Savez DND Hrvatske

PROGRAM RADA SAVEZA DND HRVATSKE
ZA 2010. GODINU

CILJEVI U 2010.
•

•
•

•

Obilježiti 60 godina Saveza stručnim aktivnostima i svečanom Skupštinom Saveza DND,
promocija Saveza kao krovne organizacije za prava i potrebe djece i koordinatora osnovnih
Društava Naša djeca u Hrvatskoj
Ojačati dječju participaciju u svim programskim sadržajima
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 Dječjeg tjedna (rješiti pitanje Meñunarodnog
dana djeteta), edukacijama za Dječja vijeća i Dječje forume, provoñenju projekata
vezanih za EU, medijskom praćenju aktivnosti Saveza i osnovnih Društava
svaki projekt ocjenjivati s aspekta: izvodljivosti, učinka, obuhvata i financijske
održivosti
Osigurati financijsku stabilnost Saveza (prikupljanje sredstava u skladu sa strateškim
ciljevima /prioritetni programi Saveza u 2010/, strategija prikupljanja sredstava iz više
izvora, razvijanje odgovarajućih pristupa za pojedine donatore, ojačati samofinanciranje,
odgovorno i racionalno planiranje troškova)

I P R O GR A M SK E A K TI V N O S TI SA V E Z A 2 0 10 .

PODRUČJE 1: OSNAŽIVANJE MREŽE DND U HRVATSKOJ
Očekivani rezultati:
1. provesti analizu organizacijskog i programskog stanja razvoja osnovnih Društava Naša djeca
kako bi se u javnosti prezentirala društvena vrijednost DND u ukupnom civilnom društvu u
Hrvatskoj
2. ostvarivati organizacijsku i programsku potporu osnovnim Društvima
3. organizirati edukaciju članstva (Ljetna škola Saveza, ostali stručni skupovi)
Aktivnosti:
•
provedba istraživanja osnovnih Društava
•
prezentacija rezultata istraživanja u javnosti i na stručnim skupovima tijekom godine
•
izrada i dostava programskih smjernica osnovnim DND
•
komunikacija s osnovnim DND i uključivanje osnovnih Društava u projekte Saveza
•
provedba Ljetne škole Saveza
•
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
•
zaštititi ime „Društvo Naša djeca“ kako se njime ne bi koristile udruge koje nisu učlanjene u
Savez
Ciljna skupina: Sva osnovna Društva Naša djeca
Odgovornost za koordinaciju: Članovi skupštine Saveza, Predsjednica, Izvršni odbor, Stručna
služba
Vremenski okvir: istraživanje do travnja 2010., ostale aktivnosti tijekom godine
Potrebna financijska sredstva: 15.000,00 KN komunikacija s osnovnim DND, izrada i slanje
smjernica; 60.000,00 KN udio u plaći djelatnika Stručne službe; 18.000,00 trošak Ljetne škole
Saveza
Ukupno: 93.000,00 KN
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PODRUČJE 2: OBILJEŽAVANJE 60 GODINA SAVEZA
Očekivani rezultati:
1. Objaviti monografiju o 60 godina Saveza
2. Stručnim i svečanim aktivnostima obilježiti 60 godina Saveza
3. Osigurati medijsko praćenje obilježavanja 60te obljetnice
Aktivnosti:
•
priprema i izdavanje monografije
•
izrada i tisak prigodnog logotipa i bannera Saveza povodom 60 godina
•
izrada prigodnog suvenira, slagalice DF i dotisak Kviza o pravima djece
•
predlaganje pojedinacna i DND za državne i druge nagrade
•
održavanje svečane Skupštine Saveza
•
komunikacija s medijima
•
izrada sponzorskog paketa i prikupljanje sredstava
Ciljna skupina: Osnovna Društva Naša djeca, djeca, suradnici Saveza DND, stručna javnost i šira
javnost
Odgovornost za koordinaciju: Organizacijski odbor programa obilježavanja (kojeg čine
Predsjednica i potpredsjednici Saveza, ðurñica Dropuljić, Sanja Škorić, Stručna služba)
Vremenski okvir: tijekom cijele godine s početkom u siječnju, svečana Skupština u prosincu 2010.,
ostale aktivnosti tijekom godine prema dogovorenom planu
Potrebna financijska sredstva: 21.214,00 KN (namjenska sredstva iz institucionalne potpore);
izrada monografije 45.000,00 KN; troškovi prigodnog suvenira, slagalice DF i Kviza 30.000,00;
trošak održavanja Svečane skupštine 50.000,00 KN; udio u plaći djelatnika stručne službe 60.000,00
KN
Ukupno: cca 206.214,00 KN

