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STANJE AKCIJE – prema županijama
(ažurirani podaci u listopadu 2018.)

I. ZAGREBAČKA
Gradovi: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor,
Sveta Nedjelja, Velika Gorica (6), Općine: Križ, Pušća, Rakovec
(3), Ukupno lokalnih jedinica: 9, G/O – prijatelji djece: 5
II. KRAPINSKO-ZAGORSKA
Gradovi: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok (5),
Općine: Bedekovčina, Konjščina, Kumrovec, Mače, Marija
Bistrica, Radoboj, Stubičke Toplice, Tuhelj, Sveti Križ Začretje,
Veliko Trgovišće, Zlatar Bistrica, (11), Ukupno lokalnih jedinica:
16, G/O – prijatelji djece: 10
III. SISAČKO-MOSLAVAČKA
Gradovi: Hrvatska Kostajnica, Kutina, Petrinja, Sisak (4), Općine:
Lekenik (1), Ukupno lokalnih jedinica: 5, G/O – prijatelji djece: 3
IV. KARLOVAČKA
Gradovi: Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj (4), Općine: Ukupno lokalnih jedinica: 4, G/O – prijatelji djece: 3
V. VARAŽDINSKA
Gradovi: Lepoglava, Ludbreg, Varaždin, Varaždinske Toplice
(4), Općine: Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec, Visoko
(4), Ukupno lokalnih jedinica: 8, G/O – prijatelji djece: 5
VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Gradovi: Koprivnica, Križevci (2), Općine: - Ukupno lokalnih
jedinica: 2, G/O – prijatelji djece: 1
VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Gradovi: Bjelovar, Čazma, Daruvar, Grubišno Polje (4),
Općine: - Ukupno lokalnih jedinica: 4, G/O – prijatelji djece: 3
VIII. PRIMORSKO-GORANSKA
Gradovi: Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Mali
Lošinj, Opatija, Rijeka, Vrbovsko (10), Općine: Brod Moravice,
Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lovran, Mrkopalj,
Ravna Gora, Skrad, Viškovo (11), Ukupno lokalnih jedinica: 21,
G/O – prijatelji djece: 15
IX. LIČKO-SENJSKA
Gradovi: Gospić, (1), Općine: -, Ukupno lokalnih jedinica: 1,
G/O – prijatelji djece: 1
X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA
Gradovi: Slatina (1)

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA
Gradovi: Kutjevo, Lipik, Pleternica, Požega (4), Općine: Ukupno lokalnih jedinica: 4, G/O – prijatelji djece: 3
XII. BRODSKO-POSAVSKA
Gradovi: Nova Gradiška, Slavonski Brod (2), Općine: Bukovlje
(1), Ukupno lokalnih jedinica: 3, G/O – prijatelji djece: 2
XIII. ZADARSKA
XIV. OSJEČKO-BARANJSKA
Gradovi: Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Osijek,
Valpovo (5), Općine: - Ukupno lokalnih jedinica: 5, G/O –
prijatelji djece: 3
XV. ŠIBENSKO-KNINSKA
Gradovi: Drniš, Knin, Šibenik, Vodice (4), Općine: - Ukupno
lokalnih jedinica: 4, G/O – prijatelji djece: 2
XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
Gradovi: Ilok, Vinkovci, Vukovar (3), Općine: Stari Jankovci (1)
Ukupno lokalnih jedinica: 4, G/O – prijatelji djece: 1
XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA
Gradovi: Hvar, Kaštela, Omiš, Sinj, Solin, Split, Supetar (7),
Općine: Muć, Podstrana (2), Ukupno lokalnih jedinica: 9, G/O –
prijatelji djece: 2
XVIII. ISTARSKA
Gradovi: Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pula, Rovinj,
Umag (6), Općine: Bale, Kanfanar, Marčana, Pićan, Raša,
Svetivinčenat, Vižinada, (7), Ukupno lokalnih jedinica: 13,
G/O – prijatelji djece: 5
XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA
Gradovi: Dubrovnik (1), Općine: Konavle (1), Ukupno lokalnih
jedinica: 2, G/O – prijatelji djece: 1
XX. MEĐIMURSKA
Gradovi: Čakovec, Mursko Središće, Prelog (3), Općine:
Šenkovec (1), Ukupno lokalnih jedinica: 4, G/O – prijatelji
djece: 2
XXI. GRAD ZAGREB
Grad Zagreb (1), G/O – prijatelji djece: 1

Statistika: 120 gradova i općina uključenih u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“, 71 grad i 43 općine, status prijatelj
djece ima njih 68 od toga: 50 gradova i 18 općina. (Bold – gradovi i općine koji imaju status grad/općina – prijatelj djece)
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NOVI GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE

U utorak, 21. studenoga 2017. održano je Savjetovanje akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ u Starogradskoj vijećnici Grada Zagreba na kojem je proglašeno pet novih
gradova i općina-prijatelja djece. Savjetovanje je otvorila
predsjednica Saveza DND-a Hrvatske i predsjednica koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine-prijatelji
djece“, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić. Profesorica je tom
prigodom istaknula kako se akcija Gradovi/općine prijatelji djece već 18 godina razvija, raste i unapređuje novim
sadržajima i aktivnostima. Ova akcija koju Savez DND-a
provodi u suradnji s Hrvatskim društvom za preventivnu
i socijalnu pedijatriju i uz pokroviteljstvo Ureda UNICEF-a
svojim primjerom pokazuje koliko veliku i značajnu ulogu
imaju lokalne zajednice u poticanju i provedbi projekata
usmjerenih djeci i mladima.
Predstavnice iz Dječjeg vijeća Grada Splita, Ana Vrkić i
Dorotea Filipović, pozdravile su okupljene i predstavile
Naj-projekt koji su provodili u Splitu „BI-PI-TRI: Budi pokretač, budi poduzetnik, budi pobjednik“. Također, kao bivša i
sadašnja predsjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita, ukazale su na važnost dječje participacije u zajednici.
Uzvanicima su se obratile i dječja pravobraniteljica dr.sc.
Ivana Milas Klarić, gđa Valentina Otmačić, predstojnica
Ureda UNICEF-a, državni tajnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dr.sc. Marin Strmota, te u ime gradonačelnika Grada Zagreba mr.sc. Katarina
Milković, pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.
Tematski dio Savjetovanja započeo je izlaganjem na temu
„Novi strateški plan akcije Gradovi i općine –prijatelji djece za period 2018.-2020.“ mr.sc. Maje Horvat, direktorice
tvrtke MAP Savjetovanja d.o.o. koji će, uvjereni smo unaprijediti akciju u ovom trogodišnjem periodu. Dječji predstavnici Društva „Naša djeca“ Opatija, Petra Deranja, Katija
Knežević i Karlo Škorić sa svoje su strane, pak, predstavili
glavne smjernice Strategije za djecu europske organizacije Eurochild u čijoj su izradi i sami aktivno sudjelovali.
Treći je dio Savjetovanja bio posvećen domaćim i međunarodnim aktualnostima. Tako je predstojnica UNICEF-ova
Ureda za Hrvatsku, gđa. Valentina Otmačić održala izlaganje na temu „Inkluzija u zajednici kroz dječje stvaralaštvo
na primjeru Festivala prava djece“. Na tome su festivalu,
jedinstvenom na ovim prostorima, svi sadržaji za djecu
prilagođeni djeci s teškoćama u razvoju, osobama s in-
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Novoproglašeni gradovi/općine u 2017. godine

validitetom, slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim
osobama.
Prof. dr.sc. Josip Grgurić predstavio je još jednu uspješnu
suradnju Saveza DND-a i Ureda UNICEF-a kroz projekt „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u ostvarivanju prava
djeteta“. Voditeljica Radne skupine za izradu kriterija „Županija – prijatelj djece“, gospođa Sonja Borovčak informirala je okupljene o tome što je napravljeno vezano uz
projekt i predstavila novi vizualni identitet „Županije – prijatelji djece“ koji je pobijedio na natječaju.
Primjere dobre prakse i inicijative iz gradova i općina
predstavile su gđa Senka Vorih iz Svetog Križa Začretja na
temu smanjenja težine školske torbe, gđa Dijana Marković iz Križevaca pokazala je kako se obilježio Dječji tjedan
u Križevcima, a gđa Martina Boltužić Dževerlija iz Petrinje
kako je Dječji tjedan postao Dječji mjesec u znaku promocije čitanja i kvalitetne dječje knjige i slikovnice. Na kraju
radnog dijela Savjetovanja sudionici su pogledali izložbu
fotografija „Konvencija o pravima djeteta“ koju su pripremili učenici iz Srednje škole Petrinja.
U najsvečanijem dijelu Savjetovanja proglašeni su novi
gradovi i općine – prijatelji djece. Ovaj status zaslužili su
gradovi Lepoglava, Ludbreg i Petrinja te općine Lokve i
Sračinec. Članovi delegacija novoproglašenih gradova
i općina – prijatelja djece iz redova gradonačelnika, načelnika, koordinatora, volontera te djece iz Dječjih vijeća,
Dječjih foruma, škola i vrtića su se obratili okupljenima s
riječima zahvale i ponosa što su dobili priznanje za svoj
rad s djecom i za djecu.
Povodom 18. obljetnice akcije „Gradovi i općine-prijatelji
djece“ Središnji koordinacijski odbor odlučio je dodijeliti priznanje svim goranskim gradovima i općinama na
ostvarenju inicijative „Gorski kotar-prijatelj djece“, budući
da je proglašenjem općine Lokve Prijateljem djece svih
devet gradova i općina u Gorskom kotaru doseglo status
„Grad/općina - prijatelj djece“. Također, Središnji koordinacijski odbor Akcije zahvalio je dvjema županijama s
najvećim brojem gradova i općina – sudionika Akcije te
dobitnika počasnog naslova „Gradovi i općine – prijatelji
djece“, Krapinsko-zagorskoj i Primorsko-goranskoj županiji.
Svečanost su na veliko oduševljenje svih prisutnih zatvorila djeca trećih razreda iz Lepoglave koja su izvela skeč „Pri
doktoru“ za što ih je pripremila učiteljica Štefanija Dretar.
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Svečano proglašenje Grada Cresa

