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Prijedlog Izvještaja o radu Saveza DND za  2017. godinu 

 

 

 

AKTIVNA DJEČJA PARTICIPACIJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI U 2017. 

AKTIVNOSTI DJEČJIH VIJEĆA HRVATSKE 

 

Savez društava Naša djeca Hrvatske nacionalni je koordinator mreže Dječjih vijeća u Hrvatskoj. U 40-ak 

gradova i općina (Bjelovar,  Bedekovčina, Belišće, Crikvenica, Čakovec, Delnice, Dubrovnik, Gospić, Grubišno 

Polje, Kanfanar, Karlovac, Koprivnica, Kutina, Mače, Mali Lošinj, Našice, Nova Gradiška, Ogulin, Omiš, 
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Opatija, Osijek, Pakrac, Požega, Pregrada, Prelog, Pula, Rovinj, Slatina, Solin, Split, Sračinec, Sveti Križ 

Začretje, Šibenik, Tuhelj, Valpovo, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Vidovec, Vodice, Zabok) u okviru akcije 

„Gradovi i općine-prijatelji djece“ djeluju  Dječja vijeća, organizirano predstavničko tijelo djece, čiji se rad 

iskazuje kroz rasprave i iznošenje dječjih želja, prijedloga, mišljenja i zahtjeva prema odraslima te kroz 

konkretne aktivnosti, a sve u cilju boljeg ostvarivanja prava djece i jačanja uključivanja djece u procese 

odlučivanja. Godišnje se u rad Dječjih vijeća uključuje oko 600 djece, u dobi od 9-14 godina. Djeca-vijećnici, 

prikladno svojoj dobi i mogućnosti, imaju mogućnost participirati s odraslima u onim pitanjima i odlukama koja 

su djeci važna, kao što su: slobodno vrijeme, kvaliteta obrazovanja i školski život, prostor za igru i rekreaciju, 

siguran i zdrav grad/općina, održive zajednice, zagovaranje prava ranjivih skupina djece. Osim toga djeca-

vijećnici stječu vještine da samostalno (ili uz pomoć odraslih) osmišljavaju i pokreću korisne akcije za djecu 

(Naj-projekte), posebice za socijalno isključene skupine djece, potičući odrasle da prepoznaju potrebe djece 

te pronalaze adekvatna rješenja za probleme i potrebe djece. Od 2010. godine do 2017. godine pokrenuto je 

i ostvareno 65 Naj-projekata koji su donijeli konkretne pozitivne promjene za djecu. 

 

Projekt „Aktivna dječja participacija za održive lokalne zajednice – rad Dječjih vijeća“ nastavak je višegodišnje 

aktivnosti Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Dječjih vijeća i lokalnih zajednica na unaprjeđenju aktivnog 

sudjelovanja djeteta u hrvatskim gradovima i općinama pri čemu je Savez i 2017. imao podršku Ministarstva 

za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  

U okviru projekta u 2017. godini organizirane su ove aktivnosti: 13. Susret Dječjih vijeća Hrvatske u 

Vinkovcima, Naj-projekti Dječjih vijeća Hrvatske i Edukacija za nove voditelje Dječjih vijeća. Programi aktivnog 

dječjeg sudjelovanja „Dječjom participacijom za svijet po mjeri djeteta“ Saveza DND verificirani su od strane 

Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje. 

U 2017. godini nastavljena je i kampanja 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj, pokrenutu od strane Saveza 

DND. Dječja vijeća i Dječji forumi radili su na osmišljavanju i pokretanju lokalnih projekata za održivi razvoj.  

Voditeljica projekta i svih njegovih aktivnosti bila je dopredsjednica Saveza gospođa Sanja Škorić. 

Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća  

Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća Savez društava Naša djeca Hrvatske objavljuje već sedmi put, a Naj-
projekti su se provodili u okviru globalnog UN-ovog Programa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj. Voditelji 
Dječjih vijeća zamoljeni su da u dogovoru s djecom i potrebama u lokalnim zajednicama odaberu jedan od 
globalnih ciljeva čijem će ostvarenju pridonijeti svojim Naj–projektom. Za animaciju djece i provedbu projekta 
korišteni su video–spotovi na svih 17 tema globalnih ciljeva koje je Savez društava Naša djeca Hrvatske snimio 
2016. godine u suradnji s uglednim stručnjacima i djecom, a svi spotovi se mogu pronaći na poveznicama: 
http://www.savez-dnd.hr/category/globalni-ciljevi-za-odrzivi-razvoj-do-2030/ i http://www.savez-
dnd.hr/category/globalni-ciljevi-za-odrzivi-razvoj-do-2030/page/2/. Na natječaj je prijavljeno devet projekata, a 
prijavili su ih DGV Bjelovar, DGV Delnice, DGV Ogulin, DGV Pregrada, DGV Pula, DGV Rovinj, DGV Split, 
DGV Tuhelj i DGV Zabok. 
 

http://www.savez-dnd.hr/category/globalni-ciljevi-za-odrzivi-razvoj-do-2030/
http://www.savez-dnd.hr/category/globalni-ciljevi-za-odrzivi-razvoj-do-2030/page/2/
http://www.savez-dnd.hr/category/globalni-ciljevi-za-odrzivi-razvoj-do-2030/page/2/
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Gospođa Sanja Škorić, dopredsjednica Saveza DND Hrvatske, na 13. Susretu Dječjih vijeća Hrvatske 
dodijelila je priznanja i pohvale za Naj-projekte Dječjih vijeća u 2017. Iz iznimno jake konkurencije izabrana su 
dva naj-originalnija NAJ-PROJEKTA, a to su projekt Dječjeg Vijeća Grada Rovinja “LANČANA r(EKO) akcija, 
voditeljice Edite Šošić Blažević i Dječjeg Vijeća Grada Splita “Split očima djeteta”, voditeljice Anđelke Visković. 
 

 

 

 

 

13. Susret Dječjih vijeća Hrvatske 
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Trinaesti susret Dječjih vijeća Hrvatske održan je 8. i 9. rujna 2017. godine u Vinkovcima. Domaćini 13. Susreta 

Dječjih vijeća Hrvatske su bili:  Društvo „Naša djeca“ Vinkovci,  Dječje gradsko vijeće Grada Vinkovaca i Grad 

Vinkovci uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Grada 

Vinkovaca. 

Program su vodili Ivan i Lovro iz Vinkovaca, a glazbeni doprinos Susretu je dala Glazbena škola Josip Runjanin 

izvedbama Zdravka Petrušića na gitari i Petre Karaban na flauti, pod mentorstvom prof. Petre Marković. 

Gospodin Mladen Karlić, doktor medicine, saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća je na otvaranju 

pozdravio sve okupljene, zatim je par pozdravnih riječi uputila predsjednica DND-a Vinkovci Antonija Spajić, 

dok je ispred Saveza društava Naša djeca Hrvatske sudionike pozdravila dopredsjednica Saveza gđa. Sanja 

Škorić. Predstavnica Agencije za odgoj i obrazovanje, gđa. Ivana Biljan predstojnica Podružnice u Osijeku, je 

pozdravila u ime ravnateljice Agencije gđe. Jadranke Žarković Pečenković. Susretu je nazočila savjetnica 

Pravobraniteljice za djecu RH,  gđa. Davorka Osmak Franjić koja se prisutnima obratila ispred Ureda 

Pravobraniteljice za djecu. Poseban gost Susreta bio je državni tajnik za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku, gospodin Marin Strmota. Za glazbene poslastice pred kraj Susreta zaslužni su bili:  Marija Jurić i 

Tamara Krajnović pod mentorstvom prof. Sanje Čurko, zatim su nastupili Sara Rimac i Lorena Herman, iz 

klase prof. Željke Berić. Dječja vijećnica Ena Pavelić iz Vinkovaca je uručila priznanje za poseban doprinos 

Vinkovačkom konjičkom klubu Eohippus ispred Dječjeg gradskog vijeća Grada Vinkovaca. 

Na Susretu je  sudjelovalo 50-ak djece-vijećnika i voditelja Dječjih vijeća iz Čakovca, Dubrovnika, Gospića, 

Jastrebarskog, Koprivnice, Ogulina, Opatije, Osijeka, Pregrade, Rovinja, Tuhelja, Varaždina, Velike Gorice, 

Vinkovaca i Zaboka. 

Program Susreta se nastavio u OŠ Ivan Goran Kovačić gdje su se u poslijepodnevnim satima odvijale 

radionice za djecu i voditelje, a radionice su vodili: dopredsjednica Saveza DND, Sanja Škorić, članica DND-

a Opatija Antonija Škorić, savjetnica Pravobraniteljice za djecu gđa. Davorka Osmak Franjić, dr.sc. Ivana 

Jeđud Borić i pedagoginja gđa. Đurđica Resli. Za zabavno-sportski dio pobrinuo se “Sportski klub Baloo”. 
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Edukacija za nove voditelje Dječjih vijeća 

 

Edukacija je održana 7.9. u Hotelu „Slavonija“ u Vinkovcima. Deset polaznika seminara iz gradova i općina, 

budućih voditelja Dječjih gradskih i općinskih vijeća upoznalo se s primjerima dobre prakse rada Dječjih vijeća 

Opatije i Dječjeg vijeća grada Vinkovaca te su dobili informacije o Konvenciji UN-a o pravima djeteta, o tome 

kako osnovati i započeti rad Dječjeg vijeća, kako izraditi program rada i provoditi radionice s djecom na teme 

dječjih prava i dječje participacije. Voditeljica edukacije je bila dopredsjednica Saveza Sanja Škorić. 

DJEČJI FORUMI 

 

Dječji forum je aktivnost djece u slobodnom vremenu za upoznavanje i ostvarivanje prava djeteta. Polazište 

za rad Dječjeg foruma je Konvencija UN-a o pravima djeteta, koja djeci, između ostalog, jamči pravo na 

izražavanje svojeg mišljenja, pravo na zahtijevanje svih informacija, pravo na slobodno vrijeme i igru i pravo 

na mirno okupljanje i na udruživanje. Prvi Dječji forumi u Republici Hrvatskoj osnovani su 1992. godine, a 

trenutno u Hrvatskoj djeluje 50 Dječjih foruma. U ostvarivanju rada Dječjih foruma neizostavna je uloga Saveza 

DND Hrvatske koji potiče rad Dječjih foruma te je njihov nacionalni koordinator.  

19. Susret Dječjih foruma Hrvatske 
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Savez društava Naša djeca Hrvatske je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Udrugom gradova 
organizirao je 19. Susret Dječjih foruma Hrvatske u Zagrebu od 02. srpnja do 04. srpnja 2017. Na Susretu su 
sudjelovali predstavnici Dječjih foruma iz Banove Jaruge, Bjelovara, Čakovca, Kutine, Lovrana, Nove 
Gradiške, Opatije, Preloga, Ravne Gore, Slatine, Varaždina i Zaboka. 
 
Radni dio Susreta organiziran je u OŠ Ivana Gundulića u Zagrebu, a kroz interaktivnu igru  „U potrazi za 
blagom- tko sve zna dječja prava“ djeca su posjetila institucije nadležne za ostvarivanje svojih prava: Vladu 
Republike Hrvatske u kojoj su ih dočekali predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku, državni tajnik Marin Strmota, voditeljica Službe za djecu i obitelj Duška Bogdanović, te savjetnice iz 
Ministarstva. U Kući Europe ih je predstavnica Đana Petračija upoznala s radom Europske unije, a u 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja su sudjelovali u razgovoru sa savjetnicama za udruge. Posjetili su i Savez 
društava Naša djeca Hrvatske, gdje im je tajnica Saveza DND Hrvatske, Snježana Krpes, ukratko predstavila 
67 godina rada Saveza i kako su nastali Dječji forumi 1992. godine. Šetnja je završila u Uredu pravobraniteljice 
gdje ih je ugostila dječja pravobraniteljica, gospođa Ivana Milas Klarić, a djeca su joj predstavila svoj rad u 
Dječjim forumima. 
 
Susret Dječjih foruma podržali su: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Kuća Europe, Gradska Skupština grada 
Zagreba i Savjet mladih grada Zagreba, Ured dječje pravobraniteljice, Hrvatski Sabor i Odbor za obitelj, mlade 
i sport, hostel „Chillout“, Galerija Klovićevi dvori i Kula Lotrščak, Turistička zajednica grada Zagreba te Stanić 
Beverages d.o.o. 
 
