SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE
s djecom i za djecu

I. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U 2013.
Rad i razvoj Dječjih foruma
U 2013. godini (a to je bila 21. 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 dosad, zasnivale na volonterskoj osnovi voditelja i organizatora
Dječjih forum. Kako je za razdoblje školske godine 2012./2013. izostala financijska podrška
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za rad Dječjih foruma, Savez je poticao aktivne Dječje
forume da nastave rad, što su vrijedni voditelji i činili, ali u manjem opsegu, a 17. Susret Dječjih
foruma Hrvatske prebačen je za proljeće 2014. godine.

U jesen 2013. godine, za razdoblje od 1.10.2013. do 30.6.2014., Savez je dobio namjenska sredstva
od Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 34.000,00 kuna za novi projekt Dječjih
foruma pod nazivom: „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenost za dječja prava“. Svi aktivni
Dječji forumi uključili su se u taj projekt kojemu je cilj promicati borbu protiv dječjeg siromaštva i
socijalne isključenosti i doprinositi ostvarivanju prava djeteta na način da se kroz aktivnosti Dječjeg
foruma upoznaju s problemima i potrebama svojih vršnjaka u lokalnoj zajednici, kvalitetom usluga,
ali i problemom siromaštva djece u EU i svijetu. Uključivanjem u projekt, Dječji forumi su tijekom
2013. već pokrenuli akcije i aktivnosti kojima su skrenuli pozornost na pitanja dječjeg siromaštva i
socijalne isključenosti, pozivajući svoje vršnjake da sudjeluju u aktivnostima Dječjih foruma i
ostvaruju prava na jednake mogućnosti.

Savez je među djecom iz Dječjih foruma proveo anketu za prikupljanje njihova mišljenja i
prijedloge za izradu novog nacionalnog strateškog dokumenta za djecu. Djeca su odgovarala na
pitanja vezana uz ostvarivanje prava na zdravlje, obrazovanje, slobodno vrijeme te na posebnu
zaštitu i skrb. Savez DND je objedinio pristigle odgovore djece te ih za potrebe izrade prijedloga
„Nacionalne strategije za prava djece u RH, za razdoblje od 2014.-2020. godine“ proslijedio
koordinatorima radnih skupina za izradu Nacionalne strategije.

Voditeljica projekta Dječjih foruma u Savezu bila je Sanja Škorić, v.d. tajnica i dopredsjednica
Saveza DND.

Gradovi i općine – prijatelji djece
Akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ Središnji koordinacijski odbor Akcije provodi od 1999.
godine i kontinuirano je ostvaruje do danas. Do kraja 2013. godine u Akciju je uključeno 96
gradova i općina, a njih 44 nosi prestižan naziv prijatelj djece. Središnji koordinacijski odbor, kojeg
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čine predstavnici iz Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i
socijalnu pedijatriju, Ureda UNICEF-a, grada Zagreba i Udruge gradova te članova koordinacijskog
odbora iz Velike Gorice te pod pokroviteljskom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, nastavio je u 2013.
svoje programske aktivnosti koje obuhvaćaju sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te
afirmiraju holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i
poticajno okružje za djecu. Hrvatski program razrađen je putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih
za život djece, a Gradovi / općine, kad zadovolje kriterije iz programa, stječu počasni naziv
„Grad/Općina – prijatelj djece“.

U sjedištu Akcije (Savezu DND Hrvatske) pružana je stručna i tehnička pomoć svim zainteresiranim
G/O (onima koji već sudjeluju u Akciji, kao i onima koji su u postupku uključivanja), kandidatima za
ocjenjivanje te stručnim suradnicima za provedbu aktivnosti. Sva dokumentacija iz G/O (izvještaji,
izvedbeni planovi, startni upitnici, i ostala dokumentacija) je analizirana te su pružane informacije
o Akciji telefonski, e-poštom, dopisima, objavama na mrežnim stranicama Saveza DND Hrvatske
pod rubrikom „Riječju i slikom iz gradova i općina“. Izvještaji iz G/O također su objavljivani u
dvobroju 16-17 Glasnika Akcije.

Naj-akcija 2013.
Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ pozvao je sve sudionike
akcije da na Natječaj za „Naj-akcije 2014.“ prijave originalne, nove akcije i aktivnosti za djecu koje
su proveli ili namjeravaju provesti u svojim lokalnim zajednicama tijekom 2013. godine. Na
Natječaj prijavljeno je 44 Naj-akcije iz 38 gradova i općina. Povjerenstvo u sastavu: mr. sc. Giovana
Armano, Ksenija Rožman i Manuela Vladić Mašturko dodijelilo je 5Povelja za uzorno provedene
akcije i 39Pohvala za uspješno provedeneNaj-akcije kojima se unapređuje život djece u lokalnim
zajednicama. Ovaj natječaj iz godine u godinu izaziva sve veći interes gradova i općina uključenih u
Akciju.

Savjetovanje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“
Održano je 21. studenog 2013. je u Starogradskoj vijećnici Skupštine Grada Zagreba te se okupilo
više od 150 predstavnika iz gradova i općina, državnih, gradskih i općinskih tijela, institucija,
ustanova, organizacija, Društava Naša djeca te djece i voditelja iz Dječjih vijeća i Dječjih foruma iz
Hrvatske. Proglašeni su novi G/O-prijatelji djece: Grad Jastrebarsko, Općina Mače, Grad Rovinj i
Općina Tuhelj te Naj-akcije. Na Savjetovanju su predstavljeni:„Nacrt prijedloga Nacionalne
strategije za zaštitu i promicanje prava djece u RH od 2013. do 2020. godine“, „Uloga lokalne
zajednice u ostvarivanju prava djeteta“ te novi program Ureda UNICEF-a za Hrvatsku pod nazivom
„Djeca su naš najvažniji posao“ koji se provodi u suradnji s privatnim sektorom. Mnogobrojna
djeca i odrasli sudionici predstavljali su svoja iskustva iz prakse navodeći primjere kako je akcija
„Gradovi i općine – prijatelji djece“ obogatila, oplemenila i unaprijedila kvalitetu života djece u
njihovim sredinama.

7. Susret gradova i općina – prijatelja djece Hrvatske u Opatiji
Na 7. Susretu sudionika Akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, koje su zajednički organizirali
Koordinacijski odbor Akcije Grada Opatije, Grad Opatija i Središnji koordinacijski odbor akcije
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„Gradovi i općine – prijatelji djece“ susreli su se djeca, njihovi voditelji-mentori te čelnici lokalnih
zajednica – ukupno dvjestotinjak djece i odraslih iz 23 grada i općine koje nose prestižan naziv.
Skup su pozdravili opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić, zatim mali gradonačelnik Opatije Ivan
Tancabel, zamjenica Primorsko-goranskog župana Marina Medarić, Sonja Borovčak,
dopredsjednica Saveza DND Hrvatska, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović,
pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić, predstavnica Ureda UNICEF- a Hrvatska Đurđica Ivković,
pomoćnik ministrice vanjskih poslova i EU Hrvoje Marušić te izaslanica Ministra znanosti,
obrazovanja i sporta Marija Ivanković.
Susret je programski podijeljen na radionice za djecu i radionicu za odrasle gdje su razmjenjivali
iskustva iz svojih lokalnih zajednica na temu ”Uloga odraslih i društvene zajednice u unaprjeđenju
sudjelovanja djece”. Djeca su se zabavila i učila u kreativnim radionicama koje su pripremili
volonteri iz Društva Naša djeca Opatija.
Promotivne, medijske i publikacijske aktivnosti o akciji G/O – prijatelji djece
Za sve aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odboraizrađeni su promotivni materijali, a za sva
događanja Središnji koordinacijski odbor slao je informacije za javnost. Aktivnosti gradova i općina
redovito se objavljuju na mrežnim stranicama Saveza u kategoriji „Riječju i slikom iz gradova i
općina“ i na facebook stranici Saveza DND Hrvatske. Tijekom godine povodom ulaska Hrvatske u
Europsku uniju na facebook stranici pokrenuta je rubrika „Europa i svijet po mjeri djeteta“ u kojoj
gradovi i općine – prijatelji djece izvješćuju svoje primjere dobre prakse. Tijekom 2013. lokalne
aktivnosti vezane uz akciju prezentirane su u lokalnim medijima od strane koordinacijskih odbora
Akcije u gradovima i općinama, a od promotivnih materijala tiskan je i distribuiran u gradove i
općine i na DND plakat za Dječji tjedan, 2000 kom. Tiskan je i promotivni paket Akcije: blok u 800
primjeraka i 300 primjeraka promotivnih vrećica. Dijelom iz sredstava kotizacije gradova i općina, a
dijelom iz sredstava institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva tiskan je
i na gradove i općine dostavljen Kalendar aktivnosti za djecu i mlade koji promovira važne datume
za djecu te potiče ustanove, udruge i organizatore aktivnosti s djecom na akcije za djecu.
Koordinatorica aktivnostima Središnjeg KO-a Akcije: Snježana Krpes, savjetnica.

