SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE
s djecom i za djecu

I. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U 2012.
PROGRAMI I AKCIJE IZ NACIONALNOG PLANA AKTIVNOSTI
ZA DJECU U RAZDOBLJU OD 2006.-2012. GODINE
Rad i razvoj Dječjih foruma
U 2012. godini (a to je bila 20-ta godina postojanja i djelovanja Dječjih foruma) uspješno su nastavljene
redovne godišnje aktivnosti u oko 70 Dječjih foruma u gradovima i općinama Hrvatske. Aktivnosti svih DF su
se, kao i dotad, zasnivale na volonterskoj osnovi voditelja i organizatora DF, a središnje aktivnosti DF
ostvarene su uz namjensku novčanu podršku na temelju ponuđenog projekta na natječaj Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta, u iznosu od 60.000,00 kn, završno s 31.5.2012. godine. Održan je Susret
Dječjih foruma Hrvatske i Seminar za osnivače i voditelje novih DF-a. Voditelj projekta bio je Emil Paravina.
Dječji forumi (skraćenica: DF) su stručna i društvena aktivnost djece u dobi 9-15 godina, u čemu djeci pomažu
odrasle osobe-volonteri, osposobljeni za ulogu voditelja. Djeca se za tu aktivnost opredjeljuju dobrovoljno i
provode je u izvannastavnom, izvanškolskom slobodnom vremenu, a cilj je DF upoznavanja s pravima djeteta
na djeci dostupan i zanimljiv način, te na toj osnovi organiziranje dječjih javnih aktivnosti i iznošenja
mišljenja, prijedloga i poruka odraslima, što pridonosi boljem i bržem ostvarivanju prava djeteta, odgoju za
mir, međusobno razumijevanje i suradnju. To je izvorno naš domaći program, osmišljen još 1990. (već
sljedeće godine nakon donošenja Konvencije UN o pravima djeteta), a prvi seminar za osnivače i voditelje DF
održan je 1992. i od tada se kontinuirano provodi. U ovom času DF postoje u 70-80 gradova i općina
Hrvatske, u svakome je 15-20 djece, što je obuhvat oko 1000-1500 djece u Hrvatskoj. Oblici aktivnosti svih DF
su: sastanci, radionice, terenska istraživanja, javni nastupi, međusobna suradnja sa sličnim aktivnostima djece
u Europi i svijetu. Aktivnost svih DF programski usmjerava i organizacijski vodi Savez DND koji organizira
središnje skupove, susrete, savjetovanja, seminare, te objavljuje priručnike i animacijske materijale o
ostvarivanju prava djeteta, uz neposrednu podršku i pomoć osnovnih DND širom Hrvatske.
Savez DND je prijavio projekt „Dječji forumi“ na Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, za
sufinanciranje u školskoj godini 2012./2013. Nakon izbora povjerenstva, dobivena je odbijenica, nakon koje je
Savez DND poslao dopis na Ministra i pomoćnika Ministra sa molbom da se Ministarstvo očituje zašto je
odbijen dugoročni program koji Ministarstvo sufinancira desetak zadnjih godina i koji je uvršten u Nacionalni
plan za djecu. Nakon nekoliko usmenih i pismenih pokušaja za sastankom i dobivanjem odgovora, do ovog
trenutka nismo dobili službeno očitovanje Ministarstva pa su aktivnosti Saveza na ovom projektu od 31.5.
(istekom sufinanciranja za školsku godinu 2011./2012.) do kraja godine znatno smanjene.
16. Susret Dječjih foruma Hrvatske, Selce od 28.4.-1.5.2013.
Središnji godišnji susreti najaktivnijih DF održavaju se od 1997. godine, a u 2012. godini održan je 16-ti po
redu. Susret je održan 28.,29., 30.4. i 1.5.2012.u Selcu u Hostelu Karlovac. Na Susretu je bilo 60 sudionika iz
15 Dječjih foruma. Na Susretu djeca su prezentirala 30 radionica na teme dječjih prava, odgoja za mir i
toleranciju i nenasilno rješavanje sukoba te postavljala izložbe sa svojim aktivnostima. Prikupljeni su
prijedlozi i preporuke djece ostalim Dječjim forumima i odraslima. Naslovi radionica: Dječja prava kroz priču,
Pravo na obitelj, Pravo na zdrav život, Pravo djeteta na roditeljsku skrb, Pravo na dostupnost informacijama,
Igrom do dječjih prava, Simboli prava djeteta i memory igre, Pogodi o kojem je pravu riječ, Suživot s djecom iz
udomiteljskih obitelji, Planiranje i izvođenje akcija u korist prava, Pravo na sport, Sukob-povreda ljudskih
prava, Poligon dječjih prava, Upoznati sebe i svoje potrebe, Dramske igre na temu prava djeteta, Raspravimo
rješavanje sukoba. Poštivanje tuđeg mišljenja, Predrasude i stereotipi, Kako su nastale rase, Međunarodni
dan djevojčica, Utjecaj reklama na djecu, Bonton, Faccebook da ili ne, Obrazovanje djece invalida u EU,
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Trgovanje ljudima, Zlostavljači su oko nas, Odgoj za mir i međusobno razumijevanje, U različitosti smo jači, Ja
i ekološko ponašanje, Otok mira.
Izrađen je CD priručnik sa svim radionicama Susreta te distribuiran svim sudionicima Susreta.
Seminar za osnivače i voditelje novih Dječjih foruma
S obzirom da su DF dobrovoljna aktivnost i djece i voditelja, potrebno ju je kontinuirano održavati. Zato je
neophodno redovito održavati nove seminare za nove voditelje DF. Savez DND i u 2012. objavio je kriterije za
izbor polaznika Seminara: članovi i suradnici iz osnovnih DND koji dosad nisu pohađali ovaj uvodni Seminar, a
imaju afinitet za teme o pravima djeteta, o odgoju za mir, toleranciju i suradnju, te žele i mogu osnovati u
svom mjestu DF i volonterski voditi tu aktivnost u slobodnom vremenu.
Seminar je održan 11, 12. i 13. svibnja u Hotelu Varaždin u Selcu. Bilo je prisutno 13 osoba: 10 polaznika i 3
predavača, od kojih je jedan bio i voditelj Seminara.
Program Seminara je imao:
- uvodno upoznavanje prisutnih na Seminaru
- temeljna znanja o DF: cilj, zadaci, program rada, način rada, preduvjeti za osnivanje i rad, uloga voditelja,
- iskustva iz prakse rada DF: iz Dubrovnika i Opatije,
- primjere obrade pojedinih tema o pravima djeteta i o odgoju za mir, toleranciju i suradnju, te praktični rad u
radionicama (najveći dio vremena Seminara),
- izvor zabavnih sadržaja u funkciji programa DF: igre suradnje i nenasilja, igre asocijacija, mozgalice, ručni
rad, pjesme DF,
- završni dio: obveze voditelja nakon seminara, izrada godišnjeg plana i programa, prikaz literature za rad DF,
pitanja i završna rasprava.
Na kraju je provedena Anketa među polaznicima. Kroz 9 pitanja dobivena su mišljenja, iskazan je visoki
stupanj zadovoljstva i pohvala za sadržaj, načine saopćavanja znanja, informacija i prijedloga i za
neposrednost i srdačnost među prisutnima. Svaki polaznik Seminara je dobio set pribora za osnivanje i rad
DF: knjige, priručnike, brošure, slikovnicu, CD, znakovlje DF, Program seminara i Uvjerenje o pohađanju
Seminara, sveukupno 20 artikala.
Međunarodne aktivnosti predstavnika Dječjih foruma:
Djeca i voditelji iz Dječjih foruma bili su uključeni u akciju prikupljanja poruka, mišljenja i zaključaka djece na
teme dječja prava, igra, međugeneracijska solidarnost i zdravlje djece u prilog objavljivanja publikacije „Dijete
u gradu” za konferenciju „Child in the City” koja se je od 26.-28.9. 2012. održavala u Zagrebu te u donošenje i
iznošenje zaključaka djece u završnom dijelu Konferencije.
Djeca i voditelji Dječjih foruma iz Društava Naša djeca, korisnika projekta prekogranične suradnje SlovenijaHrvatska „Otroci in mladi ne priznajo meja/Djeca i mladi ne priznaju granice“, sudjelovala su u projektnim
aktivnostima „Sto ljudi, sto ćudi“ (interkulturalnim radionicama za smanjenje stereotipa i predrasuda) kao i u
radu međunarodnog kampa djece iz Slovenije i Hrvatske pod nazivom „Različitost – povezanost i bogatstvo
suživota uz granicu“, namijenjen međukulturalnom dijalogu djece.
Djeca iz Dječjeg foruma Opatija sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji u Cipru koja se bavila temom
prevencije dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.
Krajem godine, Savez DND je proveo anketu među aktivnim Dječjim forumima u cilju sređivanja aktualnog
adresara.
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Gradovi i općine – prijatelji djece
Akcija, koja je započela 1999. godine, kontinuirano se ostvaruje do danas. Do početka 2013. godine u Akciju
je uključeno 91 grad i općina, a njih 40 nosi prestižan naziv prijatelj djece. Središnji koordinacijski odbor,
kojeg čine predstavnici iz Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu
pedijatriju, Ureda UNICEF-a, grada Zagreba i Udruge gradova te članova koordinacijskog odbora iz Velike
Gorice te pod pokroviteljskom Ureda Unicef-a za Hrvatsku, nastavio je u 2012. svoje programske aktivnosti.
Suradnja s koordinacijskim odborima u G/O
Pružana je stručna i tehnička pomoć svim G/O u Akciji, kao i onima koji su u postupku uključivanja,
kandidatima za ocjenjivanje te stručnim suradnicima za provedbu aktivnosti. Analizirani su izvještaji,
izvedbeni planovi, startni upitnici, izvještaji i ostala dokumentacija iz G/O; pružane informacije o Akciji
telefonski, e-poštom, dopisima, objavljivanjem ppt. i izvještaja o radu SKO-a na mrežnim stranicima Saveza
DND Hrvatske; objavljivani izvještaji iz G/O u Glasniku Akcije i na mrežnim stranicama. Članovi
koordinacijskog odbora i koordinatorica projekta u Savezu DND posjećivali su gradove i općine i obavljali
radne sastanke s lokalnim koordinatorima.
Novi gradovi i općine – prijatelji djece u 2012.
Nakon popunjavanja Završnog izvještaja o samoocjenjivanju, uvida u priloženu dokumentaciju, izvida
ocjenjivačkih timova te provedenih istraživanja djece i građana Središnji koordinacijski odbor Akcije proglasio
je novih šest lokalnih jedinica – prijatelja djece: Buzet, Grubišno Polje, Labin, Radoboj, Stubičke Toplice i
Vinkovci. Stanje gradova i općina sa statusom prijatelja djece do kraja 2012. godine je 40 gradova i općina.