12. Tematska sjednica Dječjih foruma sa saborskim zastupnicima 
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Dana 4. srpnja 2017., u Hrvatskom saboru je održana i tradicionalna 12. tematska sjednica Dječjih foruma sa 
saborskim zastupnicima. Djeca su pred saborskim zastupnicima izlagala predavanja o različitim temama: 
„Jesu li odrasli uvijek djeci dobar primjer“, „Hrabra djeca za sretnu Hrvatsku“, „Prvi prijatelj“, „Dijete i sigurnost“, 
„Slobodne aktivnosti djece danas“, „Škola kakvu želimo“, „Sudjelovanje u izradi Strategije o dječjoj participaciji 
u EU“, „Ne dvoji nego smeće odvoji“, „Skrivanje različitosti“, „Djecu u Slatini su zaboravili?“, „Zdravlje“, „Pravo 
na zdravu prehranu“. Sjednicu je vodila i moderirala predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport gospođa 
Nada Turina Đurić, koja je ukazala na važnost Susreta djece sa zastupnicima. Zastupnica u Hrvatskom saboru, 
gospođa Vesna Bedeković, je pozdravila prisutne u ime predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana 
Jandrokovića. Dopredsjednica  Saveza društava Naša djeca, Sanja Škorić zahvalila je Odboru na organizaciji 
susreta sa zastupnicima, istaknuvši kako je Dječji forum u organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske  
nastao kao projekt putem kojeg djeca uče o svojim pravima i obvezama, poštujući i promičući odredbe 
Konvencije UN-a o pravima djeteta. Susretu su nazočili zastupnici, začetnik Dječjih foruma, gospodin Emil 
Paravina, te državni dužnosnici iz tijela državne uprave (Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva, Ureda pravobraniteljice za djecu, 
Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za zaštitu osobnih podataka), kao i drugih institucija (Grad Zagreb, 
UNICEF, Predstavništvo Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Hrvatska zajednica županija, Koordinacije 
udruga za djecu, Udruga gradova, Udruga općina). Djeci su se obratili i saborski zastupnici, Goran Aleksić, 
Davor Vlaović, Marija Puh, Željko Turk i dječja pravobraniteljica, Ivana Milas Klarić. Zaključci s ove sjednice 
na prijedlog i posredstvom predsjednice Odbora za obitelj, mlade i sport, gospođe Nade Turina Đurić, došli su 
do svih saborskih zastupnika. 
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Seminar za osnivače i voditelje Dječjih foruma 

 
Dana 8. i 9. srpnja je u Termama Tuhelj održan Seminar za osnivače i voditelje Dječjih foruma u okviru projekta 
„Dječji forumi u prilog promicanju i ostvarivanju prava djeteta“ uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
Seminar je započeo predavanjem Sanje Škorić, voditeljice Dječjih foruma Hrvatske, te predavanjem voditeljice 
Dječjeg foruma Nova Gradiška, Verice Lukačević. Kroz predavanja i radionice sudionici iz Bjelovara, Čazme, 
Dubrovnika, Lepoglave, Petrinje, Kutine, Velikog Trgovišća, Virovitice i Zaboka su se upoznali s radom Dječjih 
foruma, poželjnim osobinama člana Dječjeg foruma, pravima i potrebama djeteta. Svi polaznici su dobili i 
uvjerenja o završenoj edukaciji. 
 
Projekt „Dječjih foruma“ sufinanciran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, a voditeljica projekta 
bila je Sanja Škorić, dopredsjednica Saveza uz tehničku i administrativnu podršku Karoline Grgić, 
koordinatorice u Savezu 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. Središnji koordinacijski odbor čini 13 predstavnika iz Saveza društava 
Naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Ureda UNICEF-a, gradova 
Zagreba i Velike Gorice, Udruge gradova, Udruge općina i Hrvatske zajednice županija.  
 
Trenutno u Akciji sudjeluje 115 gradova i općina iz cijele Hrvatske (veljača 2018.), a do kraja 2017. godine 
počasni naziv prijatelj djece steklo je 67 gradova i općina. Tijekom 2017. godine u Akciju se uključili su se novi 
gradovi: Grad Slatina, Grad Sveta Nedelja i Grad Daruvar. 
 
U sjedištu Akcije (Savezu DND Hrvatske) komuniciralo se sa svim zainteresiranim G/O (onima koji već 
sudjeluju u Akciji, kao i onima koji su u postupku uključivanja), kandidatima za ocjenjivanje te stručnim 
suradnicima za provedbu aktivnosti. Sva dokumentacija iz G/O (izvještaji, izvedbeni planovi, startni upitnici, i 
ostala dokumentacija) je analizirana te su pružane informacije o Akciji telefonski, e-poštom i dopisima. 
 
11. Susret gradova i općina prijatelja djece u Stubičkim Toplicama 
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Susret je održan 14. listopada 2017. te su na Susretu sudjelovale 23 delegacije iz: Bedekovčine, Crikvenice, 
Čakovca, Čazme, Dubrovnika, Jastrebarskog, Kanfanara, Koprivnice, Karlovca, Krapine, Kutine, Ogulina, 
Ozlja, Požege, Pregrade, Rovinja, Siska, Splita, Sv. Križa Začretja, Tuhlja, Zaboka, Zlatar Bistrice i domaćini 
iz Stubičkih Toplica. Susret je održan u organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Koordinacijskog 
odbora akcije “Općine Stubičke Toplice – prijatelj djece” i Društva Naša djeca Stubičke Toplice uz potporu 
Općine Stubičke Toplice i kotizacija gradova i općina uključenih u Akciju. 
 
Susret je započeo glazbeno-umjetničkim programom i pozdravnim govorom domaćina, predsjednice DND-a 
Stubičke Toplice, Brigitte Gmaz i načelnika Stubičkih Toplica Josipa Beljaka. Sudionike su pozdravili i Jasna 
Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije za društvene djelatnosti te predsjednica Saveza DND 
Hrvatske, Aida Salihagić Kadić. 
 
Tema ovogodišnjeg Susreta bila je „Tradicija i poduzetništvo“, te su za djecu bile organizirane radionice 
lončarstva, streličarstva, licitara, vezenja i oslikavanja drvenih igračaka. Viša savjetnica za učeničko 
poduzetništvo, gospođa Vesna Marović, održala je predavanje na temu poduzetništva za odrasle sudionike 
Susreta, dok su domaćini iz Stubičkih Toplica, gospođe Brigitte Gmaz, Monika Barić i Maja Štefanec Heraki 
te predstavnice iz: Koprivnice (gospođa Jadranka Lakuš),  Splita (gospođa Anđelka Visković) i Karlovca 
(gospođe Jasmina Rendulić i Kristina Cindrić) predstavile primjere iz prakse rada s djecom na ovome području. 
U sklopu Susreta sudionici su posjetili i dvorac Oršić u kojemu se nalazi Muzej seljačkih buna i Gupčevu lipu 
te saznali puno o povijesti ovoga kraja. 
 
Naj-akcija 2017. 
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Dana 13. rujna 2017. na internetskim stranicama Saveza objavljen je poziv s kriterijima Natječaja za Naj-akciju 
2017. Od svakog se grada i općine, koji sudjeluje u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece, očekuje da u okviru 
svoje ukupne planirane godišnje aktivnosti odabere, osmisli i provede novu aktivnost, koju u toj godini ocijeni 
najpotrebnijom i najkorisnijom za djecu.  
Nakon provedene akcije, G/O dostavlja njezin opis i rezultate Središnjem koordinacijskom odboru koji imenuje 
posebno Stručno povjerenstvo za vrjednovanje pristiglih akcija. Povjerenstvo je radilo u sastavu: prim. mr. sc. 
Giovana Armano, speci. pedijatar,  prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić i mr. sc. Katarina Milković.  
Na osnovu prijedloga Povjerenstva, Središnji KO dodijelio je gradovima i općinama javno društveno priznanje 
u obliku posebne Povelje ili Pohvale za najoriginalnije lokalne akcije za dotičnu godinu. U 2017. godini 
prijavljeno je 50 naj-akcije iz 44 grada i općine. Povelje je primilo 30, pohvale 17, a zahvalnice 3 grada i općine. 
Povelje i Pohvale uručene su djeci i odraslim predstavnicima koordinacijskih odbora gradova i općina na 
tradicionalnom Savjetovanju akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ održanom u Zagrebu povodom Dana 
Konvencije UN-a o pravima djeteta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savjetovanje akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ 
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U Zagrebu, 21. studenoga 2017. održano je Savjetovanje akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ u 

Starogradskoj vijećnici. Savjetovanje je otvorila predsjednica Saveza DND Hrvatske i predsjednica 

koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić. Istaknula je 

kako se akcija Gradovi/općine prijatelji djece već 18 godina razvija, raste i unapređuje novim sadržajima i 

aktivnostima. Ova akcija koju Savez DND provodi u suradnji s Hrvatskim društvom za socijalnu i preventivnu 

pedijatriju i uz pokroviteljstvo Ureda UNICEF-a svojim primjerom pokazuje koliko veliku i značajnu ulogu imaju 

lokalne zajednice u poticanju i provedbi projekata usmjerenih djeci i mladima. 

Predstavnice iz Dječjeg vijeća Grada Splita, Ana Vrkić i Dorotea Filipović pozdravile su okupljene i predstavila 

naj-projekt koji su provodili u Splitu „BI-PI-TRI: Budi pokretač, budi poduzetnik, budi pobjednik“.  

Uzvanicima su se obratile i dječja pravobraniteljica dr.sc. Ivana Milas Klarić, Valentina Otmačić, predstojnica 

Ureda UNICEF-a, državni tajnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dr.sc. Marin 

Strmota, te u ime gradonačelnika Grada Zagreba mr.sc Katarina Milković, pomoćnica pročelnika za odgoj i 

obrazovanje Gradskog ureda za obrazovanje. 

U tematskom dijelu Savjetovanja predstavljen je „Novi strateški plan akcije „Gradovi i općine –prijatelji djece“ 

za razdoblje 2018.-2020.“ kao rezultat procesa strateškog planiranja koje je vodila mr. sc. Maja Horvat, 

direktorica tvrtke MAP Savjetovanja d.o.o. Predstavnici Društva „Naša djeca“ Opatija, Petra Deranja, Katija 

Knežević i Karlo Škorić predstavili su glavne smjernice Strategije za djecu europske organizacije Eurochild u 

čijoj su izradi i sami aktivno sudjelovali. Od ostalih domaćih i međunarodnih aktualnosti predstojnica  UNICEF-

ova Ureda za Hrvatsku, Valentina Otmačić održala je izlaganje na temu „Inkluzija u zajednici kroz dječje 

stvaralaštvo na primjeru Festivala prava djece“. Prof. dr.sc. Josip Grgurić  predstavio je još jednu uspješnu 

suradnju Saveza DND i Ureda UNICEF-a, na projektu „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u ostvarivanju 

prava djeteta“. Voditeljica Radne skupine za izradu kriterija „Županija – prijatelj djece“, gospođa Sonja 

Borovčak informirala je okupljene o tome što je napravljeno vezano uz projekt i predstavila novi vizualni 

identitet „Županije – prijatelj djece“. Primjere dobre prakse i inicijative iz gradova i općina predstavile su Senka 

Vorih iz Svetog Križa Začretja, Dijana Marković iz Križevaca i Martina Boltužić Dževerlija iz Petrinje. Na 

savjetovanju je i postavljena izložba fotografija „Konvencija o pravima djeteta“ koju su pripremili učenici iz 

Srednje škole u Petrinji. 

U svečanom dijelu Savjetovanja mr.sc. Giovana Armano, predsjednica Povjerenstva za odabir Naj-akcija iz 

gradova i općina i mr.sc. Katarina Milković su dodijelile priznanja, pohvale i zahvalnice prijavljenima za Naj-

akcije. 
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Status prijatelja djece 2017. godine zaslužili su gradovi Lepoglava, Ludbreg, Ozalj, Petrinja i Vodice te općine 

Lokve i Sračinec. Ovim proglašenjem ukupno 67 gradova i općina nosi naslov prijatelja djece. 

Povodom 18-te obljetnice akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ Središnji koordinacijski odbor je odlučio 

dodijeliti priznanje svim goranskim gradovima i općinama na ostvarenju inicijative „Gorski kotar-prijatelj djece“, 

budući da je proglašenjem općine Lokve-prijateljem djece svih devet gradova i općina u Gorskom kotaru 

doseglo status „Grad/općina-prijatelj djece“. Također, Središnji koordinacijski odbor Akcije je zahvalio dvjema 

županijama koje dosad imaju najveći broj gradova i općina – sudionika Akcije te dobitnika titule „Gradovi i 

općine – prijatelji djece“, a to su Krapinsko-zagorska i Primorsko-goranska županija.  

 

 
Projekt „Županije – prijatelji djece“ 
 

 
 
Hrvatska zajednica županija i Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske 17. prosinca 2015. godine potpisali su 
Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Akcija gradovi i općine – prijatelji djece – Županije – 
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prijatelji djece“. Projektom „Županije – prijatelji djece“ nastoji se poticati županije da u svojim zakonskim 
nadležnostima promiču i potiču zaštitu svekolikih prava djece sukladno zakonima Republike Hrvatske, 
poveljama Europske unije i konvencijama Ujedinjenih naroda. 
 
U Projekt se do sada uključilo 10 županija: Virovitičko-podravska, Krapinsko-zagorska, Primorsko-goranska, 
Zagrebačka, Varaždinska, Međimurska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Koprivničko-križevačka i 
Sisačko-moslavačka županija. Svečano i radno potpisivanje Sporazuma u nazočnosti dužnosnika Saveza 
DND-a Hrvatske obavljene su u Međimurskoj i Šibensko-kninskoj županiji 2017. godine. Na svečanim 
potpisivanjima dogovoreni su i radni sastanci s koordinatorima na terenu u narednom razdoblju. 
 

 
 
Savez društava Naša djeca Hrvatske proveo je 2017. i natječaj za dizajn vizualnog identiteta projekta „Županije 
– prijatelji djece“.  Na Natječaj se javilo šest dizajnera sa svojim prijedlozima, a odabran je vizualni identitet 
dizajnerice Natalije Čataj.  
 
Uža radna skupina oformljena u Savezu DND Hrvatske finalizirala je prijedlog kriterija projekta u svibnju 2017. 
godine, a oni su i potvrđeni na Okruglom stolu u Zagrebačkoj županiji 25. listopada 2017. na kojemu su 
sudjelovali predstavnici osam od deset županija uključenih u projekt. Do kraja 2017. pripremljena je 
programska knjižica projekta čiji će tisak uslijediti u 2018. godini. 
 
