostavilo 30 Društava. Međutim,
napominjemo da je u porastu izvještavanje Društava o pojedinim akcijama i aktivnostima koja Savez
objavljuje svakodnevno na svojim mrežnim stranicama.

LJETNA ŠKOLA SAVEZA DND HRVATSKE 2014.
Od 19. do 23. lipnja 2014. članovi Savez društava Naša djeca Hrvatske okupili su se u Termama
Tuhelj, u Tuheljskim Toplicama kako bi razmijenili iskustva, informirali se o aktualnostima u radu i
stekli nove spoznaje korisne za daljnji rad na korist djece. Ove su nam godine domaćini bili članovi i
volonteri Društva Naša djeca Zabok.
Skupština Saveza DND Hrvatske
Dana 19. lipnja održana je Skupština Saveza s temom “Aktualnosti u radu osnovnih DND u Hrvatskoj”
na kojoj se okupilo pedesetak članova iz 30 Društava Naša djeca iz raznih krajeva Hrvatske. U
tematskom dijelu Skupštine, gospođa Vesna Lendić Kasalo, zamjenica Ravnatelja Ureda za udruge
Vlade RH, sudionicima je ukratko predstavila Novi Zakon o udrugama. Uz zakonske novine bilo je
riječi i o očuvanju bogate pisane građe osnovnih društava Naša djeca u predavanju pod nazivom
Arhiviranje građe u osnovnim Društvima Naša djeca koje je održala gospođa Elizabet Kuk iz
Hrvatskog državnog arhiva. Velik dio programa posvećen je trima važnim obljetnicama: 25 godina
Konvencije o pravima djeteta i 15 godina akcija Gradovi – prijatelji djece i Za osmijeh djeteta u bolnici.
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Predsjednica Saveza, u osvrtu na akcije Gradovi – prijatelji djece i Za osmijeh djeteta u bolnici
posebno je istaknula nove dosege u njihovoj provedbi rekavši kako se radi na stvaranju mreže
gradova i općina – prijatelja djece te kako je osmišljen projekt Gorski kotar – prijatelj djece kao put k
regijama i županijama prijateljima djece
Savjetovanje za dužnosnike Saveza DND Hrvatske
Dana 20. lipnja održano je Savjetovanje za dužnosnike Saveza DND Hrvatske na temu prikupljanja
financijskih sredstava u organizacijama civilnog društva. Svoje spoznaje i iskustva sa tridesetak
dužnosnika podijelila je dr.sc. Ljiljana Najev Čačija s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
posebno ističući korake u planiranju i provedbi fundraisinga te na praćenje indikatora uspješnosti
prikupljanja sredstava. Savjetovanje je okončano primjerima iz prakse akcija i aktivnosti Društava
Naša djeca Čakovec (Čitajmo svi, mali i veliki!), Maksimir- Zagreb (Strateško planiranje), DND
Vinkovci (Igraonica “Ganja”) i DND Zabok (Aktivnosti Kiki festival, Biovrt, Logopedski kabinet, Čitaj mi!,
20 godina Zabočkih mališana, Foto-kalendar).

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, ustanovama i udrugama.
Tijekom 2014. godine vrlo intenzivna je bila suradnja Saveza s Uredom Predsjednika RH, gospodina
Ive Josipovića, koji je i službeno primio izaslanstvo Saveza društava Naša djeca Hrvatske.
Predsjednik Republike Ivo Josipović primio je izaslanstvo Saveza društava Naša djeca, kao i
predstavnice Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, koje su ga obavijestile o planovima za obilježavanje
petnaeste obljetnice akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i dvadeset i pete obljetnice Konvencije
UN-a o pravima djeteta. Pod pokroviteljstvom Predsjednika RH bile su ove aktivnosti: a) obilježavanje
petnaeste obljetnice akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i dvadeset i pete obljetnice Konvencije
UN-a o pravima djeteta i b) 8. Susret Gradova i općina – prijatelja djece u Zaboku.