Seminar za ocjenjivače u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“, 14.6.2012., Zagreb
U centru mladih Ribnjak, 14.6.2012. godine održan je Seminar za ocjenjivače rezultata akcije „Gradovi i
općine – prijatelji djece“. Od 2005. godine, otkada su započeli prvi izvidi ocjenjivača u gradove i općine i
dodjeljivanje statusa gradovima i općinama za postignute rezultate u ovoj Akciji, ovo je bila druga edukacija
za ukupno dvanaest novih ocjenjivača iz Čakovca, Zaboka, Metkovića, Opatije, Splita, Varaždina, Velike Gorice
i Zagreba. Cilj edukacije je osposobljavanje timova uglednih stručnjaka i djelatnika iz različitih ustanova,
institucija i udruga koji se profesionalno bave skrbi djecom iz područja zdravlja, odgoja i obrazovanja,
slobodnog vremena, kulture i sporta, socijalne skrbi te dječje participacije koje obuhvaća program Akcije.
U uvodnom dijelu Seminara, dopredsjednica Saveza DND Hrvatske Sanja Škorić predstavila je program
„Gradovi i općine – prijatelji djece“. Osnovne postavke u metodologiji ocjenjivanja bila je središnja tema
edukacije u kojemu su predstavljeni elementi potrebni za dobivanje statusa grad/općina – prijatelj djece, a
osnove je predstavio voditelj Seminara, prof. dr. sc. Josip Grgurić. Osim zadovoljavajućeg i pozitivnog izvida
ocjenjivača, gradovi i općine trebaju zadovoljiti 80% kriterija iz Završnog izvještaja o samoocjenjivanju, imati
prolazne rezultate u istraživanju stavova djece i građana o kvaliteti i uvjetima života za djecu u gradu/općini,
kvalitetnu suradnju sa Središnjim koordinacijskim odborom, dobro koordiniranu Akciju od strane lokalnog
koordinacijskog odbora, urednu dokumentaciju o praćenju Akcije, godišnje i dugoročne planove i izvještaje o
djeci, medijsku promidžbu te uspješno provedenu godišnju Naj-akciju u svojim lokalnim sredinama. U
drugom dijelu edukacije sudionici su prošli praktičnu radionicu o načinu rada ocjenjivačke komisije. Vođeni i
moderirani od strane dosadašnjih iskusnih ocjenjivača: Dubravke Lipovac, Maje Pleše-Sabol, Ksenije Rožman i
Snježane Krpes, simuliran je cjelokupan proces ocjenjivanja komisije: analiza Završnog izvještaja prema
programskim područjima, priprema izvida u grad/općinu, priprema hodograma za obilazak ustanova, udruga,
organizacija u gradu/općini te pripremu izvještaja ocjenjivača o provedenom izvidu.
Naj-akcija 2012. godine
Na Natječaj za najoriginalnije Naj-akcije u 2012. godini lokalni koordinacijski odbori prijavili su 42 akcije iz 35
G/O na različite teme: volontiranje, humanitarne akcije, integracija djece s teškoćama u razvoju, prevencija
ovisnosti, igra, dječja prava, ekologija, očuvanje tradicijskih vrijednosti, kultura i nacionalne baštine, uređenje
dječjih igrališta, kreativni sadržaji s djecom, prevencija bolesti kod djece, interkulturalnost, međugeneracijska
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solidarnost. Povjerenstvo je dodijelilo 5 Povelja za uzorno provedene akcije i 37 Pohvala za uspješno
provedene akcije kojima se unaprijeđuje život djece u lokalnim zajednicama. Ovaj natječaj iz godine u godinu
izaziva sve veći interes gradova i općina uključenih u Akciju za godišnje inicijative i akcije kojima se podiže
kvaliteta života djece u lokalnim sredinama.
Savjetovanje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“
Godišnje Savjetovanje za koordinatore iz gradova i općina održano je 20.11.2012. u Zagrebu. Na Savjetovanju
su se okupili brojni predstavnici iz gradova i općina koji sudjeluju u Akciji, kao i predstavnici državnih, gradskih
i općinskih tijela, ureda i ustanova koji provode i podupiru ovaj program u Hrvatskoj, ukupno 120 sudionika.
Na Savjetovanju su sudjelovala i djeca iz Dječjih vijeća i Dječjih foruma. Proglašeni su novi G/O-prijatelji djece,
Naj-projekti Dječjih vijeća i Naj-akcije. Predstavljena su iskustva s međunarodne konferencije „Dijete u
gradu“, iskustva asistenata u nastavi u Gradu Zagrebu, zaključci djece s konferencije „Dijete u gradu“, uloga
UNICEF-a u Hrvatskoj, kao i sudjelovanje djece iz Dječjeg vijeća i Dječjeg foruma Opatija na međunarodnoj
konferenciji u Cipru na temu prevencije dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti. Koordinatori Akcije iz
Zaboka i Velike Gorice predstavili su svoje projekte za uređenje dječjih igrališta te medijske kampanje za
djecu. Organizator Savjetovanja bio je Središnji koordinacijskih odbor Akcije u suradnji s Uredom UNICEF-a za
Hrvatsku. Na Savjetovanju su podjeljene publikacije i bilten „Dijete u gradu“.
6. Susret gradova i općina – prijatelja djece Hrvatske u Velikoj Gorici
Tradicionalni Susret gradova i općina – prijatelja djece održan je 1. lipnja 2012. u Velikoj Gorici u organizaciji
Grada Velike Gorice, Koordinacijskog odbora Grad Velika Gorica – prijatelj djece i Središnjeg koordinacijskog
odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Tema Susreta bila je „Mediji i javne kampanje za djecu“, a
predstavljena je u kreativnim radionicama. Na Susretu je sudjelovalo oko stotinjak djece i odraslih iz 26
gradova i općina prijatelja djece. Predstavljen je projekt „Javna kampanja za poticanje kritičnosti prema
medijskim porukama“ koji je nastao u suradnji Dječjeg gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Edukacijskorehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Rezultat ovog projekta su dječje poruke usmjerene odraslima, a koje su
otisnute na jumbo-plakate po Velikoj Gorici. Na svečanom otvorenju susreta predstavnike gradova i općina
pozdravile su prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić – predsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Lora
Vidović – predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Mila Jelavić – pravobraniteljica za djecu. Istovremeno,
dok su se djeca družila u radionicama, odrasli su o javnim kampanjama raspravljali na tribini s koje je izašao
zajednički zaključak sudionika: „Svi su se složili da su kampanje samo dio sveukupnog djelovanja prema djeci i
mladima. Kampanja mora biti implementirana u program, a kampanje moraju imati prethodno znanstveno
istraživanje i trebaju biti mjerljivi njezini učinci”.
Međunarodna suradnja
Središnji KO bio je uz Europsku mrežu gradova prijatelja djece, Europsku zakladu „Dijete u gradu“ i Grad
Zagreb suorganizator Šeste međunarodne konferencije “Dijete u gradu”, koja se održavala u Zagrebu od 26. –
28. rujna 2012. Članovi Središnjeg koordinacijskog odbora (prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, prof. dr. sc. Josip
Grgurić, dogradonačelnica Grada Zagreba Jelena Pavičić-Vukičević, Sonja Borovčak, Katarina Milković) te
koordinatorica Akcije u Savezu DND-a Snježana Krpes aktivno su sudjelovali u radu Lokalnog organizacijskog
odbora Konferencije, pružajući organizacijsku i programsku pomoć glavnim organizatorima iz Europske mreže
gradova prijatelja djece i Europske zaklade „Dijete u gradu”. Osim organizacijske pomoći, Središnji
koordinacijski odbor je prijavio četiri izlaganja u program Konferencije: Akcija „Za osmijeh djeteta u bolnici“
(A. Salihagić, E. Paravina), „Holistički pristup u promociji zdravlja djece u lokalnoj zajednici“ (J. Grgurić, S.
Krpes, Z. Ristić-Dedić, D. Lipovac), Naj-akcija (G. Armano, A. Salihagić-Kadić, S. Krpes) i „Participacija djece u
Dječjim vijećima u Hrvatskoj“ (I. Jeđud Borić, S. Krpes, A. Kola, S. Škorić i K. Knežević). Lokalna iskustva akcije
„Gradovi i općine – prijatelji djece“ predstavili su koordinatori Akcije iz Čakovca, Pule, Zaboka i Zagreba. Na
konferenciji su sudjelovali domaći i međunarodni stručnjaci, predstavnici udruga i ustanova za djecu kao i
predstavnici lokalnih uprava iz 32 zemlje svijeta. Trodnevni rad konferencije bio je podijeljen na 4 tematske
cjeline: pravo na igru, zdravlje i međugeneracijska integracija, a održana je i prigodna izložba plakata
ustanova i udruga posvećenih skrbi za djecu. Na svečanom otvaranju su govorili gradonačelnik grada Zagreba
gospodin Milan Bandić, potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih gospođa Milanka Opačić,
savjetnica predsjednika za društvene djelatnosti gospođa Zrinka Vrabec Mojzeš, predstojnica ureda UNICEF-a
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u Hrvatskoj gospođa Lora Vidović, predsjednica Saveza DND Hrvatske gospođa Aida Salihagić Kadić,
predsjednik Europske mreže gradova prijatelja djece gospodin Jan van Gils, i zamjenica gradonačelnika grada
Zagreba gospođa Jelena Pavičić Vukičević. Otvaranju su prisustvovali i regionalna direktorica UNICEF-a za
regiju Srednje i Istočne Europe i Zajednice nezavisnih država (CEE/CIS) gospođa Marie-Pierre Poirier, dječja
pravobraniteljica gospođa Mila Jelavić, pravobraniteljica osoba s invaliditetom gospođa Anka Slonjšak i mnogi
drugi uvaženi gosti. Prisutne su pozdravila djeca iz Dječjeg foruma Varaždin i Dječjeg vijeća Velika Gorica. Po
prvi puta na ovoj konferenciji su djeca iz Dječjih vijeća Hrvatske i Otroških parlamentov Slovenije, izrekla
svoje poruke i zaključke odraslima na završnoj sjednici konferencije. Djeca žele surađivati s odraslima u
stvaranju gradova koji će uistinu biti prijatelji djece podsjetivši sudionike da i djeca mogu puno učiniti za
poboljšanje života u svojoj lokalnoj zajednici. Također su istaknuli kako treba uložiti veće napore kako bi djeca
svugdje u svijetu bila upoznata sa svojim pravima od kojih su posebno naglasila pravo na igru, pravo na zdrav
život i obrazovanje. Gospodin Jan van Gils, predsjednik Europske mreže gradova prijatelja djece poručio je
mladima da će njihove zaključke iznijeti u Genevi na sastanku Odbora za prava djeteta. Rad konferencije
pratili su djeca-novinari iz Dječjih vijeća i Dječjih foruma te su sve zabilježili i objavili u biltenu.