Za osmijeh djeteta u bolnici
Nastavljena je višegodišnja (od 1999.) stručna i društvena aktivnost u cilju promicanja suvremene
humanizacije bolničkog liječenja djece, a što je doprinos i provedbi svjetske ideje „otvorene
bolnice“ u odnosu na djecu. Vodeće tijelo akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ čine 11 članova
Središnjeg koordinacijskog odbora akcije, po 3 predstavnika iz: Saveza društava Naša djeca
Hrvatske, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Pedijatrijskog društva hrvatske
udruge medicinskih sestara, te po 1 predstavnik/ca iz Ministarstva zdravstva i Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa. Tijekom 2013. godineKO je održao ukupno 5 sjednica.
U 2013. godini izostala je financijska potpora Ministarstva zdravlja tako da su aktivnosti Akcije
napravljene u manjem opsegu, uz volonterski rad članova koordinacije te tehničku i financijsku
podršku Saveza kroz redovne aktivnosti.
Proglašenje novih dječjih odjela/bolnica – prijatelj djece
U Akciju je uključeno 37 bolnica/dječjih odjela u Hrvatskoj, a u njima: svi liječnici, medicinske
sestre, drugo bolničko osoblje i sva djeca koja su tijekom 2013. godine boravila u bolnicama, te
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roditelji djece i brojni vanjski stručni suradnici-volonteri. Sudionici projekta provode 123
programska zahtjeva/propozicije, te kad to uspiju provesti i Prosudbene komisije to utvrde,
dobivaju prestižni naziv: Bolnica/Dječji odjel – prijatelj djece. U 2013. svečano je postavljena ploča
u Općoj županijskog bolnici Vukovar (koja je proglašena krajem 2012. godine) te je tako do kraja
2013. godine 29 bolnica/dječjih odjela – prijatelja djece u Hrvatskoj.

Reevaluacija kriterija
Vrlo aktivno se tijekom godine radilo na uspostavljanju novih kriterija za reevaluaciju programa „Za
osmijeh djeteta u bolnici“ u bolnicama/dječjim odjelima koji nose prestižan naziv. U proljeće 2013.
formirana je radna skupina iskusnih stručnjaka i suradnika na Akciji u sastavu: prim. Branka Benić,
dr. med, mr. Ivanka Gregurinčić, dipl.soc.ped., prim.mr.sc. Marija Hegeduš-Jungvirth, dr. med,
Katarina Premec, bacc.med.techn, dr. sc. Irena Slaviček, Milka Valpotić, bacc.med.techn, Dubravka
Lipovac, dr.med., dr. sc. Emil Paravina, Josipa Čorić, bacc.med.techn, voditelj skupine: Emil
Paravina. Radna skupina održala je četiri radna sastanka, počevši rad na reevaluaciji postojećih
programskih kriterija. Rad će nastaviti i u 2014. godini.

Na poslovima koordinacije rada Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Za osmijeh djeteta u
bolnici“ koordinirali su: dr. Emil Paravina, Ana Kolobarić i Lana Perinčić iz Saveza DND.

Prva humanitarna aukcija ilustracija "Za osmijeh djeteta u bolnici"
Dana 21. studenoga 2013. godine u 19 sati u Kući Europe održana je humanitarna aukcija
ilustracija najuglednijih hrvatskih autora za akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“ u organizaciji
Saveza DND Hrvatske i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc.
Ive Josipovića. Humanitarnu aukciju podržalo je 20 najpoznatijih hrvatskih ilustratora/ica i likovnih
umjetnika/ica nagrađivanih u zemlji i svijetu, a koji su za ovu svrhu donirali 41 ilustraciju (I.
Antolčić, Z. Bašić, M. Ćeran, I. Guljašević, M. Hajdinjak, B. Hollingsworth, M. Jelić, D. Jerabek, D.
Kolanović, D. Kukić, Ž. Mezić, Ž. Prstec, S. Puntarić, V. V. Radoičić, S. Rešček Ramljak, T. Tomić, T.
Torjanac, I. Vitez, P. Vončina i T. Zlatić). Osim ilustratora, aukciju je podržala i tvrtka „Abbott“ s
20.000,00 kuna donacije. Na Aukciji je prodano 27 radova i tako je ova aukcija, čija neposredna
namjenska donacija iznosi 36.557,75 kuna, omogućila opremanje igraonice i prostora za boravak
djece i roditelja na Dječjem odjelu bolnice u Bjelovaru (s 20.000, kn) te edukaciju bolničkog osoblja
i volontera (s 16.557,75 kn) u idućoj, 2014. godini. Sve organizacijske pripreme ostvarile su
djelatnice Saveza DND, predsjednica i dopredsjednice, bez honorara.

Dječja vijeća
Tijekom 2013. godine nastavljene su aktivnosti u Dječjim vijećima Hrvatske u okviru projekta
„Aktivna dječja participacija – rad Dječjih vijeća u lokalnoj zajednici“ sufinanciran od strane
Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 53.000,00 kuna. Provedbom projekta „Aktivna
dječja participacija“ doprinijelo se ostvarenju općeg cilja unaprjeđivanja dječje participacije i
ostvarivanja prava djece na aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Također, ostvareni su
specifični ciljevi: organiziranom edukacijom za voditelje Dječjih vijeća te radionicama za djecu iz
Dječjih vijeća u programu 9. Susreta Dječjih vijeća Hrvatske, osnažila su se djeca-vijećnici i voditelji
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za pokretanje i provedbu lokalnih inicijativa, projekata i rad u Dječjim vijećima. Ujedno su
razmijenili iskustva i primjere dobre prakse te uspostavili kontakte za međusobnu suradnju.
Organizacijom seminara za voditelje-osnivače novih Dječjih vijeća, povećat će se broj lokalnih
zajednica koji će osnovati Dječje vijeće te omogućiti djeci participativnu ulogu. Kroz projekt
povećana su znanja i informiranost odraslih o važnosti dječje participacije i uključivanja djece u
proces odlučivanja. U okviru projekta realizirane su sljedeće aktivnosti:
Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća: Savez društava Naša djeca Hrvatske objavio je u 2013. već
četvrti put. Naj-projektima djeca iz Dječjih vijeća, na svoju inicijativu i uz pomoć odraslih, realiziraju
lokalne akcije i aktivnosti za djecu kojima poboljšavaju život djece. Dječja su vijeća svoje
participativne projekte mogla prijaviti u dvije kategorije: a) Projekti za djecu usmjereni razvijanju
multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava, nenasilnom rješavanju sukoba i promicanju prava
djece među djecom i odraslima i b) Projekti za djecu usmjereni prevenciji svih oblika ovisnosti kod
djece i podizanje razine svijesti o štetnosti droga, alkohola, cigareta, kockanja, prekomjernog
korištenja računala i Facebook-a. Sva Dječja vijeća Hrvatske (njih 28 u 2013. godini) zamoljena su
da osmisle i prijave svoje projektne prijedloge do 15. ožujka 2013. godine za projekte koje su
provodili do kraja 2013. godine. Na Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća prijavljeno je dvanaest
projekata, a dva su proglašena najboljim na 9. Susretu Dječjih vijeća Hrvatske u 2013. godini. To su
projekti Dječjeg vijeća Prelog „Tu sam svaki petak!“ koji je omogućio djeci boravak u prirodi i
tjelesnu aktivnost te projekt Dječjeg vijeća Grada Pule „Pulska igrališta i parkovi“ kojim se podigla
svijest djece, mladih i svih građana o čuvanju parkova i igrališta u Gradu Puli.

Deveti Susret Dječjih vijeća Hrvatske i Seminar za osnivače novih Dječjih vijeća u Rovinju, 19.-20. 4.
2013.
Dana 19. i 20. travnja 2013. u Rovinju je održan Seminar za osnivače novih Dječjih vijeća i 9. Susret
Dječjih vijeća Hrvatske. Seminar i Susret je organizirao Savez društava Naša djeca Hrvatske i Grad
Rovinj uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Rovinja.
Na Seminar za osnivače novih Dječjih vijećase odazvao 21 polaznik iz gradova i općina: Bjelovara,
Buzeta, Delnica, Donjeg Miholjca, Jastrebarskog, Koprivnice, Ližnjana, Mača, Poreča, Pule,
Radoboja i Slatine s ciljem da nakon ove edukacije iniciraju pokretanje i rad Dječjih vijeća.
Drugog dana, 20. travnja 2013., djeca i voditelji iz 16 Dječjih vijeća Hrvatske: iz Čakovca,
Koprivnice, Križa, Kutine, Nove Gradiške, Ogulina, Opatije, Siska, Šibenika, Preloga, Pule, Rovinja,
Tuhelja, Varaždina, Velike Gorice i Zaboka su se okupili na 9. Susretu Dječjih vijeća Hrvatske. Grad
Rovinj srdačno je ugostio sedamdesetak dječjih vijećnika i 25 voditelja/mentora kao i velik broj
organizatora i domaćina.
Susret Dječjih vijeća Hrvatskeveć tradicionalno okuplja djecu-vijećnike i njihove voditelje iz cijele
Hrvatske. To je prilika da djeca i odrasli razmjene iskustva i dobre prakse u radu svojih Dječjih
vijeća i iznađu nove ideje za poticanje dječje participacije. Dječji vijećnici su stoga predstavili svoje
brojne projekte i akcije koje zajedno sa svojim mentorima pokreću u svojim sredinama. U sklopu
Susreta Dječjih vijeća u Talijanskoj osnovnoj školi “Bernardo Benussi” organizirane su tri radionice
na temu “Lokalna zajednica – prijatelj djece“, a djeca su iznijela svoje prijedloge i zaključke
odraslima (gradonačelnicima, načelnicima, lokalnim upravama) o tome kako vide svoje lokalne
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zajednice i što sve po njihovom mišljenju treba djeci da se osjećaju sigurno, zdravo i zadovoljno u
mjestima u kojima žive.
Voditeljica projekta „Aktivna dječja participacija – rad Dječjih vijeća u lokalnoj zajednici“bila je
prof. Snježana Krpes.

