
DOBROBITI DJEČJE PARTICIPACIJE U 
LOKALNOJ ZAJEDNICI

Savez društava Naša djeca Hrvatske u okviru projekta „Jačanje kapaciteta 
lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta” u partnerstvu s Uredom 

UNICEF-a za Hrvatsku 



SUDJELOVANJE 

DJECE
Polazište za definiciju – Konvencija UN-a o 

pravima djeteta – kontinuirani proces koji 

uključuje dijeljenje informacija i dijalog između 

djece i odraslih temeljen na obostranom 

povjerenju, suradnji i partnerstvu

Načela participacije: 

-Djeca i mladi imaju pravo da se njihovo mišljenje 

uvažava – osvijestiti važnost i potrebu 

sudjelovanja

-Djeca i mladi najbolje znaju svoje potrebe i 

probleme

-Participacija je proces i omogućuje stjecanje 

novih vještina

-Uključivanje djece i mladih treba učiniti dijelom 

kulture institucija i šireg društva

“Planirati nešto za 

djecu bez da se njih 

pita o tome je 

apsolutna glupost”
(dječak iz Norveške, 11 

godina)



Konvencija UN-a o pravima djeteta

• najvažniji svjetski dokument o 
djeci,  donesen na 44. 
zasjedanju Glavne  skupštine 
UN-a 20.studenog 1989. godine

• dokument kojeg je ratificiralo 
najviše  država na svijetu 

• Konvencija promiče „3p“ 
(participation, protection,
provision).

• prihvaća djecu kao subjekte i nositelje  
prava



Koja sve prava imaju djeca?

• Obrazovna

• Zdravstvena

• Kulturna

• Ekonomska

• Društvena

• Socijalna

• Zakonodavna



• Konvencija UN-a o pravima djece djecu 

priznaje kao nositelje prava što uključuje i 

pravo da se dječji glas čuje i uvažava!



Konvencija UN-a o pravima djeteta

Prihvaćanje djece kao subjekata i nositelja prava

izraženo je u člancima:

Čl. 5.

• „Država mora poštivati  
odgovornost, prava i  
dužnosti roditelja,  
usvojitelja ili proširene  
obitelji.“

Čl. 9.

• „Dijete ima pravo da ne  
bude razdvojeno od  svojih 
roditelja, osim kada  je u 
pitanju njegov najbolji  
interes, kao i u slučaju  
sudske presude.“

Čl.12.
• „Dijete ima pravo

izražavati mišljenje o  
svim pitanjima koje se  
tiču njega, pri čemu se  
dječja mišljenja moraju  
uvažavati.“

Čl.13.
• „Dijete ima pravo na

slobodu izražavanja,  
uključujući tu i pravo na  
traženje, primanje i  
širenje informacija i ideja  
svih vrsta.“



Čl.14.

• „Pravo djeteta na 
slobodu  misli, svijesti i 
vjere mora se  
poštivati.“

Čl.15.

• „Dijete ima pravo na
slobodu
udruživanja i 
mirnog  
okupljanja.“

Čl.16.
• „Niti jedno dijete ne može biti  

podvrgnuto samovoljnom i  
nezakonitom miješanju u  
njegov privatni život, obitelj,  
dom ili dopisivanje. Dijete je  
zaštićeno od nezakonitih  
napada na njegov čast i  
ugled.“

Čl.17.

• „Država osigurava prava 
djeteta  na pristup 
informacija iz državnih i  i
međunarodnih izvora.“

• Čl.31.
„Dijete ima pravo na 
odmor, na  igru i 
slobodno vrijeme te  
slobodno sudjelovanje 
u  kulturnom životu i 
umjetničkom  
stvaralaštvu.“



Čl. 28.

„Dijete ima pravo na odgoj i obrazovanje. Država propisuje

osnovno obrazovanje obaveznim, dostupnim i besplatnim

svoj djeci, te potiče razvoj različitih oblika srednjeg

obrazovanja, čineći ga dostupnim svakom djetetu. Disciplina

u školi provodi se na način koji je u skladu s dostojanstvom

djetetove ličnosti. Odgoj je usmjeren na razvoj osobnosti,

talenta i sposobnosti, poštivanje ljudskih prava i temeljnih

sloboda, odgovornog života u slobodnom društvu u duhu

mira, prijateljstva, razumijevanja, tolerancije i jednakosti, kao

i razvijanje osjećaja poštivanja prirodnog okoliša.“



Članak 12.

Konvencije UN-a o pravima djeteta

Države stranke će osigurati djetetu sposobnost

oblikovati svoje mišljenje, prvo na slobodno

izražavanje svog mišljenja o svim pitanjima koja se

na njega odnose, i uvažavati to mišljenje u skladu s

dobi i zrelošću djeteta.