Promotivne, medijske i publikacijske aktivnosti o akciji G/O – prijatelji djece
Sve aktivnosti bile su popraćene i promotivnim materijalima, a za sva događanja Središnji koordinacijski
odbor slao je informacije za javnost. U lipnju 2012. održana je konferencija za novinare na kojoj je
gradonačelnik Grada Zagreba, gospodin Milan Bandić, dao prve informacije o konferenciji „Dijete u gradu“ i
pozvao medije da za vrijeme konferencije prate događanja. Redovito su ažurirana na mrežnim stranicama
događanja vezana uz Akciju te su pozvani lokalni koordinatori da dostavljaju izvještaje i fotografije o akcijama
za djecu koje Savez DND objavljuje na mrežnim stranicama (web i Facebook stranicama). Od promotivnih
materijala tiskan je i distribuiran u gradove i općine i na DND plakat za Dječji tjedan, 2000 kom, Glasnik Akcije
br. 16-17, 800 kom, publikacija „Dijete u gradu“ u 800 primjeraka, bilten djece-novinara „Dijete u gradu“, 500
primjeraka. Akcija i rezultati akcije posebno su predstavljeni u medijima uoči i za vrijeme trajanja 6.
međunarodne konferencije „Dijete u gradu“ u Zagrebu. Tijekom cijelog ovog razdoblja, lokalne aktivnosti
vezane uz akciju prezentirane su u lokalnim medijima od strane koordinacijskih odbora Akcije u gradovima i
općinama.
Financiranje:
Aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora u okviru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u 2012. godini
financirane su iz uplaćenih kotizacija gradova i općina, grada Zagreba, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku,
Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te lokalnih proračuna uz znatni doprinos
volonterskog rada članova/ica Središnjeg koordinacijskog odbora, stručnih suradnika/ica, organizatora i
domaćina događanja te članova/ica lokalnih koordinacijskih odbora.

Za osmijeh djeteta u bolnici
Nastavljene su višegodišnje (od 1999.) stručne i društvene aktivnosti u cilju promicanja suvremene
humanizacije bolničkog liječenja djece, a što je doprinos i provedbi svjetske ideje „otvorene bolnice“ u
odnosu na djecu.
Vodeće tijelo akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ čine 11 članova Središnjeg koordinacijskog odbora akcije (u
daljnjem tekstu: KO): po 3 predstavnika iz: Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatskog društva za
preventivnu i socijalnu pedijatriju, Pedijatrijskog društva hrvatske udruge medicinskih sestara, te po 1
predstavnik/ca iz Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Tijekom 2012. godine
KO je održao 4 sjednice. Koordinator aktivnostima Središnjeg KO-a je Emil Paravina.
Proglašenje novih dječjih odjela/bolnica – prijatelj djece
U akciju uključeno je 36 bolnica/dječjih odjela u Hrvatskoj, a u njima: svi liječnici, medicinske sestre, drugo
bolničko osoblje i sva djeca koja su tijekom 2012. godine boravila u bolnicama, te roditelji djece i brojni
vanjski stručni suradnici-volonteri. Sudionici projekta provode 123 programska zahtjeva/propozicije, te kad to
uspiju provesti i Prosudbene komisije to utvrde, dobivaju prestižni naziv: Bolnica/Dječji odjel – prijatelj djece.
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Do 2012. taj je naziv dobilo 27 bolnica, a tijekom 2012. još 2 (ZGB-Dječji odjel Ortopedije KBC i Vukovar-Dječji
odjel) pa počasni naziv zaključno s 2012. godinom nosi ukupno 29 bolnica/dječjih odjela.
Tematsko savjetovanje, Zagreb
Stručno godišnje tematsko savjetovanje na temu „Partnerstvo zdravstvenog osoblja i roditelja tijekom
boravka djeteta u bolnici“ održano je 5.6.2012. u Zagrebu, uz suradnju Ministarstva zdravlja, Kliničkog
bolničkog centra Zagreb i Klinike za pedijatriju. Cilj Savjetovanja je bio sagledati sadašnje međusobno
partnerstvo između zdravstvenog osoblja i roditelja u odnosu na djecu u bolnici te unaprijediti to
partnerstvo. Bilo je 50-ak uglednih imena iz struke i prakse iz gradova i općina. Prezentirano je 7 stručnih
izlaganja i provedena rasprava sa zaključcima za nastavkom edukacije zdravstvenog osoblja i roditelja o
komunikacijskim vještinama i partnerstvu, zapošljavanju psihologa, pedagoga i socijalnih radnika na dječje
odjele bolnica, zatražiti od nadležnih tijela usklađivanje prava zaposlenih roditelja u odnosu na korištenje
bolovanja. Sva izlaganja objavljena su u Glasniku Akcije, te u po više primjeraka distribuirana svim bolnicamasudionicama ovoga projekta.
PATH program vrjednovanja akcije
Nastavljen je rad na pokretanju i uvođenju PATH programa u vrjednovanje akcije „Za osmijeh djeteta u
bolnici“ kako bi se poboljšali instrumenti za procjenu kvalitete u bolnicama, čija je priprema za primjenu u
hrvatskim bolnicama u tijeku te reevaluacija dostignuća bolnica/dječjih odjela koji nose počasni naziv:
Prijatelj djece. U suradnji s Agencijom za kvalitetu i akreditacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi i Hrvatskim
društvom za poboljšanje kvalitete u zdravstvu pripremljeno je pilot-istraživanje putem Picker upitnika o
iskustvima roditelja i djece za vrijeme liječenja u dvije kliničke dječje ustanove (KBC Zagreb) i dvije županijske
(OB Čakovec i OB Zadar).
Promotivne aktivnosti
U 2012. godini objavljena su dva dvobroja Glasnika akcije 20-21 i 22-23 i u više primjeraka dostavljen u sve
bolnice/dječje odjele u Hrvatskoj.

Dječja vijeća
Tijekom 2012. godine nastavljene su aktivnosti u Dječjim vijećima Hrvatske. Trenutno u Hrvatskoj djeluje 28
aktivnih dječjih vijeća čije aktivnosti vode voditelji i organizatori na volonterskoj osnovi. Program Dječjih
vijeća uvršten je i u Nacionalni plan aktivnosti za prava i potrebe djece od 2006.-2012. godine te Savez stoga
od samih početaka osnivanja prvih Dječjih vijeća daje stručnu i organizacijsku podršku radu Dječjih vijeća i
organizira seminare i treninge za odrasle-voditelje i mentore Dječjih vijeća i za jačanje mreže Dječjih vijeća.
Središnje aktivnosti Dječjih vijeća u 2012. godini ostvarene su uz namjensku novčanu podršku Ureda UNICEFa za Hrvatsku u iznosu od 93.420,03 kn, a održani su Susret Dječjih vijeća Hrvatske u okviru 6. Međunarodne
konferencije „Dijete u gradu/Child in the City” i Savjetovanje za voditelje Dječjih vijeća pod nazivom „Dječjom
participacijom za svijet po mjeri djeteta” u okviru projekta „Aktivna dječja participacija”, s podrškom
Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, a koji traje do 31. svibnja 2013. godine. Voditeljica
ovih projekata bila je prof. Snježana Krpes.
Osmi Susret Dječjih vijeća Hrvatske
Održan je 27.9.2012. u okviru 6. Međunarodne konferencije i projekta „Dijete u gradu/Child in the City”.
Organizator Susreta bili su Savez društava Naša djeca Hrvatske u partnerstvu s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku,
a domaćin OŠ Izidora Kršnjavoga u Zagrebu. Na Susretu Dječjih vijeća sudjelovalo je 36 djece i 23 voditelja iz
18 Dječjih vijeća diljem Hrvatske - iz Dubrovnika, Čakovca, Krapine, Križa, Kutine, Ogulina, Omiša, Opatije,
Nove Gradiške, Preloga, Siska, Šibenika, Tuhlja, Varaždina, Velike Gorice, Vinkovaca, Zaboka, ZagrebaTrešnjevka i djeca iz OŠ Izidora Kršnjavoga (ukupno 87 sudionika). Djeca su u radionicama obrađivala teme
Konferencije: dječja prava, igra, zdravlje i međugeneracijska integracija te su svoje zaključke zajedno s
odraslima iznijeli zadnjeg dana Konferencije. Ti su zaključci okupljeni, prevedeni na engleski te objavljeni na
internetskim stranicama Europske mreže Gradova prijatelja djece i stranicama Saveza DND Hrvatske, a
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izneseni su i na sastanku Odbora za prava djeteta u Genevi od strane Jan van Gilsa, predsjednika Europske
mreže gradova prijatelja djece.
U prilog Konferencije i što aktivnijeg sudjelovanja djece, Savez DND je prije same Konferencije izradio
smjernice za voditelje Dječjih vijeća, Dječjih foruma i Društava Naša djeca za prikupljanje poruka dječjih
poruka, crteža i fotografija na teme Konferencije radi objave u posebnoj publikaciji. Poziv za prikupljanje
poruka je upućen i sličnim suradničkim organizacijama u Sloveniji, Italiji i Mađarskoj, a na poziv su se
odazvala djeca iz 31 grada i općine u Hrvatskoj te djeca iz slovenskih Otroških parlamentov prikupivši više od
700 poruka od kojih je izabrano 300 reprezentativnih i objavljeno u dvojezičnoj publikaciji „Dijete u
gradu/Child in the City” (tiskanoj u 800 primjeraka) koja je podijeljena sudionicima Konferencije te
proslijeđena Dječjim forumima i vijećima, regionalnim društvima Naša djeca, Zvezama prijateljev mladine u
Sloveniji, lokalnim koordinacijskim odborima akcije Gradovi/općine – prijatelji djece kao i nevladinim
udrugama koje se bave s djecom.
Konferencija u Zagrebu napravila je veliki iskorak u pogledu veće participacije djece na konferencijama
„Dijete u gradu“ jer su djeca iz Dječjih foruma i Dječjih vijeća iznijela zaključke djece, a dječja vijećnica Katja
Knežević iz Dječjeg vijeća Opatija imala je zajedničko izlaganje s voditeljicom istraživanja djece o pravu na
sudjelovanje, prof. Ivanom Jeđud Borić u službenom dijelu programa Konferencije.
Savjetovanje za voditelje Dječjih vijeća, 4.12.2012., Zagreb
U okviru projekta „Aktivna dječja participacija – rad Dječjih vijeća Hrvatske“ održano je Savjetovanje za
voditelje Dječjih vijeća pod nazivom “Dječjom participacijom za svijet po mjeri djeteta”. Na Savjetovanje se
odazvalo 19 voditelja Dječjih vijeća i prijatelja djece iz 12 gradova i općina te iz Saveza društava Naša djeca
Hrvatske. U prvom dijelu Savjetovanja održana su kraća predavanja o dječjim pravima i dječjoj participaciji u
Hrvatskoj i svijetu koje je predstavila, voditeljica Savjetovanja, Sanja Škorić, v.d. tajnica Saveza DND-a.