Institucionalna potpora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
Savez DND je 1.1.2013. godine započeo koristiti trogodišnju institucionalnu potporu Nacionalne
zaklade za razvoj civilnog društva kojoj je cilj institucionalni razvoj udruge. U okviru prve godine
provedbe institucionalne potpore vidno je da je institucionalna podrška omogućila udruzi
stabilizaciju i daljnji razvoj. Zaposlena je jedna osoba, Lana Perinčić, mag. ekonomije na mjestu
savjetnice za prikupljanje sredstava i EU programe. Kroz institucionalnu potporu omogućena je
kontinuirana edukacija članova tijela upravljanja kao i zaposlenika Stručne službe o internetskom
prikupljanju sredstava, informatički tečaj i računovodstveni seminari. Dana je i podrška redovnim
programima Saveza: Ljetnoj školi, Smotri dječjeg stvaralaštva, akcijama: Gradovi i općine – prijatelji
djece i Za osmijeh djeteta u bolnici.
Otvaranjem novog radnog mjesta, za osobu koja se bavi prikupljanjem sredstava i EU programima,
doprinijelo se pisanju većeg broja novih projekata i prijava na domaće i EU natječaje te razradu
dugoročne strategije prikupljanja sredstava s ciljem pronalaženja strateškog partnera Saveza DND i
poticanja potencijalnih partnera na društveno odgovorno poslovanje.
Institucionalna podrška omogućila je razvoj novog i suvremenog vizualnog identiteta Saveza DNDa (novi letak, nova interaktivna web stranica s profesionalnim fotografijama ). Nova stranica
omogućuje veću protočnost informacija između Saveza DND i osnovnih DND, jasniju i
prepoznatljivu misiju i viziju Saveza, mogućnost postavljanja audio-video materijala, korištenje
newlettera, komunikaciju s djecom, roditeljima, građanima, promociju aktivnosti Saveza prema
potencijalnim sponzorima i donatorima te mogućnost oglašavanja sponzora i donatora.
Institucionalna podrška omogućila je da se pokrenu novi oblici samofinanciranja: razvoj web
trgovine i izrada vlastitih proizvoda (majice i šalice).
Koordinatorice aktivnostima institucionalne potpore bile su savjetnice: Lana Perinčić i Snježana
Krpes.

Programske smjernice za aktivnosti osnovnih DND-a
Međunarodni dan obitelji, 15.5. 2013.: Savez DND je povodom Međunarodnog dana obitelji svim
osnovnim DND-a dostavio smjernice za organizaciju aktivnosti i događanja kojim će se obilježiti
Dan obitelji u gradovima i općinama, predloživši neke od mogućih programskih sadržaja za koje se
očekuje da ih toga dana provedu sva osnovna DND-a. Preporučeno je da se organiziraju 3
tradicionalne aktivnosti: Roditeljski domjenak uz program Pokaži što znaš, Obiteljski nagradni kviz
te Radionice i izložbe obiteljskih izjava, crteža i poruka. Na osnovu prikupljenih izvještaja iz DND
vidljivo je da je ova tradicionalna aktivnost i dalje jedna od aktivnosti u kojoj se okuplja velik broj
djece, roditelja i članova obitelji svih generacija. Izvještaje DND s fotografijama o
aktivnostima vezanim uz Dan obitelji, Savez DND objavljivao je na Internet stranici.
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Dan igara 2013.: Društva Naša djeca tokom cijele godine organiziraju igre za djecu, jer je to jedna
vrsta aktivnosti koju djeca jako vole i u kojoj posebno uživaju, no uoči dana igara organizira se
posebna 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 u subotu 21. rujna 2013. 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 2013. godini Dan igara uspješno i kreativno organiziran u
mnogobrojnim DND. Brojne volonterke i volonteri bili su uključeni u organizaciju Dana igara i
kampanju „Hrvatska volontira“ te su dokazali i pokazali da su oni istinski „super heroji“ koji daruju
svoje slobodno vrijeme za dobrobit djece.
Dječji tjedan (7.-13. listopada 2013.): Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost
posvećena djeci. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća
najviše djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva Naša djeca (DND).
Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana. Savez DND je stoga
potaknuo Društva Naša djeca i lokalne koordinacijskih odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji
djece“ u gradovima i općinama da provedu brojne aktivnosti s djecom i za djecu u svojim
sredinama. Za motto Dječjeg tjedna 2013. ponovno je uzeta lijepa i prepoznatljiva izreka, koja
izražava odnos odraslih prema djeci: "Ljubav djeci prije svega!", ali i da se dodatno u javnosti ističe
iporuka, koja izražava glas djece: "Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!" Osnovna DND su
provela razne aktivnosti poput susreta s načelnicima i gradonačelnicima, u suradnji s gradskim
knjižnicama sudjelovali su u Kampanji "Čitaj mi! - kampanji za poticanje čitanja od najranije dobi, a
povodom 2013. – Europske godine čitanja na glas, crtanje po pločniku, igre na glavnim gradskim
trgovima, „Dan djedova i baka“, „Dan djevojčica“ i još mnogo sličnih aktivnosti koje su objavljene
na internetskoj stranici Saveza DND u rubrici "Najnovije vijesti iz društava Naša djeca". Savez je za
promociju Dječjeg tjedna tiskao prigodan plakat iz projekta „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i
distribuirao ga na sva Društva Naša djeca i gradove i općine uključene u akciju „Gradovi i općine –
prijatelji djece“.
Smjernice oblikovala: Sanja Škorić, v.d. tajnica Saveza.

Kulturni sadržaji i dječje stvaralaštvo
18. Smotra dječjeg stvaralaštva iz osnovnih DND-a, Slatina
Od 18. - 20. listopada 2013. održana je Smotra dječjeg stvaralaštva u Slatini za koju se prijavilo 30
Društava Naša djeca s 53 nastupa i 16 izložbi dječjih radova. Sudjelovalo je ukupno 660 sudionika,
od čega je bilo 499 djece i 161 odraslih. Smotru je otvorila predsjednica Saveza DND Hrvatske,
prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić. Cjelokupni program Smotre vodili su djeca domaćini: Vlatka
Pačarić, Ivor Miklošević, Iskra Maravić, Sonja Prebeg i njihov profesor Denis Ostrošić. Članovi
Stručne komisije za praćenje nastupa bili su (odrasli): Ksenija Rožman - dramska pedagoginja,
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Desanka Virant - plesna pedagoginja i koreografkinja, Martina Tepeš - profesorica glazbene
kulture, Tatjana Lulić Prpić - profesorica likovne kulture te djeca: Vlatka Pačarić, Nika Kurtović i
Anita Tutenov. Na zatvaranju Smotre u revijalnom dijelu nastupali su recitatori iz Bakra i
Varaždinskih Toplica, plesači iz Pule, Poreča i Koprivnice te glumci iz Požege i Ivanca. Domaćini iz
DND-a Slatina i obitelji bili su izvrsni domaćini, a Smotra je organizirana uz financijsku potporu
Grada Slatine, Virovitičko-podravske županije i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
Nagrada Grigor Vitez za najuspješnija literarna i likovna ostvarenja u knjigama za djecu u 2013.
Dana 4. travnja 2014., održana je 46. dodjela Nagrade Grigor Vitez za ostvarenja u 2013. godini.
Nagrade Grigor Vitez za 2013. uručene su: NADI MIHALJEVIĆ za tekst u knjizi ANĐEO PLIŠANIH
IGRAČAKA i ZDENKU BAŠIĆU za ilustracije u knjizi MJESEČEVE SJENE: O VJEŠTICAMA I PRIČAMA
NOĆNIH SATI SJEVEROZAPADNOG DIJELA MEDVEDNICE I SAMOBORSKOG KRAJA. Posebno
priznanje Nagrade Grigor Vitez za 2013. dobila je SANJA POLAK za Morski dnevnik Pauline P. i za do
sada objavljene knjige namijenjene dječjoj populaciji. Dodijeljeno je i Priznanje Nagrade Grigor
Vitez za 2013. „Zlatni konj“ ZVONIMIRU BALOGU u autorskoj knjizi „JA KONJ“ za izuzetno duhovit,
poučan i djetinje bogato imaginaran autorov unutarnji svijet u pjesmama o konju. Dodijeljene su
iPohvale Nagrade Grigor Vitez za 2013. velikom broju autora i nakladnika zbog kvalitetne književne
produkcije za djecu i mlade u 2013. godini. Program svečanosti su svojim izvedbama obogatili su
Zabočki mališani, OŠ Grigora Viteza Kruge Zagreb, Ansambl LIPE iz Siska, Vlasta Prohaska Jarec i
djeca iz Dramskog studija Centra mladih Ribnjak. Dodjelu su ove godine podržali Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta, Grad Zagreb i Zagrebačko kazalište lutaka.
U 2013. godini u konkurenciji je bilo ukupno 60 knjiga iz produkcije 23 nakladnika i autora.
Prijedlog dobitnika Nagrade „Grigor Vitez”, Posebnog priznanja i Pohvala za 2013. godinu donijelo
je Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Diana Zalar, sveučilišna profesorica, predsjednica
Povjerenstva, Marsela Hajdinjak, ilustratorica, dopredsjednica Povjerenstva, dr. sc. Julijana
Matanović, književnica i sveučilišna profesorica, Nada Mihelčić, književnica, Branko Vujanović,
likovni umjetnik i Snježana Krpes, prof., tajnica Nagrade.
U organizacijskim poslovima sudjelovao je projektni tim i volonteri u Savezu društava Naša djeca
Hrvatske: Snježana Krpes, koordinatorica, Petra Matulić Žeravica i Iva Mandić, asistentice na
projektu, Vesna Dimitrijević, voditeljica računovodstvenih poslova, Vlasta Nejašmić, savjetnica za
prikupljanje sredstava, Ana Kolobarić, administrativna tajnica te volonterke Lucija Perić i Nives
Šalov.

