
IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA U DRUŠTVU NAŠA DJECA      
                                DUBROVNIK  ZA 2017. GODINU 
 
 
Tijekom protekle godine DND Dubrovnik  kroz naše programe gotovo u potpunosti je 
ostvaren - opći cilj - rad s djecom i za djecu u slobodnom vremenu. Naše aktivnosti 
su djeci omogućile  različite zabavne, sportske, kreativne, odgojne i obrazovne 
sadržaje koje će, i nakon rada s nama, moći koristiti u svom slobodnom vremenu i 
prenositi stečena znanja i vještine vršnjacima i starijima.  
Ostvaren je i specifični cilj - ostvarivanje prava i potreba djece sukladno Konvenciji 
UN-a o dječjim pravima, te  pomoći djeci i roditeljima u odgoju i obrazovanju. Djecu i 
roditelje upoznavali smo s dječjim pravima, osvještavali potrebu poštivanja tih prava s 
ciljem  jačanja zdravijeg razvoja djeteta kao člana obitelji i društva, a samim tim 
smanjuju se različiti oblici nasilja kako između djece tako i unutar obitelji. Kroz  
različite sadržaje na radionicama utjecali smo na proširenje njihova  znanja, a samim 
tim i postizanje boljih rezultata iz pojedinih obrazovnih područja. 
 
SIJEČANJ 
 
Mjesec darivanja 
U siječnju 2017. nastavljena je aktivnost iz prosinca "Mjesec darivanja" koja se odvija 
u suradnji s Optikom Van Gogh d.o.o. i Očnom poliklinikom Oftalmus. Na akciji je 
osiguran besplatan očni pregled svim zainteresiranim dječacima i djevojčicama 
uzrasta od 5 do 9 godina. Na besplatni se pregled odazvalo sveukupno 212 djece s 
područja Grada Dubrovnika. 

Festa  Sv. Vlaha i Dan Grada                                                                         
28.siječnja - 8. veljače                                                                                       
Promičući pravo djeteta na sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu, u 
umjetničkim i stvaralačkim aktivnostima kao i pravo na slobodu izražavanja djeteta po 
svom odabiru u Osnovnoj školi Marina Getaldića-Centar i ove se godine Društvo 
Naša djeca Dubrovnik prigodnim programom uključilo u obilježavanje Feste sv. Vlaha 
i Dana Grada upriličivši izložbu likovnih i literarnih radova učenika 6 osnovnih škola iz 
Dubrovnika. Izloženi su svi pristigli radovi, 32 literarnih i 56 likovnih radova a 
nagrađena su po tri najuspješnija literarna i tri  likovna rada učenika nižih tako i viših 
razreda. Izložbu je otvorila i vodila predsjednica DND-a Dubrovnik Antonia Merčep, 
uz pomoć dječjeg gradonačelnika Karla Kalafatovića. Izložbu su uveličale i mlade 
čelistice učenice Umjetničke škole Luke Sorkočevića izvedbom dvije točke.:  

VELJAČA                                                                                                                            

"Veliki ples malih maškara"                                                                              
Potičući pravo djeteta na igru, odmor i razonodu kao i slobodu sudjelovanja u 
kulturnom životu iskazujući svoju darovitost i sposobnosti Društvo Naša djeca 
Dubrovnik organiziralo je Veliki ples malih maškara u nedjelju 19. veljače u Hotelu 
Rixos-Libertas. I ove godine sala Hotela bila je ispunjena raznovrsnim, maštovito 
kreiranim, veselim maskama. Većina malih maškara došla je u pratnji roditelja, baka, 
djedova ili teta s kojima su dijelili svoje radosti na plesnom podiju. Uživali su i u 
nastupima malih plesačica Plesnog studija Lazareti, Baletnog odjela Umjetničke 
škole Luke Sorločeića, plesnog studija "Convivo" i Župskih mažoretkinja koje su 



svojim izvedbama podigle  atmosferu u sali. Ni volonteri DND-a nisu štedjeli svoje 
sposobnosti i nesebično su širirli pozitivnu energiju salom i izvan nje, pjevali i plesali 
su zajedno sa djecom i roditeljima. 

