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Izvještaj o radu Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske za 2018.
godinu

Institucionalna podrška u 2018.

U okviru aktivnosti institucionalne podrške provedeno je sljedeće:
•

•

Na strateškom planu u ovom razdoblju postavljeni su strateški naglasci i područja rada za 2018.
godinu, a to su: dječja participacija, jačanje kapaciteta za organizaciju volontera u zdravstvu kao
novog i specifičnog oblika volontiranja, zatim odgoj za volontiranje, održivi razvoj i filantropija, rad
s roditeljima, kvalitetni sadržaji s djecom u slobodno vrijeme (igra i dječje stvaralaštvo, kulturna
baština), kvalitetna dječja knjiga, promocija čitanja i pripovijedanja, lobiranje teme o važnosti
ulaganja u djecu (kroz „dječji proračun“), promocija zdravlja i pravilne prehrane te prevencija
vršnjačkog nasilja.
U okviru institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, druga godina
provedbe (2018.) provedeno je niz edukacija i stručnog osposobljavanja na kojima su sudjelovali
zaposlenici Stručne službe Saveza DND-a, članovi upravljačkih tijela Saveza DND-a, stručni
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•
•

•
•
•

suradnici i volonteri Saveza DND-a na kojima smo unaprijedili znanja na području provedbe,
praćenja i izvještavanja projekata, informiranja o raspisanim projektima, programskim sadržajima,
upravljačke vještine. Sva znanja idu u smjeru osiguravanja održivosti i kontinuiteta organizacije,
izravne komunikacije s korisnicima, zagovaranja javnih politika za djecu i dječjih prava te
unapređivanja rada Saveza DND-a kao i veće promocije i vidljivosti Saveza DND-a kao krovne
organizacije, mreže DND te misije i vrijednosti organizacije. Razvijaju se dugoročno i strategije
prikupljanja sredstava, kao što je društveno odgovorno poslovanje.
Pripremljeno je i predano ukupno 23 projektne prijave na domaće i EU natječaje, od toga 3 za
sredstva iz EU fondova.
Održane su četiri redovne sjednice tijela upravljanja Saveza DND-a Izvršnog odbora i 3 sjednice
Nadzornog odbora, napravljeni prijedlozi Operativnog plana Saveza DND-a za 2019. i Prijedlozi
Financijskog plana Saveza DND-a 2019., te je izrađen i prijedlog „Interne politike zaštite osobnih
podataka“ za Savez DND kao i obrasci za osnovna Društva „Naša djeca“.
Održane su tematske i izvještajne Skupštine (proljetna na temu „Kulturna baština i tradicija“ i
zimska na temu „Primjena GDPR-a u poslovanju Saveza i osnovnih Društava „Naša djeca“, te se
započelo s njegovim uvođenjem i primjenom u poslovanje Saveza DND-a i osnovnih DND-a.
Izrađeni su i pripremljeni standardizirani logo-tipovi za sva DND te primjerak knjige standarda te
distribuirano u sva osnovna DND-a.
U 2018. godini bilježili smo trend porasta mreže udruženih Društava „Naša djeca“ tako da smo na
proljetnoj skupštini Saveza DND-a udružili 7 novih Društava „Naša djeca“, a na zadnjoj Skupštini
16.12.2018.godine udružili smo dva novoosnovana Društva „Naša djeca“ - Skrad i Novi Vinodolski
te jednog člana pojedinca novinarku Višnju Biti, tako da nam je trenutno stanje 110 članova
Skupštine (97 iz osnovnih DND i 13 pojedinaca).

Aktivna dječja participacija u 2018. godini

Aktivnosti Dječjih vijeća Hrvatske
Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske nacionalni je koordinator mreže Dječjih vijeća u Hrvatskoj. U
40-ak gradova i općina (Bjelovar, Bedekovčina, Belišće, Crikvenica, Čakovec, Delnice, Dubrovnik,
Gospić, Grubišno Polje, Kanfanar, Karlovac, Koprivnica, Kutina, Mače, Mali Lošinj, Našice, Nova
Gradiška, Ogulin, Omiš, Opatija, Osijek, Pakrac, Požega, Pregrada, Prelog, Pula, Rovinj, Slatina,
Solin, Split, Sračinec, Sveti Križ Začretje, Šibenik, Tuhelj, Valpovo, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci,
Vidovec, Vodice, Zabok) u okviru akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ djeluju Dječja vijeća,
organizirano predstavničko tijelo djece, čiji se rad iskazuje kroz rasprave i iznošenje dječjih želja,
prijedloga, mišljenja i zahtjeva prema odraslima te kroz konkretne aktivnosti, a sve u cilju boljeg
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ostvarivanja prava djece i jačanja uključivanja djece u procese odlučivanja. Godišnje se u rad Dječjih
vijeća uključuje oko 600 djece, u dobi od 9-14 godina. Djeca-vijećnici, prikladno svojoj dobi, mogu
participirati s odraslima u onim pitanjima i odlukama koja su djeci važna, kao što su: slobodno vrijeme,
kvaliteta obrazovanja i školski život, prostor za igru i rekreaciju, siguran i zdrav grad/općina, održive
zajednice, zagovaranje prava ranjivih skupina djece. Osim toga djeca-vijećnici stječu vještine da
samostalno (ili uz pomoć odraslih) osmišljavaju i pokreću korisne akcije za djecu (Naj-projekte). Od
2010. godine do 2018. godine pokrenuto je i ostvareno 66 Naj-projekata koji su donijeli konkretne
pozitivne promjene za djecu.
Rad i aktivnosti Dječjih vijeća u 2018. godini te nacionalna koordinacija provodila se kroz projekt
„Participirajmo- uključivanje Dječjih vijeća u procese odlučivanja“ uz financijsku potporu Ministarstva
za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te kroz akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“ u
suradnji s gradovima i općinama. Istraženi su domaći i europski modeli participacije djece te izrađene
smjernice za djecu i odrasle o važnosti participacije (autorice: dr. sc. Ivana Jeđud Borić, Sanja Škorić i
djeca iz Dječjeg foruma i Dječjeg vijeća Opatija), a otisnute su u 4000 primjeraka te distribuirane djeci i
odraslim stručnjacima i predstavnicima vlasti. Educirano je novih 40-ak mentora/voditelja za osnivanje
i rad Dječjih vijeća u Termama Tuhelj, organizirana je supervizija iskusnih voditelja Dječjih vijeća u
Zagrebu u suradnji s Uredom Pravobraniteljice za djecu RH, raspisan Natječaj za Naj-projekte Dječjih
vijeća, vrednovani projekti i provedeni od strane djece i odraslih, organiziran i održan 14. Susret
Dječjih vijeća u Opatiji, kao dio međunarodne konferencije Eurochilda.
Kontinuirani rad Saveza DND-a i Dječjih vijeća u gradovima i općinama je rezultirao ulaskom
predstavnika djece i odraslih u novoosnovani Savjetodavni odbor za dječju participaciju pri Uredu
UNICEF-a za Hrvatsku (odrasli predstavnici Saveza DND-a (mentori) i djeca iz Dječjih vijeća Velike
Gorice, Opatije i Tuhlja) čija je ideja, svrha i ciljevi uspostavljanje i širenje nacionalne platforme za
dječju participaciju koja će pomoći razumijevanju i ostvarivanju prava djece na sudjelovanje.
Djeca iz Dječjih vijeća i Dječjih foruma Opatije i Zaboka te predsjednica Saveza DND-a, prof. dr. sc.
Aida Salihagić Kadić i dopredsjednica Saveza DND-a Sonja Borovčak aktivni su i u radu Vijeća za
djecu Vlade Republike Hrvatske.

Edukacija aktivnih voditelja Dječjih vijeća
Savez društava “Naša djeca” Hrvatske je organizirao 23. ožujka 2018. edukaciju za voditelje iz
najaktivnijih Dječjih vijeća u Maloj kući dječjih prava. Edukaciju su vodile prof.dr.sc. Ivana Jeđud Borić i
Sanja Škorić, voditeljica Dječjih vijeća Hrvatske pri Savezu DND-a i dopredsjednica Saveza DND-a.
Ova edukacija je bila prilika za razmjenu iskustava između voditelja Dječjih vijeća i početak pripreme
za 14. Susret Dječjih vijeća i Eurochild konferenciju u Opatiji.
Teme edukacije bile su koncepti, konteksti i razumijevanje sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici i na
EU razini. Voditelji su razmijenili iskustva na temu kako se djeca mogu uključiti u participativne
procese u svojim lokalnim zajednicama. Date su i smjernice za uključivanje djece u procese
odlučivanja u lokalnim zajednicama i na EU razinama.
Edukaciji se svojim izlaganjem o Mreži mladih savjetnika pridružila i pravobraniteljica za djecu,
gospođa Helenca Pirnat Dragičević, predstavivši jedan od oblika dječje participacije u Hrvatskoj.
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Seminar za osnivače i voditelje Dječjih vijeća u gradovima i općinama Hrvatske
Seminar je održan u Termama Tuhelj 7.- 8. srpnja 2018. te je okupio rekordan broj sudionika, njih 43,
a vodile su ga iskusne i vrijedne voditeljice: Sanja Škorić, dopredsjednica Saveza DND-a i mentorica
Dječjeg vijeća Opatija i Ana Jantolek, dipl. psihologinja i mentorica Dječjeg vijeća Opatija. Voditeljice
su kroz praktičan i teorijski dio uspjele prikazati novim osnivačima i voditeljima Dječjih vijeća kako
igrom približiti najvažniji svjetski dokument o dječjim pravima - Konvenciju UN-a o pravima djeteta,
osvijestiti važnost aktivnog sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici te koji su to postupci u stvaranju
uvjeta za osnivanje i početak rada Dječjeg vijeća u svom gradu/općini. Polaznici su se imali prilike
upoznati i s radom Dječjeg vijeća Tuhelj i Dječjeg vijeća Zabok, kojeg su predstavile voditeljice
Snježana Romić i Jasenka Borovčak.
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14. Susret Dječjih vijeća Hrvatske u Opatiji
Savez DND-a je u 2018. godini raspisao godišnji Natječaj za Naj-projekte na koji je stiglo 11
participativnih Naj-projekata Dječjih vijeća, a najbolji su proglašeni na 14. Susretu Dječjih vijeća
Hrvatske, održanim 30. i 31. listopada 2018. u Opatiji, u okviru Eurochildove konferencije, a na kojem
je sudjelovalo 70-ak djece i mentora iz 16 Dječjih vijeća.
Susret započeo svečanim otvaranjem u Centru Gervais. Sudionike iz Dječjih vijeća Čakovca,
Dubrovnika, Jastrebarskog, Karlovca, Koprivnice, Nove Gradiške, Ogulina, Opatije, Pregrade,
Preloga, Pule, Rovinja, Šibenika, Tuhlja, Varaždina i Velike Gorice pozdravili su gradonačelnik Ivo
Dujmić, dječja gradonačelnica Petra Deranja, predsjednica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske
prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, tajnica DND-a Opatija i dopredsjednica Saveza DND-a
Hrvatske Sanja Škorić, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, pomoćnica ministrice za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Maja Vučinić Knežević te pročelnica Upravnog odjela za
socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije Dragica Marač.
U programu otvorenja su nastupili mališani iz Glazbeno-talijanske igraonice „Girotondo“, Zbor
Osnovne škole Viktora Cara Emina Lovran „Lovranske črešnjice“, Mali čakavci iz Osnovne škole
„Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Opatijske mažoretkinje i zbor „Cukarini“ Društva „Naša djeca“
Opatija, a voditeljice programa su bile Antonia Škorić i Pia Ferlin.

