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O Međunarodnom danu obitelji 
 
Međunarodni dan obitelji ustanovila je Glavna skupština Ujedinjenih naroda 1993. godine i 
preporučila da se od 1994. godine takav dan održava svake godine te postane tradicijom koja je 
posvedena obitelji. Novom Rezolucijom, 2002. godine, Glavna skupština UN-a uputila je poziv 
svim državama da u povodu Dana obitelji pripreme posebne programe, susrete obitelji, stručne 
skupove, promotivne koncerte i druge sadržaje na svim razinama, a posebno u lokalnim 
zajednicama. 
Obilježavanjem toga Dana svake godine u svibnju želi se naglasiti važnost koju međunarodna 
zajednica pridaje obiteljskom životu i obitelji kao osnovnoj zajednici u društvu, širom svijeta. 
Kako je Dan obitelji prvi put održan 15. svibnja 1994., a tada je to bila nedjelja, bilo je 
preporučeno da obilježavanje Dana obitelji i ubudude bude 15. svibnja. Organizatorima je 
omogudena fleksibilnost, tj. prilagodba lokalnim prilikama i mogudnostima. Dopušteno je da u  
svakom mjestu odluče hode li to biti baš 15. svibnja bez obzira na dan u tjednu, ili da to bude 
sredinom svibnja nekog drugog odabranog dana, npr. u subotu ili još bolje u nedjelju, jer je 
upravo ona za vedinu zaposlenih dan odmora, a po tradiciji i glavni obiteljski dan u tjednu. 
Simbol Međunarodnog dana obitelji sastoji se od ispunjenog zelenog kruga s crvenom slikom. 
Slika se sastoji od elemenata jednostavnih crteža srca i kude. To pokazuje da su obitelji u 
središtu društva i osiguravaju stabilan dom i potporu za ljude svih starosnih dobi. 
 
Od te davne 1994. godine pa do danas razne su teme bile aktualne, pa su i godine bile 
posvedene tim temama: 
 
2016.: „Obitelji, zdrav život i održiva bududnost“ 
2015.: „Odgovornost čovjeka? Ravnopravnost spolova i prava djece u suvremenim obiteljima“ 
2014.: „Važnost obitelji za ostvarivanje razvojnih ciljeva; Međunarodna godina obitelji + 20“           
2013.: „Poboljšanje socijalne integracije i međugeneracijske solidarnosti“ 
2012.: „Osiguravanje radnog i obiteljskog života“ 
2011.: „Suočavanje obitelji sa siromaštvom i socijalnom isključenosti“ 
2010.: „Utjecaj migracija na obitelji diljem svijeta“ 
2009.: „Majke i obitelji: izazovi u svijetu koji se mijenja“ 
2008.: „Očevi i obitelji: Odgovornosti i izazovi“ 
2007.: „Obitelji i osobe s invaliditetom“ 
2006.: „Promjena obitelji: izazovi i mogudnosti“ 
2005.: „HIV/AIDS i dobrobit obitelji“ 
2004.: „Deseta obljetnica Međunarodnog dana obitelji: Okvir za djelovanje“ 
2003.: „Pripreme za obilježavanje desete obljetnice Međunarodne godine obitelji u 2004.“ 
2002.: „Obitelji i starenja: mogudnosti i izazovi“ 
2001.: „Obitelji i volonteri: Izgradnja socijalne kohezije“ 
2000.: „Obitelji: Agenti i korisnici razvoja“ 
1999.: „Obitelji za sve uzraste“ 
1998.: „Obitelji: učitelji i pružatelji ljudskih prava“ 
1997.: „Stvaranje obitelji temeljene na partnerstvu“ 
1996.: „Obitelji: prve žrtve siromaštva i beskudništva“ 
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Ovogodišnja tema Međunarodnog dana obitelji je "Obitelji, zdrav život i održiva bududnost". 
Tema se odnosi na Agendu 2030. za održivi razvoj, a posebno na cilj 3: Osigurati zdrav život i 
promicati dobrobit za svakoga i za sve dobne skupine. 
 
Obilježavanje Međunarodnog dana uglavnom de se fokusirati na sljededa pitanja: 
- Obitelji: zdravlje i dobrobit djece i mladeži  
- Usklađenost zaposlenih obitelji i njihovog zdravstvenog stanja  
- Bolja kvaliteta života starijih osoba 
 
Središnji ciljevi Agende 2030. za održivi razvoj teže okončanju siromaštva, promicanju 
zajedničkog ekonomskog napretka, socijalnom razvoju i dobrobiti čovjeka uz zaštitu okoliša. 
Obitelji i dalje ostaju u središtu društvenog života osiguravajudi dobrobit svojih članova, 
edukaciju i socijalizaciju djece i mladih te brigu za mlade i stare. Sa stajališta obiteljske politike, 
imajudi u vidu obitelji pri provedbi održivih razvojnih ciljeva znantno povedava mogudnost bržeg 
dostizanja brojnih ciljeva koji se odnose na dobrobit pojedinaca.  
 
