Izvještaj o aktivnostima Saveza DND-a Hrvatske u 2011.

SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE
s djecom i za djecu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2011.
I. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U 2011.
PROGRAMI I AKCIJE IZ NACIONALNOG PLANA AKTIVNOSTI
ZA DJECU U RAZDOBLJU OD 2006.-2012. GODINE
Rad i razvoj Dječjih foruma
U 2011. godini (a to je bila 19-ta godina postojanja i djelovanja Dječjih foruma) uspješno su nastavljene
redovne godišnje aktivnosti u oko 70 Dječjih foruma u gradovima i općinama Hrvatske. Aktivnosti svih DF
su se, kao i dotad, zasnivale na volonterskoj osnovi voditelja i organizatora DF, a središnje aktivnosti DF
ostvarene su uz namjensku novčanu podršku na temelju ponuñenog projekta na natječaj Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta. Za 2011. zatraženo je za četiri središnje aktivnosti 145.730. kn, a kako je
odobreno 45.000 kn, moralo se odustati od tematskog Savjetovanja o upoznavanju života djece u EU i od
godišnje sjednice sa zastupnicima u Hrvatskom saboru, a održani su: Susret DF Hrvatske i Seminar na
osnivače i voditelje novih DF. Voditelj projekta bio je Emil Paravina.
15-ti godišnji središnji Susret dječjih foruma Hrvatske održan je od 19. do 23. lipnja 2011. godine u
Dječjem odmaralištu DND Virje, u Selcu. Namjenska sredstva za navedenih 5 dana omogućavala su
smještaj i boravak za 40 djece iz 10 DF. Na temelju objavljenih propozicija (iz jednog DF po 3 djeteta i
voditelj/ica) odabrani su DF iz ovih gradova/općina (abecedno): Dobreć, Lovran, Nova Gradiška, Ogulin,
Opatija, Osijek, Sisak, Tuhelj, Virje i Zabok. Na taj način na Susretu je iz navedenih DF bilo 40 učesnika:
20 djevojčica, 10 dječaka i 10 voditelja/ica tih DF, te voditelj Susreta, kao i prethodnih godina: Emil
Paravina, a osoblje Odmarališta je omogućilo smještaj, prehranu i druge uvjete za uspješni rad Susreta.
Prema programu Susreta, svaki je DF iz svojeg redovnog godišnjeg rada odabrao i pred prisutnima
prezentirao po dvije svoje radionice, jednu iz područja upoznavanja i ostvarivanja prava djeteta i drugu iz
područja odgoja za mir, toleranciju i meñusobnu suradnju. U pripremi Sus6reta teme su odabrane tako
da se meñusobno ne dupliraju, nego dopunjuju, proširuju vidike i ideje i omogućuju ostalim DF korištenje
za poboljšanje i daljnje djelovanje svih DF u Hrvatskoj. Osim prezentacija radionica DF, tijekom dana i
večeri provoñene su društvene aktivnosti, igre, priredbe, šetnje i upoznavanje okoline, te korištene i
mogućnosti rekreacije, kupanja, igara u moru i na obali.
Vrijedno je navesti barem naslove održanih radionica, iz kojih se može naslutiti raznovrsnost tema i
obimnost njihovih sadržaja:
- teme o pravima djeteta su bile: Pravo na slobodno izražavanje, Pravo na različitosti i osobnosti,
Pravo na zdravstvenu zaštitu, Pravo na ime i državljanstvo, Pravo na vodu, Djeca-potrošači,
Vjerska prava djece, Prava djeteta u igri asocijacija, Verbalna i neverbalna komunikacija, Otok
Različitosti;
- teme iz područja odgoja za mir, toleranciju i suradnju su bile: Živjeti ćemo u EU, Izbjeglice u
svijetu i u Hrvatskoj, Potres i elementarne nezgode, Tapori, Upoznajmo Europu, 10 godina Flat
Stanly-a, Tjedan solidarnosti s djecom bolesti srca, Kirurg i djeca, Izrada slika od otpadnih
materijala, Izrada ždralova.
U preostalom dijelu 2011. godine nastavljene su redovne aktivnosti svih DF u Hrvatskoj, a Savez DND je
na novi natječaj Ministarstva obrazovanja opet ponudio projekt radi mogućnosti ostvarivanja središnjih
aktivnosti svih DF u 2012. godini.
Seminar za osnivače i voditelje novih Dječjih foruma održan je 10., 11. i 12. lipnja 2011. (petak, subota i
nedjelja) u Selcu (hotel „Varaždin“ koji je dao najpovoljniju cijenu pansiona). Tijekom travnja 2011. Savez
DND je dostavio svim osnovnim DND u RH poziv na Seminar, s propozicijama za polaznike: kao i prijašnjih
godina prednost prijave za učešće imala su DND ovim redoslijedom: iz novoosnovanih DND, iz postojećih
DND koja još nemaju DF, te iz DND koja žele povećati broj svojih već postojećih DF. Prijaviti su se mogli
članovi i suradnici DND koji dosad nisu pohañali ovaj uvodni Seminar, a imaju afinitet za teme o pravima
djeteta, te žele i mogu osnovati novi DF i volonterski ga voditi što duže godina.
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Na Seminaru je sudjelovalo 16 polaznika iz ovih gradova i općina: Bjelovar (2), Delnice, Duga Resa, Mali
Lošinj, Lovran, Nova Gradiška, Poreč, Prelog, Rečica, Zamršje, Sisak, Vukovar (2) i Zagreb (2). Bila su 3
predavača: Sanja Škorić iz DF Opatije, Vesna Boras iz DF Dubrovnika i Emil Paravina iz Saveza DND, koji
je bio i voditelj Seminara.
U programu Seminara su obrañene ove teme: Što je DF, cilj, zadaci, program rada, način rada. Preduvjeti
za rad, uloga voditelja, upoznavanje odredbi Konvencije UN o pravima djeteta, iskustva iz prakse uzornih
DF, te primjeri obrade niza tema iz radionica DF i izbor iz zabavnih sadržaja u funkciji ukupnog djelovanja
DF. Na kraju je provedena anketa u kojoj su polaznici izrazili svoje mišljenje o Seminaru (bilo je vrlo
pozitivno i pohvalno ocijenjeno) te su svi učesnici Seminara dobili set literature za osnivanje i daljnji rad
svog DF.