S Ministarstvom socijalne politike i mladih suradnja Saveza je bila vezana uz sufinanciranje projekata:
„Dječja vijeća – aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice“, „Budi neovisan“ i „Borbom
protiv siromaštva i socijalne isključenosti za dječja prava“ kao i na dopunama nove Nacionalne
strategije za prava djece u RH za razdoblje od 2014.-2020. godine. Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i sporta financiralo je projekt „Dječji forumi – izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih“.
Ministarstvo kulture je sufinanciralo dodjelu Nagrade Grigor Vitez za 2014. godinu. Ministarstvo
zdravlja je sufinanciralo akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“ te je prisutno putem svoje članice u radu
Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije.
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.
Tijekom 2014. nastavljena je suradnja s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva jer je Savez
od 2014. godine korisnik trogodišnje institucionalne potpore za razvoj i stabilizaciju udruge za
razdoblje od 2013.-2015. godine.
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“.
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.
Predstavnici Saveza redovno su sudjelovali na okruglim stolovima, savjetovanjima, info-danima i
konferencijama u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH-a, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog
društva, Ministarstva socijalne politike i mladih te ostalih srodnih organizacija i udruga, dok su
predstavnici Ureda za udruge i Ministarstva socijalne politike i mladih bili predavači na stručnim
skupovima i savjetovanjima u organizaciji Saveza DND.
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. Suradnja je bila intenzivirana s kandidatima za ocjenjivanje i dobivanje statusa
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grad/općina – prijatelj djece iz Lovrana, Mrkoplja, Nove Gradiške i Splita te s Gradom Zabokom,
domaćinom 8. Susreta gradova i općina – prijatelja djece kao i Gradom Ogulinom u organizaciji 10.
Susreta Dječjih vijeća Hrvatske.
Izvrsna suradnje je ostvarena i s 30 gradova i općina, uključenih u akciju „Gradovi i općine – prijatelji
djece“ prilikom organizacije Svjetskog dana nepušenja (31.5.) u okviru projekta Saveza DND „Budi
neovisan“ – prevencija ovisnosti u djece u lokalnim zajednicama.
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.
Suradnja s ostalim srodnim udrugama, ustanovama i organizacijama - u 2014. 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, Nacionalnom
sveučilišnom knjižnicom te i s nezavisnim stručnjacima iz područja odgoja, zaštite djece, civilnog
društva i drugima koji skrbe o djeci.
Ostvarena 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“ koji će se ostvariti u 2015.,
zatim s tvrtkom Fructal na donaciji za akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“. Uspostavljeni su kontakti s
tvrtkom Microsoft te je u prosincu ostvarena suradnja na projektu „Najveći selfie u Hrvatskoj“ koji je
promoviran na Facebook stranici Saveza.

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. Tako su ostvarenja brojna gostovanja i nastupi vezani uz projekte
Neka odrastanje bude dječja igra, Budi neovisan, Dječji tjedan, Kofer pun prijateljstva, Nagrada
„Grigor Vitez“ u sljedećim medijima: Hrvatskoj radio televiziji (emisija Dobro jutro, Hrvatska, radijska
emisija Dobro jutro, Hrvatska, RTL-u, Hrvatskom radiju, Z1 televiziji u emisiji „Svakodnevnica“, NET-u,
Radio Sljemenu, 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 (zbog
kampanja Budi neovisan, Dječji tjedan, NIVEA projekta „Neka odrastanje bude dječja igra“,
obilježavanje 25 godina Konvencije o pravima djeteta, humanitarnih akcija „Kofer pun prijateljstva“,
„Kofer pun prijateljstva – novčić za kovčežić“, te Microsoft selfie kampanje).
- Ovisno o pribavljenim namjenskim sredstvima iz projekata, Savez DND je tiskao promotivne i
informativne materijale, dodatno još opisane pod pojedinim programskim zadatcima i projektima.
Izdane su sljedeće publikacije, bilteni, glasnici, letci:
- NIVEA zbornik „Poruke djece odraslima“, naklada 1000 primjeraka.
- Glasnici akcija: „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici“, u nakladi 800
primjeraka.
- Ilustrirana dječja kuharica „Za prste polizati“, naklada 600 primjeraka.
- Promo-materijal: vrećice Saveza 300 primjeraka.