Proglašeni su i „Naj-projekti 2018.“, a nagrade su osvojila Dječja vijeća iz Pregrade (za Naj-projekt
„Veseli tjedan“) i Pule (za Naj-projekt „Edukativna predstava u formi forum-kazališta“) po izboru
komisije sastavljene od članova 11. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije. Nadalje, na
Susretu su djeca iz Dječjih vijeća uredila info-pultove predstavivši svoj rad i međunarodnim
sudionicima Eurochild konferencije.
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Kao što je već navedeno, 14. Susret Dječjih vijeća u Opatiji bio je dio velike europske konferencije
„Gradimo bolju Europu s djecom: pridružite nam se!“ Eurochild organizacije, koja se paralelno
održavala u Opatiji. U okviru Susreta održale su se edukativne i zabavne radionice za djecu i mentore
na temu sudjelovanja djece u donošenju odluka na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini pod
nazivom „Participirajmo – uključivanje Dječjih vijeća u procese odlučivanja na EU razinama“. Djeca su
donijela i svoju Deklaraciju o tome zašto je važno sudjelovanje djece u donošenju odluka zajedno s
odraslima, a koju su predstavila sudionicima međunarodne konferencije Eurochilda.
Predstavnica Saveza DND-a Iva Mandić i dječja-vijećnica iz Dječjeg vijeća Grada Varaždina
sudjelovale su u radionici Konferencije u kojoj su predstavile iskustva naše akcije „Gradovi i općineprijatelji djece“ i oblike dječje participacije u Hrvatskoj kroz rad Dječjih vijeća.
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Aktivnosti Dječjih foruma Hrvatske

Dječji forum je aktivnost djece u slobodnom vremenu za upoznavanje i ostvarivanje prava djeteta.
Polazište za rad Dječjeg foruma je Konvencija UN-a o pravima djeteta, koja djeci omogućuje pravo na
izražavanje svojeg mišljenja, pravo na zahtijevanje svih informacija, pravo na slobodno vrijeme i igru i
pravo na mirno okupljanje i na udruživanje. Prvi Dječji forumi u Republici Hrvatskoj osnovani su 1992.
godine, a trenutno u Hrvatskoj djeluje 50-ak Dječjih foruma.
Aktivnosti Dječjih foruma bile su u 2018. godini usmjerene na provedbu radionica s djecom na temu
multikulturalnosti, socijalnog uključivanja i nacionalnog identiteta, u okviru Europske godine kulturne
baštine i projekta sufinanciranog iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom „Dječji
forumi u prilog promicanja socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta.“ U
radionicama Dječjih foruma pri Društvima „Naša djeca“ i partnerskim školama provedeno je više od 40
radionica za djecu od 4. do 8. razreda na kojima su djeca istraživala svoje nacionalne i kulturne
identitete kao i svojih vršnjaka pripadnika manjina koji žive u njihovim lokalnim zajednicama; oko 650
djece je sudjelovalo u tim aktivnostima. Održan je i tradicionalni 20. Susret Dječjih foruma na kojemu
je 11 pozvanih Dječjih foruma predstavilo svoje projekte na teme nacionalnog identiteta i kulturne
baštine, kroz radionice, info-punktove, istraživačke projekte. Cjelokupan Susret i rad Dječjih foruma te
obljetnički Susret i medijski je vrlo dobro popraćen tijekom cijele godine.
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20. Susret Dječjih foruma Hrvatske u Poreču

Dvadeseti po redu Susret Dječjih foruma Hrvatske održan je od 24. do 26.8.2018. u Poreču (VIRC –
Odmaralište za mlade Zveze prijateljev mladine Maribor). Na Susretu je sudjelovalo 33 djece i 13
voditelja/voditeljica iz Dječjih foruma iz: Dubrovnika, Kutine, Lovrana, Opatije, Nove Gradiške, Ravne
Gore, Slatine (2 Dječja foruma), Tuhlja, Varaždina, Zaboka te gostujući Dječji forum iz DND Poreč.
Susret je pridonio razmjeni iskustava među djecom i voditeljima na teme nacionalnog identiteta i
socijalne uključenosti. Postavljeno je 11 Info punktova i 11 radionica/prezentacija Dječjih foruma na
teme nacionalnog identiteta, predstavljanja i očuvanja kulturne baštine, prevencije stereotipa i
predrasuda, putem kojih su se sudionici Susreta upoznali s radom svojih vršnjaka iz drugih DF-a te
saznali puno o kulturnom nasljeđu i baštini hrvatskih gradova, općina, regija.
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Postavljena je i retrospektivna izložba „Svi naši Susreti“ kroz koju su se djeca forumaši i voditelji
prisjetili prethodnih Susreta, atmosfere sa Susreta, tema koje su se obrađivale, igara i druženja, kao i
začetnika aktivnosti Dječjih foruma dr. sc. Emila Paravine, dugogodišnjeg tajnika Saveza DND-a.
Osim radionica i izložbi, za sve sudionike organiziran je nezaboravan posjet Zvjezdarnici Višnjan.

Aktivnosti Dječjih foruma i Susreta prezentirane su i putem promidžbenog materijala (majica,
naljepnica, potvrdnica, okvira za fotografiranje) kao i putem izvještaja i fotografija te gostovanja djece i
odraslih u nacionalnim i lokalnim medijima.
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Susret su financijski podržali Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Udruga gradova, Grad Poreč,
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Zvjezdarnica Višnjan.

Gradovi i općine – prijatelji djece

Akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ globalna je inicijativa koja se u Hrvatskoj provodi od 1999.
godine, a vode je Savez DND-a Hrvatske i Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu pedijatriju uz
pokroviteljstvo Ureda UNICEF-a te u suradnji s Udrugom gradova, Udrugom općina, Gradom
Zagrebom, Hrvatskom zajednicom županija i gradovima, općinama i županijama. U 2018. godini i
dalje je porastao broj sudionika gradova i općina te ih je na kraju godine bilo uključenih 121
grad/općina. Održano je svečano proglašenje Naj-akcija i novih gradova i općina u 2018., u
Starogradskoj vijećnici u Zagrebu, na kojemu je sudjelovalo više od 250 djece i predstavnika lokalnih i
regionalnih zajednica. U 2018. godini proglašeno je nova 4 grada - prijatelja djece: Cres, Omiš,
Križevci i Mursko Središće, tako da je trenutno u RH 71 „Grad/Općina-prijatelj djece“.
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Godina 2018. bit će zabilježena i po tome što je izrađena metodologija za strateško planiranje, kao i
za ocjenjivanje i proglašenje prvih dviju županija-prijatelja djece u Republici Hrvatskoj: Krapinskozagorske i Primorsko-goranske. Nizom aktivnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini, Savez DND-a i
partneri kroz akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“ aktualizirao je važnost dječje participacije u
lokalnim i regionalnim zajednicama, zatim pitanje županijskih i lokalnih proračuna za djecu i tzv. „dječji
proračun“ na razini države tematskim savjetovanjem „Važnost ulaganja u djecu“ i panelom u kojemu
su sudjelovali i predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku, Pravobraniteljica za djecu, predstojnica Ureda UNICEF-a te djeca iz Dječjeg vijeća
Opatija i Split, kao i djeca iz Dječjeg foruma Samobor.
Održano je savjetovanje za gradove i općine-kandidate za ocjenjivanje u 2018., kao i 12. Susret
„Gradova i općina-prijatelja djece“ u Šibeniku, na temu „Kultura i tradicija“, s naglaskom na
senzibilizaciju gradova i općina da pokreću aktivnosti s djecom i za djecu koje će doprinijeti
revitalizaciji kulturne baštine kroz dječje stvaralaštvo. Povećan je broj aktivnih Dječjih vijeća u
gradovima i općinama, a time i stupanj dječje participacije i sudjelovanja djece u donošenju odluka te
dodatno educirano 40-ak novih osoba za mentore Dječjih vijeća u RH.
Gradovi i općine, sudionici akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ u 2018. godini pokrenuli su i
zajedno s djecom realizirali više od 50 Naj-akcija u korist djece. Povodom Dana Konvencije UN-a o
pravima djeteta, 20.11.2018., održano je svečano proglašenje Naj-akcija iz gradova i općina te novih
gradova i općina-prijatelja djece u 2018.
Za sve aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije izrađeni su promotivni materijali te
priopćenja za medije. Aktivnosti gradova i općina te županija redovito su se objavljivali na mrežnim
stranicama Saveza DND-a i na Facebook stranici Saveza DND Hrvatske. Tijekom 2018. lokalne
aktivnosti vezane uz akciju prezentirane su u lokalnim medijima od strane koordinacijskih odbora
Akcije u gradovima i općinama, a od promotivnih materijala tiskan je i distribuiran u gradove i općine i
na DND-ove Glasnik Akcije 26-27, 800 kom, zatim mape, vrećice za 12. Susret gradova i općina i
Savjetovanje Akcije, 400 komada, materijali za 14. Susret Dječjih vijeća, kišobrani 200 komada.
Otisnuto je u većim količinama i programa, pozivnica, akreditacija, plakata, potvrdnica za sudionike za
sva događanja u organizaciji Središnjeg KO-a, Povelja i Pohvala za Naj-akcije 2018.
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Savjetovanje „Kako pristupiti ocjenjivanju akcije Gradovi i općine – prijatelji
djece“
U Zagrebu, 27. ožujka 2018. u dvorani Hrvatske zajednice županija održano je Savjetovanje o akciji
„Gradovi i općine – prijatelji djece“ za 13 koordinatora iz gradova i općina koji su planirali kandidaturu
za dobivanje prestižnog naziva grad/općina – prijatelj djece. Na savjetovanju sudjelovali su
koordinatori iz Drniša, Ivanić-Grada, Klanjca, Križevaca, Murskog Središća, Kostrene, Marije Bistrice i
Velikog Trgovišća.