Gradovi i općine – prijatelji djece
Akcija je započela 11. studenoga 1999. i kontinuirano se ostvaruje. Dosad je u akciju uključeno 90
gradova i općina, a njih 34 nosi prestižan naziv prijatelj djece. 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, pod pokroviteljskom Ureda Unicef-a za
Hrvatsku, nastavio je u 2011. svoje programske aktivnosti.
Suradnja s koordinacijskim odborima u G/O
Iz sjedišta Akcije u Savezu DND pružana je tijekom cijele godine stručna i tehnička pomoć svim G/O u
Akciji, kao i onima koji su u postupku uključivanja, kandidatima za ocjenjivanje te stručnim suradnicima za
provedbu aktivnosti. Vršila se je analiza izvještaja, izvedbenih planova, startnih upitnika i ostale
dokumentacije iz G/O; pružane informacije o Akciji telefonski, e-poštom, dopisima, objavljivanjem ppt. i
izvještaja o radu SKO-a na web stranici; objavljivani izvještaji iz G/O u Glasniku; posjeti u G/O. U 2011.
godini u Akciju se uključilo pet lokalnih jedinica: Buzet, Čabar, Klanjec, Mače i Mrkopalj.
Intenzivna je bila suradnja s koordinacijskim odborima iz Belišća, Gospića, Pletenice, Siska, Pule i Ravne
Gore prilikom priprema Završnih izvještaja o samoocjenjivanu, izvida komisija te istraživanja za dobivanje
statusa G/O – prijatelj djece.
Svi koordinacijski odbori u gradovima i općinama redovito su dobivali informacije i materijale o
aktivnostima i dogañanjima u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora.
Novi gradovi i općine – prijatelji djece u 2011. godini: Belišće, Gospić, Pleternica, Sisak, Pula i Ravna Gora
Do 1. listopada 2011. godine zaprimljeni su Završni izvještaji o samoocijenjivanju rezultata Akcije te je
formirano 6 ocjenjivačkih timova. O izvršenim izvidima ocjenjivači su podnijeli izvješća Središnjem
koordinacijskom odboru s prijedlogom da se gradovima Belišću, Gospiću, Pleternici, Sisku, Puli i općini
Ravnoj Gori dodijeli počasni naziv grad/općina – prijatelj djece. Agencija Puls i Institut za društvena
istraživanja obavili su anketiranje grañana i djece o kvaliteti života za djecu u dotičnom G/O.
Sredstva za troškove oba istraživanja, rad ocjenjivača i administrativne troškove osigurana su iz lokalnih
proračuna prijavljenih gradova i općine.
Proglašenje novih gradova i općina prijatelja djece održano je na godišnjem Savjetovanju za koordinatore
Akcije 21. studenoga 2011. u Zagrebu.
Naj-akcija 2011. godine
Na Natječaj prijavljeno je 39 akcija iz 34 G/O iz područja: volontiranja, solidarnosti i humanitarnog
djelovanja, integracije djece s teškoćama u razvoju, prevencije ovisnosti, slobodnog vremena djece,
ekologije, očuvanja tradicijskih vrijednosti, kulture i nacionalne baštine. Prema ocjeni Povjerenstva u
sastavu: mr.sc. Giovana Armano, predsjednica, prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić i Katarina Milković, članice
dodijeljeno je 19 Povelja za uzorno provedene akcije i 20 Pohvala za uspješno provedene akcije kojima se
unaprijeñuje život djece u lokalnim zajednicama.
Savjetovanje akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“
Održano je 21. studenoga 2011. u Zagrebu organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i
općine – prijatelji djece”. Savjetovanju nazočio je veliki broj koordinatora iz gradova i općina koji provode
akciju, predstavnika ureda i ustanova za djecu, uzvanika i gostiju te djece iz Dječjih vijeća, ukupno 120
sudionika. U svečanom dijelu Savjetovanja dodijeljena su priznanja za najoriginalnije dječje projekte iz
Dječjih vijeća, zatim Povelje i Pohvale gradovima i općinama za provedenu Naj-akciju te je proglašeno
novih šest gradova i općina – prijatelja djece.
U radnom dijelu Savjetovanja, dogradonačelnica grada Zagreba pozvala je gradove i općine na predstojeću
Europsku konferenciju “Dijete u gradu”. Sudionicima je predstavljena i Europska mreža gradova prijatelja
djece, jednog od organizatora Konferencije te program konferencije koja će se održati od 26.-28. rujna
2012. godine. Na Savjetovanju je aktualizirana i tema „Volontiranje i djeca“. Predstavljena je EU godina
volontiranja u RH ispred Ministarstva obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti, rezultati
istraživanja meñu udrugama i organizatorima volontera “O odgoju za solidarnost i meñusobnu pomoć –
djeca kao volonteri i korisnici volonterskih usluga” Koordinacije udruga za djecu te iskustvo rada Ureda
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UNICEF-a s volonterima. Svoja bogata i zanimljiva iskustva iz volonterske prakse iznijeli su djeca i odrasli
iz Čakovca, Opatije, Siska, Valpova, Varaždina i Zaboka.
Poticaji aktivnoj participaciji djece u lokalnoj zajednici u okviru akcije Gradovi i općine-prijatelji djece
U okviru projekta osnaživanja djece u Dječjim vijećima Hrvatske, a u okviru akcije „Gradovi i općine –
prijatelji djece“, Savez DND je proveo projekt „Aktivna dječja participacija“ kojega sufinancira Ministarstvo
obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti u iznosu od 20.000,00 kuna te „Alternativni izvještaj
djece iz Dječjih vijeća o dječjim pravima“ uz financijsku pomoć Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u iznosu od
66.536,00 kuna. U kombinaciji sa stručnim volonterskim radom voditelja iz Dječjih vijeća i stručnih
suradnika ta vrijednost je veća od odobrenih iznosa. Tijekom 2011. provedeno je nekoliko aktivnosti.
Naj-projekt Dječjih vijeća Hrvatske za 2011.
Savez društava Naša djeca raspisao je Natječaj za „Naj-projekte Dječjih vijeća“ u dvije kategorije: a)
projekti usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava, nenasilnom rješavanju sukoba i
promicanju prava i b) projekti za djecu usmjereni ostvarivanju cilja jednakih mogućnosti za svako dijete.
Na Natječaj je pristiglo 11 projekata Dječjih vijeća iz: Čakovca, Čazme, Dubrovnika, Krapine, Kutine, Nove
Gradiške, Preloga, Siska, Tuhelja, Velike Gorice i Zaboka.
Projekte je vrjednovala komisija sastavljena od članova djece iz Dječjih vijeća (Leon Žganec Brajša iz
Varaždina i Katja Kneževuć iz Opatije) i odraslih (Giovana Armano i Aida Salihagić Kadić) koja je proglasila
dva najoriginalnija projekta:
•
Ugasi taj radio već jednom!, Dječjeg vijeća Čazme, koji aktualizira problem i posljedice alkoholizma u
obitelji
•
Razlike nas spajaju – Volonteri Angels, Dječjeg vijeća Prelog, humanitarna akcija vršnjačke pomoći
djece i odraslima s teškoćama u razvoju iz Udruge „Duga“.
Oba projekta su prezentirana na Savjetovanju akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ te su dobili
Posebna priznanja. Konačni izvještaji Dječjih vijeća o provedenim projektima pokazali su da je u Najprojekte bilo uključeno izmeñu 1000-1200 djece, a u provedbi volonterski sudjelovalo je više od 100 djecevijećnika, 30 voditelja-mentora te oko 300 odraslih.
Sedmi susret Dječjih vijeća Hrvatske i Seminar za voditelje-osnivače novih Dječjih vijeća u Prelogu
Seminar je održan, 11. studenoga 2011., u trajanju od 4 sata. Edukaciju je prošlo 12 voditelja/ica iz 9
gradova i općina: Čakovca, Gospića, Kumrovca, Našica, Otočca, Preloga, Rovinja, Stubičkih Toplica i
Zagreba-Trešnjevke koji su educirani za osnivanje i voñenje Dječjih vijeća u svojim gradovima i općinama
te aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice. Izvoditelji edukacije bili su: dr.sc. Emil Paravina,
voditelj seminara; Sanja Škorić iz Dječjeg vijeća Opatija i Jasenka Borovčak iz Dječjeg vijeća Zabok.
Evaluacija polaznika je pokazala zadovoljstvo sudionika s kvalitetom sadržaja, izvoditeljima te cjelokupnom
organizacijom.
Susret Dječji vijeća: održan je 12. studenoga 2011. Suorganizatori i domaćini Susreta bili su Koordinacijski
odbor „Grad Prelog – prijatelj djece“, grad Prelog, Društvo Naša djeca Prelog i OŠ Prelog. Na Susretu je
sudjelovalo 120 djece i voditelja iz 20 gradova i općina u kojima djeluju Dječja vijeća: Čakovec, Čazma,
Dubrovnik, Krapina, Križ, Kutina, Nova Gradiška, Ogulin, Opatija, Osijek, Pleternica, Požega, Prelog, Sisak,
Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Tuhelj i Zabok. U prvom dijelu Susreta vijećnici su predstavili
brojne i zanimljive projekte kojima doprinose poboljšanju života djece i grañana u lokalnim zajednicama.
U poslijepodnevnom dijelu djeca su sudjelovala u manjim skupinama u kojima su davali prijedloge na
obrañene teme iz istraživanja u fokus skupinama za pripremu Alternativnog izvještaja djece o stanju
dječjih prava u Hrvatskoj. Djeci su predstavljeni prvi rezultati istraživanja o pravu na sudjelovanje, a nakon
službene objave rezultati će biti predstavljeni i široj javnosti.
Putne troškove dolaska na Susret sufinancirao je Ured UNICEF-a u okviru projekta „Alternativni izvještaj
djece“, a ostale troškove Ministarstvo obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti te grad Prelog.
Voditeljice Susreta: dr.sc. Ivana Jeñud Borić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu i Snježana
Krpes, savjetnica u Savezu DND, voditeljica projekta „Aktivna dječja participacija“.
U organizaciju oba dogañanja bilo je uključeno više od 60 volontera domaćina te su dogañanja ocjenjena
uspješnima.