Prema izvješću evidentirano je u 2014. godini 227 objava u medijima, 465 objava na mrežnoj stranici
Saveza te 57 776 posjeta na mrežne stranice Saveza.
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STATUTARNE OBVEZE I NADLEŽNOSTI SAVEZA DND-A
Tematska i izvještajna Skupština Saveza DND Hrvatske
Dana 19. lipnja održana je Skupština Saveza s temom “Aktualnosti u radu osnovnih DND u Hrvatskoj”
na kojoj se okupilo pedesetak članova iz 30 Društava Naša djeca iz raznih krajeva Hrvatske.
Okupljene članove Skupštine i uvažene goste srdačno su pozdravili zaželjevši im dobrodošlicu prof.
dr. sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza DND Hrvatske, gospodin Darko Medvedec,
predsjednik Općinskog vijeća Tuhlja te gospođe Sonja Borovčak, predsjednica DND-a Zabok i
dopredsjednica Saveza, i gospođa Sanja Škorić, dopredsjednica i v.d. tajnica Saveza.
U tematskom dijelu Skupštine, gospođa Vesna Lendić Kasalo, zamjenica Ravnatelja Ureda za udruge
Vlade RH, sudionicima je ukratko predstavila Novi Zakon o udrugama. O očuvanju bogate pisane
građe osnovnih društava Naša djeca u predavanju pod nazivom Arhiviranje građe u osnovnim
Društvima Naša djeca koje je održala gospođa Elizabet Kuk iz Hrvatskog državnog arhiva.
Velik dio programa posvećen je trima važnim obljetnicama: 25 godina Konvencije o pravima djeteta i
15 godina akcija Gradovi – prijatelji djece i Za osmijeh djeteta u bolnici. Obilježavanje ovih obljetnica
održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike dr. Ive Josipovića. O Konvenciji je govorila
gospođa Sanja Škorić, dopredsjednica Saveza, osvrnuvši se na pomake u ostvarivanju dječjih prava u
svijetu, ali i istaknuvši kako još puno toga treba biti učinjeno u skrbi za djecu. Gospođa Škorić govorila
je i o predstojećim akcijama vezanim obljetnicu donošenja Konvencije.
Predsjednica Saveza, u osvrtu na akcije Gradovi – prijatelji djece i Za osmijeh djeteta u bolnici
posebno je istaknula nove dosege u njihovoj provedbi rekavši kako se radi na stvaranju mreže
gradova i općina – prijatelja djece te kako je osmišljen projekt Gorski kotar – prijatelj djece kao put k
regijama i županijama prijateljima djece. Uz to je predsjednica naglasila kako je akcija Za osmijeh
djeteta u bolnici već puno doprinijela humanizaciji bolničkog liječenja djece i kako sada predstoji rad
na tome da se osigura svakodnevni i duži boravak roditelja uz dijete te da se poboljša roditeljska skrb
o djetetu tijekom hospitalizacije.
Sjednice Izvršnog odbora
U 2014. godini održane su tri sjednice Izvršnog odbora:
6. sjednica: održana 28.2.2014., Dnevni red: Osvrt na stanje u Savezu od prošle sjednice do ove
sjednice; Izvještaji o projektima Saveza; Kalendar aktivnosti Saveza DND u 2014.; Priprema redovne
tematske i izvještajno-programske Skupštine Saveza DND-a; Prvi prijedlozi za Ljetnu školu Saveza
DND-a; Razno.
7. sjednica: održana 19.6.2014., Dnevni red: Osvrt na stanje u Savezu od prošle sjednice do ove
sjednice; Izvještaji o projektima Saveza; Kalendar aktivnosti Saveza DND u 2014.
8. sjednica: održana 28. 10. 2014., Dnevni red: Osvrt na stanje u Savezu DND od prošle sjednice do
ove sjednice, Izvještaji o projektima Saveza; Kalendar aktivnosti Saveza DND do kraja 2014.; Novine
Zakona o udrugama – imenovanje radne skupine za izradu novog Statuta Saveza; Prvi prijedlozi za
Operativni program Saveza DND za 2015. godinu; Osvrt na probleme DND Varaždin i DND Poreč;
Razno.
