
ZABOK, 7.12. 2016. 
KONFERENCIJA „ŽUPANIJA PRIJATELJ DJECE“ 
Djeca iz Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća DND-a Zabok 
Eva Vrgoč, Nika Augustinović, Lada Iveković, Igor Jadan, Sara Tršinski, 
Dora Vranić, Doris Tkalčević 
 
EVA 
Dobar dan! Drago mi je da vas mogu pozdraviti u ime Dječjeg foruma i Dječjeg 
gradskog vijeća grada Zaboka te sve djece našega grada kao dječja 
gradonačelnica. Moje je ime Eva, a sa mnom su danas predstavnici Dječjeg 
foruma i Dječjeg gradskog vijeća Društva Naša djeca Zabok Nika, Lada, Igor, 
Sara, Dora i Doris. 
 
Zabok nosi titulu Grada prijatelja djece od 2005. godine. Naš  gradonačelnik 
sasluša sve naše prijedloge o poboljšanju života djece u gradu te svi zajedno 
dođemo do rješenja povoljnog za sve. Zahvaljujući Akciji u gradu imamo 
logopedski kabinet kako bi djeca razvila pravilne govorne vještine. Djecu se od 
malih nogu educira o sigurnosti u prometu, imamo razne sportske klubove, plesne 
klubove i grupe, igraonice, čitaonice, dječji zbor, Dječji forum, Dječje gradsko 
vijeće, igrališta na kojima se djeca mogu igrati, parkove u kojima se djeca druže, 
a u sklopu Multimedijskog centra nalazi se kino-dvorana u kojoj se prikazuju 
filmovi i izvode kazališne predstave za djecu te organizira KIKI – međunarodni 
festival dječjeg filma. 
 
 
NIKA 
Akcija Gradovi i općine prijatelji djece za djecu znači slušanje njihovog glasa u 
gradovima i općinama, poboljšanje komunikacije između Gradske uprave i djece, 
samim time i ugodniji život za djecu, pruža osjećaj sigurnosti u gradu, djeca znaju 
komu se mogu obratiti ako imaju kakav problem u gradu ili općini. U sklopu 
Akcije u gradovima i općinama se osnivaju brojne grupe i klubovi u kojima djeca 
mogu korisno provesti svoje slobodno vrijeme. Akcija se također brine i o 
zdravlju i sigurnosti djece. Na sličan način trebale  bi i Županije, ako se uključe u 
Akciju, sa svojim programima utjecati na poboljšanje života djece i kvalitetnu 
skrb o djeci te svakako pitati nas djecu što mi „mislimo“. 
 
 
LADA 
Odrasli ponekad od šume ne vide drvo, prezaokupljeni su svojim „velikim“ 
problemima, dok djeca vide i druge probleme, koji su možda pali u sjenu. Zato mi 
u Zaboku, gradu prijatelju djece, nastojimo osvijestiti drugu djecu, naše vršnjake 
o važnosti njihovoga mišljenja i da imaju pravo glasa kad god se radi o njihovim 
potrebama. Naravno, u tom sigurno ne bismo uspjeli sami. Ali uz pomoć naše 
voditeljice i našeg gradonačelnika koji uvijek sa zanimanjem slušaju naše 
prijedloge te uz potporu cijeloga Grada koji nam pomaže u realizaciji mnogih 
naših projekata uspijevamo postići svoj cilj i vrlo smo ponosni na takvu suradnju 
s Gradom....  



 

IGOR 
Nadamo se da i vi u vašim gradovima i općinama surađujete s vašim Dječjim 
forumima, Dječjim vijećima i Društvima Naša djeca i da im pomažete u 
ostvarivanju njihovih zamisli i projekata da se dječji glas „jače“ čuje. 

 
SARA 
Mi kao djeca sudjelujemo u važnim odlukama koja se tiču djece u gradu, i to nam 
je izuzetno važno. Naš gradonačelnik nas sluša i dajemo mu svoje prijedloge i 
ideje kako bi naš grad bio bolji i ljepši za život djece. Važno nam je i da se djeca 
međusobno poštuju i pomažu si. Nadamo se da je u vašim gradovima važan glas 
djece, te njihova međusobna suradnja, ali isto tako, nadamo se da ste vi potpora 
djeci, te da međusobno surađujete. 

 
DORA 
Smatramo da su Dječji forum i Dječje vijeće jako korisne  aktivnosti  za djecu 
grada te da kroz te aktivnosti djeca mogu puno toga naučiti: koja su dječja prava, 
što su predrasude, kako biti tolerantan, kako biti bolji prema sebi i drugima, kako 
doprinijeti zajednici. Sve odgovore na ta i još mnoga druga pitanja možemo naći 
u Dječjem forumu i Dječjem vijeću. Mi kao Dječje vijeće sudjelujemo u važnim 
odlukama koja se tiču djece u gradu te se uvažava naše mišljenje i naši prijedlozi. 
Pokrećemo akcije i projekte za poboljšanje života djece u suradnji s gradom, ali i 
drugim ustanovama, organizacijama i udrugama. Važno je slušati glas djece, ali i 
sama djeca se moraju aktivno uključiti u sve ono što predlažu… 

 
DORIS 
Sva djeca imaju pravo na jednake mogućnosti i sva djeca u svakom kutku svijeta 
trebala bi biti sretna. Želimo povezivati različitosti i stvarati prijateljstva. Velike 
promjene postižu se malim djelima. Uz puno malih djela možemo postići velike 
promjene i to je upravo ono što mi kao djeca radimo. U ime sve djece apeliramo 
da se Akcija „Gradovi i općine prijatelji djece“ proširi Akcijom „Županije – 
prijatelji djece“ i da što više gradova i općina postanu prijatelji djece, jer to je 
garancija da će djeca u Hrvatskoj bolje živjeti i da će se poštivati Konvencija 
Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. 

 
EVA 
Na inicijativu Dječjeg gradskog vijeća gradonačelnica 5. saziva Ema Smolić 
napisala je tekst za Himnu Društva Naša djeca koja govori upravo o onome što 
mi radimo pa ćemo Vam je sada i otpjevati uz solisticu Doris. 
 