PRIJATELJEM DJECE U 2018.
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Naj-akcije u 2017. godini
Dana 13. rujna 2017. na internetskim stranicama Saveza objavljen je poziv s kriterijima Natječaja za Naj-akciju 2017. Od svakog se grada i općine, koji sudjeluje
u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece, očekuje da u
okviru svoje ukupne planirane godišnje aktivnosti odabere, osmisli i provede novu aktivnost, koju u toj godini
ocijeni najpotrebnijom i najkorisnijom za djecu. Nakon
provedene akcije, G/O dostavlja njezin opis i rezultate
Središnjem koordinacijskom odboru koji imenuje posebno Stručno povjerenstvo za vrjednovanje pristiglih
akcija. U radu Stručnog povjerenstva 2017. godine sudjelovale su: prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Povjerenstva, mr.sc. Katarina Milković i prim.mr.sc.
Giovana Armano, članice Povjerenstva.
Na osnovu rada Povjerenstva, Središnji KO dodjeljuje javno društveno priznanje u obliku posebne Povelje ili Pohvale za najoriginalnije lokalne akcije za dotičnu godinu.
Dobivanje Povelje/Pohvale donosi i dodatnu vrijednost
pri konačnom ocjenjivanju za dodjelu prestižne natpisne ploče da je dotični grad/općina – prijatelj djece ili za
očuvanje već dobivenog statusa „prijatelj djece“. Godine
2017. gradovi i općine prijavili su ukupno 50 Naj-akcija
od kojih je Povelje za uzorno provedenu Naj-akciju 2017.
dobilo 30 gradova i općina, a Pohvale za uspješno provedene Naj-akcije dobilo je 18 gradova, odnosno općina
na Savjetovanju Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Dvjema Naj-akcijama uručene su Zahvalnice za sudjelovanje u Natječaju za Naj-akciju 2017.

BJELOVAR
Izradom dječjih kalendara i razglednica s motivom Bjelovara i istraživanjem kulturnih vrednota i ljepota grada
Bjelovara, djeca i mladi su na zabavan i njima primjeren
način upoznali povijest svog grada Bjelovara i prenijeli
je svojom maštom i percepcijom na papir. Razglednicama i kalendarima sa slikama grada Bjelovara, kako ga
djeca vide svojim očima, poslana je diljem Lijepe naše prekrasna poruka da je Bjelovar, ne samo turistički
atraktivan i pristupačan i najmlađima, već da upravo ti
najmlađi uvelike doprinose njegovom razvitku i promidžbi. Akcija Dječji kalendari i razglednice grada Bjelovara dio je projekta „Bjelovar u očima djeteta“, kojeg
provodi Dječje gradsko vijeće grada Bjelovara u suradnji s DND-om Bjelovar i Gradom Bjelovarom.

BUZET
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre – Poludnevni boravak Buzet osmislila je projekt pod na-

zivom „100lica“ kao aktivnost kojom će na neizravan
način senzibilizirati djecu i širu javnost u maloj lokalnoj
zajednici za potrebe osoba s intelektualnim teškoćama.
Putem donacija prikupljeno je stotinjak starih školskih
stolica (donacije Talijanske srednje škole „Leonardo da
Vinci“ iz Buja te Osnovne škole „V. Gržalja“ Buzet) te su
one pobrušene, njihove su konstrukcije zavarene i lakirane temeljnom lak bojom. Dana 24. travnja 2017. g.
ispred Srednje škole Buzet organizirana je međugeneracijska akcija oslikavanja pripremljenih starih stolica.
Akcija je trajala od 10 do 15 sati i u nju je bilo uključeno
više od stotinu građana i djece, od onih najmlađih pa
sve do umirovljenika. Svaka je stolica toga dana dobila
unikatan kreativan pečat svog novog autora. Projektom je potvrđeno i to da ništa i nikoga ne valja otpisati
jer sve se nedaće i teškoće mogu prevladati.

CRIKVENICA
Akcija „Moj tata i ja” provedena je tijekom pedagoške
2016./2017.godine, potaknuta idejom jačanja očevog
doprinosa ranom razvoju djeteta. Tijekom godine u
vrtiću su provedene radionice „Rastimo zajedno“ za
očeve u svim vrtićkim skupinama. Teme radionica bile
su različite: oslikavanje šalica, sviraonica - muziciranje
na različitim instrumentima, oslikavanje majica za djecu i tate, izrada afričkih kućica, izrada kazališta sjena i
scenskih lutaka, izrada cvjetova od krep papira, sportsko druženje sa očevima i izrada opreme za skupine. U suradnji s Centrom za kulturu Dr. Ivan Kostrečić
19.3.2017. godine u Gradskoj galeriji Crikvenica organizirano je otvorenje izložbe „Moj tata i ja“. Na izložbi su
uz uratke sa radionica bili izloženi plakati sa foto dokumentacijom provedenih radionica. Program otvorenja
izložbe pripremili su djeca, očevi i odgajatelji okupljeni
u Klubu očeva „Rastimo zajedno“.

ČAKOVEC
„Tehnologija i sport združeni s prirodom“ naziv je
Naj-akcije koju su proveli učenici i učitelji I. osnovne
škole Čakovec. Naj-akcija se provodila u dvije tematske cjeline, informatičke radionice i sportske aktivnosti
koje su se povezale korištenjem tehnologije. Cilj ove
Naj-akcije bio je razvoj zdravih životnih navika, razvoj
ljubavi prema sportu i sportskim aktivnostima u prirodi, razvoj ekološke i digitalne pismenosti djece.
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ČAZMA
Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma organizirala je
akciju poticanja čitanja „Čitajmo naglas“. U akciji poticanja čitanja kao i u natjecanju u čitanju naglas sudjelovali su učenici OŠ Čazma. Ovom akcijom željelo se
potaknuti i popularizirati knjigu, čitanje i čitanje naglas,
te razviti ljubav prema knjizi i čitanju. U sklopu natjecanja održan je i književni susret s dječjom književnicom
Anom Đokić.

DUBROVNIK
Profesor glazbenog odgoja u OŠ Lapad, g. Frano Pavlović, još od 2006. godine metodama glazbenog educiranja formira bend te obrazuje djecu u području suvremene glazbe sastavljajući bend DAPAL od mladih glazbenika na dvije razine: mladi bend s učenicima petog
i šestog razreda te veliki bend s učenicima sedmog i
osmog razreda. Svake godine od učenika petih razreda
popunjava se mali bend, a učenici iz malog benda prelaze u veliki bend po odlasku učenika iz velikog benda
u srednju školu. Probe se održavaju dva puta tjedno za
svaki od sastava. Bend formira svoj repertoar na način
da učenici sami predlažu pjesme koje bi svirali te se o
pjesmama raspravlja i prihvaćaju se one pjesme sa kojima se slažu svi članovi benda. Na ovaj način se njeguje
princip demokratskog odlučivanja. Djeca se uče suradnji u nastupima na sceni, kulturnom ponašanju na sceni te timskom radu i disciplini.

FUŽINE
Prvoga dana međunarodne gljivarijade organizirana je
„Dječja gljivarijada“ na kojoj su nastupili učenici nekoliko goranskih osnovnih i područnih škola, a u Domu
kulture Lič postavljena je izložba gljiva i održano predavanje. Dječjom gljivarijadom djecu se željelo upoznati sa svijetom gljiva te je u sklopu ove manifestacije
održano predavanje o gljivama, organiziran je grupni
obilazak djece i voditelja šumom i branje gljiva te njihovo raspoznavanje (odluka o jestivim ili nejestivim
gljivama). Akciju su organizirali Gljivarsko društvo „Grljak“ Lič i OŠ „I. Trohar“ Lič, a ona je obuhvatila četrdesetak djece osnovnoškolskog uzrasta.