TRAVANJ 

Uskršnja maštanja 13.travnja 2017.                                                             
Zahvaljujući Europskom domu Dubrovnik, u njihovom smo prostoru na Batali održali 
radionicu Uskršnjih maštanja koja se održava već 13. godinu za redom uoči Uskrsa. 
Volonteri DND-a pokazali su prisutnima kako se izrađuju prigodne čestitke, pilići, 
zečići, cvjetovi... a članovi Dječjeg gradskog vijeća, Dječjeg foruma i njihovi prijatelji 
vješto su stvarali prezentirano a njihove vješte dječje ruke izrađivale su cvjetove, 
košarice i oslikavale jaja. Mašte i veselja nije nedostajalo, a djeca su svojim uradcima 
ukrasti svoje domove. 

SVIBANJ 

Majčin dan i I Dan obitelji „Obiteljsko druženje u prirodi“                                             
Već 23. put za redom održane su obiteljske igre povodom Majčina dana i Dana 
obitelji. Program je, kao i prethodnih godina, održan u parku na Babin kuku od 16-19 
sati pod nazivom „Obiteljsko druženje u prirodi“. Za sudjelovanje prijavilo se 18 
obitelji sa ukupno 73 člana. Natjecali su se u 6 igara spretnosti i snalažljivosti. 
Zbrajanjem bodova sa svih lista dobili smo najbolje rangirane obitelji kojima su 
uručene diplome a zahvaljujući sponzorima – ugostiteljima, dodijeljene su im i 
prigodne nagrade. U sklopu programa djeca su izrađivala čestitku za mamu u 
radionici "Srce za mamu". Djeca i roditelji po završetku programa djeca i roditelji 
ispunili su evaluacijski listić. Natjecanje je vodilo 10 volontera i 2 predstavnika 
Dječjeg gradskog vijeća. 

LIPANJ                                                                                                               
Potpisan je ugovor o partnerstvu sa Osnovnom školom Lapad 15. lipnja 2017. Projekt 
koji će se provoditi kroz školsku godinu 2017./2018. nosi naslov „Dječji forumi u prilog 
promicanja socijalne uključenosti te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta. Naša 
volonterka Ivona Zec početkom školske godine  osnovala je  Dječji forum „Grga 
Čvarak“ od učenika OŠ Lapad, te s njima provodi poseban program . 

SRPANJ 
U Termama Tuhelj 8. srpnja 2017. održan je Seminar za osnivače i voditelje 
Dječjih foruma u okviru projekta „Dječji forumi u prilog promicanju i ostvarivanju 
prava djeteta“ uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
Svi polaznici su dobili i uvjerenja o završenoj edukaciji te će naša  Ivona Zec, 
polaznica seminara početkom školske godine 2017/2018 voditi Dječji forum u Gradu. 
 
KOLOVOZ 
Na Međunarodni dan mladih 12. kolovoza 2017. upriličeno je svečano otvorenje 
Centra za mlade grada Dubrovnika. Svečanom otvorenju Centra prisustvovale su i 
članice Dječjeg gradskog vijeća Dubrovnik Antoneta Gončin, Anadora Kukrika i Ana 
Kovačić u pratnji volontera Društva Naša djeca Dubrovnik.  
 
 



RUJAN 
Trinaesti po redu susret Dječjih vijeća Hrvatske održao se  8. i 9. rujna 2017. 
godine u Vinkovacima. Dječje gradsko vijeće Dubrovnik u pratnji profesora Ratka 
Jovovića predstavljali su Karlo Kalafatović i Antun Spaić.Na Susretu su predstavljeni i 
Naj-projekti Dječjih vijeća za 2017. godinu na temu 17 globalnih ciljeva za održivi 
razvoj kampanje UN-a. 
 