Sjednice Nadzornog odbora
Nadzorni odbor u 2014. godini održao je jednu sjednicu,14.3.2014. 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 2014. Nadzorni odbor je
imao uvid u sve aspekte financijskog poslovanja Saveza.
Financijsko poslovanje Saveza DND-a u 2014.
Prema završnom računu za 2014. godinu Savez je ostvario ukupan prihod od 1.065.780,65 kn dok su
ukupni rashodi 1.053.325,05 te je ostvaren višak prihoda od 12.455,60 kn. U 2014. godini Savez DND
je značajni dio prihoda dobio od projekata Ministarstva socijalne politike i mladih (za projekte: Aktivna
dječja participacija, Budi neovisan, Borbom protiv siromaštva i Dječja vijeća), Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta (Dječji forumi, Sto ljudi, sto ćudi) te kao korisnik institucionalne potpore
Nacionalne zaklade u iznosu od 282.846,07 kn. Od Ministarstva zdravlja do 31.12. prihodovano je

16

67.477,21 kn (Za osmijeh djeteta u bolnici). Ostvaren je značajno manji prihod od UNICEF čestitki jer
smo 2014. čestitke distribuirali u 2 najveće knjižare zbog smanjene potražnje. U 2015. godini neće
više biti prodaje UNICEF čestitki. Prihodi od kotizacija sudionika akcije Gradovi/Općine – prijatelji
djece u 2014. godini iznosili su 85.000,00 kn budući da je samo 45 gradova i općina (od 101 sudionika
u Akciji) uplatilo godišnju kotizaciju. Iščekuje se završna rata IPA projekta (jedan dio će ići u
refundacije, a drugi dio u prihode). U Stručnu službu Saveza primljene su još tri asistentice na
projektima koristeći mjere HZZ stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Iznajmljene
su poslovne prostorije na 4. i 5. katu Amruševe 10, dok se u dvorištu slaže arhivska građa te se radi
na uređenju podrumskih prostora.

Rad Radnih skupina i stručnih suradnika Saveza DND-a
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, na temelju prijedloga i zaključaka Izvršnog odbora Saveza te
prema potrebama projektnih aktivnosti imenovane su i organiziran je rad stručnih suradnika i
projektnih timova koji su pomagali provedbi ili evaluaciji provedbi aktivnosti Saveza. Tako su redovito
održavali svoje radne sastanke, sjednice te telefonsku i elektronsku komunikaciju središnji
koordinacijski odbori akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“, „Za osmijeh djeteta u bolnici“, projektni
timovi: „Budi neovisan“, „Aktivna dječja participacija“, „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
djece“, „Neka odrastanje bude dječja igra“, „Dječji forumi“, „Kofer pun prijateljstva“, stručno
povjerenstvo za dodjelu Nagrade „Grigor Vitez“, radne skupine za pripremu izvida i ocjenjivanja
gradova i općina, radna grupa za reevaluaciju dostignuća bolnica/dječjih odjela – nositelja počasnog
naziva: prijatelj djece; povjerenstva za odabir Naj-akcija i Naj-dječjih projekata. Rezultati i zaključci s
radnih skupina iznošeni su na sjednicama Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, sastancima voditelja i
koordinatora projekta te su s njima upoznavani korisnici te je na osnovu njih vršena evaluacija i
praćenje aktivnosti i projekata.
Rad programskih odbora Saveza DND-a
Odlukom izborne Skupštine Saveza DND-a, a na osnovu članka 25. Statuta Saveza DND i Strateškog
plana uspostavljeno je i djelovanje 6 programskih odbora: 1) Odbor za promicanje i ostvarivanje prava
djeteta i aktivnu dječju participaciju, 2) Odbor za zdravlje i sigurnost djece, 3) Odbor za dječje
stvaralaštvo i kulturu, 4) Odbor za socijalne i humanitarne akcije za djecu, 5) Odbor za organizirani
odmor i rekreaciju djece, 6) Odbor za predškolske programe i akcije. Programski odbori za pojedine
programske zadatke Saveza su stručna tijela Saveza, koja prate i proučavaju strateška pitanja od
značaja za kvalitetniji rad Saveza i osnovnih DND, razrađuju nove ideje i programe, pripremaju i vode
pojedine društvene akcije koje se ostvaruju u osnovnim DND i pripremaju prijedloge za donošenje
novih stavova, zaključaka i odluka u tijelima i na sjednicama Skupštine Saveza DND Hrvatske.