Humanitarne akcije, prevencija ovisnosti i socijalna skrb za ugroženu djecu
Projekt „Budi neovisan“
Savez DND je početkom rujna 2012. započeo novi projekt „Budi neovisan – prevencija ovisnosti u
djece u Društvima Naša djeca“ koji je nastavljen i u 2013. godini. Projekt je sufinanciran iz
sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih u kategoriji „Kreativko“ - projekti usmjereni
promicanju zdravih stilova života, kreativnim aktivnostima i aktivnostima organiziranog
provođenja slobodnog vremena djece, u iznosu od 53.000,00 kn. Ovim projektom podizana je
javna svijest o važnosti prevencije ovisnosti u djece putem radionica forum-kazališta, „jucie“
događanjima te obilježavanjem međunarodnih datuma borbe protiv droga, alkohola, pušenja. U
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mjesecu borbe protiv ovisnosti (od 15.11.-15.12.) pripremljen je, tiskan i distribuiran letak
(2000primjeraka) u DND i odgojno-obrazovne ustanove sa smjernicama o tome kako se uključiti u
ovaj projekt.
Početkom 2013. Savez je organizirao (15. i 16. veljače) u Chillout hostelu u Zagrebu edukaciju
namijenjenu voditeljima iz Društava Naša djeca za radionice forum-kazališta i juice radionice radi
uspješne prevencije svih vrsta ovisnosti kod djece i mladih. Na edukaciji su se okupili voditelji iz 22
Društva Naša djeca. Doc.dr.sc. Valentina Kranželić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u
Zagrebu održala je predavanje pod nazivom „Razvoj i evaluacija preventivnih programa za djecu i
mlade“, Ksenija Rožman, dramska pedagoginja iz Centra mladih Ribnjak, ukratko je predstavila
povijest, dosege i metodu forum kazališta posebno naglasivši moć forum-kazališta kao sredstva ili
poticaja za mijenjanje neke društvene sredine, dok je Matea Vidulić, iz DND-a Mali Lošinj,
predstavila je okupljenima projekt pod nazivom „Juice projekt“ kojeg je sama osmislila kada je bila
učenica 8. razreda. Nakon informativnih predavanja o prevenciji ovisnosti, forum kazalištu i juice
projektu, voditelji iz Društava Naša djeca sudjelovali su u radionicama forum kazališta i juice
radionicama. Nakon edukacije voditelji su provodili lokalne radionice forum-kazališta i jucie
radionice. Rezultati projekta: 36 voditelja-mentora iz 22 Društva Naša djeca osposobljena za
forum-kazalište i „jucie“ radionice, provedeno je 18 lokalnih radionica forum kazališta i 33 juicie
radionica za djecu i mlade, za cca. 600 djece, a putem letka i društvenih mreža o projektu
informirano cca. 1800 osoba. Iskustva lokalnih radionica iz Društava Naša djeca objavljena su
biltenu „Budi neovisan“. Projekt se nastavlja i u 2014. godini.
Kumstvo
Ova kontinuirana akcija Saveza DND i suradničke austrijske organizacije, RettetdasKind,
nastavljena je i u 2013. godini. U toj akciji austrijski građani, u svojstvu kuma određenog djeteta,
doznačuju preko Saveza DND-a novčanu pomoć ugroženoj djeci predloženoj od strane osnovnih
DND-a u suradnji sa svojim lokalnim Centrima za socijalnu skrb. Pomaže se djeci do dobi od 15
godina pa se broj djece korisnika pomoći s godinama smanjuje. Djeca dobivaju određeni iznos
nekoliko puta godišnje ili pak jednom godišnje ovisno o mogućnostima i preferencijama kumova, a
taj iznos Privredna banka izravno doznačuje na djetetovu deviznu knjižicu. U 2013. godini
kumstvom je bilo obuhvaćeno 21 dijete iz Hrvatske, a pomoć je iznosila ukupno 6.184,01 EUR-a
(kroz kvartalne uplate). Savez kontaktira s tom djecom, potiče ih da se zahvale kumu i opišu svoj
razvoj, pomaže u prijevodu pisama i za potrebe donatora vrši godišnje anketiranje te djece.
Aktivnostima koordinira Ana Kolobarić, administrativna tajnica u Savezu DND.
Distribucija i namjenska prodaja UNICEF čestitki i proizvoda
U okviru suradnje s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku Savez DND-a vrši distribuciju i prodaju UNICEF
čestitki i drugih UNICEF-ovih proizvoda na području Hrvatske. Godina 2013. je bila 20. godina
ovakve humanitarne suradnje. Svim osnovnim DND-a, kao i drugim stalnim i potencijalnim
kupcima, najprije je dostavljen Katalog s Narudžbenicom, a objavljen je i na internetskoj stranici
Saveza DND. Na osnovi zaprimljenih narudžbi djelatnici Stručne službe Saveza vršili su prodaju i
otpremu UNICEF čestitki i drugih proizvoda, a organiziran je i prijevoz paketa radi pošiljki poštom.
Akcija je započela početkom studenog i trajala do kraja prosinca 2013. godine te je ukupno
prodano 736 setova (38.074,00 kn), 2494 pojedinačnih (17.362,00 kn) i 70 ostalih proizvoda
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(2.618,00 kn). Ukupan prihod iznosi 58.054,00 kn, od čega je četvrtina ostala Savezu (14.513,65
kn), a ostatak je uplaćen na račun Ureda UNICEF-a. Akciju su vodile: Ana Kolobarić i Vesna
Dimitrijević iz Saveza.

Međunarodna suradnja
Otroci in mladi ne priznajomeja/Djeca i mladi ne priznaju granice
Savez društava Naša djeca Hrvatske, u partnerstvu s Zvezom prijateljev mladine Slovenije, Zvezom
prijateljev mladine Maribor i Društvo Naša djeca Varaždin započeo je 1. travnja 2011. godine
provedbu IPA projekta prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatske pod nazivom „Otrociin mladi
nepriznajomeja/Djeca i mladi ne priznaju granice“. Opći prekogranični ciljevi projekta su iniciranje,
i u praksi uspješno provođenje društvene integracije djece i mladih, na pograničnom području
Hrvatske i Slovenije. U tu svrhu sva su četiri partnera osmislila niz aktivnosti kojima su poticali
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 građane na jače povezivanje, upoznavanje isuradnju u
zajedničkim aktivnostima. U projekt je bilo 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 MaksimirZagreb te 19 Zveza prijateljev mladine koje djeluju na 8 pograničnih regija u Sloveniji.
Provedene su sljedeće 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
Otroškihparlamentov Slovenije, (d) Revija jednominutnog filma na temu „Život uz granicu“ i (e)
Dječji glazbeni festival u Varaždinu. Ukupna vrijednost projekta je: 232.792,14, a od strane IPA
programa sufinanciran je u iznosu od 193.250,38 EUR.U projektu je ukupno sudjelovalo više od
5.000 djece i mladih. U 2013. Godini, do završetka projekta, 31.3.2013., održan je Dječji glazbeni
festival u Varaždinu, završno predstavljanje projekta u Zagrebu te zatvaranje i izvještavanje o
projektu.