GRUBIŠNO POLJE
Zbog važnosti poticanja rane pismenosti i čitanja za razvoj pojedinca, ali i društva u cjelini, u 2017. organizirana je dječja manifestacija u knjižnici „Mato Lovrak“ pod
nazivom „Noć knjige u knjižnici“. Program se provodio
tijekom 21. i 22. travnja putem edukativnih radionica za djecu različitog uzrasta „Što je strip“ u suradnji s
poznatim hrvatskim ilustratorom stripa Franjom Petrušom. Osim edukativnih radionica održana je igraonica
u knjižnici te večernje druženje uz igranje društvenih
igara, dječjih kvizova i projekcije animiranih filmova.

JASTREBARSKO
Aleja prvašića jastrebarski je projekt sadnje linijskog
drvoreda na način da svaki prvi razred svake godine
posadi jedno stablo koje će biti posvećeno njima i postati svojevrstan spomenik generacije, a s vremenom
i živi rastući spomenik svim građanima grada Jastrebarskog. Projekt je obuhvaćao sadnju linijskog drvoreda, obilježavanje „Dana Aleje prvašića“, provođenje
ekoloških aktivnosti s učenicima, edukaciju učenika o
održivom razvoju te edukaciju učenika o ulozi drveća u
ekosustavu, a nezaobilazan je bio i kulturno-umjetnički program s ekološkim temama. Projekt je omogućio
povezivanje razreda jedne generacije, ali i svih škola na
području Jastrebarskog i okolice.

KANFANAR
Cilj organizacije Zimskih i ljetnih kampova prijateljstva
Istre i Slavonije je kreiranje sadržaja i aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece, ali i omogućavanje usvajanje novih znanja i vještina. Kampovi se
organiziraju od 2012. i to ljetni kamp u šatorima tijekom
ljetnih školskih praznika u susjednoj općini Bale i zimski
kamp u prijateljskoj općini Rešetari. Kako bi djeca stekla
nova prijateljstva, ali i upoznala kulturne i druge posebnosti i drugih krajeva Hrvatske, krenula je i suradnja s
DND-om iz Rešetara koja se uspješno nastavlja, a u sklopu koje se organiziraju tri dječja kampa godišnje. Nakon
ljetnog kampa na moru za djecu Kanfanara u posjet Istri
u ljetni kamp dolaze djeca iz općine Rešetari, a zimski
školski praznici rezervirani su za radosti na snijegu i posjet općini Rešetari djece iz općine Kanfanar.

KARLOVAC
Cijele 2017. godine u gradu Karlovcu emitirane su radio emisije „Svaki tjedan razred jedan“. Kroz ovaj ciklus emisija djeca su imala priliku upoznati medijsku
kulturu i radijsko stvaralaštvo uz dodatnu dobrobit,
međusobno povezivanje vrtića i škola te promicanje
njihovog rada. Prioritet projekta bio je promocija rada
u odgojno-obrazovnim ustanovama na području grada Karlovca kako bi šire građanstvo imalo prilike uočiti
vrijednosti koje se promiču u svakodnevnim aktivnostima, a sama emisija doprinijela je prepoznatljivosti akcije i „Grada Karlovca - prijatelja djece.“

KRAPINA
Akcija „Godišnja doba“ u Krapini odvijala se u četiri
bloka: zimski, proljetni, ljetni i jesenski te su se u njima
djeca školske dobi sastajala na origami radionicama u
kojima su svladala tehniku origamija izradom različitih
oblika prigodnog sadržaja s obzirom na godišnja doba.
Na radionicama su nastale četiri haljine godišnjih doba
koje su izložene u prostoru Gradske knjižnice Krapina.
Sve četiri nastale haljine izložene su u prostoru Pučkog
otvorenog učilišta Krapina povodom Dana grada, a
usto su za vrijeme trajanja Dječjih prosinačkih svečano-
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sti djeca prikupljala donacije poklanjanjem ruže prijateljstva izrađene origami tehnikom, kao što su to činili
i u pred-uskrsno vrijeme na malom dobrotvornom sajmu koji je organizirala Turistička zajednica grada Krapine. Nastale četiri haljine godišnjih doba korištene su
za seriju fotografija na živim modelima i izložene su u
prostoru Gradske knjižnice Krapina.

Ljubica Kišićek koja im je pokazala kako se radi lepoglavska čipka. Zbog sudjelovanja u ovom projektu šestero djece u dobi od pet do šest godina samostalno
izrađuju čipku tj. stezicu, a osmero je djece radi uz pomoć odgojitelja ili prijatelja.

LIPIK
KRIŽEVCI
Cilj Naj-akcije Biciklom u školu bio je izgraditi suvremeno biciklističko parkiralište i organizirati popratne aktivnosti radi motiviranja djece da se služe biciklom kao
prometnim sredstvom na putu do škole. Parkiralište se
gradilo tjedan dana, a u izgradnji su volonterski sudjelovali učitelji i roditelji. Učenici su oslikali parkiralište
kako bi ono bilo vidljivo i atraktivno. Na dan otvorenja
parkirališta organiziran je niz zanimljivih aktivnosti za
djecu i roditelje.

U manifestaciji „Dječji dan“ djeca i odrasli Lipika proveli su jedan ugodan dan u Ergeli Lipik sudjelujući u
edukativnim interaktivnim radionicama, u igri i zabavi,
naravno, u društvu s konjima. Lipik ima prekrasnu Ergelu i veliki potencijal rehabilitacijskog centra jer konji,
biljke i priroda nevjerojatno opuštaju ljude i djeluju terapeutski. S tom jednostavnom činjenicom trebalo je
upoznati odrasle i djecu Lipika kako bi nastavili dolaziti
i uživati u ergeli, kako bi se opustili i „napunili baterije“,
ostavivši prethodno mobitele kod kuće. Ova je manifestacija okupila velik broj građana Lipika koji će, ne
sumnjamo, češće posjećivati svoju ergelu.

KUTINA
Školski sportski savez Kutine u 2017. je po prvi puta
ostvario zamisao o velikoj organizaciji manifestacije u
Europskom tjednu sporta obilježavajući Školski sportski dan s nizom zanimljivih aktivnosti za djecu i mlade.
Vrtićima i školama Kutine upućen je poziv za sudjelovanje na uličnoj utrci za djecu predškolskog uzrasta,
za učenike osnovnih škola te za učenike srednjih škola.
Osim utrke bile su tu i rolijada, igre nadmetanja i prezentacija rada sportskih udruga. Mladim sugrađanima i
sugrađankama pridružili su se i brojni kutinski klubovi.
Organizirano obilježavanje Školskog sportskog dana
podržali su Grad Kutina, Zajednica sportskih udruga
Grada Kutine, županijski Školski sportski savez i Središnji državni ured za šport.

LOVRAN
Osmišljavanje i izrada mape, prevođenje teksta na tri
strana jezika, prezentacija i distribucija „Lovranske mape dječjih sadržaja“ rezultat je osmišljene šetnje po
Lovranu u kojoj su djeca iz Dječjeg foruma Lovran (10
forumaša) i 20-ero djece uključene u likovne radionice
Ljetnih aktivnosti DND kroz fotografiranje sadržaja za
djecu i likovne radionice uspjela objediniti sve sadržaje
za djecu u Lovranu. Ne smijemo zaboraviti ni vrijedne
volontere DND-a koji su fotografirali sadržaje, prezentirali ih ili, pak, prevodili. Lovranska mapa dječjih sadržaja prezentirana je u Dječjem tjednu u Galeriji Laurus u
Lovranu. Na predstavljanju mape u Lovranu bili su prisutni predstavnici općine, institucija i udruga za djecu
koje djeluju u Lovranu.

LABIN
„Humanost prije svega“ akcija je labinskih prijatelja-volontera usmjerena ka uočavanju potreba i pomaganju
pojedincima s poteškoćama u razvoju, socijalno ugroženim obiteljima te nadasve djeci, bez predrasuda. Važan aspekt ove akcije je druženje sa štićenicima Doma
za nezbrinutu djecu i mladež „Ivana Brlić Mažuranić“
u Lovranu i sa učenicima Centra „Liče Faraguna“ kao
i priprema Božićnih i Uskršnjih košarica za socijalno
ugrožene obitelji našeg grada i paketića za štićenike
staračkih domova u Raši i Nedešćini. Akcijom su djeca
senzibilizirana za život bez predrasuda uz stvaranje pozitivnih društvenih i moralnih vrijednosti.

LEPOGLAVA
Projektom „Lepoglavska čipka“ vrtićka djeca Dječjeg
vrtića Lepoglava naučila su kako se izrađuje lepoglavska čipka, što je sve potrebno za njenu izradu te koji su
običaji uz nju vezani. Saznali su i da postoje međunarodni čipkarski festivali o čemu im je govorila čipkarica

MARIJA BISTRICA
„Bijeli ježek“ jedinstveno je natjecanje za djecu u sanjkanju i to u 5 kategorija: predškolska djeca, koja nastupaju sa odraslom osobom, zatim 1. i 2.; 3. i 4; 5. i 6.; te
7. i 8. razred. Osnovni cilj je ponuditi djeci barem jedan
dan uživanja na otvorenom, na snijegu uz propagiranje kretanja i bavljenja sportom. Akciju marljivo provode volonteri okupljeni u i oko Teniskog kluba Marija
Bistrica koji, čim najave snijeg, dogovaraju sve detalje
organizacije. Dan prije samog natjecanja 2017. 20-tak
volontera uređivalo je staze za natjecanje, a da im trud
nije bio uzaludan dokazuje i to da djeca koriste stazu
dok god ima snijega te tako više vremena provode u
prirodi.

NOVA GRADIŠKA
Akcija „Ljeto u knjižnici“ provedena je s općim ciljem
ponude sadržaja za organizirano i kvalitetno provođenje ljetnih školskih praznika djece predškolskoga
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i osnovnoškolskoga uzrasta kako iz Nove Gradiške i
okolice, tako i iz ostalih mjesta naše domovine, Europe i svijeta. U prostoru Dječjeg odjela Gradske knjižnice
Nova Gradiška provedene su brojne edukativne, likovno-kreativne i lutkarske radionice od kojih izdvajamo
„Ljeto i šeširi“, „Ljetno putovanje kroz Europu“ i „Najljepši osmijeh“, na kojima se moglo redom naučiti puno
o izradi prekrasnih ljetnih šešira, o zemljama Europske
unije i njihovim specifičnostima te o tome da posjet zubaru nije ništa strašno. Naravno, sve su ove radionice
bile potpuno besplatne za svu djecu.

OMIŠ
Osnovci Osnovne škole „Josip Pupačić“ Omiš u suradnji
s Društvom „Naša djeca“ Grada Omiša osmislili su i proveli humanitarnu akciju „Tu smo jedni za druge“. Njome
su se prikupljala sredstva za opremanje učionice posebnog odjela u Osnovnoj školi „Josip Pupačić“ Omiš te
su kupljeni didaktički materijali za djecu s teškoćama.
Učenici redovne nastave upoznali su se s potrebama
djece posebnog nastavnog odjela i družili su se s njima. Roditelji djece iz posebne skupine akcijom su dobili podršku i razumijevanje, a učenici redovne nastave
razvili su svoj osjećaj za prihvaćanje različitosti.

OPATIJA
Pod motom „Svaki čovjek na Zemlji može učiniti promjenu!” ispred Sportske dvorane „Marino Cvetković” u
Opatiji održao se prvi Dječji sajam razmjene. Organizatori sajma bili su Društvo „Naša djeca” Opatija na inicijativu novoizabranih vijećnika XI. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije. Na Dječjem sajmu razmjene
bilo je moguće razmijeniti igračke, slikovnice, knjige,
odjeću i sve ono što djeca predškolske i školske dobi,
sukladno svom razvoju imaju potrebu brzo i često mijenjati.

OZALJ
Dana 27. svibnja 2017. u sklopu Dana otvorenih vrata
udruga i manifestacije „Hrvatska volontira“ održana je
volonterska akcija čišćenja i uređenja okoliša Zdenca
Pećac u kojoj su sudjelovala 53 volontera svih dobnih
skupina koji su vlastitim alatima i strojevima rušili stabla,
krčili šikaru, kosili travu i kupili smeće. U sklopu prezentacije opreme i rada vatrogasaca, operativni vatrogasci
su pri kraju akcije izvršili preventivno spaljivanje biljnog
otpada, mlaznicama očistili izvor vode od smeća, mulja,
pijeska te djeci pokazali vatrogasni kamion i njegovu
opremu. Ukupno je očišćeno 2000 m2 zapuštenog terena čime je osiguran nesmetan pristup izvoru vode i
poboljšanje vidljivosti toga potoka kroz šumu.

PETRINJA
Cilj akcije #oslikajmodjetinjstvo bila je promocija kvalitetne slikovnice, promocija važnosti čitanja i poticanje

na čitanje od najranije dobi. Akcija je provedena nizom
programa i kontinuiranim aktivnostima tijekom cijelog
Dječjeg tjedna u Petrinji pa su tako u Galeriji „Krsto Hegedušić“ izložene slikovnice nagrađene Nagradom Grigor Vitez. Izložbu je organiziralo Društvo „Naša djeca“
Petrinja u suradnji sa Savezom društava „Naša djeca“. U
galeriji su se odvijale likovne radionice u kojima su djeca izrazila svoje doživljaje na temelju nagrađenih literarnih predložaka. Učenici Srednje škole Petrinja izradili
su likovne radove na temu „Moja omiljena slikovnica“,
a radovi su im također izloženi u Galeriji „Krsto Hegedušić“. Uz izložbu i radionice u Hrvatskom domu održan je okrugli stol „Kvalitetna slikovnica i njezina uloga
u kvalitetnom odgoju“. Po završetku akcije tiskana je i
brošura s informacijama o Nagradi Grigor Vitez, zbirci
izloženih slikovnica, fotografijama s radovima nastalih
tijekom likovnih radionica te sa sažecima izlaganja s
okruglog stola.

PLETERNICA
Dječje gradsko vijeće Pleternice osmislilo je aktivnost
„Razgovori velikih i malih“ u svome gradu. No prije samih razgovora, kako bi se pripremilo za razgovore s velikima, vijeće je napravilo malo istraživanje o svemu što
se s djecom radi na području Pleternice otkako je dobila status Grada prijatelja djece (2011.). Dječji vijećnici
su zajednički osmislili i nove ideje za aktivnosti i projekte koji su namijenjeni upravo djeci kako bi ih mogli
predložiti odraslima na istoimenoj tribini. Pozivnice za
druženje na tribini dostavljene su aktivnim udrugama
na području Grada Pleternice, te svim stručnjacima koji
rade s djecom. Vijećnici su sami izložili rezultate istraživanja, predstavili svoje ideje za nove aktivnosti i uključili odrasle u svoje planove kroz sudjelovanje u raspravi na tribini. Uz zajedničke razgovore i razmjenu ideja
dogovorena su brojna međusobna prenošenja znanja,
suradnje s drugim udrugama, kao što su HPD Klikun,
Hrvatsko žensko društvo, ali i pojedinaca kao što su
profesori, učitelji, ali i krojači. O tribini i idejama odraslih i djece vijećnici su sastavili zapisnik, a neke od ideja
se već nalaze u novim projektnim prijedlozima.

PRELOG
U suradnji s Udrugom mladih EFEKT i Udrugom umirovljenika grada Preloga kroz radionice tradicijskih
zanata, izučavanja i prepričavanja starinskih običaja i
kuhinjskih recepata nastojala se dati dodatna povijesno-edukativna nota i pedagoška komponenta projektu oživljavanja uskrsnih običaja putem akcije „Gdje
se zeko skrio?“ Uz prigodni program otvorenja manifestacije te lov na pisanice za djecu osnovnoškolske dobi
organizirane su i prigodne uskrsne igre za djecu vrtićke
dobi. Također je organizirana i radionica bojanja pisanica na tradicionalne „starinske“ načine. Po prvi puta
bilo je organizirano i zajedničko bojanje velike Priločke
pisanice u suradnji sa studentima Likovne akademije
koja se izložila tijekom uskršnjih blagdana.
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RAVNA GORA
„Festival srca u Rijeci“ povodom svjetskog tjedna djece sa prirođenih srčanim bolestima ugostio je i djecu
iz Ravne Gore jer se Društvo „Naša djeca“ Ravna Gora
spremno odazvalo akciji za prikupljanje novčanih sredstava za kupnju EKG monitora i printera te EKG holtera
za Odjel pedijatrijske kardiologije KBC Rijeka na Kantridi. U prostorijama Društva „Naša djeca“ Ravna Gora
organizirane su tri radionice na kojoj su djeca zajedno s
voditeljicom Dragicom Glad Dožaić izrađivala srca kao
broševe, srca kao magnetiće, srca ogrlice i srca na stalku. Sve predmete odnijeli su na dan koncerta u Rijeku
gdje su na štandu prodavali izrađene predmete. Članice Društva „Naša djeca“ Ravna Gora zajedno sa djecom
prodale su gotovo sve predmete i sva novčana sredstva
darovali su udruzi „Veliko srce malom srcu“.

