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PROGRAM RADA SAVEZA DND HRVATSKE
ZA 2014. GODINU

Zagreb, 7.12. 2013.

CILJEVI U 2014.
• Ostvarivati prioritetna programska područja Saveza:
-poticati programe Saveza kojima se promiče dječje sudjelovanje: Dječji forumi, Dječja
vijeća,
- unaprijeđivati daljnji razvoj akcija Gradovi i općine – prijatelji djece i Za osmijeh djeteta u
bolnici
- potpora aktivnostima osnovnih Društava Naša djeca kroz redovitu komunikaciju, distribuciju
smjernica za programske aktivnosti, uključivanje osnovnih Društava u programe na
nacionalnoj razini s ciljem mobilizacije rada Društava
- posebnu pozornost posvetiti obilježavanju Europske godine usklađivanja radnog i
obiteljskog života, 20. godina obilježavanja Međunarodnog dana obitelji,

Dana volontera, Dječjem tjednu, provedbi projekata za koja su osigurana novčana sredstva
• Djelotvorno raditi na rješavanju financijskih poteškoća Saveza:
prikupljanje sredstava za projekte u skladu s prioritetnim programima Saveza u 2014.,
razvijanje usluga koje bi ojačale samofinanciranje hladnog pogona (edukacije za članstvo i
širu struku iz područja djelovanja Udruge – dječja prava, dječja participacija, promocija
zdravlja, knjigovodstvene usluge za potrebe DND, organizacija stručnih skupova), mjere za
racionalizaciju režijskih troškova (telefoni, poštarina, grijanje, troškovi održavanja zgrade),
doedukacija osoblja Stručne službe i IO za tehničku pomoć vezanu za rješavanje financijskih
teškoća te razvijanja samofinanciranja (besplatne konzultacije i edukacije )
I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SAVEZA 2014.
1. JAČANJE DJEČJE PARTICIPACIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI
Aktivnosti:
• redovne godišnje aktivnosti Dječjih foruma
• redovne godišnje aktivnosti Dječjih vijeća u okviru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece
• obilježavanje Dana Konvencije UN-a 2014.
• provedba projekata „BORBOM PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI
ZA DJEČJA PRAVA“ i „AKTIVNA DJEČJA PARTICIPACIJA – RAD DJEČJIH VIJEĆA”,
Ministarstvo socijalne politike i mladih kao i projekata Ureda UNICEF-a i srodnih
organizacija na području dječje participacije
Očekivani rezultati:
1. kontinuiran rad i razvoj Dječjih foruma
2. veći broj i osnaživanje djece i voditelja u Dječjim vijećima
3. viši stupanj dječje participacije u lokalnoj zajednici
4. jača medijska pokrivenosti aktivnosti u području dječje participacije
5. verifikacija programa Dječji forumi/Dječja vijeća
Ciljna skupina: djeca u Dječjim forumima i DV u Hrvatskoj, odrasli voditelji i mentori, šira
društvena javnost
Vremenski okvir: tijekom godine, prema projektnim planovima

