
PORUKE DJECE ODRASLIMA 2014.  
 
 
 

„Dijete ima pravo na izražavanje vlastitog mišljenja“  
(članak 12. Konvencije UN-a o pravima djeteta) 

 
Akcija Poruke djece odraslima  
 

NIVEA je u suradnji sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske pokrenula veliki humanitarni 
projekt „NIVEA – Neka odrastanje bude dječja igra“ kojim će se Društvima Naša djeca 
pomoći u stvaranju boljih uvjeta u prostorima u kojima provode organizirane, kreativne, 
kulturne i sportske programe za djecu i mlade.  
 

Dio projekta je i tradicionalna akcija Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Društava Naša 
djeca „Poruke djece odraslima“ u koju pozivamo Društva Naša djeca da se uključe već 
početkom nove školske godine i tijekom Dječjeg tjedna 2014. (od 6. do 12. listopada).  
 

Akcija „Poruke djece odraslima“ već niz godina ima snažan odjek u javnosti, poruke djece iz 
Hrvatske poslane su diljem Hrvatske i svijeta, a rado ih citiraju gradonačelnici/načelnici, 
državni dužnosnici, predstavnici ustanova i udruga za djecu te odrasli govornici na javnim 
skupovima vezanim za djecu.  
 

Dječje poruke i crteži, prikupljene putem Saveza društava Naša djeca Hrvatske i putem 
interneta na mrežnim stranicama NIVEA (www.nivea.hr), bit će objavljeni u prigodnom 
Zborniku dječjih poruka i radova čija će promocija biti u prosincu ove godine.   
 

Što se želi postići akcijom „Poruke djece odraslima“ 

 potaknuti djecu da slobodno, spontano, originalno izraze svoje mišljenje te na kreativan 
način izraze ono što misle, vide i osjećaju 

 aktivno sudjelovanje djece u obiteljskom, školskom i općenito društvenom životu u 
zajednici  

 objavljivanje Zbornika „Poruka djece odraslima“ s izborom najoriginalnijih dječjih 
poruka i crteža  

 senzibilizacija odraslih da čuju i uvažavaju dječje mišljenje prilikom donošenja odluka u 
korist djece  

 promocija dječjih poruka odraslima u obliku izložbi, plakata, letaka, radijskih i tv-
spotova te u nastupima djece u javnosti 

 potaknuti djecu da na svoj dječji i kreativan način se uključe u obilježavanje 
međunarodnih obljetnica: Europske godine usklađivanja obiteljskom i poslovnog života 
te 25 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta.   

 

Sudionici u akciji  

 djeca (dječaci i djevojčice) u dobi od 3-15 godina koji će samostalno ili uz pomoć 
voditelja-mentora, ukoliko je riječ o predškolskoj djeci, izraziti svoje pisane i likovne 
poruke ili uz pomoć roditelja/staratelja upisati pisanu poruku na mrežne stranice 
NIVEA (www.nivea.hr ).   

http://www.nivea.hr/
http://www.nivea.hr/
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 djeca iz vrtića, osnovnih škola, dječjih domova i drugih institucija i ustanova za djecu 
u kojima će se na inicijativu predstavnika iz Društva Naša djeca organizirati akcija 
pisanja i crtanja poruka djece odraslima 

 
Kako oblikovati dječje poruke odraslima? 

 RIJEČIMA (tekstualna poruka) – kratke rečenice, izreke, zapažanja, misli, IZVORNO 
DJEČJE ili zabilježene od strane odrasle osobe, ukoliko je riječ o mlađem uzrastu djece.   

 

 CRTEŽOM (likovnim uratkom) – izrađenom likovnom tehnikom na čistom papiru. Ovaj 
oblik likovnog izražavanja preporučuje se za djecu predškolske i mlađe školske dobi. 
Likovni radovi ove vrste mogu imati i kraću tekstualnu poruku dječje misli, tzv. CRTEŽ-
PORUKA.  

 
VAŽNO! Crteži se mogu slati samo na Natječaj Saveza, a ne ostavljati na NIVEA mrežnom 
pozivu.  
 
Napomena: Zbog kasnije grafičke pripreme za objavljivanje u Zborniku, sugeriramo da 
djeca koriste flomastere, jače pastelne boje, crni tuš ili olovku.  
 