Dječji glazbeni festival u Varaždinu
Dana 2. veljače 2013. održan je Dječji festival “Djeca pjevaju/Otrocipojejo” u Hrvatskom narodnom
kazalištu u Varaždinu u organizaciji Društva Naša djeca Varaždin. U popunjenoj kazališnoj dvorani i
ugodnoj atmosferi slovenska i hrvatska djeca s obje strane granice pokazali su kako pjesma i
veselje ne poznaju granice. Prisutne su pozdravili varaždinski gradonačelnik gospodin Goran Habuš
i predsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske gospođa Aida Salihagić Kadić. Prigodom
otvaranja Festivala izvedena je i himna projekta „Pjevajmo o ljubavi/Pojemo o ljubezni“ koju su
otpjevali solisti Lovro Štefan, Gala Perhavec, Nataša Miklaužič i NežaŠauperl s pratnjom Zabočkih
mališana, Dječjeg pjevačkog zbora Osnovne škole PrežihovVoranc iz Maribora i Malih slavuja
Društva Naša djeca Varaždin. Mladi pjevači izveli su, osim Himne, još 20 pjesama najavljivanih
osmišljenim skečevima koje su režirale gospođe Desanka Virant i Ksenija Rožman, a izveli članovi i
članice kreativnih radionica Društva Naša djeca Varaždin.
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Završno predstavljanje projekta, 16. ožujka 2013.
Sudionici projekta susreli su se 16. ožujka 2013. u hotelu International u Zagrebu na Završnom
predstavljanje projekta “Otrociin mladi ne priznajomeja/Djeca i mladi ne priznaju granice”. Na
početku ovog izvedena je himna projekta „Pjevamo o ljubavi“. Prisutne su potom u ime svih
projektnih partnera pozdravili predstavnici projektnih partnera, a svojom prisutnošću obradovali
su nas i gospodin Ivan Mekinda iz Zajedničkog tehničkog tajništva u Ljubljani kao i gospodin Gregor
Klemenčić, prvi tajnik – konzul iz Veleposlanstva Republike Slovenije. Snježana Krpes, voditeljica
projekta u Savezu DND Hrvatske, uzvanike je ukratko upoznala s najvažnijim odrednicama
projekta, a zatim je riječ prepuštena predstavnicima projektnih partnera koji su riječju i slikom
predstavili svoje provedene aktivnosti. Na Završnom predstavljanju projekta Savez kao vodeći
partner uručio je svim zaslužnim pojedincima i korisnicima projekta zahvalnice za njihov doprinos
ovom nadasve važnom međunarodnom projektu. Projektni materijali i nadalje su dostupni, no
sada na internetskoj stranici: www.djecaimladi.com.hr.
Uspješno je završen IPA projekt prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska „Djeca i mladi ne
priznaju granice“ te je prihvaćeno od strane nacionalne kontrole završno izvješće projekta. Savez
DND kao vodeći partner stekao je veliko iskustvo koje će mu omogućiti prijavljivanje i vođenje
budućih EU projekata, posebice projekata sufinanciranih iz strukturalnih fondova te izvrsnu
suradnju s partnerima iz Slovenije.

Program DAPHNE III
Savez DND je u suradnji s udrugom iz Engleske The BB Group na pisanju EU projekta pod nazivom
BeatBullying iz programa DAPHNEIII. Cilj projekta je prevencija nasilja nad i među djecom.
Institucionalna podrška je omogućila ovu suradnju u toliko što smo mogli zaposliti osobu koja
govori engleski te poznaje proces prijave EU projekta.

II. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ SAVEZA U 2013.
Statistički pokazatelji o Savezu društava Naša djeca Hrvatske
Prema dostavljenim upitnicima iz Društava Naša djeca, za 2013. godinu evidentira se sljedeće
brojčano stanje u tijelima Saveza DND, programskim odborima te zaposlenima u Stručnoj službi
Saveza:
- 95 osnovna Društva Naša djeca djeluju u gradovima i općinama na području 20 županija i Grada
Zagreba, do dana izvještavanja nisu svi dostavili podatke za novi mandat.
- U 2013. godini poticanjem lokalnih zajednica i pojedinačnim inicijativama osnovano je i udruženo
u Savez 4 nova DND-a: Ozalj, Radoboj, Staro Petrovo Selo i Kloštar Podravski.
- cc. 60 članova/ica-volontera/ki aktivno ostvaruju statutom i programom predviđene programske
zadatke osnovnih DND-a i Saveza.
- cc. 4 000 djece-nominalnih članova u aktivnostima osnovnih DND-a.

11

- 70 članova/ica ima Skupština Saveza DND Hrvatske, nisu svi dostavili podatke o svojim
članovima/icama u novom mandatu Saveza DND, premda DND aktivno djeluju.
- 9 članova/ica Izvršnog odbora – koje čine predsjednica Saveza te 8 predstavnika/ica iz DND-a iz
gradova i općina.
- 3 člana/ica Nadzornog odbora Saveza DND-a.
- cc. 30-ak vanjskih stručnih suradnika/ica koji/e se povremeno uz novčanu naknadu ili volonterski
angažiraju u pripremi, razradi i provedbi programa i projekata Saveza DND-a
- 6 djelatnika/ica u Stručnoj službi Saveza DND-a.
- u Izvješću od volontiranju u 2013. godini Ministarstvu socijalne politike i mladih prijavljeno je 81
volonter Saveza koji su u 2013. godini ostvarili 2451 volonterskih sati.

Komunikacija s osnovnim DND-a
Stručna služba Saveza na različite načine, telefonski, e-poštom, faksom i poštom obavlja
svakodnevnu komunikaciju s članovima Skupštine Saveza DND, kao i s dužnosnicima i
voditeljima/ica pojedinih aktivnosti iz osnovnih DND, pri čemu je redovito ažurirana baza podataka
članstva.
Osim redovne komunikacije, Savez DND je redovito na sve članove Skupštine te voditelje/ice
programskih aktivnosti dostavljao sve pisane materijale i informacije o zajedničkim aktivnostima,
projektima i programima.
Društva Naša djeca su redovito obavještavana o svim raspisanim domaćim i EU natječajima za
udruge, a nekima je na zahtjev pružana stručna i tehnička pomoć u izradi i prijavi projekata.
Obavljali su se i neposredni stručni razgovori s članovima koji bi posjetili Savez dok su dužnosnici
Saveza i djelatnici Saveza posjećivali pojedina DND-a na njihovim svečanim Skupštinama ili
događanjima, no u vrlo malom opsegu zbog ograničenih financijskih sredstava i poslovne
prezauzetosti.
Praćenje i analiza rada osnovnih DND-a
Redovno su zaprimani i analizirani mjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaji iz osnovnih DND koji
su arhivirani u dokumentaciju Saveza. Savez DND je poticao osnovna DND da dostavljaju kraće
izvještaje o pojedinim akcijama, kao što su Dan obitelji, Dječji tjedan i Dan igara te ih zajedno s
fotografijama objavljivao na mrežnim stranicama Saveza. O svojim aktivnostima u 2013. godini do
trenutka izvještavanja nas je izvijestilo SAMO 29 DND, a statističke podatke dostavilo SAMO 32
Društvo. Međutim, napominjemo da je u porastu izvještavanje Društava o pojedinim akcijama i
aktivnostima koja Savez objavljuje svakodnevno na svojim mrežnim stranicama pa je možda i to
jedan od razloga da Društva nisu dostavila cjelovita godišnja izvješća.

Ljetna škola Saveza DND-a 2013.
Savjetovanje za dužnosnike iz Društava Naša djeca 2013.
Od 28. do 30. lipnja 2013. volonteri i članovi Društava Naša djeca okupili su se na Savjetovanju za
dužnosnike u Lovranu u hotelu “Lovran”. Savjetovanje je održano uz financijsku potporu
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Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Na Savjetovanju se učilo, razmjenjivalo iskustva i
družilo 38 dužnosnika iz 15 osnovnih DND-a, iz Bjelovara, Čakovca, Donje Stubice, Križa, Opatije,
Osijeka, Pazina, Poreča, Preloga, Ravne Gore, Siska, Slatine, Varaždina, Vinkovaca i Zaboka i Saveza
društava Naša djeca Hrvatske. Pridružilo nam se i 10 djece iz DND-a Opatija. Savjetovanje su
otvorili gospođa Sanja Škorić, tajnica Saveza DND Hrvatske, načelnik općine Lovran gospodin Alan
Sanković te dječji gradonačelnik Opatije Ivan Tancabel koji je posebno pozdravio uzvanike i zaželio
im produktivan rad na korist sve djece u njihovim sredinama. Prvoga dana Savjetovanja svoje
viđenje aktivnog građanstva članova DND i dječje participacije te svoja iskustva u Dječjem vijeću i
Dječjem forumu Opatija predstavili su nam Ivan Tancabel, Irena Petković, Antonija Škorić, Karlo
Brckan, Matija Matasović i EnniPuhar čime su predstavili svoje aktivnosti u okviru Europske godine
aktivnog građanstva. Kristina Turbić iz DND Opatija predstavila je utjecaj medija na odgoj djece
kroz prezentaciju pozitivnih i negativnih primjera tog utjecaja. Drugi programski blok izlaganja
posvećen je europskim i domaćim natječajima za prijavu projekata organizacija civilnog društva.
Snježana Krpes, programska i organizacijska savjetnica u Savezu DND Hrvatske, predstavila je
Europski socijalni fond istaknuvši ciljeve, prioritete i strukturu fonda u razdoblju od 2013. do 2020.
godine. Na ovo izlaganje nadovezao se primjer iz prakse DND-a Varaždin: „Priprema projekata
DND-a za strukturalne fondove“ gospođe Đurđice Dropuljić, ravnateljice DND- Varaždin. Snježana
Krpes i Lana Perinčić, savjetnica za prikupljanje sredstava i EU programe u Savezu DND Hrvatske
zajednički su predstavile Kalendar natječaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i
informacije o ostalim natječajima s ciljem upoznavanja dužnosnika iz osnovnih DND-a kako
najlakše doći do financijske potpore za nastavak brojnih projekata koji se provode diljem mreže
osnovnih Društava Naša djeca.
Drugi dan Savjetovanja, programski je bio posvećen djeci u nepovoljnom društvenom položaju i
socijalno isključenoj djeci, nužnosti ulaganja u rani razvoj djece te novim tehnologijama koje će
zasigurno pomoći u senzibiliziranju javnosti za potrebe i prava djece. Tako su Ivone Šabarić Rubeša
i Jadran Rubeša, rehabilitatori u DND Opatija, predstavili oblike rane intervencije kod djece s
teškoćama u razvoju. Prezentacija o djeci u krizi magistre Ele Vilupek iz DND Osijek potaknula je na
razmišljanje o tome koliko se djece u svijetu, ali nažalost i u Hrvatskoj, suočava s različitim vrstama
nasilja i kršenja njihovih prava. Jasenka Borovčak iz DND Zabok prezentirala je ekonomske aspekte
ulaganja u rani razvoj djece. Dio Savjetovanja posvećen promociji, suradnji i prikupljanju sredstava
započeo je izlaganjem Lane Perinčić o prednostima društveno odgovornog poslovanja i mogućnosti
suradnje udruga s privatnim sektorom te izlaganjem, uz sudjelovanje Sandre Turkalj iz DND
Opatija, o prikupljanju sredstava putem Interneta.
Da bi se takva suradnja uspješno razvijala, potrebno je upotpuniti znanja o novim mogućnostima
promocije rada Društava Naša djeca putem Interneta i drugih promo-materijala što je prezentirao
Mario Perković, predsjednik DND Vinkovci.
Trećeg dana Savjetovanja dužnosnici su upoznati s predstojećim akcijama i aktivnostima Saveza
DND Hrvatske i novim idejama za rad te s Nacrtom prijedloga Nacionalne strategije za zaštitu i
promicanje prava djece u RH za razdoblje od 2013.-2020. Ovaj su Nacrt prijedloga zajednički
predstavile gospođe Sanja Škorić, Sonja Borovčak, dopredsjednica Saveza i prof. dr.sc. Aida
Salihagić-Kadić, predsjednica Saveza DND Hrvatske kao i Ana Kola, Karlo Škorić i Snježana Krpes u
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svojstvu članova i članica radnih skupina za područja dječje participacije, zdravlja, obrazovanja,
kulture, sporta i slobodnog vremena djece.