„Alternativni izvještaj djece iz Dječjih vijeća o dječjim pravima“
Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku a u cilju poticanja rada
Dječjih vijeća započeo je projekt izrade „Alternativnog izvještaja o Konvenciji UN-a o pravima djeteta djece
iz Dječjih vijeća“. Nakon edukacije voditelja iz 16 Društava Naša djeca za provedbu fokus radionica s
djecom provedeno je istraživanje djece iz Dječjih vijeća o pravu na sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Cilj
istraživanja: čuti i prikupiti iskustva i mišljenja dječjih vijećnika o zastupanju djece i sudjelovanju u životu
lokalne zajednice. U istraživanju sudjelovalo je 95-ero djece-vijećnika, iz 15 Dječjih vijeća, u dobi od 9-15
godina, a podatke je obradio i pripremio istraživački tim s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta iz
Zagreba (Nivex Koller-Trbović, Ivana Jeñud Borić, Antonija Žižak). Tijekom veljače 2012. djeca će
oblikovati finalni tekst “Alternativnog izvještaja” koji će Savez poslati Odboru UN-a za dječja prava u
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Ženevi. Jedan predstavnik djece iz Dječjeg vijeća sudjelovat će na sjednici Odbora UN-a kada će se
razmatrati Periodičko izvješće RH o ostvarivanju prava djece (očekuje se tijekom 2013) dok će Savez
objaviti Izvješće o rezultatima istraživanja za širu javnost.
Posjet djece iz Dječjeg vijeća Opatije Savezu DND Hrvatske
U prosincu 30-ak dječji vjećnici iz opatijskog Dječjeg vijeća i forumaša iz Društva Naša djeca Opatija sa
svojim mentoricama posjetili su grad Zagreb. Uvažavajući pravo na mišljenje, prema željama malih
vijećnika obišli su Tehnički muzej i posjetili Savez DND gdje su dobili mnoštvo informacija o radu Saveza i
programima u kojima i oni sudjeluju kao članovi Dječjih vijeća, Dječjih foruma u svojim zajednicama.
Evaluacija svih provedenih aktivnosti na području dječje participacije pokazuje da je participacija proces na
kojemu se treba i dalje kontinuirano raditi, educirajući djecu i odrasle iz državnih i lokalnih institucija,
organizacija civilnog društva do čitavih zajednica, a djeca i odrasli u Dječjim vijećima imaju potrebu za
jačim povezivanjem, umrežavanjem, informiranosti, razmjeni iskustva te prijenosu svojih iskustava na
ostalu djecu i odrasle s kojima participiraju u svojim lokalnim zajednicama.
5. Susret gradova i općina – prijatelja djece Hrvatske u Karlovcu
Održan je 13. svibnja u organizaciji Grada Karlovca, Koordinacijskog odbora Grad Karlovac – prijatelj djece
i suorganizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije održan pod motom „Volim i poštujem sebe,
poštujem druge“ i na temu: “Rana prevencija ovisnosti djece i mladih”. Na Susretu je sudjelovalo više od
140-ero djece i odraslih iz 20-ak gradova i općina – prijatelja djece. Nakon svečanog otvorenja u kazalištu
Zorin dom, na kojem su karlovački osnovnoškolci pokazali svoje talente, djeca su se okupila u različitim
radionicama, a odrasli na okruglom stolu gdje su razmijenjena razmišljanja struke i primjeri dobre prakse
programa prevencije ovisnosti iz gradova i općina. Jedan od važnih zaključaka skupa je da zajedničkim
sudjelovanje i edukacijom djece, roditelja i stručnjaka koji rade s djecom kroz dulji vremenski period mogu
se postići pozitivni pomaci u spriječavanju ovisnosti, s naglaskom na što raniju prevenciju. Sažetci
izlaganja s okruglog stola te radionica za djecu objavljeni su u Glasniku Akcije, broj 15.
Organizaciju Susreta financirao je grad Karlovac.
Projekt: Gorski kotar – prijatelj djece
Povodom 20 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta i 10 godina Središnji koordinacijski odbor Akcije
2009. godine je pokrenut projekt „Gorski kotar – prijatelj djece“ sa željom da se doprinese realizaciji ideje
da u skoroj budućnosti cijela regija ostvari status „prijatelj djece“. Sastanci predstavnika goranskih lokalnih
jedinica nastavili su se i u 2011. godini. Održana su dva skupa u Ravnoj Gori na temu „Aktivna dječja
participacija“ i Vrbovskom na temu: „Utjecaj gospodarske krize na financiranje projekata usmjerenih
djeci“. Objavljeno je prvi broj Glasila „Gorski kotar – prijatelj djece“ te su se do kraja godine svih 9
lokalnih jedinica uključilo u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Sredstva za ove aktivnosti osigurane
su iz kotizacija goranskih gradova i općina koji su uključeni u Akciju.
Meñunarodna suradnja
Konferencija „Dijete u gradu“, 26.-28. rujna 2012., Zagreb
Nastavljene su pripreme za meñunarodnu konferenciju „Dijete u gradu” u organizaciji Europske mreže
gradova prijatelja djece i europske Zaklade „Dijete u gradu” te suorganizaciji domaćina iz grada Zagreba i
Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece. Cilj Konferencije je učenje i
prijenos znanja i iskustva najboljih europskih i svjetskih primjera iz prakse gradova prijatelja djece. Glavne
četiri teme Konferencije su: zdravlje, igra, dječja prava i meñugeneracijska solidarnost. Za pripremu
Konferencije osnovan je lokalni organizacijski odbor, sastavljen od predstavnika/ca grada Zagreba,
Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije te ustanova i organizacija koje će poduprijeti ovo dogañanje.
Središnji koordinacijski odbor je pozvao sve gradove i općine koji sudjeluju u Akciji da prijave sažetke
izlaganja te prijave sudjelovanje na konferenciji jer je ova Konferencija mogućnost da se prezentiraju
hrvatska iskustva Akcije u europskom i svjetskom kontekstu.
Studijski posjet delegacije iz Ukrajine
U suradnji Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Ureda za Ukrajinu, Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije te
lokalnih koordinacijskih odbora iz Zagreba, Opatije, Rijeke i Zaboka, od 12. do 14. travnja organiziran je
Studijski posjet delegacije iz Ukrajine s ciljem prijenosa znanja i iskustava u pokretanju i provedbi
programa Gradovi i općine – prijatelji djece. Hrvatsku je posjetila skupina od šesnaest gradonačelnika,
načelnika, stručnih suradnika te ministra iz Kijeva, Sumyja, Lviva i iz mjesta koja pripadaju Zhitomirskoj,
Rivnjoj i Chernigivskoj oblasti još i danas suočene s problemima i dugoročnim posljedicama nuklarne
katastrofe iz 1986. godine. Gostima iz Ukrajine predstavljene su aktivnosti Središnjeg koordinacijskog
odbora Akcije. Obišli su i upoznali se s iskustvima provedbe akcije na terenu. Tako su posjetili Dječji vrtić
„Sunčana” i OŠ „Špansko u Zagrebu, OŠ „Rikard Katalinić Jeretov”, Društvo Naša djeca i Dječje vijeće u
Opatiji, Dječji dom „Tić” i Astronomski centar u Rijeci te Dječji vrtić „Zipkica”, Društvo Naša djeca te
Rodilište – prijatelj djece i Dječji odjel Županijske bolnice u Zaboku.
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Promotivne, medijske i publikacijske aktivnosti o akciji G/O – prijatelji djece
Za sva važnija dogañanja u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora redovito su tiskovnim i
elektronskim medijima slana priopćenja za javnost, kao i dodatne informacije, izvještaji i materijali o
aktivnostima. Ažurirana je web. stranica najnovijim vijestima vezanim uz Akciju.
- tiskan i distribuiran u gradove i općine plakat za Dječji tjedan, 2500 kom,
- Glasnik Akcije br. 15, 700 kom, s novim dizajnom, 8 str., urednice: Gabrijela Crnjac i Snježana Krpes
- Glasilo br.1 Gorski kotar – prijatelj djece, 300 kom; urednici: prof. Josip Grgurić i Snježana Krpes
- program za Savjetovanje, 300 kom
Promotivni materijal tiskan je iz kotizacija gradova i općina te iz financijske potpore Gradskog ureda za
obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba.
Na stranicama Saveza DND, obavljen je izvještaj o aktivnostima Središnjeg KO za 2010. godinu te su
pripremljene i objavljene dvije ppt. prezentacije: općenito o programu Akcije te kako se uključiti u Akciju.
Predstavnici Središnjeg KO gostovali u radijskim i tv-emisijama. U emisiji Nezavisne televizije „Dva frtalja“
predstavljena je akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i rad Dječjih vijeća. U emisiji je gostovala i
dječja vijećnica iz Čazme koja je predstavila Naj-projekt „Ugasi taj radio već jednom!“
Koordinatorica aktivnostima Središnjeg KO u Savezu DND bila je Snježana Krpes, savjetnica u Savezu.
Financiranje:
Aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora u okviru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u 2011.
godini financirane su iz uplaćenih kotizacija gradova i općina, grada Zagreba, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku,
Ministarstva obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti te lokalnih proračuna uz znatni doprinos
volonterskog rada članova/ica Središnjeg koordinacijskog odbora, stručnih suradnika/ica, organizatora i
domaćina dogañanja te članova/ica lokalnih koordinacijskih odbora.

Za osmijeh djeteta u bolnici
Ovo je višegodišnja stručna i društvena aktivnost, (počela je 1999. g.) koja doprinosi promicanju
suvremene humanizacije bolničkog liječenja djece, a ujedno je i doprinos u Hrvatskoj provedbi svjetske
ideje „otvorene bolnice“ u odnosu na djecu. Vodeće tijelo ovoga programa čine po 3 predstavnika iz 3
udruge: iz Saveza DND, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju i iz Pedijatrijskog društva
hrvatske udruge medicinskih sestara. Od početka ovoga programa Predsjednica Saveza DND je i
predsjednica navedenog KO-a, Savez je i sjedište ovog programa, te je i odgovorni partner za programsku
i financijsku provedbu ovoga programa. Koordinaciju u provedbi programa vršio je Emil Paravina, tajnik
Saveza DND.
Tijekom 2011. KO je održao 5 sjednica (bile su to po rednom broju 68-72 sjednica), razmatrane su 34
točke dnevnog reda i doneseno 63 zaključka od značaja za daljnju provedbu programa. Završen je
postupak Prosudbenih komisija u Kninu i Virovitici, a na poziv iz Odjela za pedijatriju OB Zabok, imenovana
je Prosudbena komisija koja je izvršila stručne uvide i anketiranje osoblja, roditelja i djece, nakon čega je
KO donio odluke da se tim trima Dječjim odjelima dodijeli počasni naziv Prijatelj djece. Ovim proglašenjem
broj nositelja počasnog naziva je povećan na 27, (od ukupno 36 bolnica-sudionica programa). Krajem
godine Dječji odjel Klinike za ortopediju KBC Zagreb-Šalata pozvao je Prosudbenu komisiju, ona je
imenovana, pa će se završni postupak za taj Odjel ostvariti početkom 2012., kada se očekuju i pozivi iz
ostalih bolnica.
Prema planu da se svake godine održava i jedno središnje tematsko savjetovanje, pripremljen je i održan
Simpozij, 11.5.2011. u Zagrebu, na temu: Kvaliteta dječjih bolničkih odjela. Simpozij je održan uz
suradnju Ministarstva zdravstva, Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i
Hrvatskog liječničkog zbora. Prezentirano je 7 stručnih izlaganja i provedena rasprava, a zatim je održan i
Okrugli stol na temu: Imobilizacija djece tijekom medicinskih postupaka, uz 5 uvodnih izlaganja i raspravu.
Simpozij je održan u Zagrebu, u Klinici za dječje bolesti, Klaićeva8, a bilo je prisutno 72 uglednih imena iz
struke i prakse gradova i općina Hrvatske.
Pokrenuta je i inicijativa za provedbu istraživanja na temu: Iskustvo roditelja kao strategija za poboljšanje
bolničke skrbi djece. To je dio uključivanja ovog KO-a u europski PATH program, te je u tu svrhu zatraženo
i dobiveno odobrenje za korištenje validnog Picker upitnika.
Takoñer su poduzete prve pripremne radnje za provedbu buduće reevaluacije Dječjih bolničkih odjela koje
nose naziv: Prijatelj djece. U tom cilju KO je donio odluku da se pristupi ponovnom ocjenjivanju napretka u
odnosu na prvotno ustanovljena dostignuća Dječjih bolničkih odjela. S tim u vezi održana su i dva prva
radna sastanka-dogovora za izgradnju novog sistema ocjenjivanja.
Objavljen je novi broj Glasnika, u obliku dvobroja 18-19, te posebna publikacija sa svim izlaganjima s
prethodno opisanog Simpozija (64 stranice na A-4 formatu) i uručeno svim sudionicima Simpozija, a po
više primjeraka Glasnika svim bolnicama-sudionicama ovoga programa.
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PROGRAMSKE SMJERNICE ZA AKTIVNOSTI OSNOVNIH DND-a I SAVEZA
Meñunarodni dan obitelji, 15.5. 2011.: Savez DND je povodom Meñunarodnog dana obitelji svim osnovnim
DND-a dostavio smjernice za organizaciju aktivnosti i dogañanja 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. Na osnovu prikupljenih izvještaja iz DND vidljivo je da je ova tradicionalna aktivnost i dalje
jedna od najbrojnijih aktivnosti u DND.
Dan igara 2011: Ovo je još jedna tradicionalna, a djeci posebno omiljena aktivnost osnovnih DND-a. Pod
već prepoznatljivim sloganom „Igri u čast“ upućene su smjernice Društvima Naša djeca s preporukom da
17.9.2011. godine organiziraju „Dan igara“ u gradovima i općinama s pozivom da se u aktivnosti uključe
djeca svih uzrasta. Savez DND je preporučio polazišta za izbor igara, način sudjelovanja te opis pripremnih
poslova DND za organiziranje te aktivnosti. Iz izvještaja iz osnovnih DND dobiven je uvid da je i u 2011.
godini Dan igara uspješno i kreativno organiziran u mnogobrojnim DND kao primjer atraktivne i za djecu
zabavne aktivnosti.
Dječji tjedan, 3.-9.10. 2011.: obilježen je u većini Društva Naša djeca u suradnji s mnogim udrugama,
ustanovama kao i koordinacijskim odborima akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, pod tradicionalnim
sloganom „Ljubav djeci prije svega“. Tako je u gradovima i općinama pokrenut niz akcija djece i odraslih
kojima se želi poboljšati položaj djece te omogućiti da se čuje i dječji glas. Savez DND je osnovnim DND i
gradovima i općinama uključenim u Akciju poslao smjernice i prigodni plakat. Takoñer je priopćenjem za
javnost pozvao medije da prate lokalne aktivnosti u DND, a prikupljene programe aktivnosti za Dječji
tjedan objavio i na mrežnim stranicama Saveza DND.
U suradnji s Hrvatskim radijom, Drugi program organizirana je kontakt emisija s predstavnicima DND u
kojima su predstavljeni projekti Saveza i DND. Predstavnici Saveza DND dali su i izjave za nekoliko
radijskih i televizijskih postaja.
Savez DND je prikupio izvještaje iz DND o provedenim aktivnostima za Dječji tjedan te neki od njih su i
objavljeni u Glasniku akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Prikupljen je i odreñen broj poruka djece
odraslima koje će Savez DND čim osigura sredstva za tisak novog zbornika Poruke djece odraslima i
objaviti.