Poticanje i motiviranje djece za pisanje i crtanje poruka: 
Veliku ulogu u pripremi djece za ovu organiziranu aktivnosti imaju voditelji (odgajatelji, 
učitelji, voditelji dječjih kreativnih skupina, igraonica, Dječjih foruma, Dječjih 
gradskih/općinskih vijeća), a priprema i motivacija djece može se obaviti na nekoliko 
načina:  
 

 slobodnim razgovorom s djecom, nekom igrom, vježbom, metodom-intervjua, 
vođenom maštom koja se odnosi na temu, problem ili motivacijsku riječ ili rečenicu 
kojom se dijete potiče na vlastito razmišljanje, želje, doživljaje 

 na redovnim dječjim aktivnostima u vrtićkim i školskim skupinama, u literarnim i 
novinarskim radionicama, igraonicama u DND, sastancima Dječjih foruma i Dječjih 
vijeća  

 
Napomena: pitanja, teme i aktivnosti za motivaciju trebaju biti prilagođene zrelosnoj dobi 
djece i njihovom razumijevanju.  
 
Podaci uz poruke 
 
Kod  tekstualne poruke trebaju se naznačiti osnovni podaci o djetetu: 

 ime djeteta 

 godina starosti ili razred 

 naziv i mjesto DND-a ili ustanove koje je provelo akciju (ukoliko će se poruke prikupljati 
organizirano) 

 
Na crtežima sve navedene podatke ispišite na poleđini.  
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Početak i trajanje akcije: 
 Prikupljanje pisanih i likovnih poruka putem poziva Saveza društava Naša djeca 

može započeti od trenutka zaprimanja poziva, zaključno s 31. listopadom 2014.. 
 

 Prikupljanje isključivo pisanih poruka putem mrežnih stranica NIVEA započet će       
4. rujna i trajat će do 4. studenoga 2014.  

 
Prikupljanje i izbor poruka: 
a) preko Saveza DND - voditelj/ica ili organizator/ica akcije će prikupiti poruke djece te 

prije slanja u Savez društava Naša djeca ili prije javnog iznošenja, napraviti odabir, 
najoriginalnijih dječjih poruka i crteža. Taj posao preporučuje se da se obavi u suradnji s 
djecom. Poslati poruke do 31. listopada 2014. na adresu: 
 
Savez društava Naša djeca Hrvatske 
Amruševa 10/IV 
10 000 Zagreb 
(s naznakom: „Poruke djece odraslima 2014.“) 
 

b) preko NIVEA mrežne stranice – ostavljati pisane poruke na mrežnim stranicama NIVEA, 
od 4. rujna do 4. studenoga 2014. na www.nivea.hr  

 
Najoriginalnije dječje poruke i crteži bit će objavljeni u Zborniku Poruke djece odraslima 
čija će se promocija održati u prosincu ove godine.  
 
POTICAJI ZA ODABIR TEMA I SADRŽAJA PORUKA 
 
Dijete i djetinjstvo 

 Djetinjstvo je ... 

 Želim … 

 Ne mogu bez ... 

 Volim/Ne volim ... 

 Volim lijepe riječi ... 

 Ne volim ružne riječi... 

 Htio bih biti ... 

 Da imam čarobni štapić … 

 Želim ostati dijete … 

 Vrijeme je za igru …  
 
Dječja prava 

 Moje pravo je ... 

 Djeca su različita po ... 

 Igra je … 
 
 
 

http://www.nivea.hr/
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Djeca i odrasli zajedno 

 Odrasli, čujte i naš glas … 

 Moja obitelj je/su ... 

 Čemu služe roditelji? 

 Zašto odrasli nikad nemaju vremena?  

 Želim poručiti roditeljima/odraslima da ... 
 
Što je? 

 Sreća... 

 Samopouzdanje... 

 Sigurnost... 

 Ljubav... 

 Sloboda... 

 Kultura... 

 Politika... 

 Filozofija... 

 Diskriminacija... 

 Pubertet... 

 Zdravlje ... 

 Zdrava hrana... 

 Bolest... 

 Nuklearno oružje... 

 Reciklirani otpad... 

 Internet... 

 Facebook... 
 
Tko su? 

 Moj idol je...zato što... 

 Moj junak/inja je... 

 Najbolji prijatelj/ica... 

 Volonter/ka... 

 Pedijatar/ica... 

  „Veliki ljudi“...  
 
Grad/općina/država u kakvom/oj želim živjeti 

 Što želim u svojem gradu/općini? 

 Što bih promijenio/la u gradu/općini gdje živim? 

 U mojoj ulici živi... 

 Da sam ja gradonačelnik/ica – načelnik/ica... 

 Ne želim grad/općinu u kojem/kojoj... 

 Da sam ja predsjednik/ica države 
 
/Smjernice za provedbu akcije Poruke djece odraslima pripremila: Snježana Krpes, srpanj 2014./ 

 