 
LISTOPAD 
Dječji tjedan 2. – 8. listopada  
Pod moto „Ljubav djeci prije svega!“ a s ciljem usmjeravanja pozornosti šire javnosti 
prema ostvarivanju prava i potreba djece Društvo Naša djeca Dubrovnik organiziralo 
je brojne aktivnost kojima se obilježio Dječji tjedan 2017.. 
- Dječji tjedan otpočeo je 2. listopada performansom oko Orlandovog stupa pod 
nazivom „Dječji cvijet za bolji svijet“ a u suradnji sa učenicima i učiteljicama OŠ 
Marina Getaldića – Centar. 
- Prijem kod gradonačelnika. Isti dan, na sam Međunarodni dan djeteta 2. listopada 
predstavnici Društva Naša djeca Dubrovnik,  Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg 
foruma posjetili su predstavnike Gradske vlasti.   
- 3. listopada  Posjet  porodiljskom i dječjem odjelu Opće bolnice Dubrovnik 
Kao i svake godine drugi dan Dječjeg tjedana, predstavnici Društva Naša djeca 
Dubrovnik, posjetili su porodiljski i dječji odjel Opće bolnice Dubrovnik. Pripremili su 
veselo druženje za djecu na dječjem odjelu, a majke na porodiljskom odjelu uveselili 
prigodnim darom knjigom "Bebina knjiga uspomena".                                                   
- 4. listopada  Društvo Naša djeca Dubrovnik organiziralo je igru potraga za 
skrivenim blagom pod nazivom „Mi smo mali Držići –Vidra“ i na taj se način uključilo 
u obilježavanje obljetnice 450. godina smrti našeg najvećeg hrvatskog komediografa 
Marina Držića (1567.-2017.), Kroz igru djeca su prema pisanim uputama trebala 
pronaći mjesta unutar povijesne jezgre Grada koja su na neki naći vezani uz život i 
djelo našega Marina. Igra je protekla u natjecateljskom duhu uz puno smijeha i 
doskočica. U igri su sudjelovali članovi DGV-a,  DF-a i njihovi prijatelji sve ukupno 
njih 16 podijeljenih u tri grupe. Članovi ekipe koja je prva stigla do cilja pronašla  
skriveno blago – djeci uvijek drage slatkiše. Pobjednička ekipa počastila je slatkišima 
sve sudionike igre a da sve prođe uredu pobrinuli su se volonteri, članovi Društva 
Naša djeca Dubrovnik.                                                                                                             
- 5. listopada  u Centru za mlade Grada Dubrovnika održana je Konstituirajuća 
sjednica Dječjeg gradskog vijeća. Nakon radnog dijela sjednice izabrano je novo   
rukovodstvo DGV-a.  Izabrana je  dječja gradonačelnica Ana Kovačić učenica 8. 
razreda OŠ Marina Držića a Fran Kužnin učenik 8. razreda OŠ Marina Getaldića i 
Filip Bašica učenik 8. razreda OŠ Marina Držića za njene zamjenike..                                                   
- 6. listopada  Društvo Naša djeca Dubrovnik organiziralo je za 150 učenika prvih i 
drugih razreda osnovne škole "Žuupa dubrovačka" Zabavno jutro. Odigrane su četiri 
igre. Sportskom dvoranom širila se pozitivna energija i prijateljstvo. Nije nedostajalo 
ni natjecateljskog duha a učenici su bodrili i navijali za svoje razrede da osvoje što 
više bodova u igrama. Najuspješniji razredi dobili su diplomu s kojom će ukrasiti 
svoju učionicu. Zadovoljstvo nisu krile ni učiteljice koje su nam pomagale u igrama.           
- 6. listopada  u prostoru Centra za mlade održana je radionica "ČITAJ MI" u kojoj 
su u pratnji njihove učiteljica Gordane Rokolj sudjelovala 23 učenika 3.A razreda PŠ 
Montovjerna. Volonterka  Društva Naša djeca Dubrovnik Ivana Barović pročitala im je 
bajku Dječak u zvjezdanim čizmama. Učenici su pažljivo slušali te su nakon pročitane 