KULTURNI SADRŽAJI I DJEČJE STVARALAŠTVO
17. Smotra dječjeg stvaralaštva iz osnovnih DND-a, Varaždin
Od 14. do 16. listopada u Varaždinu “Gradu – prijatelju djece” održana je Sedamnaesta smotra dječjeg
stvaralaštva Društava Naša djeca pod nazivom „Radost, igra i stvaralaštvo djece“ u organizaciji Saveza
društava Naša djeca Hrvatske i vrijednih domaćina i volontera iz Društva Naša djeca Varaždin. U
trodnevnom programu Smotre sudjelovalo je ukupno 1206 sudionika, od toga 982 djece i 224 odraslih
voditelja, članova iz DND, roditelja i organizatora iz 36 Društva Naša djeca. U 70 nastupa i 21 izložbi
dječjih radova predstavljeno je scensko, plesno, glazbeno, likovno, novinarsko i filmsko stvaralaštvo s
djecom i za djecu, čime je i ova Smotra pokazala bogat kreativno-odgojan rad koji se njeguje s djecom u
Društvima Naša djeca.
Smotra je započela u petak 14. listopada predstavom „Priča o nama“ koju su izveli polaznici stvaralačkih
radionica varaždinskog Društva Naša djeca. Na otvorenju pozdravnim riječima se je obratio gospodin
Zlatko Horvat, zamjenik gradonačelnika, a Smotru je otvorila predsjednica Saveza DND, prof. dr. sc. Aida
Salihagić Kadić. Iako nije natjecateljskog karaktera, osvrte na točke voditeljima i voditeljicama iznijela je i
prosudbena komisija u sastavu: Desanka Virant, Ksenija Rožman i Antonija Bobek. Varaždinci su se i ovaj
put pokazali kao izvrsni domaćini, a veliki dio posla su odradili volonteri DND Varaždin.
U suradnji s Društvom Naša djeca Varaždin Savez DND je vodio pripremne poslove i koordinaciju cijelog
dogañanja. Pokrovitelj Smotre bio je grad Varaždin, a glavni sponzor Zagrebačka banka.

Nagrada Grigor Vitez za najuspješnija literarna i likovna ostvarenja u
knjigama za djecu u 2011. godini
Savez društava Naša djeca Hrvatske dodjelom Nagrade Grigor Vitez za 2011. godinu obilježio je 44
obljetnicu Nagrade. Nagrada „Grigor Vitez” dodjeljuje se od davne 1967. godine te je jedna od najstarijih
književnih nagrada u Hrvatskoj. Poziv na Natječaj raspisan je početkom studenoga. Na Natječaj je pristiglo
58 knjiga i slikovnica, čije je tekstove napisalo 42 književnika/ica, ilustriralo 36 likovnih umjetnika, a
objavilo 26 nakladnika iz Hrvatske. Prema ocjeni Stručnog povjerenstva dodjeljene su sljedeće nagrade,
posebno priznanje i pohvale:
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- književniku Igoru Rajkiju za tekst u knjizi „Posuñene ispričnice”, Udruga za kulturu „Knjigomat” Zagreb.
- ilustratoru Tomislavu Torjancu za ilustracije u slikovnici „Grga Čvarak” Ratka Zvrke, Mozaik knjiga
Zagreb.
- posebno priznanje Nagrade Grigor Vitez Zdenku Bašiću za cjelokupnu realizaciju knjige „Sjeverozapadni
vjetar” kao posebnog sklada dizajna, ilustracije i teksta te visoku estetsku vrijednost , Planetopija Zagreb
Uz nagrade i Posebno priznanje dodjeljuju se i Pohvale Nagrade Grigor Vitez za 2011. koje su dobili:
- Frano Petruša za ilustracije u romanu Crtaè Franje Nagulova, Alfa, Zagreb 2011.
- Mala zvona d.o.o., Zagreb – za sinergiju uredništva, ilustracije i teksta te sveukupno oblikovanje knjige
- Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik za projekt BIBLIOTEKA CVIJETA, urednik: Luko Paljetak
Prijedlog dobitnika Nagrade Grigor Vitez, Posebnog priznanja i Pohvala za 2011. godinu donijelo je Stručno
povjerenstvo u sastavu: Ludwig Bauer, književnik – predsjednik Povjerenstva; Marijana Jelić – grafička
dizajnerica i ilustratorica – dopredsjednica Povjerenstva, Tomislav Zagoda, književnik i urednik; Branko
Vujanović, likovni umjetnik; Dubravka Zima, sveučilišna profesorica dječje književnosti i Snježana Krpes,
prof. komparativne književnosti, tajnica Povjerenstva.
Na svečanosti dodjele koja je održana 7. ožujka 2012. godine u Zagrebačkom kazalištu lutaka, u ime
Saveza društava Naša djeca, osnivača i organizatora, nagrade je uručila predsjednica Saveza prof. dr. sc.
Aida Salihagić Kadić čestitajući nagrañenim na originalnim i za djecu i mlade vrijednim knjigama. U
raznovrsnom i originalnom umjetničkom dijelu programa publiku su oduševila djeca iz OŠ Remete i
Društva Naša djeca Maksimir-Zagreb scensko-glazbenom igrom „Grga Čvarak” i pjesmama „Prijateljstvo” i
„Hoki poki” dok je ulomke iz nagrañenog romana „Posuñene ispričnice” glumački interpretirao polaznik
Dramskog studija Centra mladih Ribnjak, Matija Di Giorgio.
Ispred pokrovitelja Nagrade, Ministarstva kulture i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport,
svečanosti su nazočili gospoda Čedomir Višnjić, izaslanik Ministrice kulture i pročelnik Ureda Ivica Lovrić.
Osim Ministarstva kulture, nagradu sufinanciraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Gradski
ured za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba.
Pripremne organizacijske i programske poslove dodjele Nagrade za 2011. izvršili su djelatnici iz Stručne
službe Saveza te stručni suradnici Saveza. Koordinatorica projekta: Snježana Krpes.
Spomen-ploča pjesniku Grigora Viteza povodom 100. obljetnice roñenja
Povodom 100. obljetnice roñenja pjesnika Grigora Viteza, Savez DND je tijekom 2011. godine započeo
pripreme za postavljanje spomen-ploče na kuću u kojoj je radio i živio Grigor Vitez, u Radničkoj 36 u
Zagrebu. Imenovana je radna skupina u sastavu: Ivan Vitez i Branko Vujanović, likovni umjetnici, Olgica
Vitez Babić, kćerka Grigora Viteza te Emil Paravina i Snježana Krpes iz Saveza DND. Od grada Zagreba
zatražena je i dobivena financijska pomoć za izradu i postavljanje ploče, a nakon višemjesečne procedure
za dobivanje dozvole na osnovu Odluke gradske Skupštine, postavljanje ploče planira se u svibnju 2012.
godine.

HUMANITARNE AKCIJE I SOCIJALNA SKRB ZA UGROŽENU DJECU
Humanitarna akcija Kumstvo za socijalno ugroženu djecu
S posebnim zadovoljstvom konstatirano da je ova akcija ostvarena i u 2011. godini, a počela je
zahvaljujući spremnosti srodne suradničke austrijske organizacije, Rettet das Kind, da preko Saveza DND-a
pomaže socijalno ugroženoj djeci u Hrvatskoj u godinama rata (1992.), pa se još uvijek nastavlja.
Austrijski grañani preko navedene organizacije, u svojstvu kuma, doznačuju preko Saveza DND-a novčanu
pomoć ugroženoj djeci koju je predložila osnovna DND-a u suradnji sa svojim Centrima za socijalnu skrb.
Broj djece-primalaca pomoći se postepeno smanjuje jer prerastaju dob od 15 godina. Djeca dobivaju
različite iznose novca, onoliko koliko im Kum u nekoj godišnjoj rati odluči darovati. Taj novac Privredna
banka izravno doznačuje na djetetovu deviznu knjižicu. Po tom kriteriju u 2011. je 24 djeteta dobilo pomoć
u iznosu od 6.827,35 eura. Savez kontaktira s tom djecom, potiče ih da se zahvale kumu i opišu svoj
razvoj, pomaže u prijevodu pisama i za potrebe donatora vrši godišnje anketiranje te djece.
Aktivnostima koordinara Ana Kolobarić, administrativna tajnica u Savezu DND.

Distribucija i namjenska prodaja UNICEF čestitki
U okviru suradnje s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku Savez DND-a vrši i distribuciju te i namjensku prodaju
UNICEF čestitki i drugih UNICEF proizvoda na području Hrvatske. U 2011. to je bila 18. godina takve
humanitarne uloge. Svim osnovnim DND-a, kao i drugim stalnim i potencijalnim kupcima, najprije je
dostavljen Katalog s Narudžbenicom. Na osnovi zaprimljenih narudžbi djelatnici Stručne službe Saveza
vršili su prodaju i otpremu UNICEF čestitki i drugih proizvoda, a po potrebi i uz angažiranje vanjskog
suradnika organiziran je prijevoz paketa radi pošiljki poštom.
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Zbog općeg pada kupnje čestitki (ne samo UNICEF-ovih) ukupni promet je u 2011. bio je znatno manji
nego prethodnih godina. Narudžbe su došle iz 7 osnovnih DND-a, 25 knjižara i 28 raznih ustanova,
poduzeća i pojedinaca. U akciji prodaje je sudjelovalo 7 DND, sa sljedećim prometom u kunama: Bakar
(2.076.49), Donja Stubica (622,25 ), Križ (748,85), Lekenik (518,50), Ogulin (280,50), Osijek (3.801,93) i
Slatina (1.062,80), ukupno: 9.111,32 kune.
Na osnovi narudžbi svih vrsta kupaca ukupno je prodano 2034 setova čestitki (kompleti od po 10, 5 i 4
čestitki) te još 4702 komada pojedinačnih čestitki i 16 raznih drugih UNICEF proizvoda. Meñu kupcima iz
DND-a za daljnju prodaju najveći promet su ostvarila ova 3 DND-a: Osijek, Bakar i Slatina.
Akciju vodile su: Ana Kolobarić, Vesna Dimitrijević i Nera Devčić iz Saveza DND.