Sa zadovoljstvom podsjedamo da je Savez DND bio među organizatorima ved od prvog 
obilježavanja Dana obitelji i da od tada to čini svake godine. Tako je Dan obitelji postao još jedan 
tradicionalni program osnovnih DND. Želimo da tako bude i ove godine, a samostalno možete 
odabrati kada de to biti uz važnu napomenu: ako u Vašem gradu/opdini bude više organizatora 
Dana obitelji, poželjno je da svi zajedno dogovorite isti dan, a možda i objedinite sve ili dio svojih 
namjeravanih programa. 
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Ciljevi Međunarodnog dana obitelji 
 
Opdi i trajni cilj Međunarodnog Dana obitelji je: 

 potaknuti djelovanje svih nadležnih subjekata u korist obitelji, 

 pružiti podršku uvažavanju obiteljskog života, tradicija i običaja, 

 pokazati solidarnost u potrazi i rješenjima za boljim standardima i kvaliteti života obitelji. 
 
Ovim poticajnim ciljevima želi se naglasiti da se bitna obilježja čovječanstva kao što su: 
zajedništvo, tolerancija, demokracija, svjetski mir, počinju izgrađivati u obitelji. 
 
Svaka je obitelj i čimbenik i korisnik društvenog razvitka i napretka. Zato svaka obitelj ima veliku 
ulogu i odgovornost u mijenjanju svijeta, u njegovom poboljšavanju. 
 
U ostvarivanju tih nastojanja obitelji imaju, dakako, i velike potrebe, ali i brojne probleme, 
teškode, koje ne mogu riješiti same, izolirano, niti samo u jednom danu. Zato susreti obitelji, što 
ih potiče obilježavanje Dana obitelji, istodobno skredu široku pozornost nadležnima na takve 
potrebe, pomažu identifikaciji uzroka i potreba, te i pokredu nove akcije koje de pridonositi 
rješavanju tih teškoda i potreba obitelji. 
 
Važno je da aktivnosti koje de osnovna DND tim povodom organizirati doprinose ostvarivanju 
navedenog opdeg i trajnog cilja Međunarodnog dana obitelji. 
 
Ujedinjeni narodi su ovogodišnjeg Međunarodnog dana obitelji naglasak stavili na dostizanje 
održivog razvojnog cilja 3: Osigurati zdrav život i promicati dobrobit za svakoga i sve dobne 
skupine. Obitelji imaju jedinstvenu ulogu u osiguravanju zdravlja i dobrobiti djece. Roditelji mogu 
poboljšati dječje zdravstvene stanje pružanjem emotivne podrške, čime se osigurava prevencija 
bolesti i posjete zdravstvenim ustanovama, uključujudi pravovremenu imunizaciju te 
odgovarajudi tretman u vrijeme bolesti. S druge pak strane, mnogobrojne politike i programi 
mogu učinkovito pomodi roditeljima u osiguravanju odgovarajude skrbi, a time i bolje 
zdravstvene ishode za njihovu djecu. 
 

 
Posebno želimo naglasiti vrijednost svakog pojedinog 
člana obitelji: djece, očeva i majki, baka i djedova, kao i 
ostalih srodnika i njihovih različitih uloga. 
Svatko od nas može pridonijeti kvalitetnijem povezivanju i 
međusobnom osnaživanju cijele obitelji, ali i povedanju 
potencijala bolesnih, nemodnih ili starijih članova obitelji, 
kao i društva u cjelini. 
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Niz politika koje teže uravnotežavanju obitelji i posla, kao što su fleksibilniji raspored rada kojim 
se povedava mogudnost roditelja da budu na raspolaganju svojoj djeci i osiguraju im pravilnu 
skrb. Politike i programi koji promiču sigurno i stabilno obiteljsko okruženje i odgovorno 
roditeljstvo također doprinose emocionalnoj i fizičkoj dobrobiti djece i mladih. Ovogodišnje 
obilježavanje Međunarodnog dana obitelji ima za cilj podizanje svijesti o ulozi obitelji i obiteljske 
politike pri promicanju zdravog života za održivu bududnost. 
 