U tu svrhu, djetetu se napose mora osigurati da bude,

izravno ili preko posrednika, odnosno odgovarajuće

službe, saslušano u svakom sudskom i upravnom

postupku koji se na njega odnosi na način koji je u

skladu s postupovnim pravilima domaćeg prava.



• “vidljivost” djece u procesu odlučivanja

• priznajući djeci prava ne znači da odrasli imaju  

manje odgovornosti

• uvažavanje digniteta djece; odrasli moraju  

naučiti raditi više u suradnji s djecom kako bi  

im pomogli izraziti svoje stavove

Članak 12. Konvencije UN-a o pravima djece čini:



Članak 12. Konvencije kaže:

- PRAVO PRIPADA 

SVAKOM DJETETU

- PRAVO NA SLOBODNO

IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA

- PRAVO DA SE MIŠLJENJA 

DJECE

UVAŽE U SKLADU 

S DOBI I ZRELOŠĆU



ZAŠTO DJECA TREBAJU 

PARTICIPIRATI?

kako bi se upoznala s kulturom demokratskog 

odlučivanja u kojoj su djeca i odrasli ravnopravni

kako bi se educirala za demokratsko građanstvo

kako bi aktivno sudjelovala u područjima donošenja 

odluka i lokalnih politika

kako bi sudjelovali u kulturi donošenja odluka kojima se 

može povećati poštivanje javnih površina i javnog dobra

kako bi se naučili raditi u timu, poštivati i čuti jedni 

drugoga

kako bi razvili važne osobine i socijalne vještine, metode 

rješavanja sukoba, vještine komuniciranja i zagovaranja, 

donošenja odluka



KORISTI OD DJEČJE PARTICIPACIJE ZA ODRASLE

učenje od djece potiče i učenje kod odraslih 

odrasli se osvještavaju za potrebe, probleme, 

mišljenja i želje djece pa stoga više poštuju 

nove dječje želje

druženje djece i odraslih povećava toleranciju 

i poštivanje odraslih prema djeci

odrasli uče dijeliti moć s djecom te projekti 

participacije jačaju međugeneracijski dijalog



KORISTI DJEČJE PARTICIPACIJE

ZA DRUŠTVENU ZAJEDNICU

 projekti participacije povećavaju svijest u najširim razmjerima 
o dječjem pogledu i potrebama,

 korist, koju imaju djeca od rada na projektima participacije, je 
korisna za cijelo društvo,

 projekti participacije omogućuju jačanje demokracije, 
ohrabruju cjeloživotnu odgovornost djece i potiču razvoj 
civilnog društva,

 sudjelujući u procesima odlučivanja na lokalnoj razini, djeca 
uče kako postati svjesni građani koji odgovorno koriste svoja 
prava, već od ranih dana,

 participacija djece olakšava stvaranje tolerantne, nenasilne i 
sigurne zajednice potičući kulturu međusobnog poštivanja, 
povjerenja, demokratičnog donošenja odluka i građanstva.



Problemi u sudjelovanju prema 

iskustvu djece

Neravnopravnost odraslih i djece 

Osobine djece koja su sramežljiva, povučena ili se boje izraziti 

vlastito mišljenje

Nezainteresiranost druge djece za takvu vrstu aktivnosti

Nedovoljna informiranost druge djece o tome čime se Dječja 

vijeća bave

U nekim slučajevima dječji vijećnici govore o neprihvaćenosti 

od strane vršnjaka (zbog svoje uloge)

Više se usmjeriti na suradnju s djecom koju zastupaju, kao 

i na edukaciju djece o njihovim pravima sudjelovanja



Što bi pomoglo da djeca više 

sudjeluju?

Kod odraslih

Bolje razumijevanje, 

međusobno poštovanje i 

uvažavanje, poticanje djece na 

sudjelovanje te imanje vjere i 

povjerenja u djecu

Kod djece

Vjerovati u sebe i ne odustajati 

pred teškoćama, više informirati 

i animirati drugu djecu na 

suradnju, pokazati odraslima i 

drugoj djeci da su odgovorni i 

sposobni, pa sve do predlaganja 

nekih konkretnih aktivnosti kako 

bi se to moglo ostvariti



Koliko odrasli uvažavaju 

mišljenje djece?