Projekt „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta“ 
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Cilj projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta“ bio je izgradnja novih 
mogućnosti za suradnju na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi djeca u Hrvatskoj mogla iskoristiti svoje 
potencijale i na tom putu imati punu podršku zajednice u kojoj odrastaju. U okviru projekta posebna je 
pozornost posvećena unapređenju metodologije akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ te jačanju kapaciteta 
stručnjaka koji predano rade s djecom i za djecu diljem Hrvatske. 
 
Prva grupa projektnih aktivnosti vezana je uz jačanje suradnje s partnerskim organizacijama: Udrugom općina, 
Udrugom gradova, Uredom UNICEF-a i Uredom pravobraniteljice. Dana 24. ožujka 2017. na izvještajnoj 
skupštini Udruge općina u Republici Hrvatskoj prof.dr.sc. Zdenko Babić je predstavio važnost ulaganja u djecu. 
Uz investicije u rani razvoj djece, gospođa Dubravka Rog, predstavnica Udruge općina u Koordinacijskom 
odboru akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” predstavila je ovu akciju kao primjer dobre prakse u skrbi za 
djecu na lokalnoj razini. Skupštini su nazočili državni tajnici Republike Hrvatske te načelnici i zamjenici 
hrvatskih općina od kojih 38 sudjeluje u Akciji, a 16 je dobilo počasni naziv “Općina – prijatelj djece”.  
 
Udruga gradova organizirala je tradicionalno Savjetovanje o lokalnoj samoupravi u Rapcu od 13. do 15. rujna 
2017. godine. U programu su sudjelovali prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza DND-a 
Hrvatske i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, dr.sc. Arijana Mataga 
Tintor, članica Središnjeg koordinacijskog odbora i koordinatorica Akcije za Grad Veliku Goricu-prijatelj djece 
i gospodin Vinko Kasana, gradonačelnik Lipika – grada prijatelja djece. Uz predstavljanje akcije „Gradovi i 
općine – prijatelji djece“, prof.dr.sc. Salihagić Kadić i gospodin Željko Turk, gradonačelnik Grada Zaprešića i 
predsjednik Udruge gradova potpisali su Sporazum o suradnji između Saveza društava Naša djeca Hrvatske 
i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.  
 
Konferencija „Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta“ 
 
Uz konferenciju „Uloga županija u stvaranju zajednica prijatelja djece“ održanoj u Zaboku 2016. godine, druga 

projektna konferencija „Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta“ održana je 7. rujna 2017. u 

Vinkovcima. Na konferenciji se okupilo 80-ak vodećih domaćih znanstvenika i stručnjaka u području skrbi o 

djeci, predstavnika lokalnih uprava i regionalnih samouprava iz cijele Hrvatske te organizacija i ustanova koje 

pridonose ostvarivanju dječjih prava na lokalnim razinama. Konferenciju su podržali Grad Vinkovci, Društvo 

Naša djeca Vinkovci i Koordinacijski odbor Akcije „Grad Vinkovci-prijatelj djece“. Na Konferenciji su otvorena 

ključna pitanja i teme važne za kvalitetan život djece, kao što su: uloga gradova i općina u razvoju usluga za 

djecu,  gradske i općinske strategije za djecu, dječja participacija, uloga lokalne zajednice u promicanju 

zdravlja i sigurnosti djece te važnost međusektorske suradnje i partnerstva. 
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Revizija metodologije akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ 
 
Druga grupa projektnih aktivnosti odnosila se na reviziju metodologije akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ 

na kojoj je radila šira radna skupina u sastavu: prof.dr.sc. Josip Grgurić (voditelj skupine), dr.sc. Arijana Mataga 

Tintor, dr.sc. Ivana Jeđud Borić, dr.sc. Zrinka Ristić Dedić, dr.sc. Mirna Cvitan, dr.sc. Saša Puzić, dr.sc. Iva 

Košutić, dr.sc. Anđelina Svirčić Gotovac, dr. Ružica Vasari Talanga, prof. Davorka Osmak Franjić i prof. Ivone 

Rubeša Šabarić. U sklopu revizije metodologije akcije učinjena je analiza postojećih nacionalnih i 

međunarodnih metodologija, pokazatelja i kriterija koji se koriste za dodjelu statusa „prijatelja djece, analizirana 

su dosadašnja istraživanja djece i odraslih, provedene široke konzultacije sa dionicima na terenu (djeca, 

roditelji, predstavnici lokalnih uprava) u Sisku, Zagrebu i Stubičkim Toplicama. Revidiran je i upitnik za djecu 

te upitnik za građane te su u svibnju 2017. provedena pilot istraživanja u općini Križ i gradu Sisku. Revidirani 

su i programski kriteriji akcije gdje je veća pozornost posvećena participaciji djece te je izmijenjen i Završni 

upitnik za gradove i općine. Navedene promjene usuglasit će se u 2018. godini. 

Treća grupa projektnih aktivnosti vezana je uz Promociju Akcije i njeno povezivanje s drugim relevantnim 

inicijativama te uz održivost Akcije odnosno njeno strateško planiranje. 

Sajam zdravlja, Vinkovci  

U travnju 2017. godine na vinkovačkom Sajmu zdravlja prezentaciju „Lokalna zajednica u promociji zdravlja 

djece“ održale su članice Središnjeg koordinacijskog odbora akcije, dr. Giovana Armano i prim. Marija 

Hegeduš Jungvirth. Članice SKO-a osvrnule su se na zdravstvenu skrb naklonjenu djeci koja je svojim 

temeljima orijentirana na poštivanje prava djeteta, koja stavlja dijete u fokus i uz to osigurava sudjelovanje 

djece u zdravstvenim odlukama koje na njih utječu. Ovakva skrb podrazumijeva i uključivanje obitelji i 

zajednice u zdravstvenu skrb o djeci te ovakav pristup skrbi za djecu možemo nazvati holističkim. Kako izgleda 

suradnja na dobrobit djece u lokalnim sredinama Hrvatske pokazale su na primjerima dobre prakse 

prikupljenima tijekom višegodišnjeg iskustva u provedbi akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“.  

Savez društava Naša djeca Hrvatske je također dao preporuke za buduću Strategiju ranog razvoja djeteta 

potaknutu izlaganjima i rasprava na ovom vinkovačkom Sajmu zdravlja. Radi se o preporukama izniklim iz 

prakse dugogodišnjih akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici.“ 
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Strateško planiranje Akcije za razdoblje 2018.-2020. 

 

U okviru procesa strateškog planiranja 21.7.2017. godine održana je radionica strateškog planiranja Akcije na 

kojoj su prisustvovali članovi SKO-a kao i članovi nekih lokalnih koordinacijskih odbora. Radionicu je  pripremila 

i vodila Maja Horvat iz tvrtke Map Consulting. Prije same radionice anketa o akciji poslana je na 62 grada ili 

općine, a lokalni koordinatori su akciju ocijenili visokim ocjenama (u prosjeku vrlo dobrim). Radionica je 

iznjedrila prijedloge strateških ciljeva za iduće 3 godine pa je 2017. usvojen i novi „Strateški plan akcije 

„Gradovi i općine – prijatelji djece“ za razdoblje od 2018. do 2020.“ koji je predstavljen na godišnjem 

Savjetovanju koordinatora Akcije u studenom 2017. 

Koordinacija projektom 

Voditeljica projekta Snježana Krpes pratila je tehničko upravljanje projektom i izvješćivanje o projektu. 

Koordinirala je rad stručne skupine o metodologiji (uže skupine) i vanjskih stručnjaka (putem sastanaka i e-

mailova), radila na poslovima jačanja suradnje, međusektorskom povezivanju te organizaciji događanja. 

Projektna koordinatorica, Iva Mandić, pružala je tehničku i administrativnu pomoć pri vođenju projekta, radu 

stručne radne skupine, objedinjavanju analiza i rezultata istraživanja i fokus-skupina, pripremu i izvještavanje 

projekta. Projektna koordinatorica za medije i promociju Lana Kassim pomagala je pri događanjima, medijskim 

objavama i medijskoj promociji projekta. Voditeljica knjigovodstva, Vesna Dimitrijević, financijski je pratila 

projekt i njegove aktivnosti.  

Promotivne, medijske i publikacijske aktivnosti o akciji G/O – prijatelji djece 
 
Za sve aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora izrađeni su promotivni materijali, a za sva događanja 
Središnji koordinacijski odbor slao je informacije za javnost. Aktivnosti gradova i općina te županija redovito 
se objavljuju na mrežnim stranicama Saveza i na Facebook stranici Saveza DND Hrvatske. Tijekom 2017. 
lokalne aktivnosti vezane uz akciju prezentirane su u lokalnim medijima od strane koordinacijskih odbora Akcije 
u gradovima i općinama, a od promotivnih materijala tiskan je i distribuiran u gradove i općine i na DND Glasnik 
Akcije 24-25, 800 kom, zatim vrećice Akcije za 11. Susret gradova i općina i Savjetovanje Akcije, 400 komada, 
zatim bedževi Akcije 500 komada te kišobrani 200 komada. Otisnuto je u većim količinama i programa, 
akreditacija, plakata, potvrda za sudionike za sva događanja u organizaciji Središnjeg KO-a. Mjesečnim 
Newsletterom Saveza vijesti o ovoj i drugim akcijama dostavljane su građanima prijavljenim putem internetske 
stranice. 
 
Koordinatorica aktivnostima Središnjeg KO-a Akcije u Savezu DND: Snježana Krpes, tajnica Saveza i Iva 
Mandić, projektna koordinatorica.  
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ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI 

 
Već 18 godinu nastavljena je višegodišnja (od 1999.) stručna i društvena aktivnost u cilju promicanja 
suvremene humanizacije bolničkog liječenja djece. Vodeće tijelo Akcije čini 13 članova Središnjeg 
koordinacijskog odbora akcije, po 3 predstavnika iz: Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatskog društva 
za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Pedijatrijskog društva hrvatske udruge medicinskih sestara, te po 1 
predstavnik/ca iz Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku. Tijekom 2017. godine KO je održao ukupno 6 sjednica. 
 
U Akciju je uključeno 39 bolnica/dječjih odjela u Hrvatskoj, a u njima sve medicinsko i bolničko osoblje te sva 
hospitalizirana djeca, njihovi roditelji i brojni vanjski stručni suradnici-volonteri. 
 
Kampanja „Obojimo osmijeh djeteta u bolnici“ 
 
Kampanja „Obojimo osmijeh djeteta u bolnici“ započeta je 2016. godine i uspješno nastavljena i u 2017. godini 
volonterskom akcijom u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak 
2, Zagreb, dana 10. ožujka 2017. Vrijednost kampanje prepoznali su predstavnici Veleposlanstva Kraljevine 
Nizozemske na čelu sa gospođom ambasadoricom Ellen Berends te je njih ukupno 16-ero dalo svoj doprinos 
u obliku volonterskog rada kojim se obnovio i uredio jedan veći dio bolničkog prostora. Predstavnici se, 
tradicionalno, svake godine na spomenuti datum uključuju u volonterske aktivnosti diljem svoje države. To je 
tradicija koju Nizozemci njeguju već godinama, ona započinje već u vrtićkoj dobi.  
 

 
 
Vrijedni predstavnici veleposlanstva  uredili su i obojali dječji dnevni boravak koji se, ujedno koristi i kao 
blagovaonica, zatim hodnik, a kao točku na i uredili su i šarenili dvorišne klupe koje su sada zasjale novim 
sjajem prikladnijim za dječje okruženje. Godine 2017. bila je to četvrta bolnica uređena u ovoj kampanji. 
Aktivnost se provela u sklopu projekta Volonterskog centra Zagreb pod nazivom: „Širenje područje suradnje – 
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korporativno volontiranje kao inovativni oblik filantropije i resurs za razvoj civilnog društva“ (IPA 2012) 
financiran od strane Europske unije te sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“ 
 
Kampanja „Obojimo osmijeh djeteta u bolnici“ novija  je aktivnost u okviru programa humanizacije bolničkog 
liječenja djece „Za osmijeh djeteta u bolnici“ koja ima  cilj oplemeniti i uljepšati bolnički prostor bo lnica diljem 
Hrvatske uključenih u Akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“, te ovisi o prikupljenim financijskim sredstvima.  
 
 
Pu(t)na torba priča vratila osmijeh djeci u bolnici 
 

 
Dizajnerica Tea Janković kreirala je zanimljivu dječju igru i nazvale je Pu(t)na torba priča. Iako je riječ o igri za 
djecu, u njoj će uživati svi koji vole pričati priče. Dizajnerica je igru osmislila u suradnji s psihologom, a dio 
prihoda od prodaje ove igre namijenila je za projekt ‘Za osmijeh djeteta u bolnici’ tako da Pu(t)nu torbu priča 
nije vrijedno imati samo zbog mašte koju pobuđuje već stoga što je to igra s pričom i srcem.  
 
