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CILJEVI U 2018. 
 
• Ostvarivati prioritetna programska područja Saveza i strateške ciljeve iz „Strategije Saveza DND u 
razdoblju od 2016.-2020.“: 
 

- programi Saveza uvršteni u Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 
od 2014. do 2020. godine (Dječji forumi, Dječja vijeća, 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, 
 

- zagovaranje i ostvarivanje dječjih prava i aktivnog dječjeg sudjelovanja te stvaranje jednakih 
mogućnosti za svu djecu, 
 

- aktivnosti Saveza DND i osnovnih DND s djecom i za djecu u slobodno vrijeme u područjima: 
izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, zdravlje i sigurnost djece, prevencija pretilosti i 
promocija zdravih životnih stilova, prevencija nasilja među djecom i neprihvatljivog ponašanja 
među djecom, kultura, rekreacija te humanitarno djelovanje, 

 

- podrška roditeljima u odgoju djece, 
 

- jačanje vrijednosti volonterstva u zajednici (odgoj za volontiranje i volonterski rad), 
 

- promocija i vidljivost Saveza u javnosti 
 

- financijska održivost i jačanje kapaciteta Saveza.  
 

Savez DND će i u drugoj godini novog mandata i dalje nastojati organizacijski jačati i razvijati se u 
skladu sa strateškim ciljevima za razdoblje od 2016.-2020., ali u velikoj mjeri rad Saveza DND ovisit će 
o gospodarskom, političkom, zakonodavnom i socijalnom okružju u Hrvatskoj i šire. Polazište za rad 
Saveza i dalje će biti: Konvencija UN-a o pravima djeteta, Strategija Vijeća Europe za prava djece 
2016.-2021., EU Agenda za prava djece, Globalni ciljevi održivog razvoja UN-a do 2030., Ustav 
Republike Hrvatske i pozitivnim zakonima RH (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Nacionalna strategija za prava djece u Republici 
Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine, Obiteljski zakon, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, periodička 
izvješća Vlade RH o stanju prava djeteta Odboru UN-a za prava djece, Preporuke Odbora UN-a za 
prava djeteta.)   
 

Nastojat će se i dalje koristiti mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali nastojat će se i dalje na 
projektima zapošljavati mlade osobe na poslovima: programskih i organizacijskih koordinatora, 
prikupljanju sredstava za aktivnosti Saveza, koordinaciji volontera te poslovima odnosa s javnošću i 
vođenju kampanja Saveza. To bi omogućilo efikasniju koordinaciju s korisnicima aktivnosti i projekata 
Saveza, zatim praćenje dinamike aktivnosti, pripremu i organizaciju aktivnosti, prikupljanje podataka 
za izvještavanje, traženje sponzora i donatora, koordinaciju i praćenje angažiranih volontera na tim 
aktivnosti, pokretanje i vođenje kampanja za djecu te predstavljanje Saveza u javnosti i medijima, kao 
i na društvenim mrežama.   

Europski parlament proglasio je 2018. godinu Europskom godinom kulturne baštine. Predstavnici 
Vijeća i Europskog parlamenta postigli su 9. veljače 2017. privremeni dogovor o odluci o proglašenju 
Europske godine kulturne baštine (2018.). Kulturna baština obuhvaća izvore iz prošlosti u različitim 
oblicima i vidovima. U njih su uključeni spomenici, mjesta, tradicije, preneseno znanje i iskazivanje 
ljudske kreativnosti, kao i zbirke koje se čuvaju i nadgledaju u muzejima, knjižnicama i arhivima. 
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Inicijativa je usmjerena na podizanje razine svijesti o europskoj povijesti i vrijednostima te jačanje 
osjećaja europskog identiteta. Njome se istodobno ukazuje na mogućnosti koje nudi naša kulturna 
baština, ali i na izazove s kojima se suočava, poput utjecaja digitalizacije na lokalitete kulturne 
baštine, opasnosti koje im prijete zbog okolišnih ili fizičkih razloga te nezakonite trgovine kulturnim 
dobrima. Savez DND  pridružit će se u obilježavanje tih kampanja putem aktivnosti Dječjih foruma, ali 
u temom 12. Susreta gradova i općina-prijatelja djece, koji  se planira održati u proljeće 2018. godine 
u Šibeniku, zatim kroz novi program „Bajkaonica“, Dječjem tjednu 2017., kao i daljnjom aktivnosti 
revitalizacije bogate arhivske građe Saveza DND.  