bajke i razgovora o dojmovima, nacrtali dio iz bajke koji im se najviše svidio. Crteže 
su zalijepili na balone koje su ponijeti sa sobom svojim kućama.  
- 7. listopada  DND Dubrovnik u suradnji s Grupacijom Van Gogh d.o.o. i Plesnim 
studiom Lazareti u Hotelu Rixos-Libertas održao je prigodni program "Party za 
prvaše". Prvaši, njihovi roditelji, braća i sestre proveli su ugodno vrijeme u igri i 
druženju. Na početku programa nastupile su male i malo veće plesačice Plesnog 
studija Lazareti. Program je nastavljen plesom učenika i igrom. Druženje sa prvašima 
uljepšali su volonteri Društva Naša djeca i Zrinka Japunčić  nastavnik i koreograf 
Plesnog studija Lazareti. Najuspješnije u plesu oko stolica i parove u plesu s 
balonima DND je nagradio slatkim paketićima. 
Poklon vrećicom i ove godine sa školskim priborom i slatkišima uručila im je 
predstavnica naših dugogodišnjih sponzora Grupacije Van Gogh d.o.o.                       
- 8. listopada   u prostoru "Kinopoduzeća Dubrovnik" obilježili smo Međunarodni 
Dan djevojčica. (11. listopad). Najveće veselje vladalo je u „salonu uljepšavanja“ 
gdje su djevojčicama volonterke i mame uređivale nove frizure i maštovito oslikavale 
lica. Nakon nastupa Župskih mažoretki djevojčice su se mogle okušati u umijeću 
plesa s mažoretskom palicom. Istovremeno djevojčice su u likovnoj radionici po 
osobnom izboru flomasterima stvarale slike od kojih se napravila slikovnica. 
Tijekom druženja pisale su se i poruke odraslima a na samom kraju programa kako 
bismo dobili povratnu informaciju o kvaliteti programa popunjeni su i evaluacijski 
listići. Po završetku programa "Kinopoduzeće  Dubrovnik" za učenike prikazala je 
crtani film Neparožderi. 
 
- 14.listopada 2017.g. u Stubičkim Toplicama, hotelu „Matija Gubec“ održan je          
XI SUSRET GRADOVA I OPĆINA PRIJATELJA DJECE. Naš Grad su predstavljali: 
Ana Kovačić (Dječja gradonačelnica), Filip Bašica (Zamjenik dječje gradonačelnice), 
Marta Vugdelija (Članica Dječjeg gradskog vijeća) i Miodrag-Kiro Kirigin 
(Potpredsjednik Koordinacijskog odbora akcije Dubrovnik i član izvršnog odbora 
Društva Naša Djeca Dubrovnik). 
 
- "ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI" 
U srijedu, 25.10.2017. nastavljena je akcija na pedijatrijskom odjelu Opće bolnice 
Dubrovnik pod nazivom "Za osmijeh djeteta u bolnici".  
 
 
STUDENI 
- 18. studenog 2017. u 17 sati u prostoru Centra za mlade Grada Dubrovnika DND 
Dubrovnik obilježilo je Međunarodni dan Konvencije UN-a o pravima djeteta. 
 
- U sklopu manifestacije Grada Dubrovnika "Forum mladih" 22.studenog u 
Umjetničkoj galeriji Dubrovnik upriličila se izložba pod nazivom "Rukama složeno" 
članovi Dječjeg foruma i Dječje gradskog vijeća na ovoj manifestaciji predstavili su se 
svojim uratkom „Stablo prava djeteta, želja i poruka“ nastalim u radionici povodom 
obilježavanja Međunarodnog dan Konvencije UN-a o pravima djeteta. 
Izložbi su nazočili Miljenko Mračić i Goran Tomaši članovi izvršnog odbora DND-a 
Dubrovnik. 
 