 
Svečana 100. sjednica Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici“ 
 
Dana 19. svibnja 2017. organizirao je obilježavanje svečane 100. sjednice Središnjeg koordinacijskog odbora 
akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici“ u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Savjetovanju su nazočili državni tajnik iz 
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku gospodin dr.sc. Marin Strmota, gospođa dr. Sanja 
Predavec iz Ministarstva zdravstva i gospođa Larisa Ott Filipović iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i 
gospođa mr.sc. Katarina Milković, pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba. Uz uvažene goste na savjetovanju su se okupili predstavnici 
bolnica/dječjih odjela koji sudjeluju u akciji „Za osmijeh djeteta u bolnici” iz Bjelovara, Karlovca i Siska te 
predstavnici Društava Naša djeca i drugih ustanova i udruga koji svojim iskustvom i prijedlozima aktivno 
pridonose promicanju i primjeni suvremenih načela humanizacije tijekom bolničkog liječenja djece u Republici 
Hrvatskoj. 
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Svečanu su sjednicu otvorile gospođa primarius Neda Striber, zamjenica v.d. ravnatelja dr. Zorana 
Bahtijarevića i prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza DND Hrvatske i predsjednica Središnjeg 
koordinacijskog odbora Akcije koje je u uvodnom izlaganju istaknula:  
 

„U proteklih 18 godina KO je organizirao niz sastanaka, savjetovanja, seminara, edukacija za zdravstveno 
osoblje, vanjske suradnike, roditelje, sudjelovali smo u pisanju i izdavanju priručnika, glasnika, knjižica, 
pomagali u osnivanju i radu igraonica, nabavci igračaka, poboljšanju uvjeta boravka roditelja uz svoje bolesno 
dijete. … Ponosna sam na sve što smo dosad napravili. Spomenut ću samo nekoliko podataka koji su rezultat 
i širih razmjera: 
- Bilo je zadovoljstvo prisustvovati svečanostima gradova i općina prilikom proglašavanja njihovih bolnica da 
su zasluženo postale dobitnice počasnog naziva: Bolnica/dječji odjel - prijatelj djece, 
- Veliki oduševljavajući događaj bio je kad smo 2003. godine prilikom pronalaženja potencijalnih davatelja 
namjenskih sredstava za potrebe širenja i jačanja naše akcije dobili pozitivan odgovor od tvrtke Procter & 
Gamble koja se bavi proizvodnjom i prodajom robe široke potrošnje u 70 zemalja svijeta. Rezultat je bio da je 
tvrtka iskazala visoku humanu spremnost - putem svog marketinga „Ariel-prašak za rublje" pružiti nam visoku 
novčanu pomoć u iznosu od čak 1. milijun kuna, a namjenski za bolnice, kako smo bili zamolili za provedbu: 
(1) dopunske edukacije zdravstvenog osoblja i volontera, (2) za kupnju igračaka i organiziranje priredbi i drugih 
društvenih aktivnosti djece i za djecu u bolnicama i 3) za ugodniji izgled bolničkih prostora u kojima borave 
djeca. Sve smo to ostvarili tijekom 2007. i 2008 godine, 
- Ponosni smo i na vrlo uspješnu televizijsku humanitarnu akciju „Uz nas niste sami - zajedno za osmijeh 
djeteta u bolnici" finalno održanu 15.5.2015. od 20-22 sata. Prikupljeno je 835.566,74 kuna, kojima su potom 
nabavljene sklopive fotelje/stolice u 32 bolnice kako bi roditelji mogli duže biti uz svoje dijete, 
- A Savez DND je 2013. organizirao i prvu humanitarnu aukciju ilustracija, s ciljem opremanja igraonica u 
bolnicama i drugim prostorima u kojima borave djeca i roditelji. U tu svrhu prikupljeno je 63.500,00 kuna.“ 
 

U ime domaćina Savjetovanja prim. Neda Striber, osvrnula se na početke humanizacije bolničkog liječenja 
djece u Hrvatskoj i potakla sudionike da dalje nastave razvijati hvalevrijednu akciju „Za osmijeh djeteta u 
bolnici.“ Sudionike svečane sjednice pozdravili su djelatnici Odjela za pedijatriju Opće bolnice dr. Tomislava 
Bardeka iz Koprivnice prigodnim video uratkom koji je snimio gospodin Tomislav Horvatinović iz tvrtke NEXUS 
production iz Koprivnice. 
 

Sadašnji i nekadašnji članovi SKO-a prisjetili su se dostignuća akcije u proteklih 18 godina. Profesorica 
Salihagić Kadić sve je podsjetila na to kako je akcija “Za osmijeh djeteta u bolnici“ započela 19. svibnja 1999. 
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u ovoj istoj bolnici te se srdačno zahvalila pokretačima akcije, dr.sc. Emilu Paravini, dugogodišnjem tajniku 
Saveza društava Naša djeca Hrvatske i prof.dr.sc. Josipu Grguriću, članu Koordinacijskog odbora akcije i 
počasnom predsjedniku Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Prisjetila se i kako se i ona 
sama uključila u akciju davnih ratnih godina kada je, vidjevši patnje jedne djevojčice odvojene od roditelja 
tijekom hospitalizacije, došla do spoznaje o potrebi humanizacije bolničkog liječenja djece. 
 

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Klinike za dječje bolesti Zagreb, gospođa Milka Valpotić, izložila je 
poteškoće u implementaciji programa Akcije. Počeci Akcije bili su zahtjevni, no najzahtjevnije je bilo promijeniti 
stavove medicinskih djelatnika o prednostima humanizacije bolničkog liječenja djece. Gospođa Katica Šešo, 
nadovezavši se na izlaganje gospođe Valpotić, prezentirala je osvrt na stanje u bolnicama prije početka Akcije 
kada su djeca često ostajala u bolnici odvojena od roditelja, posjete su bile dva puta tjedno, a roditelji su često 
djecu gledali iza stakla zbog bojazni od širenja bolesti. Akcija je donijela novi pristup zdravstvenog osoblja koje 
u svome radu usvaja i provodi programske zahtjeve Akcije. Trenutno je sve više i više škola i igraonica na 
dječjim bolničkim odjelima, a učinjeni su veliki pomaci u holističkom  pristupu bolesnom djetetu. Djeci su 
omogućeni cjelodnevni posjeti roditelja, vrijeme boravka djeteta u bolnici je skraćeno, uvedeni su brojni 
kulturno-zabavnih sadržaji za djecu na odjele te se svakodnevno potiču stvaralačke aktivnosti i igre djece u 
bolnici. 
 
O novim iskoracima u daljnjem razvoju programa govorio je prof.dr.sc. Josip Grgurić u prezentaciji Novi 
izazovi: bolnice koje promiču zdravlje djece. 
 
Nakon izlaganja uslijedila je promocija majica i bedževa s novim logotipom akcije koje je Savez DND 
distribuirao na bolnice/dječje odjele sudionike Akcije i DND čiji volonteri volontiraju u bolnicama. Tisak majica 
i bedževa omogućili su Ministarstvo zdravstva i  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  
 
 
Tematsko Savjetovanje „Djeca s teškoćama u razvoju u bolnici“ 
 

 
 
Tematsko godišnje savjetovanje „Djeca s teškoćama u razvoju u bolnici“ održano je 5. listopada 2017. u Klinici 
za dječje bolesti Zagreb. Savjetovanje je otvorila prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza  
društava Naša djeca Hrvatske i Koordinacijskog odbora akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“. U ime domaćina 
uvaženi skup pozdravila je zamjenica sanacijskog ravnatelja, doktorica Neda Striber.  
U programskom dijelu bilo je riječi o sveobuhvatnim problemima djece s teškoćama u razvoju u bolnici o čemu 
je izlagala dr. sc. Irena Slaviček, mag. rehab. educ. Poremećaje iz autističnog spektra odnosno pristup djetetu 
s tim poremećajima, hospitaliziranom na  dječjem bolničkom odjelu predstavile su Ljubica Paradžik, dr.med., 
Mia Antić, dr.med. i doc.dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med. Obilježja komunikacije djece s jezično-
govornim poremećajima prikazala nam je doc. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza, mag. logopedije. Emocionalni 
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i ponašajni poremećaji u djece mogu biti prisutni kod djece hospitalizirane na pedijatrijskom odjelu te su skrb 
za takvu djecu pojasnile doc.dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.; Mia  Antić, dr.med.; Ljubica Paradžik, 
dr.med. Gđa Andreja Moslavac, mag. rehab. educ., skup je upoznala s  specifičnostima u pristupu djeci s 
oštećenim vidom u bolnici, a izv. prof. dr. sc.  Adinda Dulčić djeci s oštećenjem sluha. Drugi dio Savjetovanja 
bio je posvećen djeci s cerebralnom paralizom jer ona, na žalost, mogu imati brojne teškoće koje im boravak 
u bolnici mogu učiniti posebno teškim. Motoričke govorne poremećaje i postupke kod djece s cerebralnom 
paralizom prikazala je skupu Mirjana Ivkić, prof. logoped. Dolores Petrović, dr.med., specijalist pedijatar-
neuropedijatar, govorila je o cerebralnoj paralizi i postojećem registru djece s cerebralnom paralizom. Mr. sc. 
Snježana Bilać i mr. Tatjana Puljiz svoje su izlaganje posvetile djeci s višestrukim teškoćama u bolnici, kod 
kojih se zatekla kombinacija cerebralne paralize i intelektualne onesposobljenosti. Dijagnostiku i praćenje 
neurorizične djece predstavila je gđa Katarina Bošnjak Nađ, dr. med., specijalist pedijatar-neuropedijatar dok 
je njihovu rehabilitaciju i terapijski pristup toj djeci predstavila Mirna Tomašković, dr. med.  
Savjetovanje je bilo izuzetno uspješno, prisustvovalo je više od 100 sudionika koji su pratili i aktivno sudjelovali 
u završnoj raspravi. Na Savjetovanju je predstavljen i novi priručnik sa stručnim tekstovima naziva “Djeca s 
teškoćama u razvoju” te je podijeljen svim sudionicima.  
Na Savjetovanju je zaključeno da treba: 1) razvijati preostale očuvane sposobnosti djece s teškoćama u 
razvoju te ih prihvatiti kao ravnopravne članove našeg društva, 2) osigurati prostorne uvjete i opremu 
prilagođenu djeci s teškoćama u razvoju u bolnici, 3) unaprijediti multidisciplinarnu suradnju svih stručnjaka u 
bolnici, 4) kontinuirano educirati osoblje bolnice o načinu komunikacije i rada s djecom s teškoćama u razvoju, 
5) omogućiti cjelodnevni boravak roditelja djece s teškoćama u razvoju za vrijeme hospitalizacije, koje će 
pomoći osoblju u načinu komunikacije i izražavanju potreba djeteta (npr. roditelji poznaju znakovni jezik za 
osobe s oštećenjem sluha), 6) podržati zapošljavanje socijalnog radnika u svim bolnicama, koji će pratiti 
obiteljsku i osobnu anamnezu djeteta s teškoćama u razvoju i biti spona između obitelji i osoblja bolnice, 7) 
podržati otvaranje bar četiri centra za visoko neurorizičnu djecu u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, 8) podržati 
otvaranje centara za niskoneuro-rizičnu djecu u svim županijama, 9) podržati osnivanje tranzicijskih ambulanti 
za usmjeravanje adolescenata s teškoćama u razvoju prema zdravstvenoj zaštiti odraslih, 10) upoznati širu 
društvenu zajednicu s potrebama i mogućnostima djece s teškoćama u razvoju u pogledu rješavanja njihovih 
prava, 11) educirati liječnike primarne dječje zdravstvene zaštite, osobito u malim sredinama, kako bi u što 
ranijoj dobi djeteta prepoznali simptome teškoća i pravovremeno uputili dijete na rehabilitaciju u odgovarajuće 
bolnice ili centre za rehabilitaciju i 12) tzv. pomagajuće struke - liječnici, medicinske sestre, učitelji i si. posebno 
su izloženi sindromu sagorijevanja u radu s djecom te je potreban kontinuirani rad na osobnom rastu i razvoju.  
Uz ove je zaključke predložena jedna od tema za iduća Savjetovanje, a to je Burnout sindrom ili sindrom 
profesionalnog sagorijevanja.  
 
Voditeljica Savjetovanja bila je dr. sc. Irena Slaviček. 
 

 

INSTITUCIONALNA POTPORA NACIONALNE ZAKLADE  

ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 

 
U okviru ove djelatnosti i institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u 2017. godini 
Savez DND je u suradnji s Društvima Naša djeca, ustanovama i udrugama bio inicijator, suorganizator i 
koordinator raznih tradicionalnih i novih aktivnosti: uz obilježavanja Dana obitelji  (15.5.) i Dječjeg tjedna (prvi 
puni tjedan u listopadu) – pružane su smjernice za lokalne aktivnosti DND-a, slana priopćenja za javnost i 
objavljivane vijesti na društvenim mrežama. U Dječjem tjednu Savez DND je izradio smjernice i pozvao DND-
a da se uključe u obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica i UN-ovu kampanju 17 globalnih ciljeva za 
održivi razvoj. 
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I u 2017. nastavilo se je s povećanim aktivnostima praćenja i prijavljivanja projekata na natječaje za EU 
sredstva i sredstva ministarstava te kontinuirana edukacija članova Saveza i zaposlenika. Nastojalo se razvijati 
nove strategije prikupljanja sredstava, kao što su crowdfunding kampanje (kroz portal „Čini pravu stvar“). 
Jedna od inicijativa u 2017. je i inicijativa „Novinar-prijatelj djece“ koju će razraditi i pokrenuti Savez DND i 
Hrvatsko novinarsko društvo. Cilj projekta je promocija dječjih prava u medijima, poticanje novinara i struke na 
pisanje i izvještavanje o temama koja se tiču djece i zaštite dječjih prava, edukacija novinara o pravima djeteta 
i zagovaračkoj ulozi i Saveza i medija u korist djece, radionice medijske pismenosti za članove DND diljem 
Hrvatske i za djecu te zajedničko zagovaranje vezano uz dobrobit i zaštitu djece u RH. 
 
Tema lobiranje, zagovaranje i vidljivost bila je glavna tema edukacije članova Skupštine Saveza s ciljem da 

članovi Društva Naša djeca u svojim lokalnim zajednicama postignu prepoznatljivost, vidljivost, vjerodostojnost 

i osnaže svoju ulogu zagovarača dječjih prava i kredibilnosti programa koje Savez kao krovna udruga i Društva 

Naša djeca provodi i promiče, kao i zagovaranje akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“. 

Institucionalna potpora i u 2017. godini omogućila je članovima tijela upravljanja, zaposlenicima Saveza i 
volonterima kontinuiranu edukaciju tijekom cijele godine na različite teme. Polaznici edukacije proširili su svoja 
znanja te ih ugradili u svakodnevne prakse, i to na sljedećim područjima: nacionalni indikatori za djecu 
(potrebni za revidiranje metodologije ocjenjivanja akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“), prevencija i zaštita 
osobnih podataka djece, kampanje za djecu za održivi razvoj, kampanje za humanizaciju bolničkog liječenja 
djece, komunikacija i odnosi s javnošću, pisanje EU projekata, prikupljanje sredstava, predstavljanje rada na 
webu i Facebooku, zagovaranje, vidljivost, medijska pismenost, pripovijedanje za djecu, edukacije o dječjim 
pravima i dječjoj participaciji, jačanje partnerstva s lokalnim zajednicama u ostvarivanju prava djece, položaj 
djece i kako unaprijedi skrb djece s teškoćama u razvoju u bolnici, dramska i plesna pedagogija za djecu, 
strateško planiranje, osobna učinkovitost u poslovanju i vođenju, edukacija o društveno odgovornom 
poslovanju, organizacija međunarodnih konferencija za djecu. 
 
Sudjelovanje na edukacijama, okruglim stolovima, panel raspravama, konferencijama, dovelo je do novog 

umrežavanja Saveza DND s potencijalnim partnerima te pokretanja novih projekata i otvaranja novih tema 

(područja) rada, zatim dubljeg strateškog planiranja te razvoja komunikacijskih strategija Saveza s korisnicima 

i medijima. 

U okviru institucionalne potpore Savez je u 2017. otisnuo promotivni paket (mapu, letak, olovku), redizajnirao 
web stranicu te radi na razvijanju komunikacijske strategije. Zbog potrebe za korištenjem novih 
komunikacijskih i promidžbenih alata za jasno predstavljanja organizacije, aktivnosti, misije i vizije, kao i za 
jaču i kvalitetniju  komunikaciju  s ciljanim skupinama, korisnicima, donatorima te općom populacijom djece, 
mladih, roditelja i građana, a koje danas omogućavaju web i društvene mreže održana je dvodnevna edukacija 
zaposlenika Saveza i članova Izvršnog odbora o pisanju za web i Facebook (vijest, priopćenje, opremanje 
sadržaja) te izradu i korištenje infografike, fotografije sa sloganom, video-zapisa. 
 
Savez DND je uspio zadržati sve postojeće zaposlenike u 2017. godini te je godina završena s 3 osobe 

zaposlene na neodređeno: Snježana Krpes, tajnica Saveza DND, Vesna Dimitrijević voditeljica računovodstva 

i Ana Kolobarić, poslovna tajnica. Na određeno je zaposleno 4 osoba (koordinatori i asistenti na projektima: 

Marina Žilić, koordinatorica programskih aktivnosti i prikupljanja sredstava, institucionalna podrška, Iva 

Mandić, koordinatorica projekata „Gradovi i općine-prijatelji djece“ i „Županije-prijatelji djece“, Lana Kassim, 

asistentica na projektima i voditeljica odnosa s javnošću, Karolina Grgić, asistentica na projektima Saveza, 

koordinatorica projekata „100 ljudi, 100 ćudi“ i „Participirajmo-uključivanje Dječjih vijeća u procese odlučivanja 

na EU razinama“. 
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Savez DND je tijekom 2017. godine koristio mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno 
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, za ukupno 3 osobe na poslovima asistenata na projektima i 
voditelja redizajna internetske stranice Saveza. 
 

 

ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP „DJETINJSTVO I DJEČJA PRAVA“ 

 

 
 

U Varaždinu je povodom 25. godišnjice osnivanja prvog Dječjeg foruma 1. i 2. prosinca održan znanstveno-
stručni skup „DJETINJSTVO I DJEČJA PRAVA“. Ovaj su skup, u gradu u kojem je upravo i osnovan prvi Dječji 
forum organizirali Koordinacijski odbor akcije „Grad Varaždin prijatelj djece“, Savez društava Naša djeca 
Hrvatske i Društvo Naša djeca Varaždin, a posvećen je pravu djeteta na kvalitetno djetinjstvo. Skup je otvoren 
nastupom Glazbene radionice pjevanja „Mali slavuji“ Društva Naša djeca Varaždin u Gradskoj vijećnici, nakon 
čega su prisutne sudionike, mahom prosvjetne djelatnike, psihologe i pedagoge te ostale stručnjake za dječja 
prava, pozdravili zamjenica gradonačelnika, Sandra Malenica, pročelnica Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti, Danijela Vusić i dopredsjednica Saveza DND, Sanja Škorić.  
 
Dubravka Novak, voditeljica Dječjeg foruma Varaždin prikazala je rad Dječjeg foruma Varaždin kroz 25 godina 
djelovanja. Plenarna izlaganja održale su prof. dr. sc. Andreja Brajša Žganec na temu „Socio-emocionalni 
razvoj i dječja prava“ , doc. dr. sc. Ivana Jeđud Borić na temu „Sudjelovanje djece – koncepti, konteksti i 
razumijevanja“ te voditeljica Dječjih foruma Hrvatske, Sanja Škorić koja je svojim izlaganjem „Oblici dječjeg 
sudjelovanja u Opatiji – gradu prijatelju djece“ predstavila koje se sve akcije i projekti provode u Opatiji i rad 
Saveza DND na području aktivne dječje participacije. U sekcijskom dijelu obrađene su raznovrsne teme i 
prezentirana najnovija dostignuća iz područja socio-emocionalnog razvoja dječjih prava, oblici dječjeg 
sudjelovanja u školi, obitelji, lokalnim zajednicama, suvremenog poučavanja o dječjim pravima iz Konvencije 
UN-a o pravima djeteta, odgoju i obrazovanju djece za volonterstvo, građanskog odgoja, održivog razvoja, kao 
i o dobrim praksama inkluzije ranjivih skupina djece. 
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IiII IIZLOŽBA „PUT OKO SVIJETA U 100 SLIKOVNICA““ 

 
 
Izložba slikovnica „Put oko svijeta u 100 slikovnica“ Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske povodom Dječjeg 
tjedna u Gradu Zagrebu i Međunarodnog dana djeteta postavljena je i otvorena u Galeriji Učiteljskog fakulteta, 
2. listopada 2017. i trajala je do 8. listopada 2017. 
 
Izložbu je otvorio dekan Učiteljskog fakulteta, gospodin Ivan Prskalo. Rad Saveza DND Hrvatske predstavila 
je tajnica Snježana Krpes, dok je ispred Ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba okupljene 
pozdravila Iva Slavković. Postav izložbe predstavio je likovni umjetnik i autor postava, Ivan Vitez. Otvorenje 
izložbe i današnje radionice svojim su dolaskom uveličala djeca iz OŠ Ivan Gundulić i OŠ Jabukovac. 
 
Na izložbi su prikazane slikovnice objavljene od 1950. do 1980. iz četrnaest zemalja svijeta koje posjeduje 
Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske u svom arhivskom fondu. Izložba „Put oko svijeta u 100 slikovnica“ je 
otvorena za sve građane u Dječjem tjednu. U sklopu izložbe održale su se i radionice ilustracije, dizajn-
produkta i slikovnice/dječje knjige kao likovno-kreativan poticaj djetetu. Posjetitelji izložbe na dar su dobili 
posebnu slikovnicu-putovnicu izložbe, tiskanu u 1000 komada, uz pomoć Grada Zagreba.  
 

 

PROJEKT "NEKA ODRASTANJE BUDE DJEČJA IGRA" 
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Savez društava Naša djeca Hrvatske i NIVEA su i 2017. godine nastavili s provedbom projekta društvene 
odgovornosti “Neka odrastanje bude dječja igra”. U sklopu tog projekta, NIVEA je donirala  150.000,00 kuna 
Savezu DND za projektne aktivnosti. Tema projekta društvene odgovornosti “Neka odrastanje bude dječja 
igra” 2017. bila je  pripovijedanje i posebno osmišljen program „Bajkaonica“. 
O važnosti pripovijedanja na predstavljanju projekta pričao je poznati glumac i pripovjedač Zijah Sokolović u 
posebno osmišljenom kutiću Bajkaonici. “Pripovijedanje je važan dio odrastanja svakog djeteta. Drago mi je 
što mogu podržati ovaj projekt jer sam svjestan važnosti pripovijedanja u svakodnevnom životu, a posebno 
me veseli što će djeca u posebno osmišljenim kutićima Bajkaonicama uz pomoć volontera Društava moći i 
sama sudjelovati u ovom svijetu priča”, rekao je Zijah Sokolović. 
Kako pripovijedanja nema bez pripovjedača, ovom projektom omogućena je edukacija 26 volontera iz 15 
Društava Naša djeca. Oni su kroz dva programa usvojili znanja i vještine pripovijedanja koje će provoditi u 
svom svakodnevnom radu s djecom. Uz edukacije, Društva su dobila potrebnu opremu za provođenje tih 
aktivnosti, a posebno osmišljeni kutak za pripovijedanje nazvan je Bajkaonica. Dizajn je osmislila dizajnerica i 
kostimografkinja Goranka Vlahović iz studija Pleat pls. Sastoji se od nekoliko ključnih elemenata – stolca, 
tepiha, lampe, vizuala projekta, posebne opreme za pripovjedača i dodatnog rekvizita Pu(T)ne torbe priča 
dizajnerice Tee Janković te šarenih jastučića za djecu. Posebnog ovog kutka je u njegovoj mobilnosti, što 
omogućava Društvima Naša djeca Hrvatske da program pripovijedanja provode u svojim lokalnim zajednicama 
izvan matičnog Društva (u vrtićima, školama, knjižnicama, bolnicama). 
U sklopu projekta pokrenut je kreativni nagradni natječaj na https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/bajkaonica . 
Na tom natječaju predstavljeno je 15 dječjih priča koje su nastale u sklopu prvih Bajkaonica. Potrošači su 
svojim glasovima najboljom proglasili priču Leopard i dječak Društva „Naša djeca“ Zabok koju je ilustrirala  
poznata dječja ilustratorica Ivana Guljašević Kuman. 
U studenom 2017. održan je i NIVEA mjesec pripovijedanja s nizom besplatnih Bajkaonica diljem Hrvatske. 
Kao poseban doprinos društvu i obiteljima diljem Hrvatske, u sklopu projekta izdan je priručnik za voditelje 
Bajkaonice. 
 
Edukacija za voditelje “Bajkaonica” u Društvima „Naša djeca“ 
 

https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/bajkaonica
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Savez društava Naša djeca Hrvatske 7. i 8. srpnja 2017. je održao u Termama Tuhelj u Tuheljskim Toplicama 
– edukaciju volontera u sklopu projekta društvene odgovornosti tvrtke NIVEA „Neka odrastanje bude dječja 
igra“, u znaku razvijanja pripovijedanja i interpretacija bajki, priča, pripovijedaka za djecu predškolske i 
osnovnoškolske dobi. Edukaciju su otvorile dopredsjednica Saveza Sanja Škorić i tajnica Saveza DND, 
Snježana Krpes. Uvodno predavanje edukacije „Bajkaonica“ održao je dr. sc. Branimir Mendeš s Filozofskog 
fakulteta u Splitu. Radionice su držale profesionalna pripovjedačica narodnih priča i bajki, Jasna Held, dramska 
pedagoginja Ksenija Rožman i odgajateljica i lutkarica Zvjezdana Balija. 
 
Kao rezultat kreativnih seminara, DND-ovi čiji su volonteri sudjelovali na edukaciji dobili su u vlasništvo tzv. 
mobilni kutić za pripovijedanje „Bajkaonicu“ s kostimom i osnovnim rekvizitima za pripovjedača, interaktivnom 
igrom “Puna torba priča” te priručnikom za voditelje i organizatore “Bajkaonice”. Buduća aktivnost može se 
provoditi i izvoditi u prostorijama Društva „Naša djeca“, kao i u školama, vrtićima, knjižnici, javnom prostoru, u 
bolnici.  
 
 
 
 
Završna svečanost projekta 
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Dana 5. prosinca 2017. predstavljanjem limitiranog izdanja ilustrirane slikovnice “Leopard i dječak” u 
prostorima Muzičke akademije u Zagrebu, završio je projekt društvene odgovornosti “Neka odrastanje bude 
dječja igra” za 2017. godinu kojem je glavna tema bila pripovijedanje, a koji su NIVEA i Savez društava Naša 
djeca Hrvatske proveli već četvrtu godinu u mnogim gradovima i općinama u Hrvatskoj. 
 
Poznata hrvatska ilustratorica i animatorica Ivana Guljašević Kuman oživjela je svojim maštovitim ilustracijama 
leoparda i dječaka Zvonkeca, a glumac Zijah Sokolović dao im je glas i ispričao njihovu priču o prijateljstvu. 
Teatar Poco Loco, umjetnička organizacija ekskluzivno je za prisutne udahnula život glavnim protagonistima 
priče, leopardu i dječaku Zvonkecu. 
 
Projekt je odlično promoviran u brojnim nacionalnim i lokalnim medijima (RTL prilozi s početka projekta i 
završnog događanja, razni portali za roditelje i djecu, gradski/općinski portali i listovi, mrežne stranice Saveza 
i osnovnih Društava „Naša djeca“ koja su bila uključena u projektne aktivnosti).  
 

KULTURNI SADRŽAJI I DJEČJE STVARALAŠTVO 

 
Nagrada Grigor Vitez za najuspješnija literarna i likovna ostvarenja u knjigama za djecu u 2017. 
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Savez društava Naša djeca Hrvatske, osnivač i organizator najstarije dječje književne Nagrade u Hrvatskoj  i 
2017. je godine uručio prestižnu nagradu „Grigor Vitez“ za najbolja ostvarenja u dječjoj književnosti i ilustraciji 
u 2016. godini. Svečana dodjela Nagrade održana je 21. ožujka 2017. godine u KD Vatroslav Lisinski (Mala 
dvorana). Scenski program izvela je umjetnička organizacija „Kazalište prijatelj“ kolažom dijelova i odlomaka 
iz predstave „Grigor Vitez: Igra se nastavlja“. U 2016. godini u konkurenciji je bilo ukupno 92 knjige iz produkcije 
28 nakladnika. 
Nagrade za 2016. godinu uručene su: Ani Đokić za književni tekst za djecu u knjizi „BAO BAOBAB I MALA 
KIBIBI” Knjiga u centru, Zagreb; Sanji Pilić za književni tekst za mladež u knjizi „POŠALJI MI PORUKU!” 
Mozaik knjiga, Zagreb; Ani Kadoić za ilustracije za mlađu dob djece u slikovnicama “ŠTO RADE ODRASLI” i 
“PETAR I TRAMVAJ” Kašmir promet, Zagreb; Marseli Hajdinjak za ilustracije za stariju dob djece u slikovnici 
“SLAVUJ” Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb. 
 
Uz nagrade dodijeljene su i Pohvale Nagrade „Grigor Vitez” za 2016.: Vandi Čižmek, Ivani Guljašević Kuman, 
Tihomiru Horvatu, Igoru Knižeku, Željki Mezić, Nadi Mihelčić (posthumno), Tomislavu Torjancu, Ivanu Vitezu, 
Piki Vončini, Aljoši Vukoviću i Hrvatskom društvu književnika za djecu i mlade. 
 
Odluku o dobitnicima nagrada i pohvala Nagrade „Grigor Vitez” za 2016. godinu donijelo je Stručno 
povjerenstvo u sastavu: Ludwig Bauer, književnik, predsjednik Povjerenstva, doc.dr.sc. Marina Gabelica, 
dopredsjednica Povjerenstva, Andrea Petrlik Huseinović, ilustratorica, Sanja Polak, književnica, Snježana 
Krpes, prof. dipl. komparatist, tajnica Nagrade i Marina Žilić, magistra komparativne književnosti, 
koordinatorica Nagrade. Službeno obrazloženje Nagrade “Grigor Vitez” za 2016. možete vidjeti ovdje. 
 
21. Smotra dječjeg stvaralaštva „Radost, igra i stvaralaštvo djece“ 
 

http://www.savez-dnd.hr/wp-content/uploads/2017/03/final_-Obrazloženje-NGV-za-2016..pdf
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U Poreču je od 20.-22.10.2017. na Smotri dječjeg stvaralaštva „Radost, igra i stvaralaštvo djece“ boravilo oko 
250 djece iz 20 Društava: Bakra, Čakovca, Čazme, Karlovca, Koprivnice, Kutine, Križa, Lekenika, Našica, 
Ogulina, Požege, Pule, Rajića, Ravne Gore, Stubičkih Toplica, Šibenika, Tuhlja, Umaga, Varaždina, Zaboka. 
Društvo „Naša djeca“ Poreč potpomognut Gradom Porečom i Pučkim otvorenim učilištem otvorio im je vrata 
Porečkog kazališta, a zahvaljujući porečkim obiteljima djeca su boravila kod svojih vršnjaka. Smotre, koje od 
1996. godine organizira Savez, svake godine u drugom gradu, nemaju natjecateljski karakter već im je cilj da 
djeca pokažu svoja stvaralačka dostignuća u radionicama DND. Stručno povjerenstvo koje pratilo izvedbe 
radilo je u sastavu: Ksenija Rožman, Desanka Virant, Sanja Pančevski Tich, Marina Dželalija i Eugen Vrzić te 
je u razgovoru s voditeljima dalo korisne savjete za umjetnički i pedagoški rad s djecom.   
 
U okviru Smotre postavljena je i otvorena izložba dječjih radova likovnih i kreativnih skupina iz 10 DND. Izložbu 
je postavila Marina Dželalija uz pomoć volontera i volonterki DND-a, a otvorio Eugen Varzić. U svečanom 
programu otvaranja Smotre sudjelovala su djeca iz porečke Osnovne škole Poreč, Talijanske osnovne škole 
Bernardo Parentin, Umjetničke škole i Udruge mladih USB. Goste Smotre su pozdravili dopredsjednica DND-
a Poreč Divna Radola, porečki gradonačelnik Loris Peršurić, zamjenica istarskog župana Sandra Čakić Kuhar 
i dopredsjednica Saveza DND Sanja Škorić. Na pozornicu 21. smotre je izašlo 20 DND-a koji su se predstavili 
s 27 točaka. Na zatvaranju Smotre u revijalnom dijelu predstavljene su najoriginalnije točke iz programa, a 
okupljene su pozdravile predsjednica DND-a Poreč Sonja Kotur Lovreković i tajnica DND-a Snježana Lehman. 
Ukupno je u organizaciji i izvedbi smotre sudjelovalo oko 650 odraslih i djece. Donatori i sponzori: Valamar, 
Plava laguna, Turistička zajednica grada Poreča, Vita leva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u 
okviru institucionalne podrške Savezu DND.  
 
Koordinatori Smotre u Savezu DND: Marina Žilić, Dario Petračić, Lana Kassim, Ana Kolobarić i Snježana 
Krpes.   
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HUMANITARNE AKCIJE, PREVENTIVNI PROJEKTI I SOCIJALNA SKRB ZA UGROŽENU DJECU 

 
Projekt „100 ljudi, 100 ćudi“ 
 

 
 

Ako djecu educiramo za razbijanje predrasuda i stereotipa prema svojim vršnjacima, za mir i nenasilno 
rješavanje sukoba te ih usmjeravamo kreativnim, preventivnim i strukturiranim sadržajima, djeca će u svojim 
vršnjacima umjesto svađa i sukoba pronalaziti prijatelje i suradnike.  S tim ciljem projekt “100 ljudi, 100 ćudi” 
Savez društava Naša djeca Hrvatske provodi u partnerstvu s osnovnim školama: OŠ Dr. Jure Turića, Gospić, 
OŠ Ljube Babića, Jastrebarsko, OŠ Josip Pupačić, Omiš, OŠ Nikola Tesla, Vinkovci i s Društvom „Naša djeca“ 
Vinkovci.  
 
Projekt je odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru “Natječaja 
prevencija nasilja nad i među djecom i mladima”. U okviru projekta održana je edukacija „100 ljudi, 100 ćudi“ 
za voditelje/mentore iz osnovnih škola-partnera na projektu i Društava Naša djeca-suradnika na projektu 10. i 
11. veljače 2017. godine u Zagrebu. Edukaciju su vodile dopredsjednica Sanja Škorić iz DND-a Opatija i 
dramski pedagog Zvjezdana Balija iz DND-a Zabok. Dvadeset i jedan sudionik iz Gospića, Jastrebarskog, 
Omiša i Vinkovaca je prošao kroz niz komunikacijski vježbi, igri, meditacija i rasprava kako bi kasnije što bolje 
proveli aktivnosti s djecom u sklopu radionica „100 ljudi, 100 ćudi.“  
 
Nakon edukacije voditelji su održali 20 radionica za djecu i mlade na temu antidiskriminacije, stereotipa, 
predrasuda i uvažavanja različitosti i nenasilnog rješavanja sukoba kako bi se djecu educiralo o važnosti 
prevencije nasilja. Osim radionica za djecu, u školama koje sudjeluju u projektu, postavljeno je 5 “sandučića 
povjerenja” u koje su djeca mogla ostavljati svoje poruke za prijavu nasilja od strane svojih vršnjaka. 
 
Savez DND je pokrenuo kampanju za dječje slogane protiv nasilja, a škole napravile nekoliko video-uradaka 
na temu prevencije nasilja. Najoriginalniji slogan izabran je u OŠ Ljube Babića Jastrebarsko „Ugodnija je klima 
kad smo bolji prema svima“. Postignuta je i zapažena vidljivost projekta u nacionalnim i lokalnim medijima. O 
edukaciji nastavnika i mentora izvijestila je gospođa Višnja Biti u sklopu emisije „Savjetovalište“ Hrvatskog 
radija 20. ožujka 2017. dok je koordinatorica projekata u Savezu DND, Lana Kassim, gostovala je u emisiji 
“Svakodnevno” na Z1 televiziji gdje je predstavila projekt “100 ljudi, 100 ćudi”.“  
 
Koordinatorice projekta: Marina Žilić i Lana Kassim.  
 
Kumstvo 
 

Ova kontinuirana akcija Saveza DND i suradničke austrijske organizacije, Rettet das Kind, nastavljena je i u 
2017. godini. U toj akciji austrijski građani, u svojstvu kuma određenog djeteta, doznačuju preko Saveza DND-
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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. U 2017. godini kumstvom je bilo obuhvaćeno 22 djeteta iz Hrvatske, a pomoć je iznosila 
ukupno 6.795,57 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. 
 
 
 
 
 
 
NIVEA – Božićno darivanje 
 

 
 

Zahvaljujući uspješnoj suradnji s NIVEA tvrtkom krajem godina NIVEA djelatnici uključili su se u akciju „Božićno 

darivanje“ te tom prigodom darovali 53 djece slabijeg imovinskog statusa, a koje su korisnici programa 

Društava Naša djeca (iz 11 Društava). Koordinator akcije: Dario Petračić.  

 

MEĐUNARODNA SURADNJA 

 
Savez društava Naša djeca Hrvatske u 2017. surađivao je s Europskom mrežom gradova prijatelja djece i 
Eurochildom (međunarodnim organizacijama čiji je član) te Zvezom prijateljev mladine Maribor i Slovenije s 
kojima se radili na pripremi dva europska projekta. 
 

II. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ SAVEZA U 2017. 

 
Statistički pokazatelji o Savezu društava Naša djeca Hrvatske 
 
Prema dostavljenim upitnicima iz Društava Naša djeca, za 2017. godinu evidentira se sljedeće brojčano stanje 
u tijelima Saveza DND, programskim odborima te zaposlenima u Stručnoj službi Saveza: 
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- 88 osnovnih Društava Naša djeca djeluju u gradovima i općinama na području 20 županija i Grada Zagreba, 
do dana izvještavanja nisu svi dostavili podatke za novi mandat. 
- 100 član/ica ima Skupština Saveza DND Hrvatske (88 DND-a i 12 pojedinaca), s tim da nisu svi dostavili 
podatke o svojim članovima/icama u novom mandatu Saveza DND, premda DND aktivno djeluju. 
- 9 članova/ica Izvršnog odbora – koje čine predsjednica Saveza te 8 predstavnika/ica iz DND-a i članova-
pojedinaca 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 
- 3 djelatnika/ica u Stručnoj službi Saveza DND-a, 1 programska koordinatorica, 3 projektne koordinatorice, 1 
asistent na projektima (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) 
- 1 volonterka na poslovima promocije i odnosa s javnošću 
- u Izvješću o volontiranju u 2017. godini Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
prijavljeno je 38 volontera Saveza koji su u 2017. godini ostvarili 1805 volonterskih sati. 
 
Komunikacija s osnovnim DND-a 
 
Stručna služba Saveza na različite načine, telefonski, e-poštom, faksom i poštom obavljala je 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 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 
pružana im je stručna edukacija za provedbu projekata s djecom i za djecu. 
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. 
Posebno je bila intenzivna komunikacija s DND putem društvenih mreža. Velik broj DND redovito su u Savez 
dostavljala izvješća o svojim tjednim aktivnostima koje su postavljane na mrežne stranice Saveza te je Savez 
dijelio aktivnosti DND na svojim mrežnim stranicama i u newsletteru. 
 
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 2017. godini do trenutka izvještavanja nas je izvijestilo više od 25 DND svojim 
godišnjim, mjesečnim, periodičkim i tjednim izvješćima, a statističke podatke dostavilo 23 Društva. 
Izvještavanje Društava o pojedinim akcijama i aktivnostima koja Savez objavljuje svakodnevno na svojim 
mrežnim stranicama kontinuirano raste svake godine. 
 

SKUPŠTINE SAVEZA DND HRVATSKE U 2017. GODINI 

 
Skupština Saveza društava Naša djeca Hrvatske, travanj 2017. 
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U Zagrebu 22.travnja 2017. održana je prva tematska i izvještajna Skupština Saveza DND u 2017. godini na 
kojoj je sudjelovalo 50-ak članova iz DND-ova. Skupštinu je vodila predsjednica Saveza DND-a, prof.dr.sc. 
Aida Salihagić Kadić, dok je drugi dio moderirala dopredsjednica Saveza DND-a, Sonja Borovčak. 
Glavna tema ovogodišnje Skupštine bila je „Pravo djeteta na privatnost kao temeljno pravo“, a vezana je uz 
kampanju podizanja svijesti o zaštiti osobnih podataka i prava na privatnost. O ovoj temi, kako postupiti u 
situacijama s kojima se svakodnevno susreću u DND-ovima i kako zaštiti djecu ispričala nam je gospođa 
Marija Pušić, savjetnica iz Agencije za zaštitu osobnih podataka. Podijeljena je i brošura na ovu temu, te je 
prikazan isječak iz edukativnog  filma „Tko se to šali s mojim podacima?“. U programskom dijelu osvrnuli smo 
se i na aktualnosti u radu Saveza i osnovnih Društava Naša djeca te na predstojeće aktivnosti. Od aktualnosti 
izdvojene su teme vezane uz prava i obveze članova, kao i važnosti kvalitetne komunikacije između Saveza 
DND, kao krovne udruge i osnovnih Društava Naša djeca.  
U drugom dijelu Skupštine Jadranka Lakuš, članica Izvršnog odbora, podnijela je Izvještaj za 2016. godinu, a 
Renata Dolenec, predsjednica Nadzornog odbora, podnijela je Financijski završni izvještaj te izvijestila da je 
Savez DND završio 2016. godinu pozitivnim rezultatom. Oba izvještaja su usvojena od članova Skupštine. 
Ovu Skupštinu svojim su izvedbama uljepšale djevojčice Vlatka Pačarić koja je u ime članova i članica Dječjeg 
foruma „Osmijeh“ iz Slatine izvela monolog Anne Frank, te Dorotea Dolenec koja je svojim izvedbama na gitari 
„El Amable“ Jose Ferrer, „Svitanje“ Vladimira Bednjanca i „Pluma in ventum“, koju je sama skladala, oduševila 
prisutne. 
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Skupština Saveza društava Naša djeca Hrvatske, prosinac 2017. 
 

 
 
Tematska i izvještajno programska skupština Saveza DND Hrvatske održana je u 16. prosinca 2017. Na 
Skupštini je sudjelovalo 40-ak članova iz DND-ova, a vodile su je predsjednica Saveza DND Hrvatske, prof. 
dr. sc. Aida Salihagić Kadić i dopredsjednica Saveza DND, gospođa Sonja Borovčak. 
 
Skupštinu su otvorile djevojčice iz DND-a Jastrebarsko, Barbara Golub, Petra Kovačić, Gabrijela Kambić i 
Lorena Ivančić. One su nam ispričale bajku koja je nastala u Bajkaonici DND-a Jastrebarsko s voditeljicama 
Nikolinom Luketić i Martinom Tunuković u okviru projekta „Neka odrastanje bude dječja igra“. Ova Skupština 
je također bila i prilika za edukaciju članova Društava „Naša djeca“ koju je održao komunikacijski stručnjak iz 
Panda komunikacija, gospodin Milan Koštro na temu „Zagovaranje, lobiranje i vidljivost“ na praktičnom 
primjeru akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“. Naučili smo i dobili korisne savjete o nač inu predstavljanja 
rada svojih Društava u medijima, jačanju vidljivosti rada u medijima te lobiranju i zagovaranju dječjih prava u 
lokalnim zajednicama. 
 
Skupština je završila usvajanjem Programa rada Saveza DND za 2018. i Financijskog plana Saveza za 2018.. 
Sudionici su dobili i darove, pobjedničku slikovnicu na NIVEA natječaju u sklopu projekta Neka odrastanje 
bude dječja igra, “Leopard i dječak” i kišobrane s logotipom akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“. 
 

 

SURADNJA SAVEZA DND S NADLEŽNIM TIJELIMA  

I SRODNIM ORGANIZACIJAMA, USTANOVAMA I UDRUGAMA 

 
Suradnja s javnim organizacijama, ustanovama i udrugama 
 
Savez je u ostvarivanju svojih godišnjih akcija i aktivnosti nastavio već uspješnu višegodišnju suradnju s 
mnogim državnim tijelima, institucijama, ustanovama, udrugama, organizacijama i tvrtkama. 
 

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske kao krovna udruga kontinuirano surađuje s 89 Društava Naša djeca, a 
2017. je ostvario pojačanu suradnju s DND-ima koja imaju Dječje forume i Dječja vijeća na aktivnostima jačanja 
participacije djece u lokalnoj zajednici. Pojačana je bila i suradnja s DND Vinkovci u pripremi i realizaciji 13. 
Susreta Dječjih vijeća Hrvatske, zatim s DND Poreč na realizaciji 21. Smotre dječjeg stvaralaštva, s 15 
Društava Naša djeca, sudionicima u projektu „Neka odrastanje bude dječja igra“ i realizaciji programa 
„Bajkaonica“. 
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Savez usko surađuje s Hrvatskim društvom za socijalnu i preventivnu pedijatriju, Uredom UNICEF-a za 
Hrvatsku, Hrvatskom zajednicom županija, Udrugom gradova, Udrugom općina, Gradom Zagrebom i Gradom 
Velikom Goricom na akciji „Gradovi i općine-prijatelji djece“. Na akciji „Za osmijeh djeteta u bolnici“ Savez 
surađuje s Hrvatskim društvom za socijalnu i preventivnu pedijatriju i Pedijatrijskim društvom Hrvatske udruge 
medicinskih sestara, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
te Ministarstvom znanosti i obrazovanja. S Udrugom gradova u 2017. pojačana je suradnja na programu 19. 
Susret Dječjih foruma Hrvatske te konferenciji za lokalne uprave i samouprave od 11.-13.9.2017. u Rapcu, 
gdje su predstavljeni primjeri dobre prakse akcije „Gradovi i općine-prijatelji te potpisan Sporazum o suradnji. 
S Udrugom općina, osim kontinuirane suradnje na akciji „Gradovi i općine-prijatelji djece“ ostvarena je suradnja 
povodom izlaganja teme „Ekonomski aspekti ulaganja u djecu“ na Skupštini Udruge općina s kako bi se 
motivirale općine na uključivanje u akciju i važnost ulaganja u djecu. 
 
S Hrvatskom zajednicom županija kontinuirano se surađivalo na projektu „Županije-prijatelji djece“ i to na 
animaciji županijskih uprava da se uključe u projekt „Županije-prijatelji djece“. Ostvareni su radni posjeti 
županijama, 2 svečana potpisivanja Sporazuma o suradnji i podršci projektu „Županije-prijatelji djece“ u 
Šibeniku i Čakovcu te 1 okrugli stol za županijske koordinatore u Zagrebu. 
 
S Uredom UNICEF-a, osim kontinuirane suradnje na akciji „Gradovi i općine-prijatelji djece“, od kraja 2016. do 
kraja 2017. provodile su se aktivnosti projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u ostvarivanju prava 
djeteta“ kojim je revidirana metodologija akcije „Gradovi i općine – prijatelja djece“ i u kojem se radilo na 
strateškom planiranju akcije (čime je ostvarena i nova suradnja s tvrtkom MAP savjetovanje na radionici 
strateškog planiranja akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“).  
 
S Hrvatskom novinarskim društvom uspostavljen je kontakt vezan uz inicijativu „Novinar – prijatelj djece“. U 
ovom razdoblju pojačano se lobiralo i slalo pisma namjere medijima o namjeri ukidanja institucije 
Pravobranitelja za djecu što je ostvareno u okviru članstva Koordinacije udruga za djecu. 
 
S Volonterskim centrom Zagreb surađivalo se na okupljanju volontera za volonterske akcije „Obojimo osmijeh 
djeteta u bolnici“ kojima su djeci uljepšani interijeri bolnica u kojima borave u bolnici Sestre Milosrdnice u 
Zagrebu i u Gornjoj Bistri. Akcije su provedene u suradnji s volonterima iz Veleposlanstva Kraljevine 
Nizozemske i TV Novom u okviru projekta korporativnog volontiranja.  
 
S Učiteljskim fakultetom iz Zagreba, odnosno Galerijom Učiteljskog fakulteta organizirane su izložba i radionice 
za djecu „Put oko svijeta u 100 slikovnica“. 
 
Djelatnici Saveza dodatno su se educirali za pisanje projekata i prikupljanje sredstava na edukacijama koje je 
organizirala INAspajalica – inicijativa za udruge koja pruža edukacije za civilni sektor u sklopu društveno 
odgovornog poslovanja. 
 
S međunarodnom organizacijom Eurochild i Društvom „Naša djeca“ Opatija surađivalo se na pripremi  
međunarodne konferencije za djecu koja će se održati u Opatiji u listopadu 2018.   
 
Udruga „Korak po korak“ predstavila je Strategiju za djecu na primjeru Grada Sveti Ivan Zelina na konferenciji 
„Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djece“ održanoj u rujnu 2017. u Vinkovcima, a Savez DND 
kampanju za 17. globalnih ciljeva i projekt „100 ljudi, 100 ćudi“ na konferenciji Udruge „Korak po korak“ na 
temu prevencije nasilja među djecom.  
 
Brojne akcije s djecom i za djecu tijekom 2017. godine prenosile su: TV Nova, Hrvatska radiotelevizija, 
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Televizija Z1, Vinkovačka televizija, TV Jabuka, RTL. 
 
Javni sektor (ministarstva, uredi, uprave, agencije, odgojno-obrazovne, zdravstvene, kulturne ustanove) 

Sudionike 19. Susreta Dječjih foruma Hrvatske prilikom dolaska u prostorije Vlade RH i Sabora RH pozdravili 
su njihovi predstavnici koji su ih upoznali sa svojim redovnim djelatnostima. Saborski odbor za obitelj, šport i 
mladež podržao je tematsku sjednicu djece iz Dječjih foruma sa saborskim zastupnicima i 2017. godine. 
 
Resorna ministarstva: za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku; zdravstvo; znanosti i obrazovanje; 
kulturu podržali su projekte „100 ljudi, 100 ćudi“, „Dječja vijeća“, „Za osmijeh djeteta u bolnici“, „Dječji forumi“, 
i „Nagrada Grigor Vitez“. Suradnja je ostvarena i na praćenju akcijskih planova provedbe Nacionalne strategije 
za prava djece u RH u razdoblju od 2014.-2020. 
 
Ured Pravobraniteljice za djecu podržao je 19. Susret Dječjih foruma Hrvatske, a predstavnica Ureda 
sudjelovala je i na 13. Susretu Dječjih vijeća gdje je i održala jednu radionicu s dječjim vijećnicima o dječjoj 
participaciji. 
 
Skupština Grada Zagreba već je tradicionalno podržala Savjetovanje akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ 
koje se svake godine održava u prostorijama Starogradske vijećnice, a Gradski ured za obrazovanje, kulturu i 
šport Grada Zagreba podržao je akcije „Grad Zagreb-prijatelj djece“ i održavanje Dječjeg tjedna u Gradu 
Zagrebu, izložbu slikovnice „Put oko svijeta u 100 slikovnica“, dodjelu Nagrade „Grigor Vitez“. Gradski ured za 
zdravstvo Grada Zagreba također je potpomogao projekt „Obojimo osmijeh djeteta u bolnici“. 
 
Kuća Europe podržala je 19. Susret Dječjih foruma Hrvatske. Predstavnike dvanaest Dječjih foruma u Kući 
Europe gospođa Đana Petračija upoznala je s radom Europske unije. 
 
Trideset i devet bolnica/dječjih odjela sudjeluje u akciji „Za osmijeh djeteta u bolnici“ te je kontinuirano promiču 
i podržavaju. Klinika za dječje bolesti Zagreb već tradicionalno podupire savjetovanja za koordinatore u 
bolnicama te je 2017. podržala i Savjetovanje „Djeca s teškoćama u razvoju u bolnici“ besplatnim osiguranjem 
dvorane za navedena događanja. 
 
Četiri partnerske škole sudjelovala su u 2017. na projektu „100 ljudi, 100 ćudi“ i njihovi su se djelatnici educirali 
za sprečavanje nasilja i promociju nenasilja među školskom djecom. S ukupno desetak škola s područja Grada 
Zagreba uspostavljena je suradnja u organizaciji 19. Susreta DF, zatim radionicama i izložbi „Put oko svijeta 
u 100 slikovnica“ te u akciji „Grad Zagreb-prijatelj djece“ (Naj-akcije za Grad Zagreb). Desetak partnerskih 
škola iz cijele RH dale su Savezu svoje suglasnosti i potpisane izjave o partnerstvu za prijavu projekata za 
europske natječaje (“Kultura i mladi”,#Dram(u)uzaj, Ministarstvo kulture (Europski socijalni fond) i projekta 
“Različitosti ne čine razliku” u okviru programa Justice Programme: for action grants 2016: victims of gender-
based violence). 
 
Predstavnici Agencije za zaštitu osobnih podataka predstavili su zakonske obveze i najčešće primjere 
zlouporabe osobnih podataka na prvoj Tematskoj i izvještajnoj skupštini Saveza u travnju 2017. Predstavnica 
Agencije za odgoj i obrazovanje izlagala je temu „Tradicija i poduzetništvo“ na 11. Susretu gradova i općina-
prijatelja djece. Istoj Agenciji podnesena je i prijava za verifikaciju programa „Bajkaonica“. 
 
Hrvatski centar za dječju knjigu i 2017. godine je podržao Nagradu „Grigor Vitez“.  
 
Jedinice lokalne uprave i samouprave (gradovi, općine, županije) 
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Godina 2017. završila je s 113 gradova i općina, uključenih u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“. Te je 
godine ostvarena pojačana suradnja i partnerstvo s gradovima/općinama koji su se ocjenjivali za dobivanje 
statusa grad/općina-prijatelj: Petrinja, Sračinec, Ludbreg, Lepoglava, Lokve.   
 
Pojačana suradnja i partnerstvo s gradovima Vinkovcima ostvarena je prilikom organizacije konferencije  
„Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta“ i 13. Susreta Dječjih vijeća Hrvatske, s Gradom 
Porečom u organizaciji 21. Smotre dječjeg stvaralaštva, s Općinom Stubičke Toplice u realizaciji programa 11. 
Susreta gradova i općina-prijatelja djece na temu „Tradicija i poduzetništvo“, s Gradom Varaždinom u realizaciji 
znanstveno-stručnog skupa „Djetinjstvo i dječja prava“, s koordinatorima iz gradova i općina u pripremama 
strateškog planiranja akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“. 
 
S 10 županija uključenih u projekt „Županije-prijatelji djece“ stalno se komuniciralo u 2017. godini, svečano su 
potpisana 2 Sporazuma o suradnji i partnerstvu na provođenju projekta „Županije-prijatelji djece“, a 
predstavnici osam županija odazvali su se pozivu na okrugli stol za koordinatore za prihvaćanje kriterija 
projekta „Županije-prijatelji djece“. Navedeni okrugli stol pomogla je realizirati Zagrebačka županija.  

 
Privatni sektor 

Tvrtka Beiersdorf Hrvatska surađivala je sa Savezom na realizaciji projekta „Neka odrastanje bude dječja igra“ 
u 2017. dok je za praćenje provedbe aktivnosti projekta bila zadužena tvrtka Dialog komunikacije iz Zagreba. 
 
S tvrtkom „Panda komunikacije“ ostvarena je suradnja na redizajnu weba Saveza i edukaciji za stvaranje 
sadržaja za web i Facebook Saveza. 
 
Marketinška agencija „Ambrela komunikacije“ angažirana je na preliminarnoj razradi kampanje „Reci DA“ za 
uređenje dnevnih boravaka u bolnicama u okviru akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“. 
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NAGRADE I PRIZNANJA SURADNICIMA SAVEZA DND HRVATSKE  

 

 
U prostorijama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 20. studenog 2017. godine, 
održana je svečana dodjela Nagrade za promicanje prava djeteta u 2017. godini. 
 
Dobitnik Nagrade za životno djelo je prof.dr.sc. Josip Grgurić čija je posebna zasluga kao koordinatora 
UNICEF-ovih zdravstvenih programa u Hrvatskoj doprinos razvoju programa „Rodilište – prijatelj djece“, razvoj 
modela grupa za podršku dojenju te promocija i dugogodišnja potpora akcijama „Za osmijeh djeteta u bolnici“ 
i „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Njegova velika upornost i želja da se ostvare ciljevi kojima se postiže bolja 
zdravstvena skrb za svako dijete osigurali su realizaciju i provođenje brojnih zdravstvenih i socijalnih programa 
u RH kojima se postižu dobrobiti na korist djece, ali i cijele društvene zajednice. 
 
Brojne nagrade za volonterski rad i doprinos tijekom 2017. godine dobili su i članovi-volonteri iz Društava 
„Naša djeca“. Čestitke! 
 
 

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. Tijekom godine ostvarena su brojna gostovanja i nastupi vezani uz projekte: „Za 
osmijeh djeteta u bolnici“, „Neka odrastanje bude dječja igra“, „Dječji tjedan“, „Nagrada „Grigor Vitez“, „100 
ljudi, 100 ćudi“, Susret Dječjih foruma i Susret Dječjih foruma u Hrvatskom saboru, izložba „Put oko svijeta u 
100 slikovnica“, Savjetovanje akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, „Županija-prijatelj djece“, i to u 
sljedećim medijima i emisijama: Hrvatskoj radio televiziji (emisije „Dobro jutro, Hrvatska“, Regionalni dnevnik, 
radijske emisije „Savjetovalište“, Z1 televiziji u emisiji „Svakodnevno“, Vinkovačkoj televiziji i radiju, Radio KAJ) 
kao i na brojnim lokalnim i regionalnim portalima. 
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- Redovno se dopunjavala web i Facebook stranica Saveza DND s aktualnim informacijama o radu Saveza i 
osnovnih društava, a Facebook stranica iz dana u dan bilježi sve veći broj posjetitelja, a raste broj i Newsletter 
pretplatnika. 
- Ovisno o pribavljenim namjenskim sredstvima iz projekata, Savez DND je tiskao promotivne i informativne 
materijale za pojedine aktivnosti. 
 
Izdane su sljedeće publikacije, bilteni, glasnici, letci: 
- „Gradovi i općine – prijatelji djece“ – programska knjižica, u nakladi 200 primjeraka. 
- „Djeca s teškoćama u razvoju u bolnici“ – stručni tekstovi s tematskog savjetovanja „Za osmijeh djeteta u 
bolnici“, u nakladi 600 primjeraka. 
- Katalog izložbe „Put oko svijeta u 100 slikovnica“ u nakladi 200 primjeraka. 
- Slikovnica-putovnica izložbe „Put oko svijeta u 100 slikovnica“ u nakladi 1000 primjeraka. 
- Glasnici akcija: „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici“, u nakladi 800 primjeraka. 
- „Leopard i dječak“ – slikovnica u nakladi 300 primjeraka. 
- „Bajkaonica. Pričaonica i igraonica u društvima „Naša djeca“ – priručnik za voditelje“ u nakladi 145 primjeraka. 
 

STATUTARNE OBVEZE I NADLEŽNOSTI SAVEZA DND-A 

 
Skupštine Saveza društava Naša djeca Hrvatske 
 
U Zagrebu 22. travnja 2017. održana je prva tematska i izvještajna Skupština Saveza DND u 2017. na temu 
„Pravo djeteta na privatnost kao temeljno pravo“ te su na Skupštini usvojeni Izvještaj o radu i Financijski 
izvještaj Saveza za 2016. Druga Skupština je održana 16. prosinca 2017. na teme zagovaranja, lobiranja i 
vidljivosti rada za djecu i akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ te su na Skupštini usvojeni Program rada i 
Financijski plan Saveza za 2018. Godinu. 
 
Sjednice Izvršnog odbora 
 
U 2017. godini održane su četiri sjednice Izvršnog odbora: 
 
3. sjednica: održana 25. siječnja 2017. Dnevni red: Osvrt na stanje u Savezu DND od prošle do ove sjednice; 
Izvještaji o projektima Saveza; Prvi prijedlozi i priprema redovne tematske i izvještajno-programske Skupštine 
Saveza DND-a, proljeće 2017.; Pregled Kalendara aktivnosti Saveza DND u 2017.; Prvi prijedlozi za 
ovogodišnju Ljetnu školu Saveza DND-a; Aktualnosti iz područja rada udruga. Informacije. Razno. 
 
4. sjednica: održana 13. travnja 2017. Dnevni red: Osvrt na stanje u Savezu DND od prošle do ove sjednice; 
Izvještaji o projektima Saveza; Prijedlog Izvještaja o radu Saveza DND-a za 2016.; Prijedlozi Strateškog plana 
prikupljanja sredstava Saveza za 2017.-2020. i Komunikacijskog plana 2017.-2020.; Završne pripreme 
redovne tematske i izvještajno-programske Skupštine Saveza DND-a, 22.4. 2017.; Pregled Kalendara 
aktivnosti Saveza DND u 2017.; Aktualnosti iz područja rada udruga. Informacije. Razno. 
 
5. sjednica: održana 26. rujna 2017. Dnevni red: Informacije o kadrovskom i financijskom stanju Saveza DND 
na dan sjednice; Kraća izvješća o provedenim aktivnostima Saveza od prošle do ove sjednice: edukacija za 
projekt „Neka odrastanje bude dječja igra“, „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta“, 
akcija „Gradovi i općine-prijatelji djece“, projekt „Županija-prijatelji djece“, 100. svečana sjednica Središnjeg 
KO-a akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“, 19. Susret Dječjih foruma Hrvatske u Zagrebu, 13. Susret Dječjih 
vijeća Hrvatske u Vinkovcima, projekt „100 ljudi, 100 ćudi“; Kraća izvješća o projektima u tijeku: „Neka 
odrastanje bude dječja igra“, izložba „Put oko svijeta u 100 slikovnica“, Dječji tjedan 2017., tekuće aktivnosti u 
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okviru akcija „Gradovi i općine-prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici“, „11. Susret gradova i općina-
prijatelja djece“ Stubičke Toplice,  21. Smotra dječjeg stvaralaštva u Poreču; Prikaz dosad ponuđenih projekata 
Saveza DND i partnera, kao i projekata u pripremi/i planiranih na objavljene natječaje; Prvi prijedlozi za 
Program rada Saveza u 2018. godini; Kalendar aktivnosti Saveza DND u predstojećem razdoblju; Prijedlozi  
datuma, tema i načina rada za održavanje redovne Skupštine Saveza DND, prosinac 2017.; Ostale 
informacije, pitanja, prijedlozi, razno. 
 
6. sjednica: održana 7. prosinca 2017. Dnevni red: Osvrt na stanje u Savezu DND od prošle do ove sjednice; 
Izvještaji o projektima Saveza; Završne priprema redovne tematske i izvještajno-programske Skupštine 
Saveza DND-a, 16.12.2017., Zagreb; Analiza stanja registriranih, aktivnih i udruženih u Savez DND-a 
osnovnih Društava Naša djeca; Aktualnosti iz područja rada udruga. Informacije. Razno. 
 
Sjednice Nadzornog odbora 
 
Nadzorni odbor u 2017. godini održao je dvije sjednice te veći broj telefonskih i e-mail razmjena informacija o 
tekućem stanju i poslovanju Saveza DND. Osim na sjednicama, Odbor je bio ažurno obavještavan o 
pojedinostima financijskog stanja Saveza. Tijekom 2017. Nadzorni odbor je imao uvid u sve aspekte 
financijskog poslovanja Saveza, zatim u programske aktivnosti, kao i u strateško planiranje rada Saveza. 
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Rad Stručne službe Saveza DND Hrvatske 

U 2017. godini sa stalnim radnim odnosom nastavilo je 3 zaposlenice: Snježana Krpes, tajnica Saveza DND, 
Vesna Dimitrijević, voditeljica računovodstvenih poslova Saveza, Ana Kolobarić, voditeljica administrativnih i 
ostalih uredskih poslova Saveza. U Savezu su radile programska asistentica Marina Žilić, projektna asistentica 
Lana Kassim, projektna asistentica Karolina Grgić i projektna asistentica Iva Mandić. Na mjeri Stručnog 
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa zaposlen je bio projektni asistent Marko Jelenčić (kao i 
Karolina Grgić do veljače 2017.), a od travnja 2017. projektni asistent Dario Petračić. Na poslovima promidžbe 
i odnosa s javnošću radila je volonterka Manuela Kranjec. Funkciju tajnice Saveza i voditeljice Stručne službe 
vršila je Snježana Krpes. 
 
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 2017. 
obavljala je još puno administrativno-tehničkih poslova: pisana, telefonska, faks i elektronska korespondencija 
s osnovnim DND i svima suradničkim organizacijama, ustanovama, udrugama i pojedincima. Značajne su bile 
i aktivnosti prijavljivanja i pisanja projekata za prikupljanje sredstava na natječaje resornih ministarstava, kao 
i na natječaje Europskog socijalnog fonda i Europske komisije: Programa za pravo. 
 
I 2017. godine mnogi su poslovi obavljani izvan radnog vremena, dobrovoljno i volonterski. Članovi udruge koji 
vrše dužnosti u tijelima upravljanja, programskim odborima i radnim skupinama Saveza DND su volonteri 
(Izvršni odbor 9 članova/ica, iz osnovnih DND; Nadzorni odbor 3 članice, iz osnovnih DND; 6 programskih 
odbora Saveza, 12 članova, članovi iz osnovnih DND i stručni suradnici Saveza; Središnji koordinacijski odbori 
za akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici s 25 člana/ice (uz još jednu stalnu 
članica Savjetodavnog odbora), stručni suradnici partnerskih organizacija na ovim Akcijama) poslove u tim 
tijelima, odborima i u radnim skupinama provode volonterski. 
 
U ovom izvještajnom razdoblju u bazi volontera Saveza DND evidentirali smo 38 volontera na sjednicama 
Izvršnog odbora, programskih odbora, koordinacijskim odborima, stručnim radnim skupinama, uredskim 
poslovima, poslovima prevođenja, organizaciji svih tjednih i mjesečnih događanja te poslovima promidžbe i 
komunikacije. Za koordinaciju volontera, ugovaranje, praćenje i izvještavanje o njihovom radu brinula je 
programska koordinatorica Marina Žilić. 
 
U različitim edukacijama i aktivnostima koje Savez provodi u suradnji s osnovnim Društvima Naša djeca 
uključuju se volonteri s terena i svim tim aktivnostima daju dodatnu društvenu vrijednost, procjenjujemo da ima 
više od 3000 volontera s više od 45000 volonterskih sati, ali ih Savez ne vodi u svojoj bazi volontera jer su oni 
evidentirani kao volonteri osnovnih DND i suradničkih organizacija i partnera, a također se uključuju u 
zajedničke aktivnosti Saveza i svojih osnovnih udruga. 
 
 

Izvješće pripremile: 

Iva Mandić 

Snježana Krpes 

 

Izvješće usvojeno na Skupštini Saveza DND, dana 14.4.2018. u Zagrebu. 

 

 