Nastavit će se i aktivnosti u okviru kampanje UN-ovih globalnih ciljeva za održivi razvoj do 2030., 
obilježavati Međunarodni dan djevojčica, kao i nastaviti svoje aktivnosti promocije prevencije 
pretilosti u djece, prevencije nasilja među djecom nastavkom projekta „100 ljudi, 100 ćudi“, 
promocije zdravlja, zdrave prehrane i zdravih životnih stilova te kampanja za zaštitu osobnih 
podataka djece i nasilja djece na Internetu.  

I. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SAVEZA 2018. 
 

1. JAČANJE DJEČJE PARTICIPACIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI 
 

Aktivnosti: 
• redovne godišnje aktivnosti Dječjih foruma za ostvarivanje prava djeteta, prema planu aktivnosti 

za 2018. godinu, u skladu s prikupljenim i osiguranim sredstvima za tu aktivnost, 
• redovne godišnje aktivnosti Dječjih vijeća u okviru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i u 

okviru projekta „Participirajmo – uključivanje Dječjih vijeća u procese odlučivanja na EU 
razinama“, prema izvedbenom planu za te aktivnosti, uključujući i 14. Susret Dječjih vijeća 
Hrvatske u Opatiji u okviru Eurochild konferencije, 

• obilježavanje Dana Konvencije UN-a 2018. u suradnji s Društvima Naša djeca u gradovima i 
općinama, 

• obilježavanje datuma važnih za život djece i kampanju 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj 
 edukacija za nove voditelje Dječjih vijeća i Dječjih foruma, 
 podrška međunarodnim kampanjama kojima se promoviraju pojedina dječja prava i održivi razvoj 

(npr. kampanja „Mi ljudi“ - 17 globalnih ciljeva održivog razvoja) kao i kampanje za zaštitu 
osobnih podataka djece u okviru kampanje Agencije za zaštitu osobnih podataka (Europski dan 
zaštite osobnih podataka) 

 ostali projekti iz ovog područja za koje ćemo osigurati sredstva kroz natječaje resornih 
ministarstava, EU projekata i partnerskih organizacija.  

 

Očekivani rezultati: 
1. kontinuiran rad i razvoj Dječjih foruma, veća i jača mreža Dječjih foruma u Hrvatskoj,  
2. veći broj i osnaživanje Dječjih vijeća, veća i jača mreža Dječjih vijeća u Hrvatskoj, 
3. održan 14. Susret Dječjih vijeća Hrvatske i 20. Susret Dječjih foruma Hrvatske, 
4. održana 13. tematska sjednica predstavnika djece iz DF-a sa saborskim zastupnicima, 
5. podizanja kvalitete i većeg stupnja dječje participacije u lokalnoj zajednici, 
6. jačanje medijske promocije aktivne dječje participacije, 
7. aktivno uključivanje i podrška kampanjama za dječja prava, globalne ciljeve za održivi razvoj,  
8. smanjenje nasilja među vršnjacima u osnovnim školama kao i na Internetu, smanjenje zlouporabe 
osobnih podataka djece 
9. zagovaranje prava i uključivanje djece u aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici, kao i u procese 
odlučivanja na EU razinama. 
 

Ciljna skupina: djeca u Dječjim forumima i Dječjim vijećima u Hrvatskoj, odrasli voditelji i mentori, 
voditelji  i volonteri iz Društava Naša djeca, opća populacija osnovnoškolske djece, lokalne zajednice, 
regionalne zajednice, partnerske organizacije, šira društvena javnost. 
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Vremenski okvir: tijekom godine, prema projektnim planovima.  
 