Suradnja Saveza DND s nadležnim tijelima i srodnim
organizacijama, ustanovama i udrugama
Savez je u ostvarivanju svojih godišnjih akcija i aktivnosti nastavio već uspješnu višegodišnju
suradnju s mnogim državnim tijelima, ustanovama i udrugama.

Tijekom 2013. godine vrlo intenzivna je bila suradnja Saveza s Uredom Predsjednika RH, gospodina
Ive Josipovića, koji je i službeno primio izaslanstvo Saveza društava „Naša djeca“. Na sastanku je
predsjednik Josipović upoznat s aktivnostima Saveza te zamoljen, što je i prihvatio, da bude
pokrovitelj humanitarne aukcije ilustracija za akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“.

S Ministarstvom socijalne politike i mladih suradnja Saveza je bila vezana uz sufinanciranje
projekata: „Aktivna dječja participacija – rad Dječjih vijeća“, „Budi neovisan“ – prevencija ovisnosti
u djece i „Borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti za dječja prava“.Predstavnice Saveza:
predsjednica Aida Salihagić Kadić, dopredsjednice Sonja Borovčak i Sanja Škorić te savjetnica
Snježana Krpes sudjelovale su u radnim skupinama Ministarstva socijalne politike i mladih za
izradu prijedloga nove Nacionalne strategije za djecu u RH, za razdoblje do 2020. godine. U radnoj
skupini za dječju participaciju kao predstavnik djece sudjelovao je i član Vijeća za djecu Karlo
Škorić. Radom skupina koordinirao je Ured UNICEF-a. Predsjednica Saveza bila je članica i radne
skupine za prilagodbu teksta Fakultativnog protokola uz Konvenciju UN-a o pravima djeteta.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je sufinanciralo dodjelu Nagrade Grigor Vitez za 2013.
godinu.
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi od početka godine nije sufinanciralo akciju „Za osmijeh
djeteta u bolnici“ već su sredstva dobivena u drugoj polovici 2013., završno s 30.6.2014. godine.
No, Ministarstvo zdravlja je prisutno putem svoje aktivne članice u radu Središnjeg koordinacijskog
odbora Akcije.
Predsjednica Saveza prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, kao članica, i gospođa Sonja Borovčak,
dopredsjednica Saveza, kao njezina zamjenica aktivne su u radu Vijeća za djecu RH. U rad Vijeća
uključeni su i predstavnici djece: Karlo Škorić iz Dječjeg foruma Opatija i Anja Kolarić dječja
vijećnica iz Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka.

Tijekom 2013. posebno je bila važna i aktivna suradnja s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog
društva budući da je Savez od 2013. godine postao korisnik trogodišnje institucionalne potpore za
razvoj i stabilizaciju udruge za razdoblje od 2013.-2015. godine.
S Uredom UNICEF-a za Hrvatsku uspješno je nastavljena dugogodišnja uspješna suradnja na
programu Gradovi i općine – prijatelji djece. Predstavnica Ureda UNICEF-a članica je Središnjeg
koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. U 2013. godini započeli su i
dogovori oko pripreme novog projekta suradnje Saveza i Ureda UNICEF-a na temu siromaštva i
socijalne isključenosti ranjivih skupina djece.
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Važna je bila i suradnja s Gradom Zagrebom i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport na
poslovima organizacije Savjetovanja za koordinatore akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“,
održanog u Starogradskoj vijećnici u Skupštini grada Zagreba. Predstavnica Grada Zagreba aktivna
je članica u Središnjem koordinacijskom odboru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“.
Suradnja s Hrvatskim društvom za socijalnu i preventivnu pedijatriju u provedbi akcija: Gradovi i
općine – prijatelji djece i Za osmijeh djeteta u bolnici kroz rad članova/ica u koordinacijskim
odborima tih dviju akcija.
Predstavnici Saveza redovno su sudjelovali na okruglim stolovima, savjetovanjima, info-danima i
konferencijama u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH-a, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog
društva, Ministarstva socijalne politike i mladih te ostalih srodnih organizacija i udruga.
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Agencija Ipsos Puls d.o.o. obavili su poslove
istraživanja mišljenja djece i građana za potrebe akcije G/O – prijatelji djece i to po sniženim
cijenama istraživanja.
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 iz Jastrebarskog, Mača, Rovinja i Tuhelja te s Gradom
Opatijom koja je bila domaćin 7. Susreta gradova i općina – prijatelja djece.
Kroz akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“ surađivalo se je s koordinacijskim odborima,
predstojnicima/cama, ravnateljima/icama i bolničkim osobljem u Bolnicama i Odjelima za
pedijatriju.
Suradnja s ostalim srodnim udrugama, ustanovama i organizacijama - u 2013. nastavljeni su
kontakti i suradnja Saveza DND s Dječjim vrtićima, Osnovnim školama, Knjižnicama grada Zagreba,
Zagrebačkim kazalištem lutaka, Centrom mladih Ribnjak, OŠ Remete i DND Maksimir, Nacionalnom
sveučilišnom knjižnicom te i s nezavisnim stručnjacima iz područja odgoja, zaštite djece, civilnog
društva i drugima koji skrbe o djeci.

Promotivno-medijske aktivnosti, odnosi s javnošću
i tisak namjenskih publikacija Saveza
Medijske, promotivne i izdavačke aktivnosti Saveza

Medijske i promotivne aktivnosti Saveza uključivale su:
- Kontinuiranu komunikaciju s medijima i slanje priopćenja za javnost o svim aktivnostima u
organizaciji Saveza, tako da su aktivnosti bile popraćene u tiskanim medijima, na radijskim
postajama, lokalnim i nacionalnim televizijama
- Vrlo dobra medijska popraćenost projekta „Djeca i mladi ne priznaju granice“ i Humanitarne
aukcije ilustracija „Za osmijeh djeteta u bolnici“.
- Redovno se dopunjavala web i facebookstranica Saveza DND s aktualnim informacijama o radu
Saveza i osnovnih društava, kao i stranica projekta www.djecaimladi.hrFacebook stranica iz dana u
dan bilježi sve veći broj posjetitelja.
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- Zahvaljujući sredstvima institucionalne potpore krajem 2013. godine pokrenuta je nova,
interaktivna i moderna mrežna stranica Saveza koja je dizajnirana kako bi bila u funkciji Društava
Naša djeca te brojnim akcijama Saveza.
- Zahvaljujući institucionalnoj potpori tiskan je Kalendar aktivnosti za djecu i mlade s pregledom
važnih međunarodnih datuma i događanja vezanim za djecu, dječja prava, razvoj tolerancije,
prevenciju nasilja i ovisnosti i sličnih svjetskih događanja koja se obilježavaju u cijelom svijetu.
Kalendar je u većim količinama distribuiran u Društva Naša djeca te u odgojno-obrazovne ustanove
za djecu potičući DND na pokretanje nekih lokalnih zajedničkih akcija/kampanja u korist djece s tim
ustanovama i udrugama iz kalendara aktivnosti za djecu. Vjerujemo kako će na taj način i Savez i
osnovna DND širiti i jačati svoja partnerstva sa srodnim udrugama, ustanovama i organizacijama.
- Ovisno o pribavljenim namjenskim sredstvima iz projekata, Savez DND je tiskao promotivne i
informativne materijale, dodatno još opisane pod pojedinim programskim zadatcima i projektima.
Izdane su sljedeće publikacije, bilteni, glasnici, letci:
-