MEðUNARODNA SURADNJA
OTROCI IN MLADI NE PRIZNAJO MEJA/
DJECA I MLADI NE PRIZNAJU GRANICE
Savez društava Naša djeca Hrvatske, 1.4.2011. u partnerstvu s Zvezom prijateljev mladine Slovenije,
Zvezom prijateljev mladine Maribor i Društvo Naša djeca Varaždin započeo je provedbu IPA projekta
prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatske pod nazivom „Otroci in mladi ne priznajo meja/Djeca i mladi ne
priznaju granice“. Savez DND u provedbi projekta ima ulogu vodećeg partnera. Opći prekogranični ciljevi
projekta su iniciranje, i u praksi uspješno provoñenje društvene integracije djece i mladih, na pograničnom
području Hrvatske i Slovenije. U tu svrhu sva su četiri partnera osmislila niz aktivnosti kojima će poticati
ključne dionike projekta, a to su: hrvatske i slovenske udruge za djecu (Društva Naša djeca u Hrvatskoj i
Zveza prijateljev mladine iz Slovenije), lokalne zajednice s toga područja, javne ustanove i institucije za
djecu, kao i same grañane na jače povezivanje, upoznavanje i suradnju u zajedničkim aktivnostima. U
projekt je uključeno 20 Društava Naša djeca koja rade u 8 županija: DND Čakovec, DND Delnice, DND
Dugo Selo, DND Fažana, DND Krapina, DND Križ, DND Mali Lošinj, DND Ogulin, DND Opatija, DND Pazin,
DND Poreč, DND Prelog, DND Pula, DND Ravna Gora, DND Rečica-Zamršje, DND Tuhelj, DND Varaždin,
DND Varaždinske Toplice i DND Maksimir-Zagreb te 19 Zveza prijateljev mladine koje djeluju na 8
pograničnih regija u Sloveniji.
Ciljane skupine projekta: djeca i voditelji iz Društava Naša djeca i Zveze prijateljev mladine Slovenije i
Maribora, Dječjih vijeća Hrvatske i Slovenije, likovni, filmski i glazbeni umjetnici za djecu, lokalne
zajednice, grañani te opća javnost zainteresirana za teme društvene integracije djece i mladih na
pograničnom području Slovenije i Hrvatske.
Projektne aktivnosti: (a) Istraživanje stereotipa i predrasuda djece prema drugim nacionalnim skupinama
na tom području, (b) Kampanja za smanjenje predrasuda i stereotipa „Sto ljudi, sto ćudi“ s nizom radionica
za djecu i mlade na temu antidiskriminacije i uvažavanja različitosti, (c) Kamp za djecu i voditelje iz Dječjih
vijeća Hrvatske i Otroških parlamentov Slovenije, (d) Revija jednominutnog filma na temu „Život uz
granicu“ i (e) Dječji glazbeni festival u Varaždinu. Sve aktivnosti služit će za prijenos znanja, informacija,
iskustava i primjera dobre prakse na teme antidiskriminacije, dječjih prava i dječje participacije u lokalnoj
zajednici kao i za poticanje i ostvarivanje pogranične kulturalne suradnje.
Ukupna vrijednost projekta je: 232.792, 14 EUR, a od strane IPA programa sufinanciran je u iznosu od
193.250,38 EUR. Nakon pripreme i potpisivanja Ugovora o sufinanciranju s Vladom Republike Slovenije,
Savez DND je od 1. travnja do 31.12.2011. godine proveo sljedeće aktivnosti:
1. Upravljanje i koordinacija projektom
Savez DND je kao vodeći partner redovito organizirao sastanke s projektnim partnerima. Održana su dva
službena sastanka te tri radna sastanka. Projektni tim u Savezu DND održavao je redovite tjedne i
mjesečne sastanke radi efikasnije provedbe projekta te pravovremeno dostavljao informacije i smjernice
osnovnim DND koja su uključena u projekt. Planirane su aktivnosti te financijsko praćenje projekta pri
čemu je Savez DND uspio osigurati potrebno javno sufinanciranje projekta te predfinanciranje za prvu
godinu provedbe projekta. a članice projektnog tima sudjelovale su na edukacijama za provedbu ovog
operativnog programa. Takoñer je u roku predan Prvi narativni i financijskih izvještaj o napretku.
2. Komunikacija i informiranje
Savez DND je 14. srpnja 2011. godine u Zagrebu, u Hotelu International organizirao početnu konferenciju
za predstavnike iz osnovnih DND na kojoj je predstavljan projekt. Osim informacija o projektu i planiranih
aktivnosti članovima iz DND je predstavljen i IPA operativni program Slovenija-Hrvatska te rad partnerskih
organizacija iz Slovenije i Varaždina.
Projekt je predstavljen i za slovenske korisnike, 25.8. u Ljubljani u organizaciji Zveze prijateljev mladine
Slovenije.
Za potrebe informiranja o projektu Savez DND je izradio dvojezični promotivni paket: logo projekta,
olovka, mapa, blok, baner i plakat. Dio naklade od 1000 komada ustupljen je i ostalim partnerima.
Krajem godine postavljena je i službena web. stranica projekta na kojoj se redovito ažuriraju sve najnovije
informacije o projektu i aktivnostima, kao i objavljuju izvještaji i fotografije o provedenim aktivnostima iz
DND i Zveza prijatelje mladine. www.djecaimladi.hr
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3. Radionica „Sto ljudi, sto ćudi“
U okviru projekta partneri iz Zveze prijateljev mladine Maribor održali su 28. i 29. listopada u Mariboru
dvodnevnu edukaciju za mentore za radionice „Sto ljudi, sto ćudi“. Kroz predavanje „Kultura i
interkulturalni dijalog“ te niz interaktivnih radionica: „Interkulturalne kompetencije“, „Ponosno različiti“ i
„100 ljudi, 100 ćudi“ sudionike se je potaknulo da na kulturne različitosti, kao i općenito pojmove
„različitost“ i „biti drukčiji“, gledaju bez predrasuda i stereotipa. Mentori iz Društava Naša djeca i Zveze
prijateljev mladine tijekom proljeća 2012. obvezatni su provesti interkulturalne radionice za djecu i mlade
u svojim lokalnim sredinama. Takoñer će objaviti Natječaj za najbolji slogan protiv netrpeljivosti „100 ljudi,
100 ćudi“. Autori dvaju najboljih slogana zajedno s mentorom sudjelovat će na meñunarodnom kampu
„Sto ljudi, sto ćudi“ koji se planira održati početkom jeseni 2012. godine. Koordinaciju s hrvatskim
korisnicima vodio je projektni tim u Savezu DND: Snježana Krpes, voditeljica projekta, Morana Kovačević,
tehnička koordinatorica, Ana Kolobarić, administrativna voditeljica i Vesna Dimitrijević, voditeljica
računovodstva.
Prijave na natječaje meñunarodnih donatora i fondova
Savez DND je u suradnji s Društvom Naša djeca Opatija tijekom listopada prijavio sažetak projekta na
Natječaj IPA 2010 - Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja meñu mladima i
djecom te za njegovanje volonterstva.

ORGANIZIRANI ODMOR DJECE
Inicijativa za rješavanje statusa organiziranog odmora djece: Na izbornoj Skupštini Saveza (2008.)
osnovan je Programski odbor Saveza za područje ljetovanja i drugih oblika organiziranog odmora djece.
Početni sastav Odbora čini 9 predstavnika iz osnovnih DND-a koja imaju ljetovališne objekte ili su
organizatori ljetovanja djece u iznajmljenim objektima.

II. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ SAVEZA U 2009.
ODRŽIVOST SAVEZA
Statistički podaci o Savezu društava Naša djeca hrvatske
Prema dostavljenim upitnicima iz Društava Naša djeca, za 2011. godinu evidentira se sljedeće brojčano
stanje u tijelima Saveza DND, programskim odborima te zaposlenima u Stručnoj službi Saveza:
-

105 osnovna Društva Naša djeca djeluju u gradovima i općinama na području 20 županija i Grada
Zagreba.
cc. 45 članova/ica-volontera/ki aktivno ostvaruju statutom i programom predviñene programske
zadatke osnovnih DND-a i Saveza
cc. 4500 djece-nominalnih članova u aktivnostima osnovnih DND-a
108 članova/ica ima Skupština Saveza DND Hrvatske ( 105 predstavnika/ica iz osnovnih DND-a i 3 iz
programskih odbora Saveza)
10 članova/ica – koje čine predsjednica Saveza te 9 predstavnika/ica iz DND-a iz gradova i općina
2 člana/ica Nadzornog odbora Saveza DND-a
cc. 70-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

Poticaji Saveza DND-a za organizacijski i programski razvoj osnovnim DND-a
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 tekuće 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 dogañanjima, no u vrlo
malom opsegu zbog ograničenih financijskih sredstava i poslovne prezauzetosti.
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Akcije za osnivanje novih DND-a i povećanje broja članova
Trenutno brojčano stanje Društava Naša djeca udruženih u Savez je 105 osnovnih DND. Tijekom 2011. bilo
je inicijativa za osnivanjem DND iz nekoliko gradova i općina: Čazma, Čavle, Kanfar, Kraljevec na Sutli,
Pakrac te su odluke o udruživanje u Savez poslala četiri DND: Cres, Čazma Ližnjan, Veliko Trgovišće.
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, a neke od njih zajedno s
fotografijama objavljivali smo i na mrežnim stranicama Saveza DND. Takoñer, redovito je praćen rad
pojedinih DND i na internet portalima te tisku i ostalim medijima. O svojim aktivnostima u 2010. godini
nas je izvjestilo 57 DND, a statističke podatke dostavilo samo 32 DND.

Ljetna škola Saveza DND-a
U pripremi za tradicionalno godišnje održavanje Ljetne škole Saveza DND, bio je svima članovima
Skupštine Saveza, za osnovna DND dostavljen posebni upitnik, kojim su se željeli dobiti podaci o interesu i
mogućnostima dolaska na Ljetnu školu, te i prijedlozi za teme koje bi se obradile na Savjetovanju za
dužnosnike i na Seminarima za pojedine vrste neposrednih akti6vnosti osnovnih DND s djecom i za djecu.
Iz osnovnih DND zaprimljen je relativno malen broj odgovora, a naglasak u njima je bio na
nemogućnostima da iz financijskih razloga na Školu doñu članovi, dužnosnici i suradnici iz osnovnih DND.
Ocjenjujući da je to odjek inače teškog financijskog stanja, širih razmjera u kojima se 2011. našla
Hrvatska, te sa žaljenjem da se time prekida uspješna tradicija održavanja Ljetnih škola i njena velika
korisnost i poticajnost za daljnji rad, a vjerujući da je to privremeno stanje, Izvršni odbor Saveza DND je
odlučio da se u 2011. godini ne održi ni jedan oblik Ljetne škole Saveza DND.

Suradnja Saveza DND
ustanovama i udrugama

s

nadležnim

tijelima

i

srodnim

organizacijama,

Savez je u ostvarivanju svojih godišnjih akcija i aktivnosti nastavio već uspješnu višegodišnju suradnju s
mnogim državnim tijelima, ustanovama i udrugama, a tijekom 2011. godine otvaranjem nekih novih
projekata i inicijativa ona se još dodatno proširivala.
S Ministarstvom obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti suradnja je bila vezana uz
sufinanciranje projekta „Aktivna dječja participacija – rad Dječjih vijeća“. Predstavnica Ministarstva na
godišnjem Savjetovanju akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ predstavila je Nacionalnu kampanju
povodom Europske godine volontiranja te je Ministarstvo za potrebe te teme ustupilo dio svojih publikacija.
Savez DND je Ministarstvu koji je nacionalni koordinator izvještavanja o volonterstvu, početkom godine
dostavio upitnik o brojčanom stanju volontera.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je financiralo projekt Dječjih foruma te sufinanciralo dodjelu
Nagrade Grigor Vitez za 2010. godinu. Ministarstvo je osiguralo i potrebno javno sufinanciranje za
provedbu projekta prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska „Djeca i mladi na priznaju granice.“
Ministarstvo kulture sufinanciralo je program Nagrade Grigor Vitez za 2010. godine.
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je financiralo akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“, a predstavnica
Ministarstva je aktivna članica Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije.
Suradnja s Uredom pravobraniteljice za djecu - nastavljeni su kontakti i dogovori u odnosu na aktualna i
tekuća pitanja oko provedbe prava djeteta, a posebno u 2011. kada smo pružili punu javnu i pisanu
podršku da Ured pravobraniteljice za djecu ostane samostalan, a ne da ga se mehanički administrativno
pripoji Uredu pučkog pravobranitelja i tako zaustavi i unazadi dosadašnji razgranati uspješni rad Ureda
pravobraniteljice za djecu. S Uredom pravobraniteljice ostvarena je suradnja prilikom organizacije okruglog
stola „Gorski kotar – prijatelj djece“ u Ravnoj Gori na temu „Aktivna dječja participacija“.
Ured za udruge Vlade RH na natječaju za sufinanciranje udruga za provedbu EU projekata, osigurao je pola
iznosa javnog sufinanciranja za projekt „Djeca i mladi ne priznaju granice“. Zaposlenice Saveza DND
sudjelovale su na Info-danima za udruge u organizaciji Ureda i Ministarstva znanosti, obrazovanje i športa
te na info okruglom stolu za pripremu IPA projekta.
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Djelovanje u Vijeću za djecu Hrvatske - uz zadovoljstvo da Savez DND ima svoje stalno mjesto u
tom najvišem državnom tijelu za djecu Hrvatske, Predsjednica Saveza DND kao članica Vijeća i Tajnik
Saveza kao zamjenik člana, nastavili su u 2011. svoje aktivno sudjelovanje na sjednicama i nakon njih,
sagledavanjem bitnih pitanja u odnosu na položaj djece u zajednici, te predlaganjem stavova, odluka i
preporuka Vijeća, kao i učešćem u izvršavanju dogovorenih zaključaka. Takoñer su pružili podatke za
izradu državnog trećeg i četvrtog periodičnog izvješća Republike Hrvatske koje se 2011. dostavilo Odboru
UN za prava djeteta.
S Uredom UNICEF-a za Hrvatsku uspješno je nastavljena dugogodišnja uspješna suradnja na programu
Gradovi i općine – prijatelji djece te u pripremi, provedbi i evaluaciji projekt „Alternativnog izvještaja djece
iz Dječjih vijeća o stanju dječjih prava“ Uredu UN-ova odbora za prava djece. Ured je i financijski podržao
obje aktivnosti, a prema potrebi i našem interesu ustupao je dio prigodnih publikacija za članove/ice i
voditelje/ice iz DND i obratno. Savez DND je ove godine organizirao humanitarnu prodaju UNICEF čestitki.
Predstavnica Ureda članica je i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji
djece“.
Važna je bila i suradnja s gradom Zagrebom i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport na
poslovima pripreme meñunarodne konferencije „Dijete u gradu“ 2012. Osim značajne financijske pomoći
grada Zagreba radu Središnjeg KO akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, nadležni i njihovi stručni
suradnici iz Ureda pomogli su u realizaciji godišnjeg Savjetovanja gradova i općina, održanog u
Starogradskoj vijećnici u Skupštini grada Zagreba. Takoñe zahvaljujući pomoći grada Zagreba, osigurano
je i predfinanciranje za provedbu projekta „Djeca i mladi ne priznaju granice“.
Učešće u radu Koordinacije udruga za djecu Hrvatske - kao članica ove Koordinacije preko svog
predstavnika, Savez DND je, izmeñu ostalog, nastavio pratiti provedbu „Nacionalnog plana aktivnosti za
prava i interese djece 2006.-2012.“ i za završni izvještaj o 2011. godini oblikovao opis ostvarenih
aktivnosti Saveza DND. Takoñer su Predsjednica i Tajnik Saveza DND u pisanom obliku dali znatan prilog
izradi „Alternativnog izvješća iz Hrvatske za razdoblje 2004.-2010., o primjeni Konvencije o pravima
djeteta i zaključaka UN-ovih Odbora za prava djeteta“. Posredstvom Saveza 13 osnovnih DND se uključilo
u istraživanje o specifičnosti organizirana volontiranja s djecom kojim je koordinirala Koordinacija udruga
za djecu.
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 i konferencijama u
organizaciji Ureda za udruge Vlade RH-a, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ministarstva
obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti te ostalih srodnih organizacija i udruga. Posebno je
važna bila petodnevna edukacija koju je prošla organizacijska i programska savjetnica o pisanju i
upravljanju EU projektima koju je organizirao Ured TACSO – tehnička pomoć organizacijama civilnog
društva i predavačice iz Udruge Smart. Sve troškove edukacije u potpunosti je snosio organizator.
Institutut za društvena istraživanja u Zagrebu i Agencija Ipsos Puls d.o.o. obavili su poslove istraživanja
mišljenja djece i grañana za potrebe akcije G/O – prijatelji djece i to po sniženim cijenama istraživanja. Za
potrebe istraživanja djece o pravu na sudjelovanje u lokalnoj zajednici, a za potrebe „Alternativnog
izvještaja“ Savez DND angažirao je stručan tim s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu.
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 grad/općina –
prijatelj djece te s gradovima i općinama koji su bili domaćini većih dogañanja: Karlovac – susret G/O –
prijatelji djece, Varaždin prilikom Smotre dječjeg stvaralaštva, grad Prelog domaćin susreta Dječjih vijeća
Hrvatske. Kroz akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“ surañivalo 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 2011. nastavljeni su kontakti i
suradnja Saveza DND s Dječjim vrtićima, Osnovnim školama, Uredom Vlade RH za udruge, udrugama
civilnog društva, Knjižnicama grada Zagreba, Kazalištem lutaka, Centrom mladih na Ribnjaku, OŠ Remete i
DND Maksimir, Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom te i s nezavisnim stručnjacima izpodručja odgoja,
zaštite djece, civilnog društva i drugima koji skrbe o djeci ili njihova djelatnostutječe na životne potrebe
djece. Predstavnici Saveza DND sudjelovali su u 2011. na brojnimsavjetovanjima i seminarima koji su se
odnosili na djecu i na edukacije za aktivnosti s djecom.
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Financijska održivost Saveza i osnovnih DND-a
Godinu 2011. Savez DND je ušao s dugom od ( - 127.181,31 kn) te je Izvršni odbor pristupio mjerama
štednje: smanjenje plaća djelatnicama Stručne službe, umirovljenje Tajnika, prestanak institucionalne
potpore i odlazak dviju osoba zadužene za odnose s javnošću i menadžment i osobe za meñunarodnu
suradnju, dolazak članova/ica IO na sjednice u vlastitom trošku). Zahvaljujući tim mjerama štednje kao i
volonterskom angažmanu tajnika i zaposlenih u Stručnoj službi te IPA projektu EU, akciji G/O – prijatelji
djece i projektu s Uredom UNICEF-a, tijekom 2011. pokriven je taj veliki gubitak. Detaljno u Izvještaju
Nadzornog odbora za 2011. godinu.
Sredstva su se tijekom cijele godine nastojala prikupiti iz više izvora: projekata i programa za koja su
sredstva raspisivala ministarstva iz državnog proračuna i lutrijskih sredstava, gradskih proračuna, domaćih
i stranih natječaja za donacije i sponzorstva, članarina te vlastitih prihoda (najamnina, kotizacije,
izdavačka djelatnost)
Praćeni su domaći i meñunarodni natječaji za sredstva te prijavljivane ponude za sljedeće projekte:
•
Za osmijeh djeteta u bolnici, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, trogodišnji program
•
Aktivnosti SKO-a Gradovi i općine – prijatelji djece za 2011., Ministarstvo obitelji, branitelja i
meñugeneracijske solidarnosti, odbijenica; Grad Zagreb: 45.000,00 kn.
•
Aktivna dječja participacija – Dječja vijeća, dobiven iznos: 20.000,00 kn.
•
Alternativni izvještaj djece iz Dječjih vijeća, Ured UNICEF-a, dobiveni iznos: 66.536,00 kn.
•
17. Smotra dječjeg stvaralaštva: Hrvatska lutrija, Zaklada Adris, pisma sponzorima i donatorima,
odbijenice, odbijenice
•
Živjet ćemo u EU, Ministarstvo vanjskih poslova i EU integracija i natječaj Croatia osiguranja,
odbijenice
•
Nagrada Grigor Vitez 2010., Ministarstvo kulture, odboren iznos: 30.000,00 kn; Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta: 10.000,00 kn; Grad Zagreb: 10.000,00
•
17. Smotra dječjeg stvaralaštva, Ministarstvo kulture, odbijenica
•
Dječjim forumi za ostvarivanje prava djece, Ministarstvo znanosti, obrazovanje i športa, odobreni
iznos: 60.000,00 kn.

PROMOTIVNO-MEDIJSKE AKTIVNOSTI, ODNOSI S JAVNOŠĆU
I TISAK NAMJENSKIH PUBLIKACIJA SAVEZA
Medijske i promotivne aktivnosti Saveza
Medijske i promotivne aktivnosti Saveza uključivale su:
kontinuiranu komunikaciju s medijma o svim aktivnostima u organizaciji Saveza i osnovnih
Društava, tako da su aktivnosti bile popraćene u tiskanim medijima, na radijskim postajama,
lokalnim i nacionalnim televizijama
u povodu Dječjeg tjedna predsjednica Saveza, prof. Aida Salihagić Kadić i tajnik Saveza, Emil
Paravina dali su nekoliko izjava u emisijama Hrvatskog radija II program, Radio Sljemena te još
nekoliko manjih radio postaja.
redovno se dopunjavala web stranica Saveza DND s aktualnim informacijama o radu Saveza i
osnovnih društava.

Tisak publikacija i animacijskih materijala Saveza DND-a
Polazište za ovaj važni zadatak Saveza je bilo kao i prethodnih godina: ovisno od sagledanih potreba
osnovnih DND-a te i pribavljenih namjenskih sredstava Savez. Potrebe su sagledane, ali pribavljenih
namjenskih sredstava za izdavaštvo Saveza DND je bilo manje nego prethodnih godina, pa je rezultat:
objavljeno je manje publikacija nego obično.
Uobičajeni i bitni podaci o objavljenim publikacijama i materijalima tijekom 2011. u ovom su Izvještaju
već opisani pod nazivima programskih zadataka za koje su proizvedeni (zato ih ovdje nema potrebe
ponavljati).

STATUTARNE OBVEZE I NADLEŽNOSTI SAVEZA DND-a
Radno i svečano obilježavanje 60 godina djelovanja Saveza DND
Pod animacijskom porukom: Budimo zajedno, podrazumijevajući pritom volontersko, a društveno i stručno,
djelovanje brojnih članova Saveza i osnovnih DND u provedbi akcija i aktivnosti s djecom i za djecu širom
Hrvatske - obilježeno je 60 godina kontinuiranog i uspješnog djelovanje Saveza DND. Bilo je to 5. prosinca
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2010., što je bilo najbliže datumu stvarnog osnivanja Saveza (12 i 13. prosinca 1950.) te prilagoñeno
mogućnostima korištenja željenih reprezentativnih prostora (dvorane Lisinski i Hrvatskog narodnog
kazališta) za radno i svečano obilježavanje ovog značajnog jubileja, a ujedno uoči početka 2011, godine u
kojoj je počeo novi višedecenijski razvoj Saveza DND i očekivanje da se i dalje široko afirmira djelovanje
što većeg broja članova Saveza i osnovnih DND
Tijekom dopodneva prigodni dio Skupštine počeo je himnom, pozdravnim riječima sadašnje predsjednice,
te dvaju nekadašnjih predsjednika Saveza, djece, uzvanika i gostiju i pročitane su brojne brzojavne
čestitke iz Hrvatske i Europe sa željama za još puno ovakvih obljetnica na radost djece, roditelja i ukupne
javnosti. Zatim je održano prigodno izlaganje o 60 godišnjem djelovanju Saveza DND (Emil Paravina).
Potom je donijeta Odluka o dodjeli Zahvalnice Saveza koja je uručena svim osnovnim DND koja djeluju u
godini jubileja, te i stručnim suradnicima Saveza DND. U završnom radnom dijelu Skupštine podneseni su
izvještaji o radu, izvještaj Nadzornog odbora, prijedlog Programa rada Saveza u 2011. provedena je
rasprava i donesene su Odluke o raspravljanim prijedlozima.
U večernjem, svečanom dijelu, u Hrvatskom narodnom kazalištu na početku je pokrovitelj obljetnice,
predsjednik Republike Hrvatske gospodin Josipović čestitao svima koji su pridonijeli vrijednim rezultatima
Saveza DND, a zatim je održan prigodni svečani program u kojem su djeca iz osnovnih DND recitirala,
pjevala, plesala i izvela scenske igre pred oduševljenom publikom.
Svima prisutnima u radnom i svečanom dijelu Skupštine uručena je prigodna publikacija s cjelovitim
tekstom uvodnog izlaganja o 60 godina Saveza i brojnim fotografijama koje dokumentiraju ostvarene
aktivnosti Saveza i osnovnih DND.

Sjednice Izvršnog odbora Saveza DND-a
S obzirom da je na kraju 2010. prvi put u 60 godina djelovanja Saveza u Završnom računu konstatiran dug
od preko 100.00 kuna, poduzete su mjere za što brže rješavanje trenutne financijske situacije, pa je u cilju
štednje i nadoknade manjka meñu mjerama bio ograničen i broj sjednica Izvršnog odbora na samo 3 u
2011. godini. Zato su u 2011.održane 3 sjednice, koje su u okviru tekućeg mandata bile 11-ta, 12-ta i 13ta sjednica, a do ove izborne Skupštine Saveza održane su početkom 2012.godine naredne 14-ta i 15-ta
sjednica.
11. sjednica: održana je 3.2.2011. i imala je dnevni red: 1) Najnoviji podaci o financijskom stanju Saveza,
2) Daljnje mjere za sanaciju nastalog duga, 3) Što će biti uvršteno u privremeni Program rada u 2011.
godini, 4) Prihodi i rashodi u Financijskom planu Saveza za 2011. godinu, 5) Razmatranje termina za
održavanje redovne godišnje Skupštine. 6) Procjena potreba i mogućnosti za održavanje Ljetne škole
Saveza DND u 2011. godini, 7) Nastavak provedbe tekućih projekata i pisanje ponuda na natječaje koji će
biti objavljeni, 8) Druge predstojeće i moguće nove akcije Saveza u 2011. godini.
12. sjednica: održana je 20.9.2011. i imala je dnevni red: 1) Završne pripreme za Dječji tjedan, 2)
Završne pripreme za 17. Smotru dječjeg stvaralaštva, 3) Informacija o financijskom stanju Saveza i mjere
za daljnje poslovanje, 4) Početak IPA programa i provedba njegovih planiranih aktivnosti u 2011. godini, 5)
Izvještaj o izvršenju projekata/programa koji su financirani sredstvima iz natječaja, 6) Prikaz dosad
ponuñenih projekata na nove objavljene natječaje i rezultati, 7) Prigodna postava Spomen-ploče Grigoru
Vitezu, književniku i suradniku Saveza, 8) Prijedlozi članova Izvršnog odbora Saveza za izvršenje ostalih
aktivnosti u 2011. godini i za ukupni daljnji rad Saveza DND, 9) Ostale informacije, pitanja i razno.
13. sjednica: održana je 12. 11.2011. i imala je dnevni red: Informacija o financijskom stanju i o provedbi
tekućih i predstojećih aktivnosti koje proizlaze iz ugovora o odobrenim programima i projektima Saveza, 2)
Prijedlozi članova Izvršnog odbora Saveza za Program rada u 2012. godini, 3) Prijedlozi za datum i
pripremu održavanja redovne izborne i izvještajno-programske Skupštine Saveza u 2012. godini, 4)
Sudjelovanje na europskoj konferenciji Dijete u gradu, koja će se održati u Hrvatskoj, u Zagrebu od 26.28- rujna 2012. godine, 5) Razno.
14. sjednica: održana je 29.3.2012. i imala je ovaj dnevni red: 1) Uvodna informacija o financijskom
stanju i provedenim aktivnostima Saveza od prošle do ove sjednice, 2) Dogovor o datumu i pripremama za
održavanje izborne Skupštine Saveza DND, 3) Prijedlozi za osuvremenjivanje Statuta Saveza DND, 4)
Prijedlozi za Strateški plan u idućem mandatu 2012.-2016. godina,5) Prijedlozi kriterija za izbor članova
tijela i dužnosnika Saveza, 6) Ostali prijedlozi, pitanja, informacije i razno.
15. sjednica: održana je 18.4.2012. dopisnim putem, jer se nije našao termin sjednice na kojoj bi mogla
biti prisutna većina članova izvršnog odbora, te da bi se uspješno dovršile sve pripremne radnje za Izbornu
Skupštinu, koje su započete na prošloj sjednici, predsjednica Saveza je zamolila članove Izvršnog odbora
da na dostavljene obrasce upišu svoje osobne prijedloge i to: 1) imena kandidata za Izvršni odbor i za
Nadzorni odbor, 2) imena kandidata za predsjednika/cu i dopredsjednike/ce, 3) imena osoba koje će biti u
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Radnom predsjedništvu i u ostalim radnim tijelima izborne Skupštine Saveza, 4) imena osoba koje će
pripremiti i imati uvodna izlaganja uz pojedine točke dnevnog reda izborne Skupštine Saveza, 5) ostale
prijedloge za efikasne završne pripreme i održavanje izborne Skupštine Saveza 6) te izjasniti se može li se
financijski ili ne na kraju Skupštine prisutnima ponuditi obrok i 7) dati suglasnost da predsjednica i dva
potpredsjednika Saveza, na osnovi prikupljenih prijedloga, oblikuju konačni prijedlog koje će se u ime
Izvršnog odbora objaviti na Skupštini i o tim prijedlozima zatim provesti tajno glasovanje prisutnih članova
Skupštine.
Uobičajena kvantitativna analiza rada Izvršnog odbora Saveza, koja se vrši na kraju svake godine,
pokazuje ove podatke:
•
u 2011., četvrtoj godini tekućeg mandata održano je 5 sjednica Izvršnog odbora,
•
prisutnost članova Izvršnog odbora bila je: 8, 8, 8, 7, 8, što čini godišnji prosjek 78% odziva na
održane sjednice,
•
na tim sjednicama razmatrano je ukupno 35 točaka dnevnog reda
•
za te sjednice bile su pripremljene i uručene članovima Izvršnog odbora 84 stranice radnih materijala,
radi priprema za rasprave i donošenje zaključaka,
•
nakon provedenih rasprava na održanih 5 sjednica donesena su ukupno 92 zaključka, do kojih je
potpuno realizirano 81%, djelomično 12%, a 7% zaključaka je prolongirano za iduće dane,
•
nakon svake sjednice sutradan je dostavljan Skraćeni zapisnik, na adrese svih članova Skupštine, radi
ažurnog postupanja po tim zaključcima meñu članstvom u osnovnim DND.
Kvalitativna analiza rada Izvršnog odbora Saveza u 2011. godini izmeñu ostalog pokazuje:
•
da su na dnevni red uvrštavana aktualna pitanja i zbivanja koja je donosio tekući rad Saveza i potrebe
osnovnih DND, te i točke koje su razrañivale provedbu Odluka godišnje6 Skupštine i glavnih
predstojećih akcija i aktivnosti navedenih u godišnjem Programu rada Saveza,
•
da su u raspravama na sjednicama sudjelovali svi prisutni, a oko 50% vrlo aktivno i konstruktivno,
•
da su pojedini članovi Izvršnog odbora svoja saznanja i nove prijedloge donosili i davali ostalima na
uvid u pisanom obliku,
•
da su članovi Izvršnog odbora iznosili pojedina vrijedna zapažanja i iskustva iz rada svojih DND, a
znatno su manje bila saopćavana dostignuća i iskustva iz ostalih DND s područja regija za koje su
članovi Izvršnog odbora bili zaduženi da prate i potiču rad tih DND,
•
da su članovi radna zaduženja sa sjednica nakon toga uglavnom izvršavali, ali često nakon dogovorenih
rokova,
•
da su obimne osobne radne i obiteljske obveze članova Izvršnog odbora utjecale na manje angažiranje
od željenog opsega, a bio je otežan i dolazak na sjednice zbog pokrića putnih troškova, jer Savez
uslijed nastalih novčanih teškoća tijekom 2011. nije bio u mogućnosti snositi te troškove.
•
da su svim sjednicama prisustvovali: Tajnik, Savjetnica za organizacijski i programski razvoj i pojedini
djelatnici Stručne službe Saveza, koji su svojim pružanjem dodatnih informacija, pisanim materijalima i
uključivanjem u rasprave pridonosili donošenju zaključaka, te i ažurnim dostavljanjem radnih
materijala pomogli ukupnoj uspješnost sjednica Izvršnog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora Saveza DND-a
U izvještajnom razdoblju održane su 2 sjednice Nadzornog odbora: 23.3. i 11.4.2012. i nekoliko telefonskih
razmjena informacija o tekućem stanju i poslovanju Saveza DND. Razmatrana su aktualna pitanja iz
nadležnosti tog tijela. Ostavkom jednog člana, ovaj je Odbor očekivao da se na Skupštini sastav
kompletira, a kako je to bilo prolongirano do nove, izborne, Skupštine, ovaj je Odbor nastavio rad sa 2
člana i pojačanim aktivnostima uspješno ostvario svoju ulogu.
Osim na sjednicama, Odbor je bio ažurno obavještavan o pojedinostima financijskog stanja Saveza,
osobito nakon što je 2010-ta godina završena s većim dugovanjem. Tijekom 2011. Nadzorni odbor je imao
uvid u sve aspekte financijskog poslovanja Saveza, a posebno je dodatno upoznavan s mjerama koje je u
vezi saniranja duga poduzimao Izvršni odbor Saveza, ali je i sam takoñer u tu svrhu predlagao dodatne
mjere. Takoñer je Stručnoj službi Saveza pružao najnovije informacije iz područja voñenja računovodstva.
Na osnovi tih aktivnosti pripremane su konstatacije, koje su u sažetom obliku unesene u redovni godišnji
Izvještaj koji će se saopćiti na izbornoj Skupštini Saveza.