U uvodnom dijelu izlaganja prof. dr. sc. Josip Grgurić, član Središnjeg koordinacijskog odbora akcije
„Gradovi i općine – prijatelji djece” predstavio je Osnovne postavke metodologije ocjenjivanja akcije.
Sudionike je upoznao s etapama u ocjenjivanju predstavivši kratko: Naj-akciju grada ili općine,
ispunjavanje Završnog izvještaja o realizaciji programa grada ili općine, evaluaciju programa iz
perspektive građana te evaluaciju programa iz perspektive djece, dostavu dokumentacije o provedbi
Akcije kao i osobne uvide članova Prosudbene komisije.

Tajnica Saveza DND Hrvatske, prof. Snježana Krpes, predstavila je detaljnije Završni izvještaj o
ocjenjivanju, kako ga popuniti i koji su naglasci na ocjenjivanju.
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Gđa Anđelka Visković, viša savjetnica gradonačelnika i predsjednica Koordinacijskog odbora akcije
„Grad Split – prijatelj djece” predstavila je iskustva grada Splita u postupku dobivanja prestižnog
naziva. Put je bio dug, no završno ocjenjivanje i dobivanje statusa ispunilo je sve članove ovog
Koordinacijskog odbora kao i sve građane Splita ponosom jer su uvidjeli i osvijestili koliko toga čine za
djecu.
Dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, voditeljica istraživanja mišljenja djece, iz Instituta za društvena istraživanja
u Zagrebu predstavila je istraživanje iz perspektive djece. Dr. sc. Ristić Dedić predstavila je
metodologiju ovog istraživanja (uzorak i postupak), izgled upitnika, vrednovanje rezultata, te prednosti
i nedostatke dosadašnje metodologije koja se koristi već 19 godina u procjeni dostignuća hrvatskih
gradova i općina u korist djece.

Gđa Jasenka Borovčak, tajnica DND Zabok, govorila je o doprinosu volonterskog rada i medijske
promidžbe u stjecanju naziva „Grad/općina – prijatelj djece“, iz perspektive Koordinacijskog odbora
Zaboka – prijatelja djece te iz iskustva Društva „Naša djeca“ Zabok. Aktivnosti svakog koordinacijskog
odbora Akcije su volonterske, a obuhvaćaju volontersko obavljanje dužnosti predsjednika
Koordinacijskog odbora, volonterski rad tajnika odbora, zasjedanje odbora u prostorijama Grada,
DND-a ili neke druge udruge bez naplate i druge aktivnosti. Jasenka Borovčak predstavila je bogat
program udruga građana (na primjeru Društva „Naša djeca“ Zabok) kako bi ih usmjerila na to kome se
obratiti u svrhu dobivanja podataka o akcijama za djecu u lokalnoj sredini.
Članice Prosudbenih komisija, Snježana Krpes i Jasenka Borovčak, iznijele su svoja iskustva iz izvida
lokalnih sredina, a sudionici su također imali mogućnost iznijeti svoja pitanja i primjedbe vezane uz
postupak ocjenjivanja.

12. Susret „Gradova i općina – prijatelja djece“ u Šibeniku
Susreti Gradova i općina – prijatelja djece održavaju se dvanaest godina u okviru akcije „Gradovi i
općine – prijatelji djece“. Započeli su 2007. godine u Čakovcu na temu Slobodno vrijeme djece, a
nastavljeni su svake sljedeće godine na različite teme važne za život djece, u Kutini – Kultura i
sport i Uloga Mreže gradova i općina-prijatelja djece, Požegi – Socijalna skrb djece, Rijeci – Prehrana
djece od najranije dobi, Karlovcu – Primarna prevencija ovisnosti, Velikoj Gorici – Mediji i javne
kampanje, Opatiji – Dječja participacija, Zaboku – Volontiranje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji
djece, Jastrebarskom – Inkluzija u odgojno-obrazovnim ustanovama te zaštita i inkluzija djece
izbjeglica i imigranata, Ogulinu – Odgoj i obrazovanje u zavičaju Ivane Brlić Mažuranić i Stubičkim
Toplicama – Tradicija i poduzetništvo.
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Svečano otvorenje 12. Susreta „Gradova i općina – prijatelja djece“ u Šibeniku održano je u
Hrvatskom narodnom kazalištu na kojem su nazočili gradonačelnik Željko Burić, župan Goran Pauk,
predsjednica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije
„Gradovi i općine-prijatelji djece“ prof. dr. sc. Aida Salihagić-Kadić, dopredsjednica Saveza društava
“Naša djeca” Hrvatske i tajnica Društva “Naša djeca” Opatija Sanja Škorić, predsjednica Društva
„Naša djeca“ Šibenik Mira Jušić, predstavnica Ministarstva kulture Koraljka Sopta te predstavnici 27
delegacija gradova i općina – prijatelja djece. Susret je otvorila dječja gradonačelnica Grada Šibenika
Katarina Milković.
Tema Susreta bila je „Kultura i dječje stvaralaštvo“ te su oko najpoznatije šibenske znamenitosti
Katedrale Sv. Jakov održane radionice zavičajnih mapa za odrasle i djecu. Cilj ove radionice bio je
usvajanje povijesnih i umjetničkih znanja i vještina sukladno temi Susreta. Nakon radionica
nastavljeno je druženje uz domjenak na Tvrđavi Sv. Mihovila te turistički obilazak Šibenikom koji
obiluje kulturnim znamenitostima i predivnim dalmatinskim vizurama.
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12. susret gradova i općina prijatelja djece održao se u organizaciji Saveza društava „Naša djeca“
Hrvatske (Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”),
Koordinacijskog odbora akcije “Grad Šibenik – prijatelj djece” i Društva „Naša djeca“ Šibenik, uz
pokroviteljstvo i financijsku potporu Grada Šibenika.

Tematsko savjetovanje „Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u
djecu“
U Gradu Samoboru-prijatelju djece 17. rujna održano je tematsko savjetovanje pod nazivom „Važnost
ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu“ u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora
akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i Grada Samobora. Sudjelovalo je više od 130 sudionika
koordinatora iz gradova i županija, ravnatelja škola, vrtića i ustanova, pedagoga, predstavnika udruga.

Sudionike savjetovanja uvodno je pozdravila prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza
Društva Naša djeca Hrvatske i Središnjeg KO akcije "Gradovi i općine – prijatelji djece", koja je
istaknula kako su se svi rado odazvali pozivu gradskih čelnika Samobora, jednom od onih gradova u
Republici Hrvatskoj koji vodi iznimnu brigu o mladima i ulaže značajna sredstva za ostvarivanje prava i
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skrb djece na svim razinama. Obratio se je i predstavnik Dječjeg foruma Grada Samobora Petar
Jurišić, zatim zamjenica Grada Samobora Sanja Horvat Iveković, predstojnica UNICEF-a za Hrvatsku
Valentina Otmačić, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, Mirela Kovač Jagar u ime
Ministarstva finacija te Ivan Bošnjak, pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku.
U panelu savjetovanja sudjelovale su predstavnice Ministarstva financija Mirela Kovač Jagar i Mirta
Hukman, pravobraniteljica za djecu RH Helenca Pirnat-Dragičević, predstojnica Ureda UNICEF-a za
Hrvatsku Valentina Otmačić, dr. sc. Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odbora za zdravstvo i
socijalnu skrb Međimurske županije, Anđelka Visković, viša savjetnica u Odsjeku za kulturu te
voditeljica projekta Grad – prijatelj djece u Splitu, Marijeta Jurić iz Dječjeg vijeća i Dječjeg foruma iz
Splita, Zlata Torbarina, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti Grada Opatije i Vedrana Mihaljević
iz Dječjeg gradskog vijeća Opatije. Moderatorica panela bila je dr. sc. Arijana Mataga Tintor, članica
Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije.

