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Dječji tjedan 2014. 
Ljubav djeci prije svega  Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge! 

ponedjeljak, 6. listopada 2014.  - nedjelja, 12. listopada 2014. 
 

Na tragu smjernica i u cilju ostvarenja trajnih ciljeva Saveza DND Hrvatske, Društvo Naša djeca 

Vladimir Nazor iz Križa uključuje se u zajedničko obilježavanje Dječjeg tjedna slijedećim 

programom: 

PONEDJELJAK, 6.listopada; 10:00 sati 

-  Trg Sv Križa, okupljanje djece Dječjeg vrtića Križ i nižih razreda OŠ na glavnom trgu i u 

parku sa ciljem formiranja djece u oblik velikog srca iz kojeg će složno i glasno izgovoriti 

moto Dječjeg tjedna. Istovremeno je organizirano fotografiranje sa visoke pozicije u 

okruženju. U nastavku oslikavanje staza u parku kredama u boji. Podjela prigodnog letka i 

programa prolaznicima. 

   UTORAK, 7. listopada; 10:00 sati 

- posjet delegacije djece Dječjeg općinskog vijeća i članova DND  općinskom Načelniku sa 

ciljem prezentacije stanja JLS iz dječje perspektive,  prigodno i kratko izricanje mišljenja i 

prijedloge djece i članova DND što bi Općina Križ – prijatelj djece, trebala učiniti u 2015.  

godini za poboljšanje potreba i prava djece.  

ČETVRTAK, 9. listopada;  

- 08:00- 12:00 sati - akcija „Poruke djece odraslima“ – suradnja sa Dječjim vrtićem i 

Osnovnom školom 

- 17:00- 17:30 sati - nastupi djece i članova DND na lokalnoj radio stanici „Obiteljski Radio 

Ivanić“ -  prikaz stanje i potrebe djece, otvoreni telefoni za građane, interaktivna emisija, 

promocija volonterstva poziv za učlanjenje u DND i buduću pomoć za dječje aktivnosti.  

PETAK, 9. listopada:   

- od 15:00-20:00 sati Dan otvorenih vrata DND-a Vladimir Nazor Križ 

-otvorenje informatičke učionice 

-provedba kampanje „Čitaj mi“ uz otvorenje novouređenog Kutića slikovnica  

-prezentacija postojećih radionica i upis djece 

-razmjena dječjih igračaka 

- razgovor s roditeljima 

- dječje druženje uz pjesmu i ples   


