
 

Uključivanje djece u međunarodne projekte 
 
Članovi Društva „Naša djeca“ Opatija aktivno se uključuju u mnogobrojne međunarodne projekte i istraživanja. 

Na poziv vijeća Europe 2003. godine sudjelovali smo u radu VII Foruma za djecu i obitelj u Francuskoj 
anketiranjem djece o poznavanju dječjih prava, a rezultate smo prezentirali na sjednici u Vijeću Europe. Od 

2006. godine do danas uključeni smo u međunarodni projekt Tapori organizacije sa sjedištem u Ženevi, a 

cilj je projekta borba protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti. Na poziv Organizacije Eurochips, 
Europskog odbora za djecu čiji su roditelji u zatvoru priključili smo se obilježavanju Europskog tjedna 
djece čiji su roditelji u zatvoru od 03. do 10. lipnja 2013. godine, pod sloganom „Zločin nije moj, ali kazna ipak 
jest“, a cilj akcije bio je potpisivanje peticije da se u zatvorima urede prikladni prostori u kojima se djeca 
sastajati sa svojim roditeljima zatvorenicima. Uz Ured pravobraniteljice za djecu i SOS selo DND Opatija bilo je 

2013. godine predstavnik Hrvatske u međunarodnom projektu vršnjačkog istraživanja o dječjoj 
participaciji u kojem su sudjelovale  još 4 zemlje iz EU. Organizacija Child to child Trust u ovom projektu je 
vodeća u programskoj aktivnosti istraživanja dječje participacije koja će doprinijeti ukupnoj studiji, uz 
organizacije – Ecorys i Sveučilište West of England, a cilj istraživanja je bio ispitati koliko i kako djeca 
participiraju u gradu i ostalim institucijama, ispitati prepreke u participiranju djece te ispitati rješenja koja djeca 

nude u njihovu otklanjanju. Od travnja do lipnja 2014. godine aktivno smo podržali kampanju „Opredijeli se 
da budeš - Prvak prava djeteta“ koju je pokrenulo 14 međunarodnih i europskih udruga za dječja prava 
(Eurochild, SOS Dječje selo…) kako bi potaknuli članove Europskog parlamenta da prihvate i potpišu Manifest 

dječjih prava. Uključili smo se i u globalnu kampanja  Svjetski tjedan novca (Global Money Week) od 9. do 

17. ožujka 2015. godine koju je pokrenula svjetska organizacija Child and Youth Finance International, a s 
ciljem povećanja svijesti o financijskom obrazovanju i važnost uključivanja djece i mladih. Društvo “Naša djeca” 
Opatija kao član Eurochild i Child Rights Connect organizacija, provelo je istraživanje dječjih stavova o tome 
kako vlada troši novac, a snimili smo i popratni video o sudjelovanju djece u globalnom savjetovanju o 
ulaganjima u djecu koji će se prikazati 12. ožujka u Ženevi na godišnjem cjelodnevnom sastanku o pravima 
djeteta "Prema boljem ulaganju u prava djeteta", unutar 28. sjednice Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska 
prava. U kampanju je bilo uključeno 5,6 milijuna djece iz 124 države svijeta, a izvješće je objavljeno na službenoj 
stranici organizacije Child and Youth Finance International. 

Dječje sudjelovanje u Opatiji prepoznalo i Vijeće Europe 
 
Rad opatijskog Dječjeg gradskog vijeća i Dječjih foruma prepoznat je i van granica Hrvatske. O tome svjedoči i 
zadnje Izvješće Europske komisije, gdje je Grad Opatija jedini iz Hrvatske koji je uvršten u Izvješće koje se odnosi 
na evaluaciju zakona, politika i dječjeg sudjelovanja. Svakodnevno nas pozivaju na razne međunarodne skupove 
kao i one diljem zemlje, kako bismo predstavili rad našeg DGV-a, te služimo kao primjer i u zemlji i u Europi. Bili 
smo u Radnoj skupini za izradu Nacionalne strategije za prava djece u RH za razdoblje od 2014. do 2020. godine, 
sada smo u Radnoj skupini Ministarstva gospodarstva za izradu Vodiča za sigurnost sprava na dječjim igralištima 
i možemo reći da smo dio svih važnijih projekata koji se tiču dječjih prava i djece. Sve što se ulagalo proteklih 
godina, polučilo je rezultate te je prepoznato i mnogo dalje od Opatije. 
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Društvo „Naša djeca“ Opatija  
 nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece 

predškolske i školske dobi 
 svoj rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava 

Republike Hrvatske, Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 
2014. do 2020. godine te željama i potrebama djece i roditelja 

 2012. godine obilježilo 60 godina rada s djecom i za djecu 
 

Član je Saveza Društva „Naša djeca“ Hrvatske unutar kojeg djeluju 95 osnovnih društva 
Punopravni je član Eurochild organizacije sa sjedištem u Briselu i organizacije Child Rights Connect 
sa sjedištem u Ženevi. 
DND Opatija ima svoj ogranak u Lovranu. 