Sudionici panela dotakli su se ključnih pitanja vezanih uz ulaganja u djecu, kao što su: prijenos
iskustava drugih zemalja koje imaju dječje proračune, planiranje državnog proračuna u odnosu na
djecu u kontekstu procjenjivanja i ispitivanja učinka na djecu, obavljaju li se (ili trebaju li se obavljati)
konzultacije s djecom, njihovim roditeljima/skrbnicima i stručnjacima za brigu o djeci, kao i kako
osigurati da javni proračuni doista pridonose ostvarivanju prava ranjivih skupina djece.
Djeca i mladi su poručili odraslima, koji o tome odlučuju, da dobro planiraju, da novac rasporede
pravedno i mudro te da budu svjesni kako je ulaganje u djecu dugoročno i svrsishodno ulaganje.
Ministarstvo financija najavilo je da će do kraja 2018. godine biti izrađen prvi nacionalni dječji
proračun, i to kao konsolidirani dokument svih obveznika proračunskih sredstava te da će se osigurati
informatička rješenja i administrativni kapaciteti koji će omogućiti i ubrzati izradu i dostavu podataka za
izradu konsolidiranog dječjeg proračuna države i jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave.
Idući korak nakon ovog bit će približiti dječji proračun djeci i cijeloj zainteresiranoj javnosti.

Naj – akcija gradova i općina u 2018.
Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ 18. rujna 2018. na internetskim
stranicama Saveza DND-a objavio je poziv s kriterijima Natječaja za Naj-akciju 2018. Od svakog se
grada i općine, koji sudjeluje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“, očekuje da odabere, osmisli i
provede novu originalnu aktivnost te je kandidira na natječaj. I ove godine Stručno povjerenstvo za
vrjednovanje Naj-akcija gradova i općina radilo je u sastavu: prim. mr. sc. Giovana Armano, speci.
pedijatar, predsjednica, prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić i mr. sc. Katarina Milković, članice. Na
Natječaj je pristiglo 72 Naj-akcije. Na osnovu prijedloga Povjerenstva, Središnji KO-a Akcije dodijelio
je gradovima i općinama javno društveno priznanje - 36 Povelja i 36 Pohvala koje su uručene na
svečanom proglašenju Naj-akcija 20.11. u Starogradskoj vijećnici.
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Svečanost proglašenja Naj-akcija i Gradova/Općina-prijatelja djece
U Zagrebu je 20. studenog 2018. Održana Svečanost akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ u
Starogradskoj vijećnici u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine –
prijatelji djece“ prilikom koje su proglašena tri nova Grada – prijatelja djece. Na svečanosti je
sudjelovalo više od 250 sudionika Akcije – odraslih koordinatora iz gradova i općina, uzvanika iz
državnih tijela, gradonačelnika, načelnika, stručne javnosti te djece iz Dječjih vijeća i Dječjih foruma.

Svečanost je otvorila predsjednica Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine –
prijatelji djece“ i Saveza DND-a, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić. Okupljene su pozdravili i
predstavnica iz Ureda UNICEF-a, gđa Marijana Šalinović, izaslanica Gradonačelnika Grada Zagreba,
mr.sc. Katarina Milković i izaslanica Predsjednika Vlade RH, gospođa Nada Zrinušić, pomoćnica
Ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Djeca iz Dječjih vijeća iz Jastrebarskog, Opatije i Rovinja predstavila su zaključke s Eurochild
konferencije „Gradimo bolju Europu s djecom: pridružite nam se!“ i 14. Susreta Dječjih vijeća održanih
u Opatiji od 29. do 31. listopada.
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Dodijeljene su i Povelje i Pohvale gradovima i općinama za Naj-akcije u 2018. godini, a deset
najuspješnijih po izboru Povjerenstva je i prezentirano na svečanosti. Tako su predstavljene Najakcije: Muzej za pogled (Čakovec), Mi jedemo odgovorno (Čazma), Popevamo, tancamo i igramo se
po podravski (Koprivnica), Projekt Šafran (Rijeka), Volontiram, srce diram (Slatina), Moj kvart, moja
ulica, moja sigurnost (Split), Lijepe naše Stubičke Toplice (Stubičke Toplice), Vremenska kapsula
djece i mladih 2018. – 2068. (Varaždin), Ujedinjeni u baštini (Zabok) i Tko pjeva, zlo ne misli (Zagreb).

Delegacijama djece i odraslih iz gradova Križevci, Mursko Središće i Omiš dodijeljeni su počasni
nazivi „Grad-prijatelj djece“, čime je broj gradova i općina sa statusom trenutno 71 grad/općinaprijatelj djece u Hrvatskoj.
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Svečano proglašenje Grada Cresa „Prijateljem djece“ u 2018.
U Cresu, 1. lipnja 2018., na glavnom gradskom trgu na prigodnoj svečanosti uz Dan turizma, „velikom“
gradonačelniku Grada Cresa, gospodinu Kristijanu Jurjaku, i dječjem gradonačelniku, Mateu Cunjaku,
predstavnica Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ mr.sc.
Katarina Milković, uručila je Odluku o dodjeli počasnog naslova i maketu „Grad Cres – prijatelj djece“.

Županije – prijatelji djece u 2018.

Projektom „Županije – prijatelji djece“ nastoji se poticati županije da promiču i potiču zaštitu prava
djece. Projekt Savez DND-a provodi u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija i županijama
uključenim u Projekt. U Projekt se do kraja 2018. godine uključilo 11 županija: Virovitičko-podravska,
Krapinsko-zagorska, Primorsko-goranska, Zagrebačka, Varaždinska, Međimurska županija, Splitskodalmatinska županija, Šibensko-kninska, Koprivničko-križevačka, Sisačko-moslavačka, Osječkobaranjska. Proglašene su i prve županije prijatelji djece (Krapinsko-zagorska i Primorsko-goranska),
održana je edukacija za strateško planiranje Projekta te je održano i nekoliko međužupanijskih
skupova u Sisku (za Sisačko-moslavačku županiju) i u Križevcima (za Koprivničko-križevačku) kako bi
se gradovi i općine na regionalnim područjima uključili u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“. Cilj tih
skupova je da županije ispune osnovne preduvjete za kandidaturu za dobivanje statusa „Županijaprijatelj djece“ povećanjem gradova i općina koji provode akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“ te za
jaču međusektorsku suradnju lokalnih i regionalnih razina vlasti, službi i institucija koje skrbe za djecu.
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Proglašenje prvih županija-prijatelja djece u RH
U sklopu svečanosti obilježavanja 15 godina rada i postojanja Hrvatske zajednice županija, na dan 18.
svibnja, Krapinsko-zagorskoj i Primorsko-goranskoj županiji u Hrvatskom saboru uručene su makete
i priznanja „Županije-prijatelji djece“.
Priznanja im je u ime Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“
dodijelila Sonja Borovčak, dopredsjednica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske. Te dvije županije
prve su ispunile opće zahtjeve i formalne uvjete za stjecanje tog počasnog, ali i obvezujućeg statusa.
Ispunjavanje navedenih uvjeta proizlazi iz dugogodišnjeg aktivnog rada i zalaganja za poboljšanje
kvalitete odrastanja djece u ovim županijama kao i iz činjenice da je najmanje 50% gradova i općina
uključeno u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“, a da najmanje 1/3 uključenih ima status
„Grad/Općina – prijatelja djece“.
Prve dvije „Županije-prijatelji djece“ dokaz su da se trud i rad na poboljšanju uvjeta za djecu u
županijama isplati. Kako bi se i druge županije pridružile Krapinsko–zagorskoj i Primorsko-goranskoj
županiji i zaslužile prestižnu titulu, potrebno je uspješno provesti svih deset koraka Projekta.

Edukacija za izradu strateškog plana „Županija-prijatelj djece“
S ciljem olakšavanja napora i dodatnog razjašnjenja trećeg i četvrtog programskog kriterija projekta
„Županija-prijatelj djece“, Savez društava „Naša djeca“ organizirao je u suradnji s Hrvatskom
zajednicom županija jednodnevnu edukaciju na temu planiranja i izrade prijedloga Strateškog plana
„Županija-prijatelj djece“ za razdoblje od tri godine. Edukacija je održana 10. srpnja 2018. u prostoru
Hrvatske zajednice županija, a okupilo se dvadesetak županijskih koordinatora zaduženih za ovaj
projekt iz dvanaest županija.
„Nastojimo našim sudionicima prenijeti znanja o tome kako napraviti procjenu potreba i resursa u
zajednicama iz kojih dolaze. Kako postaviti ciljeve i aktivnosti koje prate te ciljeve i, na kraju krajeva,
kako planirati proračunska sredstva da se prilikom izrade jasno vidi koliko županije izdvajaju za djecu,
odnosno kako njihova izdvajanja dopiru do krajnjih korisnika – djece.“, zaključila je dr. sc. Arijana
Mataga Tintor govoreći u važnosti ovakvih edukacija.
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Sudionicima se obratio i prof.dr.sc. Josip Grgurić, član Središnjeg koordinacijskog odbora akcije
„Gradovi i općine – prijatelji djece“, naglasivši važnost financijskih ulaganja u djecu.
Nakon uvodnog izlaganja o glavnim odrednicama projekta „Županija-prijatelj djece“, predavanje su
nastavile profesorica Martina Ferić i psihologinja Tina Krznarić Jaković, koje su prošle kroz glavne
korake pri osnivanju Koordinacijskog odbora projekta i donošenju prijedloga Strateškog plana.
Kroz ovu dinamičnu edukaciju, županijski koordinatori su dobili priliku međusobno razmijeniti stečena
iskustva na području strateškog promišljanja, a zadnji dio edukacije proveden je kao praktični rad na
izradi Strateškog plana.