- U Zagrebu je u utorak 21.studenoga 2017.godine održano Godišnje savjetovanje 
koordinatora akcije Gradovi i općine prijatelji djece. Na ovom savjetovanju 
Dubrovnik su predstavljala djeca Fran Kužnin (zamjenik Dječje gradonačelnice) i 



Karmen Begić (članica Dječjeg gradskog vijeća), a vodio ih je voditelj Miodrag Kirigin 
- podpredsjednik Koordinacijskog odbora akcije za Dubrovnik i član Izvršnog odbora 
Društva Naša djeca Dubrovnik. 
 
PROSINAC 
- Mjesec darivanja – preventivni očni pregledi 
Od 1. prosinca 2017. godine do sredine siječnja 2018. godine nastavlja se 
dugogodišnja akcija Društva Naša djeca Dubrovnik u suradnji s Grupacijom Van 
Gogh d.o.o koja  je omogućila besplatan očni pregled djeci od 6 do 10 godina nakon 
kojeg su djeca dobila i prigodne poklon paketić. 
 
- Dan uoči blagdana Sv. Nikole Društva Naša djeca Dubrovnik, a u suradnji s OŠ 
Marina Getaldića-Centar već tradicionalno 5. prosinca upriličili su njegov dolazak u 
Grad. Učenici OŠ M.Getaldića-Centar sa svojim učiteljicama na skalinima ispred 
crkve Sv. Vlaha izveli su kraći program. Na kraju programa sv. Nikola darivao je 
jabukama velike i male – sve koji su ga došli pozdraviti. Sv. Nikola, Krampus i anđeli 
tada su krenuli u OB Dubrovnik posjetiti djecu na Dječjem odjelu  i  udrugu "Dva 
skalina" gdje je također izveden kraći program u kojem su uživala djeca, njihovi 
roditelji kao i osoblje bolnice. Male bolesnike darivao je jabukama i poželio im brzo 
ozdravljenje i odlazak svojim domovima. 
 
- Tematska i izvještajno programska skupština Saveza DND Hrvatske održana je 
16. prosinca 2017. u Zagrebu. Tema savjetovanja bila je „Zagovaranje, lobiranje i 
vidljivost“ na praktičnom primjeru akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“. 
Savjetovanju je prisustvovala Ivona Zec kao predstavnica DND-a Dubrovnik i dobia 
korisne savjete o načinu predstavljanja rada Društava u medijima, jačanju vidljivosti 
rada u medijima te lobiranju i zagovaranju dječjih prava u lokalnim zajednicama. 
- Svečana godišnja volonterska proslava održana je u Saloči od zrcala Narodne 
knjižnice Grad. Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić uručila nagradu za  Volontera 
godine Goranu Tomašiju koji u Društvu naša djeca Dubrovnik volontira više od 20.  
godina. 
 
CJELOGODIŠNJI PROGRAMI 
 
"ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI" 
U srijedu, 25.10.2017. nastavljena je akcija na pedijatrijskom odjelu Opće bolnice 
Dubrovnik pod nazivom "Za osmijeh djeteta u bolnici".  
Kreativne radionice se održavaju srijedom od 14:30 do 16 sati bez obzira na broj 
djece na odjelu. Dječica izrađuju radove na zadane teme. Vesele se i rado prihvaćaju 
radionice u kojima crtaju, bojaju, režu i lijepe.  
Ovisno o godišnjim dobima i prigodama teme radionica su različite. 
Jesen-izrada jesenskih plodova od krep papira (jabuka, grožđe) te bojanje ostalih 
plodova i lišća u bojama jeseni. Izrada jesenskoga stabla te crtanje i bojanje životinja 
koje se spremaju spavati zimski san i kreću u toplije krajeve.  
Zima: izrada pahuljica od papira, bojanje šiški akrilnim bojama i ukrašavanje, izrada 
čizmice za Sv. Nikolu (kolaž papir i pamuk), izrada snjegovića od pamuka i crtanje 
snjegovića kredom, izrada Božićne zvijezde, crtanje Božićnih motiva te izrada ukrasa 
i čestitki za Božić. Dječica su vješto izradila plakat za Valentinovo u kojem su  sami 
zaključili kako je ljubav najvažnija na svijetu. 
 



 Dječjeg foruma ˝Grga Čvarak˝ 

 Dana , 15. lipnja 2017. godine Društvo Naša djeca Dubrovnik potpisalo je 
Sporazum o suradnji s Osnovnom školom Lapad o sudjelovanju u edukativnim 
aktivnostima  i obilježavanju značajnih datuma važnih za život djece organiziranih od 
strane Dječjeg foruma ˝Grga Čvarak˝, DND Dubrovnik.                                                   
Prvi sastanak Dječjeg foruma održao se 15.11.2017. gdje su se forumaši upoznali sa 
voditeljicom DF-a Ivonom Zec, te misijom i vizijom. Sastanci su se nastavili održavati 
petkom kada je nastava u jutarnjem terminu, šesti i sedmi školski sat. Sastanci traju 
dva školska sata. Prvi dio je teorijski popraćen Power Point prezentacijom, a drugi 
dio je zabavni sadržaj (igre, radionice, parlaonice…). Ovisno o obavezama djece, 
broj forumaša varira od 10-15.  Dosad smo se dotakli puno zanimljivih tema gdje su 
se forumaši upoznali sa programom rada, logom, ciljem i aktivnostima DF-a. Obilježili 
smo Dan sigurnijeg interneta, te se upoznali sa prednostima i nedostacima medija. 
Zabavljali smo se kroz radionice izrade forumaša i njegovih vrlina, uočavanja i 
razlikovanja potreba i želja,  izrade plakata o prednostima i nedostacima medija, te 
smo gledali pojedine video uratke UNICEF-a  na temu prava djeteta.                    
 U suradnji sa Dječjim gradskim vijećem obilježili smo Međunarodni dan 
Konvencije UN-a o pravima djeteta. gdje su se djeca kroz prezentaciju ˝Put do 
usvajanja Konvencije UN-a o pravima djeteta˝ upoznala sa važnošću same 
Konvencije i prava djeteta.  Kroz prezentacije djeca su dali odgovore na pitanja 
“Zašto smo mi sretna djeca?” i “Zar smo mi stvarno različiti?”. Koliko su članovi 
Dječjeg foruma i Dječje gradskog vijeća upoznati sa pravima djeteta pokazali su u 
radionici izradivši „Stablo prava djeteta, želja i poruka“. 

Dječje gradsko vijeće 

Tijekom ovog razdoblja  Dječje  gradsko  vijeće  Dubrovnik redovito je provodilo svoje 
planirane  aktivnosti i sudjelovalo u  aktivnostima DND-a kao sudionici ili pomagači. 
 
- Na Međunarodni dan mladih 12. kolovoza 2017.  upriličeno je svečano otvorenje 
Centra za mlade grada Dubrovnika. Svečanom otvorenju Centra  prisustvovale su i 
članice Dječjeg gradskog vijeća Dubrovnik Antoneta Gončin, Anadora Kukrika i Ana 
Kovačić u pratnji volontera Društva Naša djeca Dubrovnik. 
- Trinaesti po redu susret Dječjih vijeća Hrvatske održao se  8. i 9. rujna 2017. 
godine u Vinkovacima. Dječje gradsko vijeće Dubrovnik pod vodstvom profesora 
Ratka Jovovića predstavljali su Karlp Kalafatović i Antun Spaić.Na Susretu su 
predstavljeni i Naj-projekti Dječjih vijeća za 2017. godinu na teme 17 globalnih ciljeva 
za održivi razvoj kampanje UN-a. 
 