PODRUČJE 3: JAČANJE DJEČJE PARTICIPACIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI
Očekivani rezultati:
1. kontinuiran rad i razvoj Dječjih foruma
2. veći broj i osnaživanje Dječjih vijeća
3. viši stupanj dječje participacije u lokalnoj zajednici
4. provedba radionica „Forum kazališta“ u funkciji jačanja dječje participacije
5. jača medijska pokrivenosti aktivnosti u području dječje participacije
6. jači utjecaj predstavnika Saveza u državnim i vladinim tijelima za djecu
Aktivnosti:
•
redovne godišnje aktivnosti Dječjih foruma
•
redovne godišnje aktivnosti Dječjih vijeća
•
smjernice za radionice „Forum kazališta“ u DND za 2010.
•
obilježavanje Dana Konvencije UN-a 2010.
Ciljna skupina: djeca u Dječjih forumima i DV u Hrvatskoj, odrasli voditelji i mentori, šira društvena
javnost
Odgovornost za koordinaciju: Skupština Saveza, Predsjednica, Izvršni odbor, Stručna služba
Vremenski okvir: tijekom godine prema projektnim planovima
Financijska sredstva: 20.000,00 (DF – Minstarstvo znanosti za projekt Živjet ćemo u Europskoj
uniji); 79.610,00 KN (DF – Nacionalna zaklada za projekt Dječji forumi u funkciji ostvarivanja i
promocije dječje participacije u razvoju civilnog društva); udio u plaći djelatnika Stručne službe
60.000,00 KN
Ukupno: 159.610,00 KN

PODRUČJE 4: UTJECAJ NA OBLIKOVANJE LOKALNIH I NACIONALNIH JAVNIH POLITIKA U
KORIST DJECE
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 i širenje mreže Gradova i općina
prijatelja djece
3. veća motivacija i stručna kompetentnost Društava Naša djeca za iniciranje i provedbu akcije
u lokalnim zajednicima gdje djeluju
4. 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
5. uključivanje Saveza i Društava Naša djeca u provedbu nacionalnih kampanja za djecu u
2010.
Aktivnosti: prema projektnom planu aktivnosti tijekom godine
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Ciljna skupina: lokalne zajednice u cjelini, nacionalna tijela, Društva Naša djeca, djeca kao krajnji
korisnici
Odgovornost za koordinaciju: Središnji koordinacijski odbor akcije G/O prijatelji djece (kojeg čine
predstavnici Saveza DND i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju) i pojedini G/O
prijatelji djece
Vremenski okvir: tijekom godine razrañen u planu aktivnosti akcije
Financijska sredstva: nisu osigurana

PODRUČJE 5: PRIMJENA SUVREMENIH METODA HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA
DJECE NA DJEČJIM ODJELIMA/BOLNICAMA U HRVATSKOJ
Očekivani rezultati:
1. nastavak provedbe akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“
2. nove 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
Aktivnosti: prema projektnom planu akcije
Ciljna skupina: medicinsko osoblje u bolnicama/dječjim odjelima, djeca, roditelji i volonteri
Odgovornost za koordinaciju: Središnji koordinacijski odbor akcije Za osmijeh djeta u bolnici
(kojeg čine predstavnici Saveza DND, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju i
Pedijatrijskim društvom Hrvatske udruge medicinskih sestara)
Vremenski okvir: tijekom godine
Financijska sredstva: 40.000,00 KN (Ministarstvo zdravstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 KN,
10.000,00 KN obračunato u 2009. godini)
Ukupno: 40.000,00 KN