 
Ciljevi Društva „Naša djeca“ su: 
 ostvarivanje prava djeteta i dječja participacija 
 •organiziranje dječjih aktivnosti u slobodno vrijeme 
 •pomoć roditeljima i djeci u razvoju i odgoju djeteta. 
 
Nit vodilja DND Opatija: 
 „Ljubav djeci prije svega“ 
 promicanje vrijednosti volonterskog rada od najranijih dana 

 

 

 



NNaaššii  mmeeđđuunnaarrooddnnii  uussppjjeessii  ii  ssuuddjjeelloovvaannjjaa  nnaa  

mmeeđđuunnaarrooddnniimm  kkoonnffeerreenncciijjaammaa  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 Svjetski Summit o djeci, New York, 2002. godina – jedno od dvoje djece RH u državnoj delegaciji koju je 

predvodio predsjednik RH Stipe Mesić bila je i članica DND-a Opatija 
 

 Naši predstavnici sudjelovali su u sastavu državne delegacije djece: 
Međunarodni kongres o dječjim pravima, Makedonija, 2003. godine; VII Forum za djecu i obitelj, Vijeće Europe, 

Francuska, 2003. godine; VIII Forum za djecu i obitelj, Vijeće Europe, Austrija, 2004. godine 
 
 Dječji forum i Dječje gradsko vijeće sudjelovali su na:  

Susretu djece na temu siromaštva i socijalne isključenosti u organizaciji Eurochild organizacije u 

Bruxellesu u srpnju 2010. godine; 5. Konferenciji Child in the City u Firenzi u listopad 2010. godine;                         

6. Konferenciji Child in the City u Zagrebu 2012. godine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dječji susret „Ulaganje u djecu“ u organizaciji Eurochild-a i KOO za zaštitu i dobrobit djece u 
Nicosiji na Cipru u listopadu 2012. godine – na temu Sprječavanje i borba protiv dječjeg siromaštva i socijalne 

isključenosti te promicanje dječje dobrobiti, u organizaciji ciparskih socijalnih službi Ministarstva rada i društvene 
sigurnosti uz potporu Europske komisije 

 

 Tajnica Društva „Naša djeca“ Opatija Sanja Škorić predstavila je rad DND Opatija 2013. godine 
u Ženevi, u sjedištu međunarodne organizacije Child Rights Connect - Društvo "Naša djeca" Opatija 

zbog postignutih rezultata u području promicanja dječjih prava pozvano je da predstavi svoj rad na Generalnoj 
skupštini NGO Child Rights Connect. Nakon održane prezentacije o radu i dječjoj participaciji, donijeta je odluka o 
primanju DND Opatija u punopravno članstvo međunarodne organizacije Nevladinih grupa za Konvenciju o 
pravima djece. DND Opatija jedini je predstavnik Hrvatske.  

 Na godišnjoj konferenciji organizacije Eurochild u Milanu 2013. godine, Ana Kola i Sandra 
Turkalj predstavile su rad DND-a Opatija – tema Konferencije bila je „Stvaranje inkluzivne Europe – 

doprinos dječje participacije“, a organizirana je u sklopu obilježavanja Europske godine građanstva s ciljem 
povećanja priznavanja djece kao građana.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 Društvo „Naša djeca“ Opatija aktivno se uključilo u promociju Trećeg fakultativnog protokola uz 
Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbe, te u suradnji sa Savezom društava 

„Naša djeca“ Hrvatske tiskalo vodič kroz ovaj protokol “Založi se za svoja prava“ i kao punopravni član Child 
Right Connect mreže, zajedno s organizacijama i ljudima iz cijeloga svijeta uključilo se u kampanju “UP – 
univerzalno promicanje prava djeteta“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 U organizaciji Vijeća Europe i Ministarstva socijalne politike i mladih u Dubrovniku je u ožujku 2014. godine 

održana međunarodna Konferencija visoke razine o srednjoročnoj procjeni Strategije Vijeća 
Europe za prava djeteta 2012. – 2015. “Odrastanje uz prava djece“, na kojoj je sudjelovalo oko 