- Predstavnici Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg foruma na prijemu kod 
gradonačelnika 02.10.2017.) 
Već tradicionalno na sam Međunarodni dan djeteta predstavnici Društva Naša djeca 
Dubrovnik posjećuju predstavnike Gradske vlasti. Ove godine gradonačelnik Grada 
Dubrovnika Mato Franković i zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić primili su 
predstavnike Dječjeg gradskog vijeća, Dječjeg foruma te predstavnike Društva Naša 
djeca Dubrovnik. 
Na održanom prijemu predstavnici Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg foruma  upoznali 
gradonačelnika Frankovića i zamjenicu Tepšić s njihovim radom i aktivnostima koje 



provode. Iznijeli su neke od problema s kojima se susreću u svakodnevnom životu i 
ponudili rješenja  kako poboljšati život djece i mladih u Gradu. 
- 4. listopada  Društvo Naša djeca Dubrovnik organiziralo je igru potraga za 
skrivenim blagom pod nazivom „Mi smo mali Držići –Vidra“.  U igri su sudjelovali 
članovi DGV-a,  DF-a  
 
- Konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća 
- 5. listopada  u Centru za mlade grada Dubrovnika održana je Konstituirajuća 
sjednica Dječjeg gradskog vijeća. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve nazočne 
dotadašnji dječji gradonačelnik Karlo Kalafatović. Nakon usvajanja dnevnog reda 
Ana Kovačić budućim dječjim vijećnicima kroz ppt prezentaciju objasnila je što je to 
Dječje gradsko vijeće i koji su njegovi zadatci i ciljevi. Na sjednici je usvojen 
Poslovnik o radu i donesen Programa rada Dječjeg gradskog vijeća za 
2017./2018.godinu. Voditeljica DGV-a prisutne je upoznala sa projektima i 
aktivnostima provedenim u proteklom mandatu. Nakon razrješenja djela članova 
Dgv-a koji su krenuli u srednje škole održana je radionica pod nazivom "Prava prema 
Konvenciji , Razlozi - Očekivanja - Sudjelovanje". Tijekom radionice novi članovi su 
imali priliku međusobno se bolje upoznati što im je olakšalo izbor novog rukovodstva 
DGV-a.  Tajnim glasanjem s većinom glasova  izabrana nova dječja gradonačelnica 
Ana Kovačić učenica 8. razreda OŠ Marina Držića a Fran Kužnin učenik 8. razreda 
OŠ Marina Getaldića i Filip Bašica učenik 8. razreda OŠ Marina Držića za njene 
zamjenike. Novoizabrani članovi Dječjeg gradskog vijeća obvezali su se redovito 
održavati sjednice DGV-a, surađivati sa Društvom Naša djeca Dubrovnik, Gradom 
Dubrovnikom, javnim institucijama i ostalim dječjim vijećnicima Hrvatske, sudjelovati i 
osmišljavti radionice vezane uz donesen Programa rada Dječjeg gradskog vijeća za 
2017./2018.godinu.                                                                                                           
 
-  U subotu 14.listopada 2017.g. u Stubičkim Toplicama održan je  XI SUSRET 
GRADOVA I OPĆINA PRIJATELJA DJECE. Naš Grad su predstavljali: Ana Kovačić 
(Dječja gradonačelnica), Filip Bašica (Zamjenik dječje gradonačelnice), Marta 
Vugdelija (Članica Dječjeg gradskog vijeća) i Miodrag-Kiro Kirigin (Potpredsjednik 
Koordinacijskog odbora akcije Dubrovnik i član izvršnog odbora Društva Naša Djeca 
Dubrovnik) . Susret se odvijao na način da su djeca radila u radionicama, a odrasli 
(voditelji) su sudjelovali u radu Okruglog stola na temu „Poduzetništvo među djecom i 
mladima“. U radu radionica aktivno su sudjelovala i djeca iz Dubrovnika i to Filip 
Bašica u radionici Izrada i oslikavanje licitarskih proizvoda,  Marta Vugdelija u 
radionici Oslikavanje lončarskih proizvoda te Ana Kovačić u radionici Vezenja. 
 