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 koji su pomagali
provedbi ili evaluaciji provedbi aktivnosti. Rezultati su razmatrani na sjednicama Izvršnog odbora,
Nadzornog odbora, sastancima voditelja i koordinatora projekta te su s njima upoznavani korisnici. Ujedno
su pridonijeli boljem sagledavanju problema i njihovoj kvalitetnoj primjeni ili provedbi.
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Rad programskih odbora Saveza DND-a
Odlukom izborne Skupštine Saveza DND-a uspostavljeno je i djelovanje 5 programskih odbora: za
promicanje i ostvarivanje prava djeteta, za zdravlje i sigurnost djece, za dječje stvaralaštvo, za socijalne i
humanitarne akcije za djecu i za organizirani odmor i rekreaciju djece. I tijekom 2011. godine problematika
tih Odbora sagledavana je i ostvarivana u cilju konkretiziranja i razrada te i što bolje realizacije odnosnih
tekućih programskih zadataka.
Tako npr. skupina stručnjaka iz područja zdravlja i sigurnosti djece, a kroz akciju „Za osmijeh djeteta u
bolnici“ organiziran je Simpozij: „Kvaliteta dječjih bolničkih odjela u Hrvatskoj“, opisan pod akcijom.
Tematika promicanja i ostvarivanja prava djeteta je svojim većim dijelom konkretizirana kroz pripremu i
provedbu programskih zadataka Dječjih foruma i Dječjih gradskih vijeća u 2011. godini (šire opisanih pod
tim nazivima u ovom izvještaju), a na tome su angažirani najaktivniji voditelji DF i DGV. I ostala 3 Odbora
(za dječje stvaralaštvo, za socijalne i humanitarne akcije i za organizirani odmor djece) su angažirala
pojedince i skupine stručnjaka za svoja područja, u cilju pripreme, razrade i provedbu dodjele nagrade
Grigor Vitez, postavljanja spomen ploče, Smotre dječjeg stvaralaštva, akcije „Kumstvo“ i humanitarnih
akcija.
Na prethodnoj izbornoj Skupštini Saveza DND bilo je imenovano 5 Programskih odbora: 1) za promicanje i
ostvarivanje prava djeteta, 2) za zdravlje i sigurnost djece, 3) za dječje stvaralaštvo i kulturu za djecu, 4)
za socijalne i humanitarne akcije za djecu, i 5) za organizirani odmor i rekreaciju djece. Izvršni odbor
Saveza, sukladno Statutu, imenovao je njihove predsjednike, a oni su angažirali svoje članove i suradnike,
pretežito iz područja odgovarajućih struka i područja, a djelomično su se na poziv pridruživali i pojedini
članovi iz osnovnih DND. Ostvareni su različiti rezultati, a ovdje se navode samo neki primjeri i
konstatacije:
Odbor za prava djeteta pretežito je bio usmjeren na razradu i provedbu predstojećih planiranih i novih
akcija i aktivnosti Dječjih foruma i Dječjih vijeća, što je pridonijelo boljoj realizaciji tih sadržaja, ali se nije
ostvarilo i nagovješteno šire stručno razmatranje problematike dječjih prava, te i mjera koje bi se na
osnovi toga donijele i primjenjivale.
Odbor za zdravlje djece nastavio je širiti i popularizirati zaključke s vrlo uspjelog i značajnog stručnog
savjetovanja o pretilosti djece, te su u tom cilju upućivani i novi poticaji svim osnovnim DND, ali zbog
preopterećenosti stručnih suradnika nije je stiglo ući u stručne razrade i drugih aspekata iz područja
zdravlja djece.
U području dječjeg stvaralaštva i kulture za djecu aktivnosti su bile uspješno usmjerene na što kvalitetnije
ostvarivanje priprema i provedbe godišnjih Smotri dječjeg stvaralaštva, dodjele Nagrada Grigor Vitez,
izradu CD s bajkama za djecu i sl.
Odbor za socijalne i humanitarne akcije osim aktivnosti koje su bile uvrštene u Program rada Saveza i koje
su dobro ostvarene, nije proširio ove vrste djelovanja.
Odbor za organizirani odmor i rekreaciju djece uspješno je započeo zalaganje za donošenje novog Zakona
o organiziranom odmoru djece, ali kontakti s nadležnim državnim tijelima u tom području i obraćanja na
druge ugledne i odgovorne adrese pokazali su da nema razumijevanja ni podrške za povoljno rješavanje
statusa i razvoja Dječjih odmarališta, dapače da se i preostali sve manji broj tih objekata i dalje, na razne
načine, otuñuje u korist sasvim drugih namjera i svrha.
Postignuti rezultati, ali i nedovršeni planovi i želje u navedenim područjima, pokazuju da se treba nastaviti
s djelovanjem ovih pa i drugih Programskih odbora Saveza i da se treba nastojati u njima okupiti veći6 broj
članova DND, stručnjaka i suradnika.

Rad Stručne službe Saveza DND-a
U 2011. godini došlo je do promjene u broju i sastavu Stručne službe Saveza DND. Sa stalnim radnim
odnosom nastavile su djelovati 4 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 i Nera Devčić spremačica i dostavljačica.
Tajnik Saveza Emil Paravina na osnovu zaključka Izvršnog odbora Saveza je otišao u mirovinu od
1.1.2011., ali je nastavio vršiti dužnosti na volonterskoj osnovi tijekom 2011. (i do isteka mandata u
travnju 2012.) A nakon odobrenja provedbe meñunarodnog projekta IPA, zaposlena je Morana Kovačević
na pola radnog vremena, od 5.5.2011. na poslovima tehničke koordinatorice tog projekta do njegovog
završetka 31.3.2013. godine.
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Stručna služba Saveza DND je, osim već spomenutih aktivnosti (u poglavlju Rad Izvršnog odbora Saveza),
tijekom 2011. obavljala još i ove svoje osnovne zadatke i redovne poslove:
ostvarivana je obimna pisana, telefonska, faks i elektronska korespondencija s osnovnim
DND i svima suradničkim organizacijama, ustanovama, udrugama i pojedincima,
zaprimljeno je i poslano, tj. urudžbirano ukupno 689 dopisa i drugih vrsta pošte Saveza DND,
tijekom godine evidentirane su i ažurirane promjene u sastavu članova Skupštine Saveza,
izdavane su članske iskaznice na temelju zaprimljenih popisa iz osnovnih DND,
posredovano je u izradu pečata za nova DND, u isporuci narudžbi zastava DND i druge opreme za rad
osnovnih DND,
redovito su i ažurno prosljeñivani zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora i drugi pisani materijali
namijenjeni članovima Skupštine Saveza i osnovnih DND
voñeno je cjelokupno administrativno i financijsko poslovanje Saveza DND
trajno je bila posvećena puna pažnja mogućim novčanim uštedama i radnim racionalizacijama
brojne planirane i nove poslovne aktivnosti djelatnici Stručne službe su obavljali i nakon radnog
vremena i bez posebnih naknada.
Može se zaključiti da su svi zadaci Stručne službe Saveza savjesno i uspješno obavljani i da su značajno
pridonijeli ukupnom uspješnom radu Saveza DND-a te vraćanju duga i pozitivnom financijskom poslovanju
Saveza DND tijekom 2011.

Izvješće pripremila:
Stručna služba Saveza DND-a Hrvatske
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