Snježana Krpes, savjetnica u Savezu DND Hrvatske, predstavila je „Alternativno izviješće o stanju dječjih prava
u Hrvatskoj“ s naglaskom na područja ravnopravnosti djece i odraslih u odlučivanju i probleme u odlučivanju
djece. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 95-ero djece u dobi od 9 do 15 godina. Ana Kola, voditeljica
Dječjeg vijeća Opatija, je upoznala sudionike Savjetovanja s primjerima dječje participacije u svijetu. U
drugom su, pak, dijelu Savjetovanja održane dvije paralelne radionice na temu uloge odraslih i društvene
zajednice u sudjelovanju djece pod vodstvom Ane Kole iz Opatije i Snježane Romić, voditeljice Dječjeg vijeća
Tuhelj. Na radionicama se raspravljalo o postojećim metodama u radu Dječjih vijeća, ali su se predlagale i
neke novije, tehnološki inovativnije i interaktivnije metode rada s djecom. Zaključci s radionica objavljeni su
na internetskoj stranici Saveza.
U preostalom dijelu 2012. godine nastavljene su redovne aktivnosti svih Dječjih vijeća u Hrvatskoj, a do kraja
godine osnovana su Dječja vijeća u Puli i Rovinju te su započele pripreme za traženje domaćina i održavanje
9. Susreta Dječjih vijeća Hrvatske (proljeće 2013.).

Programske smjernice za aktivnosti osnovnih DND-a
Međunarodni dan obitelji, 15.5. 2012.: Savez DND je povodom Međunarodnog dana obitelji svim osnovnim
DND-a dostavio smjernice za organizaciju aktivnosti i događanja kojim će se obilježiti Dan obitelji u gradovima
i općinama, predloživši neke od mogućih programskih sadržaja za koje se očekuje da ih toga dana provedu
sva osnovna DND-a. Preporučeno je da se organiziraju 3 tradicionalne aktivnosti: Roditeljski domjenak uz
program Pokaži što znaš, Obiteljski nagradni kviz te Radionice i izložbe obiteljskih izjava, crteža i poruka. Na
osnovu prikupljenih izvještaja iz DND vidljivo je da je ova tradicionalna aktivnost i dalje jedna od aktivnosti u
kojoj se okuplja velik broj djece, roditelja i članova obitelji svih generacija. Izvještaje DND s fotografijama o
aktivnostima vezanim uz Dan obitelji, Savez DND objavljivao je na Internet stranici.
Dan igara 2012: Ovo je još jedna tradicionalna, a djeci posebno omiljena aktivnost osnovnih DND-a. Pod već
prepoznatljivim sloganom „Igri u čast“ upućene su smjernice Društvima Naša djeca s preporukom da
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15.9.2012. godine (subota uoči Međunarodnog dana igre, 17.9.) organiziraju „Dan igara“ u gradovima i
općinama s pozivom da se u aktivnosti uključe djeca svih uzrasta. Savez DND je preporučio polazišta za izbor
igara, način sudjelovanja te opis pripremnih poslova DND za organiziranje te aktivnosti. Iz izvještaja iz
osnovnih DND dobiven je uvid da je i u 2012. godini Dan igara uspješno i kreativno organiziran u
mnogobrojnim DND kao primjer atraktivne i za djecu zabavne aktivnosti.
Dječji tjedan (1.-7. listopada 2012.): U organizaciji Saveza društava Naša djeca, Društava Naša djeca i lokalnih
koordinacijskih odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u gradovima i općinama od ponedjeljka 1.
listopada do nedjelje, 7. listopada 2012. godine organiziran je Dječji tjedan u Hrvatskoj. Moto Dječjeg tjedna
bio je: „Ljubav djeci prije svega!“ Kako je 2012. godina proglašena Europskom godinom aktivnog starenja i
međugeneracijske solidarnosti, u program Dječjeg tjedna uvršteno je jačanje solidarnosti između generacija
te su Društva Naša djeca 2. listopada obilježili “Dan djedova i baka” u sklopu kojeg su održali igre i radionice u
kojima su sudjelovala djeca zajedno s djedovima i bakama i tako se podsjetili koliko je važna njihova uloga u
obiteljima i društvu. Izrađene su i smjernice za Međunarodni dan djevojčica, a djeca i odrasli održali su javne
skupove, organizirali susrete djece s gradonačelnicima i načelnicima kao i radionice o dječjim pravima i životu
djece u Europi. Iz projekta „Gradovi i općine – prijatelji djece“ tiskan je plakat te zajedno sa smjernicama za
obilježevanje Dječjeg tjedna distribuiran na sva Društva Naša djeca i Gradove-općine u Akciji. Dizajniran je
novi info-štand Saveza te baloni i letci, kao i drugi promotivni materijal o akciji „Gradovi i općine – prijatelji
djece“ koji su djelatnice Saveza DND (Ana Kolobarić, Nera Devčić, Iva Mandić i Tanja Šoštar) dijelili javnosti u
Centru Cvjetnom.
Kulturni sadržaji i dječje stvaralaštvo
18. Smotra dječjeg stvaralaštva iz osnovnih DND-a, Varaždin
Početkom 2012. godine Savez DND je započeo razgovore s Društvom Naša djeca Dubrovnik o organizacijskim
uvjetima održavanja Smotre dječjeg stvaralaštva u Dubrovniku. Prikupljene su ponude za smještaj djece i
odraslih jer domaćini iz Dubrovnika nisu mogli osigurati smještaj djece kod domaćina. Anketirana su DND s
ciljem ispitivanja odaziva na Smotru. S obzirom na visoke troškove dolaska i boravka djece i odraslih u
Dubrovniku na Smotru bi se odazvalo do 10-ak DND. Zbog takvih okolnosti Izvršni odbor Saveza DND u
dogovoru s Izvršnim odborom DND Dubrovnika donio je odluku da se Smotra ne održi u Dubrovniku, a zbog
kratkoće vremena za organizaciju u nekom drugom gradu, 18. Smotra je prolongirana za 2014. godinu, s tim
da je Savez DND započeo traženje novog domaćina.
Nagrada Grigor Vitez za najuspješnija literarna i likovna ostvarenja u knjigama za djecu u 2012. godini
Savez društava Naša djeca Hrvatske je u studenom 2012. godine objavio Natječaj za Nagradu „Grigor Vitez“
za književnu produkciju u 2012. godini. Na Natječaj je bilo prijavljeno 51 knjiga i slikovnica koje je objavio 21
nakladnik iz Hrvatske. Jubilarna 45. obljetnica svečanosti dodjele Nagrade održana je 27. veljače 2013., u
dvorani Zagrebačkog kazališta lutaka. U umjetničkom dijelu programa nastupala su djeca iz Malih slavuja
DND Varaždin, Dramskog studija Centra mladih Ribnjak, OŠ Remete u suradnji s DND Maksimir te glazbena
gošća iz Kanade Jennyfer Garetth. U ime Saveza društava Naša djeca uzvanike i izvođače pozdravila je
gospođa dopredsjednica Sonja Borovčak.
Nagrade Grigor Vitez za tekst u 2012. dobile su: Mirjana Mrkela za knjigu „Dragi Olivere“ i Silvija Šesto za
knjigu „Tinuninu“. Dobitnik nagrade za ilustracije je Tomislav Tomić u slikovnicama „Kako je paž spasio
Zagreb“ Igora Knižeka i „Volite li životinje?“ Nade Zidar-Bogadi.
Uz nagrade dodjeljene su i pohvale Nagrade Grigor Vitez: Božidaru Prosenjaku uredniku izvornih književnih
tekstova u Alfinoj biblioteci Knjiga za mladež, nakladničkoj kući Mala zvona Sanje Lovrenčić, Ivani Guljašević
za multimedijalno ostvarenje Čovječuljak Snovuljak, Andrei Petrlik Huseinović za autorsku slikovnicu Ljubav,
Marseli Hajdinjak za visoko umjetničko ostvarenje u slikovnici Nezadovoljna bubamara, tekst Sunčana
Škrinjarić i Nakladničkoj kući Sipar za kontinuiranu produkciju slikovnica s domaćim umjetnicimailustratorima.
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Prijedlog dobitnika Nagrade Grigor Vitez i Pohvala za 2012. godinu donijelo je Stručno povjerenstvo u
sastavu: Ranka Javor, knjižarska savjetnica, predsjednica, Manuela Vladić Maštruko, dopredsjednica, Ludwig
Bauer, književnik, Tito Bilopavlović, književnik, Branko Vujanović, likovni umjetnik i Snježana Krpes, prof.
komparativne književnosti, tajnica Povjerenstva.
Nagradu za 2012. podržali su: Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Gradski
ured za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba.
Pripremne organizacijske i programske poslove dodjele Nagrade za 2012. izvršile su djelatnice iz Stručne
službe Saveza te stručni suradnici Saveza. Koordinatorica projekta bila je Snježana Krpes.
Spomen-ploča pjesniku Grigora Viteza povodom 100. obljetnice rođenja
Povodom 100. obljetnice rođenja pjesnika Grigora Viteza, Savez DND je tijekom 2011. godine započeo, a u
2012. godini nastavio i završio pripreme i postavljanje spomen-ploče na kuću u kojoj je radio i živio Grigor
Vitez, u Radničkoj 36 u Zagrebu. Svečanost postavljanje ploče održana je 28. svibnja 2012. godine ispred
broja 36 u Radničkoj cesti. U ime organizatora nazočne je pozdravila Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza
društava Naša djeca Hrvatske. Skupu su se obratili i predstavnici pokrovitelja ovog događanja gospođa Božica
Šimleša, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport i Mirko Marković u ime
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Na događanje su se odazvali članovi obitelji, prijatelji i štovatelji
Vitezova stvaralaštva, učenici i djelatnici OŠ Grigora Viteza iz Svetog Ivana Žabno, OŠ Kruge iz Zagreba i OŠ
Remete i Društva Naša djeca Maksimir i dječjeg vrtića Grigor Vitez u Zagrebu, kao i velik broj književnika,
kulturnih djelatnika i stanara zgrade u Radničkoj cesti.

Humanitarne akcije, prevencija ovisnosti i socijalna skrb za ugroženu djecu
Projekt „Budi neovisan“
Savez DND je početkom rujna 2012. započeo provedbu projekta „Budi neovisan – prevencija ovisnosti u djece
u Društvima Naša djeca“. Projekt je sufinanciran iz sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih u
kategoriji „Kreativko“ - projekti usmjereni promicanju zdravih stilova života, kreativnim aktivnostima i
aktivnostima organiziranog provođenja slobodnog vremena djece, u iznosu od 53.000,00 kn. Ovim projektom
podizat će se javna svijest o važnosti prevencije ovisnosti u djece putem radionica forum-kazališta, „jucie“
događanjima te obilježavanjem međunarodnih datuma borbe protiv droga, alkohola, pušenja. Savez DND će
početkom 2013. organizirati edukaciju za voditelje iz DND za radionice forum-kazališta i jucie-radionice
prevencije protiv alkoholizma, a u lokalnim akcijama DND sudjelovat će odgojno-obrazovne ustavnove,
udruge te djeca zajedno s odgajateljima, nastavnicima i roditeljima.