Financijska sredstva: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz projekta 
„Participirajmo – uključivanje Dječjih vijeća u procese odlučivanja na EU razinama“ 44.000,00 kn; 
Udruga gradova – za 13. tematsku sjednicu djece iz DF u Hrvatskom saboru i 20. Susret Dječjih 
foruma Hrvatske 20.000,00 kn; sredstva akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ za aktivnosti 
unapređenja rada Dječjih vijeća u gradovima i općinama, sukladno Planu aktivnosti za 2018. godinu, 
participacija lokalnih zajednica za rad lokalnih aktivnosti Dječjih foruma i Dječjih vijeća.  
 

NAPOMENA: Programi dječje participacije Saveza DND Hrvatske dobili su suglasnost (verificirani su 
od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje). 
 
 
 

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 2018.“ i Strateškom planu akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ za 
razdoblje od 2018.-2020. u partnerstvu s Hrvatskim društvom za preventivnu i socijalnu pedijatriju, 
Udrugom gradova, Udrugom općina, Hrvatskom zajednicom županija, a pod pokroviteljstvom Ureda 
UNICEF-a; prema planu projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u ostvarivanju dječjih prava 
(ukoliko se i u 2018. nastavi partnerski projekt Saveza DND i Ureda UNICEF-a); prema planu projekta 
„Županije – prijatelj djece" u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija.  
 

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. uključivanje županija u projekt „Županija – prijatelj djece“, 
5. proglašavanje „Županija-prijatelja djece“ 
6. edukacija ocjenjivača i ocjenjivanja i reocjenjivanja gradova i općina prema revidiranoj 
metodologije Akcije, 
7. veća motivacija i stručna kompetentnost Društava Naša djeca za iniciranje i provedbu Akcije u 
lokalnim zajednicama gdje djeluju, 
8. jačanje suradnje Saveza s tijelima, institucijama i udrugama te međusektorska suradnja u 
cilju implementacije UN-ove Konvencije o dječjim pravima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj 
razini, 
9. uključivanje Saveza i DND u provedbu nacionalnih kampanja za djecu u 2018., 
10. poticanje na suradnju, povezivanje i međusektorsku suradnju tijela lokalne uprave i regionalne 
samouprave, stručnih službi, odgojno-obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, sportskih i 
ostalih ustanova, organizacija i udruga da ostvaruju prava i potrebe djece te pružanje kvalitetne skrbi 
i usluga za djecu, 
11. razvoj projekta “Novinar-prijatelj djece” u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom 
12. međunarodna suradnja na akciji „Gradovi i općine-prijatelji djece“  i na području aktivne dječje 
participacije, 
13. jačanje kompetencije djece i odraslih za partnerstva i uvažavanje dječjeg mišljenja i aktivne dječje 
participacije prilikom donošenja odluka važnih za život djece, 
14. umrežavanje gradova i općina, županija i nacionalnih tijela prilikom donošenja javnih politika za 
djecu i ulaganja u djecu, 
15. dodjeljena društvena priznanja gradovima i općinama za provedbu programa Akcije (status 
gradovi/općine – prijatelji djece), 
16. prijenos iskustava i dobrih praksa akcije "Gradovi i općine - prijatelji djece" i “Županije-prijatelji 
djece” i na domaćem i međunarodnom planu.   
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Ciljna skupina: lokalne zajednice (gradovi i općine), lokalni koordinacijski odbori akcije „Gradovi i 
općine-prijatelji djece“, županije, nacionalna tijela, Društva Naša djeca, ustanove, udruge, mreže 
udruga za djecu, djeca, roditelji, predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti kao krajnji korisnici.  
 

Vremenski okvir: tijekom godine, prema planu aktivnosti akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i 
strateškom planu Akcije, prema planu aktivnosti projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u 
ostvarivanju dječjih prava (ukoliko se nastavi projekt); prema planu projekta „Županije – prijatelj 
djece" u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija u 2018. godini.  
 

Financijska sredstva: kotizacije iz gradova i općina cca: 250.000,00 kn (50% operativnih troškova 
Savezu za vođenje akcije); kotizacije županija za projekt “Županije-prijatelji djece”: cca. 50.000,00 kn; 
Grad Zagreb-jednokratna potpora – aktivnosti povodom Dječjeg tjedna u Gradu Zagrebu, cca. 
46.000,00 kn.  
 