PODRUČJE 6: PROMOCIJA KULTURNO-UMJETNIČKOG I MEDIJSKOG STVARALAŠTVA S
DJECOM I ZA DJECU
Očekivani rezultati:
1. dodjela Nagrade Grigor Vitez za 2009. godinu
2. 16. Smotra dječjeg stvaralaštva
3. izrada i distribucija CD-a „Hrvatske usmene priče“
4. provedba projekta „Izložba kiparski radova prema motvima iz dječje književnosti“
5. provedba projekta „Stvaramo bajke“ u suradnji s udrugom SEED i „Pričamo bajke“ – pod
vodstvom Jasne Held
6. organizirana stručna edukacija za voditelje stvaralačkih aktivnosti s djecom u DND
Aktivnosti:
•
provedba natječaja i dodjela Nagrade Grigor Vitez u suradnji s Kazalištem lutaka Zagreb (24.
veljače 2010.)
•
održavanje 16. Smotre
•
snimanje, promocija i distribucija CD-a
•
edukacija za voditelje edukatore iz DND za projekt „Stvaramo bajke – integracija inovativne
informatičke tehnologije u aktivnosti s djecom u DND“ (Opatija od 15.-17.1.2010.)
•
stručna edukacija u okviru Ljetne škole Saveza 2010. za voditelje stvaralačkih skupina
(lipanj/kolovoz 2010.)
Ciljna skupina: razne po projektnima aktivnostima
Odgovornost za koordinaciju: Odbor Saveza za dječje stvaralaštvo i Stručna služba
Vremenski okvir: prema projektnim aktivnostima tijekom godine
Financijska sredstva: Nagrada Grigor Vitez 45.000,00 KN; CD „Hrvatske usmene priče“ 21.500,00
KN; Stvaramo bajke 10.000,00 KN (Hrvatski audiovizualni centar) i partnerska sredstva organizacije
SEED iz Švicarske; Izložba kiparskih radova 20.000,00 KN (Grad Zagreb); Stručna edukacija
30.000,00 KN (izvor: institucionalna potpora i kotizacije); 60.000,00 KN udio u plaći djelatnika
Stručne službe
Ukupno: 176.500,00 KN

PODRUČJE 7: HUMANITARNO DJELOVANJE ZA DJECU I PROJEKTI U PODRUČJU SOCIJALNE
SKRBI
Očekivani rezultati:
1. provedba humanitarne akcije „Kumstvo“ i traženje novih oblika finaciranja postojećih
korisnika
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2. provedba projekta „Kampovi osnaživanja za djecu iz udomiteljskih obitelji u suradnji s
Društvima Naša djeca Varaždin i Koprivnica“
3. priprema novih humanitarnih projekata za 2010. u okviru Europske godine siromaštva i
socijalne isključenosti
Aktivnosti: razrada prema projektnima aktivnostima
Ciljna skupina: djeca u potrebi, DND
Odgovornost za koordinaciju: Izvršni odbor i Stručna služba
Vremenski okvir: tijekom godine
Financijska sredstva: namjenske uplate kumova iz Austrije preko Rettet das Kind izravno djeci –
korisnicima; 21.900,00 KN (organizacija projekta „Kampovi“ – edukacija, financira nizozemska
udruga VJK);

PODRUČJE 8: PODRŠKA RODITELJIMA U ODGOJU I RAZVOJU DJECE OD ROðENJA
Očekivani rezultati: provedba akcije „Dar novoroñenom djetetu“ i drugih novih akcija podrške
roditeljima (predavanja za roditelje u suradnji s drugim udrugama i slično).
Aktivnosti: prema projektnom planu u suradnji s osnovnim Društvima Naša djeca, patronažnim
sestrama i profitnim sektorom
Ciljna skupina: roditelji i djeca
Odgovornost za koordinaciju: Izvršni odbor imenovani, Programski odbor za akciju „Dar
novoroñenom djetetu“ i Stručna služba
Vremenski okvir: ovisno o partnerskom dogovoru
Financijska sredstva: ovisno o raspoloživom budžetu sponzora