Međužupanijski skupovi i savjetovanja za predstavnike gradova i općina za
uključivanje u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“
SISAK - 24. svibnja 2018. godine, u sjedištu Sisačko-moslavačke županije, održano je savjetovanje
„Uključivanje u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece““ kao potpora projektu „Županija- prijatelj djece“.
Savjetovanje je bilo namijenjeno gradovima i općinama s područja Županije koji se žele uključiti u
akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“. Skup je okupio predstavnike Sisačko-moslavačke županije te
predstavnike gradova – prijatelja djece s područja Županije, Kutine, Petrinje i Siska koji su predstavili
svoja iskustva iz akcije te primjere dobre prakse koje je Akcija potakla u njihovim sredinama. Snježana
Krpes, prof., tajnica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske predstavila je Akciju, programske kriterije
koje gradovi i općine trebaju zadovoljiti prije stjecanje počasnog naslova Prijatelja djece i aktivnosti za
djecu i s djecom koje sudionici akcije provode u svojim sredinama te projekt Županije – prijatelji djece.
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KRIŽEVCI - 29. lipnja - Savjetovanje „Uloga lokalnih i regionalnih zajednica u ostvarivanju prava
djeteta“ okupilo je predstavnike iz gradova i općina Koprivničko-križevačke županije, Grada Đurđevac i
općina s područja županije. Na savjetovanju je bilo riječi o akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i
projektu „Županije – prijatelji djece“ te o pripremama kandidature Grada Križevaca za naslov „Grad
Križevci – prijatelj djece“ koje su sudionicima predstavile tajnica Saveza DND-a Snježana Krpes i
projektna koordinatorica Iva Mandić te iskustva Grada Koprivnice predstavnica Društva „Naša djeca“
Koprivnica i voditeljica Dječjeg vijeća Suzana Hergotić te pročelnica Upravnog odjela za društvene
djelatnosti Grada Koprivnice Ana Mlinarić.
Na uključenost Koprivničko-križevačke županije u projekt „Županija-prijatelj djece“
pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić.

osvrnula se
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Za osmijeh djeteta u bolnici

Akciju s ciljem humanizacije bolničkog liječenja djece, vode je: Savez DND Hrvatske, Hrvatsko društvo
za socijalnu i preventivnu pedijatriju i Hrvatska udruga medicinskih sestara u suradnji s 39 bolničkih
odjela/pedijatrija u Hrvatskoj te Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom znanosti i obrazovanja te
Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Dosad je 34 bolnica doseglo status Bolnica/Dječji odjel – prijatelj djece. U 2018. godini proglašena je i
prva bolnica-prijatelj svakom djetetu, a to je Klinika za dječje bolesti Zagreb koja je stekla taj status
prema osuvremenjenim kriterijima programa.
Održano je i aktualno i vrlo posjećeno tematsko savjetovanje „Pravilna prehrana djece u bolnici“, 28.9.
2018. u Zagrebu te je pripremljen i uređen priručnik i straničnik za djecu i roditelje sa savjetima o
pravilnoj prehrani pod nazivom „Pravilna prehrana djece u bolnici“.
Posebno intenzivan rad bio je na području edukacije koordinatora volontera i volontera u
bolnicama/dječjim odjelima te je provedena doedukacija članova komisije za izvide u bolnice prema
osuvremenjenim kriterijima.
Krajem godine izdan je priručnik „Dijete u bolnici – bolnice koje promiču zdravlje“ čija će promocija biti
povodom 20 godina akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ te uređen i tiskan novi dvobroj Glasnika.

Klinika za dječje bolesti Zagreb – Bolnica - prijatelj svakom djetetu
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U 2018. godini započelo je ocjenjivanje bolnica/dječjih odjela po novim, suvremenim, proširenim i
zahtjevnijim propozicijama Akcije koje su u skladu s visokim europskim standardima te njihovim
ispunjavanjem bolnice/dječji odjeli stječu prestižan naziv Bolnica/Dječji odjel-prijatelj svakom djetetu.
Klinika za dječje bolesti Zagreb prva je dječja bolnica koja je dobila status Bolnice - prijatelja svakom
djetetu.
Svečano proglašenje održano je 5. lipnja u Klinici, u svečanoj atmosferi. Ravnatelj Klinike za dječje
bolesti Goran Roić istaknuo je da humanizacijom i principom otvorene bolnice žele da se tijekom
boravka djeca i roditelji što ugodnije osjećaju uz sve potrebne aktivnosti - škole, vrtića i niz drugih
aktivnosti koje oplemenjuju zdravstvenu skrb.
Predsjednica koordinacijskog odbora Za osmijeh djeteta u bolnici prim. dr. Neda Stribor rekla je kako
su neki od ključnih kriterija koje je valjalo zadovoljiti cjelodnevni boravak roditelja uz dijete, osiguranje
smještaja, organizacija škole, vrtića i igraonica te uključivanje volontera, odnosno sve što će djetetu
smanjiti stres tijekom boravka u bolnici.
Svečanu titulu u obliku prigodne ploče “Klinika za dječje bolesti Zagreb – Bolnica-prijatelj svakom
djetetu” uručila je prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza društava “Naša djeca”
Hrvatske i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici”.
Okupljenima su se obratili i predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, viša savjetnica Larisa Ott
Filipović te Ministarstva zdravstva dr. Sanja Predavec, a održan je i prigodan dječji program u kojemu
su nastupali učenici Škole u bolnici. Posebna priznanja za podršku u realizaciji Akcije u Klinici kroz
organiziranje vrtića i škole u bolnici dobili su Dječji vrtić „Izvor“ i Osnovna škola Izidora Kršnjavoga.

Tematsko savjetovanje „Pravilna prehrana djece u bolnici“

Središnji koordinacijski odbor akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ u okviru projekta „Za osmijeh
djeteta u bolnici“ te u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Gradskim uredom za zdravstvo Grada
Zagreba i KBC-om Zagreb – Klinikom za pedijatriju, organizirao je tematsko savjetovanje „Pravilna
prehrana djece u bolnici“. Savjetovanje je održano 28.9.2018. godine u KBC-u Zagreb.
Voditeljice savjetovanja bile su: mag. Eva Pavić, univ. spec. dipl.ing.preh.tehn. i dr. sc. Tena Niseteo,
dipl. ing. preh. tehn. O važnosti pravilne prehrane djece govorili su uvaženi stručnjaci, liječnici,
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nutricionisti i dijetetičari koji svakodnevno rade s djecom i njihovim roditeljima u klinikama, bolnicama,
ambulantama, referentnim centrima.
Savjetovanje je okupilo više od 120 sudionika – zdravstvenih djelatnika iz bolnica, klinika, pedijatrijskih
ordinacija, nutricionista, dijetetičara te voditelja prehrane u bolnicama, vrtićima i školama, što govori o
aktualnosti teme i velikom interesu za nju.
Uvodan govor održala je predsjednica Središnjeg KO-a „Za osmijeh djeteta u bolnici“ i predsjednica
Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske, prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić.
Savjetovanje je obuhvatilo puno zanimljivih tema:
- „Zdrava prehrana djece – zdrava budućnost“; prof. dr. sc. Josip Grgurić
- „Optimalna prehrana hospitaliziranih pedijatrijskih bolesnika“; dr.sc. Tena Niseteo; dipl.ing.preh.teh.
- „Sigurnost hrane i podizanje kvalitete prehrane u bolnicama“; Eva Pavić; univ.spec.dipl.ing.preh.teh.
- „Pretilost i šećerna bolest tip II. U djece“; Valentina Uroić, mag.nutr.
- „Tim za zbrinjavanje djeteta s anoreksijom“; dr.sc. Orjena Žaja, dr.med.
- „Celijakija i bezglutenska prehrana“; Diana Vukman, univ.spec.dipl.ing.preh.teh.
- „Dijetetski pristup, edukacija i sigurnost hrane u djeteta s nutritivnim alergijama“; Ivona Višekruna,
mag.nutr.
- „Dijetetski pristup i osobitosti prehrane pedijatrijskog onkološkog bolesnika“; Sara Grbavac, mag.nutr.
- „Prehrana putem NG sonde u neuroloških bolesnika“; Nina Patačko, mag.nutr.
- „Prehrana djece s rijetkim metaboličkim bolestima“; Nikola Mesarić, mag. nutr.