3.  PRIMJENA SUVREMENIH NAČELA HUMANIZACIJE TIJEKOM LIJEČENJA DJECE U BOLNICAMA. 
 

Aktivnosti: prema projektnim planovima akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ i kampanje „Obojimo 
osmijeh djeteta u bolnici“ te strateškim ciljevima prikupljanja sredstava i komunikacijskom planu 
akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“.  
 

Očekivani rezultati: 
1. nastavak provedbe akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ prema planu Središnjeg koordinacijskog 
odbora akcije za 2. godinu provedbe Akcije u okviru dodijeljenih sredstava Ministarstva zdravstva, 
2. uključivanje novih bolnica/dječjih odjela u Akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“, posebice 
specijalnih bolnica za djecu, 
3. ocjenjivanje bolnica/dječjih odjela-sudionika akcije prema osuvremenjenim kriterijima (2. faza 
projekta) za stjecanje naziva „Bolnica/Dječji odjel-prijatelj svakog djeteta“, 
4. posebna pozornost usmjerena na položaj socijalno ranjivih skupina djece za vrijeme boravka u 
bolnici te na pitanje zdrave prehrane djece u bolnici, 
5. osigurati nastavak kampanje "Obojimo osmijeh djeteta u bolnici" u okviru akcije “Za osmijeh 
djeteta u bolnici” s ciljem oplemenjivanja i opremanja bolničkih prostora u kojima borave djece i 
roditelji te osobe u pratnji,  
6. educirani volonteri u akciji "Za osmijeh djeteta u bolnici" za provedbu društvenih, zabavnih i 
edukativnih sadržaja s djecom u bolnici, 
7. jačanje mreže volontera DND-a u igraonicama bolnica i dječjih odjela, 
8. educirani koordinatori u bolnicama o vođenju Akcije, zatim o različitim temama o stvaranju 
partnerstva bolničkog osoblja i roditelja, radu odgojno-obrazovnih ustanova u bolnici, pravima 
pacijenata, prehrana djece u bolnicama i sl., 
9. razmjena dobrih praksa humanizacije bolničkog liječenja, međusobno između korisnika na 
domaćem i međunarodnom planu, 
10. u akciju "Za osmijeh djeteta u bolnici" još jače uključiti lokalne zajednice, građane, medije, 
sponzore i donatore  
11. medijska promocija akcije i nove inicijative u okviru Akcije  
12. uključivanje novih donatora/sponzora u akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“ realizacijom 
humanitarne akcije „Reci Da!“ za uređivanje i opremanje dnevnih boravaka za djecu i roditelje u 
bolnicama. 
 

Ciljna skupina: bolnice/dječji odjeli, medicinsko osoblje u bolnicama/dječjim odjelima, stručni 
suradnici u zdravstvenim ustanovama, djeca, roditelji, volonteri, lokalne i regionalne zajednice, 
sponzori i donatori. 
Vremenski okvir: tijekom godine. 
 

Financijska sredstva: Ministarstvo zdravstva za projekt „Za osmijeh djeteta u bolnici“ u iznosu od 
65.000,00 kn; Grad Zagreb-Ured za zdravstvo za projekt „Obojimo osmijeh djeteta u bolnici“ u iznosu 
od 20.000,00 kn. Radit će se na prikupljanu donacija i sponzorstva za rad volontera u igraonicama u 
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bolnicama, promociji cjelokupne Akcije, novim inicijativama za nastavak kampanje oslikavanja i 
oplemenjivanja bolničkih prostora „Obojimo osmijeh djeteta u bolnici“ te novim inicijativama i 
aktivnostima.  
 
4. POTICANJE I PROMOCIJA KULTURNO-UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA I AKTIVNE ZAŠTITE BAŠTINE 
S DJECOM I ZA DJECU 
 

Aktivnosti: 
 50-ta obljetnica Nagrade „Grigor Vitez“  i dodjela nagrade za 2017. godinu, prema planu 

aktivnosti 
 održavanje 22. Smotre dječjeg stvaralaštva –  traženje domaćina, pripremni i organizacijski 

poslovi, održavanje Smotre u listopadu 2018.,  
 stručna edukacija za voditelje stvaralačkih skupina s djecom u Društvima Naša djeca u okviru 

projekta „Neka odrastanje bude dječja igra“ i „Bajkaonice“ i koordinacija aktivnostima 
„Bajkaonica“. 

 provedba projekta društvene odgovornosti „Neka odrastanje bude dječja igra“ u suradnji s 
tvrtkom NIVEA, prema planu aktivnosti za 5. godinu suradnje 

 ostali jednogodišnji i višegodišnji projekti i aktivnosti Saveza za koja se osiguraju sredstva, iz 
područja multimedijalne kulture i pismenosti, inovacija (IT i robotike), dječjeg stvaralaštva, 
kvalitetne igračke i knjige, revitalizacije arhivske građe i aktivne zaštite baštine i slično koje je 
Savez aplicirao ili će aplicirati na natječaje Ministarstva kulture, Grada Zagreba, Turističke 
zajednice Grada Zagreba te na natječaje Europskog socijalnog fonda. 
 

Očekivani rezultati: 
1. dodjela Nagrade „Grigor Vitez“ za 2017. godinu - promocija javnog vrjednovanja i poticanje 

književnog i likovnog stvaralaštva u knjigama za djecu i mlade kako bi se podizala kvaliteta 
književne produkcije za djecu u Hrvatskoj i svečano obilježavanje 50-te obljetnice Nagrade 

2. Dvadeset i druga Smotra dječjeg stvaralaštva – promocija kulturno-umjetničkog amaterizma u 
radu s djecom u Društvima Naša djeca, listopad 2018., 

3. nastavak projekta „Neka odrastanje bude dječja igra“  u partnerstvu Saveza DND i tvrtke 
Beiersdorf u 2018. godini.,  

4. ojačane kompetencije za umjetnički odgoj volontera iz DND iz područja likovne, dramske, 
pripovijedalačke, lutkarske, filmske, multimedijalne umjetnosti te narodne i kulturne baštine,  

5. promicanje igre, dječjeg stvaralaštva, kvalitetne igračke i slikovnice, pripovijedanja i nove 
aktivnosti „Bajkaonica“, zaštite kulturne baštine, 

6. promicanje kreativnog i stvaralačkog organiziranog slobodnog vremena djece i roditelja, 
7. revitalizacija zbirke igračaka i slikovnica Saveza DND, arhivske građe te inicijative za pokretanje 

muzeja za djecu u Hrvatskoj. 
 

Ciljna skupina: razne po projektnima aktivnostima. 
Vremenski okvir: prema projektnim aktivnostima tijekom godine. 
Financijska sredstva (procjena budući da do trenutka usvajanja Programa rada za 2017. godinu 
nemamo rezultate natječaja za prijavljena sredstva): Nagrada „Grigor Vitez“ i revitalizacija arhivske 
građe Saveza - Ministarstvo kulture 40.000,00 kn, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 25.000,00 kn, 
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba 20.000,00 kn, donacija tvrtke NIVEA za 
projekt „Neka odrastanje bude dječja igra“ 150.000,00 kn, Ministarstvo kulture, kotizacije DND, 
prikupljene donacije i sponzorstva za Smotru dječjeg stvaralaštva.  
 
5. PREVENCIJA I SUZBIJANJE NASILJA MEĐU I NAD DJECOM 
 

Aktivnosti: 
 provedba projekta „100 ljudi, 100 ćudi“ u 2018. godini (edukacija mentora i voditelja za radionice 

prevencije nasilja među vršnjacima „100 ljudi, 100 ćudi“, radionice s učenicima u školama, 
facebook kampanja slogana i poruka protiv nasilja među vršnjacima, promocija projekta).  
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Ciljna skupina: osnovnoškolska djeca, stručni suradnici iz škola (mentori i voditelji), roditelji, članovi i 
volonteri  Društva Naša djeca, odgojno-obrazovne ustanove u Kutini, Našicama i Splitu, lokalne 
zajednice, djeca-opća populacija. 
Vremenski okvir: prema projektnim aktivnostima tijekom godine za projekt „100 ljudi, 100 ćudi“, od 
15.10.2017.-14.10.2018.  
Financijska sredstva: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, iznos od 
109.000,00 kn.  
 
6. PROMOCIJA ZDRAVLJA I ZDRAVIH ŽIVOTNIH NAVIKA DJECE I RODITELJA 
 

Aktivnosti: 
 radionice zdravog kuhanja za djecu i roditelje,  
 novi projekt za promociju zdravlja, zdravih životnih navika i prevencije pretilosti u djece –

praćenje  natječaj Europskog socijalnog fonda, 
 promotivne aktivnosti (kuharice, letci, brošure). 
 

Ciljna skupina: djeca, roditelji, odgojno-obrazovne ustanove, lokalne zajednice.  
Vremenski okvir: prema projektnim aktivnostima tijekom godine. 
Financijska sredstva: nastavak publiciranja izdanja u okviru institucionalne potpore za razvoj civilnog 
društva, promocija i radionica zdravog kuhanja; natječaj Europskog socijalnog fonda; prijave na ostale 
natječaje i donacije. 
 

7.  HUMANITARNO DJELOVANJE ZA DJECU I PROJEKTI U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI 
 

Aktivnosti:  
 Humanitarna akcija „Kumstvo”, 
 Humanitarna akcija „NIVEA božićno darivanje” 
 Humanitarna akcija u suradnji s Rotary klubom Zagreb 

 

Očekivani rezultati: 
1. Provedba humanitarne akcije „Kumstvo“ i traženje novih oblika financiranja postojećih korisnika. 
2. Realizirati „NIVEA božićno darivanje“ te povezati djelatnike tvrtke NIVE-a s osnovnim Društvima 
Naša djeca. 
3. Izložbe, koncerti i slična društvena događanja za prikupljanje sredstava za programe Saveza DND. 
 

Ciljna skupina: djeca u potrebi, DND, korisnici projekata Saveza DND. 
Vremenski okvir: tijekom godine. 
Financijska sredstva: namjenske uplate kumova iz Austrije preko Rettet das Kind izravno djeci –
korisnicima; sponzori, Rotary klub Zagreb, tvrtka NIVEA. 
 
8. MEĐUNARODNA SURADNJA SAVEZA I OSNOVNIH DRUŠTAVA 
 

Aktivnosti:  
 aktivno sudjelovanje u radu Eurochild organizacije sa sjedištem u Belgiji čiji je Savez punopravni 

član i Europske mreže gradova prijatelja djece, 
 povezivanje i umrežavanje s partnerima iz regije i EU na području dječjih prava, aktivne dječje 

participacije, izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, kulture, zdravlja,  
 prijavljivanje i provedba projekata u suradnji s međunarodnim i regionalnim partnerima, s 

posebnim naglaskom na prijavljivanje projekata kojima se promiču dječja prava te na području 
prevencije pretilosti u djece i suzbijanja nasilja među djecom, 

 organiziranje/suorganizacija međunarodnih skupova, europskih škola i međunarodnih 
regionalnih susreta i konferencija, posebice u okviru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, u 
okviru financijskih mogućnosti i prethodnu procjenu isplativosti.  
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Očekivani rezultati: 
1. prijava najmanje jednog programa/projekta na tekuće otvorene natječaje međunarodnih 

institucija ili fondova za razvoj međudržavne ili pogranične suradnje čiji prioriteti financiranja 
odgovaraju programima Saveza DND, 

2. sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i događanjima, u skladu s mogućnostima. 
 
Ciljna skupina: međunarodne udruge i institucije, osnovna Društva Naša djeca, lokalne i regionalne 
uprave. 
Vremenski okvir: tijekom godine. 
Financijska sredstva: iz projekata u kojima su planirani troškovi međunarodne suradnje i kotizacije 
sudionika.   
 
II. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ SAVEZA 
 
9.  OSNAŽIVANJE MREŽE DND U HRVATSKOJ I PROMOCIJA I VIDLJIVOST SAVEZA DND 
 

Aktivnosti: 
• organiziranje redovnih izvještajnih skupština Saveza DND, 
 provedba Upitnika o stanju u osnovnim DND, 
 prezentacija rezultata u javnosti i na stručnim skupovima tijekom godine, 
 informiranje članstva o aktualnim trendovima u području civilnog društva, 
 izrada i dostava programskih smjernica osnovnim DND za zajedničke aktivnosti Saveza i osnovnih 

DND, 
 komunikacija s osnovnim DND i uključivanje osnovnih Društava u zajedničke projekte Saveza, 
 provedba Ljetne škole Saveza i ostalih programa edukacija za članove udruge i širu stručnu 

javnost o aktualnim i potrebnim temama za vođenje udruge, 
 komunikacija s lokalnim zajednicama za pružanje podrške radu DND-a u lokalnim zajednicama 

(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, 
 inicijative i akcije za osnivanje novih Društava Naša djeca,  
 obilježiti i u suradnji s DND uključiti se u Europske godine Vijeća Europe i nacionalne kampanje za 

djecu, 
 promocija volonterstva i volonterskog rada i edukacija članstva o menadžmentu volontera i 

uspostavljanju i provedbi volonterskih programa,  
 promoviranje rada Saveza i osnovnih DND u javnosti, u medijima i na društvenim mrežama, 
 uvođenje inovativnih znanja u organizacijski razvoj udruge i medijsko predstavljanje, 
 angažiranje osobe/a za vođenje komunikacijskih poslova, kampanji Saveza i za poslove suradnje s 

javnim i privatnim sektorom, 
 izrada i provedba Liste medija i Komunikacijski smjernica Saveza DND za 2018. te komunikacijskih 

planova za pojedinih akcija/aktivnosti Saveza, 
 stalno unapređivanje mogućnosti mrežnih stranica Saveza za predstavljanje udruge i kampanja za 

djecu na društvenim mrežama i njihova nadogradnja. 
 

Očekivani rezultati: 
1. pružati organizacijsku i programsku potporu osnovnim Društvima (komunikacija, smjernice, 

zajednički projekti, partnerstva, analiza stanja u DND, promocija rada organizacije u javnosti, 
2. organizirati edukaciju članstva (Ljetna škola Saveza, edukacije članova, voditelja i volontera), 
3. ojačana suradnja i partnerstva s Društvima Naša djeca i lokalnim i regionalnim zajednicama, 
4. postići vrlo dobru vidljivost, prepoznatljivost i prisutnost Saveza DND i lokalnih DND u 

medijima, općoj javnosti, lokalnim zajednicama, državnim tijelima te među sponzorima i 
donatorima, 
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5. ostvarena suradnja Saveza s medijima, marketinškim agencijama, donatorima i sponzorima 
na promociji i vidljivosti akcija i aktivnosti Saveza DND i osnovnih DND, 

6. zagovarati misiju i vrijednosti Saveza i osnovnih DND u javnosti i medijima.  
 
Ciljna skupina: osnovna Društva Naša djeca, članovi tijela upravljanja, zaposlenici Stručne službe 
Saveza, lokalne zajednice, partneri i suradnici na projektima za djecu, međusektorski partneri, mediji, 
donatori.  
Vremenski okvir: tijekom cijele godine. 
Financijska sredstva: troškove ove aktivnosti pokrivati iz sredstava institucionalne podrške (2. godina 
provedbe) Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, članarina DND, kotizacija Ljetne škole i 
ostalih edukacija i konferencija, zatim akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“, donacija.  
 
10.  AKTIVNOSTI SAMOFINANCIRANJA SAVEZA DND 
 
Aktivnosti: 
 izrada koncepta i organizacija edukacija i stručnih skupova za članstvo i šire ciljane skupine 

korisnika koji rade s djecom (na teme: dječja prava, dječja participacija, igra i igračka, kultura i 
baština, slobodno vrijeme djece, promocija zdravlja, dijete u lokalnoj zajednici, razrada 
koncepcije i programa edukacije za voditelje igraonica, etno-igraonice, igraonice-libroteke 
radionica čitalačkih aktivnosti pri osnovnim DND), 

 izrada smjernica za prikupljanja sredstava i razvijanje novih strategija prikupljanja sredstava kroz 
društveno odgovorno poslovanje, donacije građana, platforma za prikupljanje sredstava i sl., 

 kontinuirana izdavačka djelatnost, kao i istraživanje novih mogućnosti za izdavačku djelatnost 
Saveza namijenjenu, osim članstvu u DND, i širim ciljanim skupinama djece, roditelja, stručnjaka, 

 kontinuirano se doeducirati i tražiti tehničku i konzultantsku pomoć od agencija i udruga 
specijaliziranih za financijsko i organizacijsko poslovanje udruga, kao i za vanjsku evaluaciju, 

 dogovoriti posjete i razgovore s udrugama u Hrvatskoj koje imaju primjer dobre prakse 
samofinanciranja i razvoja socijalnog poduzetništva, 

 pratiti aktualnosti, zakone, pravilnike 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 domaćih i međunarodnih 
edukacija, izdavanje tematskih publikacija za djecu-članove i šire korisnike djecu, roditelje,  
stručnjake, humanitarne akcije, edukacije za voditelje igraonica, „Bajkaonica“ i slično pri osnovnim 
DND-a), 
2. doedukacija djelatnika Stručne službe, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora o aktivnostima 
samofinanciranja i rada u civilnom sektoru, 
3. osmisliti nove oblike prikupljanja sredstava za donacije građana i proizvod Saveza,  
4. razvijati ostale aktivnosti samofinanciranja, sukladno strateškim ciljevima i strategiji za prikupljanje 
sredstava. 
 
Ciljna skupina: članovi tijela upravljanja, zaposlenici Stručne službe Saveza, lokalne zajednice, 
partneri i suradnici na projektima za djecu, međusektorski partneri, mediji, donatori.  
Vremenski okvir: tijekom godine. 
Financijska sredstva: koristiti besplatne konzultacije i sudjelovati na besplatnim skupovima i okruglim 
stolovima u organizaciji Ureda za udruge, Udruge SMART, PANDA komunikacija, Nacionalne zaklade 
za razvoj civilnog društva, resornih ministarstava, EU agencija te agencija za odnose s javnošću. 
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11. UPRAVLJANJE REDOVNIM AKTIVNOSTIMA SAVEZA I RADOM STRUČNE SLUŽBE SAVEZA 
 
Aktivnosti: 
 skupštine i sjednice tijela Saveza (Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor), 
 sastanci programskih odbora Saveza i radnih skupina za pojedine projekte i programe edukacije 

po potrebi i planu aktivnosti, 
 praćenje zakona, strategija, pravilnika, uredbi vezanih uz pravno, organizacijsko, strateško te 

materijalno-financijsko poslovanje udruge, u skladu s načelima transparentnosti.  
 
Očekivani rezultati: 
1. izvršenje redovnih statutarnih obveza i nadležnosti Saveza, 
2. nastavak provedbe sustava za upravljanje kvalitetom neprofitnih organizacija (OK 2015.), 
prezentacija sustava kvalitete ostalim Društvima Naša djeca, 
3. edukacija i doedukacija članova Stručne službe, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i članova 
Skupštine Saveza za aktualne vještine i znanja za rad u organizacijama civilnog društva, 
4. stabilnost i transparentnost poslovanja i djelovanja udruge.  
 
Ciljna skupina: osnovna Društva Naša djeca, članovi tijela upravljanja, koordinacijskih odbori , 
programski odbori i radne skupine pri Savezu DND, zaposlenici Stručne službe Saveza.  
Vremenski okvir: tijekom godine. 
Financijska sredstva: članarine DND, kotizacije, aktivnosti samofinanciranja, institucionalna podrška 
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2. godinu provedbe.  
 
 
 
(Prijedlog Programa rada je prihvaćen na sjednici Izvršnog odbora 26.9.2017., a usvojen na Skupštini 
Saveza DND-a Hrvatske održanoj 16.12.2017. godine.) 
 

 
 
 

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