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, čitavu 2014. slagao je dio građu te je poduzeo mjere za adekvatno uređenje
prostora. Djelatnice Saveza Iva Mandić i Martina Ardalić radile su s 5 volontera na sređivanju građe.
Volonteri su na projektima „Pomoć pri arhiviranju“ i „Prijenos i pohrana građe“ ostvarili ukupno 335
volonterskih sati rada. Kako u 2013. godini nije dobivena potpora za prijavljeni trogodišnji program
„Zaštita i očuvanje arhivskog gradiva Saveza društava Naša djeca Hrvatske“ Ministarstvu kulture, u
2014. godini prijavljeni su odvojeni programi zaštite i očuvanja arhivskog gradiva na Poziv za
predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu u arhivskim
djelatnostima i u investicijskim potporama. Do zaključenja ovoga izviješća dobivena je potpora za
projekt arhivskih djelatnosti u iznosu od 20.000,00 kn. Osim toga istovjetni su projekti prijavljeni i na
Natječaj Grada Zagreba i ti se rezultati još očekuju. Do kraja 2014. godine popisana su i sređene 1
arhivska cjelina od ukupno 13. te je započela priprema izložbe plakata Saveza povodom 65 obljetnice
rada (obilježavanje u 2015. godini) kojom se želi revitalizirati i popularizirati građa Saveza. Arhiviranje
građe je obiman posao te se do kraja siječnja zatražilo produženje roka arhiviranja od nadležnog
Hrvatskog državnog arhiva s kojim i dalje odlično surađujemo. Sređivanje arhive Saveza omogućit će
dostupnost javnosti vrijednih informacija i znanja iz povijesti odgoja i obrazovanja, organiziranog
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slobodnog vremena djece, dječje participacije, dječje stvaralaštva, kvalitetne igračke i knjige od 1950ih do danas.
Rad Stručne službe Saveza DND-a Hrvatske
U 2014. godini sa stalnim radnim odnosom nastavile su djelovati 5 zaposlenice: Snježana Krpes,
voditeljica 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. Zbog zapošljavanje asistentice Ive Mandić na projektu „Budi neovisan“, bilo
je moguće angažirati nove asistentice na projektima na HZZ mjeri stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa.
Funkciju v.d. tajnice vršila je Sanja Škorić (DND Opatija) koja poslove tajnika/ice obavlja volonterski
dok se ne raspiše natječaj za izbor tajnika/ice Saveza.
Stručna služba Saveza DND je, uz prethodno spomenute aktivnosti te stručno-tehničku pripremu i
organizaciju svih akcija i aktivnosti Saveza i uz sudjelovanje djelatnika u projektnim timovima Saveza,
tijekom 2014. obavljala je još puno administrativno-tehničkih poslova: pisana, telefonska, faks i
elektronska korespondencija s osnovnim DND i svima suradničkim organizacijama, ustanovama,
udrugama i pojedincima. Obavljani su poslovi odnosa s javnošću i medijska promocija Saveza DND,
ažuriranje web i Facebook stranice Saveza, a u rujnu je napravljen i newsletter Saveza (od tada se
kontinuirano šalje), kao i arhiviranje građe.
Tijekom 2013. i 2014. angažiranjem volontera za nekoliko projekata preko Volonterskog centra
Zagreb stvorena je baza od 25 volontera-studenata koje povremeno angažiramo na jednokratnim
aktivnostima. Koordinatorica volontera u Savezu u 2014. bila je Iva Mandić, asistentica na projektima.
Sve ove poslove nije moguće dovršiti samo tijekom radnog vremena te se mnogi poslovi vrše u
slobodnom vremenu djelatnika, entuzijastički i volonterski.
Izvješće pripremile:
Snježana Krpes
Iva Mandić
Izvještaj usvojen na tematsko-izvještajnoj Skupštini Saveza DND-a Hrvatske, 25. travnja 2015.
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