Financijska sredstva: 120.000,00 kn, Minstarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
2. PROVEDBA LOKALNIH I NACIONALNIH PROGRAMA I PROJEKATA U KORIST
DJECE – PROGRAM GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE
Aktivnosti: prema projektnom planu aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora akcije
Gradovi i općine – prijatelji djece za 2014.
Očekivani rezultati:
1. nastavak postojećih i pokretanje novih aktivnosti u akciji „Gradovi i općine prijatelji djece“
2. veći broj novih gradova i općina uključenih u akciju
3. širenje mreže Gradova i općina - prijatelja djece
4. veća motivacija i stručna kompetentnost Društava Naša djeca za iniciranje i provedbu
akcije u lokalnim zajednicima gdje djeluju
5. jačanje suradnje Saveza s tijelima, institucijama i udrugama te međusektorska suradnja u
cilju implementacije UN-ove Konvencije o dječjim pravima na lokalnoj i nacionalnoj razini
6. uključivanje Saveza i DND u provedbu nacionalnih kampanja za djecu u 2014.
7. aktivno sudjelovanje u radu Europske mreže gradova prijatelja djece
Ciljna skupina: lokalne zajednice, nacionalna tijela, Društva Naša djeca, djeca kao krajnji
korisnici
Vremenski okvir: tijekom godine prema planu aktivnosti Akcije
Financijska sredstva: kotizacije G/O, lokalni proračuni
3. PRIMJENA SUVREMENIH NAČELA HUMANIZACIJE TIJEKOM LIJEČENJA DJECE U
BOLNICAMA
Aktivnosti: prema projektnom planu akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici”
Očekivani rezultati:
1. nastavak provedbe akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“
2. novi dječji odjeli/bolnice – prijatelji djece
3. jačanje mreže volontera DND-a u igraonicama bolnica i dječjih odjela
4. medijska promocija akcije
5. uključivanje novih donatora/sponzora u akciju
Ciljna skupina: medicinsko osoblje u bolnicama/dječjim odjelima, djeca, roditelji i volonteri
Vremenski okvir: tijekom godine
Financijska sredstva: 70.000,00 kn, Ministarstvo zdravlja, sponzorstvo i donacije
4. POTICANJE I PROMOCIJA KULTURNO- UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA S
DJECOM I ZA DJECU
Aktivnosti:
• provedba natječaja i dodjela Nagrade Grigor Vitez u suradnji s Kazalištem lutaka Zagreb
• održavanje 19. Smotre dječjeg stvaralaštva
• stručna edukacija u okviru Ljetne škole Saveza 2014. za voditelje stvaralačkih skupina
(lipanj/kolovoz 2014.)

Očekivani rezultati:
1. dodjela Nagrade Grigor Vitez za 2013. godinu
2. održana 19. Smotra dječjeg stvaralaštva
3. organizirana stručna edukacija za voditelje stvaralačkih aktivnosti s djecom u DND u
okviru Ljetne škole
Ciljna skupina: razne po projektnima aktivnostima
Vremenski okvir: prema projektnim aktivnostima tijekom godine
Financijska sredstva: Nagrada Grigor Vitez, Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba
osnovna DND, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, kotizacije sudionika, prijave na
Natječaje za sponzorstva i donacije, lokalni proračun domaćina smotre.
6. HUMANITARNO DJELOVANJE ZA DJECU I PROJEKTI U PODRUČJU SOCIJALNE
SKRBI
Aktivnosti:
• Humanitarna akcija „Kumstvo”
• Humanitarna akcija „Prijatelj prijatelju”
• Prodaja i distribucija „UNICEF-ovih čestitaka i proizvoda”
• Projekti Ministarstva socijalne politike i mladih iz područja prevencije ovisnosti i nasilja
među djecom
• Projekt Ureda UNICEF-a za socijalno isključenu i siromašnu djecu
Očekivani rezultati:
1. provedba humanitarne akcije „Kumstvo“ i traženje novih oblika financiranja postojećih
korisnika
2. aukcije slika, koncerti i slična društvena događanja za prikupljanje sredstava za programe
Saveza DND
3. zagovaranje prava socijalno isključenih i siromašnih skupina djece
Ciljna skupina: djeca u potrebi, DND
Vremenski okvir: tijekom godine
Financijska sredstva: namjenske uplate kumova iz Austrije preko Rettet das Kind izravno
djeci – korisnicima; sponzori, kupci UNICEF čestitki i proizvoda, Ured UNICEF-a, MSPM
150.000,00 kn za projekt “Budi neovisan”
7. MEĐUNARODNA SURADNJA SAVEZA I OSNOVNIH DRUŠTAVA
Aktivnosti:
• Suradnja s Europskom mrežom gradova prijatelja djece na akciji „Gradovi i općine –
prijatelji djece” – 7. Međunarodna konferencija „Dijete u gradu” i projekt širenja
iskustva i prijenosa znanja u regiji
• Prijava projekata na EU fondove iz područja dječje participacije, dječjih prava,
prevencije pretilosti kod djece i prevencije nasilja među djecom
• Traženje partnera u EU zemljama s ciljem ostvarivanja suradnje na EU projektima
Očekivani rezultati:
1. Sudjelovanje na 7. Konferenciji „Dijete u gradu”
2. Sklapanje novih partnerstva na EU projektima
3. Promocija Saveza i DND na međunarodnoj razini
Ciljna skupina: međunarodni partneri (srodne udruge i organizacije), DND-a
Vremenski okvir: tijekom godine
Financijska sredstva: iz kotizacija G/O, EU fondovi

II. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ SAVEZA
8. OSNAŽIVANJE MREŽE DND U HRVATSKOJ
Aktivnosti:
• provedba Upitnika o stanju u osnovnim DND
• prezentacija rezultata u javnosti i na stručnim skupovima tijekom godine
• informiranje o aktualnim trendovima u području civilnog društva
• izrada i dostava programskih smjernica osnovnim DND
• komunikacija s osnovnim DND i uključivanje osnovnih Društava u projekte Saveza
• provedba Ljetne škole Saveza
• komunikacija s lokalnim zajednicama za pružanje podrške radu DND-a u svojoj sredini
(osiguravanje prostora za rad, financijske potpore i priznanja za rad volontera)
• poticati ona Društva Naša djeca koja još nisu učlanjena u Savez DND da to učine
obilježiti i u suradnji s DND uključiti se u Europsku godinu usklađivanja rada i obiteljskog
života
Očekivani rezultati:
1. ostvarivati organizacijsku i programsku potporu osnovnim Društvima (komunikacija,
smjernice, zajednički projekti, partnerstva, analiza stanja u DND)
2. organizirati edukaciju članstva (Ljetna škola Saveza, ostali stručni skupovi)
Ciljna skupina: Osnovna društva Naša djeca
Vremenski okvir: anketa do travnja 2014., ostale aktivnosti tijekom godine
Financijska sredstva: troškove ove aktivnosti pokrivati iz stavke članarina DND i kotizacija
Ljetne škole, Institucionalna potpora NZRCD
9. AKTIVNOSTI SAMOFINANCIRANJA SAVEZA DND
Aktivnosti:
• organizacija edukacija i stručnih skupova za članstvo i šire ciljane skupine korisnika koji
rade s djecom (na teme: dječja prava, dječja participacija, slobodno vrijeme djece, promocija
zdravlja, dijete u lokalnoj zajednici)
• istraživanje novih mogućnosti za izdavačku djelatnost Saveza namijenjenu, osim članstvu u
DND i širim ciljanim skupinama djece, roditelja, lokalnim upravama i samoupravama
• kontinuirano se doeducirati i tražiti tehničku i konzultatsku pomoć od agencija i udruga
specijaliziranih za financijsko i organizacijsko poslovanje udruga
• dogovoriti posjete i razgovore s udrugama u Hrvatskoj koje imaju primjer dobre prakse
samofinanciranja i razvoja socijalnog poduzetništva
• pratiti aktualnosti, zakone i odredbe o načinima financiranja, preraspodjeli sredstava te
neprofitnom knjigovodstvu, i u skladu s tim, primjenjivati smjernice u financijskom
poslovanju Saveza
Očekivani rezultati:
1. uvesti nove aktivnosti samofinanciranja (organizacija edukacija, knjigovodstvene usluge,
izdavanje tematskih publikacija za djecu-članove i šire korisnike djecu i roditelje, humanitarne
akcije)
2. doedukacija djelatnika Stručne službe i IO o aktivnostima samofinanciranja i rada
Vremenski okvir: tijekom godine
Financijska sredstva: koristiti besplatne konzultacije i sudjelovati na besplatnim skupovima
i okruglim stolovima u organizaciji Ureda za udruge, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog
društva.

10. UPRAVLJANJE REDOVNIM AKTIVNOSTIMA SAVEZA I RADOM STRUČNE
SLUŽBE SAVEZA
Aktivnosti:
• sjedince tijela Saveza (Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, i programskih odbora )
• edukacije po potrebi i planu
Očekivani rezultati:
1. izvršenje redovnih statutarnih obveza i nadležnosti Saveza:
2. uvođenje sustava za upravljanje kvalitetom neprofitnih organizacija (SOKNO), prezentacija
sustava kvalitete DND
3. edukacija i doedukacija članova Stručne službe i IO na aktualne vještine i znanja za rad u
organizacijama civilnog društva
Vremenski okvir: tijekom godine
Financijska sredstva: članarine DND, kotizacije, aktivnosti samofinanciranja

(Prijedlog plana je prihvaćen na sjednici Izvršnog odbora, 24. rujna 2013.)

Predsjednica Saveza DND-a Hrvatske:
Prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić

