
 
 
 
 
 

Savez društava Naša djeca Hrvatske 
Zagreb, Amruševa 10/4 

Telefon: 01/4922959/ 014922957 
Fax: 01/4922975 

E-mail: info@savez-dnd.hr 
Žiro račun: 2360000-1101338005 

MB 03213960 
OIB 82683059627 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAM RADA SAVEZA DND HRVATSKE 

ZA 2013. GODINU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, 2012. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
CILJEVI U 2013. 

 
• Ostvarivati prioritetna programska područja Saveza: 
 
- programi Saveza uvršteni u Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. - 2012:  
Dječji forumi, Dječja vijeća, Gradovi i općine – prijatelji djece i Za osmijeh djeteta u bolnici 
 
- potpora aktivnostima osnovnih Društava Naša djeca kroz redovitu komunikaciju, distribuciju 
smjernica za programske aktivnosti, uključivanje osnovnih Društava u programe na nacionalnoj razini 
s ciljem mobilizacije rada Društava 
 
- posebnu pažnju posvetiti obilježavanju Meñunarodne godine aktivnog grañanstva, Dana volontera 
Danu obitelji, Dječjem tjednu, edukacijama za Dječja vijeća i Dječje forume u okviru programa 
„Gradovi i općine – prijatelji djece“ (ispitati mogućnost verificiranja programa u Agenciji za odgoj i 
obrazovanje s obzirom na odluku da od nove školske godine 2012/2013. odgoj za ljudska prava i 
demokratsko grañanstvo bit će predmet u OŠ) 
 
•  Djelotvorno raditi na rješavanju financijskih poteškoća Saveza:  
 
- prikupljanje sredstava za projekte u skladu s prioritetnim programima Saveza u 2013., razvijanje 
usluga koje bi ojačale samofinanciranje hladnog pogona (edukacije za članstvo i širu struku iz 
područja djelovanja Udruge – dječja prava, dječja participacija, promocija zdravlja, knjigovodstvene 
usluge za potrebe DND, organizacija stručnih skupova), mjere za racionalizaciju režijskih troškova 
(telefoni, poštarina, grijanje, troškovi održavanja zgrade), doedukacija osoblja Stručne službe i 
Izvršnog odbora za tehničku pomoć vezanu za rješavanje financijskih potreba Saveza DND, voñenje 
udruge te razvijanja samofinanciranja (besplatne konzultacije i edukacije Ureda TASCO) 
 
I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SAVEZA 2013. 
 

1. JAČANJE DJEČJE PARTICIPACIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI 
 
Aktivnosti: 
• redovne godišnje aktivnosti Dječjih foruma za ostvarivanje prava djeteta, prema planu aktivnosti za 

2013. godinu  
• redovne godišnje aktivnosti Dječjih vijeća u okviru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, prema 

izvedbenom planu za tu aktivnosti 
• obilježavanje Dana Konvencije UN-a 2013. u suradnji s Društvima Naša djeca u gradovima i 

općinama 
• provedba projekata „Budi neovisan – prevencija ovisnosti kod djece u društvima Naša djeca„ i            

projekta „Aktivno sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici – participacija djece u Dječjim vijećima 
Hrvatske” u suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih, Društvima Naša djeca i Dječjim 
vijećima u gradovima i općinama. 

• Projekt dječje participacije u suradnji s Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj   
 
Očekivani rezultati: 
1. kontinuiran rad i razvoj Dječjih foruma, veća i jača mreža Dječjih foruma 
2. veći broj i osnaživanje Dječjih vijeća 
3. viši stupanj dječje participacije u lokalnoj zajednici 
4. jačanje medijske pokrivenosti aktivnosti u području dječje participacije 
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Ciljna skupina: djeca u Dječjim forumima i Dječjim vijećima u Hrvatskoj, odrasli voditelji i mentori, 
voditelji i volonteri iz Društava Naša djeca, šira društvena javnost 
Vremenski okvir: tijekom godine, prema projektnim planovima 
Financijska sredstva: 113.000,00 Ministarstvom socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, Ured UNCEF-a za Hrvatsku.  
 
2. PROVEDBA LOKALNIH I NACIONALNIH PROGRAMA I PROJEKATA U KORIST DJECE – 
PROGRAM GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE  
 
Aktivnosti: prema projektnom planu aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i 
općine – prijatelji djece  za 2013.  
 
Očekivani rezultati: 
1. nastavak postojećih i pokretanje novih aktivnosti u akciji „Gradovi i općine prijatelji djece“ 
2. veći broj novih gradova i općina uključenih u akciju 
3. širenje mreže Gradova i općina - prijatelja djece 
4. veća motivacija i stručna kompetentnost Društava Naša djeca za iniciranje i provedbu akcije 
u lokalnim zajednicama gdje djeluju 
5. jačanje suradnje Saveza s tijelima, institucijama i udrugama te meñusektorska suradnja u 
cilju implementacije UN-ove Konvencije o dječjim pravima na lokalnoj i nacionalnoj razini 
6. uključivanje Saveza i DND u provedbu nacionalnih kampanja za djecu u 2013. 
7. meñunarodna suradnja na aktivnostima Akcije 
 
Ciljna skupina: lokalne zajednice, nacionalna tijela, Društva Naša djeca, djeca kao krajnji 
korisnici 
Vremenski okvir: tijekom godine, prema planu aktivnosti Akcije  
Financijska sredstva: kotizacije G/O 
 
 
3. PRIMJENA SUVREMENIH NAČELA HUMANIZACIJE TIJEKOM LIJEČENJA DJECE U 
BOLNICAMA 
 
Aktivnosti: prema projektnom planu akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ 
 
Očekivani rezultati: 
1. nastavak provedbe akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ 
2. novi dječji odjeli/bolnice – prijatelji djece 
3. jačanje mreže volontera DND-a u igraonicama bolnica i dječjih odjela 
4. medijska promocija akcije 
5. uključivanje novih donatora/sponzora u akciju 
 
Ciljna skupina: medicinsko osoblje u bolnicama/dječjim odjelima, djeca, roditelji i volonteri 
Vremenski okvir: tijekom godine 
Financijska sredstva: novi donatori/sponzori; Aukcija slika ilustratora dobitnika nagrade Grigor Vitez 
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4. POTICANJE I PROMOCIJA KULTURNO- UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA S DJECOM I ZA 
DJECU 
 
Aktivnosti: 
• dodjela Nagrade Grigor Vitez za 2012. godinu i obilježavanja 45. obljetnice Nagrade – rad 
organizacijskog odbora za 45. obljetnicu, akcija poruka djece odraslima na temu čitanja i kvalitetne 
dječje knjige, organizacija svečanosti povodom 45. obljetnice i dodjele Nagrade za 2012. u suradnji sa 
Zagrebačkim kazalištem lutaka  
• održavanje 18. Smotre dječjeg stvaralaštva – traženje domaćina, pripremni i organizacijski poslovi, 
održavanje Smotre.  
• stručna edukacija u okviru Ljetne škole Saveza 2013. za voditelje stvaralačkih skupina s djecom u 
Društvima Naša djeca (regionalni seminari tijekom godine, središnja edukacija lipanj/kolovoz 2013.) 
 
Očekivani rezultati: 

1. dodjela Nagrade Grigor Vitez za 2012. godinu i 45. obljetnica nagrade – promocija javnog 
vrjednovanje i poticanje književnog i likovnog stvaralaštva u knjigama za djecu i mlade kako bi 
se podizala kvaliteta književne produkcije za djecu u Hrvatskoj.  

2. 18. Smotra dječjeg stvaralaštva – promocija kulturno-umjetničkog amaterizma u rad s djecom 
u Društvima Naša djeca  

3. organizirana kontinuirana stručna edukacija za voditelje stvaralačkih aktivnosti s djecom u 
DND po regijama kao i u okviru Ljetne škole za stjecanje voditeljskih kompetencija za kreativan 
rad s djecom 

 
Ciljna skupina: razne po projektnima aktivnostima 
Vremenski okvir: prema projektnim aktivnostima tijekom godine 
Financijska sredstva: Nagrada Grigor Vitez, Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
i sporta, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, osnovna DND, kotizacije 
sudionika, prijave na Natječaje.  
 
5.  HUMANITARNO DJELOVANJE ZA DJECU I PROJEKTI U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI 
 
Aktivnosti:  

• Humanitarna akcija „Kumstvo” 
• Humanitarna akcija „Prijatelj prijatelju” 
• Prodaja i distribucija „UNICEF-ovih čestitaka i proizvoda” 

 
Očekivani rezultati: 
1. provedba humanitarne akcije „Kumstvo“ i traženje novih oblika financiranja postojećih korisnika 
2. Aukcije slika, izložbe, koncerti i slična društvena dogañanja za prikupljanje sredstava za programe 
Saveza DND 
 
Ciljna skupina: djeca u potrebi, DND, korisnici projekata Saveza DND  
Vremenski okvir: tijekom godine 
Financijska sredstva: namjenske uplate kumova iz Austrije preko Rettet das Kind izravno djeci – 
korisnicima; sponzori 
 
6. MEðUNARODNA SURADNJA SAVEZA I OSNOVNIH DRUŠTAVA 
 
Aktivnosti:  

• Provedba projekta IPA prekogranična suradnja: „Otroci in mladi ne priznajo meja/Djeca i mladi 
ne priznaju granice”, sredstva Europske komisije, završetak aktivnosti 31.3.2013., evaluacija 
projekta do kolovoza 2013.   
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• Aktivno sudjelovanje u radu Eurochild organizacije sa sjedištem u Belgiji čiji je Savez 
punopravni član 

• Povezivanje i umrežavanje s partnerima iz regije i EU 
• Prijavljivanje i provedba projekata u suradnji s meñunarodnim i regionalnim partnerima, s 

posebnim naglaskom na prijavljivanje projekata kojima se promiču dječja prava te na području 
prevencije pretilosti kod djece.  

 
Očekivani rezultati: 
1. Uspješno ostvareni projekt IPA prekogranična suradnja: „Otroci in mladi ne priznajo meja/Djeca i 

mladi ne priznaju granice” (Glazbeni festival „Djeca pjevaju”, rezultati istraživanja djece i mladih o 
stereotipima i predrasudama nacionalnih manjina koje žive na pograničnom području, završna 
konferencija na kojoj će se predstaviti aktivnosti i rezultati projekta, izvještavanje i evaluacija 
projekta). 

2. Prijava najmanje jednog programa/projekta na tekuće otvorene natječaje meñunarodnih institucija 
ili fondova za razvoj meñudržavne ili pogranične suradnje čiji prioriteti financiranja odgovaraju 
našim programima 

3. sudjelovanje na meñunarodnim konferencijama i dogañanjima, u skladu s mogućnostima 
 
Ciljna skupina: meñunarodne udruge i institucije te osnovna Društva Naša djeca 
Vremenski okvir: tijekom godine 
Financijska sredstva: iz projekata u kojima su planirani troškovi meñunarodne suradnje  
 
 
II ORGANIZACIJSKI RAZVOJ SAVEZA 
 
7. OSNAŽIVANJE MREŽE DND U HRVATSKOJ 
 
Aktivnosti: 
• provedba Upitnika o stanju u osnovnim DND  
• prezentacija rezultata u javnosti i na stručnim skupovima tijekom godine 
• informiranje o aktualnim trendovima u području civilnog društva 
• izrada i dostava programskih smjernica osnovnim DND 
• komunikacija s osnovnim DND i uključivanje osnovnih Društava u projekte Saveza 
• provedba Ljetne škole Saveza i ostalih programa edukacija za članove udruge i širu stručnu 

javnost 
• komunikacija s lokalnim zajednicama za pružanje podrške radu DND-a u svojoj sredini 
• osiguravanje prostora za rad, financijske potpore i priznanja za rad volontera 
• poticati ona Društva Naša djeca koja još nisu učlanjena u Savez DND da to učine 
• inicijative i akcije za osnivanje novih Društava Naša djeca  
• obilježiti i u suradnji s DND uključiti se u Europsku godinu aktivnog grañanstva 
• promoviranje rada Saveza i osnovnih DND u javnosti i medijima 
 