Nakon stručnih izlaganja uslijedila je rasprava i zaključci: važnost formiranja multidisciplinarnog
bolničkog tima za prehranu (liječnici, medicinske sestre, nutricionisti/dijetetičari, kuharsko osoblje),
primjena individualnog pristupa i europskih standarda u izradi bolničkih jelovnika, stalna edukacija
stručnjaka kako bi mogli pružati savjetodavnu pomoć djeci i roditeljima, prijenos dobrih iskustava KBC
Rebro i Klinike za dječje bolesti Zagreb na ostale bolnice i odgojno-obrazovne ustanove u RH da
razviju bolničke sustave za nabavu i pripremu hrane, od izbora namirnica, vrstu, sastav, način
pripreme, raspored obroka, serviranje obroka do podržavanja lokalnih poljoprivrednika i proizvođača
organske hrane.
Na savjetovanju je promovirana publikacija „Pravilna prehrana djece u bolnici“ (urednice: Eva Pavić i
Tena Niseteo) sa svim temama savjetovanja i ilustrirani straničnici sa savjetima za djecu i roditelje o
pravilnim i nepravilnim životnim navikama koje je izradio stručan tim iz Službe za prehranu i dijetetiku
KBC-a Zagreb, a otisnuti su uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i Grada Zagreba-Gradskog
ureda za zdravstvo.
Teme savjetovanja predstavljene su u Dobro jutro, Hrvatska (HTV) te Dobro jutro, Zagrebe
(Zagrebačka televizija) te na mnogim portalima.
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Volonteri za osmijeh djece u bolnici - edukacije za koordinatore volontera i
volontere u bolnicama/dječjim odjelima
U organizaciji Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Za
osmijeh djeteta u bolnici“ organizirana su dva ciklusa edukacije za koordinatore volontera i volontere u
bolnici. Za obje edukacije sredstva su osigurana iz sredstava Grada Zagreba – Gradski ured za
zdravstvo i Natječaja Hrvatske elektroprivrede „Svjetlo na putu“.
Prva edukacija je bila 9.3.2018. u suradnji s Društvom „Naša djeca“ Maksimir i Kliničkim bolničkim
centrom Zagreb – Klinikom za pedijatriju, a druga 5.12. (na Svjetski dan volontera) u suradnji s
Klinikom za dječje bolesti Zagreb.
Na edukaciji su sudjelovali koordinatori volontera i volonteri iz Kliničkog bolničkog centra Sestre
Milosrdnice, Klinike za Dječje bolesti Zagreb, Dječje bolnice Srebrnjak, KBC Zagreb te bolnica iz
Bjelovara, Koprivnice, Varaždina i Zaboka. Cilj edukacije bio je upoznati volontere s osnovnim
psihosocijalnim poteškoćama hospitalizirane djece, igrom i organizacijom volonterskih programa u
bolnicama u okviru akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ te opisom volonterskih pozicija i uloga
koordinatora volontera i volontera u bolnici. Edukacije su vodile iskusne voditeljice: Ivanka
Gregurinčić, socijalna pedagoginja-defektologinja, zatim socijalna radnica Nataša Bijelić iz Društva
„Naša djeca“ Maksimir i Irena Mršić Rimac- voditeljica Odjela za podršku pacijentima u Klinici za
dječje bolesti Zagreb.

Edukaciju je ukupno prošlo 32 koordinatora volontera te samih volontera. Polaznici su istaknuli
korisnost edukacije kroz razmjenu iskustava i novih ideja te suradnje s drugim bolnicama. Nakon
edukacije, potrebe hospitalizirane djece su im jasnije te im se proširio uvid u sam pojam volontiranja i
volonterske prakse. Iznijeli su i prijedloge za iduće edukacije: model edukacije volontera, igraonice s
djecom, hiperaktivna djeca, djeca s invaliditetom, komunikacija s djecom i roditeljima u bolničkom
okruženju, usporedba „otvorene bolnice“ u zapadnoj Europi i u Hrvatskoj, kako zainteresirati ljude za
volontiranje, potrebu za razvoj mreže volontera u zdravstvu te za standardizaciju volonterskih pozicija.
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Priručnik „Dijete u bolnici“
U okviru akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ ove godine je izdana publikacija „Dijete u bolnici“ –
bolnice koje promiču zdravlje. Publikacija sadrži više od 30 stručnih tekstova i pristupa humanizaciji
bolničkog liječenja djece. Priručnik je namijenjen zdravstvenim djelatnicima, stručnom osoblju u
bolnici, volonterima i roditeljima u 39 bolnica/dječjih odjela uključenih u akciju „Za osmijeh djeteta u
bolnici“, kao i široj zdravstvenoj, odgojno-obrazovnoj i socijalnoj struci koja skrbi za djecu u bolnici.
Glavni urednik publikacije je prof. dr. sc. Josip Grgurić, dr. med. Urednički odbor: Josip Grgurić, Emil
Paravina, Milka Valpotić, Ivanka Gregurinčić, Maja Batinica, Snježana Krpes. Recenzenti: prof. dr. sc.
Aida Mujkić, dr. med.; prof. dr. sc. Anka Jurčević Lozančić. Autori: prof. dr. sc. Josip Grgurić, dr. med.;
dr. sc. Emil Paravina; Snježana Krpes, prof.; prof. dr. sc. Aida Salihagić-Kadić, dr. med.; dr. sc. Marina
Grubić, prof. psih.; prof. dr. sc. Goran Tešović, dr. med.; Milka Valpotić, bacc. med. techn.; prim. Neda
Striber, dr. med.; prim. dr. sc. Zoran Bahtijarević, dr. med.; prof. dr. sc. Vesna Vidović, dr. med.; prim.
dr. sc. Diana Butković, dr. med.; Veronika Miljanović Vrđuka, mag. med. techn.; dr. sc. Inge Vlašić
Cicvarić, prof. psih.; prim. mr. sc. Marija Hegeduš-Jungvirth, dr. med.; doc. dr. sc. Jasminka Stepan
Giljević, dr. med.; Nataša Bijelić, dipl. socijalna radnica; dr. sc. Irena Slaviček, prof. defektologije; dr.
sc. Tena Niseteo, dipl. ing. preh. tehn.; Diana Vukman, univ. spec. techn. aliment.; doc. dr. sc. Alenka
Gagro, dr. med.; Gordana Bukovina, mag. med. techn.; prof. dr. sc. Milivoj Jovančević, dr. med.; Iva
Prvčić, klinički psiholog; Mihaela Rister, klinički psiholog; mr. sc. Renata Coha, prof. psih.; Anita
Mišković, dipl. med. techn.; mr. Ivanka Gregurinčić, dipl. defektolog - socijalni pedagog; Martina Dodig,
mag. praesc. educ.; Gordana Šimunković, prof. socijalne pedagogije; Zoran Vukić, umjetnički direktor;
Tajana Ivić, dipl. ing. arh.(Autori su navedeni slijedom pojave njihovih tekstova u Priručniku).
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U publikaciji su obrađene sljedeće teme iz različitih područja humanizacije bolničkog liječenja djece:
novi izazovi – bolnice koje promiču zdravlje djece, prava djeteta kao pacijenta, međunarodne inicijative
u unapređenju boravka djece u bolnici, psihološke reakcije djeteta na hospitalizaciju, smanjene
bolničkih infekcija, sigurnost djeteta u bolnici, bolnice bez boli, uloga liječnika i medicinskih sestara u
prepoznavanju i smanjenju boli u djeci, psihološka priprema djeteta za dijagnostiku i terapijske
postupke, kako olakšati boravak djeteta u bolnici, etička načela u liječenju djece, primarna
zdravstvena zaštita u pripremi djeteta za hospitalizaciju, partnerstvo djece, roditelja i zdravstvenog
osoblja u promicanju zdravlja djece, komunikacija zdravstvenog osoblja s djecom i roditeljima u
bolnici, iskustva roditelja i djece u bolnici, svrha i sadržaj pedagoškog i volonterskog rada na dječjim
odjelima, vrtić u bolnici, škola u bolnici, volonteri u bolnici, palijativna skrb o bolesnoj djeci, dijete bez
roditeljske pratnje u bolnici, socijalno deprivirano dijete u bolnici, dnevna bolnica, djeca tijekom
migracija u bolnici, dijete s teškoćama u razvoju u bolnici, bolnica-prijatelj dojenju, uloga prehrane u
promicanju zdravlja djeteta, igra i aktivnosti djeteta u bolnici, posebnost igre u bolničkim uvjetima,
uređenje prostora za igru djece u bolnicama, uređivanje i opremanje prostora za roditelje i osobe u
pratnji, terapija smijehom u bolnici, programi humanizacije bolničkog liječenja djece u Hrvatskoj.
Promocija publikacije i nekih od tema iz publikacije „Dijete u bolnici – bolnice koje promiču zdravlje“ bit
će predstavljene u programu svečanosti povodom 20-te obljetnice akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“
(17.5.2019.)
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100 ljudi, 100 ćudi – prevencija nasilja među djecom
u školskom okružju

Projekt „100 ljudi, 100 ćudi“ usmjeren je na edukaciju i uključivanje djece u sprječavanje i smanjivanje
nasilja, prihvaćanje različitosti i nenasilno rješavanje sukoba. Projekt se u 2017/2018. provodio u
trećem ciklusu, i to u OŠ Visoka, Split, OŠ Mate Lovraka, Kutina, OŠ kralja Tomislava, Našice te u
Društvima „Naša djeca“ Kutina i Našice, uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku.
Educirano je novih 20 voditelja/mentora u 3 osnovne škole-partnera na projektu i 2 Društva „Naša
djeca“ za vođenje radionica „Sto ljudi, sto ćudi“. Edukacija je održana 2. i 3. ožujka 2018. u Zagrebu.
Voditeljice edukacije bile su Sanja Škorić, dopredsjednica Saveza DND-a i tajnica DND Opatija i
Zvjezdana Balija, članica DND Zabok.
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Nakon edukacije, tijekom projektnog ciklusa, održano je 16 radionica „Sto ljudi, sto ćudi“ u 3 osnovne
škole u Splitu, Našicama i Kutini te 8 radionica u 2 Društva „Naša djeca“, u koje se izravno uključilo
između 600-650 učenika 3.- 4-ih. te 7.- 8-ih. razreda osnovnih škola.
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Djeca i mladi su putem facebook kampanje Saveza DND potaknuta na osmišljavanje slogana protiv
nasilja te su tako na inovativan i kreativan način izrazili svoje stavove i mišljenja protiv nasilja,
stereotipa i predrasuda. Izabrana su tri naj slogana: 3. mjesto: Svatko ćud svoju ima. Dok to cijenimo
sve štima! (Luka, 13); 2. mjesto: Svi smo mi osobe za dobre stvari sposobne (Mateja, 12); 1. mjesto:
Ti si COOL kad si frend, nasilju reci END, pristigao iz PŠ Gradac (učenici u kombiniranom razrednom
odjelu 1., 3. i 4. razred.)