RIJEKA
Cilj akcije uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja
(GOO) je potaknuti djecu i mlade na veću participaciju
u zajednici, poštivanje različitosti, preuzimanje aktivne
uloge u zagovaranju ljudskih prava, održivog razvoja i
općenito demokratizacije društva te omogućiti učenicima stjecanje znanja i vještina potrebnih za svakodnevni život. Kako u Hrvatskoj nije postojao priručnik za
GOO namijenjen učenicima, prvi korak ove akcije bio je
razraditi program, izraditi priručnik za učenike „Učenik
građanin“ namijenjen učenicima petih i šestih razreda
te pripadajuće smjernice za provoditelje. U tome se
i uspjelo jer je GOO uveden u pete razrede osnovnih
škola školske godine 2016./2017. kao izvannastavna
aktivnost.
„Školica zdrave prehrane“ željela je unaprijediti prehranu djece u osnovnim školama radom na usvajanju
pravilnih prehrambenih navika i očuvanju zdravlja putem edukacije djece i njihovih nastavnika. Program se
sastoji od nekoliko dijelova. Prvi dio je edukacijski u kojem se učenici educiraju o pravilnoj prehrani, sastavu
namirnica i izvoru hranjivih tvari, izradi jelovnika i kupnji zdravih namirnica. Drugi dio programa obuhvaća
izradu jedinstvenog jelovnika za sve škole koje imaju
cjelodnevni i produženi boravak. Kako bi djeci još više
približili način pripreme obroka, s učenicima sedmih i
osmih razreda provele su se radionice u kojima su se
pripremala jela. Izrađen je i web portal Školica prehrane s ciljem proširivanja znanja o hrani, prehrani i zdravlju. U sklopu akcije održana je i konferencija na kojoj su
izneseni rezultati provođenja akcije.
Akcija „Škola u kinu“ Art-kina iz Rijeke provodi se tijekom cijele školske godine na način da se prije početka
godine školama šalje program koji predviđa ukupno 16
pojedinačnih filmskih programa (skup kratkometražnih i dugometražne filmove) koji prate filmske teme
koje se obrađuju od 1. do 8. razreda osnovnoškolskog
obrazovanja u sklopu Medijske kulture (kao dijela nastave hrvatskog jezika). Prije svake projekcije djeci se
prezentira nastavna tema kao i film/filmovi na repertoaru. Ulaz na sve programe je slobodan.

ROVINJ-ROVIGNO
Akcija „Za nasilje nema opravdanja“ sastojala se od
interaktivne radionice na temu nenasilja i tolerancije
provedene u svrhu izgradnje kulture nenasilja kod najmlađe populacije. Kroz zanimljivu prezentaciju i razgovor, učenici šestih razreda naučili su kakvi sve oblici
nasilja postoje, gdje mogu potražiti zaštitu u slučaju da
su i sami žrtve nasilja ili znaju nekog tko je žrtva nasilja
te što sve policija poduzima kada dobije prijavu o nasilničkom ponašanju. Nakon završetka radionice, djeca
su postali Ambasadori nenasilja, kako bi o vršnjačkom
nasilju učili - vršnjake! Osim radionica, akcija je uključivala i kratki film koji su snimili učenici šestih razreda i u
njemu iskazali svoja razmišljanja na temu nenasilja, tolerancije i nediskriminacije. Uz snimanje kratkog i edukativnog video filma na temu nasilja, djeca su izradila i
logo kampanje kao ambasadori nenasilja.

SAMOBOR
U gradu Samoboru provedena je akcija „Otvorenje
Centra za mlade Bunker“. Ideja ovog Centra je postati
mjesto gdje će se djeca i mladi okupljati i družiti, učiti i
stjecati znanja i iskustva, mjesto gdje će se svi osjećati
dobrodošlo. Organizirane su različite aktivnosti: izložbe, koncerti, predavanja, radionice, turniri u zabavnim
igrama, te su omogućeni uvjeti za učenje i provođenje
slobodnog vremena u sigurnim uvjetima, u društvu
prijatelja i vršnjaka. Bunker je najveći centar za mlade
u Hrvatskoj, prostire se na preko 1300 kvadrata. Mladi
su sudjelovali u svakom koraku njegovog nastajanja i
stvaranja programa, a svi programi za njih su besplatni.

SISAK
Naj-akcija „Svi smo IN“ provedena je u Sisku kroz četiri mjeseca. Dječji vijećnici su odlučili potaknuti svijest
o međugeneracijskom učenju i suradnji s korisnicima
Dnevnog boravka Doma za starije i nemoćne, korisnicima Doma za djecu „Vrbina“ te djecom romske nacionalnosti iz dva gradska vrtića. Cilj akcije je stvoriti mogućnosti za umirovljenike i djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi da uče i zabavljaju se zajedno u formalnim
i neformalnim okolnostima s pristupom koji podržava
raznolikost, jednakost, integraciju i inkluziju.

SKRAD
Program Naj-akcije „Uz dan općine – igrajmo se“ zamišljen je kao zajedničko druženje roditelja i djece uz igre
koje potiču dječju znatiželju, razvijaju natjecateljski
duh te pridonose razvijanju fizičkih kompetencija kod
djece. U Naj-akciju su bila uključena i djeca s posebnim potrebama. Organizatori akcije bili su djelatnici
Jedinstvenog upravnog odijela općine Skrad i članovi
DVD-a Skrad. Ciljna skupina akcije bila su djeca predškolske i osnovnoškolske dobi s područja općine Skrad,
a aktivno se uključilo 20-ak djece.
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SOLIN
Naj-akcija „Solinska rika“ provedena u Solinu imala je
za cilj osvijestiti i promicati važnost prirodne i kulturne baštine, prvenstveno rijeke Jadro. Ovom se Naj-akcijom djecu solinskih vrtića, učenike osnovnih škola s
područja Grada Solina, roditelje i građane Solina upoznalo s endemskim vrstama, čistoćom izvorske vode,
biljnim i životinjskim zajednicama i prirodnom ravnotežom ekosustava krških voda. Naj-akcija se provodila
kroz likovne i eko radionice i predavanja u dječjim vrtićima i osnovnim školama.

SPLIT
U Gradu Splitu proveden je projekt „BI-PI-TRI: Budi
pokretač, budi poduzetnik, budi pobjednik“ kojim su
dječji vijećnici i učenici splitskih osnovnih škola upoznati s procedurom dodjele sredstava/potpora iz gradskog proračuna. Cilj akcije bio je potaknuti djecu na
razvijanje kreativnih i inovativnih ideja kao podloge
za razvoj poduzetništva te istovremeno povezivati poduzetničke ideje sa školskim kurikulumom u kojima se
nalaze i aktualni gradski projekti za djecu: „Dioklecijanova škrinjica“, „Blago našeg Marijana“ i „Mala splitska
debata“.

SRAČINEC
U Naj-akciju obilježavanja Dana planeta Zemlje „Projektni dan – Dan planeta Zemlje“ bili su uključeni svi učenici matične i područne škole te svi učitelji i djelatnici
škole u 18 različitih radionica. Organizirane su radionice za učenike prema interesima, sklonostima i znatiželji, obilježen je Dan planeta Zemlje, osviještena je važnost recikliranja, stvaranja kreativnih ideja, maštanja.
Naj-akcijom se također potaknula želja za suradnjom,
grupnim radom, proučavanjem i istraživanjem.

STUBIČKE TOPLICE
„Topličke orhideje“ naziv je Naj-akcije provedene u Stubičkim Toplicama. Ovom se Naj-akcijom željelo informirati mještane o postojanju orhideja na Kamenjaku.
Akcija je uključivala niz aktivnosti u kojima se poticala
međugeneracijska solidarnost, suradnički i timski odnos među sudionicima, druženje s vršnjacima i razvijanje vještine rada rukama. U akciju su bili uključeni učenici od 1. do 4. razreda OŠ Stubičke Toplice.

ćinsko vijeće i Društvo „Naša djeca“ Sveti Križ Začretje.
U akciju je aktivno uključeno stotinjak djece u dobi od
četiri do četrnaest godina.

VALPOVO
U Valpovu je provedena Naj-akcija „Glazbeni tjedan
u Osnovnoj glazbenoj školi pri OŠ M. P. Katančića Valpovo“. Program se odvijao od 22. do 26. svibnja 2017.
godine glazbenim koncertima. Ovom je Naj-akcijom
javnost upoznata s radom glazbene škole te promicanjem glazbene kulture. Glazbeni tjedan je po prvi puta
održan u svibnju, te kao takav predstavlja svojevrstan
vrhunac u radu svakog učenika. Nakon održanih koncerata za glazbene aktivnosti se zainteresiralo i nekoliko djece s poteškoćama u razvoju, te se započelo sa
specijalističkom glazbenom podukom za djecu s poteškoćama u razvoju.

VARAŽDIN
Obogaćivanje sadržaja za djecu u slobodnom vremenu, dostupnost kulturnih i umjetničkih aktivnosti djeci, doživljaj bajke, izražavanje doživljaja bajke riječju,
pokretom, scenskim i dramskim izrazom te likovnim
izričajem cilj je Naj-akcije „Svijet bajki u Muzeju anđela“ provedene u Varaždinu. Sudjelovanjem u aktivnosti
Svijeta bajki kod djece se razvija slušanje i razumijevanje govora, artikulacija glasova, jezične kompetencije,
razvijaju se pozitivne emocije, stvara se bolja slika o
sebi, razvija se empatija, tolerancija, odnos s vršnjacima. Bajke je pripovijedala Đurđica Dropuljić, a na likovni doživljaj bajke djecu je upućivao i s njima ilustrirao
Željko Prstec.

VELIKO TRGOVIŠĆE
Društvo „Naša djeca“ Veliko Trgovišće provelo je naj-akciju „Osnivanje malog dječjeg zbora Gumbeki“. Dječji
zbor je osnovan radi potrebe okupljanja djece kojoj će
se dati temeljno razumijevanje i ljubav prema glazbi.
Pravilnim odabirom tema i aktivnosti kod djece se potiče razvoj sluha, glasovne mogućnosti i osjećaj za ritam.
Ovo je prvi dječji zbor u Velikom Trgovišću, a poseban
je i po tome što okuplja djecu predškolskog uzrasta.
Djeca su nastupala i na priredbama i aktivnostima u organizaciji DND Veliko Trgovišće te kao gosti na općinskim svečanostima.