PODRUČJE 9: JAČANJE I RAZVOJ MEðUNARODNE SURADNJE SAVEZA I OSNOVNIH
DRUŠTAVA
Očekivani rezultati:
1. prijava programa na tekuće otvorene natječaje meñunarodnih institucija čiji prioriteti
financiranja odgovaraju našim programima
2. uključivanje u meñunarodne kampanje za djecu (EUROCHILDova – u Europskoj godini
siromaštva i socijalne isključenosti) Saveza i osnovnih Društava
3. sudjelovanje na meñunarodnim konferencijama o pravima djece
4. jača prezentacija programa i projekata Saveza i osnovnih Društava na meñunarodnoj razini
Aktivnosti: prema planu meñunarodne suradnje
Ciljna skupina: meñunarodne udruge i institucije te osnovna Društva Naša djeca
Odgovornost za koordinaciju: Izvršni odbor i Stručna služba
Vremenski okvir: tijekom godine
Financijska sredstva: 108.960,00 KN bruto plaća za voditeljicu meñunarodne suradnje u
Stručnoj službi – institucionalna potpora; osigurati izvore prihoda za sudjelovanje na meñunarodnim
konferencijama
I I O R G A N I Z A CI J S K I R A Z V O J SA V E Z A

PODRUČJE 10: AKTIVNOSTI SAMOFINANCIRANJA SAVEZA DND
Očekivani rezultati:
1. uvesti nove aktivnosti samofinanciranja (izdavačka djelatnost, prodaja vlastitih izdanja
Saveza, organizacija edukacija i stručnih skupova)
2. prodaja Unicef čestitiki i proizvoda
3. prodaja izdanja Saveza na Interliberu 2010 i prigodnim štandovima
4. osigurati dodatna financijska sredstava aktivnostima samofinanciranja
5. organizirati edukaciju djelatnika Saveza o aktivnostima samofinanciranja i neprofitnog
poduzetništva
Aktivnosti:
•
distribucija i prodaja postojećih i novih izdanja Saveza (slikovnica, CD Kviz o pravima
djeteta, CD „Hrvatske usmene priče“ i druga izdanja i proizvodi)
•
organizacija edukacija i stručnih skupova za članstvo i šire ciljane skupine korisnika koji rade
s djecom (primjerice: djeca na internetu, koristi i štete Facebook-a, i sl.)
•
širenje prodaje Unicef čestitiki i proizvoda
•
istraživanje novih mogućnosti za distribuciju i prodaju izdanja Saveza
Odgovornost za koordinaciju: Izvršni odbor i Stručna služba
Vremenski okvir: tijekom godine
Financijska sredstva: ostvariti prihod od cca 65.000,00 KN
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PODRUČJE 11: UPRAVLJANJE REDOVNIM AKTIVNOSTIMA SAVEZA I RADOM STRUČNE
SLUŽBE SAVEZA
Očekivani rezultati:
1. izvršenje redovnih statutarnih obveza i nadležnosti Saveza
2. provoditi kontinuirani rad programskih odbora Saveza
3. realizirati aktivnosti u području odnosa s javnostima (komunikacija s medijima, održavanje
web stranice Saveza, odnosi s institucijama i ostalim udrugama, promotivne aktivnosti,
komunikacija s profitnim sektorom, organizacija dogañanja);
4. uvoñenje sustava za upravljanje kvalitetom neprofitnih organizacija (SOKNO);
5. edukacija članova Stručne službe na aktualne vještine i znanja za rad u civilnom društvu
Aktivnosti:
•
sjedince tijela Saveza (Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor)
•
aktivnosti prema komunikacijskom planu
•
mentorstvo stručnjaka za uvoñenje SOKNO-a (financirano od strane Nacionalne zaklade)
•
edukacije po potrebi i planu
Odgovornost za koordinaciju: Skupština, Izvršni odbor i Stručna služba
Vremenski okvir: tijekom godine
Financijska sredstva: 108.960,00 KN bruto plaća za voditeljicu odnosa s javnošću i menadžmenta
duruge – institucionalna potpora; 170.000,00 Kn udio u plaći djelatnka Stručne službe; cca 3.500,00
KN Nacionalna zaklada – putni trošak i dnevnice za sjednice Izvršnog odbora; članarine osnovnih
DND, Nacionalna zaklada (SOKNO), vlastita sredstva
Ukupno: 282.460,00 KN
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