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AKTIVNOSTI DJEČJIH VIJEĆA HRVATSKE U OKVIRU PROJEKTA 

„Aktivna dječja participacija za održive lokalne zajednice – dječja vijeća“ 

Saveza DND Hrvatske 

i 

 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  

- INFORMACIJE- 

 

 

Poštovani/e voditelji/ice Dječjih vijeća, 
 
Savez društava Naša djeca Hrvatske u okviru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece te višegodišnjeg 
rada na području aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici kroz rad Dječjih gradskih i 
općinskih vijeća i ove godine nastavlja realizaciju projekta „Aktivna dječja participacija za održive 
lokalne zajednice – dječja vijeća“ je cilj poticanje i promocija dječje participacije u Hrvatskoj. Projekt 

je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske. 
Nastavljajući aktivnosti projekta „Aktivna dječja participacija za održive lokalne zajednice – dječja 
vijeća“, a koji traje do 30. listopada 2017. godine, Savez društava Naša djeca Hrvatska u suradnji s 
Dječjim vijećima i partnerima na projektu organizirat će sljedeće aktivnosti:  

1) Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća Savez društava Naša djeca Hrvatske objavljuje 
već sedmi put.  

Naj-projektima djeca iz Dječjih vijeća na svoju inicijativu i uz pomoć odraslih ostvaruju lokalne akcije 
i aktivnosti za djecu kojima poboljšavaju život djece.   
Poziv s kriterijima Natječaja, Obrazac za prijavu projekta i Smjernice kako napisati participativni 
projekt, dostavljamo uz ovaj dopis, a cjelokupan materijal će biti objavljen i na mrežnim stranicama 
Saveza DND.  
Savez društava Naša djeca Hrvatske ove se godine uključio u svjetsku kampanju promocije UN-ovih 
17 globalnih ciljeva za održivi razvoj za razdoblje do 2030. godine. Teme 17 globalnih ciljeva za 

održivi razvoj, su:  
1. Iskorjenjivanje  siromaštva  
2. Iskorjenjivanje  gladi 
3. Zdravlje i dobrobit  
4. Kvalitetno obrazovanje  
5. Rodna ravnopravnost 
6. Pitka voda i higijenski uvjeti  

7. Dostupna i čista energija  
8. Dostojanstven rad i gospodarski  rast  
9. Industrija, inovacije i infrastruktura  
10. Smanjenje nejednakosti  
11. Održivi gradovi i održive zajednice 
12. Odgovorna potrošnja i proizvodnja  

13. Odgovor na klimatske promjene  
14. Život ispod vode  
15. Život na kopnu 
16. Mir, pravda i snažne institucije  
17. Partnerstvo za sve ciljeve  
 
 

mailto:info@savez-dnd.hr


Ovogodišnje Naj-projekte Dječjih vijeća vežite uz globalni UN-ov Program 17 globalnih 

ciljeva održivog razvoja.  
 
Za animaciju djece i pripremu vašeg projekta i njegove provedbe mogu Vam pomoći video–spotovi 
na svih 17 tema globalnih ciljeva koje Savez Društava Naša djeca Hrvatske snimio prošle godine u 
suradnji s Gradovima i općinama – prijateljima djece, te uglednim stručnjacima i djecom: 
 
http://www.savez-dnd.hr/category/globalni-ciljevi-za-odrzivi-razvoj-do-2030/  

 
http://www.savez-dnd.hr/category/globalni-ciljevi-za-odrzivi-razvoj-do-2030/page/2/  
 
Na navedenim linkovima su svi spotovi online, a snimljen je i DVD koji ćete dobiti na nekim od 
zajedničkih budućih događanja. 
 

Molimo Vas da u dogovoru s djecom i potrebama u Vašoj lokalnoj zajednici odaberete jedan od 
globalnih ciljeva čijem ćete ostvarenju pridonijeti svojim naj–projektom. Vjerujemo da će Vaši budući 
naj-projekti pokriti što više tema globalnih ciljeva.  
 