U mjesecu borbe protiv ovisnosti (od 15.11.-15.12.) pripremljen je, tiskan i distribuiran letak (2000
primjeraka) u DND pod nazivom „Budi neovisan“ sa smjernicama o tome kako se uključiti u ovaj projekt.
Humanitarna akcija Kumstvo za socijalno ugroženu djecu
Ova kontinuirana akcija Saveza DND i suradničke austrijske organizacije, Rettet das Kind, nastavljena je i u
2012. godini. Cilj akcije je da austrijski građani, u svojstvu kuma, doznačuju preko Saveza DND-a novčanu
pomoć ugroženoj djeci koju je predložila osnovna DND-a u suradnji sa svojim Centrima za socijalnu skrb.
Broj djece-primalaca pomoći se postepeno smanjuje jer prerastaju dob od 15 godina. Djeca dobivaju različite
iznose novca od kumova koji Privredna banka izravno doznačuje na djetetovu deviznu knjižicu. U 2012. godini
23 djeteta iz Hrvatske, a pomoć je iznosila 6.567,87 EUR-a. Savez kontaktira s tom djecom, potiče ih da se
zahvale kumu i opišu svoj razvoj, pomaže u prijevodu pisama i za potrebe donatora vrši godišnje anketiranje
te djece. Aktivnostima koordinara Ana Kolobarić, administrativna tajnica u Savezu DND.
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Distribucija i namjenska prodaja UNICEF čestitki i proizvoda
U okviru suradnje s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku Savez DND-a vrši i distribuciju te i prodaju UNICEF čestitki i
drugih UNICEF-ovih proizvoda na području Hrvatske. U 2012. to je bila 19. godina takve humanitarne akcije.
Svim osnovnim DND-a, kao i drugim stalnim i potencijalnim kupcima, najprije je dostavljen Katalog s
Narudžbenicom. Na osnovi zaprimljenih narudžbi djelatnici Stručne službe Saveza vršili su prodaju i otpremu
UNICEF čestitki i drugih proizvoda, a po potrebi i uz angažiranje vanjskog suradnika organiziran je prijevoz
paketa radi pošiljki poštom.
Akcija je započela početkom studenog i trajala do kraja prosinca 2012. godine te je ukupno prodano 1128
setova (59.042,00 kn), 3519 pojedinačnih (22.484,10 kn) i 28 ostalih proizvoda (1.648,00 kn). Ukupan prihod
iznosi 83.210,52 kn, od čega je četvrtina ostala Savezu (20.802,52 kn), a ostatak se uplatio UNICEF-u. Akciju
su vodile: Ana Kolobarić, Vesna Dimitrijević i Nera Devčić iz Saveza DND.
Humanitarna aukcija ilustracija za prikupljanje sredstava za akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“
U 2012. godini započele su pripreme humanitarne aukcije ilustracija dosadašnjih dobitnika Nagrade Grigor
Vitez za ilustraciju. Na poziv, koji je Savez DND uputio ilustratorima odazvalo se 10 autora s 40 radova. U
2013. uputit će se poziv zainteresiranim partnerskim organizacijama koje bi bile voljne pomoći ovoj akciji, dok
će djelatnice Saveza Snježana Krpes, Tanja Šoštar i Lana Perinčić nastaviti s pripremama humanitarne aukcije
koja se planira održati u Dječjem tjednu 2013. godine.

Međunarodna suradnja
Otroci in mladi ne priznajo meja/Djeca i mladi ne priznaju granice
Savez društava Naša djeca Hrvatske, u partnerstvu s Zvezom prijateljev mladine Slovenije, Zvezom prijateljev
mladine Maribor i Društvo Naša djeca Varaždin započeo je 1. travnja 2011. godine provedbu IPA projekta
prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatske pod nazivom „Otroci in mladi ne priznajo meja/Djeca i mladi ne
priznaju granice“. Opći prekogranični ciljevi projekta su iniciranje, i u praksi uspješno provođenje društvene
integracije djece i mladih, na pograničnom području Hrvatske i Slovenije. U tu svrhu sva su četiri partnera
osmislila niz aktivnosti kojima će poticati ključne dionike projekta, a to su: hrvatske i slovenske udruge za
djecu (Društva Naša djeca u Hrvatskoj i Zveza prijateljev mladine iz Slovenije), lokalne zajednice s toga
područja, javne ustanove i institucije za djecu, kao i same građane na jače povezivanje, upoznavanje i
suradnju u zajedničkim aktivnostima. U projekt je uključeno 20 Društava Naša djeca koja rade u 8 županija:
DND Čakovec, DND Delnice, DND Dugo Selo, DND Fažana, DND Krapina, DND Križ, DND Mali Lošinj, DND
Ogulin, DND Opatija, DND Pazin, DND Poreč, DND Prelog, DND Pula, DND Ravna Gora, DND Rečica-Zamršje,
DND Tuhelj, DND Varaždin, DND Varaždinske Toplice i DND Maksimir-Zagreb te 19 Zveza prijateljev mladine
koje djeluju na 8 pograničnih regija u Sloveniji.
Ciljane skupine projekta: djeca i voditelji iz Društava Naša djeca i Zveze prijateljev mladine Slovenije i
Maribora, Dječjih vijeća Hrvatske i Slovenije, likovni, filmski i glazbeni umjetnici za djecu, lokalne zajednice,
građani te opća javnost zainteresirana za teme društvene integracije djece i mladih na pograničnom području
Slovenije i Hrvatske.
Projektne aktivnosti: (a) Istraživanje stereotipa i predrasuda djece prema drugim nacionalnim skupinama na
tom području, (b) Kampanja za smanjenje predrasuda i stereotipa „Sto ljudi, sto ćudi“ s nizom radionica za
djecu i mlade na temu antidiskriminacije i uvažavanja različitosti, (c) Kamp za djecu i voditelje iz Dječjih vijeća
Hrvatske i Otroških parlamentov Slovenije, (d) Revija jednominutnog filma na temu „Život uz granicu“ i (e)
Dječji glazbeni festival u Varaždinu. Ukupna vrijednost projekta je: 232.792,14, a od strane IPA programa
sufinanciran je u iznosu od 193.250,38 EUR.
Tijekom 2012. u okviru projekta Savez DND kao vodeći partner nastavio je upravljenjem, koordinacijom i
informiranjem o projektu. Projektni tim iz Saveza DND pomagao je partnerima u provedbi njihovih aktivnosti
i u komunikaciji s hrvatskim korisnicima prilikom organizacije kampova Dječjih vijeća Hrvatske i Otroških
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parlamentove u Poreču (nositelj aktivnosti: Zveza prijateljev mladine Slovenije) i kamp „Sto ljudi, sto ćudi“
(nositelj: Zveza prijateljev mladine Maribor). Projektni tim održavao je redovite tjedne i mjesečne sastanke
radi efikasnije provedbe projekta, sjednice projektnih partnera, financijsko praćenje projektnih aktivnosti, u
rokovima izradio i predao 2. i 3. izvještaj o napretku VP i 1. izvještaj projektnih partnera te ažurirana
internetska stranica projekta www.djecaimladi.hr .
Također, Savez DND je realizirao dvije velike aktivnosti: Reviju jednominutnog filma i Istraživanje stereotipa i
predrasuda.
Revija dječjeg jednominutnog filma, 9.-10. studenog 2012.
Savez društava Naša djeca Hrvatske početkom godine organizirao je Natječaj za prijavu filmskih ostvarenja
djece i mladih iz Hrvatske i Slovenije na temu „Život uz granicu“. Na natječaj je pristigao 21 uradak od čega je
na svečanom otvaranju Revije u Zaboku prikazano 20 naslova. Revija je organizirana u suradnji u suradnji s
Građanskom organizacijom za kulturu „Gokul” iz Zaboka i Društvom Naša djeca Zabok. Na Reviji je
sudjelovalo 49 djece i 23 voditelja/mentora koji su sudjelovali u izradi filmova. Najbolji uratci osvojili su i
prigodna priznanja i nagrade, a to su: dokumentarni film „Življenje ob mejni reki Kolpi” (Filmski tabor Kolpa,
Črnomelj), animirani film „Zajedno” (Filmsko-kreativni studio Vanima, Varažin), igrani film „Čez Muro” (OŠ
Gornja Radgona), film „Djeca iz susjedstva” (Društvo Naša djeca Vladimir Nazor iz Križa) i animirani film
„Borderman i Freeman“ (Društvo Naša djeca Opatija; ujedno dobilo i nagradu publike). U radnom dijelu
Revije u Tuheljskim Toplicama djeca i voditelji/mentori sudjelovali su u filmskim radionicama. Za djecu su bile
organizirane tri radionice na temu stop animaciji koje su vodile iskusne multimedijalne umjetnice i
animatorice: Jasminka Bijelić Ljubić, Vana Gaćina i Dina Rončević dok je za voditelje/mentore bila
organizirana scenaristička radionica koju je vodila Irena Krčelić. Svi sudionici bili su zadovoljni cjelokupnim
programo te zaključili da je potrebno i kod hrvatskih i slovenskih korisnika poticati jače bavljenje filmskim
dječjim stvaralaštvom u Društvima Naša djeca i Zveza prijateljev mladine. Uspostavljeni su kontakti za daljnju
suradnju slovenskih i hrvatskih filmskih škola i studija koji su bili na Reviji.
Istraživanje stereotipa i predrasuda djece prema drugim nacionalnim skupinama
Savez društava Naša djeca Hrvatske započeo je pripremu istraživanja stereotipa i predrasuda djece prema
drugim nacionalnim skupinama. Istraživanjem se željelo utvrditi određenosti i sadržaje stereotipa koje djeca
pograničnih gradova Hrvatske i Slovenije imaju prema Hrvatima, Slovencima, Bosancima/Bošnjacima,
Albancima, Talijanima i Romima, ali i dobiti podatke za buduće aktivnosti usmjerene na daljnje smanjivanje
stereotipa i predrasuda djece. U istraživanje je uključeno 8 hrvatskih gradova (Čakovec, Delnice, Dugo Selo,
Krapina, Ogulin, Pula, Varaždin i Zabok) i 7 slovenskih gradova (Cerknica, Kočevje, Krško, Maribor, Metlika,
Novo Mesto i Velenje). Ciljana skupina istraživanja bili su učenici završnih razreda osnovne škole, planirani
uzorak 1200-ero djece.
Metodologiju istraživanja je izradila prof. dr. sc. Marija Lebedina-Manzoni, a dogovorena je obrada podataka
s dr. sc. Aleksandrom Huić. Za anketiranje učenika angažirani su članovi Društava Naša djeca i Zveza
prijateljev mladine, a za unos podataka 6 volontera preko Volonterskog centra Zagreb (ukupno 255 sati
volonterskog rada). Rezultati istraživanja predstavljeni su na završnoj konferenciji projekta i internetskoj
stranici projekta.