Neka odrastanje bude
dječja igra – Bajkaonica za 5

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i NIVEA pokrenuli su 2014. godine projekt društvene
odgovornosti “Neka odrastanje bude dječja igra” kako bi naglasili važnost igre za dječji razvoj i dali
svoj doprinos u stvaranju boljih uvjeta za odrastanje djece i mladih diljem Hrvatske. Projekt je dio
globalne inicijative “NIVEA – stalo nam je do obitelji” kojom NIVEA pruža podršku obiteljima pomažući
djeci i odraslima u ostvarenju njihovih punih potencijala.
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U 2018. godini nastavljena je peta godina provođenja projekta, a glavna je tema bila nastavak
programa „Bajkaonica“ – pripovijedanje priča i bajki pod nazivom „Bajkaonica za pet“.
Projekt je započeo edukacijom 30 voditelja iz Društava „Naša djeca“ i stručnih suradnika i djelatnika
Stručne službe Saveza za program „Bajkaonica“ (6.- 8. srpnja 2018., u Termama Tuhelj) te je
opremljeno i distribuirano novih 6 mobilnih kutića „Bajkaonica“ u Društva „Naša djeca“ Čazma, Gospić,
Našice, Nova Gradiška, Petrinja i Slatina.
Voditeljice edukacije bile su Jasna Held, profesionalna pripovjedačica, Ksenija Rožman, dramska
pedagoginja i Đurđica Dropuljić, pripovjedačica. Uvodno predavanje o pripovijedanju održala je dr. sc.
Vladimira Velički.
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U okviru bogatog programa aktivnosti ambasador projekta, poznati glumac Zijah Sokolović, u mjesecu
pripovijedanja, izveo je u pet osnovnih škola u Hrvatskoj (Kutini, Zagrebu, Čakovcu, Petrinji i Ravnoj
Gori) pobjedničku priču na kreativnom natječaju na NIVEA stranicama projekta „Neispričane
priče…kojima nema kraja“ Društva „Naša djeca“ Sveti Križ Začretje.

U Bajkaonici za 5 sa Zijahom Sokolovićem u školama sudjelovalo je čak oko 850 djece, a educirani
voditelji pripovjedači nastavili su s radionicama u 21-om Društvu „Naša djeca“ koji sudjeluju u projektu
te je tako održano ukupno 123 radionice pripovijedanja „Bajkaonica za pet“ diljem Hrvatske na kojima
je sudjelovalo preko 2500 djece.
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S idejom da se potiče kultura čitanja i pripovijedanja, u sklopu projekta publicirano je limitirano
izdanje ilustrirane knjige „Bajkaonicom po svijetu“ s izborom od dvanaest priča iz usmenog
stvaralaštva za djecu, odabranih od strane dr. sc. Branimir Mendeša, docenta na Filozofskom fakultetu
u Splitu, a koje je prekrasnim ilustracijama uljepšala umjetnica Marsela Hajdinjak.
Ovo izdanje tako će po prvi put djeci i roditeljima približiti neke nikad ispričane priče iz bogatog
fundusa arhive Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske sa željom da je to tek početak u nakladničkom
nizu „Bajkaonicom po svijetu“. Publikacija je podijeljena voditeljima „Bajkaonice“ i članovima Saveza
DND iz Društava „Naša djeca“.
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Projekt su podržala i mnoga poznata lica iz javnog života, poput Doris Pinčić Rogoznice, Ide
Prester, Mirne Medaković Stepinac i Luke Bulića, prepoznajući kako je važno pripovijedati djeci od
malih nogu te su u promotivnom video-spotu ispričali pobjedničku priču kreativnog natječaja
„Neispričane priče…kojima nema kraja“.

Dječji tjedan 2018.
Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske u suradnji s Društvima „Naša djeca“ i koordinacijskim odborima
akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ organizirao je i koordinirao nacionalnim obilježavanjem Dječjeg
tjedna, koji se ove godine održao od 1.-7.10.2018. godine.
Ciljevi Dječjeg tjedna su usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i
aktivnosti s djecom i za djecu. Društva „Naša djeca“ i gradovi i općine, kao lokalni organizatori,
osmislili su i izradili, na osnovu Smjernica za Dječji tjedan iz Saveza DND-a, bogat program za djecu i
odrasle koji je Savez DND-a objavljivao i prenosio na svojim mrežnim stranicama. Ovogodišnji Dječji
tjedan bio je u znaku obilježavanja Europske godine kulturne baštine te je obilježen u više od 60
gradova i općina u kojima je sudjelovalo više od 6000 djece.
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Grigorijanci u metropoli

U Dječjem tjednu Savez DND-a je u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje Grada Zagreba i
Knjižnicama grada Zagreba u Dječjem tjednu organizirao program „Grigorijanci u metropoli“.
Za 150-ero djece tri zagrebačke osnovne škole organizirane su kreativne radionice pisanja, čitanja i
ilustracije sa šest dobitnika Nagrade „Grigor Vitez“ (književnici: Sanja Pilić, Snježana Babić-Višnjić i
Sanja Lovrenčić; ilustratori: Andrea Petrlik Huseinović, Zdenko Bašić i Tomislav Tomić).
U sklopu Programa, od 01. do 07. listopada 2018. godine u Hrvatskom centru za dječju knjigu
održana je izložba naziva „50. godina Nagrade Grigor Vitez“, na kojoj se izložena probrana nagrađena
književna djela Nagradom „Grigor Vitez“.
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22. Smotra dječjeg stvaralaštva, Čazma
„Igra, radost i stvaralaštvo djece“

Od 1993. godine se gotovo svake godine u drugom gradu-domaćinu održava Smotra dječjeg
stvaralaštva pod nazivom “Radost, igra i stvaralaštvo djece u Društvima „Naša djeca“”. Dosad su
održane 22 smotre dječjeg stvaralaštva, a domaćini su bili Društva “Naša djeca”, a neka od njih i
dvaput: Koprivnica, 1995. Pula, 1996. Varaždin, 1997. Dubrovnik, 1998. Osijek, 1999. Kutina, 2000.
Slavonski Brod, 2001. Nova Gradiška, 2002. Čakovec, 2003. Krapina/Zabok, 2004. Crikvenica/Selce,
2005. Karlovac, 2006. Lovran, 2007. Zagreb, 2008. Koprivnica, 2010. Pula, 2011. Varaždin, 2013.
Slatina, 2014. Vinkovci, 2016. Našice, 2017. Poreč i 2018. Čazma.
Dvadeset i druga Smotra dječjeg stvaralaštva u Čazmi održana je 19. - 21. listopada u organizaciji
Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske, Društva “Naša djeca” Čazma, uz pokroviteljstvo Grada
Čazme, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te medijsko pokroviteljstvo Super Radija i
brojne lokalne sponzore.

Na Smotri su nastupale dječje kreativne skupine iz 17 Društava “Naša djeca” Hrvatske. Izvedeno je 30
dječjih nastupa, 6 dječjih likovnih izložbi, a sudjelovalo je 676 sudionika, koje je pratilo povjerenstvo u
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sastavu: Desanka Virant, plesna koreografkinja, Ksenija Rožman, dramska pedagoginja i Nikolina
Brajković Draguljić, prof. glazbene kulture.

Za voditelje kreativnih radionica dječjih skupina organizirani su okrugli stolovi sa stručnjacima,
pedagozima, na temu umjetničkog odgoja djece, kao izvrsna edukacija za njihov volonterski i
pedagoški rad s djecom na području dječjeg stvaralaštva, zatim za djecu likovne radionice na temu
Čazme te je organiziran posjet čudesnom imanju Salaj – poznatoj čazmanskoj „Božićnoj čaroliji“ s
gotovo milijun svjećica.
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U revijalnom djelu Smotre imali smo priliku uživati u nastupima: DND-a Čazma i njihovoj scenskoj igri
“Škola za život”, suvremenom plesu DND-a Pula, u poeziji naslova “Miliću moj” iz DND-a Bakar,
suvremenom plesu naziva “Volimo plesati” također u izvedbi DND- Pula, scenskoj igri DND-a Šibenik,
recitalu “Nostalgija” DND-a Bakar te suvremenom plesu DND-a Našice.
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50. obljetnica Nagrade
„Grigor Vitez“