Prihvaćanje prijedloga djece dovodi do 

pozitivnih emocija: sreća, veselje, ponos

Osjećaj važnosti i potrebe da ubuduće još 

više rade

Kako znati da te odrasli uvažavaju: kad nas 

slušaju, postavljaju pitanja, pokazuju interes, 

trude se oko realizacije prijedloga



OBLICI  

DJEČJE

PARTICIPACIJE

DJECA SU ZA
PARTICIPACIJU, 

A NE ZA 

DEKORACIJU



KAKO PROJEKTE PARTICIPACIJE UČINITI  

PRIVLAČNIM ZA DJECU?

 djecu uključiti od početka već u fazi planiranja

 odrasli su samo u ulozi pružanja potpore, a djeca su ta koja su

odgovorna i ekspertna za sadržaje

 odnositi se prema djeci jednako prema svoj djeci i s jednakim 

poštovanjem kao  prema odraslima

 prepustiti djeci da izaberu teme koje su im privlačne i  ugodne

 projekti dječje participacije trebaju biti otvoreni za svu djecu

 informacije o projektima i rezultatima trebaju biti lako  dostupne za 

svu djecu

 treba stvarati tolerantnu, otvorenu i odgojnu okolinu koja  ohrabruje

djecu na izražavanje mišljenja

 treba koristiti jezik kojeg djeca razumiju

 treba koristiti metode i tehnike koje su djeci privlačne

 treba biti iskren i objasniti djeci kada mislite da su  njihove ideje

nerealne



Dječji forumi - za upoznavanje i 
ostvarivanje dječjih prava, odgoj za mir, 
toleranciju i suradnju.

Dječja gradska/općinska vijeća - za 
poticanje i aktivno sudjelovanje djece u 
pitanjima koja se tiču djece u lokalnim 
zajednicama.

Susreti djece s načelnicima, 
gradonačelnicima, županima - sastanci i 
druženja djece i predstavnika lokalnih 
vlasti u Dječjem tjednu kao i na 
događanjima za djecu.

Susreti djece iz Dječjih foruma sa 
zastupnicima - godišnje tematske 
sjednice predstavnika djece iz Dječjih 
foruma i saborskim zastupnicima.

Obilježavanje Dana Konvencije UN-a o 
pravima djece - organizirane aktivnosti 
djece i odraslih (izložbe, radionice o 
dječjim pravima, okrugli stolovi, 
predstave, info-štandovi) u gradovima i 
općinama povodom Dana Konvencije 
UN-a o pravima djece (20.11.)

Pisanje poruka djece odraslima -
tradicionalna akcija pisanja poruka djece 
roditeljima, nastavnicima, 
gradonačelnicima/načelnicima, domaćim i 
svjetskim političarima o tome što žele, 
misle, vide u obitelji, vrtićima i školama, 
među vršnjacima, u okružju te kakav bi 
svijet trebao biti po mjeri djeteta.

Naj-projekti Dječjih vijeća - natječaj za 
najoriginalnije projekte djece iz Dječjih 
vijeća, a koji su usmjereni poboljšanju 
života djece u zajednicama. Djeca snime 
problem, osmišljavaju i provode ciljane 
projekte za njegovo rješavanje samostalno 
ili zajedno s odraslima.

Javni nastupi - info-štandovi o dječjim 
pravima, plakati, nastupi djece u medijima, 
istraživanja mišljenja djece, kampanje za 
djecu koje pokreću sama djeca.

Uključivanje djece kao nominalnih 
članova DND-a - članom Društva Naša 
djeca mogu biti i djeca, uz suglasnost 
roditelja, uključena u aktivnosti DND.

OBLICI DJEČJE PARTICIPACIJE KOJE POTIČE 

SAVEZ DND-A HRVATSKE U DRUŠTVIMA NAŠA 

DJECA I LOKALNIM ZAJEDNICAMA



Poruke djece – ZAŠTO JE VAŽNO 

PARTICIPIRATI?

Djeci
Poticanje djece na veći angažman i 

prezentacije i provedbe svojih ideja

Potreba za boljom pripremom, 

razumijevanjem, upornosti i određenim 

„pritiscima“ na odrasle

Ohrabrivanje,podrška i povjerenje

Da se uključe u sve u kaj se mogu uključiti i 

da bez straha vele svoje mišljenje

Dječja prava su tu s razlogom, nisu za ukras 

i svi bi se trebali bolje angažirati oko dječjih 

prava

Odraslima 

Nužnost slušanja i uvažavanja 

djece

Radite zajedno s djecom!

Kao što djeca trebaju čuti i slušati 

odrasle, tako i odrasli trebaju čuti i 

slušati djecu



DOBROBITI DJEČJE PARTICIPACIJE U 
LOKALNOJ ZAJEDNICI

Savez društava Naša djeca Hrvatske u okviru projekta „Jačanje 
kapaciteta lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta” u partnerstvu 

s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku 