Koordinaciju s hrvatskim korisnicima vodio je projektni tim u Savezu DND: Snježana Krpes, voditeljica
projekta, Morana Kovačević, tehnička koordinatorica, Ana Kolobarić, administrativna voditeljica i Vesna
Dimitrijević, voditeljica računovodstva te djelatnice Saveza DND-a: Iva Mandić i Tanja Šoštar.
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II. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ SAVEZA U 2012.
Statistički pokazatelji o Savezu društava Naša djeca Hrvatske
Prema dostavljenim upitnicima iz Društava Naša djeca, za 2012. godinu evidentira se sljedeće brojčano stanje
u tijelima Saveza DND, programskim odborima te zaposlenima u Stručnoj službi Saveza:
-

93 osnovna Društva Naša djeca djeluju u gradovima i općinama na području 20 županija i Grada Zagreba,
do dana izvještavanja nisu svi dostavili podatke za novi mandat.
cc. 60 članova/ica-volontera/ki aktivno ostvaruju statutom i programom predviđene programske zadatke
osnovnih DND-a i Saveza
cc. 4500 djece-nominalnih članova u aktivnostima osnovnih DND-a
94 članova/ica ima Skupština Saveza DND Hrvatske, nisu svi dostavili podatke o svojim članovima/icama u
novom mandatu Saveza DND
9 članova/ica Izvršnog odbora – koje čine predsjednica Saveza te 8 predstavnika/ica iz DND-a iz gradova i
općina
3 člana/ica Nadzornog odbora Saveza DND-a
cc. 70-ak vanjskih stručnih suradnika/ica koji/e se povremeno uz novčanu naknadu ili volonterski
angažiraju u pripremi, razradi i provedbi programa i projekata Saveza DND-a
6 djelatnika/ica u Stručnoj službi Saveza DND-a

Komunikacija s osnovnim DND-a
Stručna služba Saveza na različite načine, telefonski, e-poštom, faksom i poštom obavlja svakodnevnu
komunikaciju s članovima Skupštine Saveza DND, kao i s dužnosnicima i voditeljima/ica pojedinih aktivnosti iz
osnovnih DND, pri čemu je redovito ažurirana baza podataka članstva.
Osim tekuće komunikacije, Savez DND je redovito na sve članove Skupštine te voditelje/ice programskih
aktivnosti dostavljao sve pisane materijale i informacije o zajedničkim aktivnostima, projektima i
programima.
Društva Naša djeca su redovito obavještavana o svim raspisanim domaćim i EU natječajima za udruge, a
nekima je na zahtjev pružana stručna i tehnička pomoć u izradi i prijavi projekata.
Obavljali su se i neposredni stručni razgovori s članovima koji bi posjetili Savez dok su dužnosnici Saveza i
djelatnici Saveza posjećivali pojedina DND-a na njihovim svečanim Skupštinama ili događanjima, no u vrlo
malom opsegu zbog ograničenih financijskih sredstava i poslovne prezauzetosti.
Praćenje i analiza rada osnovnih DND-a
Redovno su zaprimani i analizirani mjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaji iz osnovnih DND koji su arhivirani
u dokumentaciju Saveza. Savez DND je poticao osnovna DND da dostavljaju kraće izvještaje o pojedinim
akcijama, kao što su Dan obitelji, Dječji tjedan i Dan igara, a neke od njih zajedno s fotografijama objavljivali
smo i na mrežnim stranicama Saveza DND. O svojim aktivnostima u 2012. godini do trenutka izvještavanja
nas je izvjestilo 15 DND, a statističke podatke dostavilo samo 20 DND.
Ljetna škola Saveza DND-a 2012.
U pripremi za tradicionalno godišnje održavanje Ljetne škole Saveza DND, bio je svima članovima Skupštine
Saveza, za osnovna DND dostavljen posebni upitnik, kojim su se željeli dobiti podaci o interesu i
mogućnostima dolaska na Ljetnu školu, te i prijedlozi za teme koje bi se obradile na Savjetovanju za
dužnosnike i na Seminarima za pojedine vrste aktivnosti s djecom (kreativne radionice i igraonice.)
Iz osnovnih DND zaprimljen je relativno malen broj odgovora za voditelje/ice kreativnih seminara te je u
okviru Ljetne škole održano samo Savjetovanje za dužnosnike iz Društava Naša djeca.
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Savjetovanje za dužnosnike iz Društava Naša djeca
Savjetovanje je održano od 29. lipnja do 1. srpnja u Hotelu Opatija u Opatiji. Sudjelovalo je 20 dužnosnika iz
14 Društava Naša djeca: (Čakovec, Donji Miholjac, Donja Stubica, Dubrovnik, Križ, Kutina, Opatija, Ravna
Gora, Slatina, Veliko Trgovišće, Vinkovci, Virje, Zabok i Stručne službe Saveza DND).
Na Savjetovanju predstavljen je plan i kalendar objave Natječaj za dodjelu sredstava Nacionalne zaklade, kao
i primjeri iz prakse Društava Naša djeca čiju su projekti sufinancirani iz regionalnih zaklada. Aktualnu temu
financiranja projekata sredstvima iz EU fondova i kako ideju uobličiti u projektnu prijavu, predstavila je
gospođa Sanja Bošnjak, ravnateljica Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Sudionici
Savjetovanja informirani su i o novim oblicima financiranja i samofinanciranja udruga te su izneseni primjeri
nekolicine udruga u Hrvatskoj koje su počele primjenjivati socijalno poduzetništvo kao novi oblik
sufinanciranja. Predstavljen je i Nacrt prijedloga Zakona organizacijama civilnog društva koja djeluju za opće
dobro i Nacrt Nacionalne strategije za stvaranje poticajnog okruženja za organizacije civilnog društva.
U radionici o ulozi Saveza u pružanju stručne i tehničke podrške Društvima Naša djeca dati su prijedlozi kako
Savez DND može još više pomagati i međusobno surađivati s Društvima Naša djeca na nekoliko područja
djelovanja: osmišljavanju i provedbi zajedničkih aktivnosti, poticanju i koordiniranju u međunarodnoj
suradnji, medijskoj promociji i prepoznatljivosti rada Društava Naša djeca u javnosti. Iznesene su teme o
kvalitetnom administrativnom vođenju DND, potrebnim koracima u organizaciji akcija i aktivnosti kao i
važnosti organiziranja volontera i rad s njima te vođenju računovodstvenih poslova udruge koje je izložila
Anica Takalić, predsjednica Nadzornog odbora Saveza DND.
Osim radnog dijela, organiziran je posjet u Društvo Naša djeca Opatija gdje su se sudionici mogli upoznati s
aktivnostima DND, vidjeti lijepo uređen prostor za radionice s djecom, defektološki i logopedski kabinet.
Voditeljica Savjetovanja bila je prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza, a koordinatorice: Sanja
Škorić i Snježana Krpes. Veliku pomoć u organizaciji cjelokupnog događaja pružili su članovi i volonteri iz
Društva Naša djeca Opatija koji su se opet pokazali kao izvrsni domaćini te članovi i članice Izvršnog odbora
koji su nastupali kao izlagači na teme.
Suradnja Saveza DND s nadležnim tijelima i srodnim organizacijama, ustanovama i udrugama
Savez je u ostvarivanju svojih godišnjih akcija i aktivnosti nastavio već uspješnu višegodišnju suradnju s
mnogim državnim tijelima, ustanovama i udrugama. S Ministarstvom socijalne politike i mladih suradnja je
bila vezana uz sufinanciranje projekta „Aktivna dječja participacija – rad Dječjih vijeća“ i „Budi neovisan“.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je sufinanciralo projekt Dječjih foruma do 30.5.2012. te
sufinanciralo dodjelu Nagrade Grigor Vitez za 2012. godinu.
Ministarstvo kulture sufinanciralo je program Nagrade Grigor Vitez za 2012. godine.
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je financiralo akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“, do 30.6.2012., dok
je predstavnica Ministarstva je aktivna članica Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije.
Ured za udruge Vlade RH na natječaju za sufinanciranje udruga za provedbu EU projekata, osigurao je pola
iznosa javnog sufinanciranja za projekt „Djeca i mladi ne priznaju granice“. Zaposlenice Saveza DND
sudjelovale su na Info-danima za udruge u organizaciji Ureda i Ministarstva znanosti, obrazovanje i sporta.
Vijeće za djecu u studenom 2012. godine započelo je rad u novom mandatu. Predsjednica Saveza DND
imenovana je članicom Saveza u rad tog tijela, a dopredsjednica Saveza, gospođa Sonja Borovčak njezinom
zamjenicom. Po prvi put u rad tog tijela uključeni su i predstavnici djece, ispred Saveza DND i Društava Naša
djeca imenovan je Karlo Škorić iz Dječjeg foruma Opatija i Anja Kolarić dječja vijećnica iz Dječjeg gradskog
vijeća Grada Zaboka.
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S Uredom UNICEF-a za Hrvatsku uspješno je nastavljena dugogodišnja uspješna suradnja na programu
Gradovi i općine – prijatelji djece te u pripremi i provedbi projekta „Dijete u gradu“ – mišljenja i zaključci
djece iz Dječjih vijeća kao doprinos konferenciji „Dijete u gradu“, Zagreb 2012. (aktivnost je opisana u
poglavljima o akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i „Dječja vijeća“. Savez DND je i u 2012. organizirao
humanitarnu prodaju UNICEF čestitki i proizvoda (opisana aktivnost u poglavlju o humanitarnim akcijama
Saveza). Predstavnica Ureda članica je i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji
djece“.
Važna je bila i suradnja s gradom Zagrebom i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport na poslovima
pripreme i organizacije međunarodne konferencije „Dijete u gradu“ 2012. Osim značajne financijske pomoći
grada Zagreba radu Središnjeg KO akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, nadležni i njihovi stručni
suradnici iz Ureda pomogli su u realizaciji godišnjeg Savjetovanja gradova i općina, održanog u Starogradskoj
vijećnici u Skupštini grada Zagreba.
Učešće u radu Koordinacije udruga za djecu Hrvatske - kao članica ove Koordinacije preko svog predstavnika,
Savez DND je, između ostalog, nastavio pratiti provedbu „Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese
djece 2006.-2012.“ i za završni izvještaj o 2012. godini oblikovao opis ostvarenih aktivnosti Saveza DND.
Suradnja s Hrvatskim društvom za socijalnu i preventivnu pedijatriju u provedbi akcija: Gradovi i općine –
prijatelji djece i Za osmijeh djeteta u bolnici kroz rad članova/ica u koordinacijskim odborima tih dviju akcija.
Predstavnici Saveza redovno su sudjelovali na okruglim stolovima, savjetovanjima i konferencijama u
organizaciji Ureda za udruge Vlade RH-a, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ministarstva socijalne
politike i mladih te ostalih srodnih organizacija i udruga.