Savez DND-a je u 2018. godini obilježio veliku i značajnu obljetnicu povodom 50 godina nagrade za
dječju književnost – Nagrade „Grigor Vitez“. Pokrovitelji obljetnice su bili: Ministarstvo kulture,
Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Grad Zagreb.
Dodjelu ove Nagrade pokrenuo je Savez društava “Naša djeca” Hrvatske još davne 1967. godine sa
željom da se vrjednuje dječja književnost. Godišnja Nagrada “Grigor Vitez” najstarija je hrvatska
nagrada za tekst i ilustraciju u knjigama za djecu i mlade, a sastoji se od novčanog iznosa, diplome i
statue “Ptica” – akademske slikarice Ksenije Kantoci. Nagradu je dosad dobilo 51 književnik i
književnica za tekstove te 38 likovnih umjetnika i umjetnica za ilustracije u 144 knjige za djecu i mlade.
Za 50-tu obljetnicu u partnerstvu Saveza DND-a i marketinških agencija Degordian i Panda
komunikacije izrađen je cjelokupni vizual 50-te obljetnice, spot, plakati, banneri, katalog za izložbu
knjiga i ilustracija svih dosadašnjih dobitnika.
Povjerenstvo za izbor Nagrade „Grigor Vitetez“ za 2017. odabralo je između 95 kandidiranih knjiga na
Natječaj dobitnike godišnjih nagrada za ilustraciju i tekst. A posebnost ovogodišnje dodjele je bila ta
što je po prvi put u povijesti Nagrade u suradnji s Hrvatskim centrom za dječju knjigu pri Knjižnicama
grada Zagreba organiziran Dječji žiri koji je dodijelio Nagradu djece pod nazivom „Ptičica“ za tekst i
ilustraciju.
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Svečanost 50. obljetnice Nagrade “Grigor Vitez” za dječju književnost i ilustraciju obilježena je
središnjom događanjem 24. travnja 2018. u Maloj dvorani K.D. Vatroslav Lisinski u Zagrebu kada su
uručene nagrade i pohvale svim dobitnicima za književnu produkciju u 2017. godini kao i nagrada
Dječjeg žirija „Ptičica“.
Dobitnici nagrade 2017.
Nagrada za književni tekst za djecu:
Vlado Rajić za knjigu Mačak s četvrtog kata. Zagreb: Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade,
2017.
Nagrada za književni tekst za mladež:
Nena Lončar za knjigu Sve o Evi: priručnik za sanjare. Zagreb: Ibis grafika, 2017.
Nagrada za ilustraciju za mlađu dob djece:
Dubravka Kolanović za ilustracije u slikovnici Čarolija zagrljaja. Zagreb: Sipar, 2017.
Nagrada za ilustraciju za stariju dob djece:
Manuel Šumberac za ilustracije u knjizi Jura i kuckalo protiv dosade Romana Simića. Zagreb: Profil
knjiga, 2017.
Nagrada dječjeg žirija za najbolji roman ili zbirku priča:
Vlado Rajić za knjigu Mačak s četvrtog kata. Zagreb: Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade,
2017.
Nagrada dječjeg žirija za najbolju slikovnicu ili ilustriranu knjigu:
Marsela Hajdinjak za ilustraciju u slikovnici Nuru N'zuri: lavov povratak Ludwiga Bauera. Zagreb :
Sipar, 2017.
Posebno priznanje Nagrade „Grigor Vitez“:
Silvija Šesto – za ukupan doprinos otvaranju prostora književnosti za djecu i mlade.

Prigodne govore povodom 50-te obljetnice održale su prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica
Saveza DND-a, mr. sc. Katarina Milković, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba i dr. sc. Nina
Obuljen Koržinek, ministrica kulture.
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Program je režirao poznati redatelj Mario Kovač, a u umjetničkom dijelu programa nastupala su djeca
iz Studija za klasični i moderni ples „Brodski leptirići“, „Mali slavuji“ i rock gitaristi iz Društva „Naša
djeca“ Varaždin te polaznici Dramskog studija Dječjeg kazališta Dubrava.
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Tijekom cijele obljetničke godine bile su pojačane aktivnosti odnosa s javnošću, posebno facebook
kampanja predstavljanja klasika dječje književnosti (književnika i ilustratora) nagrađenih Nagradom
„Grigor Vitez“ koja je polučila više od 100.000 pratitelja na FB Saveza. Ustupljeno je besplatno
medijsko pokroviteljstvo od strane „24 sata“ te njihove rubrike „Bolje obrazovanje“ gdje je
predstavljena važnost Nagrade te dosad nagrađeni autori klasici dječje domaće književnosti i
ilustracije.
Ugovorena su i održana brojna gostovanja u emisijama Hrvatske radiotelevizije, Hrvatskog radija, Z1 i
ostalih medija, koji su pokazali interes za ovu važnu temu i obljetnicu, čime Savez DND-a ostvaruje cilj
afirmacije dječje knjige, domaćeg književnog i likovnog stvaranja za djecu te čitanja kao trajne
kulturološke vrijednosti. Dio nastavka obljetničkog programa je aktivnost „Grigorijanci u metropoli“.

Humanitarne akcije u 2018.
Kumstvo
Ova kontinuirana akcija Saveza DND i suradničke austrijske organizacije, RettetdasKind, nastavljena
je i u 2018. godini. U toj akciji austrijski građani, u svojstvu kuma određenog djeteta, doznačuju preko
Saveza DND-a novčanu pomoć ugroženoj djeci predloženoj od strane osnovnih DND-a u suradnji sa
svojim lokalnim Centrima za socijalnu skrb. Pomaže se djeci do dobi od 15 godina pa se broj djece
korisnika pomoći s godinama smanjuje. U 2018. godini kumstvom je bilo obuhvaćeno 20-ero djece iz
Hrvatske, a pomoć je iznosila ukupno 6.520,67 EUR-a (kroz kvartalne uplate). 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.

ZVIJEZDA I PIK VRBOVEC – Uskršnje darivanje
U suradnji s marketinškom agencijom Komunikacijski laboratorij i tvrtkama Zvijezda i PIK Vrbovec
poslani su izdašni paketi Društvu „Naša djeca“ Petrinja za 20-ak obitelji slabijeg imovinskog statusa.
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NIVEA – Božićno darivanje
Zahvaljujući uspješnoj suradnji s NIVEA tvrtkom krajem godine NIVEA djelatnici uključili su se već
petu godinu za redom u akciju „Božićno darivanje“ te tom prigodom darovali 46-ero djece slabijeg
imovinskog statusa ili djecu samohranih roditelja, a koji su korisnici programa Društava „Naša djeca“ iz
14 Društava „Naša djeca“.

Međunarodna suradnja
Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske u 2018. surađivao je s Europskom mrežom gradova prijatelja
djece i Eurochildom (međunarodnim organizacijama čiji je član), te je sudjelovao u programskom i
organizacijskom odboru Eurochildove konferencije u Opatiji.
Kontinuirana suradnja je bila i sa Zvezom prijateljev mladine Maribor i Slovenije s kojima se radilo na
pripremi dva europska projekta te organizaciji 20. Susreta Dječjih foruma Hrvatske u VIRC odmaralištu
u Poreču.
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Tematske i izvještajne Skupštine Saveza DND-a
Tradicija i kulturna baština, 14.4.2018.
U subotu, 14. travnja 2018., održana je prva tematska i izvještajna Skupština Saveza DND u 2018.
godini na kojoj je sudjelovalo 50-ak članova iz Društava „Naša djeca“ diljem Hrvatske. Skupštinu je
vodila predsjednica Saveza DND-a, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, dok je drugi dio moderirala
dopredsjednica Saveza DND-a, gospođa Sonja Borovčak.

Na početku Skupštine nastupala su djeca iz Društva „Naša djeca“ Tuhelj - Dramske skupine
„Gumbeki“ s monologom Sare Fekeža „Lepo bi pozdravil“ i uz dramsko-scensku igru „Kak se temu
negda reklo“. Djecu je pripremila njihova voditeljica, gospođa Pavica Iveković.
Glavna tema Skupštine bila je „Tradicija i kulturna baština u Društvima „Naša djeca“ u okviru Europske
godine kulturne baštine 2018. Programe i aktivnosti Europske godine kulturne baštine predstavila je
mr.sc. Anuška Deranja Crnokić, voditeljica Službe za dokumentaciju i registar te nacionalna
koordinatorica programa obilježavanja „Europske godine kulturne baštine“ pri Ministarstvu kulture.
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Projekte i aktivnosti Društava „Naša djeca“ na temu tradicija i kulturna baština u radu s djecom
predstavila su društva iz Koprivnice, Križa, Lovrana, Rajića, Svetog Križa Začretja, Velikog Trgovišća i
Zaboka odnosno aktivnosti: Renesansni festival u Koprivnici, Malu školu kekavice u Križu, Miču
marinadu va Lovrane, glazbene i plesne aktivnosti malih folkloraša i DND Rajić, Kinč moje babice u
Svetom Križu Začretje, Mali dječji sejem u Velikom Trgovišću i starinske/tradicijske igre i tradicijska
jela u novom ruhu u Društvu „Naša djeca“ Zabok.

U izvještajno-programskom dijelu Skupštine, prof.dr.sc. Aida Salihagić-Kadić, predsjednica Saveza
ukratko je predstavila prijedlog Narativnog izvještaja za 2017. godinu, a Renata Dolenec, predsjednica
Nadzornog odbora, podnijela je Financijski završni izvještaj. Oba izvještaja su usvojena od članova
Skupštine.

.
Informacije o aktualnosti u radu Saveza DND na području weba i društvenih mreža predstavili su Dario
Petračić i Iva Mandić iz Stručne službe Saveza DND Hrvatske.
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Primjena Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, 15.12.2018.
Dana 15. prosinca 2018. u Hrvatskom centru za dječju knjigu u Zagrebu održana je Tematska i
izvještajno-programska Skupština u radno-adventskoj atmosferi. Budući da je od 25. svibnja 2018.
godine na snagu stupila Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, tema Skupštine je bila „Primjena
Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR-a) u radu Društava „Naša djeca“. Edukaciju i
radionicu za članove iz Društava „Naša djeca“ vodila je Suzana Jovanović iz IDE3 IT Solutions &
Services Zagreb. Članovi Skupštine su informirani o osnovama primjene Uredbe kada je riječ o zaštiti
osobnih podataka korisnika aktivnosti (djece i roditelja), zatim volontera te stručnih suradnika i
zaposlenika udruge. Nakon edukacije, Savez DND je izradio i u DND poslao set obrazaca
(privola/suglasnosti) o korištenju osobnih podataka, kao i ogledni primjerak dokumenta Interne politike
zaštite osobnih podataka.
U programskom dijelu Skupštine su predstavljeni i usvojeni od strane Skupštine dva važna dokumenta
za rad Saveza DND: Programa rada i Financijski plan Saveza DND-a za 2019. godinu.

Izvješće pripremile:
Manuela Kranjec, projektna koordinatorica u Savezu DND-a
Snježana Krpes, tajnica Saveza DND-a
Prijedlog izvješća usvojen na Skupštini Saveza DND-a, 6.4.2019.
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