VIDOVEC
SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Cilj akcije „Klupe za sve kod škole“ provedene u općini
Sveti Križ Začretje bio je urediti park ispred škole u kojem bi djeca u sigurnom okruženju provodila vrijeme
dok čekaju školski autobus ili roditelje nakon završetka nastave. Aktivnosti su provedene tijekom Dječjeg
tjedna, a organizatori akcije bili su Koordinacijski odbor
„Općina Sveti Križ Začretje – prijatelj djece“, Dječje op-

Naj-akciju „Eko priča“ provedenu u općini Vidovec organizirali su učenici 3. razreda OŠ Tužno i njihova učiteljica Vesna Kovačić. Neki od ciljeva „Eko priče“ su
uočavanje ekoloških problema u zavičaju, poticanje
učenika na očuvanje okoliša škole, svog dvorišta i mjesta, razlikovanje smeća i otpada i uočavanje važnosti
procesa recikliranja. Akcijom se povezalo učenike dviju osnovnih škola na području Općine OŠ Vidovec i OŠ
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Tužno koji i dalje međusobno izmjenjuju ideje vezane
za očuvanje okoliša.

VODICE
„Animacija demokracije: kako glazba mijenja svijet“ je
Naj-akcija osmišljena kao višegodišnja aktivnost učenika Gimnazije Antun Vrančić i drugih šibenskih srednjih
škola te Gradske knjižnice Vodice. Dvodnevni program
sastavljen je od likovnih radionica, debatnih grupa,
interaktivnih predavanja, projekcija filmova na temu
povijesnih i socioloških okolnosti unutar kojih nastaje
neki glazbeni pravac te njegovih posljedica na društvo.
Učenici srednjih škola su pod mentorstvom svojih profesorica sociologije obradili punk i turbofolk sa sociološkog, povijesnog, političkog i umjetničkog gledišta i
predstavili to u Gradskoj knjižnici Vodice na dva dvodnevna festivala.

ZABOK
U Zaboku je provedena Naj-akcija „50 godina igre, sreće i smijeha u Zipkici“. Organizator i nositelj akcije bio
je Dječji vrtić „Zipkica“, a aktivnosti su provodili odgojitelji, stručni tim vrtića, djeca te uži članovi obitelji djece. Cijela odgojno-obrazovna 2016./2017. godina bila
je posvećena obilježavanju 50 godina Dječjeg vrtića
kroz raznolike sadržaje za djecu, njihove roditelje i najbliže članove obitelji koji su i sami bili aktivno uključeni
u neke od programa. Cilj ovog projekta je upoznati djecu s kulturnim, povijesnim i tradicijskim vrijednostima
kraja u kojem djeca rastu i razvijaju se, kao i povezivanje prošlosti i sadašnjosti kroz obilježavanje 50 godina
Dječjeg vrtića „Zipkica“.

ZAGREB
Cilj akcije „Jadransko more – mala djeca za veliko more“ je kroz cjelokupno življenje u vrtiću i obitelji razviti
nove spoznaje, pozitivne oblike ponašanja, empatiju
i ekološku osviještenost djece u očuvanju biljnog i životinjskog svijeta u Jadranskom moru. Djeca su razvila
zdrave životne stilove i dobre navike kroz senzibilizaciju na važnost odgovornog ponašanja u racionalnom

gospodarenju otpadom kako bi se sačuvao život u moru. Projekt je provodio Dječji vrtić „Sunčana“.
Kroz akciju „Kinč nije kič“ učenici od 4. do 8. razreda
OŠ Gornje Vrapče i OŠ Marije Jurić Zagorke su upoznati s pojmom kinča, naučili su ga izrađivati, saznali su u
kojim prigodama, kada se i zašto izrađivao. Sjenila za
svjetiljke izložena su u Muzeju suvremene umjetnosti u
prostoru Školice. U realizaciji projekta su, osim Andreje
Škribulje Horvat iz OŠ Gornje Vrapče i Mirjane Sever iz
OŠ Marije Jurić Zagorke, sudjelovale i Nada Beroš i Daniela Bilopavlović Bedenik iz Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb te Jasna Horvat iz Udruge Ivana Perkovca
iz Šenkovca.
Akciju čiji je cilj probuditi svijest učenika za potrebe
drugih i razbijanje predrasuda u zajednici prema beskućnicima proveli su učenici OŠ Iver. Učenici su išli
u posjet pučkoj kuhinji Sestara milosrdnica sv. Vinka
Paulskog u Zagrebu. U školi su prikupljali donacije u
obliku hrane i novca, dok su u pučkoj kuhinji pomagali
u posluživanju ručka. Iz projekta se također razvila nova inicijativa prikupljanja odjeće, obuće, deke, posteljine i popluna za beskućnike tijekom korizme.
Osnovna škola Grigora Viteza održala je humanitarnu
akciju za OŠ Komarevo blizu Siska „7 po 7, kvadrat po
kvadrat, za siguran dječji korak“ kroz tri etape: edukaciju o razminiranju Hrvatskog centra za razminiranje,
prodajnu izložbu i sportske susrete. Cilj je akcije umanjiti rizik od mina, omogućiti siguran život u kojem miniranost neće predstavljati prepreku za razvoj gospodarstva i društva i provedba zaštite prirode u kojem će
se voditi računa o potrebama minskih žrtava. Akcijom
je omogućeno razminiranje 850 metara kvadratnih za
područje oko OŠ Komarevo.
Različite skupine učenika X. gimnazije „Ivan Supek“
pripremaju dječje igrokaze te jednom tjedno tijekom
cijele školske godine odlaze u KDB Klaićevu u dogovoreno vrijeme gdje malim pacijentima kroz igrokaz pričaju priče, uspostavljaju interakciju s njima, animiraju
ih, igraju se, potiču ih na druženje i tako im uljepšavaju
bolničke dane i potiču na socijalizaciju s ostalom djecom u bolnici u sklopu akcije „Princeza Pričalica.“ Kroz
akciju su se povezali profesori i školska djeca, njihovi
roditelji, liječnici, medicinske sestre, roditelji bolesne
djece, a sve s ciljem olakšavanja boravka u bolnici malim bolesnicima.
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Susreti

„GRADOVA I OPĆINA – PRIJATELJA DJECE”

11. SUSRET 2017.
STUBIČKE TOPLICE
U subotu, 14. listopada 2017. održan je 11. Susret
Gradova i općina-prijatelja djece u Stubičkim Toplicama. Na Susretu su te godine sudjelovale 23
delegacije iz: Bedekovčine, Crikvenice, Čakovca,
Čazme, Dubrovnika, Jastrebarskog, Kanfanara, Koprivnice, Karlovca, Krapine, Kutine, Ogulina, Ozlja,
Požege, Pregrade, Rovinja, Siska, Splita, Sv. Križa
Začretja, Tuhlja, Zaboka, Zlatar Bistrice i domaćini
iz Stubičkih Toplica. Susret je održan u organizaciji
Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi
i općine – prijatelji djece”, Koordinacijskog odbora
akcije “Općina Stubičke Toplice – prijatelj djece” i
Društva „Naša djeca“ Stubičke Toplice uz potporu
Općine Stubičke Toplice.

Splita (gđa. Anđelka Visković) i Karlovca (gđe. Jasmina Rendulić i Kristina Cindrić) predstavile primjere iz
prakse rada s djecom na ovome području.
U sklopu Susreta djeca i njihovi voditelji posjetili su
dvorac Oršić s Muzejom seljačkih buna i Gupčevu
lipu te su saznali puno o povijesti ovoga kraja.

12. SUSRET 2018.
ŠIBENIK

Susret je započeo glazbeno-umjetničkim programom i pozdravnim govorom domaćina, predsjednice DND-a Stubičke Toplice, gđe Brigitte Gmaz i
načelnika Stubičkih Toplica g. Josipa Beljaka. Sudionike su pozdravili i gđe Jasna Petek, zamjenica
župana Krapinsko-zagorske županije za društvene
djelatnosti te predsjednica Saveza DND-a Hrvatske, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić.

U Šibeniku se u subotu, 12. svibnja 2018., održao
12. Susret gradova i općina – prijatelja djece u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”, Koordinacijskog odbora akcije “Grad Šibenik – prijatelj djece”
i Društva „Naša djeca“ Šibenik, uz pokroviteljstvo
Grada Šibenika. Na Susretu su sudjelovale delegacije iz 26 gradova i općina – prijatelja djece uključenih u Akciju, i to iz: Bedekovčine, Belišća, Bjelovara, Čakovca, Čazme, Dubrovnika, Gospića, Jastrebarskog, Karlovca, Križa, Kutine, Labina, Lovrana,
Ogulina, Opatije, Pule, Ravne Gore, Rovinja, Samobora, Sračinca, Stubičkih Toplica, Tuhlja, Varaždina,
Velike Gorice, Vodica, i Zaboka.