Molimo sva Dječja vijeća Hrvatske da osmisle i prijave svoje participacijske projektne 
prijedloge do  15. srpnja 2017. godine za projekte koji će se provoditi završno do 1. listopada 
2017. godine. 

 
 
2) 13. susret Dječjih vijeća Hrvatske planira se održati na jesen krajem mjeseca rujna 2017. 
godine.  
Domaćin 13. susreta Dječjih vijeća Hrvatske bit će „Društvo Naša djeca Vinkovci“, Dječje vijeće 
Vinkovci i Grad Vinkovci. 
Na Susret Dječjih vijeće će biti pozvano 15 najaktivnijih Dječjih vijeća, a moći će sudjelovati po dva 

djeteta i jedna odrasla osoba. Susret će trajati dva dana, a teme radionica za djecu bit će u znaku 
17 globalnih ciljeva za održivi razvoj. 
 
Na Susretu ćemo i objaviti dva najoriginalnija Naj-projekta Dječjih vijeća 2017. godine te predstaviti 
i ostale prijavljene Naj-projekte.  
 

3) Promocija rada Dječjih vijeća na mrežnoj i facebook stranici Saveza društava Naša 
djeca Hrvatske 
 
Ukoliko želite da objavljujemo kraća izvješća i fotografije o aktivnostima Vašeg Dječjeg vijeća, 
slobodno nam šaljite tekstualne i foto-materijale na e-poštu: karolina@savez-dnd.hr. 
Objavljene članke i fotografije moći ćete vidjeti na www.savez-dnd.hr ili na facebook Saveza 
društava Naša djeca Hrvatske ( http://www.facebook.com/pages/Savez-dru%C5%A1tava-

Na%C5%A1a-djeca-Hrvatske/414120181993815 )  
 
S veseljem i zadovoljstvom Vas pozivamo da se u što većem broju uključite u planirane aktivnosti. 
Već na sljedećim sastancima o njima informirajte djecu, koordinatore akcije „Gradovi i općine – 
prijatelji djece“, Društva Naša djeca te svima u gradu i općini koji cijene i podržavaju rad Vašeg 
Dječjeg vijeća.  
 

Samo aktivnom dječjom participacijom osnažujemo našu djecu da budu aktivni građani u društvu i 
svojim lokalnim zajednicama te sudjeluju u aktivnostima koje će im unaprijediti život.  

 
Za sve dodatne informacije o aktivnostima, projektu i animacijskom materijalu, slobodno nas 
kontaktirajte u Savez DND Hrvatske (kontakt osoba:Sanja Škorić, sanja@savez-dnd.hr, 
0915437778 ili Snježana Krpes, 01/ 49 22 959; info@savez-dnd.hr; karolina@savez-dnd.hr) 

Želimo Vam puno uspjeha u osmišljavanju Naj-projekata   
i radujemo se zajedničkim susretima i aktivnostima! 
Primite srdačne pozdrave, 
 
Voditeljica projekta 
„Aktivna dječja participacija za održive lokalne zajednice – dječja vijeća“ 
Snježana Krpes, prof.                                                           

 
Sanja Škorić, voditelj programa  

„DJEČJIM SUDJELOVANJEM ZA SVIJET PO MJERI DJECI“  
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KRITERIJI ZA PRIJEDLOGE PROJEKTA DJEČJIH VIJEĆA HRVATSKE 
 

1. Projekt koji se prijavljuje treba biti participacijski projekt – projekt u kojem su djeca direktno 
uključena u donošenje odluka na teme bitne za njihov život i odrastanje, a koje se tiču globalnih 
ciljeva za održivi razvoj te bi projekt trebao:  
- obuhvatiti planiranje s djecom i za djecu tako da se preporučuje da se djeca uključe već u 

prvoj fazi nastanka projekta 
- osvijestiti važnost, potrebu i korisnosti dječje participacije  
- voditi računa da su djeca ta koja najbolje znaju svoje potrebe i probleme te se u 

osmišljavanju projekta treba i polaziti od njihovog stajališta  
- dati djeci vodeću ulogu u procesu  osmišljavanja i pokretanja projekta dok je uloga odraslih 

samo pružanje potpore djeci  
- poticati i ostvariti suradnju i partnerstvo djece i odraslih u osmišljavanju i izvedbi projekta 
- doprinositi održivim lokalnim zajednicama 