- 18. studenog 2017. u 17 sati u prostoru Centra za mlade grada Dubrovnika 
obilježilo je Međunarodni dan Konvencije UN-a o pravima djeteta. U prigodnom 
programu sudjelovali su članovi Dječjeg foruma i Dječje gradskog vijeća. 
U prvom dijela programa prikazan je dug put do usvajanja Konvencije UN-a o 
pravima djeteta, tog važnog dokumenta za svu djecu Svijeta i upoznali koja sve 
prava imaju djeca. kroz prezentacije su dobili odgovore na pitanja “Zašto smo mi 
sretna djeca?” i “Zar smo mi stvarno različiti?”. 
Koliko su članovi Dječjeg foruma i Dječje gradskog vijeća upoznati sa pravima djeteta 
pokazali su u radionici izradivši „Stablo prava djeteta, želja i poruka“. 
 
-  U Zagrebu je u utorak 21.studenoga 2017.godine u održano Godišnje savjetovanje 
koordinatora akcije Gradovi i općine prijatelji djece. 



Na ovom savjetovanju Dubrovnik su predstavljala djeca Fran Kužnin (zamjenik Dječje 
gradonačelnice) i Karmen Begić (članica Dječjeg gradskog vijeća), a vodio ih je voditelj 
Miodrag Kirigin - podpredsjednik Koordinacijskog odbora akcije za Dubrovnik i član 
Izvršnog odbora Društva Naša djeca Dubrovnik. 
Tematski dio Savjetovanja posvećen  je bio strateškom planiranju koje je pomoglo 
definiranju dugoročnih ciljeva i donošenju mjera kako sustavno raditi da se ostvaruju 
prava i potrebe djece iz Konvencije UN-a i donio novi strateški plan za razdoblje od 
2018.do 2020.godine.  
U svečanom dijelu savjetovanja proglašene su Naj-akcije iz gradova i općina u 2017. te 
uručene Povelje, Pohvale i Zahvalnice. Grad Dubrovnik je dobio Pohvalu za akciju 
Školski bend DAPAL OŠ Lapad. 
 
- U sklopu manifestacije Grada Dubrovnika "Forum mladih" 22.studenog u Umjetničkoj 
galeriji Dubrovnik upriličila se izložba pod nazivom "Rukama složeno" članovi Dječjeg 
foruma i Dječje gradskog vijeća na ovoj manifestaciji predstavili su se svojim uratkom 
„Stablo prava djeteta, želja i poruka“ nastalim u radionici povodom obilježavanja 
Međunarodnog dan Konvencije UN-a o pravima djeteta. 
. 
ZAKLJUČAK 
 
Nastavljena je dobra suradnja s osnovnim školama, kao i ostalim udrugama koje se 
bave radom sa djecom i za djecu kao i sa Uredom za obrazovanje, šport, socijalnu 
skrb i civilno društvo kroz projekt "Mladi i Grad skupa". 
Naš najveći, dugogodišnji neriješen problem, je nedostatak prostora za rad s djecom. 
U određenim aktivnostima rješenje smo pronašli u korištenju prostora EU doma na 
Batali i Centru za mlade grada Dubrovnika 
Veći dio naših aktivnosti pratili su lokalni i drugi mediji od kojih možemo istaknutu: 
DU-TV, radio Dubrovnik i radio Ragusa, Dubrovački list, Dubrovački vjesnik, Glas 
Grada Dubrovnik portal i portal Grada, elektronička izdanja Dubrovačkog lista i 
Dubrovačkog vjesnika te Facebook DND-a Dubrovnik. 
 
 
 
                                                                          Za Društvo Naša djeca Dubrovnik 
                                                                                      Miomira Velikonja 
                                                                               