Očekivani rezultati: 
1. ostvarivati organizacijsku i programsku potporu osnovnim Društvima (komunikacija, smjernice, 
zajednički projekti, partnerstva, analiza stanja u DND, promocija rada organizacije u javnosti ) 
2. organizirati edukaciju članstva (Ljetna škola Saveza, ostali stručni skupovi) 
 
Ciljna skupina: Osnovna društva Naša djeca 
Vremenski okvir: anketa do travnja 2013., ostale aktivnosti tijekom godine 
Financijska sredstva:  troškove ove aktivnosti pokrivati iz stavke članarina DND i kotizacija Ljetne 
škole i ostalih edukacija 
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8.  AKTIVNOSTI SAMOFINANCIRANJA SAVEZA DND 
 
Aktivnosti: 
• organizacija edukacija i stručnih skupova za članstvo i šire ciljane skupine korisnika koji rade 
s djecom (na teme: dječja prava, dječja participacija, slobodno vrijeme djece, promocija zdravlja, dijete 
u lokalnoj zajednici) 
• istraživanje novih mogućnosti za izdavačku djelatnost Saveza namijenjenu, osim članstvu u DND i 
širim ciljanim skupinama djece, roditelja, lokalnim upravama i samoupravama 
• kontinuirano se doeducirati i tražiti tehničku i konzultantsku pomoć od agencija i udruga 

specijaliziranih za financijsko i organizacijsko poslovanje udruga 
• dogovoriti posjete i razgovore s udrugama u Hrvatskoj koje imaju primjer dobre prakse 

samofinanciranja i razvoja socijalnog poduzetništva 
• pratiti aktualnosti, zakone i odredbe o načinima financiranja, preraspodjeli sredstava te 

neprofitnom knjigovodstvu, i u skladu s tim, primjenjivati smjernice u financijskom poslovanju 
Saveza  

 
Očekivani rezultati: 
1. uvesti nove aktivnosti samofinanciranja (organizacija edukacija, knjigovodstvene usluge, izdavanje 
tematskih publikacija za djecu-članove i šire korisnike djecu i roditelje, humanitarne akcije) 
2. doedukacija djelatnika Stručne službe i Izvršnog odbora o aktivnostima samofinanciranja i rada u 
civilnom sektoru  
Vremenski okvir: tijekom godine 
Financijska sredstva: koristiti besplatne konzultacije i sudjelovati na besplatnim skupovima i okruglim 
stolovima u organizaciji Ureda za udruge, Ureda TASCO u Hrvatskoj, Nacionalne zaklade za razvoj 
civilnog društva.  
 
9. UPRAVLJANJE REDOVNIM AKTIVNOSTIMA SAVEZA I RADOM STRUČNE SLUŽBE SAVEZA 
 
Aktivnosti: 
• sjednice tijela Saveza (Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor) 
• sastanci programskih odbora Saveza i radnih skupina za pojedine projekte i programe 
• edukacije po potrebi i planu 
 
Očekivani rezultati: 
1. izvršenje redovnih statutarnih obveza i nadležnosti Saveza: 
2. nastavak provedbe sustava za upravljanje kvalitetom neprofitnih organizacija (SOKNO), 
prezentacija sustava kvalitete ostalim Društvima Naša djeca 
3. edukacija i doedukacija članova Stručne službe i Izvršnog odbora za aktualne vještine i znanja za 
rad u organizacijama civilnog društva 
 
Vremenski okvir: tijekom godine 
Financijska sredstva: članarine DND, kotizacije, aktivnosti samofinanciranja, projekti institucionalne 
potpore 
 

 

 

 

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

 