 
2. Pri razmatranju i odabiru tema i kategorije u kojoj će te prijavljivati projekt dječje participacije 

preporučuje se uzeti što konkretniju i pojavu povezanu sa svakodnevnim životom djece u okviru 
globalnih ciljeva u zajednici jer djeca najbolje znaju i osjete što žele i što im je potrebno i 
najvažnije za njih.  
 

3. Kod definiranja sadržaja projekta i njegovih ciljeva potrebno je obratiti pozornost da se ovim 
projektom dječje participacije:  

 
 Promiču dječja prava, prevencija, zdravlje i zdravi životni stilovi, inovacije te održivi razvoj, razvija 

dječja participacija u lokalnoj zajednici, razvija tolerancija, međusobno razumijevanje i nenasilno 
rješavanja sukoba, potiču interkulturalne vrijednosti i pravo djece na različitost bez obzira na spol, 
nacionalnost, rasu, jezik, kulturu i socijalni status te gradi suradnja i partnerstvo između djece i 
odraslih. 

 
 Ovogodišnje Naj-projekte Dječjih vijeća vežite uz globalni UN-ov Program 17 globalnih ciljeva 

održivog razvoja.  

 
Aktivnosti Dječjih vijeća mogu biti poticajne za pokretanje projekata od strane same djece iz Dječjih 
vijeća za održivi razvoj i nove generacije. Osmišljavanjem i provedbom projekata vezanih uz 17 
globalnih ciljeva kod djece vijećnika razvit ćemo vještine kako bi se povećalo njihovo razumijevanje 

aktualnih problema, razvio osjećaj odgovornosti za svijet u kojem žive, ali i potaknulo na aktivno 
sudjelovanje na lokalnoj i globalnoj razini. 
 
Svoj projekt možete prijaviti za jednu od tema globalnih ciljeva. 
 
4. Veći dio prijavljenog projekta trebao bi biti ostvaren do 1. srpnja 2017. godine. Projektom 

može biti provedena i jednokratna aktivnost koja će doprinijeti ostvarivanju potreba ili rješavanju 
konkretnog problema djece unutar vaše zajednice. Na Natječaj se ne mogu prijaviti projekti 
Dječjeg vijeća koji su već realizirani prijašnjih godina, već projekti koji će se realizirati najkasnije 
do 1. listopada 2017. godine.  
 

5. Svi prijedlozi projekata bit će vrjednovani od strane natječajnog povjerenstva sastavljenog od 

odraslih članova i djece, a dva najoriginalnija bit će proglašena. Po jedan projekt iz svake 

kategorije, koji će biti ocijenjeni kao najoriginalniji, najkreativniji i najkvalitetniji bit će proglašeni 
i predstavljeni na 13. Susretu Dječjih vijeća Hrvatske. 

6. Svako pojedino Dječje vijeće – sudionik u Natječaju može prijaviti samo jedan prijedlog projekta. 
Prijedlozi projekta dostavljaju se na Obrascu opisa projekta kojeg će te moći preuzeti na web 
stranicama Saveza DND: www.savez-dnd.hr.  

 
7. Rok prijave za prijedloge Vaših projekata dječje participacije su do 15. srpnja 2017. godine. 

Obrazac opisa projekta s podacima o Dječjem vijeću i kontakt osobama dostaviti na adresu: 
Saveza društava Naša djeca Hrvatske,  Amruševa 10/IV, 10000 Zagreb (s naznakom „Naj-
projekt Dječjeg vijeća 2017.“). Uz pismeni primjerak obvezatno je dostaviti i prijedlog projekta 
u elektronskom obliku (na CD-u). Svoje prijedloge možete dostaviti i elektronski na e-poštu: 
karolina@savez-dnd.hr 

http://www.savez-dnd.hr/
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