 
Programski prilog DND obilježavanju Dana obitelji u Hrvatskoj 
 
Polazedi od navedenih pristupnih načela, Savez DND želi doprinositi afirmaciji Dana obitelji na 
sebi svojstven način, posebnim sadržajima koji proizlaze iz osnovne društvene aktivnosti ove 
udruge. Zato želimo da svako osnovno DND organizira svoj program obilježavanja Dana obitelji, 
što podrazumijeva: 

 okupiti što više obitelji na nekom odabranom prostoru 

 za sve prisutne članove obitelji prirediti privlačan program, drukčiji od programa drugih 
organizatora toga Dana, 

 omoguditi sudjelovanje u programu svih prisutnih članova obitelji, tj. i zajedničke nastupe 
istodobno i za mame i tate i za djedove i bake i naravno za djecu svih dobi, 

 omoguditi starijim članovima obitelji, (djedama i bakama, roditeljima) volontiranje u 
školskim programima za djecu 

 prirediti  roditeljima i djeci nešto lijepo i novo, što de biti zanimljivo i vrijedno, što de se 
pamtiti i prepričavati kao lijep doživljaj. 

 
Da bi se to postiglo, iskustvo nas uči, treba uskladiti tri aspekta: sadržaj odabranog programa, 
klimatske/vremenske uvjete, te broj pozvanih i očekivanih sudionika. 
 
Ti de momenti sugerirati izbor prostora za program susreta obitelji, hode li on biti: 

 na otvorenom prostoru u prirodi, 

 na ovedoj livadi ili igralištu, 

 u obližnjem izletištu, rekreacijskom centru,   

 na glavnom trgu, odnosno stadionu, 

 ili u odgovarajudoj dvorani... 
 
 
Prijedlozi za oblikovanje DND-ovskog Dana obitelji 2016. 
 
Program DND-ovskog Dana obitelji neka bude kao i prethodnih godina kombinacija koju čine: 

 tradicija – sadržaji koji su bili izvođeni i prethodnih godina a pokazali se kao najuspjeliji, 
sadržaji koji se izvode samo jednom godišnje, na Dan obitelji, koje zato obitelji željno opet 
očekuju, i 

 nešto novo – dosad neizvođeno na Dan obitelji, zato ugodno iznenađenje za prisutne, 
atrakcija o kojoj de se i danima poslije pričati. 
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Prilikom izrade konačnog DND-ovskog programa Dana obitelji preporučujemo da uvrstite i ove 3 
naše ved tradicionalne zabavno-edukativne zajedničke igre djece i roditelja, odnosno prisutnih 
obitelji: 
 
1/ Roditeljski domjenak uz program: Pokaži što znaš 
To bi mogla biti zanimljiva i atraktivna nekonvencionalna priredba za sve prisutne članove 
obitelji. Priredbu vodi komunikativan i spretan voditelj koji de na temelju prethodno prikupljenih 
prijava obitelji i naziva njihovih točaka najavljivati redoslijed nastupa obitelji te ih i prilikom 
nastupa poticati na duhovit način. Prijavljeni članovi obitelji – dijete, mama, tata, djed, baka, 
teta, stric i sl., ili kombinirani skupni nastupi – moraju pokazati neku posebnu vještinu, ispričati 
nešto zanimljivo, lijepo ili smiješno, odrecitirati ili otpjevati pjesmu, glumiti, plesati, imitirati, tj. 
– pokazati što znaju, na što atraktivniji način. Cilj može biti samo nastup kao takav, no može se 
imenovati i žiri, koji de ocijenjivati nastupe i na kraju proglasiti najuspješniju ili najoriginalniju 
obiteljsku izvedbu. 
 
2/ Obiteljski nagradni kviz 
Organizator kviza i voditelj unaprijed osmisle teme i područja te pitanja, pribave nagrade i svima 
prisutnima objave pravila igre. Sadržaji pitanja mogu biti: ponašanje u obitelji, rješavanje 
obiteljskih problema, prepoznavanje ili prikazivanje obiteljskih običaja, rješavanje zagonetaka, 
pitalica ili mozgalica, natjecanje za najduhovitiji obiteljski događaj, šalu, anegdotu, izjavu, 
poruku, itd. Ekipe u igri čine: članovi obitelji,  više parova, ili prema dogovoru. Prilikom 
odgovaranja na pitanje treba omoguditi i poticati međusobno dogovaranje članova o odgovoru. 
Konačni odgovor daje odabrani predstavnik obitelji. Za najuspješnije obitelji/ekipe potrebno je 
predvidjeti simbolične nagrade kao što su npr.: prethodno sakupljeni predmeti za kudanstvo, 
mali ukrasni predmeti, predmeti iznenađenja uz duhovite komentare, ili poruke o njihovoj 
uporabi/namjeni i sl. 
 