Tema ovogodišnjeg Susreta bila je „Tradicija i poduzetništvo“ pa su za djecu bile organizirane radionice
lončarstva, streličarstva, licitara, vezenja i oslikavanja drvenih igračaka. Viša savjetnica za učeničko poduzetništvo, gđa. Vesna Marović, održala je predavanje na temu poduzetništva za odrasle sudionike
Susreta, dok su domaćini iz Stubičkih Toplica, gđe.
Brigitte Gmaz, Monika Barić i Maja Štefanec Heraki
te predstavnice iz: Koprivnice (gđa. Jadranka Lakuš),

Tema ovogodišnjeg Susreta bila je „Kultura i dječje
stvaralaštvo“ te su tako održane radionice zavičajnih
mapa za odrasle i djecu. Radionica je koncipirana
kao korelacija likovno-umjetničkog, povijesnog i
jezično dramskog sadržaja. Djeca su, podijeljena u
skupine po desetak sudionika, sa svojim voditeljima
sudjelovala u aktivnostima koja uključuju dramsku
tehniku „učitelj u ulozi“ na Katedralnom trgu. U sklopu Susreta održan je i turistički obilazak grada.
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SAVJETOVANJE „VAŽNOST ULAGANJA

LOKALNIH I REGIONALNIH ZAJEDNICA U DJECU“

Dana 17. rujna 2018. u Samoboru je održano 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.
Ovo je savjetovanje okupilo 130-ak sudionika: vodećih domaćih stručnjaka u području skrbi o djeci,
predstavnike lokalnih uprava i regionalnih samouprava iz cijele Hrvatske te organizacija i ustanova
koje pridonose ostvarivanju dječjih prava na lokalnim razinama. Na savjetovanju je stavljen poseban
naglasak na pitanje donošenja tzv. „dječjeg proračuna“ temeljenog na Općem komentaru br. 19
(2016.) UN-ova Odbora za prava djeteta: o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava te na pitanje kako osigurati da javni proračuni doista pridonose ostvarivanju prava djece.
U panelu savjetovanja sudjelovale su predstavnice Ministarstva financija, gđe Mirela Kovač Jagar
i Mirta Hukman, pravobraniteljica za djecu RH,
gđa Helenca Pirnat-Dragičević, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, gđa Valentina Otmačić,
dr.sc. Sonja Tošić Grlač, pročelnica UO za zdravstvo
i socijalnu skrb Međimurske županije, gđa Anđelka Visković, viša savjetnica u Odsjeku za kulturu te
voditeljica projekta Grad – prijatelj djece u Splitu.
i Marijeta Jurić iz Dječjeg vijeća i Dječjeg foruma
Splita te gđa Zlata Torbarina, voditeljica Odsjeka
za društvene djelatnosti Grada Opatije i Vedrana
Mihaljević iz Dječjeg gradskog vijeća Opatije. 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.
Vrijedi posebno istaknuti kako je uvaženi skup od
predstavnice Ministarstva financija, gđe Mirele
Kovač Jagar, doznao kako će prvi nacionalni dječji
proračun biti izrađen do kraja 2018. i to kao konsolidirani dokument svih obveznika proračunskih
sredstava te da će još do kraja njegove izrade biti
imperativ dobro osmisliti pokazatelje za praćenje
uspješnosti trošenja proračunskih sredstava, kao
i osigurati informatička rješenja i administrativne
kapacitete 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 baš kao što je danas približen i sudionicima savjetovanja „Važnost ulaganja lokalnih i
regionalnih zajednica u djecu“.
U nastavku savjetovanja razrada teme „Važnost
ulaganja u djecu“ nastavljena je stručnim izlaganjima izv.prof.dr.sc. Zdenka Babića, pravobraniteljice
za djecu, predstavnica Ministarstva financija, a skupu su prezentirani i primjeri dobre prakse Grada
Dubrovnika i Općine Viškovo.
Prezentacije sa savjetovanja možete preuzeti na
ovoj poveznici: https://tinyurl.com/y7qazydg.
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PROJEKT
„ŽUPANIJE – PRIJATELJI DJECE“

O PROJEKTU
Projektom „Županije – prijatelji djece“ nastoji se
poticati županije da u svojim zakonskim nadležnostima promiču i potiču zaštitu svekolikih prava
djece sukladno zakonima Republike Hrvatske, poveljama Europske unije i konvencijama Ujedinjenih naroda.
Do sada se u projekt uključilo 11 županija (redom
uključivanja): Virovitičko-podravska, Krapinsko-zagorska, Primorsko-goranska, Zagrebačka, Varaždinska, Međimurska, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija, Koprivničko-križevačka, Sisačko-moslavačka i Osječko-baranjska
županija.

PRVE ŽUPANIJE – PRIJATELJICE DJECE
Na svečanosti povodom 15 godina Hrvatske zajednice županija održanoj u Saboru, Krapinsko-zagorskoj i Primorsko-goranskoj županiji uručene su makete i priznanja kao „Županijama – prijateljicama
djece“. Priznanja im je u ime Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji
djece“ dodijelila gđa Sonja Borovčak, dopredsjednica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske i članica odbora, jer 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
grada/općine – prijatelja djece.

U ime Krapinsko-zagorske županije priznanje je
preuzeo župan g. Željko Kolar, a događanju je nazočila i predsjednica Skupštine KZŽ gđa Vlasta Hubicki.
„S velikom čašću i zadovoljstvom ćemo staviti ovu
ploču na zgradu Krapinsko – zagorske županije, jer
ona potvrđuje to da smo stvarno napravili puno za
dobrobit djece na području Krapinsko – zagorske
županije. Zahvalio bih se svojim prethodnicama,
gospođi Vlasti Hubicki, koja je šest godina bila županica, a danas je predsjednica Skupštine KZŽ te
gospođi Sonji Borovčak, također bivšoj županici,
koja je danas potpredsjednica Saveza društava
„Naša djeca“ Hrvatske. Hvala svim našim gradovima i općinama koji su stekli status općine ili grada prijatelja djece, i onima koji su u postupku dobivanja statusa, jer bez njih Županija ne bi mogla
biti kandidat. Hvala i svim ravnateljicama i ravnateljima osnovnih škola te zdravstvenih ustanova, a
posebno hvala i udrugama. Svi zajedno smo dugogodišnjim radom došli do ove titule koja nam je
danas uručena!“, izjavio je župan Kolar.
Župan Primorsko-goranske županije, g. Zlatko Komadina, tom je prilikom rekao: „Mi smo upravo i
planirali Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade
kako bismo više pažnje posvetili djeci i mladima“.
Također je zahvalio na trudu pročelnici gđi Dragici
Marač.
Ponosni smo što danas imamo prve „Županije-prijatelje djece“ te vjerujemo da će zadržati postignutu razinu i nastaviti aktivnosti za djecu istom
kakvoćom, a što će Prosudbena komisija pratiti te
ponovo obnavljati počasni status prema kriterijima
Projekta.
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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 se uskoro namjeravaju
kandidirati za dobivanje prestižnog naziva grad/
općina – prijatelj djece. Uz cijenjene goste iz Splita, Zaboka i Zagreba, pristigli su u Zagreb, stoga, i
lokalni koordinatori Akcije iz Drniša, Ivanić-Grada,
Klanjeca, 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 o ostvarenim rezultatima Akcije u gradu ili
općini.
Tajnica Saveza DND-a Hrvatske, prof. Snježana
Krpes, predstavila je detaljnije Završni izvještaj o
ocjenjivanju iz perspektive voditeljice akcije, ali i
dugogodišnje članice Prosudbenih komisija koje
na terenu ocjenjuju ostvarene rezultate Akcije u
gradu ili općini.
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, iz Instituta za društvena
istraživanja u Zagrebu, voditeljica istraživanja djece, predstavila je istraživanje iz perspektive djece
sudionicima ovoga skupa. Bilo je riječi o dosadašnjim istraživanjima u 67 gradova/općina. 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-a Zabok, govorila je o doprinosu volonterskog rada i medijske
promidžbe u stjecanju naziva grad/općina – prijatelj djece, iz perspektive Koordinacijskog odbora
Grada Zaboka – prijatelja djece te iz iskustva Društva „Naša djeca“ Zabok koje profesionalno vodi
već niz godina. 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.
Isto tako, sudionicima Savjetovanja gđa 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, gđe Krpes i Borovčak, iznijele su svoja iskustva iz izvida lokalnih sredina, a sudionici su također imali mogućnost iznijeti svoja pitanja i primjedbe vezane uz postupak
ocjenjivanja.
Prezentacije sa savjetovanja možete preuzeti na
ovoj poveznici: https://tinyurl.com/y785cgsb.
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„ŽUPANIJSKA SAVJETOVANJA I SKUPOVI“

SAVJETOVANJE AKCIJE U SISKU
U Sisku, 24. svibnja 2016. 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.
Gđa Snježana Krpes, prof., tajnica Saveza društava
„Naša djeca“ Hrvatske i dugogodišnja tajnica akcije
„Gradovi i općine-prijatelji djece“ 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. Osim

akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ predstavljen je i projekt Županije – prijatelji djece kao jedna
od aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora
akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u okviru
istoimene Akcije. Cilj projekta je podržati napore
gradova i općina u poboljšanju skrbi za djecu te
promicanje dobrobiti djece i na regionalnoj razini.