Alternativni izvještaj djece iz Dječjih vijeća o stanju dječjih prava

-

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta

-

Bilten i letak „Budi neovisan“

-

Glasnici akcija: „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici“

-

CD: Revija jednominutnog filma

-

Promo-materijal: majice, blokovi, olovke, vrećice, letci

Dani otvorenih vrata udruga, 12. do 15. lipnja 2013.
Savez DND sudjelovao je na Danima otvorenih vrata udruga, manifestaciji koju je organizirao Ured
za udruge Vlade RH s ciljem da udruge predstave svoj rad javnosti. U sklopu te manifestacije Savez
DND se predstavio 13. i 14. lipnja na Cvjetnom trgu i u knjižnici Bogdana Ogrizovića. Na Cvjetnom
trgu postavljen je promotivni info-pult Saveza na kojem su djelatnice Saveza, Tanja Šoštar i Iva
Mandić, dijelile promotivni materijal o Savezu te upoznavale zainteresirane građane o
aktivnostima Saveza i osnovnih DND. U knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Snježana Krpes
(programsko-organizacijska savjetnica Saveza DND) i Lana Perinčić (savjetnica za prikupljanje
sredstava i EU programe) predstavile su aktivnosti Saveza s naglaskom na prednosti društveno
odgovornog poslovanja, mogućnostima suradnje sa Savezom DND-a i na Nagradu Grigor Vitez, a
govorile su i o obilježavanju „Europske godine glasnog čitanja“. U knjižnici Bogdana Ogrizovića
održan je i susret djece sa Sanjom Lovrenčić, dvostrukom dobitnicom Nagrade Grigor Vitez.

Statutarne obveze i nadležnosti Saveza DND-a
Tematska i izvještajna Skupština Saveza DND Hrvatske
U subotu 7.12. održana je tematska i izvještajno-programska Skupština Saveza društava Naša djeca
Hrvatske pod nazivom “Osnaživanje rada Saveza DND-a.” Skupštinu je otvorila predsjednica
Saveza, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, a na početku su sve prisutne glazbenom dobrodošlicom
pozdravila djeca-članovi Društva Naša djeca Buzin, Marta i Jakob Stančić na flauti i violini. Na
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Skupštini su bili nazočni: predstavnica Ureda UNICEF-a gospođa Gorana Dojčinović, gospođa
Katarina Milković iz Ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i prof. dr. sc. Josip Grgurić
iz Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju. U uvodnim izlaganjima predstavljene su
aktualne teme važne za osnaživanje rada Saveza DND i mreže Društava Naša djeca. Ana Kola,
stručna suradnica iz Opatije i Sanja Škorić, dopredsjednica i v.d. tajnica Saveza DND-a predstavile
su aktivnosti Dječjih vijeća i Dječjih foruma povodom Europske godine aktivnog građanstva (2013.)
te odrednice predstojeće Europske godine usklađivanja poslovnog i obiteljskog života (2014.)
proglašene od strane Vijeća Europe, u koje će se uključiti Savez s Društvima Naša djeca. Snježana
Krpes, savjetnica u Savezu DND predstavila je finalni tekst “Alternativnog izvještaja o stanju dječje
participacije u Hrvatskoj” koji je Savez DND izradio u partnerstvu s Uredom UNICEF-a i s 15 Dječjih
vijeća. Prijedlog nove Nacionalne strategije za djecu za razdoblje od 2013. do 2020. te njezine
strateške ciljeve, kao i važnost da u novu Nacionalnu strategiju uđu akcije i aktivnosti Saveza
iznijela je Sanja Škorić dok su tajnice Društava Naša djeca Varaždina i Društva Naša djeca Zaboka,
gospođe Đurđica Dropuljić i Jasenka Borovčak predstavile svoja iskustva prilikom verifikacije
predškolskih i izvaninstitucionalnih odgojno-obrazovnih programa Saveza i Društava Naša djeca.
Upravo verifikacija predškolskih programa (igraonica u DND) imat će u budućnosti važnu ulogu u
lokalnim zajednicama u pružanju socijalnih usluga za taj uzrast djece u lokalnim zajednicama,
pogotovo one djece koja su zbog nezaposlenosti roditelja izvan institucionalne skrbi. U izvještajnoprogramskom dijelu gospođa Anica Takalić, predsjednica Nadzornog odbora podnijela je izvještaj
Nadzornog odbora Saveza za 2012. godinu, a v.d. tajnica Sanja Škorić Financijski plan za 2014.
godinu. Ohrabruje činjenica da Savez u 2014. godini ima osigurana sredstva za realizaciju Programa
rada, a koji je predstavila predsjednica Saveza, prof. Aida Salihagić Kadić. Nastavit će se djelovati
na području dječje participacije kroz rad Dječjih foruma i Dječjih vijeća, akcije “Za osmijeh djeteta u
bolnici” i “Gradovi i općine – prijatelji djece”, Nagrada “Grigor Vitez”, Smotra dječjeg stvaralaštva,
kao i nastavak projekta prevencije ovisnosti u djece “Budi neovisan” i novi projekt u suradnji s
Uredom UNICF-a na području siromaštva i socijalne isključenosti djece. Obilježit će se 25 godina
Konvencije UN-a o pravima djeteta, kao i 15 godina akcija “Za osmijeh djeteta u bolnici” i “Gradovi
i općine – prijatelji djece”, a Savez DND-a kao korisnik institucionalne potpore Nacionalne zaklade
za razvoj civilnog društva pokrenut će i programe samofinanciranja. Novi vizualni identitet i
mrežnu stranicu Saveza predstavile su Lana Perinčić, savjetnica za prikupljanje sredstava i EU
programe i Iva Mandić, asistentica na projektima.

Sjednice Izvršnog odbora
U 2013. godini održane su tri sjednice Izvršnog odbora:

3. sjednica: održana 24.1.2013., Dnevni red: Informacije o ostvarenim aktivnostima Saveza DND
Hrvatske i osnovnih DND od prošle sjednice do ove sjednice; Informacije i analiza financijskog
stanja Saveza DND; Informacije o Humanitarnoj aukciji ilustracija dječjih ilustratora (razrada plana
akcije i podjela zadataka); Obilježavanje 45. godina Nagrade „Grigor Vitez“; Informacije o provedbi
programa i projekata za koje Savez DND ima namjenska novčana sredstva (IPA projekt „Djeca i
mladi ne priznaju granice“, Dijete u gradu, Aktivna dječja participacija, Budimo neovisni, akcija
„Gradovi i općine – prijatelji djece“); Institucionalna potpora Savezu DND Hrvatske, smjernice i
dogovori za realizaciju programa i zapošljavanje novog/ih djelatnika u Stručnoj službi Saveza;
Odabir člana – predstavnika Saveza DND u Koordinaciju udruga za djecu; Donošenje Odluka i
Razno.