Institutut za društvena istraživanja u Zagrebu i Agencija Ipsos Puls d.o.o. obavili su poslove istraživanja
mišljenja djece i građana za potrebe akcije G/O – prijatelji djece i to po sniženim cijenama istraživanja.
Aktivna je bila suradnja s članovima/icama koordinacijskog odbora, gradskim i općinskim upravama i
odjelima, ustanovama i udrugama za djecu koji su uključeni u provedbu akcije Gradovi i općine – prijatelji
djece. Suradnja je bila intenzivirana s kandidatima za ocjenjivanje i dobivanje statusa grad/općina – prijatelj
djece te s Gradom Velikom Goricom koji je bio domaćin 6. Susreta gradova i općina – prijatelja djece.
Kroz akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“ surađivalo se je s koordinacijskim odborima, predstojnicima/cama,
ravnateljima/icama i bolničkim osobljem u Bolnicama i Odjelima za pedijatriju.
Suradnja s ostalim srodnim udrugama, ustanovama i organizacijama - u 2012. nastavljeni su kontakti i
suradnja Saveza DND s Dječjim vrtićima, Osnovnim školama, Knjižnicama grada Zagreba, Zagrebačkim
kazalištem lutaka, Centrom mladih Ribnjak, OŠ Remete i DND Maksimir, Nacionalnom sveučilišnom
knjižnicom te i s nezavisnim stručnjacima iz područja odgoja, zaštite djece, civilnog društva i drugima koji
skrbe o djeci.
Financijsko poslovanje Saveza DND-a u 2012.
Godinu 2012. Savez DND je teškog financijskog perioda i duga iz 2010. godine koji je pokriven tijekom 2011.,
nastavio poslovati stabilno te 2012. godinu završio s pozitivnom bilancom. (Detaljno u Izvještaju Nadzornog
odbora za 2012. godinu.)
Sredstva su se tijekom cijele godine nastojala prikupiti iz više izvora: projekata i programa za koja su sredstva
raspisivala ministarstva iz državnog proračuna i lutrijskih sredstava, gradskih proračuna, domaćih i stranih
natječaja za donacije i sponzorstva, članarina te vlastitih prihoda (najamnina, kotizacije, izdavačka djelatnost).
Veliki uspjeh je financijsko zatvaranje IPA projekta i premoštavanje problema međufinanciranja tog projekta,
kao i dobivanje institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koja je započela s
1.1.2013., a trajat će do 31.12.2015. godine.
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Praćeni su domaći i međunarodni natječaji za sredstva te prijavljivane ponude za sljedeće projekte:
• Aktivna dječja participacija – Dječja vijeća, MSPM, dobiven iznos: 60.000,00 kn.
• Budi neovisan – prevencija ovisnosti u djece u DND, MSPM, dobiven iznos: 53.000,00 kn
• „Dijete u gradu“, Ured UNICEF-a, dobiveni iznos: 93.420,03 kn
• „Dijete u gradu“: Zaklada Adris, ZABA, odbijenice
• Nagrada Grigor Vitez 2012., Ministarstvo kulture, odobren iznos: 30.000,00 kn; Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta: 10.000,00 kn; Grad Zagreb: 10.000,00
• Dječji forumi za ostvarivanje prava djece, Ministarstvo znanosti, obrazovanje i športa, odbijenica
• Za osmijeh djeteta u bolnici, Ministarstvo zdravlja, odbijenica, tehnički razlozi
• Institucionalna potpora, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, potpisan Ugovor 20. prosinca
2012. u iznosu od 233.728,08 kn, s obnavljanjem ugovora svake godine dok traje potpora
Promotivno-medijske aktivnosti, odnosi s javnošću i tisak namjenskih publikacija Saveza
Medijske, promotivne i izdavačke aktivnosti Saveza
Medijske i promotivne aktivnosti Saveza uključivale su:
- kontinuiranu komunikaciju s medijima i slanje priopćenja za javnost o svim aktivnostima u
organizaciji Saveza, tako da su aktivnosti bile popraćene u tiskanim medijima, na radijskim
postajama, lokalnim i nacionalnim televizijama
- vrlo dobra medijska popraćenost 6. Međunarodne konferencije „Dijete u gradu“ i projekta „Djeca i
mladi ne priznaju granice“ - gostovanje predstavnika Saveza DND-a u emisijama HTV (Dobro jutro,
Hrvatska), TV Jabuke, Hrvatskog radija, Radio-Sljemena
- redovno se dopunjavala web stranica Saveza DND s aktualnim informacijama o radu Saveza i
osnovnih društava, kao i stranica projekta www.djecaimladi.hr
- krajem godine otvorena je i Facebook stranica Saveza na inicijativu asistentica na projektima Tanje
Šoštar i Ive Mandić koje i održavaju sve mrežne stranice Saveza. Od rujna objavljeno je ukupno 30
novih vijesti na internetskoj stranici Saveza te 45 novih vijesti i galerija fotografija na Facebook
stranici Saveza.
- Ovisno o pribavljenim namjenskim sredstvima iz projekata, Savez DND je tiskao promotivne i
informativne materijale, opisane pod pojedinim programskim zadatcima i projektima.
Statutarne obveze i nadležnosti Saveza DND-a
Strateško planiranje za razdoblje od 2012.-2016.
Za potrebe djelovanja Saveza DND u mandatu 2012.-2016. Izvršni odbor imenovao je radnu skupinu u
sastavu: Snježana Krpes, voditeljica, Sanja Škorić, DND Opatija, Jasenka Borovčak, DND Zabok i Đurđica
Dropuljić, DND Varaždin izradile su prijedlog Strateškog plana Saveza DND, koji je usvojen na izbornoj
Skupštini. U planu utvrđeno je šest strateških ciljeva: 1. Jačanje mreže i kapaciteta osnovnih Društava Naša
djeca u gradovima i općinama, 2. Promicanje, uvažavanje i ostvarivanje dječjih prava i boljeg položaja djece u
društvu i lokalnim zajednicama, 3. Osmišljavanje i provedba aktivnosti Saveza DND i osnovnih DND s djecom i
za djecu u slobodno vrijeme u Hrvatskoj u područjima: izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, zdravlja,
kulture i sporta, humanitarnog djelovanja i podrške roditeljima, 4. Jačanje međunarodne suradnje, 5.
Organizacijski razvoj i prepoznatljivost Saveza DND u javnosti i 6. Financijska održivost.
Izborna skupština Saveza DND Hrvatske
Redovna izborna i izvještajno-programska Skupština Saveza društava Naša djeca Hrvatske za mandat 2012. 2016. održana je 21. travnja 2012. u dvorani Hrvatskog centra za dječju knjigu Gradske knjižnice u Zagrebu. U
prvom dijelu programa prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza DND prezentirala je aktivnosti i
postignute rezultate Saveza DND u prošlom mandatu. Podneseni su izvještaji o radu Saveza i izvještaj
Nadzornog odbora za 2011. godinu te Strateški plan Saveza za razdoblje od 2012.-2016. godine. U drugom
dijelu programa Skupštine članica radne skupine za strateško planiranje Sanja Škorić, tajnica DND je iznijela
prijedlog Strateškog plana Saveza za mandat 2008. – 2012. te su izabrani novi dužnosnici i tijela Skupštine za
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mandat 2012.-2016. Oni su, kako slijedi: predsjednica Saveza prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić (Zagreb) i
potpredsjednice Saveza Sonja Borovčak (DND Zabok) i Sanja Škorić (DND Opatija). Izvršni odbor Saveza čine
Sonja Borovčak (DND Zabok), Đurđica Dropuljić (DND Varaždin), Mira Jušić (DND Šibenik), Jadranka Lakuš
(DND Koprivnica), Snježana Pačarić (DND Slatina), Mario Perković (DND Vinkovci), Sanja Škorić (DND Opatija),
Ida Velkovski (DND Bakar) te po funkciji, predsjednica Aida Salihagić Kadić. U Nadzornom odboru Saveza
djeluju Renata Dolenec (DND Donja Stubica), Zrinka Ferenčina (DND Nova Gradiška) i Anica Takalić (DND
Donji Miholjac).
Savez DND je osnovnim DND dodijelio Zahvalnice za uspješnu provedbu akcija i aktivnosti s djecom i za djecu
u mandatnom razdoblju 2008. – 2012. Ispred Skupštine Saveza DND, predsjednica Saveza se zahvalila
dugogodišnjem tajniku dr. sc. Emilu Paravini za predanost u trajnom promicanju dječjih prava i slobodnog
vremena djece ugrađenih u temeljne vrijednosti Saveza DND, a višegodišnjem članu Izvršnog odbora i
dopredsjedniku Saveza DND gospodinu Miodragu Kiriginu iz Dubrovnika za dugogodišnji predani rad u
Izvršnom odboru i obnašanju dužnosti dopredsjednika Saveza DND.
Sjednice Izvršnog odbora
U 2012. godini održane su četiri sjednice Izvršnog odbora.
13. sjednica: 12.1. 2012. sa sljedećim dnevnim redom - 1/ Informacija o financijskom stanju Saveza i o
provedbi tekućih i predstojećih aktivnosti koje proizlaze iz ugovora o odobrenim programima/projektima
Saveza, 2/ Prijedlozi članova Izvršnog odbora Saveza za Program rada u 2012. godini, 3/Prijedlozi za datum i
pripremu održavanja redovne izborne i izvještajno-programske Skupštine Saveza u 2012. godini, 4/
Sudjelovanje na europskoj konferenciji Dijete u gradu, koja će se održati u Hrvatskoj, u Zagrebu od 26.28.rujna 2012., 5/ Razno.
14. sjednica: 29.3.2012. s dnevnim redom – 1/ Uvodna informacija o financijskom stanju i provedenim
aktivnostima Saveza od prošle do ove sjednice 2/ Dogovor o datumu i pripremama za održavanje izborne
Skupštine Saveza DND, 3/ Prijedlozi za osuvremenjivanje Statuta Saveza DND, 4/ Prijedlozi za Strateški plan u
idućem mandatu, 5/ Prijedlozi kriterija za izbor članova tijela i dužnosnika Saveza, 6/ Ostali prijedlozi, pitanja,
informacije i razno.
1. sjednica (novi mandat 2012.-2016.): 31.5.2012. s dnevnim redom – 1/ Konstituiranje Izvršnog odbora
Saveza DND Hrvatske; međusobno predstavljanje i upoznavanje, 2/ Sagledavanje uvjeta u kojima će
djelovati ovaj sastav Izvršnog odbora (procjena općih društvenih okolnosti, snaga članova Skupštine
Saveza, financijsko stanje Saveza i osobnih mogućnosti članova Izvršnog odbora), 3/ Statutarne
nadležnosti Izvršnog odbora Saveza (članak 23.), 4/ Prijedlog Poslovnika o radu Izvršnog odbora u
mandatu 2012. – 2016. godine, 5/ Dogovor o teritorijalnim i programskim zaduženjima članova Izvršnog
odbora Saveza, 6/ Imenovanje v.d. tajnice Saveza DND Hrvatske ( do raspisa natječaja i izbora tajnika
/tajnice Saveza), 7/ Imenovanje Programskih odbora Saveza DND i uvjeti za njihov rad, 8/ Rezultat ankete
o Ljetnoj školi Saveza 2012. i zaključci, 9/ Ostale informacije, pitanja, prijedlozi i razno.