3/ Radionice i izložba obiteljskih izjava, crteža i poruka 
Originalna izložba koja nastaje u tijeku programa kojega stvaraju prisutni članovi obitelji, 
sudjelujudi u zajedničkim stvaralačkim radionicama,  ili su animirani kao posjetitelji programa 
Dana obitelji. Cilj aktivnosti je da svaka obitelj smisli, napiše ili nacrta, ili i jedno i drugo, svoju 
samostalnu i originalnu izjavu, poruku, crtež, plakat. Tema toga natjecanja se može: zadati, 
ostaviti po izboru, ili samo potaknuti  s 2-3 motivacijske riječi koje treba ukomponirati u izjavu ili 
poruku svake obitelji. Po isteku vremena (npr. 20 min) svaka obitelj izlaže svoje uratke na pano, 
klupu, zelenu površinu, na trgu, u obližnjem izlogu i sl. Svaka izjava/poruka/crtež/plakat mora 
imati potpis autora. Postavljenu izložbu razgledavaju svi sudionici,  sponatno komentirajudi, 
razgovarajudi i družedi se. Na kraju prethodno imenovani žiri proglašava najoriginalniju izjavu, 
poruku ili uradak. 
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Ostali prijedlozi za mogude aktivnosti u povodu Dana obitelji 
Mogude je u program uvrstiti još i neke od ovih prijedloga: 

 Zajednički obiteljski izlet ili piknik u prirodi 

 Zabavne i športske igre djece i roditelja 

 Obiteljska parlaonica 

 Izbor za “Naj – obitelj” 

 Nastupi unučadi s djedovima i bakama 

 Promotivni štand na teme o obitelji, itd. 
 
Evo još i i samo nekoliko primjera uspjelih sadržaja i ideja, koje su u dosadašnjoj praksi provela 
pojedina DND: 

 Biciklijada za članove obitelji (DND Ravna Gora) 

 Planinarski izlet za prijavljene članove obitelji (DND Karlovac) 

 Pozivni izlet u nepoznato (DND Zadar) 

 Sajam udruga koje imaju programe za djecu (DND Opatija) 

 Gradski natječaj za literarne i likovne radove na temu obitelji (DND Osijek) 

 Natječaj za fotografije djece na teme iz obiteljskog života (DND Kutina) 
 
I tako dalje…i sami smislite još nešto drugo, originalno, zanimljivo i veselo! 
 
Medijska prezentacija DND-ovskog Dana obitelji 
 
Za navedene i slične igre i sadržaje koje dete sami osmisliti i uvrstiti u DND-ovski program Dana 
obitelji jako je važno ostvariti dobru medijsku najavu tog programa, kao i medijsko pradenje 
njegove izvedbe. 
 
Oblikujte informaciju za javnost sa svim potrebnim podatcima i dostavite ju svim lokalnim 
medijima. Informacijom ukratko pružite ove podatke: 

 da je DND organizator tog programa, 

 gdje de se i kada održati, 

 sažetak događanja, 

 posebno smislite dobar, kratak i atraktivan animacijski poziv obiteljima da se odazovu i 
aktivno sudjeluju na DND-susretu obitelji. 
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Koristite i dječje poruke, odabrane misli i slogane 
 
U najavama priprema, u dekoriranju prostora i u održavanju ovakvog Dana obitelji, koristite, 
između ostalih, i postojede ili novo napisane dječje poruke odraslima, te odabrane misli i 
slogane o roditeljima i obitelji. 
 
Između ostalih, možete koristiti i ove dječje poruke odraslima: 
 

 Kad se mama i tata svađaju, ja ne rastem, nego se smanjujem. – Mirjana, 4. r. Zabok 

 Obitelj je blago koje se nikada ne gubi – nepotpisano dijete, Zagreb 

 Roditelji bi trebali polagati ispit za odgoj i sredu nas djece. – Karmen, 5.r. Lovran. 
 
Između ostalih, možete koristiti i ove odabrane misli i slogane o roditeljima i obitelji: 
 

 Dijete je srce obitelji, a obitelj je srce društva. 

 Sretna obitelj – zadovoljni ljudi – uspješna zajednica. 

 Obiteljski dom ne čine stvari, ved majka, otac i djeca i njihovi srdačni odnosi. 
 
Postavite te i takve poruke i slogane na velike plakate, letke, transparente ili ih snimite na 
jinglove i emitirajte putem razglasa uz odgovarajudu glazbenu pratnju. 
 
 

 
„Jednak društveni i ekonomski razvoj ovisi o pravednim pravnim okvirima i društvenim normama 
koje podržavaju prava žena i djece. Diskriminatorni zakoni i prakse koji ne daju jednaka prava 
svima te koji guše prava žena i prava djece, nemaju mjesta u suvremenim obiteljima, 
zajednicama, društvima i nacijama.“ 

                                                          Ban Ki-moon, Glavni tajnik UN-a 
 
 

I na kraju ne zaboravite: dostaviti Izvještaj Savezu DND o tome kako ste organizirali Dan obitelji 
2016. i kako su to prisutni sudionici primili. 
 
(Urudžbirano u Stručnoj službi Saveza DND, pod brojem      , dne         .) 