17

4. sjednica: održana 21.5.2013., Dnevni red: Završni račun Saveza DND te informacije o
financijskom stanju Saveza DND, Prijedlog Izvještaja o radu Saveza DND za 2012. godinu,
Informacije o ostvarenim aktivnostima Saveza DND Hrvatske i osnovnih DND od prošle sjednice do
ove sjednice, Informacije o provedbi programa i projekata za koje Savez DND ima namjenska
novčana sredstva, Institucionalna potpora Savezu DND Hrvatske , Informacije o stručnom nadzoru
nad zaštitom arhivskog i registraturnog gradiva Saveza DND, Pripreme za Ljetnu školu Saveza
DND, 2013., Priprema Skupštine Saveza DND, rujan /listopad 2013., Prve informacije o održavanju
18. Smotre dječjeg stvaralaštva, Slatina, Odluke i Razno.
5. sjednica: održana 24. 5. 2013., Dnevni red: Osvrt na stanje u Savezu DND od prošle sjednice do
ove sjednice, Informacije o financijskom stanju Saveza DND, Najam prostora (ugovori), Uređenje
arhive, Uređenje prostora Savez DND, Strategija prikupljanja sredstava, Izvještaji o projektima,
Dječji tjedan 2013., Informacije o 18. Smotri dječjeg stvaralaštva 2013., Slatina, Pripreme za
Skupštinu Saveza DND, Donošenje Odluka, Razno.
Sjednice Nadzornog odbora
Nadzorni odbor u 2013. godini održao je jednu sjednicu, 22.5.2013.te veći broj telefonskih i e-mail
razmjena informacija o tekućem stanju i poslovanju Saveza DND. Osim na sjednicama, Odbor je bio
ažurno obavještavan o pojedinostima financijskog stanja Saveza, osobito ofinancijskom praćenju
IPA projekta. Tijekom 2013. Nadzorni odbor je imao uvid u sve aspekte financijskog poslovanja
Saveza.
Financijsko poslovanje Saveza DND-a u 2013.
Godinu 2013. Savez DND je završio s pozitivnom bilancom. (Detaljno u Izvještaju Nadzornog
odbora za 2013. godinu.) Savez je i 2013. nastojao prikupiti financijska sredstva na razne načine:
preko natječaja za projekte i programe koja su raspisivala ministarstva iz državnog proračuna i
lutrijskih sredstava, iz gradskih proračuna te iz domaćih i stranih natječaja za donacije i
sponzorstva, članarina kao i vlastitih prihoda (najamnina, kotizacije, izdavačke djelatnosti). U 2013.
je započela institucionalna potpora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (s 1.1.2013.), a
trajat će do 31.12.2015. godine. Prijavljeno je ukupno 19 projektnih prijedloga/prijava na domaće
natječaje i EU fondove: 1. „Susret DF-a Hrvatske“ (OTP banka), 2. „Susret DF-a Hrvatske“ (HEP), 3.
Revija jednominutnog filma „Svoja prava znam –svačija prava poštujem“ (Adris), 4. „Za osmijeh
djeteta u bolnici (Ministarstvo zdravlja) , 5. „Aktivna dječja participacija (Ministarstvo socijalne
politike i mladih), 6. „Borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti za dječja prava
(Ministarstvo socijalne politike mladih), 7. „Budi neovisan – prevencija u djece u lokalnoj zajednici.
(Ministarstvo socijalne politike i mladih ), 8. Volontiraj –budi promjena (IPA projekt – Nacionalna
zaklada), 9. Akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“, 10. Dječji forumi (Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta), 11. „Sto ljudi, sto ćud – prevencija nasilja kod djece“ (Ministarstvo socijalne
politike i mladih), 13. Nagrada Grigor Vitez (Gradski ured za odgoj, obrazovanje i sport), 14.
„Arhiviranje građe Saveza DND-a“ (Ministarstvo kulture), 15. Zelena sovica (Zagrebačka banka –
eko projekt) 16. „Beatbullying“ (EU program DAPHNE III), 17. „Ja jedem zdravo, a ti?“ (Gradski ured
za zdravstvo grada Zagreba), 18. „Zajedno za osmijeh djeteta u bolnici“ (javni poziv HRT-a za
medijsko praćenje), 19. „Jačanje kapaciteta DND-a za uključivanje siromašne i socijalno isključene
djece“ (Ured UNICEF-a, razrada u tijeku). Do pisanja ovog izvještaja osigurana su sredstva za 8
projekata u 2014. godini, 6 projekata su odbijena, a 5 su u procesu evaluacije.
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Rad Radnih skupina i stručnih suradnika Saveza DND-a
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, na temelju prijedloga i zaključaka Izvršnog odbora Saveza te
prema potrebama projektnih aktivnosti imenovane su i organiziran je rad stručnih suradnika i
projektnih timova koji su pomagali provedbi ili evaluaciji provedbi aktivnosti Saveza. Tako su
redovito održavali svoje radne sastanke, sjednice te telefonsku i elektronsku komunikaciju središnji
koordinacijski odbori akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“, „Za osmijeh djeteta u bolnici“,
projektni timovi: „Djeca i mladi ne priznaju granice“, „Budi neovisan“ i „Aktivna dječja
participacija“, radna skupina za pripremu konferencije „Dijete u gradu“, stručno povjerenstvo za
dodjelu Nagrade „Grigor Vitez“, radna skupina za postavljanje spomen-ploče GrigoruVitezu, radne
skupine za pripremu izvida i ocjenjivanja gradova i općina, radna skupina za doradu metodologije
ocjenjivanja gradova i općina, povjerenstva za odabir Naj-akcija i Naj-dječjih projekata.
Rezultati i zaključci s radnih skupina iznošeni su na sjednicama Izvršnog odbora, Nadzornog
odbora, sastancima voditelja i koordinatora projekta te su s njima upoznavani korisnici te je na
osnovu njih vršena evaluacija i praćenje aktivnosti i projekata.

Rad programskih odbora Saveza DND-a
Odlukom izborne Skupštine Saveza DND-a, a na osnovu članka 25. Statuta Saveza DND i Strateškog
plana uspostavljeno je i djelovanje 6 programskih odbora:1) Odbor za promicanje i ostvarivanje
prava djeteta i aktivnu dječju participaciju, 2) Odbor za zdravlje i sigurnost djece, 3) Odbor za
dječje stvaralaštvo i kulturu, 4)Odbor za socijalne i humanitarne akcije za djecu, 5) Odbor za
organizirani odmor irekreaciju djece, 6) Odbor za predškolske programe i akcije. Programski odbori
za pojedine programske zadatke Saveza su stručna tijela Saveza, koja prate i proučavajustrateška
pitanja od značaja za kvalitetniji rad Saveza i osnovnih DND, razrađuju nove ideje i programe,
pripremaju i vode pojedine društvene akcije koje se ostvaruju u osnovnim DND i pripremaju
prijedloge za donošenje novih stavova, zaključaka i odluka u tijelima i na sjednicama Skupštine
Saveza DND Hrvatske. S obzirom na aktivnosti u 2013., posebno su bili aktivni odbori za prava
djeteta i dječju participaciju, zdravlje, kulturu te socijalne i humanitarne akcije za djecu.

Arhiviranje građe Saveza DND
Građa Saveza DND je tijekom 2013. godine od strane Hrvatskog državnog arhiva proglašena od
nacionalne važnosti te je prema Zakonu o arhiviranju Savez obavezan srediti, presložiti i čuvati
svoju građu što za jednu udruga predstavlja veliki posao, dodatan angažman osoba te iziskuje i
znatna sredstva za uređenje adekvatnog prostora za čuvanje arhiva.Savez, kao stvaratelj i ujedno
imatelj arhivskog gradiva, poduzeo je pripremne mjere za adekvatno i propisno čuvanje svoje
bogate građe. Iz tih je razloga Savez prijavio trogodišnji program „Zaštita i očuvanje arhivskog
gradiva Saveza društava Naša djeca Hrvatske“ na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u
kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu u arhivskim djelatnostimačiji će rezultati biti objavljeni
u proljeće 2014. Dotad Savez je već u 2013. godini uz pomoć volontera započeo popisivanje,
preslaganje i izlučivanje građe. Sređivanje arhive Saveza omogućit će dostupnost javnosti vrijednih
informacija i znanja iz povijesti odgoja i obrazovanja, organiziranog slobodnog vremena djece,
dječje participacije, dječje stvaralaštva, kvalitetne igračke i knjige od 1950-ih do danas.
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Rad Stručne službe Saveza DND-a Hrvatske
U 2013. godini sa stalnim radnim odnosom nastavile su djelovati 5 zaposlenice: Snježana Krpes,
voditeljica za organizacijski i programski razvoj Saveza DND-a, Vesna Dimitrijević, voditeljica
računovodstvenih poslova Saveza, Ana Kolobarić, voditeljica administrativnih i ostalih uredskih
poslova Saveza, te Lana Perinčić, savjetnica za prikupljanje sredstava i EU programe. Do završetka
stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (rujan 2013.) u Savezu su nastavile
raditi asistentice na projektima Tanja Šoštar i Iva Mandić. Nakon završetka osposobljavanja
nastavile su obavljati svoje dužnosti volonterski do isteka kalendarske godine.
Funkciju v.d. tajnice vršila je Sanja Škorić (DND Opatija) koja poslove tajnika/ice obavlja volonterski
dok se ne raspiše natječaj za izbor tajnika/ice Saveza.
Stručna služba Saveza DND je, uz prethodno spomenute aktivnosti te stručno-tehničku pripremu i
organizaciju svih akcija i aktivnosti Saveza i uz sudjelovanje djelatnika u projektnim timovima
Saveza, tijekom 2013. obavljala je još puno administrativno-tehničkih poslova: pisana, telefonska,
faks i elektronska korespondencija s osnovnim DND i svima suradničkim organizacijama,
ustanovama, udrugama i pojedincima. Obavljani su poslovi odnosa s javnošću i medijska promocija
Saveza DND, ažuriranje web i facebook stranice Saveza, prebacivanje na novu domenu i server te
sređivanje stranice projekta „Djeca i mladi ne priznaju granice“, kao i arhiviranje građe .
Tijekom 2013. angažiranjem volontera za nekoliko projekata preko Volonterskog centra Zagreb
stvorena je baza od 10-ak volontera-studenata koje povremeno angažiramo na jednokratnim
aktivnostima. Koordinatorica volontera u Savezu u 2013. bila je Iva Mandić, asistentica na
projektima.
Poseban je doprinos djelatnika Stručne službe bio na poslovima sanacije, uređivanja i opremanja
prostorija Saveza, budući da su uredi na IV. katu poplavljeni puknućem cijevi na V. katu u zgradi.
Sve ove poslove nije moguće dovršiti samo tijekom radnog vremena te se mnogi poslovi vrše u
slobodnom vremenu djelatnika, entuzijastički i volonterski.

Izvješće pripremile:
Snježana Krpes
Iva Mandić
Izvještaj usvojen na tematsko-izvještajnoj Skupštini Saveza DND-a Hrvatske, 20. lipnja 2014.
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