
 
PROGRAMI I AKTIVNOSTI DRUŠTVA NAŠA DJECA PULA  

U DJEČJEM TJEDNU: 

 

 

Ponedjeljak, 5.10. 2015. od 10.30 do 11.30 sati 
 

☺ „Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge“Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge“Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge“Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge“Okupljanje djece u 
Mornaričkom parku, s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i 
Dječjeg tjedna kroz program: 
-    lutkarsko-glumačke predstave „Zaljubljeni Pipo“ u izvedbi teatra 
Naranča 
- puštanje  balona s motom Dječjeg tjedna 

Ovaj se program provodi  u cijeloj Hrvatskoj, od 10.30 do 12.00 sati djeca će se 
u svojim sredinama okupljati kako bi  uputila javnosti  poruku da su upravo 
djeca naša budućnost.  
Tijek okupljanja: 
Dan okupljana: ponedjeljak, 5. listopada 2015. 
Mjesto: Mornarički park 
Vrijeme okupljanja: 10.30 sati  
Program: Oko 10.30 sati  djeca i voditelji dolaze u Mornarički park. U 11.00 
počinje lutkarsko-glumačka predstava „Zaljubljeni Pipo“ u izvedbi članova 
teatra Naranča. Predstava je namijenjena djeci vrtića i nižih razreda osnovne 
škole u trajanju od 30-ak min. Kroz zajedničko druženje i igru šaljemo poruku: 
„Ljubav djeci prije svega!“ Slijedi zajedničko puštanje balona djece i 
gradonačelnika. 
 
 
☺POSJET DGV-OVACA HOSPITALIZIRANOJ DJECI U 
DJEČJOJ SOBI NA KIRURGIJI 
 
U suradnji s OB Pula dogovorili smo posjet članova Dječjeg gradskog vijeća 
hospitaliziranoj djeci u dječjoj sobi na kirurgiji. DGV-ovci će za tu prigodu 
pripremiti kratke poruke podrške i simbolične darove svojim bolesnim 
vršnjacima.  DGV-ovcima će se pridružiti i članovi teatra Naranča kao i 
predstavnici Grada. Cilj nam je djeci uljepšati i bar na jedan dan olakšati 
boravak u bolnici, a kod DGV-ovaca razviti osjećaj suosjećanja za vršnjake u 
bolnici.  
 
 
 



 
 
utorak, 6. listopada   
 
ZA PREDŠKOLCE I OSNOVNOŠKOLCE  

8.15 sati velika dvorana Dječjeg kreativnog centra, lutkarska predstava „Dobro 
se dobrim vraća“ u izvedbi Produkcije Z iz Splita 
 
9.30 sati velika dvorana Dječjeg kreativnog centra, lutkarska predstava „Dobro 
se dobrim vraća “ u izvedbi Produkcije Z iz Splita 
 
10.45 sati velika dvorana Dječjeg kreativnog centra, lutkarska predstava „Dobro 
se dobrim vraća “ u izvedbi Produkcije Z iz Splita 
 
 
 
 

srijeda,7. listopada 
 
ZA PREDŠKOLCE I OSNOVNOŠKOLCE  

8.15 sati velika dvorana Dječjeg kreativnog centra, lutkarska predstava „Dobro 
se dobrim vraća“ u izvedbi Produkcije Z iz Splita 
 
9.30 sati velika dvorana Dječjeg kreativnog centra, lutkarska predstava „Dobro 
se dobrim vraća “ u izvedbi Produkcije Z iz Splita 
 
10.45 sati velika dvorana Dječjeg kreativnog centra, lutkarska predstava „Dobro 
se dobrim vraća “ u izvedbi Produkcije Z iz Splita 

 
 
12.00 sati 
☺ “ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI” 
U okviru programa Saveza DND-a Hrvatske, Za osmijeh djeteta u bolnici, 
dječji odjel posjetiti će predstavnici DND-a, grada Pule i Istarske županije. 
U sklopu akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“donirat ćemo i didaktički 
materijal za Veselu igraonicu na dječjem odjelu. I ove će nam se godine u 
program uključiti djeca iz OŠ Vidikovac koja će prigodnim programom 
uveseliti male bolesnike. Povodom Dječjeg tjedna mališane na odjelu 
Pedijatrije će posjetiti i glumci teatra Naranča sa prigodnim programom. 

 
 
 
 



 
 

12.30 sati 
☺ POSJETE RODILIŠTU I DJEČJEM ODJELU 
* ČESTITKA RODITELJIMA  NOVOROÐENOG  DJETETA 
U organizaciji DND-a rodilište će posjetiti predstavnici DND-a,  grada Pule    
i Istarske županije. Društvo Naša djeca je iz proračunskih sredstava grada 
Pule i Istarske županije namijenjenih ovoj akciji kupilo 30 stolica za 
pedijatrijsku polikliniku te kolica za prematanje beba za Odjel ginekologije i 
porodništva, a sve u dogovoru sa voditeljima navedenih odjela.  
Svaku ćemo rodilju darivati ružom. 

 
 
petak, 9. listopada 
 
Na inicijativu Udruge ravnatelja privatnih vrtića Istarske županije, po prvi puta 
ove godine, organiziramo ples i vježbanje uz stručno vodstvo. Za ovo događanje 
nije potrebna priprema, već puno dobre volje i lijepo vrijeme. 
 
Tijek okupljanja: 
Dan okupljana: petak, 9. listopada 2015. 
Mjesto: Forum 
Vrijeme okupljanja: 10.00 sati  
Program: Oko 10.00 sati  djeca i voditelji dolaze na Forum. U 10.30 počinje ples 
uz poznate dječje skladbe i vježbanje uz stručno vodstvo. Svatko će plesati i 
vježbati u skladu sa svojim mogućnostima.  Cilj je što češći boravak djece na 
zraku, a najbolja prigoda za to je Dječji tjedan. Događaj će popratiti predstavnici 
grada Pule, kojima želimo poručiti da se što češće druže s djecom. 
  
 
 

subota, 10. listopada 
 
☺  ZA UČENIKE SEDMIH I OSMIH RAZREDA 

19,00-22,00 disco club Uljanik, 7.humanitarna čajanka 

 
☺ Kao i prijašnjih godina i ove su godine sva događanja u Dječjem tjednu za 
svu djecu potpuno besplatna. Izuzetak je, dakako, humanitarna čajanka gdje 
ulaznica iznosi simboličnih 10,00 kn. Sredstva prikupljena na čajanci bit će 
usmjerena u humanitarne svrhe. 
 



☺ U suradnji sa Pulaprometom u Dječjem tjednu za svu djecu osiguran je i 
besplatan javni gradski prijevoz. 