2. sjednica: 12.9.2012. s dnevnim redom – 1/ Osvrt na ostvarene aktivnosti od prolog do Izvršnog odbora do
danas, 2/ Informacije o financijskom stanju Saveza DND i mjere za daljnje poslovanje, 3/ Prijedlog
Pravilnika o radu Stručne službe u mandatu 2012.-2016., 4/ Prijedlog Pravilnika o financijskomaterijalnom poslovanju, 5/ Informacije o programu i provedbi aktivnosti u okviru IPA projekta, 6/
Informacije o provedbi projekata financiranih po osnovi natječaja te o rezultatima natječaja na koje je
Savez aplicirao za dobivanje novčanih sredstava, 7/ Informacije o zapošljavanju osoba na osnovi
raspisanih mjera Vlade RH za poticajno zapošljavanje na ime mjere: Stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa, 8/ Završne pripreme za održavanje „Child in the City“, 9/ Prijedlozi aktivnosti
za Dječji tjedan 2013., 10/ Prijedlozi aktivnosti za humanitarna događanja u prosincu s ciljem prikupljanja
sredstava za rad Saveza DND, 11/ Razno.
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Sjednice Nadzornog odbora
U novom mandatu za rad u Nadzornom odboru imenovane su članice: Anica Takalić, predsjednica, DND
Miholjac te članice Renata Dolenec, DND Donja Stubica i Zrinka Ferenčina, DND Nova Gradiška. U ovom
izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica Nadzornog odbora: 23.10. 2012. te veći broj telefonskih i email razmjena informacija o tekućem stanju i poslovanju Saveza DND.
Osim na sjednicama, Odbor je bio ažurno obavještavan o pojedinostima financijskog stanja Saveza, osobito o
financijskom praćenju IPA projekta. Tijekom 2012. Nadzorni odbor je imao uvid u sve aspekte financijskog
poslovanja Saveza, a predsjednica Odbora imala je izlaganje o računovodstvenim pitanjima i financijskom
vođenju DND.
Rad Radnih skupina i stručnih suradnika Saveza DND-a
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, na temelju prijedloga i zaključaka Izvršnog odbora Saveza te prema
potrebama projektnih aktivnosti imenovane su i organiziran je rad stručnih suradnika i projektnih timova koji
su pomagali provedbi ili evaluaciji provedbi aktivnosti Saveza. Tako su redovito održavali svoje radne
sastanke, sjednice te telefonsku i elektronsku komunikaciju središnji koordinacijski odbori akcija „Gradovi i
općine – prijatelji djece“, „Za osmijeh djeteta u bolnici“, projektni timovi: „Djeca i mladi ne priznaju granice“,
„Budi neovisan“ i „Aktivna dječja participacija“, radna skupina za pripremu konferencije „Dijete u gradu“,
stručno povjerenstvo za dodjelu Nagrade „Grigor Vitez“, radna skupina za postavljanje spomen-ploče Grigoru
Vitezu, radne skupine za pripremu izvida i ocjenjivanja gradova i općina, radna skupina za doradu
metodologije ocjenjivanja gradova i općina, povjerenstva za odabir Naj-akcija i Naj-dječjih projekata, radna
skupina za izradu strateškog plana Saveza DND za razdoblje 2012.2016. te osuvremenjivanje Statuta Saveza.
Rezultati i zaključci s radnih skupina iznošeni su na sjednicama Izvršnog odbora, Nadzornog odbora,
sastancima voditelja i koordinatora projekta te su s njima upoznavani korisnici te je na osnovu njih vršena
evaluacija i praćenje aktivnosti i projekata.
Rad programskih odbora Saveza DND-a
Odlukom izborne Skupštine Saveza DND-a, a na osnovu članka 25. Statuta Saveza DND i Strateškog plana
uspostavljeno je i djelovanje 6 programskih odbora:
Programski odbori za pojedine programske zadatke Saveza su stručna tijela Saveza, koja prate i proučavaju
strateška pitanja od značaja za kvalitetniji rad Saveza i osnovnih DND, razrađuju nove ideje i programe,
pripremaju i vode pojedine društvene akcije koje se ostvaruju u osnovnim DND i pripremaju prijedloge za
donošenje novih stavova, zaključaka i odluka u tijelima i na sjednicama Skupštine Saveza DND Hrvatske.
Na 1. sjednici je potvrđen broj Programskih odbora i dati prvi prijedlozi voditelja/predsjednika i članova/ica
prijedlog voditelja/ica. Tijekom rada broj članova će se dopunjavati, definirati način rada, kao i broj ovisno o
broju članova Skupštine, a za svoj rad imaju logističku podršku Saveza DND.
Programski odbor: 1) Odbor za promicanje i ostvarivanje prava djeteta i aktivnu dječju participaciju (voditelj:
Emil Paravina), 2) Odbor za zdravlje i sigurnost djece ( voditeljica: Aida Salihagić Kadić, članovi: Sonja
Borovčak, prof.dr.sc. Josip Grgurić, doc.dr.sc. Milivoj Jovančević), 3) Odbor za dječje stvaralaštvo i kulturu
djece (voditelj: Ivan Vitez, članovi: Ksenija Rožman), 4)Odbor za socijalne i humanitarne akcije za djecu
(voditeljica: Sanja Škorić, članovi: Mario Perković, Snježana Pačarić), 5) Odbor za organizirani odmor i
rekreaciju djece ( voditeljica: Đurđica Dropuljić), 6) Odbor za predškolske programe i akcije (voditelji: Đurđica
Dropuljić, članovi: Branimir Mendeš, Sabrina Jelić, Gordana Šoltić-Siladi, Kristina Krmpotić)
Tematika promicanja i ostvarivanja prava djeteta je svojim većim dijelom konkretizirana kroz pripremu i
provedbu programskih zadataka Dječjih foruma i Dječjih gradskih vijeća u 2012. godini u okviru projekta
„Aktivna dječja participacija“, kao i aktivnosti u okviru projekta „Djeca i mladi ne priznaju granice“, posebice
aktivnost „Sto ljudi, sto ćudi“ i Susret Dječjih vijeća Hrvatske i Slovenije. Djeca iz Dječjih foruma i Dječjih vijeća
bila su uključena i u aktivnosti vezane uz međunarodnu konferenciju „Dijete u gradu“ koja se održavala u
Zagrebu.
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I ostala 3 Odbora (za dječje stvaralaštvo, za socijalne i humanitarne akcije su angažirala pojedince i skupine
stručnjaka za svoja područja, u cilju pripreme, razrade i provedbu dodjele nagrade Grigor Vitez, postavljanja
spomen ploče, pripreme aukcije ilustracija, pripreme projekta „Budi neovisan“ – prevencija ovisnosti u djece
u DND, akcije „Kumstvo“ i humanitarnih akcija.
Odbor za zdravlje djece nastavio je širiti i popularizirati prevenciju pretilosti djece, zdrave prehrane i
humanizaciju bolničkog liječenja.
U području dječjeg stvaralaštva i kulture za djecu aktivnosti su bile uspješno usmjerene na što kvalitetnije
ostvarivanje priprema i provedbe dodjele Nagrada Grigor Vitez.
Odbor za socijalne i humanitarne akcije osim aktivnosti koje su bile uvrštene u Program rada Saveza i koje su
dobro ostvarene, započeo je inicijativu za organiziranjem humanitarne aukcije ilustracija za akciju „Za
osmijeh djeteta u bolnici“ .
Rad Stručne službe Saveza DND-a Hrvatske
U 2012. godini došlo je do promjene u broju i sastavu Stručne službe Saveza DND. Sa stalnim radnim
odnosom nastavile su djelovati 5 zaposlenice: Snježana Krpes, voditeljica za organizacijski i programski razvoj
Saveza DND-a, Vesna Dimitrijević voditeljica računovodstvenih poslova Saveza, Ana Kolobarić voditeljica
administrativnih i ostalih uredskih poslova Saveza, Nera Devčić spremačica i dostavljačica ( odlazak u
mirovinu s 31.12.2012. godine) te Morana Kovačević, tehnička koordinatorica na IPA projektu (odlazak na
novo radno mjesto s 31.12.2012.).
Dugogodišnji tajnik Saveza Emil Paravina na osnovu zaključka Izvršnog odbora Saveza je otišao u mirovinu od
1.1.2011., ali je nastavio vršiti dužnost tajnika volonterski sve do isteka mandata, 31.5.2012. godine.
Odlukom Izvršnog odbora na funkciju v.d. tajnice imenovana je Sanja Škorić, DND Opatija koja poslove
tajnika/ice obavlja volonterski dok se ne raspiše natječaj za izbor tajnika/ice Saveza.
Od rujna 2012. godine Savez DND započeo je korištenje mjera Vlade RH za poticajno zapošljavanje na ime
mjere: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te zaposlio dvije osobe: Tanju Šoštar,
stručnu prvostupnicu ekonomije (smjer: menadžment u kulturi) i Ivu Mandić, diplomiranu povjesničarku i
sociologinju, na poslovima asistentica na projektima.
U prosincu 2012. Savez je potpisao Ugovor sa Nacionalnom zakladom o korištenju institucionalne potpore u
naredne tri godine u okviru koje će 2013. godini zaposliti jednu osobu na poslovima savjetnika/ice za
prikupljanje sredstava i vođenja EU programa.
Stručna služba Saveza DND je, osim već spomenutih aktivnosti pripreme i organizacije svih akcija i aktivnosti
Saveza DND kao sudjelovanjem zaposlenih osoba iz Stručne službe u projektnim timovima, tijekom 2012.
obavljala je još i niz administrativno-tehničkih poslova: pisana, telefonska, faks i elektronska korespondencija
s osnovnim DND i svima suradničkim organizacijama, ustanovama, udrugama i pojedincima, ažuriranje
članova Skupštine Saveza, izdavanje članskih iskaznica, priprema materijala za sjednice tijela upravljanja
Saveza, programskih odbora i radnih skupina, savjetovanja, edukacije, skupštine, administrativno i financijsko
poslovanje Saveza DND, poslovi odnosa s javnošću i medijske promocije Saveza DND, ažuriranje web. i
facebook stranice Saveza i stranice projekta „Djeca i mladi ne priznaju granice“, arhiviranje građe stoga su
brojni poslovi obavljani i nakon radnog vremena te volonterski.
Izvješće pripremile:
Snježana Krpes
Iva Mandić
Izvještaj usvojen na sjednici Izvršnog odbora, 21. svibnja 2013.
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