RAZMJENA ISKUSTVA U IZRADI
STRATEŠKOG PLANA „ŽUPANIJA –
PRIJATELJ DJECE“
Prve dvije Županije-prijateljice 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. S
ciljem olakšavanja napora i dodatnog razjašnjenja
trećeg i četvrtog koraka, Savez društava „Naša dje-
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ca“ Hrvatske 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 se održala u utorak, 10. srpnja 2018.
u prostoru Hrvatske zajednice županija, a okupilo
se dvadesetak županijskih službenika 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 o važnosti ovakvih edukacija.
Uvaženom skupu obratio se prof.dr.sc. Josip Grgurić, član Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, naglasivši
važnost financijskih ulaganja u djecu. „Svaki plan i
program ima tri važne komponente: 1) treba znati
kojem cilju težimo, 2) na koje se ljudske kapacitete
možemo osloniti da nam pomognu ostvariti ga i 3)
nužno je kvalitetno planirati izdavanja za djecu kako bismo im omogućili bolju budućnost.“
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, službenici su dobili
priliku međusobno razmijeniti stečena iskustva, a
zadnji dio edukacije proveden je kao praktični rad
u kojemu su okupljeni službenici započeli s izradom Strateškog plana za svoje županije.
Podsjetimo, sporazum o pristupanju projektu do
sada je potpisalo 11 županija, a izrada Strateškog plana većini njih je sljedeći korak. Na temelju
odrednica donesenih Strateškim planom prati se
trud i napori županija pri ostvarivanju ciljeva za
poboljšanje položaja.

SAVJETOVANJE AKCIJE U KRIŽEVCIMA
Savjetovanje „Uloga lokalnih i regionalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta“ održano je 29.
lipnja 2018. godine u Križevcima, a okupilo je predstavnike Koprivničko-križevačke županije, Županije grada Đurđevca" i općina s područja županije.
Na savjetovanju je bilo riječi o akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i projektu „Županije – prijatelji
djece“ te je bilo riječi o pripremama za kandidaturu
Grada Križevaca za naslov „Grad Križevci – prijatelj
djece“. Naime, za sada je jedini Grad sa statusom
Prijatelja djece na području Koprivničko-križevačke županije Grad Koprivnica, dok je Grad Križevci
trenutno u postupku stjecanja statusa pa se tim
povodom organiziralo savjetovanje u cilju da cijela
županija, uključujući i njene gradove i općine, postane „prijatelj djece“.
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20. Susret Dječjih foruma Hrvatske

JUBILARNI 20. SUSRET DJEČJIH
FORUMA HRVATSKE
Savez društava „Naša djeca” Hrvatske održao je
susret na temu „Dječji forumi u prilog promicanja
socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog
i lokalnog identiteta“ u Poreču u odgojno obrazovnom i rekreacijskom centru Virc od 24. do 26.
kolovoza 2018. godine. Susret se održao pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja
Republike Hrvatske, Udruge gradova, Nacionalne
zaklade za razvoj civilnog društva, Grada Poreča i
Zvjezdarnice Višnjan, a u partnerstvu s VIRC-om i
Zvezom prijateljev mladine Maribor. Susret je bio
odlično medijski popraćen, što u lokalnim, a što u
nacionalnim medijima pa su tako članovi Dječjeg
foruma Kutina i predstavnica Saveza gostovali u
emisiji “Dobro jutro, Hrvatska”.
Na Susretu je sudjelovalo više od pedesetero sudionika – djece i mentora iz jedanaest aktivnih Dječjih foruma iz cijele Hrvatske. Tih 11 Dječjih foruma
su u Poreč stigli iz Dubrovnika, Kutine, Lovrana,
Nove Gradiške, Opatije, Ravne Gore, Slatine, Tuhlja,
Varaždina i Zaboka.
Kroz interaktivne i tradicijske radionice sudionici
susreta upoznali su se s igrama, igračkama, napje-

vima, plesovima, povijesnim i kulturnim znamenitostima, običajima, hranom i životom djece i naših
predaka iz okolice Dubrovnika, Lovrana, Slavonije, Gorskog kotara, Hrvatskog zagorja i Varaždina.
Osim bogatstva i raznolikosti kulturnog nasljeđa
hrvatskih krajeva, upoznali su se i s utjecajima i
multikulturalnim sličnostima naše zemlje i ostalih
europskih zemalja. Stekli su vještine za razbijanje
stereotipa i predrasuda, naučili brojne tradicijske
igre, upoznali se sa znamenitim osobama iz povijesti, izradili vremensku kapsulu za svoje vršnjake
u 2068. godini te se upoznali s napjevima i izradom
igračaka koje se prenose iz generacije u generaciju. Gosti susreta bili su Društvo „Naša djeca“ Poreč
koji su predstavili nasljeđe i ostavštinu Poreštine.
Od 1992. do danas, gotovo svake godine, održavaju se godišnji Susreti najaktivnijih Dječjih foruma
Hrvatske s ciljem da djeca i njihovi mentori prezentiraju što i kako rade u svojim Dječjim forumima, razmjenjuju iskustva, stječu nova znanja kroz
interaktivne radionice, izložbe, prezentacije i istraživački rad. Nezaobilazni dio susreta forumaša su
igra, zabava i druženje. U ovih 20 godina susreta
Dječjih foruma Hrvatske više od 1000 djece i 500
mentora iz različitih dijelova Hrvatske bili su sudionici tih susreta.
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EDUKACIJE ZA VODITELJE DJEČJIH VIJEĆA

NIKAD DOSTA ZNANJA O DJEČJOJ
PARTICIPACIJI
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 izv.prof.dr.sc. Ivana Jeđud Borić i voditeljica Dječjih vijeća Hrvatske, gđa Sanja
Škorić. Ova edukacija je bila prilika za razmjenu
iskustava između voditeljica Dječjih vijeća i početak pripreme za 14. Susret Dječjih vijeća i Eurochild
konferenciju koji se ove godine održala u listopadu
u Opatiji.
Teme edukacije bile su koncepti, konteksti i razumijevanje sudjelovanja djece, sudjelovanje djece u
lokalnoj zajednici i na EU razini. Voditeljice Dječjih
vijeća raspravljale su i razmijenile iskustva na temu
kako su djeca uključena u Dječja vijeća i lokalnim
zajednicama, a također se raspravljalo o novim
mogućnostima i načinima uključivanja djece u
život zajednice. Prikazano je djelovanje i način rada Dječjeg vijeća Opatije, a dane 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 tako
jedan drugačiji pozitivni primjer dječje participacije u Hrvatskoj.

SEMINAR ZA OSNIVAČE I VODITELJE
DJEČJIH VIJEĆA U GRADOVIMA I
OPĆINAMA HRVATSKE
Ove se godine na seminaru okupio rekordan broj
sudionika, njih 43, a vodile su ga iskusne i vrijedne
voditeljice, mentorice Dječjeg vijeća Opatija: gđa
Sanja Škorić, dopredsjednica Saveza DND-a i gđa
Ana Jantolek, dipl. psihologinja. dipl. psihologinja.
Voditeljice su kroz praktičan i teorijski dio uspjele
prikazati osnivačima i voditeljima Dječjih vijeća
kako igrom približiti najvažniji svjetski dokument
o dječjim pravima i aktivnom dječjem sudjelovanju, Konvenciju UN-a o pravima djece, osvijestiti
važnost aktivnog sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici i u širim razmjerima te koji su to postupci u
stvaranju uvjeta za osnivanje i početak rada Dječjeg vijeća u gradu/općini. Polaznici su se imali prilike upoznati i s radom Dječjeg vijeća Tuhelj i Dječjeg vijeća Zabok, kojeg su predstavile gđa Snježana Romić i gđa Jasenka Borovčak.

RIJEČJU 5.
I SLIKOM
Održana
Europska škola

IZ GRADOVA
I OPĆINA U ZAGREBU
SOCIJALNE
PEDIJATRIJE
U Savez društava “Naša djeca” Hrvatske svakodnevno pristižu vijesti iz gradova i općina o akcijama provedenim s
djecom i za djecu. Njih marljivo objavljujemo na internetskim stranicama Saveza u rubrici „Riječju i slikom iz gradova i općina“. Bogatstvo svih proteklih događanja možete pogledati na ovoj poveznici: http://tinyurl.com/gv3cm7w.
Zahvaljujemo vam na svim vijestima koje nam dostavljate na e-mail: iva@savez-dnd.hr i ujedno vas pozivamo da to
nastavite činiti i ubuduće. Sve ćemo vijesti rado objavljivati na internetskoj (www.savez-dnd.hr) i Facebook stranici
Saveza (http://tinyurl.com/htt899m).
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