
DRUŠTVO NAŠA DJECA OGULIN 

 

 

 

DJEČJI TJEDAN 2015. 
 

 

Pod motom „Ljubav djeci prije svega“ Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s 

Društvima Naša djeca u gradovima i općinama već više od trideset godina prvi puni tjedan u 

listopadu organizira Dječji  tjedan. Nizom akcija i aktivnosti za djecu i s djecom nastoji se 

skrenuti pozornost najšire društvene javnosti na položaj djece u društvu.  

 

Ove godine Dječji tjedan počinje u ponedjeljak 5. listopada 2015. na Međunarodni dan 

djeteta, a završava u nedjelju 11. listopada 2015. 

 

Trajni ciljevi Dječjeg tjedna i ove godine su: 

  usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s 

djecom i za djecu, 

 organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke 

aktivnosti djece i za djecu, 

  pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece,  

  poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, kao i aktivnu participaciju 

djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire, 

  te da se dodatno u javnosti ističe i poruka, koja izražava glas djece: 

       Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge! 

 

 

Draga djeco, roditelji,  odgojitelji, učitelji, prijatelji Društva Naša djeca, pozivamo vas na 

mnogobrojne aktivnosti i nadamo se da ćete se s veseljem odazvati i sudjelovati u istima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRUŠTVO NAŠA DJECA OGULIN 

 

DJEČJI  TJEDAN  od 05. do 11. listopada 2015.  

 

MOTO: «LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA» i 

  «ODRASLI, IMAJTE U VIDU I NAŠE PRIJEDLOGE!» 
 

 

 
SUBOTA, 03.10.2015 

     - koncert „VEČER MAŽORET PLESA“ ( prostor Gradske sportske dvorane u Ogulinu,            

       Bolnička 11)  u 19,00 sati  

  

PONEDJELJAK,  05.10.2015.  

- Otvaranje  Dječjeg tjedna  - Međunarodni dan djece 

- Svjetski dan učitelja – čestitka našim učiteljima 

- početak programskih aktivnosti u Društvu Naša djeca Ogulin i upis novih članova  

- Akcija : „PISANJE PORUKA DJECE ODRASLIMA“ – suradnja sa Dječjim  vrtićem i 

Osnovnim školama  

- povodom Međunarodnog dana djevojčica (11.10.) predavanje o ozbiljnim poremećajima 

u prehrani, u suradnji sa Crvenim križom,  za djevojčice VIII r., (prostor Gradske 

knjižnice i čitaonice) u 12,00 sati 

 

UTORAK, 06.10.2015.  

  -     oslikavanje prostora oko vrtića - škola  

             -     Akcija: „DAJ 10 ZA DJEČJA PRAVA U SVIJETU“ – oslikavanje poruka na  

                    velikom platnu 

  -    nastavak oslikavanja zida kod Prve osnovne škole 

                       -      Radionica na temu: Njegujmo naše prijateljstvo (polaznici starije skupine DV Leptirići) 

                       -      susret članova DND Ogulin, te predstavnika Dječjeg vrtića, osnovnih i srednjih škola  sa 

      gradonačelnikom (velika dvorana Gradske vijećnice u 13,00 sati)   

             

SRIJEDA, 07.10.2015. 

                      -     posjeta članova DND-a odjelu Rodilišta i Pedijatrije Opće bolnice Ogulin  u 13,00 sati 

  - sjednica Dječjeg gradskog vijeća  ( velika dvorana Gradske vijećnice) u 17,30 sati 

 

ČETVRTAK, 08.10.2015.  

                      - BICIKLIČOKOROMOBILIJADA 2015. (školsko igralište uz OŠ IBM Ogulin) od  

            10,00 – 12,00 sati 

 

PETAK, 09.10.2015. – Juice party za djecu osnovnih škola  (Školska sportska dvorana pri OŠ IBM Ogulin) 

   od 19,00 do 22,00 sata) 

 

SUBOTA, 10.10.2015. 

- odlazak u Jastrebarsko na 9. susret Gradova i općina  prijatelja djece 

 

NEDJELJA, 11.10.2015. 

  -    rekreativni odlazak u prirodu (Kneja i Stožac,  polazak u 9,00 sati iz dvorišta OŠ Ivana 

       Brlić Mažuranić Ogulin)  

 

 

 

  