200 sudionika uključujući državne dužnosnike, članove Mreže kontakt osoba Vijeća Europe za prava djece, 
međunarodne organizacije, pravobranitelje za djecu, organizacije civilnog sektora, parlamentarce, 
predstavnike lokalne i regionalne vlasti i druge, a sudjelovala je i Sanja Škorić, dopredsjednica i v.d. tajnica 
Saveza DND-a Hrvatske te glavna tajnica Društva “Naša djeca“ Opatija. 

 

 Međunarodna konferencija „Djeca pokretači promjena u društvu“ (CATS) u Cauxu, Švicarska, 

srpanj 2014. - vizija konferencije bila je izgraditi svijet u kojem djeca, mladi i odrasli zajedno rade uzajamno 
se poštujući, boreći se za pravednije, integriranije i održivije društvo u kojem svi mogu ostvariti svoja 
osnovna ljudska prava i potencijale. Predstavnici Dječjeg foruma DND-a i Dječjeg gradskog vijeća Opatija 
pozvani su zbog postignutih rezultata i projekata na području dječje participacije i dječjih prava. 

 

 7. Konferencija Child in the City, Danska, listopad 2014.,  i 11. godišnja Konferencija 
Eurochild-a, Bukurešt, studeni 2014. - Predstavnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije Ivan Tancabel i 

Katja Knežević u pratnji svojih voditeljica Sanje Škorić i Sandre Turkalj iz DND Opatija sudjelovali su na         

11. godišnjoj konferenciji „Bolja javna potrošnja za bolje ishode za djecu i obitelj” u 
organizaciji Eurochild, održanoj u Bukureštu, a ispred 300 sudionika konferenciju je u ime djece i mladih 

otvorio naš Ivan Tancabel, predsjednik DGV-a Grada Opatije. Samim sudjelovanjem na konferenciji i 
davanjem važne uloge govornika da u ime djece i mladih otvori konferenciju, predsjedniku DGV-a Opatije 
Ivanu Tancabelu i ostatku delegacije, dodijeljeno je još jedno veliko međunarodno priznanje. 

Europska komisija u svom je ovogodišnjem izvješću 
uvrstila Grad Opatiju kao primjer dobre prakse i to u 
dijelovima koji se odnose na evaluaciju zakona, politika i 
dječjeg sudjelovanja. Grad Opatija se kao jedini u 
Hrvatskoj ističe kao primjer kod ispitivanja praktične 
strane dječje participacije, ispitivanja poduzetih oblika 
sudjelovanja te prirode i opsega „dobre prakse“. 
Navođenjem kroz više poglavlja našeg rada kao primjera, 
kao i postignutih rezultata, Društvu „Naša djeca“ Opatija, 
Dječjem gradskom vijeću Grada Opatije te Gradu Opatiji 
kao jedinici lokalne samouprave dodijeljena je posebna 
pohvala u domeni dječjih prava i dječje participacije na 
nacionalnom i Europskom nivou. 

 

Nominacija za Nagradu za vodstvo u civilnom društvu koju 
dodjeljuje organizacija Child and Youth Finance 
International, London, 10. prosinca 2015. - Društvo "Naša 
djeca" Opatija i Dječje gradsko vijeće Opatija, zahvaljujući 
projektu aktivnog dječjeg sudjelovanja u životu lokalne 
zajednice, Gradu Opatiji prijatelju djece, nominirani su za 
Nagradu za vodstvo u civilnom društvu koju dodjeljuje 
organizacija Child and Youth Finance International. Svečana 
dodjela održat će se u Domu lordova u Londonu 10. prosinca, 
pod vodstvom Valerie Howarth, barunice Howarth od 
Breckland, a pobjednici će biti objavljeni tijekom svečanosti.  
Istaknuto je da su nominirani pokazali inovativnost u 
financijskom uključivanju i financijskom i društvenom 
obrazovanju za djecu i mlade na nacionalnoj, regionalnoj i 
međunarodnoj razini. DND Opatija nominirano je u kategoriji 
Vodstvo u civilnom društvu, uz organizacije iz SAD-a, Velike 
Britanije, Njemačke, Turske, Armenije i Južne Afrike.  


