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Poštovani! 

  

Društvo Naša djeca, Split, i ove godine uz Dječji tjedan veže aktivnosti koje već postaju 

tradicijom, te Vas želimo o tome informirati i pozvati da budete dio istih, dijeleći s 

djecom osjećaj pripadnosti, uvažavanja i spoznaje kako mi odrasli doista uvažavamo 

njihova mišljenja i potrebe. 

 

Planirane aktivnosti našeg Društva su sljedeće: 

 

 

1. dan (06.10.2014.ponedjeljak) - posjet delegacije djece Gradonačelniku 

(Banovina), povodom Meñunarodnog dana djeteta pod sloganom LJUBAV 

DJECI  PRIJE SVEGA .  
Uključili bismo po nekoliko djece-predstavnika koji aktivno sudjeluju u Dječjem 

forumu, Forum kazalištu, Vršnjačkoj pomoći, Borbi za grañanska prava...od vrtića do 

srednjoškolaca, te djece s poteškoćama u razvoju 

2. dan (07.10.2014.utorak) – - "Vatromet djetinjstva" - Djeca djeci (Centar Juraj 

Bonači) - glazbeno scenski nastup djece gradskih vrtića, škola i udruga koje se 

bave djecom s posebnim potrebama; kreativna radionica za sve sudionike (kojih 

u prosjeku bude oko 150 djece i odraslih) na temu: „LJUBAV JE“. Takoñer 

očekujemo da nazočne pozdravi predstavnik Grada. 
Ovo je  nastavak sedmogodišnje dobre suradnje i dobrih povratnih informacija, gdje 

želimo povezati svu djecu (djecu s poteškoćama u razvoju, djecu iz Domova za 

nezbrinutu djecu, te svu ostalu djecu) na jednom mjestu, kako bi saživjeli jedni s 

drugima, razvijali osjećaj empatije, želje za pomoći, dati i primiti ljubav i uvažavanje.  

3. Tijekom cijelog tjedna- uputiti pismo namjere svim vrtićima, školama, 

udrugama koje se bave djecom da posvete pažnju UN Konvenciji o pravima 

djece, te da kroz likovni i pisani izraz ostave trag, naprave plakate, a sve će biti 

izloženo i prikazano 20.11. kada obilježavamo Dan prava djeteta. 

4. Sve do 15.10.2014.- Uključivanje u akciju DND-a Vinkovci, „Kofer pun 

prijateljstva“ kroz koju ćemo slati točno specificirane potrepštine za točno 

imenovano dijete u poplavljeno područje Gunja. Kofer će se puniti potpuno 

novim stvarima putem donacija i osobnog angažmana članova DND-a Split. 
 

Cilj aktivnosti osmišljenih u Dječjem tjednu je povezivanje djece svih kategorija u 

jedno veliko zajedništvo i potporu, te stalno osvještavanje važnosti stalne i svestrane (i 

svesrdne) pomoći djeci stvarajući im uvjete za kvalitetan život,kao i mogućnosti javnog 

iznošenja njihovih mišljenja i potreba.  
 

S poštovanjem, predsjednica DND-a, Zvjezdana Čagalj, prof. 


